
यस बार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदनिा 
कायिक्रििा उपस्थिि हुनु भएका सम्पुर्ििा 



श्री इच्छाकामना गाउँपालिका
कुरिनटाि चितवनको

आ.व.०७७/७८ को वार्षिक
प्रगलत समीक्षा

प्रस्तुतकतता
सवितत अर्ताल

र्ोजनत शतखत प्रमखु

मिति २०७८ भाद्र ११ र १२



पररचयः
हतम्रो देश नेपतलमत व्र्िस्थत गरिएको ७५३ स्थतनीर् तह
मध्रे् चितिन जजल्लतमत एक महतनगि, पताँि नगिपतललकत
ि एक गतउाँ पतललकत व्र्िस्थत भएको छ । र्ी सतत स्थतनीर्
तहहरु मध्रे् इच्छतकतमनत गतउाँ पतललकत प्रतकृततक छटतले
भरिपूर्ा सुन्दि गतउाँ पतललकत हो । लतमो झिनत जलवििे,
लसितईिुली, हतत्तीितङ ऐततहतलसक क्षेत्र उपिदतङगढी, धतलमाक
क्षेत्र इच्छतकतमनत मतईको मजन्दि, जलबििे मजन्दि,
मनकतमनत



केविकाि, लिशिुी नदि, मचुलिङ्ग बजाि िहेको यस क्षिे पयिटन र्वकासका िालग प्रििु सम्भावनायकु्त
गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिका लिशिुी निीको काखमा अवचथित छ । यस गाउँपालिकाको पूविमा
धादिङ्ग चजल्िा पचिममा तनहँू तिा भितपिु महानगिपालिका, उत्तिमा गोखाि ि िचक्षणमा कालिका
नगिपालिका िहेका छन् । िाजधानी काठमाण्डौं िेचख करिब १०० र्क.लम. िचक्षण पचिममा िहेको यो
गाउँपालिका समनु्द्री सतह ५०० लम.उिाइ िेचख १५०० लम.उिाइमा अवचथित छ ।
२७º४८ुु३५.३९ुुु ु उत्तिीअक्षाांश िेचख ८३º३४ुु९७.५ुुु ु पूवी िेशान्द्ति सम्म फैलिएको छ ।
क्षिेफि १६६.६७ वगि र्किोलमटि िहेको यस गाउँपालिका चितवन चजल्िाको एक माि गाउँपालिका
हो । यस गाउँपालिकामा ७ वटा वडाहरु छन् । र्व.स. २०६८ को जनगणना अनसुाि यस
गाउँपालिकाको कुि जनसांख्या २५०१२ िहेको मध्ये १२५५२ मर्हिा ि १२४६० परुुष छन् ।
र्व.स. २०७४ को लनवाििन तथ्याङ्ख अनसुाि कुि मतिाता ११७१७ िहेको छ । सार्वक िािेिोक,
िचण्डभञ्ज्याङ्ग, काउिे ि िाहाखानी गा.र्व.स.का सबै वडाहरुिाई मजि गिेि ७ वटा वडाहरु िहेको यस
इच्छाकामना गाउँपालिका जनजालतहरुमा (गरुुङ्ग, मगि, तामाङ्ग, नेवाि, िकािी) अलत लसमान्द्तकृत
िेपाङ्ग, अल्पसांख्यक मचुथिम तिा खस आयिमा ब्रामहण, क्षिेी, ठकुिी ि िलित बसोबास गछिन ।
र्वलभन्न जातजालत एवम् भाषा, धमि ि सांथकृलत भएको यस क्षिेमा जनजालतको बाहलु्यता िहेको छ ।
प्राकृलतक सनु्द्िितािे भरिपूणि यस गाउँपालिकािे लबकासको सम्भावना बोकेको छ |



बजेट सम्बन्धी र्ववरर्
१) िीन वषिको यिािि कुल बजेट र खचिको

अवथिा



आ.ि. २०७७/०७८ को भौततक तथत वित्तीर् प्रगतत

लस.नं विििर् वितनर्ोजजत िजेट रु
हजतिमत

खिा रु
हजतिमत

भौततक
प्रगतत
प्रततशत

वित्तीर्
प्रगतत
प्रततशत

१ ितलु ३९३४३९४६९ ३३७६५२८५५ ८३ ८६

२ पूाँजजगत २८३०११९२५ २००३४५२५४ ७२ ७१

कूल जम्िा ६७६४५१९५४ ५३७९५३११० ८८ ८०



सुशासन र पारदमशििा सम्बन्धी सूचकहु 
सिूकहरु

नभएको नभएको

भएको नभएको भएको

िोककए/निोककएको, िोककएको भए नाि र िोबाइल नं निोककएको

निोककएको, िोककएको भए तनजको नाि र िोवाइल नं िोककएको ।सर्विा
९८५५०९२२०७

साविजतनक सुनुवाई गरेको संख्या 
आ व ०७७।
गररएको

नगरेको गरेको
साविजतनक परीक्षर् गरेका योजना संख्याः  गा पा बाट 
उजरुी पेटीकाको व्यवथिा भए नभएको भएको 



बेुजुको अवथिा
१) आ.व.२०७६/७७ सम्िको बेुजु रकि । 

ु.१२८९५६४१३

१) आ.व.२०७७/७८ िा कूल फर्ियोट रकि र प्रतिशि 
। ु.६३६००००

२) हाल कायि कूल बेुजु रकि 
ु.१७५००००

१) आ.ब. २०७६/७७ को खचिको अनपुाििा बेुजु
प्रतिशि ।  ३.५ प्रतिशि



सि.नं िूचक ईकाई

असिल्लो

आ.व. िम्मको

अवस्था

चालु आ.व.

को थप प्रगसि
कैसियि

१ नयााँ स्थानीय सडक ननर्ााण (Track Opening) नक.र्ी. १९५ २१

२ ननयनर्त आवनिक र्र्ात नक.र्ी. १०९ ५०

३
स्तरोन्नती ग्राभेल  

का ोपत्रल

नक.र्ी.

नक.र्ी.

२५
२।५

१५।५
१।१३

४ सडक यातायातको कू   म्बाई नक.र्ी. ३२४ २१

५ स्थानीय सडक प ु ननर्ााण सम्पन्न वटा १ १

६ नवस्थानपत तईुन वटा ३ २

७ झो ङ्ुगल प ु ननर्ााण सम्पन्न वटा १ १

भौतिक प्रगति(पन्रौ आवधधक योजनािा आधाररि )



भौतिक प्रगति (पन्रौ आवधधक योजनािा आधाररि )

सि.नं िूचक ईकाई
असिल्लो आ.व. 

िम्मको अवस्था

चालु आ.व. 

को थप प्रगसि
कैसियि

१०
गा.पा./न.पा.को केन्द्रबाट वडा कायािलयसम्ि 
सडक यािायाि जोडडएका वडा 

वटा ७

११ उत्पानित नवद्यतु क्षर्ता नक.वा. ०

१२ नवद्यतु सलवा पगुलको जनसंख्या प्रनतशत ६०

१३ स्वस्थ खानलपानी सनुविा पगुलको जनसंख्या प्रनतशत ५० २०
१४ १ घर १ धारा पुगेको जनसंख्या प्रतिशि ४०
१५ नवद्या यको संख्या (सरकारी,सािुदातयक,तनजी) वटा ५६

१६
स्वास््य संस्थाको संख्या (अस्पता , थवाथ्य 
केन्द्र, थवाथ्य चौकी, उप थवाथ्य चौकी,
आयुवेद सेवा केन्द्र,ककमलनक,बधििङ सेन्टर) 

वटा १०

१७ रोजगारी सजृना (स्थानीय तहको सब ैकाया्रमर्बाट) प्रतिशि ७ १५



भौतिक प्रगति
सि.

नं
िूचक ईकाई

असिल्लो 

आ.व. िम्मको

अवस्था

चालु आ.व. 

को थप प्रगसि
कैसियि

१८ िहुान संरक्षर् वटा २ १
१९ पोखरी संरक्षर् वटा २ २
२० पाकि  तनिािर् वटा २ २
२१ पहहरो संरक्षर् वटा २ २
२२

शहरी सौन्दयि तनिािर् वटा १ २
२३ ५० लाख भन्दा िाधिका आयोजना संख्या वटा ४ ७
२४ ५ देखी ५० लाखसम्िका आयोजना संख्या वटा ११० १०५

२५ ५ लाख भन्दा िलका आयोजना संख्या वटा १९६ १२५

२६ कूल आर्ोजनत संख्र्त वटा २११ २३७
योजना कायािन्वयन

२७ उभोसिाफि ि वटा १७२ २१४

२८ तनिािर् व्यवसायीिाफि ि वटा ३६ ८

२९ अन्य िाफि ि वटा ३ ५



भौतिक प्रगति
सि.

नं
िूचक ईकाई

असिल्लो आ.व. 

िम्मको अवस्था

चालु आ.व. को

थप प्रगसि

कैसिय

ि

३०
प्रशासकीय भवन वटा

१ तनिािर्ाधधन
१ तनिािर्ाधधन
९० प्रतिशि 
काि सम्पन्न

३१ वडा कायािलय भवन वटा २ 
तनिािर्ाधधन

३२ सभाहल वटा

३३ अन्य भवन वटा

३४ र्वधालय भवन वटा १ ६
३५ सािदुातयक भवन वटा २
३६ िस्न्दर/गुम्वा/िस्थजद वटा ६ ९

३७ र्वश्रािथिल/ आरोग्य केन्द्र वटा

३८ वालितै्री/ िहहला ितै्री / अपाङ्गितै्री संरचना वटा ० २

३९ राहि र्विरर् घरधरुी

४० सेवा प्रवाहिा र्वधुिीय िाध्यिको प्रयोग
Website, Tokan, Online bolling, bolk sms etc.

संख्या ०३ ०३



सािास्जक सरुक्षा भत्ता
विििर् संख्र्त र्स 

आ.ि.मत
लगत 
कट्टट

र्स 
आिमत 
थप 

वितरित िकम (रु 
हजतिमत)

गत 
आ.ि.को
तुलनतमत
घट िढ 
प्रततशत

अन्य जेष्ठ नागरीक ११९७ १०३ १०९ ु १४३६४००० २.०८

दमलि जेष्ठ नागरीक ७० ९ १८ ु ५६०००० १७.१४

एकल िहहला २१३ ६ १६ ु १७०४००० ४.६

र्वधवुा २६६ ७ ३३ ु २१२८००० ९.७

अशक्ि अपांङ रािो ४१ २ ३ ४९२००० ४.८७

अशक्ि अपांङ नीलो ९२ १ १३ ५८८८०० १३.०४

दमलि बालवामलका १०० ३४ २२ १६०००० ९

जम्िा १८२५४४५



पस्जजकरर् अमभलेख
विििर् गत आ.ि. 

दतता
ितलु आ.ि. दतता घटिढ प्रततशत

जन्ि दिाि ६६८ ८९१ २९

र्ववाह दिाि २२३ ६०४ ५८

बसाई सराई दिाि १०७ २६४ ६८

सम्बन्ध र्वच्रे्द ६ ६ ०

िुत्यू दिाि १८९ ३८९ ९९

कूल घटना दिाि ११९३ २१५४



उजुरी गुनासो
विििर् जम्मत

संख्र्त
फछोर्ोट संख्र्त ितंकी िताँकी िहनुको कतिर्

अ.द.ुअ.आ.का उजरुीहु
२

२

हेलो सरकारको उजरुीहु ० ०

सिकि िा केन्द्रको उजरुीहु
०

०

अन्य गुनासो/उजरुीहु
०

०

कुल जम्िा २ २

उजरुी फर्छियौट प्रतिशिः १००



न्यातयक समिति
विििर् जम्मत 

संख्र्त
फछोर्ोट
संख्र्त

ितंकी

इजलासको व्यवथिा भए/ नभएको नभएको
।

प्राप्ि उजरुी संख्या ७
िेलमिलाप केन्द्रिा पठाइएका उजरुीहु

िेलमिलाप केन्द्रबाट िेलमिलाप गराइएको संख्या ५

न्यातयक समितिबाट िेलमिलाप गराइएका सखं्याहु ४

न्यातयक समितिबाट भएका फैसला संख्या १

पुनरावेदन गरेका उजरुी संख्या ०

उजरुी फर्छियौट प्रतिशिः ९०



प्रिखु सिथयाहु र सिाधानका लाधग 
गरेका प्रयासहु बढीिा ३/३ वटा

• तिन प्रिुख सिथयाहु
• सम्पन्न भएका योजना िििि संभार र हदगोपनको किी।
• उपभोक्िा समितिबाट संचालन भएका योजनाहुिा दक्ष जनशक्िीको किी

।
• भौगोमलक र्वकटिाको कारर् र्वकास तनिािर् र अन्य प्रर्वधधको सहज पहुुँच

पुयािउन कहठन ।
• सिाधानका उपायहु
• उपभोक्िा समितिद्यारा सचंामलि योजनाहुको िििि सम्भार कायिर्वधी

बनाइ िििि संभार गनुिपने तनति अबलम्बन गररएको ।
• २० लाख ुपौयाुँ भन्दा बढी लागि लाग्ने योजनाहुको संचालन ठेक्का

प्रकक्रयाबाट िात्र संचालन गनुिपने तनयि तनिािर् गररएको ।
• जमिनको बनाबट र भौगोमलक स्थितिका आधारिा सुहाउुँ दो
• र्वकास तनिािर्का कायिक्रि र प्रर्वधधको प्रयोग गनि िामलएको र् ।



गि आ.ब.को Local Govrnment Institutional Capacity Self 
Assessment िा प्राप्ि क्षेत्रगि प्रगति

स्िमूल्र्तंकनकत क्षेत्रहरु प्रतप्त प्रततशत

१. शासकीय प्रवन्ध 72.22

२. संगठन ििा प्रशासन 37.5

३. बार्षिक बजेट ििा योजना व्यवथिापन 72.73

४. र्वत्त एवं आधििक व्यथिापन 50

५. सेवा प्रवाह 42.19

६. भौतिक पवूािधार 42.31

७. न्यातयक समिति 42.86

८. सािास्जक सिावेमशकरर् 45

९. वािारर् संरक्षर् र्वपद् व्यवथिापन 66.67

१०. सिन्वय र सहकायि 75

Self Assessment िा प्राप्ि कूल प्रतिशि
53.25(%):.................. …………………….. 



तनमतार् अतघको तस्िीि
आ.व. २०७७/०७८ का उत्कृष्ट १० आयोजनाहुको

फोटोहुर्ोजनतको नतम: प्रशतसकीर् भिन

र्ोजनत स्थल : इ गत पत ०४

सम्झौतत लमतत : ०७७।०३।१५

सम्पन्न हुने लमतत : ०७८।०३।१५

खरिद प्रकृर्त : .ठेक्कत मतफा त

सम्झौतत
िकम(म.ुअ.क.कन्टीसटहत):८८०००
००

तनमतार् कतर्ाको हतलको अिस्थत :

तनमतार्तचधन

भौततक प्रगतत : ९५%

विवत्तर् : ८५%

तनमतार् सम्पन्न पश्िततको तस्िीि



न्तोष
जनत

अिस्थत :



तनमतार्



र्ोजनतको नतम: भतत खतने खोलत पुल

र्ोजनत स्थल : इ गत पत ०७

सम्झौतत लमतत : ०७७।१२।१५

सम्पन्न हुने लमतत : ०७८।०३।१५

खरिद प्रकृर्त : .ठेक्कत मतफा त

सम्झौतत िकम(मु.अ.क.कन्टीसटहत):४००००००

तनमतार् कतर्ाको हतलको अिस्थत : तनमतार् सम्पन्न

भौततक प्रगतत : १००%

विवत्तर् : १००%
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मतार्



०००

मतार्
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