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    भाथागढी गाउॉऩालरकाको आ.व. २०७५।७६  को साववजलनक सेवा प्रवाह य मोजना 
सञ्चारन सम्फन्धी ऩहहरो साववजलनक सनुवुाई कामवक्रभ  

लभलत्२०७५।११।२८  

भाथागढी गाउॉ कामवऩालरकाको कामावरमको सङ्क्षऺप्त प्रगलत हववयण 
१. आ.व. २०७५।७६ को हार सम्भको आम्दानी हवहवयण 

शीषवक प्रस्ताहवत आम 

हार सम्भको वास्तहवक 
आम भौज्दात (फाॉकी) 

सॊघीम सयकाय ३१,१२,४५,७७७.०० १९,५८,९३,३७५.६१ ११,५३,५२,४०१.०० 

१३३११ सभालनकयण अनदुान १०,६८,७६,८९५.०० ८,४९,७७,६९३.६१ २,१८,९९,२०१.०० 

१३३१२ शसतव अनदुान २०,३२,२१,४०८.०० १०,१८,७६,२०८.०० १०,१३,४५,२००.०० 

१३३१५ अन्म अनदुान ११,४७,४७४.०० ९०,३९,४७४.०० (७८,९२,०००.००) 

प्रदेश सयकाय १,३८,७९,०००.०० ६९,३९,५००.०० ६९,३९,५००.०० 

१३३११ सभालनकयण अनदुान ४२,७९,०००.०० २१,३९,५००.०० २१,३९,५००.०० 

१३३१२ शसतव अनदुान ९६,००,०००.०० ४८,००,०००.०० ४८,००,०००.०० 

याजस्व फाडपाड ७,५४,०८,०००.०० ३,३५,९७,०२१.८६ ४,१८,१०,९७८.०० 

१४१७८ सवायी साधन कय प्रदेश-
५ ५७,५७,०००.००   ५७,५७,०००.०० 

१४१७९ अन्म  फाॉडपाॉड हनुे 
याजस्व (नेऩार सयकाय) ६,९६,५१,०००.०० ३,३५,९७,०२१.८६ ३,६०,५३,९७८.०० 

अन्तरयक श्रोत 

६५,२०,०००.०० ४५,९६,५१०.१० 

(७०.१०) 
१९,२३,४९०.०० 

११३१३ एकीकृत सम्ऩलत कय ९,५०,०००.०० ५०,०८८.०० ८,९९,९१२.०० 

११३१४ बलुभकय/भारऩोत ५,००,०००.०० १२,१७,४६०.०० (७,१७,४६०.००) 

११३२१ घयवहार कय ३,००,०००.०० ३३,२०४.०० २,६६,७९६.०० 

११६१३ व्मावसाम  यङ्क्जषे्ट्रशन 
दस्तयु १,५०,०००.०० १४,९९०.०० १,३५,०१०.०० 

१४२१३ अन्म  हवक्रीफाट प्राप्त 
यकभ ९,००,०००.०० ८,३५०.०० ८,९१,६५०.०० 

१४२२४ ऩयीऺा शलु्क   २३,९००.०० -२३,९००.०० 

१४२२९ अन्म  प्रशासलनक सेवा 
शलु्क   २६,१९०.०० -२६,१९०.०० 

१४२४३ लसपारयश दस्तयु ६,००,०००.०० ३,८८,८४५.०० २,११,१५५.०० 

१४२४४ व्मङ्क्िगत घटना दताव 
दस्तयु १,७०,०००.०० १,४१,६२०.०० २८,३८०.०० 

१४२४५ नाता प्रभाङ्क्णत दस्तयु   २५,०००.०० -२५,०००.०० 

१४२४९ अन्म दस्तयु १७,५०,०००.०० १०,९०,६५२.०० ६,५९,३४८.०० 

१५१११ फेरूजू   ६,४२,६१०.०० (६,४२,६१०.००) 

३२१२१ गत वषवको नगद भौज्दात १२,००,०००.०० ९,३३,६०१.१० २,६६,३९९.०० 

जनसहबालगता (नगद)   ३,००,०००.०० (३,००,०००.००) 
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२. 

आ.व.२०७५।७६ को हार सम्भको व्मम सम्वन्धी हवहवयण 
शीषवक फाहषवक फजेट खचव खचव(%) भौज्दात 

चार ु २६,८०,१४,७६३.०० १२,४६,९५,५९२.४८ ४६.५३ १४,३३,१९,१७०.५२ 

२११११ ऩारयश्रलभक कभवचायी १३,१०,७०,०००.०० ८,०४,१३,३०७.०६ ६१.३५ ५,०६,५६,६९२.९४ 

२१११२ ऩारयश्रलभक ऩदालधकायी ६७,२०,०००.०० २९,०६,०००.०० ४३.२४ ३८,१४,०००.०० 

२११२१ ऩोशाक ८,३५,०००.००     ८,३५,०००.०० 

२११३१ स्थानीम बत्ता ४,००,०००.००     ४,००,०००.०० 

२११३२ भहॊगी बत्ता १२,२२,०००.०० ८,३५,१४४.१३ ६८.३४ ३,८६,८५५.८७ 

२११३३ हपल्ड बत्ता १,६२,०००.०० ५४,०००.०० ३३.३३ १,०८,०००.०० 

२११३५ कभवचायी प्रोत्साहन तथा ऩयुस्काय १,००,०००.००     १,००,०००.०० 

२११३९ अन्म बत्ता ७,०१,०००.०० २७,७००.०० ३.९५ ६,७३,३००.०० 

२११४१ ऩदालधकायी फैठक बत्ता २२,००,०००.००     २२,००,०००.०० 

२११४२ ऩदालधकायी अन्म सलुफधा ८,००,०००.००     ८,००,०००.०० 

२११४९ ऩदालधकायी अन्म बत्ता ४,००,०००.००     ४,००,०००.०० 

२१२१४ कभवचायी कल्माण कोष १,००,०००.००     १,००,०००.०० 

२२१११ ऩानी तथा लफजरुी ५,००,०००.०० ६९,३६२.०० १३.८७ ४,३०,६३८.०० 

२२११२ सॊचाय भहसरु १०,००,०००.०० १,४३,९५८.४९ १४.४ ८,५६,०४१.५१ 

२२२११ इन्धन (ऩदालधकायी) ४,००,०००.०० २,००,४५६.०० ५०.११ १,९९,५४४.०० 

२२२१२ इन्धन (कामावरम प्रमोजन) १०,००,०००.०० १,११,७२२.०० ११.१७ ८,८८,२७८.०० 

२२२१३ सवायी साधन भभवत खचव ५,००,०००.०० १,५८,१४५.०० ३१.६३ ३,४१,८५५.०० 

२२२१४ लफभा तथा नवीकयण खचव २,५०,०००.००     २,५०,०००.०० 

२२३११ भसरन्द तथा कामावरम साभाग्री २०,८६,०००.०० ५,१८,२४१.०० २४.८४ १५,६७,७५९.०० 

२२३१३ ऩसु्तक तथा साभग्री खचव ५,५०,०००.००     ५,५०,०००.०० 

२२३१४ इन्धन - अन्म प्रमोजन २,००,०००.०० ४,५२५.०० २.२६ १,९५,४७५.०० 

२२३१५ ऩत्रऩलत्रका, छऩाई तथा सूचना 
प्रकाशन खचव 

६,००,०००.०० २,५५,८२०.०० ४२.६४ ३,४४,१८०.०० 

२२३१९ अन्म कामावरम सॊचारन खचव   ५५,३८५.००   -५५,३८५.०० 

२२४११ सेवा य ऩयाभशव खचव ९,१०,८५०.०० ९०,०००.०० ९.८८ ८,२०,८५०.०० 

२२४१२ सूचना प्रणारी तथा सफ्टवेमय 
सॊचारन खचव 

२,००,०००.००     २,००,०००.०० 

२२४१३ कयाय सेवा शलु्क १०,००,०००.०० ६,१६,३५०.०० ६१.६४ ३,८३,६५०.०० 

२२४१९ अन्म सेवा शलु्क १२,७६,०००.००   ६२.०७ ४,८४,०००.०० 

२२५११ कभवचायी तालरभ खचव ३,००,०००.००     ३,००,०००.०० 

२२५१२ सीऩ हवकास तथा जनचेतना तालरभ 
तथा गोष्ठी सम्फन्धी खचव 

१२,९१,०००.००     १२,९१,०००.०० 

२२५२२ कामवक्रभ खचव ४,६१,८९,५१३.०० १,०८,४८,६७१.८० २३.४९ ३,५३,४०,८४१.२० 

२२५२९ हवहवध कामवक्रभ खचव ६,०२,०००.०० १,२१,९८५.०० २०.२६ ४,८०,०१५.०० 

२२६११ अनगुभन, भूल्माॊकन खचव २१,८०,०००.०० ७,५०,५३५.०० ३४.४३ १४,२९,४६५.०० 

२२६१२ भ्रभण खचव १०,००,०००.००     १०,००,०००.०० 

१४५२९ अन्म याजस्व   ३,००,०००.०० (३,००,०००.००) 

जम्भा ४०,७०,५२,७७७.०० २४,१३,२६,४०७.५७ १६,५७,२६,३६९.०० 
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२२६१९ अन्म भ्रभण खचव १,००,०००.०० ४२,०००.०० ४२. ५८,०००.०० 

२२७११ हवहवध खचव १५,००,०००.०० ३,०४,६३०.०० २०.३१ ११,९५,३७०.०० 

२२७२१ सबा सञ्चारन खचव ४,००,०००.००     ४,००,०००.०० 

२५३१५ अन्म सहामता ५,००,०००.०० ३५,४०५.०० ७.०८ ४,६४,५९५.०० 

२७१११ साभाङ्क्जक सयुऺा ५,५०,००,०००.०० २,५१,५१,४००.०० ४५.७३ २,९८,४८,६००.०० 

२७२१२ उद्दाय, याहत तथा ऩनुस्थावऩना खचव १०,००,०००.०० ८०,०००.०० ८. ९,२०,०००.०० 

२७२१९ अन्म साभाङ्क्जक सहामता ४,००,०००.००     ४,००,०००.०० 

२८१४२ घय बाडा ४,६०,०००.०० ७२,०००.०० १५.६५ ३,८८,०००.०० 

२८१४३ सवायी साधन तथा भेङ्क्शनय औजाय 
बाडा 

३,००,०००.०० ३६,८५०.०० १२.२८ २,६३,१५०.०० 

२८१४९ अन्म बाडा २,००,०००.००     २,००,०००.०० 

२८२१२ न्माहमक हपताव १,००,०००.००     १,००,०००.०० 

२८२१९ अन्म हपताव ४,०९,४००.००     ४,०९,४००.०० 

२८९११ बैऩयी आउने चार ुखचव ९,००,०००.००     ९,००,०००.०० 

ऩूॊजीगत १३,९०,३८,०१४.०० २,६५,५६,१८८.०० १९.१ ११,२४,८१,८२६.०० 

३१११२ बवन लनभावण २,७४,००,०००.०० ५९,०६,६३५.०० २१.५६ २,१४,९३,३६५.०० 

३१११३ लनलभवत बवनको सॊयचनात्भक सधुाय 
खचव 

१,५०,०००.००     १,५०,०००.०० 

३१११५ पलनवचय तथा हपक्चसव १५,८५,०००.०० ६४,३५०.०० ४.०६ १५,२०,६५०.०० 

३११२२ भेङ्क्शनयी तथा औजाय ४१,४५,०००.०० १,१०,०००.०० २.६५ ४०,३५,०००.०० 

३११३१ ऩशधुन तथा फागवानी हवकास खचव ८७,७५,०००.०० ८,९६,९६१.०० १०.२२ ७८,७८,०३९.०० 

३११३२ कम््मटुय सफ्टवेमय लनभावण तथा 
खयीद खचव एवॊ अन्म फौहिक सम्ऩत्ती प्रालप्त खचव 

४६,८३,५४०.०० ८,१५,७१६.०० १७.४२ ३८,६७,८२४.०० 

३११५१ सडक तथा ऩूर लनभावण ५,५०,२७,०००.०० १,०५,०८,४३२.०० १९.१ ४,४५,१८,५६८.०० 
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हवषमगत शाखा ऺेत्रभा सम्ऩन्न बएका कामव /कामवक्रभको हववयणहरू 
आलथवका हवकास  
क.कृहष सभन्वम इकाई 
 ५० प्रलतशत अनदानभा कृहष माङ्क्न्त्रकयणको (लभलन हिरय, थ्रसेय, ह्याङ्क्चङ भेङ्क्शन, लभल्क एनाराइजय य चाऩकटय) खरयदका रालग प्रकृमा 

अगालड फढाइएको  

 ५० प्रलतशत अनदुानभा ्राहिक टनेर (५० ओटा), ्रािीक ऩोखयी (१६), भौयी घाय (५०) भेटर लफन य स्प्रमेय हवतयको रालग 
राबग्राहह छनौट गयी हवतयण कामव सूरू बएको छ । 

 कृषक सभूहको रालग १००० थान लभलन हकट य प्रदशवनी काउरी साग १६ थान लभनी हकट हवतयण गरयएको।  

 ५० प्रलतशत अनदुानभा गहुॉको हवऊ ६००  के.जी. हवतयण गरयएको छ ।  

 १६ ओटा कृषक सभूह गठन बएका छन ्।   

 वडा गत रूऩभा  
 वडा नॊ ७ यहफासभा २५ जनाराई नयसयी व्मवस्थाऩन तालरभ, १६ वटा ्राहिक टनेर, २५ जनाराई उन्नत हकलसभको हवउहवजन 

लभनी हकट हवतयण गरयएको छ । 

  वडा नॊ. ८ फहादयुऩयुभा ३० जनाराई तयकायी खेलत तालरभ ददइएको, ्राहिक टनेर ७२ वटा, ६५ ओटा भाउयी घाय हवतयण 
गरयएको छ,स्प्रमेय १८ थान, ४ वटा थाऩा लसचाई य ३० वटा लबटालभन सेट हवतयण गरयएको छ । 

 वडा न. १ ङ्क्चदीऩानीभा ५० प्रलतशत अनदुानभा २५ वटा ्राहिक टनेर, ७० प्रलतशत अनदुानभा ७ वटा ्राहिक टनेर, थोऩका 
लसचाई ७ वटा, सत प्रलतशत अनदुानभा ्राहिक टनेर ५ वटा, दईु वटा सभूहराई भङ्क्ल्चङ ्रािीक ३ योर हवतयण गरयएको छ । 
आरकुो रालग ऩकेट कामवक्रभको रालग २७५० के.जी  आरकुो हवउ हवतयण गरयएको छ  

 वडा न  २ रू्सेभा १ ददने खाद्य व्मवस्थाऩन तालरभ ५० जनाराई, भङ्क्ल्चङ ्राहिक सेट य थोऩा लसचाई सेट -११ वटा, हवउहवजन, 
३०० हकट ३००, ्राहिक टनेर ३ थान य नयसयी ्राहिक १९ जनाराई हवतयण गरयएको छ।    

ख. ऩश ुसभन्वम इकाई 
 हहउॉदे घास हवतयण गरयएको (राबग्राही ९५ जना - ३१९ के.जी ) 

 झडेवाको अखवराभा फाख्रा ऩकेट कामवक्रभ सञ्चारन गरयएको जम्भा २० घयराई खोय गोठ सधाय अनदुान य ३ ओटा फोका हवतयण, 
फाख्राऩारन तालरभ २ ऩटक प्रदान गरयएको । 

 एक गाउॉ एक उत्ऩादन कामवक्रभ अन्तगवत ओरेसभा फाख्राऩारन कामवक्रभ सञ्चारन गरयएको २० घयराई खोयगोठ सधुाय अनदुान 
हवतयण, ३ वटा फोका हवतयण स्थरगत तालरभ १ ऩटक सञ्चारन गरयएको । 

 नश्ल सधुायका रालग प्राकृलतक गववधान कामवक्रभका रालग राब ग्राही छनोट गयी लफतयणको तमायीभा यहेको  

 

क्र.सॊ. ५० प्रलतशत अनदुान हवतयण हनुे ऩश  ु सष्मा 
 

१ फोका ६ 

२ फोमय फोका ३ 

३ यागा २ 
४ फॊगयुको फोका  ५ ओटा भध्मे २ ओटा प्रदान गरयसहकको  
 

  ४० गाई बैसीभा कृलत्रभ गववधान गरयएको, दगु्ध ऩकेट कामवक्रभ अन्तगवत व्मावसाहमक गाई बैसी पभवराई अनदुान हवतयणका रालग 
अनगुभन सम्ऩन्न गरयएको छ । 

 २००० ऩशभुा एप.एभ. लड. भ्माङ्क्क्सनेशन गरयएको । 

 भाघ भहहना सम्भको सलबवरेन्स रयऩोटव तमाय गरयएको ।  

 मस आ.व. १५ वटा ऩशऩुारन सभूह गठन गरयएको । 

 ऩश ुस्वास््मको रालग आवश्मक औषलध खरयद गरय हवलबन्न वडाका प्राहवलधक भापव त हवतयण गने कामव बइहेको छ  
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साभाङ्क्जका हवकास  
क. स्वास््म  

 वडा न. २ रू्सेभा फलथवङ सेन्टयको स्थाऩना बई सञ्चारन गरयएको छ । 

 गाउॉऩालरका बरयका १८१ जना सॊस्थागत सतु्केयी हनुे भहहराराई प्रोत्साहन यकभ उऩरब्ध गयाइएको छ ।  

 ङ्क्चदीऩानीभा बी आ. इ. ए. सम्फन्धी ङ्क्शहवय सञ्चारन गरयएको छ  

 १२ प्रकायका सङ्क्जवकर य ३३ प्रकायका औषलध खरयद गयी स्वास््म चौकीभा हस्तान्तयण गरयएको छ ।  

 अशि तथा ६० वषव भालथका ज्मेष्ठ नागरयकको उऩचायको रालग घय घयभा स्वास््म कभी ऩरयचारन गयी स्वास््म ऩयीऺण कामवक्रभ 
सञ्चानर गरयएको छ ।  

 खानेऩानीको स्वच्छता ऩयीऺणको रालग खानेऩानीको भहुानफाट ऩानी नभनुा सॊकरन गयी ऩयीऺण गयीएको छ। 

 भाथागढी ५ हाङ्क्त्तरङुभा १ जना कभवचायी बनाव गयी स्वास््म इकाई सञ्चारनभा गयी स्वास््म सेवा प्रदान गने वातावयण तमाय गरयएको 
छ।  

  स्वास््म चौकीभा कामवयत ५ जना कभवचायीराई HMIS तालरभ प्रदान गरयएको छ ।  

 हवलबन खोऩ सञ्चारन,भालसक रयऩोहटवङ य सलभऺा कामवक्रभहरू लनमलभत रूऩभा सञ्चानर गरयएको छ ।  

 सम्बाव्म स्वास््म चौकी ल्माव सञ्चारनको रालग आवश्मक प्रकृमा अगालड फढाइएको छ  

 अलत हवऩन्न ऩरयवायको रालग स्वास््म उऩचायभा सौहलरमतका रालग गाउॉऩालरका स्तयीम लसपारयस सलभलत गठन बै लसपारयस कामव 
प्रायम्ब गरयएको छ। 

 स्वास््म हवभा कामवक्रभको रालग वडागत रूऩभा राबग्राही सष्मा तोहकएको य यहफासभा ९५ जना घय ऩरयवायको हवभा गरयसहकएको 
छ । 

ख. ङ्क्शऺा  
 हवलबन्न हवद्यारमभा अलबवावक ङ्क्शऺा कामवक्रभ सञ्चारन गयी सम्ऩन्न गरयएको छ ।  

 कऺा ८ को गाउॉऩालरका स्तयीम ऩयीऺा सञ्चारनको सम्ऩूणव तमायी गरयएको छ ।  

 हवलबन्न हवद्यारमहरूको वालसङ भेङ्क्शन सहहतको शौचरारम लनभावण सम्ऩन्न गरयएका छन ्।  

 घेयफाय य बवन भभवत कामवहरू सम्ऩन्न गरयएको छ । 

 स्थानीम ऩाठ्यक्रभ लनभावण कामव प्रायम्ब गरयएको  

 फारकऺा शीऺकराई भन्टेश्वयी तालरभ सञ्चारनको रालग ऩूवव तमायी ऩूया बएको छ ।  

 शौबाग्म भाध्मलभक हवद्यारमराई प्राहवलधक धायके कऺा -९ सञ्चारनको रालग अनभुलत प्रदान गरयएको छ ।  

 हवलबन्न सशवतका कामवक्रभ अन्तगव आ.इ.सीटी य हवऻान प्रमोगशारा प्रदान गनवको रालग हवद्यारमहरूफाट प्रस्ताव सॊकर गयी हवद्यारम 
छनोट गयी कामवक्रभ अगालड फढाउने तमायी गरयएको छ । 

ग. आमवेुद 

 वाथ, ्मायारालसस य साइहटका योगका हवयाभीको उऩचायको रालग वाष्ऩ स्वेदन मन्त्र साभग्रीको व्मवस्था गयीएको छ ।  

 आमवेुददक औषलधको खरयद गरय  औषधारमफाट लनशलु्क हवतयण गने व्मवस्था लभराइएको छ ।  

 लनन्रा नरराग्न,े भाइग्रसेन हनुे भानलसक सभस्मा बएका लफयाभराई उऩचायको रालग लसयोधाया टेवरको व्मवस्था गयी उऩचाय सरुू 
गरयएको छ । 

 हवलबन्न हवद्यारमहरूभा मोग ङ्क्शऺा कामवक्रभ सञ्चारन गयी सम्ऩन्न गरयएको छ ।  

 स्तनऩामी आभाहरूको रालग भातङृ्क्शश ुसयुऺा दगु्धवधवक जडीफटुी जन्म औषलध हवतयण गरयएको छ  

 नसने योग सम्फन्धी ङ्क्शहवयहरू सञ्चारन गरयएका छन ्। 

 ज्मेष्ठ नागरयकराई स्वास््म प्रविवन कामवक्रभ अन्तगवत औषलध खरयद गयी हवतयण गने व्मवस्था लभराइएको छ ।  

 ऩञ्च कभव ऩूवव कभव कामवक्र अन्तगवत औषलध खरयद गयी हवतयण कामव सञ्चारन गरयएको छ ।   

घ. खानेऩानी तथा सयसपाई 
 ऩाइऩ खरयद गयी हवतयणको तमायी बइ यहेको छ। 

 साना टॊकी लनभावण य भहुान सॊयऺण कामव सम्ऩन्न बएका छन ्। 
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ङ साभाङ्क्जक सभावेशीता  
 भाथागढी ७ यहफासभा हवऩन्न १३ दलरत घय ऩरयवायराई प्रलत घय १/१ वटा फॊगयुको ऩाठाऩाठी हवतयण गरयएको छ ।  

 भाथागढी ३ कसेनी, भाथागढी -४ झडेवा य भाथागढी -७ यहफासभा भहहराका रालग लसराइ कटाइ सम्फन्धी लतन भहहने तालरभ 
सञ्चारन बईयहेका छन,् भहहराका रालग रोकसेवा ऩयीऺा सम्फन्धी तालरभ सरुू गरयएको छ । 

 भाथागढी -७ यहफासभा ३५ जना जनजालत मवुाराई बकूम्ऩ प्रलतयोलध सॊयचना लनभावणको रालग तालरभ प्रदान गरयएको छ ।  

 रैहिक हहॊसा हवरूि १६ ददने अलबमान सञ्चारन गरयएको छ, भहहराको आम आजवन फढाउनका रालग हवलबन्न लसऩभूरक तालरभ 
सञ्चारन गरयएकोछ ।  

 अऩािता बएका व्मङ्क्िको ऩरयचम ऩत्र हवतयण कामवहवलध,२०७५ जायी गयी ऩरयचम ऩत्र हवतयणको रालग आवश्म प्रवन्ध लभराइएको छ 
। 

ऩूवावधाय हवकास 

 झडेवा केयौरी राइखोरा आलगवडाॉडा फादयुऩयु भो.फा. रू ४५ राख िमाक खन्ने काभ सम्ऩन्न बएकोछ  

 जगात बटुुके भहर ऩोखयी सनुवर भो.फा. सभऩयुक कोष अन्तगवत ३० प्रलतश नगद सहबालगता जटुाई मोजना सञ्चारन बएको छ ।  

 खहये एक्रे फयको मस आ.व.भा करयफ २०० लभ. भो.फा. ढरान कामव सम्ऩन्न बएको  
 हवलबन्न भो.फा. स्तय उन्नलत य नमाॉ िमाक खन्ने काभ सम्ऩन्न बएका छन ्।  

 हवबन्न मोजनाहरू सम्झौता बई कामावन्वमनको चयणभा यहेका य केही मोजना अझै रागत अनभुान तमायीको चयणभा यहेका छन ्।  

लसचाई बवन उजाव य हवदमुत 
 हवद्यतु ऩोर खरयदको रालग टेन्डय आह्वान गरयएको छ । 

 बैसा कट्टा मवुा क्रव, अघलन भहहरा बवन लनभावण कामव सम्ऩन्न बएका छन ्। 

 बाषटाय याक्से कुरो लनभावण सम्ऩन्नको उतयाधवभा यहेको छ । 

 रखन थाऩा ऩाकव  लनभावणको अङ्क्न्तभ चयणभा यहेको य त्मसको थऩ व्मवस्थाऩनको रालग लडहऩ आय को कामवका रालग तमायी बइयहेको 
छ । 

वन वातावयण य हवऩद व्मवस्थाऩन  
  बूऺ म- एवभ ऩहहयो लनमन्त्रणका रालग ग्माहवन जालर खरयद गरयएको छ ।  

 याष्ट्रऩलत चयेु तयाई सॊयऺण कामवक्रभ सञ्चारनको रालग बरुही नदद प्रणारी अन्तगवत स्थान ऩहहचान बएको छ ।  

 मस आ.व. भा रू ७००० देखी २५००० गयी जम्भा ७ जनारई रू ८०००० हवऩद् ऩीलडतराई याहत यकभ उऩरब्ध गयाइएको छ 
। 

सॊस्थागत हवकास, सेवा प्रवाह य सशुासन 
 आलथवक कायोफायको सफ्टवेमय भापव त रेखा याख्न ेव्मवस्था लभराइको छ । 

 घ वगवको लनभावण व्मावसामी इजाजत ऩत्र सम्फन्धी कामवहवलध, २०७५  जायी गयी सो अन्तगवत १ वटा लनभावण व्मावसामीको नहवकयण 
गरयएको छ । 

 आठ वटा वडा भध्मे सम्बाव्मता बएको ६ वटावडाभा इन्टयनेटको व्मवस्था गरयएको छ ।  

  वडा सङ्क्चवका रालग अनराइन घट्ना दताव सम्फन्धी -१ ददने तालरभ सञ्चारन गरयएको छ । 

 गाउॉऩालरकाका काभ कायवाही राई ऩायदशी लभतव्ममी य सशुासनमिु फनाउनका रालग गाउॉऩालरकाका सफै वडाभा साववजलनक सनुवुाई 
कामवक्रभ सम्ऩन्न गरयएको छ । 

 प्रत्मेक वडाको भालसक आम्दानी राई प्रत्मेक भहहना सूचना ऩाटीभा टाॉस गयी सववसाधायणराई जानकायी ददने गरयएको छ। 

 गाउॉऩालरकाको भालसक आम /व्मम हववयण सूचना ऩाटी/ वेवसाइटभा प्रकाशन गने व्मवस्था लभराइएको छ।  

 गाउॉऩालरकाको भोफाइर एङ्क््रकेशन य अलडमो नोटीस सञ्चारनभा आएको छ। 

 त्माङ्कभा गाउॉऩालरकाराई अव्वर फनाउनको रालग गाउॉऩालरकाको डीङ्क्जटर प्रोपाइर लनभावणको चयण अगालड फढाइएको छ ।  

 यहफास वडा कामावरम बवनको तरा थऩ अङ्क्न्तभ चयणभा ऩगुेको छ बने वडा ६ को वडा कामावरम बवन लनभावण प्रायम्ब बएको  

 गाउॉ कामवऩालरको कामवरम व्मवस्थाऩनको रालग ऩाटेशन गयी क्माहवनहरू तमाय गने कामव अङ्क्न्तभ चयणभा आएको छ ।  

 अलधकाॊश मोजना सम्झौता बई सम्ऩन्न अवस्थाभा यहेका छन ्।  
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 ८ वटा वडाभा उऩबोिा सलभलतका ऩदालधकायीराई मोजना सञ्चारन सम्फन्धी १ ददने अलबभखुीकयण तालरभ सञ्चारन गरयएको य 
उऩबोिा सलभलत तथा राबग्राही सभदुामफाट मोजना सञ्चारन/ कामावन्वम गने सम्फन्धी जानकायी ऩङु्क्स्तका छऩाइ गयी उऩबोिा सलभतका 
ऩदालधकायीहरूराई हवतयण गरयएको छ । 

 स्थानीम याजऩत्रका हवलबन्न खण्ड छऩाइ गयी प्रकाशन गरयएको छ । 

 

मोजना सम्फन्धी जाकायी 
कुर मोजना् ४४६ 

कामवक्रभ् १५८ 

बौलतक लनभावण सम्फन्धी्२८८ 

मोजना सम्झौता हववयण्३०० 

सम्ऩन्न बएका कामवक्रभ  ८० 

लनभावण मोजना तपव ् ११५  

पयपयाक बएका मोजना् ४५ 

ऩनु लनभावण सम्फङ्क्न्ध प्रगलत हववयण 
 राबग्राही  स्मा जम्भा् ६०३ 

 ऩहहरो हकस्ता प्राप्त गयेका् ५४६ 

 घय लनभावण सरुू गयेका राबग्राही् २७८  

 ऩहहरो हकस्ता प्राप्त गयेका् ५४६ 

 दोस्रो हकस्ताका रालग प्रभाङ्क्णकयण बएका्२६०  

 दोस्रो हकस्ता प्राप्त गयेका् २५६ 

 तेस्रो हकस्ताका रालग प्रभाङ्क्णकयण बएका्१०२  

 तेस्रो हकस्ता प्राप्त गयेका्९८ 

  गनुासो दताव बएका् ३५२  

हार सम्भ बएको बौलतक प्रगलत हववयण 
ef}lts k'jf{wf/tkm{ 

s|=;+ sfdsf] ljj/0f 

pknAwL 

s}lkmot ld=÷ls=ld af:tljs vr{ 
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# dd{t %@+=!  ?@*#$@^^  ls=ld= 

6]jf kvf{n 

! ;'Vvf uf/f] !@@=^* ?%%!!(^=@* ld= 

@ Uofljg !@!  ?^%()*$=&@ ;+Vof 

# x\o'd kfOk !&=% ?!#$!!(=& ld= 

;fdflhs ljsf; tkm{ 

s|+ ;+ sfdsf] ljj/0f 

pknAwL 

s}lkmot ld=÷j6f af:tljs vr{ 

vfg]kfgL 

! kfOk v/Lb 25670 2320969.5 ld= 

@ 6+sL lgdf{0f $ 746558 ;+Vof 

ljb\ofno 
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न्माहमक सलभलतको काभ काफावही सम्फन्धी 
जानकायी  

 प्रत्मेक वडाभा हववाद लभराउन स्थानीम भेरलभराऩ कताव सहहतको भेरलभराऩ सलभलत गठन गयी कामावन्वमनभा 
गइएको । 

 गाउॉऩालरकाको भेरलभराऩ सलभलतभा १३ वटा भदु्दा दताव बएकोभा १० वटा भदु्दाभा भेरलभराऩ गरयएको य 
फाॉकी ३ वटा कायफाही प्रहक्रमाभा यहेको छ। 

 

धन्मवाद । 

 

! dd{t ejg & ?!%@%$@^=((  ;+Vof 

@ e'O 9nfg ! ?!%)))) ;+Vof 

# 3]/faf/ 245 ?#((@@# ld= 

;fd'bflos ejg 

! dd{t  % ?!$))))) ;+Vof 

@ gofF * ?($(@%)) ;+Vof 

cGo 

! dlGb/ % ?&%)))) ;+Vof 

@ v]nd}bfg @ ?$(%))) ;+Vof 
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