






इच्छाकामना गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, 
भवन







कार्ाालर् कार्ाालर्को ठेगाना भवनको स्वामित्व

गाउँ कार्यपालिकाको 
कार्ायिर् कुरिनटाि  बजाि आफ्नै भवन िहेको ।

वडा नं. १ हत्तिवांङ आफ्नै भवन

वडा नं. २ हपनन भाडामा, हाि ननमायण हँुदै

वडा नं. ३ फिस्लिङ्ग क्िबको भवनमा अलथाइ कार्ायिर्, ननमायणको प्रफार्ामा

वडा नं. ४ कुरिनटाि गा पा कार्ायिर् संगै
वडा नं. ५ मुस्लिन बजाि आफ्नै भवन

वडा नं. ६ जित्तविे भाडामा, ननमायण हँुदै

OR5fsfdgf ufpFkflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro

वडा नं. ७ लसमिढाप आफ्नै भवन
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र्स गापा बाट हालसम्ि जारी भएका कानूनहरु
• ऐनहरुः-१७ वटा 
• ननर्माविी, ननदेलिका, कार्यत्तवधि, मापदण्डहरुः – ४७ वटा

किाचारीको उपलव्धता (गा.पा. स्तर वडा कार्ाालर् सिेत)

पद दरवन्दीसंख्या
पदपूर्ति संख्या

ररक्त

पदपूर्तिको लार्ि 
लो.से.आ.माि

स्थायी करार जम्मा

अर्िकृतस्तर 9 7 1 8 1
2

सहायकस्तर 37 10 18 28 9
26

कूल जम्मा 46 17 19 36 10
28



आ.ब. २०७६।७७ क्षेत्रगत भौततक प्रगततको अबस्था
क्र.सं ववषय क्षेत्र उपक्षते्र ईकाइ भौर्तक प्रिर्त(%)
१ सडक कालोपते्र/ढलान (वक.मी.) १.५

ग्रावेल (वक.मी.) १.५
ट्रयाक खोल्ने (वक.मी.) १८.१

२ पलु र्नमािण
झोलङु्गे पलु ३ वटा

३ पाकि  र्नमािण १
४ खानेपानी तथा ढल र्नमािण खानेपानी सवुविा थप उपलब्ि िराएका पररवार संख्या ६१८

ढल र्नमािण (वक.मी.)१.२
५ वकृ्षरोपण संख्या२२० बोट
६ नदी र्नयन्त्रण (वक.मी.) ०.७
७ सामाजजक र्सिँचाई हेक्टर ४

१० फोहोरमैला व्यवस्थापन डजम्पङ्ग साइट संख्या १
स्यानीटरी ल्याण्डवफल्ड साइट संख्या १
नयािँ मेजिन उपकरण जडान संख्या

११ नयािँ ववद्यालय भवन र्नमािण सम्पन् न संख्या ३
१२ स्वास््य चौकी र्नमािण संख्या २
१४ यात्र ुप्रर्तक्षालय संख्या १ वफजस्लङ



गाउँपामलका ववकास 
अमभर्ान

 उज्र्ािो इच्छाकामना अलभर्ान

 सावयजननक जलगाको उपर्ोगको
अलभर्ान

 घि घिमा लवाल्र् सेवाको अलभर्ान
 जनमैत्री लथानीर् िासनको अलभर्ान
 महहिा हहसंा ि बालश्रम ववरुद्धको अलभर्ान

 सामास्जक समावेलिकिणको अलभर्ान

 हिेक गाउँमा सडक, खानेपानी िगाएत आिािभूत आवश्र्कताहरको पहँुच
 कृत्ति ि पर्यटन क्षेत्रको बबकास गिी आधथयक सम्बवृद्धको लक्ष्य
 महुानदेखी मखु सम्म (एक घि एक िािा )अलभर्ान



सामास्जक सिुक्षा कार्याम तिय

र्स.नं. प्रकार जम्मा संख्या
१ जेष्ठ नािररक अन्य ७० बषि 

मार्थ ३५५७
२ एकल मवहला १३७८
३ पूणि अिक्त अपाङ्ग १०३
४ अर्त अिक्त अपाङ्ग २३५
५ वालवार्लका दर्लत भत्ता २४६



JolStut 36gf btf{sf] ljj/0f



िाजश्व २०७६।०७७को ljj/0f



आ.ब. २०७६।७७ को प्राप्त बजेट
सिानीकरण अनुदान (रु.हजारिा)
नेपाि सिकाि : 96800
प्रदेि सिकाि: 10131
जम्मा:106931
खचय: 80818.70
प्रनतित (%):75.58



सशता अनुदान(रु.हजारिा)
नेपाि सिकाि : 199367
प्रदेि सिकाि: 12769
जम्मा: 212136
खचय: 170085.57
प्रनतित (%):80%



सिपुरक अनुदान (रु.हजारिा)
नेपाि सिकाि : 6700
प्रदेि सिकाि: 8135

जम्मा: 14835

खचय:5462

प्रनतित 36%



ववशषे अनुदान (रु.हजारिा)
नेपाि सिकाि :7000
प्रदेि सिकाि: 6738
जम्मा: 13738
खचय:
प्रनतित (%):



राजश्व वाँटफाट (रु.हजारिा)
नेपाि सिकाि : 80600

प्रदेि सिकाि: 14053

जम्मा: 94653

खचय: 74067.4

प्रनतित :78%



सवारी कर (रु.हजारिा)
नेपाि सिकाि : 12318.51
प्रदेि सिकाि: 12318.51

सम्पत्ती कर
२०७६/७७ को र्थाथय: 448.44



भमूि कर (िालपोत) (रु.हजारिा)
२०७६/७७ को र्थाथय: 738.30
व्र्वसार् कर
२०७६/७७ को र्थाथय: 3317.12
घरवहाल कर
२०७६/७७ को र्थाथय: 155.74
सवारी साधन कर
२०७६/७७ को र्थाथय: 113
घर-जग्गा रजजष्ट्रेसन शुल्क
२०७६/७७ को र्थाथय: 3000
सेवा शुल्क (सवै ककमसिका)
२०७६/७७ को र्थाथय:1032.16
दस्तुर (मसफाररश, प्रिाणणत¸ नक्सा पास 
आदद)
०७६/७७ को र्थाि 879.03
अन्र्
२०७६/७७ को र्थाथय: 2697.30



आर्थाक वषा २०७६।७७ िा प्रदेश र स्थानीर् 
तहबीचको राजस्व बाँडफाँड (रु.हजारिा)
सवारी कर
12318.51

ढुुंगा र्गट्टी बालुवा ववक्री
प्राप्त भएको: 7000



आ. व. : ०७६।७७
कुि आर् : ५५९५९८
कुि व्र्ार् : ४०८२२४
खचय : ७२%



गत आ. व. िा सञ्चामलत र्ोजना सम्बन्धी वववरण(क) बजेटको 
आधारिा:
१) ५० िाख भन्दा बढी बजेटको आर्ोजना: 5
२) ५ िाख देखख ५० िाख सम्मको आर्ोजना: 90
३) ५ िाख भन्दा कम बजेटको आर्ोजना:74
र्ोजनाहरुको कार्ाान्वर्न तह/क्षेत्र:
१) गा.पा./न.पा. लतिीर्: 95
२) वडालतिीर्: 52
र्ोजना कार्ाान्वर्न:
१) उपभोक्ता सलमनत मािय त:147
२) ननमायण व्र्वसार्ी मािय त: 22
३) गैिसिकािी सलंथा मािय त: 4
जम्मा कार्ायन्वर्न भएका र्ोजना सखं्र्ा: 173



आर्थाक वषा २०७६/७७ िा सम्पाददत उल्लेखनीर् कार्ाहरु, असल अभ्र्ासहरू र प्रिुख सिस्र्ाहरु
आर्थाक वषा २०७६/७७ िा सम्पाददत उल्लेखनीर् कार्ाहरु:
- सडक सञ्जाििे सबै वडाहर जोडडएको
- िक्षक्षत समुदार्हर (चेपाङ दलितहर) िाई लसपमुिक तालिम प्रदान
- लवाल्र् सेवामा पहँुच हुने खािका  कार्यामहर आर्ोजना
- खानेपानी ि लवच्छता सम्बन्िी कार्यामहर सञ्चािन
- खानेपानीको िाधग एक घि एक िािा अलभर्ान सत्र्चािन
असल अभ्र्ासहरू
• बालिका बचत कोि खाता (बालिका जन्मनासाथ खातामा १०००० )

• बबपन्नको आगँनमा  लथाननर् सिकाि
•सामुदानर्क लवाल्र् केन्रहरको ननमायण
• चेपाङ समुदार् िक्षक्षत कार्यामहर
•एकि महहिाहरिाइ ििस्क्िकिण गने खािका तालिमहर
स्थानीर् तहले अनुभूत गरेका प्रिुख सिस्र्ाहरु
- बिाय र्ाममा गाउँपालिका केन्र ि वडा जोड्ने सडकहर त्तवग्रने
- पहाडी बेल्टमा अझै पनन बबद्र्ुत ि टेलिकमको पहँुच पुर्ायउन नसफकएको
- आवश्र्क कमयचािी अभाव भएको 
- कमयचािीहरिाई तालिम ि दक्षता अभाव
- नीनतगत अलपष्टता



इच्छाकािना िजन्दर पुन: तनिााणका फोटोहरु 



क्रिश.......
इच्छाकािना िजन्दर पुन: तनिााणका फोटोहरु 



क्रिश.......
इच्छाकािना िजन्दर पुन: तनिााणका फोटोहरु 



हात्तीबाुंङ-कामलङ-ज्र्ानदाला-कोलभञ्ज्र्ाङ-चौकीडाडँा सडक



हात्तीबाुंङ –कामलङ - ज्र्ानदाला-कोलभञ्ज्र्ाङ - चौकीडाँडा सडकको 
थप तजस्वरहरु



हात्तीबाुंङ –कामलङ - ज्र्ानदाला-कोलभञ्ज्र्ाङ - चौकीडाँडा सडकको 
थप तजस्वरहरु



इच्छाकािना गा.पा प्रशासकीर् भवन तनिााणार्धन



प्रशासकीर् भवन तनिााणार्धन क्रिश तजस्वरहरु.......



भोले-दाहाखानी-उपरदाङगढी सडकखण्डिा इच्छाकािना गा.पा क्षते्र अन्तगातको सडक 
तनिााण सम्पन्नको झलकहरु । 



भोले-दाहाखानी-उपरदाङगढी सडकखण्डिा इच्छाकािना गा.पा क्षते्र अन्तगातको सडक 
तनिााण सम्पन्नको झलकहरु ।   क्रिश तजश्वरहरु.......



इच्छाकािना गा.पा कोमभड-१९ अस्थाई अस्पताल



इच्छाकािना गा.पा कोमभड-१९ अस्थाई अस्पताल क्रिश तजस्वरहरु.......



कोराना रोकथामका लार्ि हात िनेु िारा सवहतको बाल्टी, साबनु ववतरण तथा सबै   
सरोकारवालाहरु सिँि छलफल ।



िकडाउनको समर्मा अिपत्र मजदिुहरको उद्दार 



िकडाउनको समर्मा अिपत्र मजदिुहरको उद्दार 



ववद्याथीहरुको ननिुल्क मटुु परिक्षण कार्याम



इ.गा.पा वडा नुं 7 मसिलढाप, वपपलटार ततर तनिााणाधीन र्ोजनाहरु सडक
नाली, खानेपानी तथा खेलिैदान



सडक कालोपत्र ेतथा नाली तनिााणका तजस्वरहरु



िदहला सिजक्तकरणकका लार्ि कायिक्रमहरु



िदहला सिजक्तकरणकका लार्ि कायिक्रमहरु क्रमि......



िदहला सिजक्तकरणकका लार्ि कायिक्रमहरु क्रमि......



फलफूलका ववरुवाहरु ववतरण कार्ाक्रि



तिकािी संकिन केन्र भवन फिस्लिङ



आबास त्तवहहनहरका िाधग भािुमािामा सामुहहक बस्लत ननमायण



एक घि एक िािा 
कार्याम ।



चािु आ.ब.२०७७।७८ को प्रगती त्तवविण
हालसम्िको आर् व्र्र्
प्रलतात्तवत आर् वालतत्तवक आर् वात्तियक बजेट खचय खचय प्रनतित
५८९६१३३९४ ४५६६३२७८३ ५८२५८३४६९ ८४४४२०३८.५० १४.४९



THANK  YOU !
िन्र्वाद !


