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शदु्धोधन गाउँपालिकाको पररचर्ः 
साववक सौ-फसायवटकर, िडवा वनगाई,मानपकडी र मानमटेररर्ा गाउँपालिका गाभेर िनेको शदु्धोधन 
गाउँपालिका िमु्बिनी प्रदेश अन्िगयि िमु्बिनी अञ् चिको रुपन्देही म्ि्िाका 10 गाउँपालिका मध्रे् एक हो 
। पूवयपम् चम िोकमागय  अन्िगयि िामनगरदेम्ि 5 वकिोलमटर दम्िण, 83.41600 पूववय देशान्िर र 
27.62350 उत्तर अिांशसबम अवम्थिि र्ो गाउँपालिका समनु्र सिहदेम्ि कररि 92.1 लमटरको उचाईमा 
छ । 57.66 वगय वकिोलमटर िेत्रफि भएको र्ो गाउँपालिका रुपनेदही म्ि्िाको लनवायचन िेत्र नं.3 मा 
पदयछ । पूवयमा लििोत्तमा नगरपालिका, पम् चममा गहडहवा गाउँपालिका, उत्तरमा  िटुवि उपमहानगरपालिका 
र सहनामहना नगरपालिका र दम्िणमा लसर्ारी, मार्ादेवी र गहडहवा गाउँपालिकाको लसमाना लभत्र उत्तर 
पम् चमिाट िनेने दानव नदीसंगह प्राकि लिक, भौगोलिक, साँथकि लिक, मनोरमिािे र्ो गाउँपालिका लसंगाररएको 
छ । िु् िा ददसा मकु्त, पूणय िोपर्कु्त र पूणय सािर र्स गाउँपालिकाको सिहलिर िथिी ििा िेिी र्ोनेर् 
िलमन रहेको छ । राविर् िनगणना 2068 का अनसुार र्स गाउँपालिकामा पहाडी मूिका ब्राह् मण, 
िेत्री,मगर, गरुुङ्ग, नेवार, कामी, शाकी, दमाई िगार्ि रहिाने िारु, र्ादव, िोध, कुमी, हररिन, मसुिमान 
आदद िाििालिका सािसािह ववलभन् न धमय र संथकि लिका 6,145 रर छन ्िसमा मवहिा 17986 र परुुष 
16,652 गरी िबमा 34,638 िनसंख्र्ा रहेको छ । र्थिह र्हाँको लिंगको अनपुाि 92.6 र गररवव 
14.92 रहेको छ । 
शदु्धोधन गाउँपालिका रुपन्देही म्ि्िाको ववकलसि गाउँपालिकाहरु मध्रे् एक हो । र्सको भ-ूिनोट समिर 
एकह  िािको छ । समिि भ-ूभाग र उवयर मलििो माटोका कारण प्रशथि कि वष उत् पादन हनु्छ िर आि 
भोलि रर रडेरीका िालग िलमन प्िवटङ्ग हदुह गएकोिे उत्पादन ददन प्रलिददन रट्दह िानूका सािसािह 
वािावरम्णर् असर समेि परेको छ । र्हा मौसम  अनसुारका िेिी िाह्रह मवहना गनय सवकन्छ । मखु्र् िािी 
धान, गहुँ, मकह , मास, मसरुो, रहर, आिस, िोरी, मबफुिी, आि ुआदद हनु । आिभोलि व्र्वसावर्क रुपमा 
िरकारी िेिी, पशपुािन, कुिरुापािन गररदह आएको छ । उत्पाददि िाद्यान्र् ििा िरकारी नम्िकह का 
थिानीर् हाटििारहरु, भहरहवा र िटुविमा िेचलििन गररन्छ । 
र्स म्ि्िामा उष्ण प्रदेशीर् हावापानी पाइएिा पलन िाह्रह मवहना एकह नासको हावापानी छहन । चहत्र मवहनादेम्ि 
आम् वन, कालियक, मंलसर र फागनुमा र्हाको हावापानी समम्शिोष्ण हनु्छ  भने पौष र मार महानामा लनकह  
िाडो हनु्छ । िेष्ठको अन्त्र्देम्ि आम् वनको सरुुसबम मनसनुी वार्कुा कारण प्रशथि िषाय हनुे गछय । 
 
ऐलिहालसक पिष्ठभमूीः 
ववश्व ववख्र्ाि शाम्न्िका प्रलिवक गौिम िदु्धका वपिा शदु्धोधनको नामिाट र्स गाउँपालिकाको नामाकरण 
गररएको हो । परापूवय कािदेम्ि र्स थिानमा िारु, र्ादव, मसुिमान िगार्िका ववलभन् न िालसन्दाहरुको 
िसोवास छ । कि वषमा आधाररि िीवनशहिी, परुानो इलिहास नह भेटाउन गाह्रोपने र्हाँका हाटििार िहाँिाट 
रहिाने िालसन्दाहरुिे सामान साटासाट र वकनिेच गने चिन, समहुमा लमिेर िथने िानी, गचुपु्प परेका 
िथिीहरु, िामी इलिहास िोकेको दरवाहा मेिा, मौलिक चाडपवय, परबपार, संथकि लि र भाषा गाउँपालिकाका 
महत्वपूणय र ऐलिहालसक पि हनु । 
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शदु्धोधन गाउँपालिका धालमयक, सामाम्िक सवहष्णिुा भएकव गाउँपालिका हो । र्हाँ ब्राह्मण, िेत्री, मगर, 
गरुुङ्ग, नेवार, कामी , शाकी, दमाइ िगार्ि पहाडी मूिका ववलभन्न मालनस र रहिाने िारु, र्ादव, िोध, कुमी, 
हररिन, मसुिमान आदद िगार्िका िपु्रह िाििालिका सािह वहन्द,ु िदु्ध, इसाइ, इथिाम धमायविबिीहरु 
िसोवास गदयछन।  दशह, लिहार, िनहपूम्णयमा, लिि, छठ, होिी िदु्धिर्न्िी वक्रसमस, इद िगार्िका ववलभन्न 
चाडपवय मनाइन्छ । मठमम्न्दर, ववलभन् न धालमयकथिि, देउसी भहिो, भिनकि िन, कौरा, िारुनाच आदद र्हाँका 
मौलििक साँथकि लिक धरोहर हनु । 

र्हाँका िालसन्दाहरु अत्र्न्िह लमिनसार, सोझा प्रकि लिका र ववकासप्रमेीको रुपमा पररम्चि छन । 
पञ् चार्िकािदेम्ि नह र्हाँको ववकासमा िपु्रह व्र्म्क्तत्वहरुको र्ोगदान रहेको छ । 2016 साि देम्ि नह 
ववद्यािर्को थिापना गने, भहिभुिु लसंचाइको सवुवधा, र्ािार्ाि िगार्िका ववलभन् न ववकासका कार्यमा र्हाँका 
िनिाको प्रत्र्ि र्ोगदान रहेको छ । 2046 सािको पररवियन पश्चाि रािनीलिक चेिनामा लनकह  फड्को 
मारेको ववलभन् न समर्मा भएका आवालधक लनवायचन र लिनको पररणामािाट िाहा पाउन सवकन्छ। 

 
गाउँपालिकाको काम, कियव्र् र अलधकार 

 नगरप्रहरीको गठन, संचािन, व्र्वथ िापन, लनर्मन ििा नगर प्रहरी सबिन्धी नीलि, कानून र 
मापदण्डको लनमाणय ििा कार्ायन्वर्, 

 सहकारी संथिा सबिन्धी थिानीर् नीलि, कानून, मापदणडको लनमायण, कार्ायन्वर्न र लनर्मन, 
 एफ.एम रेलडर्ो सञ् चािन  अनमुलि, नवीकरण, लनर्मन र िारेिी, 
 थिानीर् कर( सबपम्त्त कर, रर िहाि कर , रर िनेगा रम्ििेशन शु् क, सवारी साधन कर) सेवा 

शु् क दथिरु र्र्यटन शु् क, ववज्ञापन कर, व्र्वसार् कर, भलूमकर(मािपोि), दण्ड िररवाना, मनोरञ् िन 
कर सबिन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, कार्ायन्वर्न, लनर्मन र सकिन । 

 थिानीर् सेवाको व्र्वथिापन समन्िन्धी सबिन्धी नीलि, मापदण्ड, सेवा शिय, र्ोिना, कार्ायन्वर् र 
लनर्मन। 

 थिानीर् िथर्ांक र अलभिेि संकिन 
 थिानीर्थिरका ववकास आर्ोिना ििा पररचािन  
 आधारभिू र माध्र्लमक म्शिा सबिन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोिना ििुयमा, कार्ायन्वर्न, अनगुमन, 

मू्र्ाङ्कन र लनर्मन । 
 आधारभिू थवाथथर् र सरसफाई ििा पोषण सबिन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोिनाको ििुयमा, 

कार्ायन्वर्न ििा लनर्मन । 
 थिानीर् ििार व्र्वथिापन, वािावरण संरिण र िहववक ववववधिा 
 थिानीर् सडक, ग्रालमण सडक, कि वष सडक, लसचाई  
 गाउँसभा, म्ि्िा सभा, थिानीर् अदािि, मेिलमिाप र मध्र्थििाको व्र्वथिापन 
 थिानीर् अलभिेि व्र्वथिापन 
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 रर िनेगा धनी पिुाय वविरण 
 कि वष ििा पशपुािन, कि वष उत्पादन व्र्वथिापन, पश ुथवाथथर्, सहकारी 
 िेष्ठ नागररक, अपांगिा भएका व्र्म्क्त र अशक्तहरुको व्र्वथिापन 
 िेरोिगारीको िथर्ांक संकिन 
 कि वष प्रसादको व्र्वथिापन, संचािन र लनर्न्त्रण 
 िानेपानी, साना ििववद्यिु आर्ोिना, िहकम््पक उिाय 
 ववपद व्र्वथिापन सबिन्धी थिानीर् नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोिनाको कार्ायन्वर्न, अनगुमन र 

लनर्मन। 
 ििाधार, वन्र्िन्ि,ु िानी ििा िलनि पदाियको संरिण । 
 भाषा, संथकि लि र िलििकिाको संरिण र ववकास । 

 
 

3. शदु्धोधन गाउँपालिकाको संगठन संरचना, कमयचारी वववरण एवं कार्य वववरण 

क) संगठन संरचनाः 
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ि) कमयचारी वववरण 

क्र .सं.  कमयचारीको नामिर पद शािा सबपकय  नं. 
1 श्री रववन्र प्रसाद चौधरी प्रमिु प्रशासवकर् अलधकि ि  9857070475 
2 चन्रकान्ि शमाय म्शिा अलधकि ि म्शिा 9847023312 
3 श्री भलुम वर िनाि पश ुववकास अलधकि ि पश ुसेवा 9857058611 
4 श्री िक्ष्मण पाण्डेर् िेिा अलधकि ि आलियक प्रशासन 9857075196 
5 श्री प्रांस ुढकाि वररष्ठ कववराि लनरीिक आर्ुयवेद  9867126915 
6 श्री रुरमणी लगरी अलधकि ि छहठौ प्रशासन 9847082901 
7 श्री गनु्िे वरी प्रसाद चौधरी अलधकि ि छहठौ र्ोिना 9857072526 
8 श्री सलमर भण्डारी िनथवाथथर् लनररिक थवाथथर् 9847026291 
9 श्री िलििा न्र्ौपाने लस .अ.न.मी अलधकि ि छहठौ  थवाथथर् 9847147600 
10 श्री िोधराि िनाि अलधकि ि छहठौ पशसेुवा 9846928333 
11 श्री गौरव िालमछाने ईम्न्िलनर्र प्राववलधक 9847533633 
12 श्री मान िहादरु भण्डारी उद्यम ववकास सहिकिाय र्ोिना 9857021612 
13 श्री रािन गौिम ईम्न्िलनर्र प्राववलधक 9847421290 
14 श्री महेश प्रसाद िारु सूचना प्रववलध अलधकि ि सूचना प्रववलध 9847264634 
15 श्री राि ुअलधकारी रोिगार संर्ोिक रोिगार सेवा केन्र 9843640582 
16 श्री केशवराि भट्टराई िा .पा.स.टे  िानेपानी /वािावरण  9847450571 
17 श्री िक्ष्मण प्रसाद ज्ञवािी वडा सम्चव 2 नं .वडा कार्ायिर्  9857012916 
18 श्री अनेनी प्रसाद पौड्याि वडा लसचव 3 नं  .वडा कार्ायिर्  9857033197 
19 श्री वहरािाि भसुाि वडा सम्चव 5 नं .वडा कार्ायिर्  9841913821 
20 श्री लगिा पछाई स .म.वव.लन .  मवहिा  ,िाििालिका  9847046676 

21 श्री िािरुाम नेपाि िा .पा.स.टे.  िानेपानी /वािावरण  9857010321 

22 श्री शमु्शि िरेि प्राववलधक सहार्क कि वष 9857039336 
23 श्री रमेश रेनेमी प्राववलधक सहार्क कि वष 9847172253 
24 श्री पूणय प्रसाद अर्ायि वडा सम्चव 1 नं .वडा कार्ायिर्  9857044563 
25 श्री केशव पन्ि वडा सम्चव 4 नं .वडा कार्ायिर्  9847393517 
26 श्री गंगा गहरे सहार्क पाचौ सा .सु.ििा पम्न्िकरण  9847166626 
27 श्री ज्ञानहरर अर्ायि आ .िे.प  आन्िररक िेिा 

पररिक 
9847426429 

28 श्री कि ष्ण प्रसाद म्रलमरे िेिापाि आलियक प्रशासन 9857031964 
29 श्री शारदा िनाि सहार्क पाचौ न्र्ावर्क शािा 9847029663 
30 श्री उमेश अर्ायि सव -ईम्न्िलनर्र  प्राववलधक 9844732743 
31 श्री चन्रकिा लिवारी प्राववलधक सहार्क म्शिा 9847257990 
32 श्री प्रमे कँुवर कबप्र्टुर अपरेटर प्रशासन 9847092778 
33 श्री िक्ष्मण ित्री अ .सव-ईम्न्िलनर्र  प्राववलधक 9857010213 

34 श्री दामोदर म्रलमरे  पश ुसेवा प्राववलधक पश ुसेवा 9849631917 
35 श्री िक्ष्मी ित्री स .म.वव.लन  राि व 9841765477 
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36 श्री हररहर धोवी वडा सम्चव 6 नं .वडा कार्ायिर्  9867011387 
37 श्री होम िहादरु चौधरी वडा सम्चव 7 नं .वडा कार्ायिर्  9847044903 

38 श्री रािदेव चौधरी अ .सव-इम्न्िलनर्र  प्राववलधक 9868185484 
39 श्री कमिेश र्ादव अ .सव-इम्न्िलनर्र  प्राववलधक 9867426913 
40 श्री लनशा न्र्ौपाने अ .सव-इम्न्िलनर्र  प्राववलधक 9867353032 
41 श्री कवविा देवव गौिम ममु्िर्ा  9857011432 
42 श्री हररिाि उपाध्र्ार् ममु्िर्ा  9857024932 
43 श्री रामवचन केवट अलमन  9866413668 
44 श्री सरोि ढकाि एम .आई.एस.अपरेटर   9817588450 
45 श्री वविर् भट्टराई प्राववलधक सहार्क रोिगार सेवा केन्र  
46 श्री रेन ुचौधरी वफ्ड सहार्क  9814428522 
47 श्री ववष्ण ुप्रसाद चौधरी सव -ईम्न्िलनर्र  प्राववलधक 9867192484 
48 श्री सरथविी िनाि पश ुप्राववलधक पशसेुवा 9847019506 
49 श्री लिसयना िापा पश ुप्राववलधक पशसेुवा 9847328482 
50 श्री शालिकराम िनाि पश ुप्राववलधक पशसेुवा 9807583162 
51 श्री सरेुश िोध सामाम्िक पररचािक पशसेुवा  
52 श्री रालधका चौधरी उद्यम ववकास सहिकिाय   
53 श्री उषा िामाङ उद्यम ववकास सहिकिाय   
54 श्री रन्ि ुज्ञवािी सहार्क कमयचारी  9849156589 
55 श्री मार्ा िापा  सहार्क कमयचारी  9867184587 
56 श्री अमििा चौधरी सहार्क कमयचारी  9819432798 
57 श्री लसिा िरेि सहार्क कमयचारी  9867321184 
58 श्री अलनिा िते्री  सहार्क कमयचारी  9814434972 
59 श्री अलनि चौधरी सहार्क कमयचारी  9807508763 
60 श्री समु्थमिा भण्डारी सवेुदी सहार्क कमयचारी  9815484971 
61 श्री अन्ि ुपाि सहार्क कमयचारी  9864458587 
62 श्री हरर प्रसाद चौधरी सहार्क कमयचारी  9805447443 
63 श्री कोमि प्रसाद अलधकारी कार्ायिर् सहर्ोगी  9847244480 
64 श्री श्रीकान्ि चौधरी कार्ायिर् सहर्ोगी  9826479750 
65 श्री वविर् ववश्वकमाय हिकुा सवारी चािक  9810178336 
66 श्री अिर् चौधरी हिकुा सवारी चािक  9805481339 
67 श्री ववरेन्र चौधरी कार्ायिर् सहर्ोगी  9807425421 
68 श्री राधा भषुाि कार्ायिर् सहर्ोगी  9804424231 
69 श्री गंगा िन्िाडे कार्ायिर् सहर्ोगी  9823040289 
70 श्री पिथवी नारार्ण हररिन कार्ायिर् सहर्ोगी  9811552045 
71 श्री ववन्द ुचौधरी कार्ायिर् सहर्ोगी  9825407878 
72 श्री पावयिी चौधरी कार्ायिर् सहर्ोगी   
73 श्री सरुि गहरे सरुिा गाडय  9867452152 
74 श्री दास ुप्रसाद िारु सरुिा गाडय   
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ग. कार्य वववरणः 
1. सामान्र् प्रशासन शािा 
 (क) थिानीर् सेवा ििा िनशम्क्त ववकास 
 (ि) सावयिलनक िरीद ििा सबपम्त्त व्र्वथिापन 
 (ग) थिानीर् िह, प्रदेश र संरसँगको सबिन्ध र समन्वर् ििा वडासँग समन्वर्ः 
 (र) नगर प्रहरी व्र्वथिापन 
 (ङ) न्र्ावर्क सलमलिको सम्चवािर्  
 (च) सूचना ििा सञ्चार प्रववलध ववकास ििा ववथिार र एफ.एम. सञ्चािन 
 (छ)ििार अनगुमन, गणुथिर, नापिौि, िाद्य सरुिा र उपभोक्ता वहि संरिण 
 (ि) िहठक ििा ववद्यार्न 
 (झ) ववदा, उत्सव, उदी, िात्रा, पवय, उपाधी , ववभषूण आदद । 
 (ञ) आन्िररक िेिापरीिण िफय ः 
 (ञ) सावयिलनक लनिी साझेदारी  
 (ट) उद्योग ििा उद्यमम्शििा ववकास र िानी ििा िलनि पदाियको संरिण 
 (ठ) गहरसरकारी संथिा पररचािन, समन्वर् ििा लनर्मन  
 (ड) संथकि लि, सबपदा, िलििकिा ििा पर्यटन प्रिद्धयन  
 
2. रािश्व ििा आलियक प्रशासन शािा 
(क) रािश्व नीलि ििा प्रशासन  

 रािश्व सबिन्धी नीलि, कानून ििूयमा, कार्ायन्वर्न र लनर्मन (रािश्व चहुावट लनर्न्त्रण समेि) गने । 
 सबपम्त्त कर, ररवहाि कर, रर िनेगा रम्ििेशन शु् क, सवारी साधन कर, सेवा शु् क, पर्यटन 

शु् क, ववज्ञापन कर, व्र्वसार् कर, भलूमकर(मािपोि), दण्ड िररवाना, मनोरञ्जन कर , िहािववटौरी 
कर, ररिनेगा कर, मिि वा माररएको िीविन्िकुो हाड, लसंग, प्वाँि, छािामा कर, प्राकि लिक स्रोि 
साधन, व्र्वसावर्क कर सबिन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, कार्ायन्वर्न, िाँडफाँड, संकिन र लनर्मन, 
अन्र् आर् व्र्वथिापन गने । 

 सावयिलनक िचय ििा प्राकि लिक स्रोििाट प्राप्त हनुे रोर््टी सबिन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड ििा 
लनर्मन र सोको सङ्किन ििा िाँडफाँड सबिन्धी कार्य गने । 

 आफ्नो िेत्रलभत्र रािश्वका दर अन्र् शु् कलनधायरण, संरीर् र प्रदेश कानून िमोम्िम प्राकि लिक श्रोि 
साधन र सेवा शु् किथिा रोर््टी सङ्किन, समन्वर् र लनर्मन को सहिीकरण अलभिेिन गने । 

 थिानीर् पूवायधार सेवा र उपर्ोगमा सेवाशु् क ििा दथिरु(नीलि, काननु, मापदण्ड, लनर्मन, 
शु् कलनधायरण, संकिन ििा व्र्वथिापन) गने । 

 काननु िमोम्िम ढंुगा, लगट्टी, वािवुा, माटो, ननु, थिेट, फार्रक्िे िथिा िानी िनीिपदाियको सवेिण, 
अन्वेषण, उत्िनन र सो सबिन्धी रोर््टी सङ्किन सबिन्धी कार्य गने । 

 पानीरट्ट, कुिो, पहनीिथिा सेवा सञ्चािनिाट प्राप्त रोर््टी सङ्किन गने । 
 प्राकि लिक स्रोिको उपर्ोग सबिन्धी नीलिलनधायरण र कार्ायन्वर्न ििा प्रदेश र संरीर् मापदण्ड पािना 

गने। 
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 प्रचलिि कानून िमोम्िम दण्ड िररवाना गने गराउने । 
 िाँकी िक्र्ौिा रकमको िगि र असिु  उपर गने गराउने ििा ववत्तीर् स्रोि साधनको समिा मूिक 

िाँडफाँड गने । 
 रािश्व परामशय सलमलि सबिन्धी ववषर्मा कामगने र अलभिेि राख्न े। 
 थिानीर् रािश्व प्रवद्धयनका िालग प्रोत्साहन गने गराउने ििा रािश्वको सबभाव्र्िा अध्र्र्न गने 

गराउने। 
 रािथव सूचना ििा िथर्ाङ्कको आदान प्रदान गने गराउने । 
 सङ् रीर् ििा प्रदेश कानून िमोम्िम ििेट राटापूलियको स्रोि व्र्वथिा । 

 
ि) आलियक प्रशासन 

 आलियक कार्यववलध, नीलि, कानून, मापदण्ड, कार्ायन्वर्न र लनर्मन, आलियक प्रशासन र व् र्वथिापन 
 ििेट सीमा लनधायरण, ििेट ििूयमा, कार्ायन्वर् र लनर्मन  
 सम्ञ् चि कोष ििा आकम्थमक कोषको व्र्वथिापन  
 िगानी र िाभांसको व्र्वथिापन  
 िेि व्र्वथिापन, िचय, राि व, धरौटी, कार्यसंचािन कोष ििा अन्र् सरकारी कोष ििा सबपम्त्तको 

एकीकि ि वववरण 
 समविगि आलियक अवथिाको वव िेषण 
 ऋण ििा अनदुानको व्र्वथ िापन र लनर्मन  
 िगानी प्रिेपण र ववम्त्तर् व्र्वथिापन 
 कारोिारको िेिांकन, लनर्न्त्रण ििा व्र्वथिापन 
 रािश्व ििा व्र्र्को अनमुान 
 िेरुिू फछ्यौट 
 आलियक प्रशासन र व्र्थिापन सबिन्धी अन्र् ववषर् । 

 
3. पूवायधार ववकास ििा भवन लनर्मन शािा 
 क) सडक ििा र्ािार्ाि व्र्वथिा सबिन्धी कार्य 
 ि) भवन ििा भवन संवहिा एवं लनमायण इिािि (लडिाइन समेि) 
 (ग) िनेगा नापी ििा नक्सा, ररिनेगा धनी पिुाय, भ—ूउपर्ोग ििा वथिी ववकास 
 (र) ििववद्यिु, उिाय, सडक वत्ती र लसंचाई 
  (ङ) वािावरण, पर्ायवरण एवं ििाधारिेत्र संरिण ििा फोहरमहिा व्र्वथिापन 
  (च) ववपद् व्र्वथिापन, िारुण र्न्त्र, एबविेुन्स 
  (छ) सावयिलनक लनिी साझेदारी 
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4. आलियक ववकास शािा 
(क) कि वष, पशपुन्छी ििा सहकारी 
 (1) कि वष 

 कि वष, कि वष प्रसार, कि वष उत्पादन व्र्वथिापन सबिन्धी थिानीर् नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोिना, 
कार्ायन्वर् र लनर्मन । 

 कि वष ििार सूचना, कि वष ििार ििा हाटििारको पूवायधार लनमायण, साना लसँचाई लनमायण, 
िालिम, प्रववलध प्रसार, प्राववलधक टेवा, कि वष सामग्री आपूलिय र कि षक िमिा ववकास कार्यक्रमको 
सञ् चािन। 

 कि वषिन्र् प्राकि लिक प्रकोप ििा महामारी रोगको लनर्न्त्रण । 
 कि वष वािावरण संरिण ििा िहववक ववववधिाको संरिण र प्रवद्धयन । 
 कि वष प्रसार ििा िनशम्क्तको प्रिेपण व्र्वथिापन र पररचािन। 
 उच्च मू्र्र्कु्त कि वषिन्र् वथिकुो प्रवद्धयन, ववकास ििा ििारीकरण ।  
 कि वष सबिन्धी वीमा र किाय सहिीकरण । 
 शीि भण्डारणको व्र्वथिापन । 
 कि षकहरुको िमिा अलभविवद्ध, प्राववलधक सेवा, टेवा, सीप ववकास र सशक्तीकरण । 
 कि वष िीउवविन, नश्ल, मििाद र रसार्न ििा औषलधहरुको आपूलिय, उपर्ोग र लनर्मन । 
 कि षक समूह, कि वष सहकारी र कि वष सबिन्धी थिानीर् संर संथिाहरुको समन्वर्, व्र्वथिापन 

र लनर्मन  
 कि वष सबिन्धी प्रववलधको संरिण र हथिािर 
 कि वष िथर्ाङ्कको व्र्वथिापन र सूचना प्रणािी ििा कि वष सबिन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार । 
 कि वष स्रोि केन्रको थिापना र व्र्वथिापन । 

  
(2) पशपंुिी उपशािा 

 पशपुािन र पश ुथवाथथर् सबिन्धी थिानीर् नीलि, काननु, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ायन्वर्न 
र लनर्मन । 

 पशपंुिी ििार सूचना, हाटििारका पूवायधार लनमायण, िालिम, प्राववलधक टेवा, कि षक िमिा 
ववकास कार्यक्रमको सञ् चािन र लनर्मन । 

 पशपुन्छीिन्र् प्राकि लिक प्रकोप ििा महामारी रोगको लनर्न्त्रण । 
 पशपुन्छी म्चवकत्सा सेवाको व्र्वथिापन । 
 पशनु ि सधुार पद्धलि ववकास र व्र्वथिापन । 
 पशपुन्छी सबिन्धी िीमा र किाय सहिीकरण । 
 थिानीर् चरण ििा िकय  ववकास र व्र्वथिापन । 
 पश ुआहारको गणुथिर लनर्मन। 
 थिानीर्थिरमा पशपुन्छी सबिन्धी िथर्ाङ्कको व्र्वथिापन र सूचना प्रणािी 
 पश ुिधशािा र शीि भण्डारको व्र्वथिापन र लनर्मन । 
 पशपुािन ििा पश ुथवाथथर् सबिन्धी अन्र् कार्य । 



9 
 

 3.सहकारी  

 सहकारी संथिा सबिन्धी थिानीर् नीलि, कानून, मापदण्डको लनमायण, कार्ायन्वर्न र 
लनर्मन । 

 थिानीर् सहकारी संथिाको दिाय, अनमुलि, िारेिी र ववरटन । 
 सहकारी वचि ििा ऋण पररचािन सबिन्धी थिानीर् मापदण्ड लनधायरण र लनर्मन । 
 सहकारी सबिन्धी राविर्, केम्न्रर्, ववषर्गि, प्रादेम्शक र थिानीर् संर संथिासँग समन्वर् 

र सहकार्य। 
 सहकारी सबिन्धी थिानीर् िथर्ाङ्क व्र्वथिापन र अध्र्र्न अनसुन्धान । 
 थिानीर् सहकारीको िमिा अलभविवद्ध । 
 थिानीर् सहकारी िेत्रको प्रवद्धयन, ववकास र पररचािन । 

 (ि) वन, भ-ूसंरिण, वन्र्िन्ि,ु ििाधार, िलडिटुी ििा िहववक ववववधिा 
 (ग) उद्योग ििा उद्यमम्शििा ववकास र िानी ििा िलनि पदाियको संरिण 

 (र) रोिगार प्रिद्र्धन ििा गररिी न्रू्नीकरण 

 

5. सामाम्िक ववकास शािा 
(क) आधारभिू ििा माध्र्लमक म्शिा  

 प्रारम्बभक िाि म्शिा ििा ववद्यािर् म्शिा, अनौपचाररक म्शिा, ििुा ििा वहकम््पक म्शिा ( 
गरुुकुि, मदरसा, गबुवा आदद), लनरन्िर लसकाइ ििा ववशेष म्शिा सबिन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, 
र्ोिना लनमायण, कार्ायन्वर् र लनर्मन । 

 प्राववलधक म्शिा ििा व्र्वसावर्क िालिमको र्ोिना ििुयमा, सञ् चािन, अनमुलि र लनर्मन । 
 पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको वविरण ििा कार्ायन्वर् । 
 ववद्यािर् म्शिक ििा कमयचारी व्र्वथिापन । 
 ववद्यार्िको नक्साङ्कन, अनमुलि, थवीकि लि समार्ोिन ििा लनर्मन 
 शहम्िक पूवायधार लनमायण र ममयि सबभार । 
 आधारभिू िह (किा 8) को परीिा व्र्वथिापन । 
 ववद्यािी लसकाइ उपिब्धीको परीिण र व्र्वथिापन । 
 ववद्यािी प्रोत्साहन ििा छात्रविम्त्तको व्र्वथिापन । 
 शहम्िक परामशय सेवाको अनमुलि ििा लनर्मन । 
 थिानीर्थिरको शहम्िक ज्ञान, सीप र प्रववलधको संरिण, प्रवद्धयन र थिरीकरण । 
 माध्र्लमक िहसबमको शहम्िक कार्यक्रमको समन्वर् र लनर्मन । 
 पथुिकािर् एवं पत्रपलत्रका । 
 थिानीर् पथुिकािर्, वाचनािर् ििा सामदुावर्क अध्र्र्न केन्र सञ् चािन ििा व्र्वथ िापन । 

(ि) िेिकुद ििा अलिररक्त वक्रर्ाकिाप  
 थिानीर्थिरमा िेिकुद प्रशासन ििा संरसंथिाको लनर्मन र समन्वर् । 
 िेिकुदको ववकास र प्रवद्धयन । 
 िेिकुद प्रलिर्ोलगिा आर्ोिना र सहभालगिा  
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 अलिररक्त वक्रर्ाकिाप सबिन्धी ववषर् । 
(ग) आधारभिू थवाथथर् ििा सरसफाई 
(र) िानपेानी व्र्वथिापन  
 (ङ) िैंलगक समानिा ििा सामाम्िक सरुिा  

o िैंलगक समानिा 
o वािवालिका 
o र्वुा  
o िेष्ठ नागररक 
o अपांगिा भएका व्र्म्क्त र एकि मवहिा 

 (च) गहरसरकारी संथिा पररचािन, समन्वर् ििा लनर्मन 
 (छ) सामाम्िक सरुिा कार्यक्रम ििा व्र्म्क्तगि रटना दिाय 
 (ि) संथकि लि, सबपदा, िलििकिा ििा पर्यटन प्रिद्धयन 
 

6. र्ोिना, अनगुमन ििा िथर्ाक शािा 
(क) र्ोिना ििुयमा, कार्यर्ोिना िर्ारी, उपभोक्ता सलमलि पररचािन 

 ववकास आर्ोिना ििा पररर्ोिना सबिन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोिना र लनर्मन । 
 थिानीर् ववकास नीलि, अ्पकािीन , मध्र्कािीन ििा दीरयकािीन ववकास र्ोिना ििूयमा, अनगुमन 

ििा मू्र्ांकन । 
 आलियक, सामाम्िक, साँथकि लिक, वािावरणीर्, प्रववलध र पूवायधारिन्र् ववकासका िालग आवर्क 

आर्ोिना ििा  पररर्ोिनाहरुको ििुयमा, कार्ायन्वर्न, अनगुमन ििा मू्र्ाङ्कन । 
 िावषयक ववकास कार्यक्रम, कार्ायन्वर्न, वावषयक कार्यिालिका लनमायण । 
 ववकास लनमायण प्रकि र्ामा थिानीर् िनसहभालगिा अलभििवद्धका कार्यक्रम ििुयमा र कार्यन्वर्न । 
 ववकास र्ोिनाहरुको वािावरणीर् मु् र्ाङ्कन । 
 उपभोक्ता सलमलिको वववरण, िमिा ववकास । 
 ववकासका प्रािलमकिा प्राप्त िेत्र लनधायरण । 
 ववकास आर्ोिना र पररर्ोिना सबिन्धी अन्र् कार्य । 
 संम्रर् र प्रादेम्शक आर्ोिना, पररर्ोिना कार्ायन्वर्नमा समन्वर्, सहिीकरण र सहर्ोग । 
 ववकास आर्ोिना ििा पररर्ोिना सबिन्धी अन्र् कार्य 

 
(ि) अनगुमन ििा मू्र्ाङ्कन  

 ववकास आर्ोिनाको अनगुमन, आवलधक प्रगलि ििा प्रलिफिको समीिा । 
 ववकास र्ोिनाको अनगुमन ििा मू्र्ाङ्कनको आधार ििा प्रवक्रर्ा लनधायरण । 
 आर्ोिनाको अध्र्र्न, अनसुन्धान ििा प्रभाव मू्र्ाङ्कन । 
 ववषर्िेत्रगि नीलिको अनगुमन ििा मू्र्ाङ्कन । 
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िथर्ाङ्क व्र्वथिापन  

 िथर्ाङ्क संकिन, व्र्वथिापन ििा प्रर्ोग सबिन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ायन्वर् र 
लनर्मन। 

 सूचना ििा अलभिेि केन्रको थिापना ििा सञ् चािन । 
 आधलुनक प्रववधमाफय ि व्र्म्क्तगि रटना दिाय( िन्म, मित्र्,ु वववाह, िसाईसराई, सबिन्ध ववच्छेद र 

धमयपतु्र धमयपतु्री), अलभिेि व्र्वथिापन ििा प्रलिवेदन । 
 थिानीर् िथर्ाङ्क संकिन, प्रशोधन, अलभिेम्िकरण ििा वववरण 

o आधारभिू िथर्ाङ्क संकिन र व्र्वथिापनः िनशाविक, प्राकि लिक, आलियक, सामाम्िक, 
सांथकि लिक, भौलिक पूवायधार, रोिगारीको अवथिा, कूि ग्राहथि उत्पादन,  प्रलिव्र्म्क्त आर्, 
मानव ववकास सूचकाङ्क, राि व ििा आर्व्र्र् सबमको िथर्ाङ्क संकिन र प्रशोधन गरी 
सूचना प्रणािीमा आवद्धिा र पा वय म्चत्र ििा श्रोि नक्साको अद्यावलधक एवं अलभिेि । 

o िेरोिगारको िथर्ाङ्क संकिन । 
o थिानीर् व्र्ापारको िथर्ाङ्क प्रणािी र अध्र्र्न अनसुन्धान । 
o सामाम्िक सरुिा सबिन्धी थिानीर् िथर्ाङ्क र सूचना व्र्वथिापन  
o ववषर्िेत्रगि सूचना , िथर्ाङ्कको संकिन , अलभिेि । 

 प्रदेश ििा संरसँग िथर्ाङ्क एवं सूचना आदानप्रदान र समन्वर्  
 सबभाव्र् प्राकि लिक श्रोि ििा साधनको अलभिेि व्र्वथिापन । 
 गाउँपालिकाका आवलधक ििा वावषयक कार्यक्रम र ििेट थवीकि लि । 

 

 

वडा सलमलििाट सबपादन हनु ेकार्य 
 (क) वडाथिरीर् िथर्ाङ्क संकिन ििा अद्यावलधक गनेः 
 (ि) वडाका ववकास लनमायणका र्ोिना ििुयमा, कार्ायन्वर्न, अनगुमन ििा आवलधक प्रगलि समीिा गनेः 
 (ग) वडाका ववकास लनमायणका कार्यहरु गनेः 
 (र) कानून िमोम्िमका लनर्मन कार्य गनेः 
 (ङ) अलभिेि व्र्वथिापन, लसफाररस ििा प्रमाम्णि गने 
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प्रशासन शािा अन्िगयि आ.व.2077/78 को अधयवावषयक कार्यप्रगलि प्रलिवेदन 

1. गाउँपालिकामा कार्यरि चौिो िहका कमयचारीको गाउँपालिका थिरीर् पनुराविोकन सलमलि र अन्र् 
कमयचारीहरुको म्ि्िा थिरीर् पनुराविोकन सलमलि माफय ि आ.व. 2076/077 को कार्यसबपादन 
मु् र्ाकन सबिम्न्ध कार्यमा आवर्क सहम्िकरण गरर मु् र्ांकनको कार्य सबपन्न गररएको । 

2. गाउँपालिका/ वडा कार्ायिर्मा कार्यरि सबपूणय कमयचारीहरुको हाम्िरी, भ्रमण र ववदाको  व्र्म्थिि 
अलभिेम्िकरण सबिम्न्ध कार्य गररएको । 

3. गाउँपालिकामा नर्ाँ लनर्मु्क्त भएका, सरुवा वा िढुवा भएर अन्र्त्र कार्ायिर्मा गएका अन्र्त्र कार्ायिर्िाट 
आएका िगार्ि थवम्च्छक ििा अलनवार्य अवकास प्राप्त कमयचारीहरुिाई कार्ायिर्को िफय िाट ववलभन्न 
लमलिमा थवागि ििा ववदाई कार्यक्रम लनर्लमि रुपमा संचािन गररदह आएको । 

4. प्रशासन शािा माफय ि गाउँपालिका/ वडा कार्ायिर् ििा थवाथथर् संथिाहरुमा कार्यरि करार र दहलनक 
ज्र्ािादारी कमयचारीहरुको अधयवावषयक रुपमा बर्ाद िप ििा करार सेवा नववकरण सबिम्न्ध कार्यहरु 
गररएको । 

5. गाउँपालिका कार्ायिर् अन्िगयिका ववलभन्न शािाहरु र वडा कार्ायिर्को समन्वर्  र सहकार्यद्धारा 
कमयचारीहरुिे सेवाग्राहीिाई प्रवाह गनय सेवामा प्रभावकाररिा ्र्ाउने ववलभन्न प्रर्ासहरु गररदह आएको। 

6. शदु्धोधन गाउँपालिकामा िनप्रलिलनलध ििा कार्यरि कमयचारीहरुको आ.व.2076/77 को सबपम्त्त वववरण 
संकिन गरी िनप्रलिलनलध, थिार्ी र करार कमयचारीहरुको सबपम्त्त वववरण मखु्र्मन्त्री ििा मन्त्रीपररषदको 
कार्ायिर् िटुविमा पठाउने कार्य गररएको ।सािह अन्र् लनिामिी िफय का कमयचारीहरुिाई समर्मा 
सबपम्त्त वववरण फारम भनय िगाई राविर् वकिाव िािामा पठाउन िाकेिा गरेको । 

7. र्स शदु्धोधन गाउँपालिका ििा वडा कार्ायिर्मा कार्यरि कमयचारीहरुिाई कार्यवववरण सवहिको म्िबमेवारी 
ददइएको । 

8. लनर्लमि कमयचारी िहठक संचािन गरी ववलभन्न लनर्यणहरु गरी कार्ायन्वर्नमा  ्र्ाई सेवा प्रवाहिाई िप 
प्रभावकारी िनाउने प्रर्ास गररएको । 

9. र्स शदु्धोधन गाउँपालिकामा ररक्त रहेका पद प्रधानमन्त्री रोिगार कार्यक्रममा रोिगार संर्ोिकिाई 
सहर्ोग गनय प्राववलधक सहार्क 1 िना , िागि साझेदारीमा पशपुन्छी प्रवद्धयन कार्यक्रम संचािन गनय 
सामाम्िक पररचािक 1 िना , शदु्धोधन गाउँपालिका अन्िगयि मोलिपरु प्रािलमक थवाथथर् केन्रमा कोरोना 
अथिार्ी अथपिाि थिापना गनय मेलडकि अवफसर-1, थटाफ नसय-2, कार्ायिर् सहर्ोगी-1 िना, गररवी 
लनवारणका िालग िर ुउद्यम ववकास कार्यक्रम सबपन्न गनय उद्यम ववकास सहिकिाय -2 िना, गररवी 
पररवर पवहचान ििा पररचर्पत्र वविरण कार्यक्रमका िालग सूपररवेिक -1 र गणक-5 िना 
कमयचारीहरुको  कमयचारी आवर्किा सबिन्धी सूचना प्रकाशन ििा भनाय सबिन्धी कार्यमा सहिीकरण 
गरेको । 

10. र्स आ.व.077/78 मा कार्यपालिकाको िहठकका िालग उपम्थिलि पत्र िर्ार ििा िहठकमा भएका 
लनणयर्हरुिाई कबप्र्टुराइि गररएको । 
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11. र्स शदु्धोधन गाउँपालिकाको नर्ाँ प्रशासलनक भवन लनमायण प चाि कार्ायिर्को व्र्वथिापन ििा 
कमयचारीहरुको व्र्वथिापन ििा म्िन्सी व्र्वथिापन गररएको । 

12. ववलभन्न मन्त्रािर् ििा कार्ायिर्हरुिाट माग भए िमोम्िमका वववरण िर्ार गरी सबिम्न्धि मन्त्रािर् 
ििा कार्ायिर्हरुमा वववरण पठाइएको । 

13. सेवाग्राहीहरुद्धारा माग भए िमोम्िमका लसफाररस पत्र िर्ार ििा ववलभन्न प्रशासनीक कार्यमा सहिीकरण 
गरेको। 

 

र्ोिना ििा अनगुमन शािाको प्रगलि प्रलिवेदन 

पेश गने कार्ायिर्/शािाःर्ोिना ििा अनगुमन आ.ि.२०७७/७८            मवहनाः श्रावणदेम्ि पसु सबम 

र्ोिना सबिन्धी  लनर्लमि कार्य 

क्र.सं. वववरण ईकाइ िक्ष्र् 

प्रगलि पररमाण कह वफर्ि 

अम्र्िो 
मवहनाको 

र्स 

मवहनाको 
प्रिम 

चौमालसक 

१ सूचना संप्रषेण पटक       २ 

२ समदुार्मा र्ोिना सबिन्धी भेिा गराएको वटा       ० 

३ र्ोिना छनौट/ििुयमा िहठक सबपन्न गरेको वटा       ० 

४ कार्यर्ोिना लनमायण गरेको वटा       २ 

5 कार्यववलध/लनर्माविी िर्ार गरेको वटा       १ 

६ कार्यक्रम/र्ोिना प्रथिावना लनमायण गरेको वटा       ० 

७ ववषर्गि सलमलि िहठक सबपन्न गरेको वटा       ० 

८ वडा कार्ायिर्/शािामा पत्राचार गरेको वटा       २ 

९ मालि्िो लनकार्मा पत्राचार/ प्रलिवेदन गरेको वटा       ८ 

१० र्ोिना /कार्यक्रम सबझौिा र कार्ायदेश वटा       २६ 

११ र्ोिना /कार्यक्रम अनगुमन वटा       ० 

१२ भकु्तानीको  िालग वटप्पणी अदेश  वटा       १४ 

१२ र्ोिना /कार्यक्रम- संचािन/सबपन्न वटा       ९ 

१३ उपभोक्ता/टोि ववकास संथिािाई िालिम वटा       ० 

१४ उपभोक्ता सलमलि/टोि ववकास संथिा भेिा/छिफि वटा       ० 

१५ ििेट ििा कार्यक्रम िालिकीकरण/इन्री गने कार्य वटा/सीट       १२ 

 

अन्र् कार्यहरुः 

१.संम्रर् ििा प्रदेश मन्त्रािर्का र्ोिना ििा कार्यक्रम संचािनका िालग कार्य गरेको । 

२.सरुम्िि नागरररक आवास कार्यक्रमकोिालग पराि ििा िरको छानो भएका ररसंख्र्ा वववरण पठाएको । 

३.िराई मधेश समिवद्ध कार्यक्रमको प्रलिवेदन पठाएको । 

४.म.िे.प.गनय गराउन सहर्ोग गरेको । 

५.प्रगलि प्रलिवेन िर्ारीमा सहर्ोग गरेको । 
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पूवायधार ववकास ििा वािावरण व्र्वथिापन शािाको प्रगलि प्रलिवेदन 

 

र्ोिना सबिन्धी लनर्लमि कार्य 

क्र.सं. वववरण ईकाइ िक्ष्र् 

प्रगलि पररमाण कह वफर्ि 

अम्र्िो 
मवहनाको 

र्स मवहनाको अधयिावषयक 

१ सूचना प्रकाशन पटक       ३ 

२ र्ोिना ईम्थटमेट गरेको वटा       २७ 

३ ठेक्का सबझौिा गरेको वटा       ५ 

४ कार्यक्रम/र्ोिना प्रथिावना लनमायण गरेको वटा       ० 

५ कार्य सबपन्न प्रलिवेदन िर्ार गरेको वटा       २१ 

६ प्राववलधक ववि िर्ार गरेको वटा       २१ 

७ नापी वकिाि िर्ार गरेको वटा       २१ 

८ मालि्िो लनकार्मा पत्राचार/ प्रलिवेदन गरेको वटा       ४ 

९ र्ोिना /कार्यक्रम सबझौिा र कार्ायदेश वटा       ५ 

१० र्ोिना /कार्यक्रम अनगुमन वटा       २९ 

११ भकु्तानीको  िालग लसफाररस पटक       ६ 

१२ र्ोिना /कार्यक्रम- संचािन/सबपन्न वटा       २४ 

 
 

अन्र् कार्यहरुः 
१.दईु वटा र्ोिनाको डी.पी आर.िर्ार गने प्रवक्रर्ामा िगेको । 

२.लिनाउ नदीको आई.ई.ई.कार्यन्वर्नको चरणमा परु्ायएको । 

३.िह ुउद्देर्ीर् सभा हि लनमायण सबपन्नको अम्न्िम चरणमा परु्ायएको । 

4.दरिहवा वाि उद्यानको लनमायण कार्य ७0 प्रलिशि सबपन्न गराएको । 

5.र्ोिनाहरु लनर्लमि अनगुमन गरेको । 

 

 

र्ोिना ििा अनगुमन शािा/पूवायधार ववकास शािा 
 गाउँपालिकाथिरीर् र्ोिनाको प्रगलि सराशं 

िबमा 
र्ोिना 
संख्र्ा 

उ.स.गठन 

भएको/ठेक्का 
सूचना भएको 

उ.स.सबझौिा/ठेक्का 
सबझौिा भएको 

संचािनमा 
रहेको 

सबपन्न 

भएको 

प्रवक्रर्ा 
शरुु 

नभएको 

 प्रगलिको अवथिा 
(सरदर) 

कह वफर्ि 

िक्ष्र् 
प्रगलि% 

भौलिक 
प्रगलि% 

 ४४    २  ९  २०  १३ ५३ ५५   
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र्ोिनागि प्रगलि वववरण र्ोिना ििा अनगुमन/पूवायधार ववकास शािा 
र्ोिनागि प्रगलि गाउँपालिकाथिरीर्  

क्र.सं. र्ोिनाको नाम थवीकि ि ििेट 

प्रगलिको अवथिा 
िक्ष्र् 
प्रलिशि भौलिक प्रगलि कह वफर्ि 

1 प्रत्रे्क वडामा भौलिक पूवायधार र्ोिना उपाध्र्ि 
को लसफाररसमा (प्रत्रे्क वडामा ५ िाि) 

3500000 
    

  

2 गाउँपालिका भवन कार्ायिर् ििा ववषर्गि शािा 
र वडा कार्ायिर् ब्र्िथिापन फलनयचर   

5000000 
    

  

3 वडा नं. 3 र वडा नं. ६ को वडा कार्ायिर् भवन 
लनमायण 

7000000 
    

संचािनमा 

4 लसर्ारी रोिा सफाइ वडा नं.3 1500000     
  

5 मसानराट लनमायण 2000000     
संचािनमा 

6 
  

नदी लनर्न्त्रण ििा िटिन्ध लनमायण र िििारोपण 7200000     
  

वहरापरु महनवहर्ा सडक िििरोपण 155000 
    

सबपन्न 

7 
  

िािािरण ििा ववपद ब्र्वथिापन र कोलभड १९ 
सबिन्धी कार्यक्रम 

5000000 
    

  

ररकन्सरक्सन वाि उद्दान ममयि ३४००००     सबपन्न  

8 आइ इ इ, लडवपआर ििा परामसय सेवा 3000000 
    

काम भहरहेको 

9 ववववध पिुीगि िचय 2200000     
  

10 
  

गापा अध्र्िको लसफाररसमा अत्र्ािथर्क र्ोिना 
ििा कार्यक्रम 

14000000 
    

  

मानपकडी गाउँको उत्तरिफय  पी.सी.सी.ढिान 
कार्य 

१७००००० 
    

सबझौिा भएको 

11 सिुिी रोिा ममयि र सरसफाइ र िाँध लनमायण 2000000     
  

12 
  

सडक ममयि गाउँपालिका थिररर् 1500000     
  

िाटो ममयि ििा ररवटलनंग वाि दरिहवा १४१०००     
सबझौिा भएको 

13 वहमपाइप र ववद्यिु िार पोि  1500000     
  

14 संम्रर् सरकार र प्रदेश ५ समपरुक र अन्र् 
आर्ोिनामा िागि सहभालगिा 17500000 

    
  

15 लसर्ाभार धालमयक िेत्र पूवायधार लनमायण 1000000     सबपन्न 

16 शदु्दोधन गापाको ऐलिहालसक सांथकि लिक अवथिाको 
अध्र्र्न अनसुन्धान 

300000 
    

  

17 वडामा ववववध र्ोिना पिुीगि 1750000     
  

  
 िबमा 78286000     
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र्ोिनागि  प्रगलि गाउँपालिकाथिरीर् अ्र्ा र्ोिना 

क्र.सं. र्ोिनाको नाम थवीकि ि ििेट 

प्रगलिको अवथिा 

िक्ष्र् 
प्रलिशि 

भौलिक 
प्रगलि कह वफर्ि 

१ पूवय महनवहर्ा, पम् चम महनवहर्ा-िामनगर िाने सडक 
कािोपते्र 

3942000 86 98.25 सबपन्न 

२ भगिापरु चोक देम्ि िनुगाई लसर्ारी गाउपालिका 
लसमाना सबम सडक कािो पते्र गने कार्य 

3766000 86 100 सबपन्न 

३ भिुौिी गाउँदेम्ि कोिवुा पिुसबम सडक कािोपते्र गने 
कार्य 

3875000 
60 100 सबपन्न 

४ गोगौलि देम्ि मटेररर्ा िाने सडक कािोपते्र गने कार्य 1760000 56 100 सबपन्न 

५ वोहरवा गाउँ र पूवय मधवुनी गाउँमा सडक कािोपते्र गने 
कार्य 

1875000 
80 100 सबपन्न 

६ चारपाटा गाउँमा सडक कािोपते्र गने कार्य 1700000 99 99.21 सबपन्न 

७ दोगाना चोकदेम्ि र्ज्ञोदर् क्र्ाबपस र र्ज्ञोदर् क्र्ाबपस 
देम्ि रमवापरु िाने सडक कािोपते्र गने कार्य 

1650000 
97.55 97.55 सबपन्न 

८ िगुलडर्ा रमु्बि देम्ि ििरुरर्ा िाने सडक कािोपते्र गने 
कार्य 

2400000 
96.56 96.56 सबपन्न 

९ नौलडहवा गाउँ र गरुौिी िनगाई सडक देम्ि भहरहवा 
गाउँ हदुह वहररडाँडा गाउँ सबम िाने सडक कािोपते्र गने 
कार्य 

2550000 

५६ १०० सबपन्न 

१० वडा कार्ायिर् देम्ि चनापारा हदुह दम्िण सेमरी िाने 
सडक कािोपते्र गने कार्य  

1900000 ७० १०० सबपन्न 

११ शदु्धोधन वाि उद्यान लनमायण गने कार्य 3700000 ३५ ७० संचािनमा 

१२ िसपाकय  लनमायण गने कार्य 6800000 ४० ६० संचािनमा 

१३ लनमायणालधन गाउपालिका भवन ििा वडा १ र ४ को 
वडा कार्ायिर् भवन लनमायण ििा  

7000000 ८० 100 सबपन्न 

१४ वडा ३ मा भवन लनमायण गने कार्य 7000000   ३० संचािनमा 

१५ लनमायणालधन सभाहि  2600000   ७० संचािनमा 

१६ दवायह िेत्रको ववकास वडा नं. ५ 4000000     संचािनमा 

१७ गाउपालिका भवन ििा वडा नं. १ र ४ को अन्र् 
सावयिलनक लनमायण 

6000000 १० २५ संचािनमा 

१८ केविपरु ििरुरर्ा रिाड परुहनी सडक कािोपत्र 3350000 ९९ ९९.२७ सबपन्न 

१९ कि वष पूवायधार लनमायण वडा न. ४ 200000 95 100 सबपन्न 

२० गाउररे म्क्िलनक लनमायण वडा नं. ३ 500000 90 100 सबपन्न 
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२१ गाउपालिका भवनमा िाउण्री वाि लनमायण 7650000 70 70 संचािनमा 

२२ वडा २ मा लस एि लस भवन लनमायण 1100000 98 100 सबपन्न 

२३ लसकरा गाउँलभत्र नािी लनमायण वडा नं. १ 150000 ६० ७० सबपन्न 

२४ गापा थिररर् आवास लनमायण 300000       

२५ पम्श्चम महनवहर्ा १५ नं. िोररङ्ग संचािन 157000       

२६ मानपकडी आर्वेुद भवनको रंगरोगन र ममयि संहार 180000       

२७ दरवाह िेत्र पाकय  लनमायण 2000000 40 70 सबपन्न 

    78105000       

 

प्रदेश सशिय र्ोिनाको प्रगलि सराशं 

िबमा र्ोिना 
संख्र्ा 

उ.स.गठन 

भएको/ठेक्का 
सूचना भएको 

उ.स.सबझौिा/ठेक्का 
सबझौिा भएको 

संचािनमा 
रहेको सबपन्न भएको प्रवक्रर्ा शरुु 

नभएको 

 प्रगलिको अवथिा (सरदर) 

कह वफर्ि िक्ष्र् 
प्रगलि% 

भौलिक 
प्रगलि% 

 ५    २      ३       

 

प्रदेश सशिय र्ोिना ििा कार्यक्रम 

क्र.सं. र्ोिनाको नाम थवीकि ि ििेट 

प्रगलिको अवथिा 

िक्ष्र् 
प्रलिशि 

भौलिक 
प्रगलि कह वफर्ि 

१ भगिापरु मा.वव.भवन लनमायण वडा नं. ५ ३००००००     सबझौिा 

२ म्शशह मा.वव.भवन लनमायण वडा नं. १ ३००००००       

३ िदु्धज्र्ोिी अधारभिू ववद्यािर् वडा नं.३ १००००००     सबझौिा 
४ वव.पी.थमिलि अधरुो भवन लनमायण वडा नं. ४ १००००००       

५ पालिका कोसेिी रर प्रदशयनी ििा ववक्री कि १००००००       

    ९००००००       

 

प्रदेश समपूरक र्ोिनाको प्रगलि सराशं 

िबमा र्ोिना 
संख्र्ा 

उ.स.गठन 

भएको/ठेक्का 
सूचना भएको उ.स.सबझौिा/ठेक्का 

सबझौिा भएको 

संचािनमा 
रहेको सबपन्न भएको प्रवक्रर्ा शरुु 

नभएको 

 प्रगलिको अवथिा (सरदर) 

कह वफर्ि िक्ष्र् 
प्रगलि% 

भौलिक 
प्रगलि% 

 ३          ३       
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प्रदेश समपूरक र्ोिना ििा कार्यक्रम 

क्र.सं. र्ोिनाको नाम थवीकि ि ििेट 

प्रगलिको अवथिा 
िक्ष्र् 
प्रलिशि 

भौलिक 
प्रगलि कह वफर्ि 

१ 

वकसिुीदेम्ि म्शशह मा.वव.हुँदह परौिा भाठा पिुसबम सडक 
कािोपते्र वडा नं.१ ५००००००     

प्रवक्रर्ा शरुु 
नभएको 

२ 
िम्िरर्ादेम्ि लसंगापरुसबम सडक कािोपते्र वडा नं.२ र ५ ५००००००       

३ 
कोटवहर्ा चोकदेम्ि भिुौिीसबम सडक कािोपते्र वडा नं.५ ५००००००       

    १५००००००       
 

संरीर् सशिय कार्यक्रमको प्रगलि सरांश 

िबमा र्ोिना 
संख्र्ा 

उ.स.गठन 

भएको/ठेक्का 
सूचना भएको 

उ.स.सबझौिा/ठेक्का 
सबझौिा भएको 

संचािनमा 
रहेको 

सबपन्न  
भएको 

प्रवक्रर्ा शरुु 
नभएको 

 प्रगलिको अवथिा (सरदर) 

कह वफर्ि िक्ष्र् 
प्रगलि% 

भौलिक 
प्रगलि% 

 ४  २        २       
 

संरीर् सशिय र्ोिना ििा कार्यक्रम 

क्र.सं. र्ोिनाको नाम थवीकि ि ििेट 

प्रगलिको अवथिा 

िक्ष्र् 
प्रलिशि भौलिक प्रगलि कह वफर्ि 

१ 

शदु्धोधन गा.पा.रुपन्देहीमा कि वषउपि संकिन ििा 
ववक्री केन्रको डी.पी.अर.िर्ार भए अनसुार भवनको 
िमिा िढाउन लनमायण सहर्ोग १०००००००     सूचना भएको 

२ कि वष ििार पूवायधार लनमायणका िालग सहर्ोग ५००००००     सूचना भएको 

३ 
कालिका भगविी मम्न्दर ममयि ििा लनमायण 
शदु्धोधन ३ रुपन्देही ३०००००       

४ 
दरिहवा पर्यटकीर् थिि ववकास र्ोिना शदु्धोधन 
५ रुपन्देही  ५०००००       

    १०८०००००       

 

 

संरीर् ववशषे अनदुान कार्यक्रमको प्रगलि सराशं 

िबमा र्ोिना 
संख्र्ा 

उ.स.गठन 

भएको/ठेक्का 
सूचना भएको उ.स.सबझौिा/ठेक्का 

सबझौिा भएको 

संचािनमा 
रहेको 

सबपन्न 

भएको 
प्रवक्रर्ा शरुु 
नभएको 

 प्रगलिको अवथिा (सरदर) 

कह वफर्ि िक्ष्र् 
प्रगलि% 

भौलिक 
प्रगलि% 

 १ १  
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संरीर् ववशेष र्ोिना ििा कार्यक्रम 

क्र.सं. र्ोिनाको नाम थवीकि ि ििेट 

प्रगलिको अवथिा 

िक्ष्र् 
प्रलिशि 

भौलिक 
प्रगलि कह वफर्ि 

१ फसायवटकर मा.वव.को भौलिक लनमायण १५००००००     

सबझौिाको प्रक्रर्ामा 
रहेको 

    १५००००००       

 

 

िराई मधेश समिवद्ध कार्यक्रमको प्रगलि सरांश 

िबमा 
र्ोिना 
संख्र्ा 

उ.स.गठन 

भएको/ठेक्का 
सूचना भएको 

उ.स.सबझौिा/ठेक्का 
सबझौिा भएको 

संचािनमा 
रहेको 

सबपन्न 

भएको 
प्रवक्रर्ा शरुु 
नभएको 

 प्रगलिको अवथिा (सरदर) 

कह वफर्ि िक्ष्र् 
प्रगलि% 

भौलिक 
प्रगलि% 

 २  २               

 

 

िराई मधेश सबमिवद्ध कार्यक्रम 

क्र.सं. र्ोिनाको नाम थवीकि ि ििेट 

प्रगलिको अवथिा 

िक्ष्र् 
प्रलिशि 

भौलिक 
प्रगलि कह वफर्ि 

१ 

लसंचाई ििा गरुौलिर्ा भहरहवा नदी 
लनर्न्त्रण शदु्धोधन ६ २५०००००     सबझौिाको प्रक्रर्ामा रहेको 

२ 

मरुाउ डाँडादेम्ि िनगाईसबम सडक 
थिरोन्निी गने कार्य शदु्धोधन २ ३००००००     सबझौिाको प्रक्रर्ामा रहेको 

    ५५०००००       

 

 

 

थिानीर् पूवायधार ववकास साझेदारी कार्यक्रमको प्रगलि सराशं 

िबमा 
र्ोिना 
संख्र्ा 

उ.स.गठन 

भएको/ठेक्का 
सूचना भएको 

उ.स.सबझौिा/ठेक्का 
सबझौिा भएको 

संचािनमा 
रहेको 

सबपन्न 

भएको 
प्रवक्रर्ा शरुु 
नभएको 

 प्रगलिको अवथिा (सरदर) 
कह वफर्ि िक्ष्र् 

प्रगलि% 

भौलिक 
प्रगलि% 

७   १ १       ५       
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थिानीर् पूवायधार ववकास साझेदारी कार्यक्रम 

क्र.सं. र्ोिनाको नाम थवीकि ि ििेट 

प्रगलिको अवथिा 

िक्ष्र् 
प्रलिशि 

भौलिक 
प्रगलि कह वफर्ि 

१ 
म्ििेश्वरी सामदुावर्क िन िारवार लससवा गरुौिी 
सदु्धोधन ६ ९९४५००      सबझौिा  

२ 

िदु्ध सवकय ट भगिपरुदेम्ि मटेररर्ा िाने सडक 
शदु्धोधन ६ १४९१७५०       

३ 
वहरापरुदेम्ि गोपािपरु हुँदह िनगाई मा.वव.िाने 
सडक शदु्धोधन २ २४८६२५०       

४ शंकर मा.वव.भवन लनमायण शदु्धोधन ३ िेिही ९९४५००       

५ साना वकसान सहकारी संथिा शदु्धोधन ७ ९९४५००     सबझौिा 

६ सडक कािोपते्र िेिवा गाउँ शदु्धोधन १ १३९२३००       

७ सडक कािोपते्र रिाढ गाउँ शदु्धोधन ५ १२९२८५०       

   िबमा ९६४६६५०       

 

 

 

 

 

आलियक प्रशासन शािाको अियवावषयक प्रगलि वववरण 
  आलियक प्रशासन शािाको प्रगलि सराशं 

शीषयक िबमा ििेट िबमा िचय कह वफर्ि 

चाि ु 279096000 77045297.00   
पुमँ्िगि 304942600 49468450   
िबमा 584038600 126513747.00   
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s[lif lasf; zfvf tkm{sf] cw{aflif{s k|ult laa/0f Mcf=a= @)&&÷&*  

-;fpg–kf}if d;fGt_ 

qm ; sfo{qmd laj/0f OsfO{ Rff}dfl;s 

nIo 

Rff}dfl;s k|ult s}lkmot 

! t/sf/Lsf] ldlgsL6 ljt/0f 

sfo{qmd 

kfs]6 %)) %))  

@ cfsl:ds afnL ;+/If0f ;]jf k6s @ @  

# Rofpsf] aLp ljt/0f sfo{qmd kfs]6 $))) $)))  

$ dfudf cfwf/Lt k|:tfjgf sfo{qmd ;+Vof @* ;"rgf k|sfzg ePsf]  

 cGo s]Gb|Lo tyf k|fb]lzs sfo{qmd M     

! ;fgf Aoj;flos s[lif pTkfbg 

s]Gb| -ks]6_ ljsf; sfo{qmd 

;+Vof @ ks]6 If]q 5gf}6 u/L sfof{Gjog 

k|lqmofdf /x]sf] 

 

@ kmnkm"n bzs sfo{qmd k6s ! s[ifs 5gf}6 u/L sfof{Gjog 

k|lqmofdf /x]sf] 

 

 

 

cGo sfo{qmdx? M 

!= s[ifs ;d"x btf{ ;+Vof ( j6f u/LPsf] . 

@= ;x'lnot law't ld6/ l;kmfl/; ;+Vof !# j6f u/LPsf] . 

#= s[lif kmd{ btf{ l;kmfl/; ;+Vof !# j6f u/LPsf] . 

$= /;folgs dn laqm]tf k|df0f–kq lat/0f ^ j6f u/LPsf] . 

%= s[ifs ;d:of ;dfwfg÷s[lif lkmN8 k|lalws ;]jf ;+Vof $% j6f u/LPsf] . 

^= cg'bfgsf] dn lat/0f Aoj:yfkg sfo{qmd cGt{ut ;xsf/L 5gf}6 u/LPsf] / dnsf] d"No lgwf{/0f u/LPsf] . 

&= o"gtd ;dy{g d"Nodf wfg v/Lb / Aoj:yfkg sfo{qmd cGt{ut lgj]bg ;+sng u/L k|wfgdGqL s[lif cfw'lgsLs/0f 

kl/of]hgf e}/xjfdf ;xsf/Lx?sf lgj]bg k7fO{Psf] . 
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पश ुसेवा शािा 
आ व २०७७।०७८ को अधयिावषयक प्रगलि प्रलिवेदनः 

क्र.सं. कार्यक्रम/वक्रर्ाकिाप इकाई श्रावण भार आम् वन कालियक मंलसर पषु िबमा कह वफर्ि 

१ 

कि लत्रम गभायधान सेवा सख्र्ा       १७२५  
गाई सख्र्ा १४६ २२३ १७५ १८७ २२३ १९८ ११६०  
भहसी सख्र्ा ५४ ९० ८३ १०१ १३१ ११९ ५३२  
िाख्रा सख्र्ा ६ ७ १२ ६ ० २ ३३  

२ 

उपचार सेवा          
मेलडकि उपचार सख्र्ा ४३४९ ३०१५ ५७६३ ९११ ४२०६ ६६०७ २५०००  
माइनर सम्ियकि उपचार सख्र्ा ३० १० ३८ २२ २० १५ १३५  
गाईनाकोिोम्िि उपचार सख्र्ा १० १३ १२ १४ १७ ११ ७७  

३ 

पश ुिन्ध्र्ाकरण सेवा          
िोका सख्र्ा २१ १० ६ ९ १५ १८ ७९  
गोरु/राँगा सख्र्ा ० ० ० ० ० ३ ३  

४ 

प्रर्ोगशािा सेवा          
गोिर पररिण सख्र्ा २५ ७ ५५ १४ २८ १८ १४७  
िनेुिो पररिण सख्र्ा ५ ३ ९ ११ ३ ६ ३७  

५ 
िोप सेवा          
रेववि िोप सेवा सख्र्ा ५ ११ १७ १६ ५ ११ ६५  

६ 

व्र्वसावर्क फामय दिाय          
गाई/भहसी सख्र्ा ६ ७ ४ ६ ८ ३ ३४  
िाख्र सख्र्ा ० ० ० ० ० ० ०  
कुिरुा सख्र्ा ० ० ० ० ० ० ०  
माछा सख्र्ा ३ ० ० ० १ ० ४  
व्र्वसावर्क फामय 
नववकरण 

सख्र्ा ९ ० १३ १ ४ ४ ३१  

७ ररेि ुििा साना उद्योग 
लसफाररस 

सख्र्ा ६ ३ ९ १९ ९ ७ ५३  

८ वहउँदे रासको ववउ 
वविरण 

         

िह वक गा  ० ० ० ११०० ० ० ११००  
िवषयम वक गा ० ० ० १०७८ ० ० १०७८  

९ िाझोपना लनवारण रमु्बि 
म्शववर 

पटक      १ १ सचुना र 
पकायशन 
गररएको 

१० औषलध िररद ििा 
वविरणा 

पटक     १  १  

११ सामाम्िक पररचािक 
लनर्तु्ती 

िवान     १  १  
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म्शिा, र्वुा ििा िेिकुद शािाको प्रगलि 

२०७७ श्रावण देम्ि पसु मसान्ि सबम र्स शािािाट सबपाददि कार्यहरुः 
1) वावषयक प्रगिी प्रलिवेदन िर्ार गरी म्शिा ििा मानवस्रोि ववकास केन्र र म्शिा ववकास ििा समन्वर् 

इकाईमा पठाइएको । 

2) सामदुावर्क ववद्यािर्मा कार्यरि म्शिक कमयचारीहरुको सबपत्ती वववरण संकिन, दिाय, व्र्वथिापन ििा 
थिार्ी म्शिकहरुको सबपत्ती वववरण म्शिा ववकास ििा समन्वर् इकाइ माफय ि राविर् वकिाििाना (म्शिक) 
मा पठाइएको। 

3) सबपूणय सामदुावर्क ववद्यािर्मा कार्यरि म्शिक, िा. वव.के. सहिकिायएवं ववद्यािर् कमयचारीको आ.व. 
२०७७/०७८ को नपगु ििव वहसाि गरीएको । 

4) थिार्ी म्शिकहरुको का. स. मू. संकिन, दिाय, मू्र्ाङ्कन गरी म्शिा ववकास ििा समन्वर् इकाई रुपन्देहीमा 
पठाइएको। 

5) सिह ववद्यािर्हरुको एकीकि ि शहम्िक व्र्वथिापन सूचना प्रणािी (IEMIS)िर्ार गरी Upload गरीएको। 

6) ववद्यमान कोरोना कहरका िीच ववद्यािीहरुको म्शिण लसकाइ वक्रर्ाकिाप सचुारु गनयको िालग गा. पा. मा 
संचािीि सिह ववद्यािर्का प्र.अ., वव. व्र्. स. अध्र्ि, म्श. अ. सं. अध्र्ि, िनप्रलिलनलध, सरुिा लनकार्का 
प्रलिलनलध, थवाथथर् शािा प्रमिु, पत्रकार एवं अन्र् सरोकारवािा लिच विहि अन्िरवक्रर्ा कार्यक्रम संचािन 
गरी ववद्यािर् संचािन गने वािावरण िर्ार गरी म्शिण लसकाइ वक्रर्ाकिाप संचािन गरीएको । 

7) गा.पा. लभत्र संचािीि सबपूणय सामदुावर्क ववद्यािर्को सामाम्िक परीिण सबपन्न गरीएको। 

8) रोिर प्रम्शिक अद्यावलधक गने कार्यका िालग वववरण संकिन गरी म्शिाववकास ििा समन्वर् इकाईमा 
पठाइएको । 

9) सिह म्शिक कमयचारी िा. वव. के. सहिकिायहरुको प्रिम चौमालसक ििव भत्ता लनकासा ददइएको। 

१०) शदु्धोधन गाउँपालिका म्शिा सलमलिको लमलि २०७७/०९/०९को िैंठकिाट म्शिक दरिम्न्द लमिान सबपन्न 
गररएको। 

११) आ.व. २०७७/०७८ को थवीकि ि कार्यक्रम िमोम्िम सामदुावर्क आधारभिू ववद्यािर्को शहम्िक ििा 
व्र्वथिापकीर् सधुारका िालग कबप्रू्टर ििा वप्रन्टर िरीद गरी ववद्यािर्िाई हथिान्िरण गने कार्य सबपन्न 
गररएको। 

१२) र्स आ.व. २०७७/०७८ मा ववद्यािर् िेत्र ववकास कार्यक्रम अन्िगयि ववलभन्न कार्यक्रमका िालग 
ववद्यािर्हरुिाट वव. व्र्. स. को लनणयर् एवं कार्यक्रम संचािन गने प्रलिवद्धिा सवहिको प्रथिावना माग गरी 
कार्यक्रम वविरण गररएको। 

१३) िाि ववकास केन्रिाई आवर्क शहम्िक सामग्री वविरणका िालग माग संकिन गरर शहम्िक सामग्री वविरण 
गररएको। 

१४) सामदुावर्क ववद्यािर्मा ददवा िािा कार्यक्रम (िाि म्शिा देम्ि किा ५ सबम) सञ्चािनका िालग गाउँपालिका 
म्थिि सामदुावर्क ववद्यािर्हरुमा ववद्यािी संख्र्ाका आधारमा ५० ददनका िालग रु.२१४५७५०।(अिररुपी 
एक्काइस िाि पहिािीस हिार साि सर् पचास) लनकासा गररएको। 

१५) कोलभड-१९ को िोप िर्ारी सबिम्न्ध कार्यका िालग गाउँपालिका म्थिि सामदुावर्क ििा संथिागि ववद्यािर्का 
सबपणुय म्शिक कमयचारीहरुको वववरण संकिन गरी म्शिा ििा मानव स्रोि ववकास केन्र, म्शिक व्र्वथिापन 
समन्वर् शािामा पठाइएको। 
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म्शिा िफय  गाउँपालिका थिरीर् (आ.ि.२०७७/७८) र्ोिनाको प्रगलि सरांश 

िबमा र्ोिना 
संख्र्ा 

संचािनमा 
रहेको 

सबपन्न 
भएको 

प्रवक्रर्ा शरुु 
नभएको 

 प्रगलिको अवथिा (सरदर) कह वफर्ि 

    िक्ष्र् 
प्रलिशि 

प्रगलि प्रलिशि 

२१ ८ २ ११ ४० ३०  

 
 

  
 
 
 
 
 

    

 संरीर् सशिय (आ.ि.२०७७/७८) कार्यक्रमको प्रगलि सराशं 

िबमा र्ोिना 
संख्र्ा 

संचािनमा 
रहेको 

सबपन्न 
भएको 

प्रवक्रर्ा शरुु 
नभएको 

 प्रगलिको अवथिा (सरदर) कह वफर्ि 

    िक्ष्र् 
प्रलिशि 

प्रगलि प्रलिशि 

१२ ८ ० ४ ३३ ३०  
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रािश्व प्रशासन शािाको प्रलिवेदन 

वडा र 
गाउँपालिका  सबपलि कर 

भलूमकर 
मािपोि रर िहाि कर 

व्र्वसार् 
रम्ििेशन 
दथिरु 

लसफाररस 
दथिरु 

व्र्म्क्तगि 
रटना 
दथिरु 

नक्सा पास 
दथिरु अन्र् दथिरु अन्र् रािश्व अन्र् कर 

प्रशासनीक 
दण्ड, िररवाना 

र िफि िबमा 

वडा नं १ 197714 158651 2420 44000 129705 5250 0 18000 212571 15178 0 783489 

वडा नं २ 225490 184253 3800 58400 171580 3350 0 13500 242259 26800 0 929432 

वडा नं ३ 39754 262939 21767 75000 162270 3250 200 16000 196120 0 0 777300 

वडा नं ४ 64527 247415 321365 234555 383238 2150 22170 17000 90020 67000 0 1449440 

वडा नं ५ 33256 406452 0 106375 129112 3650 450 5500 167431 288838 0 1141064 

वडा नं ६ 14793 225049 36600 27500 58570 4500 0 16000 58958 17551 0 459521 

वडा नं ७ 13151 324966 1000 16500 85910 4800 2124 23000 129197 0 0 600648 

गाउँपालिका 0 0 32501.93 0 3810 0 402165.2 0 197101 0 124268.59 759846.720 

िबमा 588685 1809725 419453.93 562330 1124195 26950 427109.2 109000 1293657 415367 124268.59 6900740.72 
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शदु्धोधन गाउँ कार्यपालिकाको आ.व. २०७७/७८ को आन्िररक आर् संकिनको अधयवावषयक प्रगलि वववरण    

लस.न. आर्का म्शषयक 
अनमुालनि 
आर् 

पवहिो 
चौमालसक संकलिि प्रलिशिमा 

दोस्रो 
चौमालसक 

संकलिि पवहिो 
दईु मवहनामा प्रलिशिमा 

िेस्रो 
चौमालसक सकंलित 

1 सबपम्त्त कर 1000000 300000 370794 123.598 300000 217891 72.6303 400000   

2 भलूम कर 3000000 900000 1154875 128.319 900000 654850 72.7611 1200000   

3 िहाि कर 400000 120000 320131.93 266.777 120000 99322 82.7683 160000   

4 अन्र् कर 600000 180000 254546 141.414 180000 160821 89.345 240000   

5 व्र्वसार् रम्ििेशन दथिरु 1200000 360000 335655 93.2375 360000 226675 62.9653 480000   

6 लसफाररस दथिरु 2200000 660000 656199 99.4241 660000 467996 70.9085 880000   

7 व्र्म्क्तगि रटना दथिरु 50000 15000 13400 89.3333 15000 13550 90.3333 20000   

8 अन्र् दथिरु 500000 150000 57500 38.3333 150000 51500 34.3333 200000   

9 अन्र् रािश्व मु् र् अलभविवद्ध कर समेि 2500000 750000 711112 94.8149 750000 582545 77.6727 1000000   

10 नक्सा पास दथिरु 700000 210000 225463.37 107.364 210000 201645.83 96.0218 280000   

11 प्रशासलनक दण्ड िररवाना 10000 3000 54990.83 1833.03 3000 69277.76 2309.26 4000   

13 टेन्डर लिक्री र नक्सा फारम लिक्री 99999 29999.7 0 0 29999.7 0 0 39999.6   

17 सवारी साधन समु्चकि ि शु् क 500000 150000 0 0 150000 0 0 200000   

18 हाटििार कर 1000000 300000 0 0 300000 0 0 400000   

  िबमा  13759999 4128000 4154667 100.646 4128000 2746073.59 66.5231 5504000   
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थवाथथर् शािाको प्रगलि वववरण 

थवाथथर् कार्यक्रम गाउँपालिका थिरीर् प्रगलि सराशं 

िबमा 
र्ोिना 
संख्र्ा 

सूचना 
भएको/प्रवक्रर्ामा 

गएको उ.स.सबझौिा/ठेक्का 
सबझौिा भएको 

संचािनमा 
रहेको 

सबपन्न 

भएको 

प्रवक्रर्ा 
शरुु 

नभएको 

 प्रगलिको अवथिा 
(सरदर) 

कह वफर्ि 
िक्ष्र् 
प्रगलि%  प्रगलि% 

२० ४ ० ६ ४ ६ 34 30   

      

 

 

 

   

थवाथथर् कार्यक्रम संरीर् सशिय प्रगलि सराशं 

िबमा 
र्ोिना 
संख्र्ा 

सूचना 
भएको/प्रवक्रर्ामा 

गएको 

उ.स.सबझौिा/ठेक्का 
सबझौिा भएको 

संचािनमा 
रहेको 

सबपन्न 

भएको 

प्रवक्रर्ा 
शरुु 

नभएको 

 प्रगलिको अवथिा 
(सरदर) 

कह वफर्ि 
िक्ष्र् 
प्रगलि%  प्रगलि% 

३० ४ १ ४ ४ १७ 35 26   

 
 
 
 

अन्र् कार्यहरुः 
१. पी.सी.आर. संकिन कार्य भहरहेको । 
2. पी.सी.आर.पोिेवटभ लिरामीिाई भेटराट गरी सरस्िाह ददने कार्य गरेको । 
3. लभटालमन ए र िकुाको औषधी िवुाउने कार्यक्रम सबपन्न गरेको । 
4. अन्र् लनर्लमि कार्य भहरहेको । 
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उद्योग ििा सामदुावर्क / थिानीर् ववकास कोष कार्यक्रमको प्रगलि 

उद्योग ििा सामदुावर्क / थिानीर् ववकास कोष कार्यक्रम 

क्र.सं.  कार्यक्र्मको नाम थवीकि ि ििेट 

प्रगलिको अवथिा 
िक्ष्र् 
प्रलिशि 

 प्रगलि 
प्रलिशि कह वफर्ि 

१ 

सामदुावर्क ववकास कोष संचािन 
१५००००० ८०  मार देम्ि आषाढ १५ गिे 

सबम कार्यर्ोिनामा रहेको 
२ समहु गठन ििा प्रववलध 

५००००० ८०  मार देम्ि आषाढ १५ गिे 
सबम कार्यर्ोिनामा रहेको 

३ 

संभाव्र् उत्पादनको उत्पादकत्व र ििार 
प्रलिथपधाय ििवद्ध गनयका िालग कम्बिमा ५ 
िनाको समहुमा प्रलिलध हथिान्िरण 

१४०००० ८०  
चहत्र देम्ि आषाढ १५ गिे 
सबम कार्यर्ोिनामा रहेको 

४ 

प्रलिथपधायमा छनोंट भएका ब्र्वसार् ववकास 
सेवा प्रदार्क संथिाहरुमाफय ि िर ुउद्यमीको 
थिरउन्नलि 

४००००० ८०  

चहत्र देम्ि आषाढ १५ गिे 
सबम कार्यर्ोिनामा रहेको 

५ 

प्रलिथपधायमा छनोंट भएका ब्र्वसार् ववकास 
सेवा प्रदार्क संथिाहरुमाफय ि िर ुउद्यम 
ववकास मोडेिमा नर्ाँ िर ुउद्यमी सियना गने 

१९६०००० ८० १० 

  

६ सामदुावर्क ववकास कोष िाट ऋण पररचािन 
संचािन 

१०००००० ८० ८० 
सामदुावर्क संथिामा  

  िबमा ५५०००००   
  

 

मवहिा िाििालिका ििा समािक्र्ाण उपशािाको प्रगलि 

िम्िि वगयका कार्यक्रमको प्रगलि 

क्र.सं. र्ोिनाको नाम थवीकि ि ििेट 

प्रगलिको अवथिा 
िक्ष्र् 
प्रलिशि  प्रगलि प्रलिशि कह वफर्ि 

1 अपाङ्ग पररचर् पत्र वविरण 100000 
  १५००० िचय संचािनमा रहेको 

2 िेष्ठ नागररक पररचर् पत्र वविरण 
कार्यक्रम रबुिी सेवा 

100000 
    संचािनमा रहेको 

3 िहवङ्गक वहंसा ववरुद्धको १६ ददने 
अलभर्ान कार्यक्रम 150000 

  ६५ हिार िचय सबपन्न 

4 ववलभन्न ददवस मनाउने कार्यक्रम 100000   ८००० िचय संचािनमा रहेको 
5 वाि क्िििाई कार्यक्रम  200000       

6 अन्र् िम्िि िगयका कार्यक्र         

क. मवहिा िम्िि कार्यक्रम 600000       
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ि. आददिासी िनिािी सबिन्धी कार्यक्रम 350000       

ग. दलिि िम्िि कार्यक्रम 350000       

र. अपाङ्ग सबिन्धी कार्यक्रम 200000       

ङ. मधेशी िारु ििा वपछडािगय 350000       

च. िेष्ठ नागररक सबिन्धी कार्यक्रम 200000       

छ. िाििालिका सबिन्धी कार्यक्रम 200000       

7 र्वुा ििा िेिकुद गाउपालिका थिररर् 700000       

  िम्िि िगयको िबमा 3600000       

 

 

न्र्ावर्क उपशािाको प्रगलि प्रलिवेदन 
शदु्धोधन गाउँपालिकाको न्र्ावर्क सलमलिको ०७७।७८ पसु मसान्ि सबमको प्रगलि वववरण 

क्र.सं
. शीषयक 

गि आ .व 
सबम 

आ.व. 
िबमा साउन भदौ असोि काम्त्तक मंलसर पसु 

1 िबमा उिरुी दिाय सख्र्ा 196 2 - 4 3 ५ ५ २१५ 

2 लमिापत्र ििा लनणयर् 
गररएका 

२16  2 - 1 - १ १ १६७ 

3 प्रवक्रर्ामा रहेका 2 1 - 3 3 ३ ४ १६ 

4 अन्र् लनकार्मा पठाइएका १४ - - - - - १ ५1  
िबमा िहठक सख्र्ा ३४३ ४ ३ ४ ३ ३ ८ ३६८ 

 

न्र्ावर्क सलमलिको वहठकको क्रममा अनगुमन गनुय पने थिानको ववलभन्न समर्मा अनगुमन गररएको र 
०७७।७८ मा  पलन वडा नं. १ र ६  मा  न्र्ावर्क सलमलििाट अनगुमन गरर वववादको समाधान 
गररएको छ ।  
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d'VodGqL u|fld0f ljsf; sfo{qmdsf] k|ult 

d'VodGqL u|fld0f ljsf; sfo{qmdsf] k|ult @)&&.&* 

qm=;         ljj/0f OsfO{  s}lkmot 

! ljleGg clen]vx?sf] clen]lvs/0f sfo{ -  

@ A}f7s ;~rfng $  पटक   

# sfo{qmdx?sf] If]q 5gf]6  %  वटा  

$ sfo{qmd of]hgf 5gf]6  !!  वटा  

% sfo{qmd :jLs[ltsf] nflu lhNnf ;dGjo ;ldltdf 

k7fO{Psf] 

 

# पटक गरर रु 
५७ ,।०००,५०– को 
कार्यक्रम पठाइएको  

 

 

d'VodGqL u|fld0f ljsf; sfo{qmd cGt{ut  z'4f]wg ufpFkflnsfsf]  sfo{qmd l;kmfl/; ;ldltsf] a}7s 

a;L sfo{qmd 5gf]6 ul/ l;kmfl/;sf nflu lhNnf ;dGjo ;ldltdf k7fO{Psf] 5 . :jLs[t eP/ cfO 

g;s]sf] cj:yf /x]sf] 5 . 

 

 

 

 

प्रधानमन्त्री रोिगार कार्यक्रमको प्रगलि 
पेश गने कार्ायिर्/शािाःश्रम रोिगार ििा सामाम्िक सरुिा मन्त्रािर् आ.ि.२०७७/७८       मवहनाः............. 

रोिगार सेवा केन्र  

क्र.सं. वववरण ईकाइ िक्ष्र् 

प्रगलि पररमाण कह वफर्ि 

अम्र्िो 
मवहनाको 

र्स 

मवहनाको 
अधयिावषयक 

१ िेरोिगार फारम सबिम्न्ध सूचना संप्रषेण पटक       २ 

२ िेरोिगार फारम संकिन वटा 1000     ७६९ 

३ रोिगार व्र्वथिापन सचुना प्रणािीमा (EMIS) प्रववि वटा 1000     ६८० 

४ वडा कार्ायिर्मा र्ोिना माग सबिम्न्ध सचुना संप्रषेण वटा       २ 

5 वडा कार्ायिर् िाट र्ोिना संकिन वटा 28     २० 

६ र्ोिनाको प्रारम्बभक सबभाब्र्िा अध्र्र्न ििा अनगुमन  वटा 28     १० 

७ थिालनर् लनदेशन सलमलिके वहठक वटा 6     २ 

८ र्ोिनाको प्राववलधक िागि अनमुान वटा 28     २ 

९ कार्यपालिका िाट र्ोिना ििा िेरोिगार व्र्म्त्त समु्चकि ि वटा         

१० िाभग्राही पररचर् पत्र वविरण वटा         

११ श्रलमकको सामवुहक दरुयटना ववमा वटा         
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शीषयक: प्रधानमन्त्री रोिगार कार्यक्रमको ववत्तीर् वववरण 

लस 
नं 

वक्रर्ाकिाप 
िचय 
शीषयक 

ववलनर्ोिन 
विेट (N 
G) 

ववलनर्ोिन 
विेट (i da) 

ववलनर्ोिन 
विेट (िबमा) 

विेट वाकँी 
(ववलनर्ोिन 

अनसुार) (IDA) 

विेट वाकँी 
(ववलनर्ोिन 
अनसुार) 
(िबमा) 

१ प्राववलधक सहार्कको ििव 26332 ० ३६७००० ३६७००० ३२४७०० ३२४७०० 
२ प्राववलधक सहार्कको पोसाक 26332 ० १०००० १०००० १०००० १०००० 
३ प्राववलधक सहार्कको थिानीर् भत्ता 26332 ० ० ० ० ० 
४ रोिगार संर्ोिकको ििव 26332 ४६८००० ० ४६८००० ० २८८०५० 
५ रोिगार संर्ोिकको पोसाक 26332 १०००० ० १०००० ० १०००० 

६ रोिगार संर्ोिकको थिानीर् भत्ता 26332 ० ० ० ० ० 

७ 
रोिगार सेवा केन्रको सँचािन 
िचय 26332 ० ६४००० ६४००० ६४००० ६४००० 

८ रोिगार सेवा केन्रको सदुृढीकरण 26332 ० १८९००० १८९००० २५५७१ २५५७१ 

९ 

ववपन्न श्रलमकको ज्र्ािा (दह लनक 
रु. 517 * संख्र्ा 100 * ददन 
100) 26332 ० ५१७०००० ५१७०००० ५१७०००० ५१७०००० 

१० कामको िालग पाररश्रलमक   ० २९९८६०० २९९८६०० २९९८६०० २९९८६०० 
  कामको िालग पाररश्रलमक     २५८५००० २५८५००० २५८५००० २५८५००० 
  कुि िबमा   ४७८००० ११३८३६०० ११८६१६०० १११७७८७१ ११४७५९२१ 

 

गररि पररवार पवहचान ििा पररचर्पत्र वविरण कार्यक्रमको प्रगलि 

गररि पररवार पवहचान ििा पररचर्पत्र वविरण कार्यक्रम सञ् चािन गनय हािसबम लनबन कार्यक्रम गररर्ो। 

१ गररि ररपररवार पवहचान गनय आवर्क िनशम्क्त सपुररवेिक ििा गणक चर्न गररर्ो ।  

२ गररि ररपररवार पवहचान गनय आवर्क िथर्ाङक संकिन गनय  टर्ाब्िेट िररद गरर सवुररवेिक ििा 
गणकहरुिाई हथिान्िरण गररर्ो ।  

३ म्ि्िा समन्वर् सलमलिद्धारा सञ् चालिि िालिममा सवुररवेिक ििा गणकहरुिाई सहभालग गराईर्ो। 

ejg tyf a:tL lasf; pkzfvf .  

क्र.सं. वववरण ईकाइ िक्ष्र् 

प्रगलि पररमाण कह वफर्ि 

अम्र्िो 
मवहनाको 

र्स 

मवहनाको 
अधयिावषयक 

१ lgj]bg af6 hUufsf] l;dgf /]vfªsg tyf If]qkmn Plsg  j6f      &^ 

२ ;fj{hlgs hUufsf] l;dfgf /]vfªsg j6f       ^ 

३ 

:yflgo ;/sf/sf] dfkb08 cg';f/ af6f] tyf gfln l;dfgf 

/]vfªsg 
j6f 

      
* 

४ 3/ gSzf kf;sf] lkmN8 lgl/If0f  j6f       !)& 

5 gofF 3/ btf{ j6f       !)& 

६ k'/fgf] 3/ btf{ j6f       21 
७ gS;f kf;÷lgoldt lgdf{0f ;DkGg j6f       &$ 
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वािावरण िानपेानी सरसफाइ ििा ववपद् ब्र्ावथिापन शािाको अधयवावषयक प्रलिवेदन 

र्ोिना सबिन्धी कार्य 

क्र.सं. वववरण ईकाइ िक्ष्र् 
प्रगलि पररमाण कह वफर्ि 

अम्र्िो 
मवहना सबमको 

र्स मवहना 
सबमको 

हाि सबमको 
िबमा   

१ 
गाँउपालिका नर्ाँ भवनमा आवटिन िोररË 
िडान वटा  1  1   

२ ववश्व हािधनुे ददवस मनाउने कार्यत्रmम थिान  3  3   

३ 
आगिालग ििा िाढीवपलडि प्रभाववि को 
अनगुमन वटा  1  1   

४ 
र्स िषय  िाढी ििा नदद कटानिाट भएको 
िलिको अनगुमन ददन  3  3   

5 आगिालग ििा िाढीवपलडि िाइ राहि वविरण िना  7  7   

६ 
वािावरण ििा ववपद् ब्र्ावथिापन सलमिीको 
िहठक वटा  4 2 6   

७ 
लनिी िनेगािाट माटो ििा लमथकट िाट रािश्व 
पाप्त रु  1159130.00 1865446.00 3024576.00   

८ कार्यववलध िर्ार ििा कार्यपालिका िाट पाररि वटा  3 1 4   

 अन्र्        
१ ववधेर्क सलमिीके िहठक वटा  4 1 5   

 
 

   आ.ि.२०7७/७8 को)  िानपेानी ििा सरसफाई उपशािाको र्ोिनाको प्रगलि सराशं 

िबमा 
र्ोिना 
संख्र्ा 

उ.स.गठन 
भएको/ठेक्का 

सूचना 
भएको 

उ.स.सबझौिा/ठेक्का 
सबझौिा भएको 

संचािनमा 
रहेको 

सबपन्न 
भएको 

प्रवक्रर्ा 
शरुु 

नभएको 

प्रगलिको अवथिा 
(सरदर) 

कह वफर्ि 
िक्ष्र् 
प्रगलि% 

भौलिक 
प्रगलि% 

11   
  2 1 8 
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सा.स ुििा पंम्िकरण ईकाइको अधयवावषयक प्रगलि वववरण 

सा.स.ुििा पञ्जीकरण सबिन्धी कार्य 

क्र.सं. वववरण ईकाइ िक्ष्र् 
प्रगलि पररमाण कह वफर्ि 

अम्र्िो 
मवहनाको 

र्स 
मवहनाको 

अधयवावषयक 

१ सूचना संप्रषेण पटक       १ 
२ वडा कार्ायिर्मा पत्राचार गरेको वटा       ४ 
३ ववभागमा ररपोवटयङ गरेको वटा       २ 
४ कार्यर्ोिना लनमायण गरेको वटा       ० 
5 कार्यववलध/लनर्माविी िर्ार गरेको वटा       ० 
६ कार्यक्रम/र्ोिना प्रथिावना लनमायण गरेको वटा       ० 
७ ववषर्गि सलमलि िहठक सबपन्न गरेको वटा       १ 
८ वववरण सच्र्ाएको वटा       ८ 
९ िगि कट्टा गरेको वटा       १५ 

१० अनमुालनि ििेट वववरण िर्ार गरेको सीट       १ 
११ र्ोिना /कार्यक्रम अनगुमन वटा       ० 

१२ 
अलियक प्रशासनमा सा.स.भत्ता लनकासाको िालग पेश 
गरेको पटक       ३ 

१२ र्ोिना /कार्यक्रम- संचािन/सबपन्न वटा       २ 
१३ िैंकमा पत्रसवहि लनकासा पठाएको वटा       ६ 
१४ व्र्ाचफाइि िनाएको सीट       ७ 
१५ पनुःलनकासाको िालग वववरण अपडेट गरेको सीट       ४ 
१६ िैंकसँग भत्ता वविरणको वववरण माग गरेको वटा       0 

१७ वविरण भरपाई चेकिाँच गरेको वटा       ० 
१८ ववभागमा चौमालसक प्रलिवेदन पठाएको पटक       १ 
१९ रटना दिाय प्रमाण सच्र्ाउन रार् पठाएको वटा       ६ 
२० रटना दिाय सा.स.ुसबिन्धमा रार् माग गरेको पटक       ० 
२१ अन्र् केही भए......           

 
आ.ि.२०७६/७७ को सा.स.ुभत्ताको आ.िे.प.सबपन्न गराएको । 

लस.न. वडा कार्ाािर् जन्म वववाह मर्तर्या सम्बन्ध ववच्छेद बसाइ सराइ जम्मा 
१ १ 53 37 23     113 
२ २ 45 20 30 0 7 102 
३ ३ 68 30 21 1 9 129 
४ ४ 43 25 19 2 6 95 
५ ५ ५१ १७ २१ १ ७ ९७ 
६ ६ 70 22 11 0 3 106 
७ ७ 69 25 21 0 0 115 
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एम.आई.एस. इकाई  
र्ोिना सबिन्धी कार्य 

क्र.सं. वववरण ईकाइ िक्ष्र् 
प्रगलि पररमाण कह वफर्ि 

अम्र्िो 
मवहनाको 

र्स 
मवहनाको 

अधयिावषयक 

१ रटना दिाय वकिाव अध्र्ावलधक । २       २ 
२ रटना दिाय वकिाव सबपणुय वाडय िाट पालिकामा ्र्ाइएको  ११६         

३ 
लडम्िटाइिेशन सबवम्न्ध ३ अलभममु्िकरण कार्यक्रम सबपणुय 
वाडय ििा सेवा प्रदार्क िाई । १       ० 

४ 
सबपणुय रटना दिाय वकिाव िन्म,मित्र्,ुवववfह,वसाईसराई, 
सबवन्ध लिच्छेद।सक्र्ालनङ गररएको ११       २ 

५ 
रटना दिाय वकिाव हरु िेवलिङ गने िाँवक रहेका दिाय 
वकिावहरु पणुय िेवलिङ । १३         

६ हाि लडम्िटाइिेशन को िन्म दिाय को डाटा इम्न्र हदुह । ७०००       १ 
 

 गनुासो सनुवाई अलभममु्िकरण कार्यक्रम ।सबपणुय िनप्रलिलनधी र सबपणुय वाडय कार्यिर्मा।  

 दिाय म्शववर कार्यक्रम को िर्ारी । 
 थिानीर् िहका ववलभन्न वाडय कार्ाािर्का कमाचारी ििा सबपणुय िनप्रलिलनधी र सबपणुय वाडय कार्यिर्मा ।  
 VERSP-MIS Syst em को िारेमा िालिम ििा अलभममु्िकरण कार्यक्रम । 

 
 

आन्िररक िेिापररिण 

संगठनको आलियक कारोवार प्रचलिि ऐन, लनर्म, काननु िमोम्िम भए नभएको, कारोिारको र्िािय अवथिा प्रथििु गरे नगरेको भलन 
संगठन लभत्रकह  कमयचारीिाट गररने आलियक कारोिारको िाँच, मु् र्ाङ्कन, प्रलिवेदन र पिष्ठपोषणको समग्रिािाई आन्िररक िेिा पररिण 
भलनन्छ।र्ो आलियक वषयमा लनर्लमि रुपमा (३ ४ मवहना लिराएर िगािार)  गररने भएकािे र्सिाई लनर्लमििाको िेिापररिण पलन 
भलनन्छ ।र्ो ववशेष गरर िोम्िम व्र्वथिापन, आन्िररक लनर्न्त्रण प्रणािी ििा सशुासनमा केम्न्रि रहन्छ । आन्िररक िेिा पररिण 
अम्न्िम िेिा पररिणको िालग महत्वपूणय आधार हो वकनकी आन्िररक िेिापररिण िलि प्रभावकारी हनु सक्र्ो त्र्लि अम्न्िम 
िेिापररिण सफि हनु सक्छ । 

                    नेपािको वियमान शासकीर् संरचना संववधानअनसुार संर, प्रदेश र थिानीर् गरर िीन िहको रहेको छ । 
शासकीर् संरचना अनसुार आन्िररक िेिा पररिण पलन िीन िहमा हनुे व्र्वथिा रहेको छ । संर र प्रदेश मािहिका कार्ायिर्को 
आन्िररक िेिापरीिण आलियक कार्यववधी लनर्माविी 2064 को दफा 96 िमोम्िम महािेिा लनर्न्त्रक कार्ायिर् अन्िगयि प्रत्रे्क 
म्ि्िामा रहेका कोष ििा िेिा लनर्न्त्रक कार्ायिर्िाट हनुे व्र्वथिा रहेको छ भने थिानीर् िहको आन्िररक िेिा पररिण 
थिानीर् सरकार संचािन ऐन 2074 को दफा 77 को उपदफा 2 िमोम्िम थिानीर् िहमा रहेको आन्िररक िेिा पररिण 
िनशम्क्तिाट गने व्र्वथिा रहेको छ । 

आन्िररक िेिा पररिणको उद्धेर् 

 संगठनिे लनददयि उदे्धर् हालसि गनय गरीएका िगानी लनर्लमि, लमिव्र्र्ी र प्रभावकारी भए नभएको पररिण गरर 
व्र्वथिापनिाई सझुाव प्रदान गनुय 



35 
 

 संगठनको आबदानी ििा िचय र त्र्सको िेिाङ्कन प्रचलिि काननुद्धारा लनददयि प्रवक्रर्ा अनरुुप भए नभएको पररिण गरर 
ववत्तीर् पारदम्शयिा र िवाफदेवहिा कार्म गनय सहर्ोग परु्ायउन ु

 व्र्वथिापनिाई आवर्क पने ववत्तीर् प्रलिवेदनहरु समर्मह सवह र भरपदो रुपमा उपिब्ध गराई ववत्तीर् अनशुासन कार्म 
गनय सहर्ोग परु्ायउन ु

 आन्िररक िेिापररिण सबिन्धी सधुारको ववषर्वथिहुरुिाई प्रभावकारी पानय नीलिगि पिष्ठपोषण गनुय 
 महािेिा पररिणिाट हनुे अम्न्िम िेिापररिणिाई सहर्ोग गनुय  

आन्िररक िेिापररिणको िेत्र 

 ववत्तीर् कारोवारको गम्णिीर् शदु्धिाको परीिण गने 

 प्रचलिि काननुको पािना भए नभएको पररिण गने 

 ववत्तीर् साधनको उपर्ोग लमिव्र्र्ी , दि र प्रभावकारी रुपमा भए नभएको पररिण गने 

 थवीकि ि वावषयक कार्यक्रमिाट लनधायरीि िक्ष्र् प्राप्त भए नभएको पररिण गने 

 ववत्तीर् प्रलिवेदनहरुिे आलियक कारोवारको सवह र र्िािय म्चत्रण प्रथििु गरे नगरेको पररिण गने 

 संगठनिे अपनाएको आन्िररक लनर्न्त्रण प्रणािीको प्रभावकारीिाको मु् र्ाङ्कन र ववश्लषेण गने 

 िेिाङ्कन ििा प्रलिवेदनको थवीकि ि ढाँचा ििा मापदण्ड पािना भए नभएको पररिण गने 

 िचयको िोम्िम ववश्लषेण गने 

 िेिा प्रणािीमा सधुार गने 

आन्िररक िेिापररिण प्रवक्रर्ा 
आन्िररक िेिापररिण प्रवक्रर्ामा िेिा पररिण कार्यको र्ोिना िर्ारी देिी िेिापररिण प्रलिवेदनिाई अम्न्िम रुप ददने सबमका 
देहार् िमोम्िमका चरणहरु पदयछन ्। 

 िेिा परीिण र्ोिना 
 प्रारम्बभक पररिण 

 िेिा पररिण कार्यसबपादन 

 िेिा पररिण प्रलिवेदनको िर्ारी 
 िेिा पररिणको क्रममा आएका ववषर्मालि छिफि 

 िेिा पररिण प्रलिवेदनिाई अम्न्िम रुप ददने 

शदु्धोधन गाउँपालिका अन्िगयि ववलभन्न शािािाट भए गरेका आलियक गलिववधीमा भए गरेका कलम कमिोरी समर्मह पत्ता िगाइ 
सधुार गनय ििा आलियक कारोवारिाई चथुि, दरुुथि र प्रभावकारी िनाउन आन्िररक िेिा पररिण शािाको थिापना गरीएको छ 
। आन्िररक िेिा पररिण शािािाट र्स आ.व.मा भएको मखु्र् कार्य  आ.व. 2076/77 को श्रावण मवहनादेम्ि आषाढ 
मसान्िसबमको ििेट कार्यक्रम र र्ोिनाहरुसँग सबिम्न्धि शे्रथिालिि भरपाईको आन्िररक िेिा पररिण गरर सो को र्िायि 
प्रलिवेदन िर्ार पारेको हो ।र्सका सािह गाउँपालिकाको आन्िररक आबदानी वववरण िर्ार, िेरुि ुफथर्ौटमा काननुी सहर्ोग, 
नीलिगि ववषर्मा रार् परामशय आदद आ.िे.प. शािािाट भएका केही प्रलिलनधीमिुक कार्यहरु हनु ।   
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१ नं.वडा कार्ायिर्को प्रगलि प्रलिवेदन 

पेश गनेःवडा नं. १ आ.ि.२०७७/७८ मवहनाः श्रावण देिी  पौष मसन्ि सबम 

लसफाररस/प्रमाम्णि सबिन्धी कार्य 

क्र.सं. वववरण ईकाइ िक्ष्र् 

प्रगलि पररमाण 

कह वफर्ि 

  

अम्र्िो 
मवहनाको 

र्स मवहनाको 

१ नागररकिा लसफाररस वटा       87 

२ नािा प्रमाम्णि वटा       27 

३ िन्म प्रमाम्णि वटा       11 

४ चौवक्िा प्रमाम्णि वटा       104 

५ िनेगा/अंश नामसारी लसफाररस वटा       16 

६ आर्स्रोि लसफाररस वटा       27 

७ ववद्यिु लमटर लसफाररस वटा       27 

८ रर नक्शा लनमायण/पास लसफाररस वटा        

९ माटो उत्िनन ्लसफाररस वटा       13 

१० उद्योग/व्र्वसार् दिाय लसफाररस (िैंक प्ररे्िन) वटा       74 

११ अन्र् ववववध प्रमाम्णि लसफाररस वटा       272 

सा.स.ुििा पञ्जीकरण सबिन्धी कार्य 
१ िन्म मित्र् ुइत्र्ादद व्र्म्क्तगि रटना दिाय वटा       91 

२ सा.स.ुभत्ताको िालग नर्ाँ नाम दिाय वटा       29 

३ सा.स.ुभत्ता िाइरहेकाको िगिकट्टा वटा       1 

४ दिाय म्शववर संचािन पटक         

र्ोिना/कार्यक्रम सबिन्धी कार्य 

क्र.सं. वववरण ईकाइ िक्ष्र् 

प्रगलि पररमाण 

कह वफर्ि 

  

अम्र्िो 
मवहनाको 

र्स मवहनाको 

१ उपभोक्ता भेिा/ उपभोक्ता सलमलि गठन गरेको वटा       3 

२ र्ोिना/कार्यक्रम सबझौिा गरेको वटा       3 

३ ि.ई.को िालग लसफालसस गरेको वटा       3 

४ र्ोिना सबझौिाको िालग लसफालसस गरेको वटा       3 

५ भकु्तानीको िालग लसफालसस गरेको वटा       3 

६ र्ोिना/कार्यक्रम अनगुमन गरेको  पटक       3 

७ र्ोिना/कार्यक्रम- संचािन/सबपन्न गरेको गराएको वटा       3 

अन्र् ववववध सबिन्धी कार्य 
१ थििगि सियलमन गरेको वटा       50 

२ लिलभन्न वववाद लमिाउन थििगि िवटएको पटक       30 

३ लिलभन्न वववादिाई मेिलमिाप गराएको वटा       20 

४ वडा सलमलिको िहठक सबपन्न गराएको वटा       24 

ववत्तीर् प्रगलि आर्मात्र 
१ मािपोि/भलूमकर रुपहर्ाँ     356406  

२ अन्र् ववववध दथिरु रुपहर्ाँ     422851   

  िबमा       779257 
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१ नं.वडाको वडा थिरीर् र्ोिनाको प्रगलि साराशं 

िबमा 
र्ोिना 
संख्र्ा 

उ.स.गठन 

भएको/ठेक्का 
सूचना भएको 

उ.स.सबझौिा/ठेक्का 
सबझौिा भएको 

संचािनमा 
रहेको 

सबपन्न 

भएको 
प्रवक्रर्ा शरुु 
नभएको 

 प्रगलिको अवथिा (सरदर) 

कह वफर्ि िक्ष्र् 
प्रगलि% 

भौलिक 
प्रगलि% 

 २९ २   २   २   २३       

 

२ नं. वडा कार्ायिर्को अधयिावषयक प्रगलि प्रलिवेदन आ.ि.२०७७/७८ 

लसफाररस/प्रमाम्णि सबिन्धी कार्य 

क्र.सं. वववरण ईकाइ िक्ष्र् 
प्रगलि पररमाण 

कह वफर्ि 
  अम्र्िो मवहनाको 

र्स 
मवहनाको 

१ नागररकिा लसफाररस वटा    ५५   

२ नािा प्रमाम्णि वटा    १४   

३ िन्म प्रमाम्णि वटा    ८   

४ चौवक्िा प्रमाम्णि वटा    ११२   

५ िनेगा/अंश नामसारी लसफाररस वटा    12   

६ आर्स्रोि लसफाररस वटा    19   

७ ववद्यिु लमटर लसफाररस वटा    37   

८ रर नक्शा लनमायण/पास लसफाररस वटा    0   

९ माटो उत्िनन ्लसफाररस वटा    १   

१० उद्योग/व्र्वसार् दिाय लसफाररस  वटा    २२   

११ अन्र् ववववध प्रमाम्णि लसफाररस वटा    166   

सा.स.ुििा पञ्जीकरण सबिन्धी कार्य 

१ 
िन्म मित्र् ुइत्र्ादद व्र्म्क्तगि रटना 
दिाय 

वटा   
  106   

२ सा.स.ुभत्ताको िालग नर्ाँ नाम दिाय वटा     7   

३ सा.स.ुभत्ता िाइरहेकाको िगिकट्टा वटा     13   

४ दिाय म्शववर संचािन पटक     0   
र्ोिना/कार्यक्रम सबिन्धी कार्य 

क्र.सं. वववरण ईकाइ िक्ष्र् 
प्रगलि पररमाण 

कह वफर्ि 
  अम्र्िो मवहनाको 

र्स 
मवहनाको 

१ 
उपभोक्ता भेिा/ उपभोक्ता सलमलि 
गठन गरेको 

वटा   
  23   

२ र्ोिना/कार्यक्रम सबझौिा गरेको वटा     2   
३ ि.ई.को िालग लसफालसस गरेको वटा     21   

४ 
र्ोिना सबझौिाको िालग लसफालसस 
गरेको 

वटा   
  21   

५ भुक्तानीको लागि सिफारिि ििेको वटा  
  16   

६ र्ोिना/कार्यक्रम अनगुमन गरेको  पटक     १   
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७ 
र्ोिना/कार्यक्रम- संचािन/सबपन्न 
गरेको गराएको 

वटा   
  1   

अन्र् ववववध सबिन्धी कार्य 
१ थििगि सियलमन गरेको वटा    11   

२ 
लिलभन्न वववाद लमिाउन थििगि 
िवटएको पटक    ६   

३ लिलभन्न वववादिाई मेिलमिाप गराएको वटा    ४   
४ वडा सलमलिको िहठक सबपन्न गराएको वटा     १८   

५ अन्र् केही भए.....       0   
ववत्तीर् प्रगलि आर्मात्र 

१ मािपोि/भलूमकर रुपहर्ाँ     2,32,793   

२ अन्र् ववववध दथिरु रुपहर्ाँ     2,01,429   

  िबमा       4,34,222   
 

 

२ नं.वडाको वडा थिरीर् र्ोिनाको प्रगलि सराशं 

िबमा र्ोिना 
संख्र्ा 

उ.स.गठन 

भएको/ठेक्का 
सूचना भएको 

उ.स.सबझौिा/ठेक्का 
सबझौिा भएको 

संचािनमा 
रहेको 

सबपन्न 

भएको 
प्रवक्रर्ा शरुु 
नभएको 

 प्रगलिको अवथिा (सरदर) 

कह वफर्ि िक्ष्र् 
प्रगलि% 

भौलिक 
प्रगलि% 

            

 

३ नं. वडा कार्ायिर्को अधयिावषयक प्रगलि प्रलिवेदन आ.ि.२०७७/७८ 
लसफाररस/प्रमाम्णि सबिन्धी कार्य 

क्र.सं. वववरण ईकाइ िक्ष्र् 

प्रगलि पररमाण 

कह वफर्ि 

  

अम्र्िो 
मवहनाको 

र्स मवहनाको 

१ नागररकिा लसफाररस वटा      43 

२ नािा प्रमाम्णि वटा      28 

३ िन्म प्रमाम्णि वटा      15 

४ चौवक्िा प्रमाम्णि वटा      129 

५ िनेगा/अंश नामसारी लसफाररस वटा      6 

६ आर्स्रोि लसफाररस वटा      29 

७ ववद्यिु लमटर लसफाररस वटा      45 

८ रर नक्शा लनमायण/पास लसफाररस वटा      10 

९ माटो उत्िनन ्लसफाररस वटा      4 

१० उद्योग/व्र्वसार् दिाय लसफाररस (िैंक प्ररे्िन) वटा      26 

११ अन्र् ववववध प्रमाम्णि लसफाररस वटा      95 

सा.स.ुििा पञ्जीकरण सबिन्धी कार्य 
१ िन्म मित्र् ुइत्र्ादद व्र्म्क्तगि रटना दिाय वटा      70 

२ सा.स.ुभत्ताको िालग नर्ाँ नाम दिाय वटा      13 

३ सा.स.ुभत्ता िाइरहेकाको िगिकट्टा वटा      34 
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४ दिाय म्शववर संचािन पटक        1 

र्ोिना/कार्यक्रम सबिन्धी कार्य 

क्र.सं. वववरण ईकाइ िक्ष्र् 

प्रगलि पररमाण 

कह वफर्ि 

  

अम्र्िो 
मवहनाको 

र्स मवहनाको 

१ उपभोक्ता भेिा/ उपभोक्ता सलमलि गठन गरेको वटा      10 

२ र्ोिना/कार्यक्रम सबझौिा गरेको वटा      7 

३ ि.ई.को िालग लसफालसस गरेको वटा      15 

४ र्ोिना सबझौिाको िालग लसफालसस गरेको वटा      09 

५ भकु्तानीको िालग लसफालसस गरेको वटा      8 

६ र्ोिना/कार्यक्रम अनगुमन गरेको  पटक      4 

७ र्ोिना/कार्यक्रम- संचािन/सबपन्न गरेको गराएको वटा      1 

अन्र् ववववध सबिन्धी कार्य 
१ थििगि सियलमन गरेको वटा      10 

२ लिलभन्न वववाद लमिाउन थििगि िवटएको पटक      6 

३ लिलभन्न वववादिाई मेिलमिाप गराएको वटा      3 

४ वडा सलमलिको िहठक सबपन्न गराएको वटा      13 

५ अन्र् केही भए.....          2 

ववत्तीर् प्रगलि आर्मात्र 
१ मािपोि/भलूमकर रुपहर्ाँ     148043  

२ अन्र् ववववध दथिरु रुपहर्ाँ     234253   

  िबमा       382296 
  
 

 

३ नं.वडाको वडा थिरीर् र्ोिनाको प्रगलि साराशं 

िबमा र्ोिना 
संख्र्ा 

उ.स.गठन 

भएको/ठेक्का 
सूचना भएको उ.स.सबझौिा/ठेक्का 

सबझौिा भएको 

संचािनमा 
रहेको 

सबपन्न 

भएको 
प्रवक्रर्ा शरुु 
नभएको 

 प्रगलिको अवथिा (सरदर) 

कह वफर्ि िक्ष्र् 
प्रगलि% 

भौलिक 
प्रगलि% 

20 4 4 3 1 8 
    

  

 

४ नं.वडा कार्ायिर्को अधयिावषयक प्रगलि प्रलिवेदन आ.ि.२०७७/७८ 

लसफाररस/प्रमाम्णि सबिन्धी कार्य 

क्र.सं. वववरण ईकाइ िक्ष्र् 

प्रगलि पररमाण 

कह वफर्ि 

  

अम्र्िो 
मवहनाको 

र्स 

मवहनाको 
१ नागररकिा लसफाररस वटा       ६६ 
२ नािा प्रमाम्णि वटा       41 
३ िन्म प्रमाम्णि वटा       2 
४ चौवक्िा प्रमाम्णि वटा       386 
५ िनेगा/अंश नामसारी लसफाररस वटा       22 
६ आर्स्रोि लसफाररस वटा       33 
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७ ववद्यिु लमटर लसफाररस वटा       40 
८ रर नक्शा लनमायण/पास लसफाररस वटा       30 
९ माटो उत्िनन ्लसफाररस वटा       4 

१० उद्योग/व्र्वसार् दिाय लसफाररस  वटा       55 
११ अन्र् ववववध प्रमाम्णि लसफाररस वटा       312 

सा.स.ुििा पञ्जीकरण सबिन्धी कार्य 
१ िन्म मित्र् ुइत्र्ादद व्र्म्क्तगि रटना दिाय वटा       95 
२ सा.स.ुभत्ताको िालग नर्ाँ नाम दिाय वटा       55 
३ सा.स.ुभत्ता िाइरहेकाको िगिकट्टा वटा       45 
४ दिाय म्शववर संचािन पटक       0 

र्ोिना/कार्यक्रम सबिन्धी कार्य 

क्र.सं. वववरण ईकाइ िक्ष्र् 

प्रगलि पररमाण 

कह वफर्ि 

  

अम्र्िो 
मवहनाको 

र्स 

मवहनाको 
१ उपभोक्ता भेिा/ उपभोक्ता सलमलि गठन गरेको वटा       3 
२ र्ोिना/कार्यक्रम सबझौिा गरेको वटा       0 
३ ि.ई.को िालग लसफालसस गरेको वटा       1 
४ र्ोिना सबझौिाको िालग लसफालसस गरेको वटा       2 
५ भकु्तानीको िालग लसफालसस गरेको वटा       13 
६ र्ोिना/कार्यक्रम अनगुमन गरेको  पटक       4 
७ र्ोिना/कार्यक्रम- संचािन/सबपन्न गरेको गराएको वटा       4 

अन्र् ववववध सबिन्धी कार्य 
१ वडा सलमलिको िहठक सबपन्न गराएको वटा       20 
२ थििगि सियलमन गरेको पटक       8 
३ लिलभन्न वववाद लमिाउन थििगि िवटएको वटा       4 
४ लिलभन्न वववादिाई मेिलमिाप गराएको वटा       18 

ववत्तीर् प्रगलि आर्मात्र 
१ मािपोि/भलूमकर रुपहर्ाँ       309087 
२ अन्र् ववववध दथिरु रुपहर्ाँ       999748 

  िबमा         1308835 
 
 
 

४ नं.वडाको वडा थिरीर् र्ोिनाको प्रगलि साराशं 

िबमा 
र्ोिना 
संख्र्ा 

उ.स.गठन 

भएको/ठेक्का 
सूचना भएको 

उ.स.सबझौिा/ठेक्का 
सबझौिा भएको 

संचािनमा 
रहेको 

सबपन्न 

भएको 
प्रवक्रर्ा शरुु 
नभएको 

 प्रगलिको अवथिा (सरदर) 

कह वफर्ि िक्ष्र् 
प्रगलि% 

भौलिक 
प्रगलि% 

12 12  11 1        
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५ नं.वडा कार्ायिर्को अधयिावषयक प्रगलि प्रलिवेदन आ.ि.२०७७/७८ 

लसफाररस/प्रमाम्णि सबिन्धी कार्य 

क्र.सं. वववरण ईकाइ िक्ष्र् 

प्रगलि पररमाण कह वफर्ि 

अम्र्िो 
मवहनाको 

र्स 

मवहनाको   

१ नागररकिा लसफाररस वटा       ७६ 
२ नािा प्रमाम्णि वटा       38 
३ िन्म प्रमाम्णि वटा       5 
४ चौवक्िा प्रमाम्णि वटा       193 
५ िनेगा/अंश नामसारी लसफाररस वटा       28 
६ आर्स्रोि लसफाररस वटा       29 
७ ववद्यिु लमटर लसफाररस वटा       36 
८ रर नक्शा लनमायण/पास लसफाररस वटा       3 
९ माटो उत्िनन ्लसफाररस वटा       2 

१० उद्योग/व्र्वसार् दिाय लसफाररस  वटा       24 
११ अन्र् ववववध प्रमाम्णि लसफाररस वटा       42 

सा.स.ुििा पञ्जीकरण सबिन्धी कार्य 
१ िन्म मित्र् ुइत्र्ादद व्र्म्क्तगि रटना दिाय वटा       97 
२ सा.स.ुभत्ताको िालग नर्ाँ नाम दिाय वटा       28 
३ सा.स.ुभत्ता िाइरहेकाको िगिकट्टा वटा       25 
४ दिाय म्शववर संचािन पटक       0 

र्ोिना/कार्यक्रम सबिन्धी कार्य 

क्र.सं. वववरण ईकाइ िक्ष्र् 

प्रगलि पररमाण कह वफर्ि 
अम्र्िो 
मवहनाको 

र्स 

मवहनाको   
१ उपभोक्ता भेिा/ उपभोक्ता सलमलि गठन गरेको वटा       14 
२ र्ोिना/कार्यक्रम सबझौिा गरेको वटा       11 
३ ि.ई.को िालग लसफालसस गरेको वटा       10 
४ र्ोिना सबझौिाको िालग लसफालसस गरेको वटा       8 
५ भकु्तानीको िालग लसफालसस गरेको वटा       10 
६ र्ोिना/कार्यक्रम अनगुमन गरेको  पटक       6 
७ र्ोिना/कार्यक्रम- संचािन/सबपन्न गरेको गराएको वटा       5 

अन्र् ववववध सबिन्धी कार्य 
१ वडा सलमलिको िहठक सबपन्न गराएको वटा       7 
२ थििगि सियलमन गरेको पटक       3 
३ लिलभन्न वववाद लमिाउन थििगि िवटएको वटा       2 
४ लिलभन्न वववादिाई मेिलमिाप गराएको वटा       17 
५ अन्र् केही भए.....         0 

ववत्तीर् प्रगलि आर्मात्र 
१ मािपोि/भलूमकर रुपहर्ाँ       421924 
२ अन्र् ववववध दथिरु रुपहर्ाँ       684784 

  िबमा         1106708 
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५ नं.वडको र्ोिनाको प्रगलि सराशं 

िबमा र्ोिना संख्र्ा 

उ.स.गठन 

भएको/ठे
क्का सूचना 
भएको उ.स.सबझौिा/ठे

क्का सबझौिा भएको 

संचािन
मा रहेको सबपन्न भएको प्रवक्रर्ा शरुु 

नभएको 

 प्रगलिको अवथिा 
(सरदर) कह वफर्

ि िक्ष्र् 
प्रगलि% 

भौलिक 
प्रगलि
% 

 २२  १४ ४   ५  ५ ८        

 
 
 

 ६ नं. वडा कार्ायिर्को अधयिावषयक प्रगलि प्रलिवेदन आ.ि.२०७७/७८ 

लसफाररस/प्रमाम्णि सबिन्धी कार्य 

क्र.सं. वववरण ईकाइ िक्ष्र् 
प्रगलि पररमाण 

कह वफर्ि 
  

अम्र्िो 
मवहनाको 

र्स 
मवहनाको 

१ नागररकिा लसफाररस वटा   59   
२ नािा प्रमाम्णि वटा   43   
३ िन्म प्रमाम्णि वटा   8   
४ चौवक्िा प्रमाम्णि वटा   411   
५ िनेगा/अंश नामसारी लसफाररस वटा   16   
६ आर्स्रोि लसफाररस वटा   16   
७ ववद्यिु लमटर लसफाररस वटा   29   
८ रर नक्शा लनमायण/पास लसफाररस वटा   10   
९ माटो उत्िनन ्लसफाररस वटा   7   

१० उद्योग/व्र्वसार् दिाय लसफाररस  वटा   20   
११ अन्र् ववववध प्रमाम्णि लसफाररस वटा   288   

सा.स.ुििा पञ्जीकरण सबिन्धी कार्य 
१ िन्म मित्र् ुइत्र्ादद व्र्म्क्तगि रटना दिाय वटा   102   
२ सा.स.ुभत्ताको िालग नर्ाँ नाम दिाय वटा   30   
३ सा.स.ुभत्ता िाइरहेकाको िगिकट्टा वटा   22   
४ दिाय म्शववर संचािन पटक   4   

र्ोिना/कार्यक्रम सबिन्धी कार्य 

क्र.सं. वववरण ईकाइ िक्ष्र् 
प्रगलि पररमाण 

 कह वफर्ि 
 

अम्र्िो 
मवहनाको 

अम्र्िो 
मवहनाको 

१ उपभोक्ता भेिा/ उपभोक्ता सलमलि गठन गरेको वटा   1   
२ र्ोिना/कार्यक्रम सबझौिा गरेको वटा   1   
३ ि.ई.को िालग लसफालसस गरेको वटा   1   
४ र्ोिना सबझौिाको िालग लसफालसस गरेको वटा   1   
५ भकु्तानीको िालग लसफालसस गरेको वटा   2   
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६ र्ोिना/कार्यक्रम अनगुमन गरेको  पटक       
७ र्ोिना/कार्यक्रम- संचािन/सबपन्न गरेको गराएको वटा   1   

अन्र् ववववध सबिन्धी कार्य 
१ थििगि सियलमन गरेको वटा   14   
२ लिलभन्न वववाद लमिाउन थििगि िवटएको पटक       
३ लिलभन्न वववादिाई मेिलमिाप गराएको वटा   8   
४ वडा सलमलिको िहठक सबपन्न गराएको वटा   12   
५ अन्र् केही भए.....         

ववत्तीर् प्रगलि आर्मात्र 
१ मािपोि/भलूमकर रुपहर्ाँ  378543   
२ अन्र् ववववध दथिरु रुपहर्ाँ  550889   

  िबमा    929432   
 
 

६ नं. वडाको र्ोिनाको प्रगलि साराशं 

िबमा 
र्ोिना 
संख्र्ा 

उ.स.गठन 

भएको/ठेक्का 
सूचना भएको 

उ.स.सबझौिा/ठेक्का 
सबझौिा भएको 

संचािनमा 
रहेको 

सबपन्न 

भएको 
प्रवक्रर्ा शरुु 
नभएको 

 प्रगलिको अवथिा (सरदर) 

कह वफर्ि िक्ष्र् 
प्रगलि% 

भौलिक 
प्रगलि% 

21 21  2 0 0   
 

  

 
 
 

७ नं. वडा कार्ायिर्को अधयिावषयक प्रगलि प्रलिवेदन आ.ि.२०७७/७८ 

लसफाररस/प्रमाम्णि सबिन्धी कार्य 

क्र.सं. वववरण ईकाइ िक्ष्र् 

प्रगलि पररमाण कह वफर्ि 

अम्र्िो 
मवहनाको 

र्स मवहनाको 
  

१ नागररकिा लसफाररस वटा   47 18 65 
२ नािा प्रमाम्णि वटा   24 6 30 
३ िन्म प्रमाम्णि वटा   4 1 5 
४ चौवक्िा प्रमाम्णि वटा   187 41 228 
५ िनेगा/अंश नामसारी लसफाररस वटा   5 2 7 
६ आर्स्रोि लसफाररस वटा   37 9 46 
७ ववद्यिु लमटर लसफाररस वटा   32 15 47 
८ रर नक्शा लनमायण/पास लसफाररस वटा   3 1 4 
९ माटो उत्िनन ्लसफाररस वटा   10 6 16 

१० उद्योग/व्र्वसार् दिाय लसफाररस  वटा   5 1 6 
११ अन्र् ववववध प्रमाम्णि लसफाररस वटा   220 69 289 

सा.स.ुििा पञ्जीकरण सबिन्धी कार्य 

१ 

िन्म मित्र् ुइत्र्ादद व्र्म्क्तगि रटना 
दिाय 

वटा   
81 34 115 

२ सा.स.ुभत्ताको िालग नर्ाँ नाम दिाय वटा   20 5 25 



44 
 

३ सा.स.ुभत्ता िाइरहेकाको िगिकट्टा वटा       50 
४ दिाय म्शववर संचािन पटक         

र्ोिना/कार्यक्रम सबिन्धी कार्य 

क्र.सं. वववरण ईकाइ िक्ष्र् 

प्रगलि पररमाण 

कह वफर्ि 

  

अम्र्िो 
मवहनाको 

र्स मवहनाको 

१ 

उपभोक्ता भेिा/ उपभोक्ता सलमलि 
गठन गरेको 

वटा   
  18 18 

२ र्ोिना/कार्यक्रम सबझौिा गरेको वटा   1 6 7 
३ ि.ई.को िालग लसफालसस गरेको वटा   18   18 

४ 

र्ोिना सबझौिाको िालग लसफालसस 
गरेको 

वटा   
3 1 4 

५ भकु्तानीको िालग लसफालसस गरेको वटा   1   1 
६ र्ोिना/कार्यक्रम अनगुमन गरेको  पटक     6 6 

७ 

र्ोिना/कार्यक्रम- संचािन/सबपन्न 
गरेको गराएको 

वटा   
  1 1 

अन्र् ववववध सबिन्धी कार्य 

१ थििगि सियलमन गरेको वटा   18 10 28 

२ 

लिलभन्न वववाद लमिाउन थििगि 
िवटएको पटक   10 2 12 

३ लिलभन्न वववादिाई मेिलमिाप गराएको वटा   6 1 7 
४ वडा सलमलिको िहठक सबपन्न गराएको वटा   14 3 17 
५ अन्र् केही भए.....           

ववत्तीर् प्रगलि आर्मात्र 
१ मािपोि/भलूमकर रुपहर्ाँ   2,76,655 63,586 3,40,241 
२ अन्र् ववववध दथिरु रुपहर्ाँ   2,14,572 45,835 2,60,407 

  िबमा     4,91,227 1,09,421 6,00,648 

       
 

 

७ नं. वडाको र्ोिनाको प्रगलि सराशं 

िबमा 
र्ोिना 
संख्र्ा 

उ.स.गठन 

भएको/ठेक्का 
सूचना भएको 

उ.स.सबझौिा/ठेक्का 
सबझौिा भएको 

संचािनमा 
रहेको 

सबपन्न 

भएको 
प्रवक्रर्ा शरुु 
नभएको 

 प्रगलिको अवथिा 
(सरदर) 

कह वफर्ि 
िक्ष्र् 
प्रगलि% 

भौलिक 
प्रगलि% 

१८ १८ ७ ७ १ ०   
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सूचना अलधकारी, प्रवक्ता र प्रमिुको नाम पद 

प्रमिु प्रशासकीर् अलधकि ि   श्री रववन्र प्रसाद चौधरी 
गनुासो सनु् न ेअलधकारी    श्री रववन्र प्रसाद चौधरी 
सूचना अलधकारी    श्री चन्रकान्ि शमाय 
प्रवक्ता      श्री रािेन्र कडेि 
 

गाउँपालिकाको वेवसाइट, इमेि र सबपकय  नं. 
वेवसाइटःshuddhodhanmunrupandehi.gov.np 

इमेि:– info@shuddhodhanmunrupandehi.gov.np, shuddhodhanrum@gmail.com 

फोन:-०७१-423040, 423041, ४२३०४, 9857070475 

 


