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भवग २ 
आषथयक बिय २०७६।०७७ मव सचंवषित र्ोजनव र कवर्यक्रमहरुको सवरवशं 

२.१.  चविु आ.ब. २०७६।०७७ को  मसवन्त सम्म प्रवप्त उपिषधधहरुः 
१. सडक तफय  

सडक र्नमािण गदाि पक्की ढलान  सडक र्नमािण कायिलाई गाउुँपार्लकाले अर्भयानको रुपमा अगार्ड बढाएको । 
१. र्वर्भजन २७ वटा र्लंक रोडिरु ७ र्क.र्म., २०० र्मटर बाटो ढलान गररएको । 
२. ग्रार्मण सडक सोर्लङ बाटो ३ र्क.र्म. ६०० र्मटर स्िरोजनिी गररएको ।  
३. ग्राबेल सडक िथा नाली र्नमािण ३ र्क.र्म. ६०० र्मटर र्नमािण गररएको । 
४. र्वर्भजन ८७ वटा र्सर्ढ बाटोमा कुल लम्पबाई ११ र्क.र्म. ६४ र्मटर र्संर्ढ र्नमािण िथा ममिि गररएको । 
५. नयाुँ रयाक ओपन १३ र्क.र्म. ५८४ र्मटर सडक थप र्नमािण गररएको । 
६. गाउुँपार्लका र्भत्रको जम्पमा सडक २३६.४१ र्क.र्म. सडक रिेको (कालो पत्र िाईवे २५.७७ र्क.र्म.) 

२. खवनेपवनी तफय  
खानेपानी एक घर एक िारा कायिक्रमलाई अर्भयानका रुपमा संचालन गररएको   
१. कुल ३३ वटा खानेपानी आयोजनािरु गररएको ।  
२. एक घर एक िारा ८४४ घरिुरी र्नमािण सम्पपजन गररएको , िाल सम्पम ४२३२ घरिरुमा एक घर एक िारा 

सम्पपजन भएको 
३. Intake २६ वटा, Collection Chamber, BPT ३४ वटा  र  Reservior Tank २६ वटा  र्नमािण 

गररएको ।  
४. बिृद् लाजरकु खानेपानी योजना वडा नं. १ देर्ख ७ को लार्ग केर्जरय आयोजना स्वीकृि भई 

कायािजवयनको चरणमा रिेको । 
५. वडा नं. ४ ससयान समथल खोला खानेपानी योजना क्रमागि रुपमा  संचार्लि रिेको । 
६. खानेपानी योजना ममिि िथा र्सुँचाईका लागी १० िजार र्मटर पाईप र्विरण गररएको । 

 
३. पर्यटन तफय  

• गमु्पबा, मठ-मर्जदर, पयिटकीय गजिव्यिरु २० वटा र्नमािण गररएको । 

• र्संचाई पोखरी  िथा वाटर ररचाजि पोखरी ६ वटा र्नमािण गररएको ।  

•  नयाुँ र्नमािण िथा ममिि गरी २७ वटा चौिारा र्नमािण गररएको । 

• सडक बत्ती (नौडाडा, काुँडे, लमु्पले) १६२० र्म. सडकमा रार्खएको ।  

• वडा नं. ५ को झोवाङमा र्शिल गफुा पयिटकीय पूवाििार र्नमािण गररएको । 

• नागुँडाडा पयिटकीय भ्यूटावर िथा पाकि  र्नमािण गररएको । 

• वडा नं. ११ को ३६३७ र्मटरको उचाईमा भ्यू पाकि  मसुडे VIEW POINT र्नमािण गररएको  
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भाग २ 

आर्थिक बर्ि २०७६।०७७ मा संचालित योजना र कायिक्रमहरुको साराशं 

२.१.  चािु आ.ब. २०७६।०७७ को  मसान्त सम्म प्राप्त उपिब्धिहरुुः 

१. सडक तर्फ  
सडक निर्माण गर्मा पक्की ढलमि  सडक निर्माण कमर्ालमई गमउँपमनलकमले अनिर्मिको रुपर्म अगमनड बढमएको । 
१. निनिन्ि २७ िटम नलिंक रोडहरु ७ नक.नर्., २०० नर्टर बमटो ढलमि गररएको । 
२. ग्रमनर्ण सडक सोनलङ बमटो ३ नक.नर्. ६०० नर्टर स्तरोन्िती गररएको ।  
३. ग्रमबेल सडक तथम िमली निर्माण ३ नक.नर्. ६०० नर्टर निर्माण गररएको । 
४. निनिन्ि ८७ िटम नसनढ बमटोर्म कुल लम्बमई ११ नक.नर्. ६४ नर्टर नसिंनढ निर्माण तथम र्र्ात गररएको । 
५. िर्म ँट्रर्मक ओपि १३ नक.नर्. ५८४ नर्टर सडक थप निर्माण गररएको । 
६. गमउँपमनलकम नित्रको जम्र्म सडक २३६.४१ नक.नर्. सडक रहेको (कमलो पत्र हमईिे २५.७७ नक.नर्.) 

२. खानेपानी तर्फ  
खमिेपमिी एक घर एक धमरम कमर्ाक्रर्लमई अनिर्मिकम रुपर्म सिंचमलि गररएको   
१. कुल ३३ िटम खमिेपमिी आर्ोजिमहरु गररएको ।  
२. एक घर एक धमरम ८४४ घरधरुी निर्माण सम्पन्ि गररएको , हमल सम्र् ४२३२ घरहरुर्म एक घर एक धमरम 

सम्पन्ि िएको 
३. Intake २६ िटम, Collection Chamber, BPT ३४ िटम  र  Reservior Tank २६ िटम  निर्माण 

गररएको ।  
४. बृहर्् लमन्रकु खमिेपमिी र्ोजिम िडम ििं. १ रे्नख ७ को लमनग केनन्रर् आर्ोजिम स्िीकृत िई 

कमर्मान्िर्िको चरणर्म रहेको । 
५. िडम ििं. ४ सल्र्मि सर्थल खोलम खमिेपमिी र्ोजिम क्रर्मगत रुपर्म  सिंचमनलत रहेको । 
६. खमिेपमिी र्ोजिम र्र्ात तथम नसचँमईकम लमगी १० हजमर नर्टर पमईप नितरण गररएको । 

 
३. पर्फटन तर्फ  

• गुम्बम, र्ठ-र्नन्र्र, पर्ाटकीर् गन्तव्र्हरु २० िटम निर्माण गररएको । 

• नसिंचमई पोखरी  तथम िमटर ररचमजा पोखरी ६ िटम निर्माण गररएको ।  

•  िर्म ँनिर्माण तथम र्र्ात गरी २७ िटम चौतमरम निर्माण गररएको । 

• सडक बत्ती (िौडमडम, कमडेँ, लुम्ले) १६२० नर्. सडकर्म रमनखएको ।  

• िडम ििं. ५ को झोिमङर्म नितल गुफम पर्ाटकीर् पूिमाधमर निर्माण गररएको । 

• िमगडँमडम पर्ाटकीर् भ्रू्टमिर तथम पमका  निर्माण गररएको । 

• िडम ििं. ११ को ३६३७ नर्टरको उचमईर्म भ्रू् पमका  र्ुल्डे VIEW POINT निर्माण गररएको  
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पदमवगय तफय ः 

• घाजरुक-टाढापानी-दोबाटो-मुसडे िुदै र्िडनलेक-छोमङ्ग पयिटकीय पदमागि र्नमािण गररएको । 

• उसलेरी –बराििाल-मरडेाुँडा िुदै बनठाटी पयिटकीय पदमागि र्नमािण गररएको । 

• र्बरठेाुँटी-दाङर्सङ-थमडाुँडा िुदै घाजरुक पयिटकीय पदमागि र्नमािण गररएको । 

•  भदौर ेदेर्ख पञ्चासे सम्पमको पयिटकीय पदमागि र्नमािण गररएको । 

• प्रर्वण गरुुङ स्मरृ्ि पाकि , ररर्नम्पयो पयिटकीय पदमागि र्नमािण गररएको । 

• काुँडेदेर्ख पोथनासम्पम को पयिटकीय पदमागि स्िरोजनिी गररएको ।   

• अजनपूणि वेश क्याम्पपको ४२०० र्मटरको उचाई देर्ख घाजरुकसम्पम ४२.५ र्क.र्म. अजनपूणि म्पयाराथुन दौड 
संचार्लि गररएको । 

• कोदो मिोत्वस, अजनपूणि सेजचरुी मिोत्सव, प्रर्वण गरुुङ एकल गायन प्रर्ियोर्गिा लगायि र्वर्भजन पयिटन 
मिोत्सविरु र र्िज मेला जस्िा कायिक्रमिरु संचालन गररएको ।  

४. भर्न षनमवयर् तफय  

• ४ कोठे २ वटा र २ कोठे १ वटा गरी जम्पमा ३ वटा र्वद्यालयको भवन र्नमािण,  ३ वटा शौचालय र्नमािण  
गररएको । 

• पनुिर्नमािण िफि बाट ८ वटा ४ कोठे, ५ वटा २ कोठे र्वद्यालय भवन र ६ वटा शौचालय र्नमािण गररएको । 

• ७ वटा वडा कायािलय भवन र्नमािणार्िन अवस्थामा रिेका, 

• ४ वटा आिारभूि स्वास््य सेवा केजर भवन र्नमािणार्िन रिेका, 

• ६ वटा सामदुार्यक िथा आमा समूिका भवन र्नमािण गररएको । 

• २ वटा खोप केजर भवन र्नमािण गररएको । 

• गाउुँपार्लका के्षत्र र्भत्रका घरिरुको अर्भलेर्खकरण गरी घर नक्सापास शुरुवाि गररएको । 
५. झोिुङ्गे पुि तफय  

• ३ वटा झोलुङ्गे पलुिरु र्नमािण सम्पपजन गररएको, ३ वटा र्नमािणार्िन अवस्थामा रिेका र २ वटा झोलङ्ुगे 
पलुिरु ममिि संभार गरी संचालनमा सयाईएको, 
 

६. कृषि षर्कवस कवर्यक्रम 

• कृर्र्मा यार्जत्रकरण  र आिुर्नकीकरणका लार्ग २०० थान िािे ट्याक्टर, ५०% अनदुानमा र्विरण 
गररयो । 

• फलफुलमा आत्मर्नभिर िसुयाउन, सुजिला, र्टमरु, कागिी, अम्पबा, कर्फ र िेजपत्ताका ३५००० 
र्बरुवािरु ३ िजार घर िुरीलाई र्विरण गररएको । 

• िरकारीमा आत्मर्नभिर एवं व्यवसार्यकिा र्वकास गनि १२०० के.र्ज. आलकुो र्बउ ५०% अनदुानमा 
र्विरण गररयो र यसबाट ८२०० के.र्ज. उत्पादन गररयो ।  

• मौरी सर्ििको घार १४० थान र्विरण गररएको । 

• आकर्स्मक बाली संरक्षणका र्नर्म्पि सलि र्करा र्नयजत्रण गनि र्वर्ादी खररद गरी र्विरण 
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• कृर्र्मा आिरु्नकरण ४०० थान टनेल  यस वर्ि र िाल सम्पम ११०० थान ्लार्िक र्सट ५०% 
अनदुानमा र्विरण । 

• १२००० के.र्ज. प्राङ्गाररक मल ५०% अनदुानमा र्विरण गररयो ।  
७. पशु षर्कवस कवर्यक्रम 

• जै, भेज, र्टयोसेजटी, सेटेररया जािका ७००० घाुँस र्बरुवा र्विरण गररएको । 

• ७०० गोटा डाले घाुँसको र्बरुवािरु र्विरण गररएको । 

• ११ वडामा ११ वटा मागमा आिाररि पशु स्वास््य र्शर्वर संचालन गररएको । 

• गाउुँपार्लका स्िरीय व्यवसार्यक बाख्रा, गाई/भैसी, कुखरुा पालन िार्लमिरु संचालन गररएको । 

• घाुँस काट्ने च्याफ कटर मेर्सन ५ थान व्यवसार्यक कृर्कलाई र्विरण गरीएको । 

• ७००० पश ुचौपायलाई उपचार एवं आवश्यक और्र्ि र्विरण गररएको । 

• व्यवसार्यक र्कसानलाई ३० वटा भकारो सिुार लागि साझेदारीमा र्विरण गररएको । 

• ७००० भेडा बाख्रालाई आजिररक िथा बाह्य र्जव र्नयजत्रण र्डर्पङ कायिक्रम संचालन गररएको । 

• ५००० माछा भरुा र्विरण  गररएको । 

• व्यवसार्यक कृर्किरुलाई बयर बोका र्विरण गररएको । 

• व्यवसार्यक कृर्किरुलाई कार्लज िथा कुखरुा पालनमा प्रोत्सािन गररएको । 

• पश ुिथा कृर्र् िफि  आवश्यक प्रार्वर्िक सियोग र्नरजिर रुपमा उपलब्ि गराईएको । 
 
८. षशक्षव षर्कवस तफय  

• ६ वटा र्वद्यालयलाई ICT कायिक्रम र्विरण र र्वद्यालय छेकबार र्विरण ।  

• र्वद्यालय अर्िररक्त कृयाकलाप, शैर्क्षक प्रदिशनी र प्रर्िभा पर्िचान कायिक्रम संचालन । 

• उच्च र्शक्षा अध्ययन गने छात्र/छात्रािरुलाई छात्रवरृ्त्त र्वत्तरण । 

• बाल र्वकास कक्षा सुिार र बाल र्वकास केजर र्शक्षाका लार्ग प्रोत्सािन ।  

• र्शक्षकिरुलाई मार्सक िलब र्विरण । 

• र्शक्षक, र्व.व्य.स. पदार्िकारी, र्वद्यालय कमिचारी र र्वद्याथी सम्पमान िथा परुस्कृि । 

• कोर्भड-१९ का कारणबाट िुन सक्ने क्षर्ि जयूर्नकरण गनि र्वद्याथीलाई अध्ययन परु्स्िका र्विरण । 

• प्रारर्म्पभक पढाई र्सप कायिक्रम अजिगिि प्रिानाध्यापक, र्शक्षक, र्व.व्य.स. पदार्िकारी, जन प्रर्िर्नर्ि 
र्बच अर्भमखुीकरण कायिक्रम संचालन ।  

• माध्यर्मक ििका र्शक्षकिरुको र्बर्यगि सर्मर्ि गठन गरी र्शक्षण गदाि आईपने समस्याको  सामरु्िक 
छलफल गरी समस्या समािान ।  

• कक्षा १ र ३ को नयाुँ पाठयक्रम प्रवोर्िकरण, संचालन । 

• सेनेटरी ्याड र्विरण । 

• अजनपूणि बिुप्रार्वर्िक र्शक्षालयको अनमुर्ि प्राप्त गरी बार्ल र्वज्ञानको पढाई संचालन । 
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• बिरेठााँटी मा.बि. मा कक्षा ९ देबि प्राबिबिक िार (कम्प्युटर ईबजिबियररङ) अिुमबि प्राप्त गरी भिाा सुरु 
गररएको ।  

 

९. स्वास््य तर्फ  

• राबरिय कायाक्रमहरु (पोषण, क्षरोग, दादरुा रुिेला िोप, आमा सुरक्षा) सम्पपजि गररएको । 

• लामो गभााजिर िथा िाध्याकरण बिबिरहरु संचालि गररएको । 

• Survival Cancer र Breast Cancer  को Screening बिबिर सम्पपजि गररएको । 

• िाह्रौ मबहिा औषबि िथा अजय सामाग्रीहरुको  बियबमि आपूिी व्यिस्था बमलाईएको । 

• कोबभड-१९ साँग िधु्ि िडाहरुमा आजिररक लकडाउिको व्यिस्थालाई प्रभािका रुपमा कायााजियि 
गररएको, िाबहरिाट आउिे व्यबिहरुलाई होबडडङ सेजटरिाट पाबलकाको क्िारेजटाईि सम्पमको 
आिागमिको व्यिस्था बमलाईएको, बदर्ारोगीहरुको औषिी आपूबिा व्यिस्थालाई सहि िुडयाईएको, 
िडागि क्िारेजटाईिहरु बिमााण गरी संचालिमा डयाईएको, स्िास््यकमीलाई PPE लगायिका 
सामाग्रीहरुको व्यिस्था एिं थप अबिररि भत्ताको व्यिस्था गरी २४ सै र्ण्टा पररचालि गररएको  र कुल 
३४ िटा क्िारेजटाईि केजरहरु स्थापिा गरी संचालि गररएको  । 

• महामारी िथा प्रकोप िजय रोगहरुको अिस्थामा RRT िथा CRRT पररचालि गरी र्र दैलो अबभयाि 
संचालि गररएको । 

• २७६ ििा िंकास्पद व्यबिहरुको PCR टेष्ट गररएको । 

• चौमाबसक, अिा-िाबषाक िथा िाबषाक सबमक्षा सम्पपजि गररएको । 

• प्रििािात्मक, उपचारात्मक िस्िा कायाक्रमहरु बियबमि रुपमा सम्पपजि गररएको । 
 
अन्य कायफक्रमहरुः 

• गाउाँपाबलकाको िस्ि ुबस्थबि बििरण (Rural Municipal Profile) र आिबिक योििा (प्रथम पञ्चिबषाय 
योििा) ियार  गररएको ।  

• बिपजि िागररक सुरबक्षि आिास कायाक्रम अजिगाि ५५ र्र िरुीलाई िस्िापािा बििरण । 

• सुरबक्षि िागररक आिास कायाक्रम १५ र्र  

• बिणा रहेका बिद्यिु पोल प्रबिस्थापिका लाबग २५० बस्टल पोलहरु बििरण गररएको ।  

• पुि-बिमााण अजिगाि बिबि आिासमा लाभग्राहीहरु ४५९, पबहलो बकस्िा प्राप्त ४१९, दोश्रो बकस्िा प्राप्त 
२७४ र िेस्रो बकस्िा प्राप्त गिे २३७ र्र बिमााण गररएका ।   

• बिषयगि िािा (बिक्षा, स्िास््य, कृबष, पिु, आयुिेद) िर्ा का सिाि अिुदाििाट बिबियोबिि बियबमि 
कायाक्रमहरु पूणा रुपले सम्पपजि गररएको । 

• गाउाँपाबलकाका सिै िडाहरुका अपबटकल र्ाइिर इजटरिेट िडाि गरी Networking गररएको ।  

• कोबभडको कारणिाट रोिगार गुमाएका व्यबिहरुलाई रोिगारमा आिाररि राहि कायाक्रम मार्ा ि श्रम 
प्रबिबिमा आिाररि आयोििाहरु संचालि गररएको  ।  
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• संभार्वि खाद्यजन संकटलाई ध्यानमा राखी प्रत्येक वडािरुमा सम्पबर्जिि कृर्ककै भकारीमा संर्चर्ि रिने 
गरी कोदोको भण्डारण व्यवस्था र्मलाई "कोदो बैंक" स्थापना गररएको ।   

• जनप्रर्िर्नर्ि, कमिचारी, र्शक्षक, म.स्वा.से. िथा सामार्जक व्यर्क्तिरुको संलग्निामा  गाउुँपार्लका 
र्भत्रका सम्पपूणि घरिरुीिरुमा मास्क, पजजा, सेर्नडाईजर र सूचना मलुक सजदेशिरु पुयािई भेटघाट 
कायिक्रम गररएको ।  

• कोर्भड-१९ बाट प्रभार्वि र्बर्म अवस्थामा समेि जनप्रर्िर्नर्ि, कमिचारी र पार्लकाबासीिरुको 
सियोगमा छैटौं गाउुँसभाबाट र्वर्नयोजन भएका सम्पपूणि आयोजना िथा कायिक्रमिरु पूणि रुपमा सम्पपजन 
गररएको ।  
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आ.ब. २०७६/०७७ को सवमवषजक सुरक्षव तथव घटनव दतवय षर्र्रर् 
र्स.न. क्षेत्र िथा उपक्षेत्र बजेट खचि खचि प्रर्िशि 

सामार्जक सरुक्षा 
१ सामार्जक सरुक्षा भत्ता ११,६९,२७,००० ११,२८,५८,१०० ९६.५२ 
लाभग्रािी संख्याः४०४४ २०७५ सालको जम्पमा घटना दिाि संख्याः१८१५ 
सवमवषजक सरुक्षव षर्तरर् घटनव दतवय सखं्र्व 
जेष्ठ नागररकः १७४९ जजमः ७८३ 

मर्िलाः३९८        परुुर्ः३८५ 
जेष्ठ नागररक(दर्लि) ६१२ मतृ्यःु२९९ 

मर्िलाः९२               परुुर्ः१२७ 
एकल मर्िलाः७९ 
र्विवाः७४६ 

र्ववािः२९९ 

पूणि अपाङ्गः११६ 
आंर्शक अपाङ्गः१५३ 

बसाईसराईः४९ 

दर्लि बार्लबार्लकाः७६७ सम्पबजि र्बच्छेदः१८ 
 

पररचर्पर षर्तरर् 
• जेष्ठ नागररक पररचय पत्र ३९६ 

• अपाङ्ग पररचय पत्र २४३ 

o पूणि असक्त अपाङ्गिा ( क वगि) ९० 

o अर्ि असक्त अपाङ्गिा ( ख वगि) १३० 

o मध्यम अपाङ्गिा (ग वगि) २१ 

o सामाजय अपाङ्गिा ( घ वगि) २ 

 

न्र्वषर्क सषमषत 
• जम्पमा परकेो उजरुी ८ वटा 

• फछौट भएको ८ वटा  

• सरु्चकृि सामदुार्यक मलेर्मलापकिाि ३४ जना 
  


