






इच्छाकामना गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, 
भवन
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OR5fsfdgf ufpFkflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro

कार्ायिर् कार्ायिर्को ठेगाना भवनको स्वालमत्व
गाउँ कार्यपालिकाको

कार्ायिर् कुरिनटाि  बजाि आफ्नै भवन िहेको 

वडा नं. १ हात्तिवाङ आफ्नै भवन
वडा नं. २ हपनन भाडामा, हाि ननमायण हँुदै
वडा नं. ३ चुम्लिङटाि आफ्नै भवन
वडा नं. ४ कुरिनटाि आफ्नै भवन
वडा नं. ५ मुम्लिन बजाि आफ्नै भवन
वडा नं. ६ जित्तविे भाडामा, ननमायण हँुदै
वडा नं. ७ लिमिढाप आफ्नै भवन
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र्स गापा बाट हािसम्म जारी भएका कानूनहरु
• ऐनहरुः-१७ वटा 
• ननर्माविी, ननदेलिका, कार्यत्तवधि, मापदण्डहरुः – ४७ वटा

कमयचारीको उपिव्धता (गा.पा. स्तर वडा कार्ायिर् समेत)

पद दरवन्दीसं
ख्र्ा

पदपूर्त य संख्र्ा ररक्त
पदपूर्त यको िागग
िो.से.आ.माग

स्थार्ी करार जम्मा
अधिकृतस्ति 9 ७ ७

िहार्कस्ति 37 12 18 ३० ७ 2३

कूि जलमा 46 २० 19 3९ ७ २६
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गाउँपालिका ववकास अलभर्ान

 उज्र्ािो इच्छाकामना अलभर्ान

 िावयजननक जलगाको उपर्ोगको
अलभर्ान

 घि घिमा स्वास््र् िेवाको अलभर्ान
 जनमैत्री स्थानीर् िािनको अलभर्ान
 महहिा हहिंा ि बालश्रम विरुद्धको अलभर्ान

 िामाम्जक िमावेलिकिणको अलभर्ान

 हिेक गाउँमा िडक, खानेपानी िगाएत आिािभूत आवश्र्कताहरको पहँुच
 कृत्ति ि पर्यटन क्षेत्रको बबकाि गिी आधथयक सम्बवृद्धको लक्ष्य

 मुहानदेखी मुख िलम (एक घि एक िािा )अलभर्ान



आ.व. २०७८/०७९ को भौर्तक तथा ववत्तीर् प्रगर्त

लस.नं वववरण ववर्नर्ोजजत बजेट रु
हजारमा

खचय रु
हजारमा

भौर्तक
प्रगर्त
प्रर्तशत

ववत्तीर्
प्रगर्त
प्रर्तशत

१ चािु $##&$@ ३%@%)* ८३ *@

२ पूँजजगत #((($$ @!@(&^ (* %$

कूि जलमा *#$@*& %^%$*$ (% ^८
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१) तीन वर्षको आन्तरिक आयको अवस्था ।

१ आ व ०७६।०७७ रु ९३८०९९९

२ आ व ०७७।०७८ रु १७३९६७४२

३ आ व ०७९।०८० रु १७८९३०४२

गत आ व २०७७-७८ को तुलनामा यस आ.व. २०७८-७९ मा आन्तरिक आय २% प्रततशत वा

सो भन्दा बढीले बृति भएको भए सोको लातग गरिएका प्रयासहरु संतिप्तमा ।

यस इच्छाकामना गाउँपातलकामा आ व ०७७।०७८ मा भन्दा आ व ०७८।७९ मा रु ४९६३०० बढी

आन्तरिक आय संकलन गनषका लागी गरिएका प्रयासहरु

१. किको दि भन्दा दायिा फिातकलो पारिएको

२. व्यवसाय कि संकलनका लातग घिदैलो कायषक्रम संचालन गरिएको ।

३. पुवाषधाि तथा आतथषक तवकास सगँ सम्बतन्धत तक्रयाकलापहरु ततव्र रुपमा संचालन गरिएको ।

४. प्राकृततक साधनको समुतचत परिचालनमा जोड तदइएको ।
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सुशासन र पारदलशयता सम्बन्धी सूचकहरु 
सूचकहरु

१ हेल्प डके्ि भए/नभएको भएको
२ नागरिक वडापत्र भएको नभएको भएको
३ गुनािो िुन्ने अधिकािी तोककए/नतोककएको, तोककएको भए नाम 

ि मोबाइि नं
नतोककएको ।

४ िूचना अधिकािी तोककए/नतोककएको, तोककएको भए ननजको 
नाम ि मोवाइि नं

तोककएको ।कमि िाउत
मोवाइि नं ९८५५०९२२०७

५ िावयजननक िुनुवाई गिेको िंख्र्ा 
आ व ०७८।७९ मा एक 
पटक िंचािन गरिएको

६ िामाम्जक पिीक्षण गिे/नगिेको गिेको
७ िावयजननक पिीक्षण गिेका र्ोजना िंख्र्ाुः  गा पा बाट िंचालित िबै

र्ोजना
८ उजिुी पेटीकाको व्र्वस्था भए नभएको भएको 
९ ननलमयत कानून िंख्र्ा ि िाजपत्रमा प्रकालित िंख्र्ा ३४
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बेरजुको अवस्था
१) आ.व.२०७७/७८ मा कूि फछयर्ोट िकम ि प्रनतित ।

र.५२८७७३६८

२) हाि कार्म कूि बेरज ुिकम 
र.१४११८१९०

३) आ.ब. २०७७/७८ को खचयको अनपुातमा बेरज ुप्रनतित 
२.४५ प्रनतित
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तस.नं सूचक ईकाई

अतघल्लो 

आ.व. सम्मको

अवस्था

चालु आ.व. 

को थप प्रगतत
कैतफयत

१ नयााँ स्थानीय सडक वनमााण (Track Opening) वक.मी. २१६ ३

२ वनयवमत आिविक ममात वक.मी. १५० २०

३
स्तरोन्नती ग्राभेल 

कालोपत्रे

वक.मी.

वक.मी.

४०
३।६५

।७
।५

४ सडक यातायातको कूल लम्बाई वक.मी. ३४५ ३

५ स्थानीय सडक पलु वनमााण सम्पन्न िटा २ २

६ विस्थावपत तईुन िटा ५ ०

७ झोलङ्ुगे पलु वनमााण सम्पन्न िटा २ ०

८ स्यानीटरी ल्याण्डविल साइटको वनमााण िटा

९ औिोधगक ग्राम(जलगा व्र्वस्थापन/DPR?/ ननमायण) वटा

भौनतक प्रगनत(पन्रौ आवधिक र्ोजनामा आिारित )
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क्रमश भौर्तक प्रगर्त (पन्रौ आवगधक र्ोजनामा आधाररत )

तस.नं सूचक ईकाई
अतघल्लो आ.व. 

सम्मको अवस्था

चालु आ.व. 

को थप प्रगतत
कैतफयत

१०
गा.पा./न.पा.को केन्रबाट वडा कार्ायिर्िलम 
िडक र्ातार्ात जोडडएका वडा 

िटा ७

११ उत्पावित विद्यतु क्षमता वक.िा. ०

१२ विद्यतु सेिा पगुकेो जनसंख्या प्रवतशत ६५ ५

१३ स्िस्थ खानेपानी सवुििा पगुकेो जनसंख्या प्रवतशत ५० ५
१४ १ घि १ िािा पुगेको जनिंख्र्ा प्रनतित ४० ५
१५ विद्यालयको संख्या (सरकारी,िामुदानर्क,ननजी) िटा ५६

१६
स्िास््य संस्थाको संख्या (अस्पताल, स्वास््र् केन्र,

स्वास््र् चौकी, उप स्वास््र् चौकी, आरु्वेद िेवा 
केन्र,ककलिनक,बधथयङ िेन्टि) 

िटा १०

१७ रोजगारी सजृना (स्थानीय तहको सबै कायाक्रमबाट) प्रनतित २२ १०1/31/2023 19इच्छाकामना गाउँपालिका



भौर्तक प्रगर्त
तस.नं सूचक ईकाई

अतघल्लो आ.व. 

सम्मको अवस्था

चालु आ.व. 

को थप प्रगतत
कैतफयत

१८ महुान ििंक्षण वटा ३ ३
१९ पोखिी ििंक्षण वटा ४
२० पाकय  ननमायण वटा ४
२१ पहहिो ििंक्षण वटा ४ २
२२ िहिी िौन्दर्य ननमायण वटा ३ २
२३ ५० िाख भन्दा माधथका आर्ोजना िखं्र्ा वटा ११ १०
२४ ५ देखी ५० िाखिलमका आर्ोजना िखं्र्ा वटा २१५ १७

२५ ५ िाख भन्दा तिका आर्ोजना िखं्र्ा वटा ३२१ ७८

२६ कूि आर्ोजना िखं्र्ा वटा ५४७ १०५

र्ोजना कार्ायन्वर्न

२७ उभोिमाफय त वटा ३८६

२८ ननमायण व्र्विार्ीमाफय त वटा ४४ २२

२९ अन्र् माफय त वटा ८ ५
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भौर्तक प्रगर्त
तस.नं सचूक ईकाई

अतघल्लो आ.व. 

सम्मको अवस्था

चालु आ.व. को थप 

प्रगतत

कैतफय

त

३०
प्रिािकीर् भवन वटा

२ तिा िलपन्न तेस्रो तिा 
िलपन्न

३१ वडा कार्ायिर् भवन वटा २ ननमायणाधिन

३२ िभाहि वटा
३३ अन्र् भवन वटा

३४ त्तविािर् भवन वटा १ ६
३५ िामदुानर्क भवन वटा २
३६ मम्न्दि/गुलवा/मम्स्जद वटा ६ ९

३७ त्तवश्रामस्थि/ आिोलर् केन्र वटा

३८ वािमतै्री/ महहिा मतै्री / अपाङ्गमतै्री ििंचना वटा ० २

३९ िाहत त्तवतिण घििुिी ६००० ५०००

४० िेवा प्रवाहमा त्तविुतीर् माध्र्मको प्रर्ोग Website, 
Tokan, Online bolling, bolk sms etc.
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सामाजजक सरुक्षा भत्ता
वववरण संख्र्ा र्स 

आ.ब.मा 
िगत 
कट्टट

र्स 
आवमा 
थप 

ववतररत रकम (रु हजारमा) गत 
आ.ब.को
तुिनामा
घट बढ 
प्रर्तशत

अन्र् जेष्ठ नागिीक १३३४ ४८ ११४ र १४६०२६०० २.०८

दलित जेष्ठ नागिीक ६२ १ १३ र ५७००१२ १७.१४

एकि महहिा १६८ २ २७ र १७३१६६० ४.६

त्तविुवा २७८ ४ ४३ र २२१०४६० ९.७

अिक्त अपांङ िातो ४२ १ ५ र ५१४७१० ४.८७

अिक्त अपांङ नीिो ९९ ८ र ६४४७८४ १३.०४

दलित बािवालिका १०० १९ २४ र १५१४१७ ९
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पजजजकरण अलभिेख
वववरण़ गत आ.ब. 

दताय
चािु आ.ब. दताय घटबढ प्रर्तशत

जन्म दताय ८९१ ११४० २७।९४

त्तववाह दताय ६०४ ३६० ४०

बिाई ििाई दताय २६४ १२४ आउने।१२५ जाने ५

िलबन्ि त्तवच्छेद ६ १७ १८३

मुत्र्ू दताय ३८९ २२१ ४३

कूि घटना दताय २१५४ १९८८
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उजुरी गुनासो
वववरण जम्मा

संख्र्ा
फछोर्ोट संख्र्ा बांकी बाँकी रहनुको कारण

अ.द.ुअ.आ.का उजिुीहर
२

२

हेिो ििकािको उजिुीहर ० ०

ितकय ता केन्रको उजिुीहर
०

०

अन्र् गुनािो/उजिुीहर
०

०

कुि जलमा २ २

उजुरी फर्छयर्ौट प्रर्तशतः १००
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न्र्ार्र्क सलमर्त
वववरण जम्मा 

संख्र्ा
फछोर्ोट
संख्र्ा

बांकी

इजिािको व्र्वस्था भए/ नभएको नभएको ।

प्राप्त उजिुी िंख्र्ा ५
मेिलमिाप केन्रमा पठाइएका उजिुीहर ०

मेिलमिाप केन्रबाट मेिलमिाप गिाइएको िंख्र्ा ०

न्र्ानर्क िलमनतबाट मेिलमिाप गिाइएका िंख्र्ाहर ३

न्र्ानर्क िलमनतबाट भएका फैििा िंख्र्ा ०

पुनिावेदन गिेका उजिुी िंख्र्ा ०

उजुरी फर्छयर्ौट प्रर्तशतः ६०
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प्रमुख समस्र्ाहरु र समाधानका िागग 
गरेका प्रर्ासहरु बढीमा ३/३ वटा

• नतन प्रमुख िमस्र्ाहर
• िलपन्न भएका र्ोजना ममयत िंभाि ि हदगोपनको कमी।
• उपभोक्ता िलमनतबाट िंचािन भएका र्ोजनाहरमा दक्ष जनिक्तीको कमी

।
• भौगोलिक त्तवकटताको कािण त्तवकाि ननमायण ि अन्र् प्रत्तवधिको िहज पहँुच

पुर्ायउन कहठन ।
• िमािानका उपार्हर
• उपभोक्ता िलमनतद्वािा िचंालित र्ोजनाहरको ममयत िलभाि कार्यत्तविी

बनाइ ममयत िंभाि गनुयपने नननत अबिलबन गरिएको ।
• २० िाख रपौर्ाँ भन्दा बढी िागत िालने र्ोजनाहरको िंचािन ठेक्का

प्रकिर्ाबाट मात्र िंचािन गनुयपने ननर्म ननमायण गरिएको ।
• जलमनको बनाबट ि भौगोलिक म्स्थनतका आिािमा िुहाउँदो
त्तवकाि ननमायणका कार्यिम ि प्रत्तवधिको प्रर्ोग गनय थालिएको छ ।
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गत आ.ब.को Local Government Institutional Capacity 
Self Assessment मा प्राप्त क्षेत्रगत प्रगर्त

स्वमूलर्ांकनका क्षेत्रहरु प्राप्त प्रर्तशत

१. िािकीर् प्रवन्ि 88.89

२. िंगठन तथा प्रिािन 87.5

३. बात्तियक बजेट तथा र्ोजना व्र्वस्थापन 79.55

४. त्तवि एवं आधथयक व्र्स्थापन 91.18

५. िेवा प्रवाह 78.13

६. भौनतक पवूायिाि 61.54

७. न्र्ानर्क िलमनत 92.86

८. िामाम्जक िमावेलिकिण 80

९. वातािण िंिक्षण त्तवपद् व्र्वस्थापन 55.56

१०. िमन्वर् ि िहकार्य 50
Self Assessment मा प्राप्त कूि प्रनतित
77(%):.................. …………………….. 
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इच्छाकामना गाउँपालिकाबाट 
संचािन भएका १० वटा मुख्र् 

र्ोजनाहरुको वववरण फोटो सटहत
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• योजनाको नाम: ज्यानदाला तदङ्लाङ खानेपानी

आयोजना

• योजना स्थल : इ.गा.पा-०१

• सम्झौता तमतत : ०७८।११।२६

• सम्पन्न हुने तमतत : ०७९।०३।१५

• खरिद प्रकृया : .ठेक्का

• सम्झौता िकम (मु.अ.क.कन्टी बाहेक): ४८६२५८८

• तनमाषण कायषको हालको अवस्था : सम्पन्न

• भौततक प्रगतत : १००%

• तवतिय प्रगतत ५०%

1/31/2023 29इच्छाकामना गाउँपालिका



ज्र्ानदािा टदङ्िाङ खानेपानी आर्ोजना ………..
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योजनाको नाम: कुरिनटाि देतख कमेिे सडक

सडक स्ति उन्नतत

योजना स्थल : इ गा पा ०३

सम्झौता तमतत : ०७८।१०।०९

सम्पन्न हुने तमतत : ०७९।०२।१५

खरिद प्रकृया : .ठेक्का

िकम(मु.अ.क.कन्टी बाहेक):९६४४६६९

तनमाषण कायषको हालको अवस्था : तनमाषण

सम्पन्न

भौततक प्रगतत : १००%
तवतिय : १००%
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योजनाको नाम: खेतवािी खोला पुल

योजना स्थल : इ गा पा ०७

सम्झौता तमतत : ०७८।०८।१४

सम्पन्न हुने तमतत: ०७९।०२।१५

खरिद प्रकृया : .ठेक्का माफष त

सम्झौता िकम (मु.अ.क.कन्टी

बाहेक):२९४३२२०

तनमाषण कायषको हालको अवस्था : तनमाषण

सम्पन्न

भौततक प्रगतत : १००%
तवतिय : १००%
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योजनाको नाम: भालुमािा थाङखोला

योजना स्थल : इ गा पा ०७

सम्झौता तमतत : ०७८।१२।०९

सम्पन्न हुने तमतत : ०७९।०३।१५

खरिद प्रकृया :ठेक्का माफष त

सम्झौता िकम (मु.अ.क.कन्टी बाहेक

):१५७१४४०

तनमाषण कायषको हालको अवस्था : तनमाषण

सम्पन्न

भौततक प्रगतत : १००%

तवतिय : १००%
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योजनाको नाम: प्रशासकीय भवन

योजना स्थल : इ गा पा ०४

सम्झौता तमतत : ०७८।०८।२६

सम्पन्न हुने तमतत : ०७९।०३।१५

खरिद प्रकृया : .ठेक्का माफष त

सम्झौता िकम(मु.अ.क.कन्टीसतहत):४४३६४४४

तनमाषण कायषको हालको अवस्था : तनमाषणातधन

भौततक प्रगतत : १००%

तवतिय : १००%
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योजनाको नाम: हिीपुि स्टील तिज

योजना स्थल : इ गा पा ०७

सम्झौता तमतत : ०७८।१२।२९

सम्पन्न हुने तमतत : ०७९।०२।३०

खरिद प्रकृया : ठेक्का िकम(मु.अ.क.कन्टी

बाहेक):४७९५८३०

तनमाषण कायषको हालको अवस्था : तनमाषण सम्पन्न

भौततक प्रगतत : १००

तवततय प्रगतत :१००
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र्ोजनाको नाम: इच्छाकामना मजन्दर
र्नमायण (बहुबवषयर् र्ोजना)
र्ोजना स्थि : इ गा पा ५
सम्झौता लमर्त : ०७८।११।२६
सम्पन्न हुने लमर्त : ०७९।०७।१५
खररद प्रकृर्ा :ठेक्का
सम्झौता
रकम(म.ुअ.क.कन्टीसटहत):रु५७४७५४
३
र्नमायण कार्यको हािको अवस्था :

र्नमायण सम्पन्न
भौर्तक प्रगर्त : १००%

वववत्तर् : १००%
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र्ोजनाको नाम: ३ न.ं वडा कार्ायिर्
र्नमायण
र्ोजना स्थि : इ गा पा ३
सम्झौता लमर्त : ०७८।०७।२९
सम्पन्न हुने लमर्त : ०७९।०३।१५
खररद प्रकृर्ा :ठेक्का
सम्झौता रकम(म.ुअ.क.कन्टी
बाहेक ):६४२५१२५
र्नमायण कार्यको हािको अवस्था :

र्नमायण सम्पन्न
भौर्तक प्रगर्त : १००%

वववत्तर् : १००%.
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पशु ववकास शाखाबाट सम्पाटदत कार्यक्रमहरु
कार्यक्रमको वववरण
१.औषधी कृर्तम गभायधान कार्यक्रम
गाउँपालिका िमाननकिणबाट र १,००,०००/बजेट बबननर्ोम्जत भएकोमा र्ि
कार्यिमबाट िेबबज िोग ननर्न्त्रणका िाधग र १२,000/- को एम्न्ट िेत्तवज
भ्र्ाम्क्िन खरिद गरिएको छ।
ककनभने र्ो कार्यिमको लिियक िाम्रिी नखुिेको ि िेत्तवजको ननर्न्त्रण गनय
आकम्स्मक बजेट गाउँपालिकामा नभएकोिे र्ि कार्यिमबाट खचय गरिएको छ।
बाँकी िहेको िकम र ८८,000/- गा.पा.बाटै िककएको भन्ने जानकािी पाएको हँुदा
खचय गरिएको छैन ि अगाडी बढ्ने अवस्थामा पनन छैन ।

२.पशु औषधी खररद कार्यक्रम
गाउँपालिका िमाननकिणबाट बबननर्ोम्जत बजेट र ५,००,०००/-बाट िबै औििी
खरिद गरि प्रत्रे्क वडा तथा पिु िेवा िाखामा म्जलमा िगाई िाखा ि
वडाहरमाफय त पिु तथा पम्न्छहरको ननिन्ति उपचाि भइिहेको छ ि विैभरि
उपचािका काम भई नै िाख्ने छन।्आ.व.२०७८/०७९ मा जलमा िाखाको तफय बाट
मात्र ९,४१६ वटा पिुपम्न्छहरको उपचाि गरिएको छ ।
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३.पशुपजन्छ बबमा तालिम कार्यक्रम
गाउँपालिका िमाननकिणबाट बबननर्ोम्जत बजेट र २,००,०००/- बाट तालिमको
िट्टामा पिु िेवा िाखािे लिखि इन्िोिेन्ि कलपननिँग िहकार्य तथा िलझौता
गरि पिु तथा पन्छीहरको बबमा अलभर्ान नै चिाई बबमा गने िक्ष्र्
िाखखएकोमा गा.पा.बाटै बजेट िककएको भन्ने जानकािी पाए पश्चात र्ो
कार्यिम िञ्चािन गनय तफय िक्षक्षत भइएन ।

४.कृर्तम गभायधान लमसन कार्यक्रम
िंनघर् िितय अनुदानबाट बबननर्ोम्जत बजेट र.३,९४,०००/- बाट लिमेन तथा
नाइट्रोजन खरिदका िाधग र15,१७५/- कृनतम गभायिानमा आश्र्क िामग्री
खरिदका िाधग र२,१४,८९२/- ि कृनतम गभायिानका िाधग १ हदने चेतनामुिक
गोष्ठी िञ्चािनका िाधग र.३८,८१५/-खचय भई जलमा खचय िकम र.२,६८,882/-

भएको छ।
बाँकक िकम र१,२५,११८/-िाई िंनघर् कार्यत्तवधि अनुिाि अर कार्यमा खचय गनय
निककने अवस्थामा िहेको छ।आ.व.२०७८/०७९ मा जलमा ७९ वटा गाई ि ११४
वटा भैिीीँमा गरि जलमा १९३ वटा पिुमा AI गरिएको छ ।

पशु ववकास शाखाबाट सम्पाटदत कार्यक्रमहरु
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५.पशुपन्छी आटदबाट हुने Influenza , Birdflu , AMR , Cysticercosis ,

Toxoplasmosis आटद सरुवा रोग सम्बन्धी रोकथाम तथा र्नर्न्त्रणको िागी
सचेतना कार्यक्रम
र्ि कार्यिमका िाधग िंनघर् िितय अनुदान तफय बाट बबननर्ोम्जत िकम
र.20,000/-िाई गा.पा.अध्र्क्ष धगता कुमारि गुरङ ि प्रमुख प्रिािककर् अधिकृत
िाम दि भट्टको िल्िाहमा माझगाउँ मा.त्तव. वडा नं. ३, दािेचोक िाम्ष्ट्रर् मा.त्तव. 

वडा नं. ७, गदायि जनत्तप्रर् मा.त्तव. वडा नं. २, काउिे ि ढुङ्गे्र मा.त्तव. वडा नं. ६,

ढुङ्गे्रमा लिई त्र्हाँका त्तवद्र्ाथी तथा लिक्षकहरको बबचमा िरवा तथा जुनोहटक
िोगहरबािे िचेतना फैिाउने कार्य गरि र्ो कार्यिम िञ्चािन गरिर्ो ।

६.इवपडलेमर्ोिोजजकि ररपोटटयङ कार्यक्रम
र्ि कार्यिमकामा िंनघर् िितय अनुदान तफय बाट बबननर्ोम्जत बजेट र.६,०००/-

बाट मालिक रपमा इत्तपडलेमर्ोिोम्जकि रिपोटय तर्ाि पारि िनंघर् कार्ायिर्
भेटेरिनिी इत्तपडलेमर्ोिोजी िाखा बत्रपुिेश्वि काठमाडौँ ि प्रदेि कार्ायिर्
भेटेरिनिी अस्पताि तथा पिु िेवा त्तवज्ञ केन्र भितपुि धचतवनिाई प्रगनत
त्तवविण ननर्लमत रपमा िलपे्रिन भईिहेको छ ।आ.व.२०७८/०७९ मा १२
महहनाको रिपोहटयङ गिेपनन ३६00/  रपैर्ाँ मात्र भुक्तानी भएको छ भने अर बबि
छुटेकािे भुक्तानी हुन िकेन।

पशु ववकास शाखाबाट सम्पाटदत कार्यक्रमहरु
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पशु ववकास शाखाबाट सम्पाटदत कार्यक्रमहरु
७.कृवष पशुपजन्छ तथा मत्स्र् तथ्र्ाङ्क अध्र्ावगधक कार्यक्रम
िंनघर् िितय अनुदान तफय बाट बबननर्ोम्जत िकम र १,००,०००/-बाट हाम्रो इच्छाकामना
गा.पा.को बबकट िात वटै वडामा स्थिगत रपमा आवश्र्क त्र्ाङ्क लिन एकदमै
कहठन देखखएको छ ।
बजेट अलि बहढ भएको भए र्ो कार्यिम गनय िहज हुन््र्ो ।
अझैपनन र्ििाई कििी िञ्चािन गने भन्ने बािेमा पिु िेवा िाखा िक्षक्षत छ

८.आ.व.२०७७/०७८ मा स्थापना भएको बाख्राको साना व्वसार्र्क कृवष उत्पादन केन्र
पकेट ववकास कार्यक्रम र्नरन्तरता
र्ि कार्यिमका िाधग प्रिान मन्त्री कृत्ति आिुननकककिण परिर्ोजनाबाट बबननर्ोम्जत
बजेट र.7,00,000/-िाई िञ्चािन गनय एकदमै कहठनाई देखखएको छ ।ककनकक र्ि
कार्यिम गत वियमा PMAMP लर्ानुअि अनुिाि नगएको पाइर्ो ।
वडा नं ५ ि २ िाई पकेट तोकेकोमा वडा नं ५ को िमुहिे पकेट िञ्चािन बापतको िकम
भुक्तानी पाएको ति वडा नं २ को िमुहिे िकम नपाएको अवस्था पाइर्ो ।
गत वियमा िञ्चालित र्ो कार्यिमबाट भुक्तानी पाएको िमुहिे िाम्रोिँग काम िलपन्न
गनय निकेको ि िाम्रो ननतजा प्राप्त नभएकोिे अब ननिन्तिताको बजेट र्ी पकेट लभत्रमा
पने पुिानै वा नर्ाँ अर कुन िमुह वा व्र्म्क्तमा िञ्चािन गने भन्ने अझै कुनै टुङ्गो
निागेकोिे हाि ननिन्तिताको बजेट प्रर्ोग गरिएको छैन।
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कृतर् शाखाको आ ब २०७८/७९ को बातर्षक प्रगतत प्रततबेदन

इच्छाकामना गाउंपातलकाको कृतर् िेत्रमा भएको प्रगतत तवविण:

•एक बोट िशको नोट कायाक्रम

गाउाँपावलकामा सनु्तला खतेी गने कृषकहरु लाइा प्रवत िोट १० रुपयााँको िरले २०,०००/- सनु्तला िोट िरािरको रकम वितरण

गररयो ।

लाभावन्ितः १५० जना कृषक

•मौरीको साना व्यािसावयक पकेट विकास कायाक्रम अन्तगात ५० % अनिुानमा

समुन मौरीपालन िमा लाइा पााँच लाख रुपैया अनिुान रकम हस्तान्तरण गररयो ।
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िलिुल िशक विरुिा रोपण कायाक्रम

• िलिुल वबरुिा वितरण (वकिी, आाँप, वलची, केरा, एबोकाडो कागती सनु्तला

आवि) 
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फलफूल तथा तिकािी मुल्य शृङ्खला तवकास आयोजना

यस आयोजना िाट शशता अनिुान िाट इलेवरिक स्प्रेयर वितरण, पोष्टहाभषे्ट क्षवत

न्यवुनकरण तावलम संचालन, सनु्तला िगै ाँचा व्यिस्थापन तावलम, तरकारीका विउ

वितरण आवि ।
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गाउँपातलकामा सचंातलत तातलम
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मकै उत्पादन प्रवषदन कायषक्रम

• २.५ म.ेट. उन्नत जातका मकैको विउ वितरण।

• यस कायाक्रम अन्तगात कृषक क्षमता विकासको लागी अिलोकन भ्रमण। (३० जना कृषकको उपवस्थवतमा)

• मकै खेती प्रविवि सम्िवन्ि कृषक स्तरीय तावलम ।

• विषािी वितरण ।

• माटो पररक्षण
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तरकारी संकिन फफजस्िङ
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आ.ब. २०७८/०७९ को कायष प्रगतत तवविण (कृतर् तवकास शाखा) 
कायषक्रमको नाम बजेट(रु. हजािमा) भौततक प्रगतत तविीय प्रगतत

१ गाउँपातलकाबाट स्वीकृत कायषक्रम

क एकबोट िशको नोट कायाक्रम २०० 100% 100%

२ सघंीय शसतष

क मौरीको साना ब्यबसावयक पकेट विकास कायाक्रम १२०० 41%

समुन मौरीपालन िमा ५०० 100% 100%

ख िलिुल िशक कायाक्रम ५०० 100% 100%

ग

िलिुल वबरुिा वितरण (वकिी, कागती, सनु्तला आाँप, वलची, केरा, 
एबोकाडो आवि)

५०० १००%

३.० मकै प्रबदषन कायषक्रम २५०० 40% 40%

क मकै खेवत सम्बवन्ि कृषकस्तर तावलम १५० 100% 86%

ख उन्नत जातको मकैको वबउ वितरण २५० 100% 80%

ग कृषक गोष्ठी २५ 100% 80%

घ कृषक भ्रमण २५० 100% 100%

ङ िौवज वकरा वनयन्त्रणको लावग वबषािी वितरण
200 100% ९०%

४
तिकािी तथा फलफुल मुल्य शृङ्खला तवकास आयोजना

(VCDP)
७०० 100% 100%

क ५०% अनिुानमा इलेवरिक स्प्रेयर वितरण २७५

ख १००% अनिुानमा काक्राको वबउ वितरण २००

ग सनु्तला िगै ाँचा व्यिस्थापन २५

घ
पोष्टहाभेस्ट सम्बवन्ि कृषक तावलम संचालन

५०
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मटहिा टदवस कार्यक्रम 
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मटहिा क्षमता अलभवदृ्गध कार्यक्रम
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एकि मटहिा लसपमुिक तालिम कार्यक्रम 
सावुन बनाउने
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स्वास्थ्र् शाखाको वोवरण
S.N. Details Number

12 Birthing Center 5

13 BEONC 0

14 CEONC 0

15 DR Center 0

16 Dots Center 7

17 DR Home 0

18 Gene-xport Center 0

19 CD4 center 0

20 ART Center 0

21 HTC 0

22 Microscopic center 3

23 Other…. 0

S.N. Details Numbe
r

1 Hospital 0

2 PHCC 0

3 HP 5

4 नागरिक आिोलर् केन्र 1

5 District Ayurved Center 0

6 Aryurved Ausadhalaya 0

7 BHSC 3

8 CHU 2

9 PHC-ORC 10

10 EPI 21

11 FCHV 37
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आफ्नै जग्गा भएका स्वास्थ्र् संस्था संख्र्ा संख्र्ा
स्वास्थ्र् संस्थाको आफ्नै भवन भएका स्वास्थ्र् संस्था संख्र्ा १०
र्नधायररत मापदण्ड अनुसारका भवन भएका स्वास्थ्र् संस्था संख्र्ा ६

सेवाग्राही र सेवा प्रदार्कको िागग छुट्टै शौचािर् भएका स्वास्थ्र् संस्था संख्र्ा ४

सुरक्षक्षत खानेपानीको र्नर्लमत उपिब्धता भएका स्वास्थ्र् संस्था संख्र्ा १०
टेलिफोनको उपिब्धता भएका स्वास्थ्र् संस्था संख्र्ा २
बबद्धुतको उपिब्धता भएका स्वास्थ्र् संस्था संख्र्ा ७
सोिार ब्र्ाकअप जडान भएका स्वास्थ्र् संस्था संख्र्ा ५
कम्प्रु्टर वा लर्ापटप भएका स्वास्थ्र् संस्था ४
इण्टरनेट सुववधा भएका स्वास्थ्र् संस्था संख्र्ा ४
एम्बुिेन्स सेवाको उपिब्धता भएका स्वास्थ्र् संस्था संख्र्ा १
प्िासेण्टा पीट भएका स्वास्थ्र् संस्था संख्र्ा (माप दण्ड अनुसार नभएको ) ५
कमयचारी आवास भएका स्वास्थ्र् संस्था संख्र्ा ३
मोटरबाटो पुगेका स्वास्थ्र् संस्था संख्र्ा ९
स्रेचर उपिब्ध भएका वडा संख्र्ा ७

भौर्तक पूवायधारको अवस्था
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मानव संशाधन

पद
स्वा. चौकी
स्वीकृत
दरवन्दी
संख्र्ा

पदपूर्त य
कार्यरत अध्र्ार्

न
बबदामा
रहेकोस्थार्ी किाि (पालिका) किाि-अन्र्

मेडडकि अधिकृत ० ० ० ० ०
हे.अ./लि.अ.हे.ब. 
(छैटौ तह )

६ ६ ६ ० ०

हे.अ./लि.अ.हे.ब. 
(पाँचौ तह )

१० ७ ७ ० ०

अ.न.मी. (४/५/६
तह )

११ ११ ११ ११ ० १

अ.हे.ब.(चौथो तह
)

५ २ २ ५ ०

ल्र्ा.अ./ल्र्ा.टे. ५ ० ० ३ ०
का.ि. ५ २ २ ११ ०

अन्र् (िेडडर्ोग्राफि )
१ ०
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धन्र्वाद !
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