
(सूचनाको हकसम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५(३) तथा सूचनाको हकसम्फन्धी 
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२०७८ फैशाि १३ गते सोभफाय  
  



 

१. ननकामको स्वरूऩ य प्रकृनत 

 नफ.सॊ. २०७३ सार पागनु २७ गते साक्रवक भाछाऩचु्छ्रे, सादीिोरा, घाचोक, राहाचोक, रयबान, नधतार, 
धम्ऩसु य ल्वाङघरेर गा.क्रव.स. नभनर भाछाऩचु्छ्रे गाउॉऩानरकाको नाभाकयण गयी स्थानीम तहको रूऩभा 
भाछाऩचु्छ्रे गाउॉऩानरकाको स्थाऩना गरयएको हो ।  

२. ननकामको काभ, कतवव्म य अनधकाय 

 स्थानीम सयकाय सञ्चरान ऐन, २०७४, गाउॉसबा सञ्चारन कामवक्रवनध, २०७४, गाउॉऩानरका (कामवक्रवबाजन) 
ननमभावरी, २०७४, गाउॉऩानरकाको (कामव सम्ऩादन) ननमभावरी, २०७४, भाछाऩचु्छ्रे गाउॉऩानरकाका 
ऩदानधकायीहरूको आचाय सॊक्रहता २०७४, भाछाऩचु्छ्रे गाउॉऩानरकाको आनथवक ऐन, २०७७, क्रवननमोजन ऐन, 
२०७७ रे तोके अनसुाय  य अन्म गाउॉऩानरकारे ननभावण गयेका ऐन ननमभ अनसुाय । 

३. कभवचायी सॊख्मा य कामव क्रववयण 

 स्वीकृत दयफन्दी १३० यहेको जसभा ११४ जना ऩदऩूनतव बएको । 

४. गाउॉऩानरकाफाट प्रदान गरयने सेवा  

 गाउॉऩानरका (कामवक्रवबाजन) ननमभावरी, २०७४ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे तोके अनसुाय  

५. सेवा प्रदान गने ननकामको शािा य जजम्भेवाय 

 आनधकारयक-साॊगठननक ढाॉचा अनसुाय शािाहरूको जजम्भेवायी तोक्रकएको । 

६. सेवा प्राप्त गनव राग्ने दस्तयु य अवनध 

 दस्तयु य अवनध नागरयक वडाऩत्रभा उल्रेि गरयएको साथै नागरयक वडा ऩत्र य दस्तयुको क्रवस्ततृ क्रववयण 
वेवसाइटभा ऩनन याजिएको । 

७. ननणवम गने प्रक्रिमा य अनधकायी् 
 वाक्रषवक गाउॉ क्रवकास मोजना गाउॉऩानरकारे स्वीकृत गने गयेको  

 अन्म ननणवमहरू गाउॉ कामवऩानरकारे गने गयेको 
 अन्म ननमनभत काभहरू शािा प्रभिुको नसपारयसभा अध्मऺ य प्रभिु प्रशासकीम अनधकृतफाट ननणवम हनेु । 

८. ननणवम उऩय उजयुी सून्न ेअनधकायी् 
 अध्मऺ य प्रभिु प्रशासकीम अनधकृत 

९. गाउॉऩानरका शािा/इकाई य जजम्भेवाय अनधकायी एवॊ सम्फजन्धत शािा प्रभिु  

भाछाऩचु्छ्रे गाउॉऩानरकाको कामवऺ ेत्र नबत्र सभाक्रहत बएका क्रवनबन्न क्रिमाकराऩहरू सञ्चारन गनव गाउॉऩानरकाभा देहाम 
फभोजजभका शािा/इकाईहरूको व्मवस्था गरयएको छ् 

ि.सॊ. शािा/ईकाइ/कामविभ जजम्भेवाय अनधकायीको ऩद 

जजम्भेवाय अनधकायीको 
नाभ  

1.  कामावरम प्रभिु प्रभिु प्रशासकीम अनधकृत िेभयाज देवकोटा 

2.  जशऺा शािा शािा अनधकृत कृष्ण प्रसाद बण्डायी  

3.  आनथवक प्रशासन शािा रेिा अनधकृत नसता शभाव ऩौडेर 

4.  स्वास््म शािा स्वा्म सॊमोजक  गोक्रवन्द प्रसाद आचामव  

5.  साभाजजक तथा आनथवक क्रवकास शािा अनधकृत छैठौं भोहन प्रसाद ऩौडेर  



6.  प्रशासन, मोजना तथा अनगुभन शािा  अनधकृत छैठौं  मवुयाज ऩौडेर  

7.  सूचना प्रक्रवनध ईकाइ सूचना प्रक्रवनध अनधकृत ई. शॊकय थाऩा  

8.  
ऩूवावधाय क्रवकास तथा वातावयण व्मवस्थाऩन शािा ईजिननमय  ई. शैरेन्र ऺेत्री  

9.  ऩनुननभावण ईकाइ ईजिननमय  ई. आनन्द काफ्रे 

10.  प्रधानभन्त्री योजगाय कामविभ योजगाय सॊमोजक  अननर काकी 

11.  भक्रहरा फारफानरका तथा सभाज कल्माण ईकाइ  सहामक भक्रहरा क्रवकास ननरयऺक  रयता थाऩा  

12.  मोजना तथा अनगुभन ईकाइ  कम््मटुय अऩयेटय  सदुशवन बण्डायी  

13.  आन्तरयक रेिा ऩरयऺण ईकाइ आ.रे.ऩ ऩाॉचौ रयक्त 

14.  बवन तथा भाऩदण्ड कामावन्वमन ईकाइ  सफ ईजन्जननमय  सजुवन नतवायी  

15.  सडक तथा अन्म ऩूवावधाय ईकाइ सफ ईजन्जननमय  याजेन्र गौतभ 

16.  ऩश ुसेवा शािा  ऩश ुसेवा प्राक्रवनधक  याभचन्र ऩौडेर  

17.  कानूनी भानभरा ईकाइ  उजयुी सभन्वमकताव रक्ष्भी आचामव  

18.  याजश्व तथा ऩजिकयण ईकाइ सहामक चौथों  रयता अगेजा थाऩा  

19.  याक्रष्डम ऩरयचम ऩत्र सेवा ईकाइ एभ आइ एस अऩयेटय क्रवष्ण ुप्रसाद बण्डायी 

20.  कृक्रष शािा प्राक्रवनधक सहामक(ऩाचौं) नम्रता आचामव 
 

१०. सम्ऩादन गयेको भखु्म भखु्म काभको क्रववयण्  

 मस अवनधभा ३ वटा कामवऩानरकाका फैठक सम्ऩन्न बएका छन,् 
 नभनत २०७७।१०।०४ गते आठौं गाउॉ सबा सम्ऩन्न बएको छ, 
 आनथवक फषव २०७७/०७८ भा स्वीकृत कुर मोजनाहरू भध्मे मस अवनधभा वडागत मोजनाहरूको प्रगनत 

अवस्था ननम्नानसुाय यहेको छ् 
वडा नॊ. १ 

ि.सॊ
. आमोजना/कामविभको नाभ यकभ 

क्रवषमगत 
जशषवक 

उऩजशषवक कैक्रपमत 

१ नफउ क्रवजन क्रवतयण तथा तानरभ सञ् चारन 200000 आनथवक  कृक्रष सम्ऩन् न बएको 

२ ऩशऩुारक कृषक राई अनदुान  
200000 आनथवक  ऩश ु   

३ 
क्रवस कुरयमा देजि टुसे चौतायो सम्भ सौमव 
सडक फत्ती जडान  

200000 
ऩवुावधाय उजाव   

४ साभदुाक्रमक बवन ननभावण तथा भभवत सम्बाय ५००००० ऩवुावधाय बवन सम्ऩन् न बएको 

५ ऩोजेतातोऩानी कुण्ड तथा शौचारम ननभावण 200000 ऩवुावधाय बवन सम्ऩन् न बएको 

६ अन्नऩणुव आ.क्रव कम्ऩाउण्ड ननभावण १५०००० ऩवुावधाय बवन सम्ऩन् न बएको 

७ िैयेटोर ऩाटनथय टुसे भोटयफाटो क्रवस्ताय तथा ६००००० ऩवुावधाय सडक सम्झौता बई सचुारु 



स्तयउन्नती  यहेको 

८ सयीऩािा नभसाव य यम्जा भोटय फाटो स्तयउन्नती ११००००० ऩवुावधाय सडक सम्ऩन् न बएको 

९ वगय देजि बाक्रटनी नडर सम्भको गोयेटो फाटो  २००००० ऩवुावधाय सडक 
सम्झौता बई सचुारु 
यहेको 

१० 
कोदीिोरा नधप्राङिोरा नसॊचाई आमोजना 
शािा कुरो सभेत 

७००००० ऩवुावधाय नसचाई 
सम्झौता बई सचुारु 
यहेको 

११ 
नधप्राङ फेंसी नसॊचाई आमोजना घायीभा शािा 
कुरो ननभावण 

४००००० ऩवुावधाय नसचाई सम्ऩन् न बएको 

१२ उईद ुफेंसी नसॊचाई शािा कुरो ननभावण २००००० ऩवुावधाय नसचाई सम्ऩन् न बएको 

१३ बराउदी करुवा तारङेु्ग नछफाङ नसॊचाई मोजना ४००००० ऩवुावधाय नसचाई सम्ऩन् न बएको 

१४ िायाऩानी नसचाई कुरो भभवत १५०००० ऩवुावधाय नसचाई   

१५ 
भाछाऩचु्छ्रे भोडेर टे्रकभा साइन ऩोजस्टङ तथा 
िानेऩानन व्मवस्थाऩन 

३००००० साभाजजक िानेऩानी सम्झौता बई सचुारु 
यहेको 

१६ िैये टुसे ऩाटन थय िानेऩानी मोजना ३००००० साभाजजक िानेऩानी 
सम्झौता बई सचुारु 
यहेको 

१७ ऩनु सभाज िेर भैदानको ्मायाक्रपट ननभावण २००००० साभाजजक िेरकुद 
सम्झौता बई सचुारु 
यहेको 

१८ मवुा क्रवकास तथा िेरकुद भैदान ननभावण ३००००० साभाजजक िेरकुद   

१९ शायदा भा.क्रव जशऺक अनदुान ४००००० साभाजजक जशऺा   

२० 
गयुाॉसे मवुा कल्फ िेर भैदानको सॊयऺणको 
रानग नारा ननभावण 

२००००० साभाजजक सयसपाई 
सम्झौता बई सचुारु 
यहेको 

२१ 
साभदुाक्रमक स्वास््म प्रवर्द्वन/ आभा स्वास््म 
प्रववर्द्न कामविभ 

१००००० साभाजजक स्वास््म   

जम्भा मोजना २१ 

सम्झौता बएका मोजना १५ 

सम् ऩन् न मोजना ८ 

सम्झौता गनव फाॉक्रक मोजना ६ 

 

वडा नॊ. २ 

ि.सॊ. आमोजना/कामविभको नाभ यकभ क्रवषमगत जशषवक उऩजशषवक कैक्रपमत 

१ जघचकु घडेयी ऩािा फानर सॊयऺण १००००० आनथवक कृक्रष सम्ऩन् न बएको 

२ जनडफकु्रट िेनत िैभयाङ २००००० आनथवक कृक्रष 
सम्झौता बई 

सचुारु यहेको 
३ गोफय जाॉच्छ्ने भेजशन िरयद १००००० आनथवक ऩश ु   



४ सोराय फजत्त जडान ५००००० ऩूवावधाय उजाव   

५ 
िाॉदयजङु घरेिकव  िैभयाङ 
भोटयफाटो स्तयोन्नती 

२०००००० ऩूवावधाय सडक   

६ ियफायी भोटय फाटो ग्राबेनरङ्ग ३००००० ऩूवावधाय सडक सम्ऩन् न बएको 

७ भेप्राङ्ग गोयेटो फाटो ननभावण १००००० ऩूवावधाय सडक सम्ऩन् न बएको 

८ चौया नसॊढी फाटो ननभावण २००००० ऩूवावधाय सडक 
सम्झौता बई 

सचुारु यहेको 

९ घरेिकव  नसॊढी फाटो ननभावण ५००००० ऩूवावधाय सडक 
सम्झौता बई 

सचुारु यहेको 
१० कसेयी ऩॊचफरु्द् फाटो २००००० ऩूवावधाय सडक सम्ऩन् न बएको 

११ दरेुगौंडा घोिे नसॊचाई २००००० ऩूवावधाय नसॊचाई   

१२ कोट कसेयी हेल्थऩोष्ट नसॊचाई ३००००० ऩूवावधाय नसॊचाई   

१३ ट्रान्सनभटय गैर् हािोय नसॊचाई २००००० ऩूवावधाय नसॊचाई 
सम्झौता बई 

सचुारु यहेको 

१४ काभ्र ेनसॊचाई १५०००० ऩूवावधाय नसॊचाई 
सम्झौता बई 

सचुारु यहेको 
१५ सयस्वती प्रा.क्रव कुरो ५०००० ऩूवावधाय नसॊचाई सम्ऩन् न बएको 

१६ नडस्टाटोर ढर ननकास २००००० साभाजजक िानेऩानी सम्झौता बई 

सचुारु यहेको 

१७ वडा स्तयीम िेरकुद ४००००० 

िेरकुद भैदान 
ननभावण 

२०००००   

सादीिोराको 
क्रवषमभा नबनडमो नगत 

ननभावण 

२०००००   

१८ एम्फरेुन्स/ल्माव व्मवस्थाऩन ५००००० साभाजजक स्वास््म   

१९ स्वास््म चौकी कामविभ ५००००० साभाजजक स्वास््म   

२० 
श्रीकृष्ण भहादेव आ.क्रव. िैभयाङ 
अनदुान 

३००००० साभाजजक जशऺा   

जम्भा मोजना २१ 

सम्झौता बएका मोजना ११ 

सम् ऩन् न मोजना ५ 

सम्झौता गनव फाॉक्रक मोजना १० 

वडा नॊ. ३ 

ि.सॊ. आमोजना/कामविभको नाभ अनभुाननत यकभ 
क्रवषमगत 
जशषवक 

उऩजशषवक कैक्रपमत 



१ नेऩार भगय सॊघ साभदुाक्रमक बवन  १००००० ऩूवावधाय  बवन 
सम्ऩन् न 

बएको 

२ जनजागयण नागरयक सचेतना केन्र बवन  १००००० ऩूवावधाय  बवन 

सम्झौता 
बई सचुारु 
यहेको 

३ नेऩार येडिस सोसाइटी उऩशािा ऩूवावधाय  ३००००० ऩूवावधाय  बवन  

सम्झौता 
बई सचुारु 
यहेको 

४ नसजवना, ऩाटन,फयाफोट,नफरुवा सडक स्तयोन्ननत  १०००००० ऩूवावधाय  सडक 

सम्झौता 
बई सचुारु 
यहेको 

५ 

ठकुयीथय, शे्रष्ठचोक, सडक 
स्तयोन्ननत(नसयानिेत ऩाङदङु भरुफाटो 
सॊशोधन) 

३००००० ऩूवावधाय  सडक   

६ 
डाॊडो, धनगौंडा, ऩाॊग्दुॊगचोक, शे्रष्ठचोक  सडक 
स्तयोन्ननत 

१५००००० ऩूवावधाय  सडक 

सम्झौता 
बई सचुारु 
यहेको 

७ 
बाटी-क्रहभानरचोक-नफसकुरयमा भोटय फाटो 
स्तयोन्ननत 

३००००० ऩूवावधाय  सडक 

सम्झौता 
बई सचुारु 
यहेको 

८ 

भेधयाज आचाजे फाटो स्तयउन् नती 
(ट्रान्सपभवय चोक- िहये फाटो ढरान 
(सॊशोधन) 

८००००० ऩूवावधाय  सडक   

९ दौंतयी ऩाटन भोटय फाटो भभवत  ३००००० ऩूवावधाय  सडक 

सम्झौता 
बई सचुारु 
यहेको 

१० शे्रष्ठचोक, भैदाने बाटी सडक भभवत  २००००० ऩूवावधाय  सडक 
सम्ऩन् न 

बएको 

११ वडाका अन्म नबत्री शािा फाटो भभवत सम्बाय  ३००००० ऩूवावधाय  सडक 
सम्ऩन् न 

बएको 

१२ 
ऩक्रहयाको भिु नफरुवा ठुरछहयो, िोल्सो, 
ननववुाफोट नसॊचाई कुरो 

७००००० ऩूवावधाय  नसॊचाई 

सम्झौता 
बई सचुारु 
यहेको 

१३ िरयफोट नसॊचाई कुरो  २००००० ऩूवावधाय  नसॊचाई 
सम्ऩन् न 

बएको 

१४ उऩल्रो तक्माभ ियफायी नसॊचाई कुरो  २००००० ऩूवावधाय  नसॊचाई 
सम्ऩन् न 

बएको 
१५ ढुॊ नगभ नसॊचाई कुरो  १००००० ऩूवावधाय  नसॊचाई   

१६ िकव तया नसॊचाई कुरो १००००० ऩूवावधाय  नसॊचाई 
सम्ऩन् न 

बएको 



१७ डाॊडो नसॊचाई कुरो १००००० ऩूवावधाय  नसॊचाई 

सम्झौता 
बई सचुारु 
यहेको 

१८ ढोकाको भिु ऩाटनभा िेर भैदान ननभावण  १००००० साभाजजक िेरकुद 
सम्ऩन् न 

बएको 
१९ नफजनुरचोक य डुॊडाको भिुभा नारा ननकासा  ३००००० साभाजजक सयसपाई   

जम्भा मोजना १९ 

सम्झौता बएका मोजना १५ 

सम् ऩन् न मोजना ७ 

सम्झौता गनव फाॉक्रक मोजना ४ 

 वडा नॊ. ४ 

ि.सॊ. आमोजना/कामविभको नाभ 
अनभुाननत 
यकभ 

क्रवषमगत 
जशषवक 

उऩजशषवक कैक्रपमत 

१ कृक्रष तथा ऩश ुसम्फन्धी कामविभ सॊचारन ३००००० आनथवक कृक्रष   

२ भददव क्रऩकननक स्थर ननभावण ५००००० आनथवक ऩमवटन सम्ऩन् न बएको 

३ वडा नबत्रका शािा सडकहरूको स्तयोउन् नती १४००००० ऩूवावधाय सडक 
सम्झौता बई 

सचुारु यहेको 
४ गा.ऩा सनभवगय सडक स्तयोउन् नती १५००००० ऩूवावधाय सडक सम्ऩन् न बएको 

५ डुढीको नडर देिी नबयकटेया नसॊढी फाटो २००००० ऩूवावधाय सडक सम्ऩन् न बएको 

६ नसॊढी देिी साउने कृक्रष सडक ननभावण  २००००० ऩूवावधाय सडक   

७ 
दवाडी चोक सेयाकोचौताया िान्दरुा कृक्रष 
सडक 

२००००० ऩूवावधाय सडक सम्ऩन् न बएको 

८ साॉदी तेसो नसॊचाई कुरो भभवत ५००००० ऩूवावधाय नसॊचाई सम्ऩन् न बएको 

९ भान्रे गौचोय नसॊचाई कुरो भभवत ५००००० ऩूवावधाय नसॊचाई 
सम्झौता बई 

सचुारु यहेको 
१० भान्रे घायी नसॊचाई कुरो भभवत ५००००० ऩूवावधाय नसॊचाई सम्ऩन् न बएको 

११ सशुाउने क्रकरे कानरभाटी नसॊचाई कुरो भभवत २०००० ऩूवावधाय नसॊचाई सम्ऩन् न बएको 

१२ 
प्रस्ताक्रवत गा.ऩा बवन देिी ढाॉडाको छहया 
सम्भ नसॊचाई कुरो भभवत 

३००००० ऩूवावधाय नसॊचाई 
सम्झौता बई 

सचुारु यहेको 
१३ रजऺत वगव सहमोग कामविभ ३००००० साभाजजक रैक्रङ्गक   

१४ 
भूर सॊयऺण तथा कोट भौरा देउयारी ऩजुा 
व्मवस्थाऩन 

२००००० 
बाटथय ऩॊधेयो 

भभवत 
५०००० 

सम्झौता बई 

सचुारु यहेको 
१५ स्वास््म चौकी व्मवस्थाऩन २००००० सशुासन साभान्म सम्ऩन् न बएको 

जम्भा मोजना १५ 



सम्झौता बएका मोजना १२ 

सम् ऩन् न मोजना ८ 

सम्झौता गनव फाॉक्रक मोजना ३ 

 

वडा नॊ. ५ 

ि.सॊ. आमोजना/कामविभको नाभ 
अनभुाननत 
यकभ 

क्रवषमगत 
जशषवक 

उऩजशषवक कैक्रपमत 

१ 
भोहोया योका िोरा जचजचम्रे ऩमवटकीम नसॊढी 
फाटो 

३००००० आथीक  ऩमवटन सम्ऩन् न बएको 

२ प्रगनत मवुा क्रफ बवन ननभावण ३००००० ऩूवावधाय बवन सम्ऩन् न बएको 

३ हमु्दी राम्ऩाटा गौंडाभिु ग्रानभण सडक स्तयोन्नती ५००००० ऩूवावधाय सडक सम्ऩन् न बएको 

४ िहये डाॉडागाउॉ भोहोया ग्रानभण सडक १५००००० ऩूवावधाय सडक सम्ऩन् न बएको 

५ तल्रो फायी गोयेटो फाटो २५०००० ऩूवावधाय सडक सम्ऩन् न बएको 

६ धायाऩानी नसॊढी फाटो ननभावण १५०००० ऩूवावधाय सडक सम्ऩन् न बएको 

७ ननष् ऩऺ भा.क्रव जशव भजन्दय फाटो ढरान ३५०००० ऩूवावधाय सडक सम्ऩन् न बएको 

८ 
रयबान भरुगाउॉ ग्रानभण सडक स्तयोन्नती(तग्जी 
फयाह भजन्दय नसॊढी फाटो सॊशोधन) 

८५०००० ऩूवावधाय सडक सम्ऩन् न बएको 

९ ऩैये फाॉधको नाक येनरङ तथा नसॊढी फाटो २००००० ऩूवावधाय सडक सम्ऩन् न बएको 

१० 
फाॉधको नाक देवी भजन्दय जचसाऩानन ग्रानभण सडक 
स्तयोन्नती 

२५०००० ऩूवावधाय सडक सम्ऩन् न बएको 

११ काउये राम्ऩाटा भोटयफाटो नमाॉ ट्रमाक िोल्ने ३००००० ऩूवावधाय सडक सम्ऩन् न बएको 

१२ गैयीिेत नसॊचाई कुरो २५०००० ऩूवावधाय नसॊचाई सम्ऩन् न बएको 

१३ रौसी फोट भजवुा नसॊचाई कुरो ३००००० ऩूवावधाय नसॊचाई सम्ऩन् न बएको 

१४ िेर भैदान ननभावण (भाछाऩोियी ऩछाडी) २५०००० साभाजजक  िेरकुद सम्ऩन् न बएको 

१५ ननष् ऩऺ भा.क्रव जशऺक अनदुान ८००००० साभाजजक  जशऺा   

१६ डाॉडागाउॉ नबत्र नानर ननभावण १५०००० साभाजजक  सयसपाई सम्ऩन् न बएको 

१७ स्वास््म चौकीभा पननवचय व्मवस्थाऩन १५०००० सशुासन साभान्म   

१८ ग्वानफन जारी िरयद १५०००० क्रवऩद जरउत्ऩन्न   

जम्भा आमोजना १८ 

सम्झौता बएका मोजना १५ 

सम् ऩन् न मोजना १५ 

सम्झौता गनव फाॉक्रक मोजना ३ 



वडा नॊ. ६ 

ि.सॊ. आमोजना/कामविभको नाभ 
अनभुाननत 

यकभ 
क्रवषमगत जशषवक उऩजशषवक कैक्रपमत 

१ 

टऩयी ननभावण भेनसन  ४००००० 

अस्ताभ ठुनरकुवा 
जशव भजन्दय 
ननभावण 

१००००० 
सम्झौता बई 
सचुारु यहेको 

  

िहये ऩात्रेिेत 
धनगौंडा रुरे 
भोटयफाटो 
ननभावण 

३००००० 
सम्झौता बई 
सचुारु यहेको 

२ कृक्रष नसवयी  ३००००० आनथवक   कृक्रष  
सम्झौता बई 
सचुारु यहेको 

३ कृक्रष हरो िरयद  १००००० आनथवक   कृक्रष    

४ ठुराऩॉधेया जमकोट ऩमवटन ऩदभागव  ३००००० आनथवक   ऩमवटन  सम्ऩन् न बएको 

५ 
अस्ताभ उदीनढुॊगा देजि भदी ऩरु ऩमवटन 
ऩदभागव  २००००० आनथवक   ऩमवटन  सम्ऩन् न बएको 

६ ऩश ुस्वास््म कामविभ १००००० आनथवक   ऩश ु   

७ 

साभदुाक्रमक बवन तथा िोऩकेन्र (ओियी, 
रुरे हडौरे) ननभावण  

४००००० 

साक्रवक नधतार 
७ पेदी 
प्रनतऺारम 
ननभावण 

५००००   

  
हडौरे िोऩकेन्र 
बवन ननभावण 

१००००० 
सम्झौता बई 
सचुारु यहेको 

  

ओियी 
साभदुाक्रमक 
बवन 

१५०००० सम्ऩन् न बएको 

  

अस्ताभ उददन 
ढुङ्गा भोटय 
फाटोभा 
प्रनतऺारम 

५०००० 
सम्झौता बई 
सचुारु यहेको 

८ 
भध्मभ भागीम भोटय फाटो अस्थाभ 
नवुागाउॉ गैयागाउॉ हडौरे     

१५००००० ऩूवावधाय  सडक  
सम्झौता बई 
सचुारु यहेको 

९ ठुरढुॊगा ओियी बसुनेु डडारी भोटय फाटो  ८००००० ऩूवावधाय  सडक    

१० पल्रे फेंसी हडौरे भोटय फाटो  ६००००० ऩूवावधाय  सडक  
सम्झौता बई 
सचुारु यहेको 

११ भरु िोरा -अस्ताभ टायी नसॊचाई ३००००० ऩूवावधाय  नसॊचाई सम्ऩन् न बएको 

१२ अन्म िहयेिोरा तटफन्धन ३००००० तोरयिोरा िहये १००००० सम्झौता बई 



तटफन्धन 
उऩबोक्ता सनभनत 
(अन्म नसॊचाई 
मोजना) 

सचुारु यहेको 

  

नतनिोरे 

राभागया 
तटफन्धन 
ननभावण 

१००००० 
सम्झौता बई 
सचुारु यहेको 

१३ इदद िोरा तटफन्धन ४००००० क्रवऩद  जर उत्ऩन्न 
सम्झौता बई 
सचुारु यहेको 

१४ भददविोरा तटफन्धन  ३००००० क्रवऩद  जर उत्ऩन्न   

१५ अन्म नसॊचाई मोजना ३००००० ऩूवावधाय  नसॊचाई   

१६ ठुर ऩॉधेया िेर भैदान  ३००००० साभाजजक  िेरकुद  सम्ऩन् न बएको 

१७ जशऺा, स्वास््म अनबभजुिकयण तानरभ ` ४००००० साभाजजक  जशऺा    

जम्भा मोजना २२ 

सम्झौता बएका मोजना १५ 

सम् ऩन् न मोजना ५ 

सम्झौता गनव फाॉक्रक मोजना ७ 

वडा नॊ. ७ 

ि.सॊ. आमोजना/कामविभको नाभ 
अनभुाननत 
यकभ 

क्रवषमगत 
जशषवक 

उऩजशषवक कैक्रपमत 

१ एक्रककृत कृक्रष मोजना १०००००० आनथवक  कृक्रष 
सम्झौता बई सचुारु 
यहेको 

२ स्वास््म चौकी भभवत ३००००० ऩूवावधाय बवन सम्ऩन् न बएको 

३ ऩारयरा देजि भरु फाटो नसॊढी भागव ३००००० ऩूवावधाय सडक सम्ऩन् न बएको 

४ वडा कामावरम देजि इददिोरा भोटयफाटो १५००००० ऩूवावधाय सडक सम्ऩन् न बएको 

५ देउयारी धायाऩानी गोयेटो फाटो ५००००० ऩूवावधाय सडक सम्ऩन् न बएको 

६ बाने चोक उदम भा.क्रव भोटय फाटो ४००००० ऩूवावधाय सडक 
सम्झौता बई सचुारु 
यहेको 

७ 
न्हेगो, नमाॉ चौतायी गॊगा जभनुा कयासे भोटय 
फाटो स्तयोन्नती तथा क्रवस्ताय 

३००००० ऩूवावधाय सडक सम्ऩन् न बएको 

८ वडा फाट सयेु भोटयफाटो स्तयोन्नती ४००००० ऩूवावधाय सडक सम्ऩन् न बएको 

९ भदुचे नबवाङ भोटयफाटो स्तयोन्नती ४००००० ऩूवावधाय सडक सम्ऩन् न बएको 

१० कोल्ध ुकम्स्मोिोय भोटय फाटो ४००००० ऩूवावधाय सडक सम्झौता बई सचुारु 



यहेको 

११ आरडाॉडा भरुाफायी कुत्र ुभो.फा. स्तयोन्नती ५००००० ऩूवावधाय सडक सम्ऩन् न बएको 

१२ सभाजघय फाट तरत्रसम्भ भो.फा स्तयोन्नती ३००००० 

सभाजघयफाट 

तरेत्रा सम्भ 
भोटय फाटो 
स्तयउन् नती 

२००००० 
सम्झौता बई सचुारु 
यहेको 

झग्र े
क्रिमाऩतु्री 

बवन ननभावण 

१००००० 
सम्झौता बई सचुारु 
यहेको 

१३ ब्माडिोरा तल्रो रिने नसचाई मोजना ३००००० ऩूवावधाय नसॊचाई 
सम्झौता बई सचुारु 
यहेको 

१४ रौनसफाट िेर भैदान ४००००० साभाजजक िेरकुद सम्ऩन् न बएको 

जम्भा मोजना १५ 

सम्झौता बएका मोजना १५ 

सम् ऩन् न मोजना ९ 

वडा नॊ. ८ 

ि.सॊ
. आमोजना/कामविभको नाभ 

अनभुाननत 
यकभ 

क्रवषमगत 
जशषवक 

उऩजशषवक कैक्रपमत 

१ कृक्रष अनदुान  १०००००० आनथवक  कृक्रष  सम्ऩन् न बएको 

२ िोयाकोभिु साभदुाक्रमक बवन  ३००००० ऩूवावधाय  बवन  सम्ऩन् न बएको 

३ रमु्र ेकोरेरी भोटय फाटो  १५००००० ऩूवावधाय  सडक  सम्ऩन् न बएको 

४ बाङ्गिोरा ल्वाङ्ग  भोटय फाटो  ६००००० ऩूवावधाय  सडक  सम्ऩन् न बएको 

५ िोयाको भिु ठुटुङ्गा भोटय फाटो  ४००००० ऩूवावधाय  सडक  सम्ऩन् न बएको 

६ रमु्र ेगोयेटो फाटो ननभावण  ४००००० ऩूवावधाय  सडक  सम्ऩन् न बएको 

७ शाजन्त घाट भोटय फाटो  २००००० ऩूवावधाय  सडक  सम्ऩन् न बएको 

८ केशफाङ्ग नसॊचाई   ३००००० ऩूवावधाय  नसॊचाई  सम्ऩन् न बएको 

९ ग्माक्रवन जारी िरयद  ३००००० क्रवऩद  जर उत्ऩन्न  सम्ऩन् न बएको 

१० िोयाको भिु ढर ननकास   ३००००० साभाजजक  िानेऩानी  सम्ऩन् न बएको 

११ नमाॉऩरु िेरभैदान  २००००० साभाजजक  िेरकुद  सम्ऩन् न बएको 

१२ मवुा िेरकुद कामविभ  २००००० साभाजजक  िेरकुद  सम्ऩन् न बएको 

१३ रमु्र ेगोनफन्द गौतभ स्भनृत िेर भैदान ननभावण  ३००००० साभाजजक  िेरकुद  सम्ऩन् न बएको 

१४ अन्नऩणुव आ.नफ. प्राङ्गण ननभावण  २००००० साभाजजक  जशऺा  सम्ऩन् न बएको 



१५ 
फायाही आ.नफ  जशऺक अनदुान   २००००० साभाजजक  जशऺा  

सम्झौता बई सचुारु 
यहेको 

१६ जशव भजन्दय ननभावण रमु्र े २००००० साभाजजक  सॊस्कृनत  सम्ऩन् न बएको 

१७ नौभती फाजा िरयद  २००००० साभाजजक  सॊस्कृनत  सम्ऩन् न बएको 

१८ 
भिु स्वास््म कामविभ  २००००० साभाजजक  स्वास््म  

सम्झौता बई सचुारु 
यहेको 

जम्भा मोजना १८ 

सम्झौता बएका मोजना १८ 

सम् ऩन् न मोजना १६ 

वडा नॊ. ९ 

ि.सॊ
. आमोजना/कामविभको नाभ 

अनभुाननत 
यकभ 

क्रवषमगत 
जशषवक 

उऩजशषवक कैक्रपमत 

१ 
वन नसवयी व्मवस्थाऩन य क्रवरुवा अनदुान 
कामविभ 

३००००० आनथवक  कृक्रष  
सम्झौता बई सचुारु 
यहेको 

२ व्मवसामीक नफऊ उत्ऩादन प्रोत्साहन अनदुान ३००००० आनथवक  कृक्रष    

३ 
एक ऩयीवाय एक कयेसाफायी ऩयीमोजना 
सञ्चारन य प्राक्रवनधक व्मवस्थाऩन अनदुान 

७००००० आनथवक  कृक्रष  
सम्झौता बई सचुारु 
यहेको 

४ घरेर देिी गपुा सम्भको ऩमवटकीम नसनडफाटो ६००००० आनथवक  ऩमवटन  सम्ऩन् न बएको 

५ भाऩढुुङ्गाभा अवरोकन स्थर ननभावण २००००० आनथवक  ऩमवटन    

६ 
व्मवसामीक फाख्रा य स्थाननम जातका कुियुा 
ऩारन व्मवस्थाऩन य अनदुान कामविभ 

७००००० आनथवक  ऩश ु   

७ प्रनु्ध ुसाभदुामीक बवन ५००००० ऩूवावधाय  बवन  सम्ऩन् न बएको 

८ ऩौिोरा तिो प्रनु्ध ुभोटयफाटो १५००००० ऩूवावधाय  सडक  सम्ऩन् न बएको 

९ कगाभ  स्कुरदेिी नबभजङु सम्भको नसनडफाटो ५००००० ऩूवावधाय  सडक  सम्ऩन् न बएको 

१० नबभजङु छकभ नसॊचाई आमोजना ६००००० ऩूवावधाय  नसॊचाई  सम्ऩन् न बएको 

११ क्रऩनरङे्गिोरा सनुकौती नागी नसॊचाई आमोजना ३००००० ऩूवावधाय  नसॊचाई  सम्ऩन् न बएको 

१२ 
ईभ ुिानेऩानी नसॊचाई मोजना(नगयीभ ईभ ुनसॊचाई 
आमोजना) 

६००००० ऩूवावधाय  नसॊचाई  
सम्झौता बई सचुारु 
यहेको 

१३ 
साभदुामीक औषधी कामविभ ल्वाङघरेर 
स्वास््म चौकी 

२००००० साभाजजक  स्वास््म    

जम्भा मोजना १३ 

सम्झौता बएका मोजना ९ 

सम् ऩन् न मोजना ६ 



सम्झौता गनव फाॉक्रक मोजना ४ 

 

 गाउॉऩानरकाको प्रशासकीम बवन ननभावणको रानग Nayabato/GS  JV सॉग रू ६ कयोड ६२ राि ११ हजाय नौ समको 
रागतभा ननभावण सम्झौता बई बवनको ७० प्रनतशत ननभावण कामव सम्ऩन्न बएको, 

 ऩानऩाते चौताया देजि शकु्रा गण्डकी सडक कारोऩते्र गनवको रानग फोरऩत्र आवह्वान बई Nayabato/GS  JV सॉग 
सम्झौता बई करयफ ८० प्रनतशत ननभावण कामव सम्ऩन्न बएको, 

  बरावट देजि टुसे सम्भको सडकहरू कारोऩते्र गनवको रानग फोरऩत्र आवह्वान बई kashyop Nirman Sewa सॉग 
ननभावण सम्झौता बई करयफ ८० प्रनतशत ननभावण कामव सम्ऩन्न बएको, 

 गरुूगौडा देजि सनभवगय सम्भको सडक कारोऩत्रको रानग फोरऩत्र आवह्वान बई १ कयोड १ राि २३ हजायभा 
ननभावण सम्झौता बएकोभा करयफ ८० प्रनतशत ननभावण कामव सम्ऩन्न बएको,  

 भाछाऩचु्छ्रे गाउॉऩानरका वडा नॊ ६ बेडावायीभा ननभावणाधीन एन्पा टेजक्नकर सेन्टयको ननभावणस्थरको सॊयऺणको रानग 
भदी िोराभा  तटफन्ध ननभावण कामव करयफ ५० प्रनतशत ननभावण सम्ऩन्न बएको छ  

 भाछाऩचु्छ्रे गाउॉऩानरकानबत्र स्थामी फसोफास बएका भक्रहरा तथा मवुतीका रानग रोकसेवाप्रनत आकषवण फढाउन तथा 
ऩयीऺाभा सऺभ फनाउने उदे्दश्मरे नभनत २०७७।१०।२४ गते देजि नन्शलु्क रोकसेवा तमायी कऺा सञ्चारन 
बएको 

 १११ औॊ अन्तयाक्रष्डम भक्रहरा ददवसको उऩरक्ष्मभा नभनत २०७७।११।२४ गते “भक्रहराको सयुऺा, सम्भान य 
योजगाय् सभरृ्द् नेऩारको आधाय” क्रवषमभा गाउॉऩानरका स्तयीम वकृ्तत्वकरा प्रनतमोनगता सम्ऩन्न बएको 

 बनूभहीन दनरत, बनूभहीन सकुुम्कासी य अव्मवजस्थत फसोफासीको स्थानीम तहफाट रगत सॊकरन सम्फन्धी कामवक्रवनध, 
२०७७ फभोजजभ मस गाउॉऩानरकाभा यहेका बनूभहीन दनरत, बनूभहीन सकुुम्कासी य अव्मवजस्थत फसोफासीको रगत 
सॊकरन कामव शरुू बएको,   

 मस अवनधभा गाउॉऩानरका य वडा कामावरमहरूफाट सॊकनरत आन्तरयक याजश्वको क्रववयण मस प्रकाय यहेको छ् 

२०७७ भाघ देिी चैत भसान्त सम्भको याजस्व आम्दानी क्रववयण 

 

कामावरम 
नसपारयस 
दस्तयु 

घटना 
दताव 
शलु्क 

भारऩोत 
दस्तयु 

घय नक्सा 
ऩास शलु्क 

घय 
फहार 
कय 

व्मवशाम 
यजजटे्रसन 

दस्तयु 

सम्ऩजत्त 
कय 

अन्म सेवा 
शलु्क 
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११. अध्मऺ, उऩाध्मऺ, प्रवक्ता, प्रभिु प्रशासकीम अनधकृत य सूचना अनधकाकयीको नाभ य ऩद् 
 अध्मऺ् कणव फहादयु गरुूङ्ग 

 उऩाध्मऺ् कृष्ण कुभायी ऩौडेर दवाडी 
 प्रवक्ता् ऩणुव फहादयु शाही  

 प्रभिु प्रशासकीम अनधकृत् िेभयाज देवकोटा  

 सूचना अनधकायी् मवुयाज ऩौडेर (अनधकृत छैठौं) 
१२. ऐन, ननमभ, क्रवननमभ वा ननदेजशकाको सूची 

 मस अवनधभा देहाम फभोजजभका ऐन ऩारयत बएका छन ्

 भाछाऩचु्छ्रे गाउॉऩानरकाको वातावयण तथा प्राकृनतक स्रोत सॊयऺण ऐन, २०७७ 

 भाछाऩचु्छ्रे गाउॉऩानरकाको स्थानीम जरस्रोत ऐन, २०७७ 

 गाउॉ मवुा ऩरयषद् सञ्चारन ऐन, २०७७ 

 मस अवनधभा देहाम फभोजजभका कामवक्रवनधहरू ऩारयत बएका छन ्
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रू हजायभा 

नस.नॊ. 
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