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खार्पनुाथ गाउँर्ालिका, 

ग्रामीण जिस्रोत व्यवस्थार्न र्रियोजना, 

तसे्रो चिण 

खार्पुनाथ गाउँर्ालिका 

गाउँकायुर्ालिकाको 

कायाुिय 

याङचप बजाि , हुम्िा 

आर्थुक वर् ु२०७६/७७ को 

वार्र्ुक 

प्रगलत प्रलतवदेन 

ग्रामीण जिस्रोत व्यवस्थार्न 

र्रियोजना 

खार्पुनाथ गाउँर्ालिका सहयोग 

इकाई 

याङचप बजाि , हुम्िा 
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आर्थकु वर् ु२०७६/७७ को प्रगलतको सािाांश  

स्थानीय तहको नाम: खार्पुनाथ गाउँर्ालिका 

र्रियोजनाको नाम: ग्रामीण जिस्रोत व्यवस्थार्न र्रियोजना, तेस्रो चिण 

प्रलतवदेनको 

समयावलि: 
१ श्रावन २०७६ दलेख ३१ आर्ाढ २०७७(16th July 2019 to 16th July 2020) 

क. आर्थकु प्रगलत सािाांश 
र्रियोजनाको िालग 

यस आ.व. को कप ि 

बजटे तथा खचकुो 

अवस्था(रु. 

हजािमा)(दातृ लनकाय, 

नेर्ाि सिकाि तथा 

स्थानीय तह समेत) 

शीर्कु बजटे लनकासा खच ु खचु% 

र्पजँीगत: 62513 41145 38737 62% 

कायकु्रम/ चािप: 12504 12471 10572 85% 

जम्मा: 75017 53616 49309 66 % 

स्रोतगत रुर्मा आर्थकु 

वर्कुो बजटे तथा 

खचकुो अवस्था(रु. 

हजािमा) 

िगानीको स्रोत बजटे लनकासा खच ु खचु% 

स्थानीय तह 10834 7214 7214 67% 

नरे्ाि सिकाि 5383 5383 5383 100% 

दातृ लनकाय  

(GoF / EU) 
58800 41019 36712 62% 

जम्मा (WRDF): 75017 53616 49309 66% 

उर्भोक्ताको(Cash) 3271 1183 1183 36% 

उर्भोक्ताको(Kind) 21409 14690 14690 69% 

जम्मा (उर्भोक्ता): 24680 15873 15873 64% 

कप ि जम्मा: 99697 69489 65182 65% 

 



GOVERNMENT OF NEPAL 

खार्पुनाथ गाउँर्ालिका, ग्रामीण जिस्रोत व्यवस्थार्न र्रियोजना तेस्रो चिणकोबार्रु्क प्रगलत प्रलतबेदन(२०७६/७७) 

3 | पा ना  

 

  



GOVERNMENT OF NEPAL 

खार्पुनाथ गाउँर्ालिका, ग्रामीण जिस्रोत व्यवस्थार्न र्रियोजना तेस्रो चिणकोबार्रु्क प्रगलत प्रलतबेदन(२०७६/७७) 

4 | पा ना  

 

ख. भौलतक प्रगलत सािाांश 
 

नलतजा १: खानरे्ानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता 

 

क्षते्र 

आ.व. 

२०७६/७७ को 

िक्ष 

आ.व. 

२०७६/७७ को 

उर्िलधि 

Phase III को 

हािसम्मको 

उर्िलधि 

सांिचनाहरु (Schemes): 

खानेर्ानी आयोजनाको सांख्या (IPC  ि IPC*) ८ ८ २४ 

खानेर्ानी आयोजनाको सांख्या (IPO)  ६  

खानेर्ानी आयोजनाबाट िाभालववत जनसांख्या (IPC  ि 

IPC*) 

१९६३ १९६३ ५०६१ 

खानेर्ानी आयोजनाबाट िाभालववत जनसांख्या (IPO)    

सांस्थागत शौचािय (IPC  ि IPC*) ९ ९ १२ 

सांस्थागत शौचािय (IPO)  १  

सिसफाइ तथा स्वच्छता सांिचनाहरु:    

हातिपने स्थान (घि सांख्या) ० 0 0 

चाांग (घि सांख्या) १८० १८० १८० 

अवय (घि सांख्या) 0 0 0 

अवय सचूकाांकहरु: 

घिभेट    

प्रथम र्टक १७५ १७५ ८०० 

दोस्रो र्टक १२५ १२५ ६०० 

तेस्रो र्टक ८० ८० ५०० 

चौथो र्टक ६० ६० ४०० 

रू्णु सिसफाइयपक्त खानेर्ानीआयोजना घोर्णा ० ० ० 

खानेर्ानीआयोजनाअवतगुतकोरू्णु सिसफाइयपक्त घि 

सांख्या 

२९२ २९२ २९२ 

School WASH (3 – Star model)    

१ – तािार्पगेकोलवद्याियसांख्या ० ० ० 

२ – तािार्पगेकोलवद्याियसांख्या ० ० ० 

३ – तािार्पगेकोलवद्याियसांख्या ० ० ० 

तालिम, गोष्ठीतथाअलभयानहरु: 

खानेर्ानी, र्ानी गपणस्तितथा स्वच्छता सम्बलवि 

आयोजनास्तिमा सम्र्न्न तालिम, गोष्ठीतथा 

५९१ ५९१ १२८० 
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अलभयानहरु 

खानेर्ानी, र्ानी गपणस्तितथा स्वच्छता सम्बलवि 

गाउँर्ालिका तथा वडास्तिमा सम्र्न्न तालिम, 

गोष्ठीतथा अलभयानहरु 

२३० २३० ६१८ 
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नलतजा २: जीलवकोर्ाजनु प्रवर्द्नु 

 

क्षते्र 

आ.व. 

२०७६/७७ को 

िक्ष 

आ.व. 

२०७६/७७ को 

उर्िलधि 

Phase III को 

हािसम्मको 

उर्िलधि 

ससांचाई आयोजनाको सांख्या (IPC  ि IPC*) ० ० ५ 

ससांचाई आयोजनाको सांख्या (IPO)  ४  

ससांचाई आयोजनाबाट िाभालववत जनसांख्या (IPC  ि 

IPC*) 

० ० ११८० 

ससांचाई आयोजनाबाट िाभालववत जनसांख्या (IPO)  १४३१  

बहुउर्योगी आयोजनाको सांख्या (IPC  ि IPC*) १ १ ८ 

बहुउर्योगी आयोजनाको सांख्या (IPO)  ०  

बहुउर्योगी आयोजनाबाट िाभालववत जनसांख्या (IPC  

ि IPC*) 

९५ ९५ २८६० 

बहुउर्योगी आयोजनाबाट िाभालववत जनसांख्या (IPO)  ०  

जीलवकोर्ाजुन सांिचना लनमाुण (IPC ि IPC*) ० ० ० 

जीलवकोर्ाजुन सांिचना लनमाुण (IPO)    

आिािभूत जीलवकोर्ाजुन (घिवािी): 

घिवािी सम्बलवितालिमसांख्या (नयाँ) १५ १५ ६० 

घिवािी सम्बलवितालिमसांख्या (र्पनताुजगी) ० ० ० 

घिवािी तयाि गिेका घि सांख्या ३७२ ३७२ १५९० 

घिवािीबाट िाभालववत जनसांख्या २२३२ २२३२ ९५४० 

Advanced Livelihood 

प्रालवलिक(Agro-vet, VMW,MPN,LF, LRP, etc.) 

तालिम सांख्या 

१ १ ३ 

प्रालवलिक(Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, 

etc.) तालिममा सहभागी सांख्या 

३ ३ १५ 

िघपउिमतथा कृलर् व्यवसायकोसांख्या १ १ ४ 

िघपउिम तथा कृलर् व्यवसायमासहभागी सांख्या १० १० ४० 

गोष्ठीतथाअलभयानहरु: 

जीलवकोर्ाजुन तथा सहकािी सम्बलवि समपदायस्तिमा 

सम्र्न्न गोष्ठीतथा अलभयानहरु (सांख्या) 

१ १ ४ 

जीलवकोर्ाजुन तथा सहकािी सम्बलवि गाउँर्ालिका 

तथा वडास्तिमा सम्र्न्न गोष्ठीतथा अलभयानहरु (सांख्या) 

१ १ २ 

जीलवकोर्ाजुन तथा सहकािी सम्बलवि समपदायस्तिमा 

सम्र्न्न गोष्ठीतथा अलभयानहरुमा सहभागी सांख्या 

१६ १६ ३८ 
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जीलवकोर्ाजुन तथा सहकािी सम्बलवि गाउँर्ालिका 

तथा वडास्तिमा सम्र्न्न गोष्ठीतथा अलभयानहरुमा 

सहभागी सांख्या 

३२ ३२ ६० 

 

 

 

 

 

नलतजा ३: जिवायप र्रिवतनु अनपकपिन/प्रकोर् जोलखम वयनूीकिण 

 

क्षते्र 

आ.व. 

२०७६/७७ को 

िक्ष 

आ.व. 

२०७६/७७ को 

उर्िलधि 

Phase III को 

हािसम्मको 

उर्िलधि 

सपिारिएको चपल्हो(ICS) लनमाुण सांख्या 2 2 6 

सपिारिएको चपल्हो(ICS) बाट िाभालववत जनसांख्या 1154 1154 4432 

सपिारिएकोर्ानीघट्ट (IWM) लनमाुण सांख्या 0 0 7 
सपिारिएकोर्ानी घट्ट (IWM) बाट िाभालववत जनसांख्या 0 0 2765 
जिवायप र्रिवतुन अनपकप िन / प्रकोर् जोलखम वयूनीकिण 

सम्बलवि भौलतक क्रक्रयाकिार्हरु 0 0 0 

जिवायप र्रिवतुन अनपकप िन / प्रकोर् जोलखम वयूनीकिण 

सम्बलवि समपदायस्तिमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु 0 0 0 

जिवायप र्रिवतुन अनपकप िन / प्रकोर् जोलखम वयूनीकिण 

सम्बलवि गाउँर्ालिका तथा वडास्तिमा गरिएको 

तालिम, गोष्ठीहरु 0 0 0 
 

नलतजा ४: क्षमता लवकास 

 

क्षमता लवकास सम्बलविक्रक्रयाकिार्हरुको बपँदागत सािाांश: 
 खानेर्ानी तथा सिसफाइ योजनाका उर्भोत्ता सलमलतहरूिाइु चिणबद्द तालिमहरू सांचािन 

 घिवािी व्यवस्थार्न ८ समपहका ३७२ सदस्यहरूिाइु घिवािी सम्वलवि तालिमहरू सांचािन 

 मलहिा जना प्रलतलनलि ि उर्भोत्ता सलमलत मलहिा लशक्षकहरूिाइु ३ क्रदने लनणुयमा मलहिा लवर्यक कायुशािा 

गोष्ठी सांचािन 

 याांग्चपखोिा िघप जिलबिपत सहकािी प्रलशक्षण प्रशीके्षक तथा लवलनयम तयािी तालिम सांचािन 
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आर्थकु वर् ु२०७६/७७ को वार्र्कु प्रगलत प्रलतवदेन 
 

१. र्षृ्ठभलूम 

कणाुिी प्रदशेको हुम्िा लजल्िाका सालवकको िािी , िाया , लछप्रा ि खार्पुनाथ गा.लव.स. लमिेि 

२०७३ सािमा खार्पुनाथ गाउँर्ालिका गठन भएको हो । यो गाउँर्ालिका कणाुिी प्रदशेको उच्च 

लहमािी क्षेत्रमा र्दछु यस गाउँर्ालिकाको कपि क्षेत्रफि ८८०.०० वगु क्रकिो लमटि िहकेो छ । 

भौगोलिक अवलस्थलतका लहसाविे यो गाउँर्ालिका समपवरी सतह दलेख करिव २१४० दलेख ३३८० 

लमटि सम्म उचाइुमा िहकेो छ । @(
)
$*Ú#*Æ दलेख #)

)
@)Ú%(Æ उत्तिी अक्षाांस ि *!

)
$^Ú$*Æ दलेख 

*@
)
!$Ú!%Æ र्ूवी दशेावतिमा फैलिएको छ । यो गाउँर्ालिका र्ूवुमा चांखेिी , र्लिचममा लसमकोट 

गाउँर्ालिका ि बाजपिा लजल्िा , उत्तिमा लचनको स्वशालसत के्षत्र लतधवत ि दक्षीणमा सकेगाड ि चांखेिी 

गाउँर्ालिका िहकेो छ भने गाउँ कायुर्ालिकाको कायाुिय यस गाउँर्ालिकाको वडा नां ५ को याङचपमा 

िहकेो छ । यस गाउँर्ालिकामा लहवदप िमाुिम्वीहरूको बसोवास िहकेोिे िालिय चाडर्वुहरू दशै , 

लतहाि , माघे सांक्रावती चैते दशै अक्रद जस्ता चाडर्वुको साथै स्थानीय चाडर्वुहरू र्लन मनाउने प्रचिन 

िहकेो छ । यस गाउँर्ालिका मा जम्मा १२० वटा मपख्य बस्तीहरू िहकेा छन् त्यसै गिी २०७० भवदा 

र्लछका लवभन्न लमलतमा तयाि गरिएका सालवकको जिउर्योग गपरूयोजनाको प्रलतवेदन अनपसाि यस 

गाउँर्ालिकाको कूि घििपिी १३१९ िहकेो छ । कूि घििपिी मध्ये १७ प्रलतशत दलित घििपिी , ७१ 

प्रलतशत अवय घििपिीहरू ि बाँकी १२ प्रलतशत जनजातीहरू िहकेा छन् । गाउँर्ालिकाको कूि भूभाग 

८७८४७.९२ हके्टि मध्ये करिव १२१८०.२९ हके्टि अथाुत १३.८७ प्रलतशत लहस्सा वन जांगििे 
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अगोटेको छ । त्यसै गरि १२.०९ प्रलतशत भप भाग घाँसे मैदान, १.०९ प्रलतशत झाडी के्षत्र िहकेो छ भने 

खेती योग्य जलमनको लहस्सा १.९८ प्रलतशत मात्र िहकेो छ । 

 कणाुिी प्रदेश ि प्रदेश सातका ग्रामीण के्षत्रमा वयायोलचत , समतामूिक तथा क्रदगो रूर्मा र्ानीको उर्योगको 

माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्ति सपिाि तथा जीवीकोर्ाजुनका अवसिहरूको वृलर्द् गने िक्ष्यका साथ 

नेर्ाि सिकाि ि गणतवत्र क्रफनल्याण्ड सिकाि बीच सम्झौता भइु अर्थुक वरु् २०६३।०६४ देलख यस के्षत्रका १० 

लजल्िाहरू ( अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजपिा, डडेििपिा, दाचपुिा, डोटी, कैिािी, दैिेख ि हुम्िा) मा सफितारू्वुक 

लनिवति सञ्चािन भइिहकेो ग्रामीण जिस्रोत व्यवस्थार्न र्रियोजना तेस्रो चिण  िाज्यको र्पनसांिचना सँगै नेर्ािको 

सांलविान २०७२ ि स्थानीय सिकाि सञ्चािन एन २०७४ को ममु अनपरूर् अर्थुक वरु् २०७४।०७५ को अिम्भ दलेख नै 

स्थानीय सिकाि मातहत कायाुववयन भइु िहकेो छ । 

खार्पुनाथ गाउँर्ालिकामा र्रियोजना कायाुववयन गनु को िालग लमलत २०७४।०४।०५ स्थानीय 

र्ूवाुिाि लवभाग (सालवक डोलिडाि) , यस गाउँर्ालिका ि लजल्िा समववय सलमलत बीच समझदािी 

र्त्रमा हस्ताक्षि सम्र्न्न भए को हो । सोलह  समझदािी र्त्रमा उल्िेख भएका बपँदाहरू तथा 

र्रियोजनाको स्वीकृत र्रियोजना कायाुववयन लनदलेशका मा उल्िेख भएका प्राविानहरू मातहत िही 

अर्थुक वरु् २०७६।०७७ मा क्रकटान गरिएका िक्ष बमोलजम हालसि गरिएका उर्िधिीहरू , 

अइर्िेका समस्याहरू िगायतका लवर्यहरूिाइु लवष्िेर्ण गिी यो वार्रु्क प्रलतवेदन तयाि गिीएको छ 

। 

अर्थुक वरु् २०७६।०७७ मा र्रियेजना अवतगुत कपि लवलनयोलजत  िकम मध्ये ७१ प्रलतशत िकम 

लनकासा भै लनकासाको आिािमा ९२ प्रलतशत खचु भएको  छ । जसमध्ये नेर्ाि सिकाि तफुको सबै 

लनकासा भै सबै खचु भएको छ भने दातृ लनकाय तफुको रू.४३,०७,४९० र्रियेजना कायाुियमा क्रफताु 

गरिएको छ । स्थानीय तहको लवलनयोजीत रू १०८,३३,६१८ मध्ये रू. ७२,१४,००० खचु भएको छ । 

यस स्थानीय तहमा बजेटको तपिनामा  ६६% प्रलतशत तथा लनकासाको आिािमा ९२% आर्थुक 

प्रगलत हालसि भएको  छ । तजपुमा गरिएका २६ वटा भौलतक लनमाुण तफुका योजनाहरू मध्ये १५ वटा 

योजनाहरू सम्र्न्न भएका छन् भने ११ वटा लनमाणुलिन योजनाहरू अगामी वरु् समेत लनिवति रूर्मा 

लनमाुण कायु हुने गिी लजम्मेवािी सिी गएका छन् । 

यस प्रलतवेदनमा खार्पुनाथ गाउँर्ालिकामा ग्रामीण जिस्रेत व्यवस्थार्न र्रियोजना अवतिगत हालसि भएको प्रगलत 

तथा सम्र्न्न हुन नसकेका क्रक्रयाकिार्हरू तथा अइर्िेका समस्याहरूिाइु सांलक्षप्त रूर्मा प्रस्तपत गरिएको  छ । यस 

प्रलतवेदनिे गाउँर्ालिका र्रियोजना व्यवस्थार्न सलमलत तथा र्रियोजना सहयेग इकाइु / र्रियोजना समववय 

कायाुियिाइु समेत भलवष्यमा र्रियोजनािाइु थर् प्रभावकािी बनाउनको िालग चाल्नप र्ने आवश्यक कदमको बािेमा 

मागुदशुन प्रदान गने अरे्क्षा गरिएको छ । 

२. िक्ष बमोलजम उर्िधिी 
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२.१“जिउर्योग गपरुयोजना / जीलवकोर्ाजुनकायवुवयन योजना” को कायुववयन प्रगलत 

२.१.१. जिउर्योग गपरुयोजनाको कायुववयन सम्बलवि महत्वर्ूणु प्रगलतहरु: 

 जिउर्योग गपरूयोजना तथा लजलवकोर्ाजुन कायाुववयन योजनािाइु गाउँ र्ालिका 

कायुर्ालिका बैठकबाट र्ारित गद ैगाउँ सभाबाट अनपमोदन गने काम भयो । 

 जि उर्योग गपरू योजना तथा लजलवकोर्ाजुन कायाुववयन योजनामा प्राथालमकतामा र्िेका 

योजना िाइु योजना तजपुमामा र्लहिो प्राथालमकतामा छनोट गरिएको । 

२.१.२. जीलवकोर्ाजुनकायुववयन योजनाको कायुववयन सम्बलवि महत्वर्ूणु प्रगलतहरु: 

 अगपवा कृर्क ि स्थानीय स्रोत व्याक्ती िाइु ३ क्रदने तालिम क्रदए र्लछ कृर्कहरू व्यवसालयक 

तिकािी गनुमा रूची देखाएका । 

२.२ भौलतक प्रगलत 

यस गाउँर्ालिकामा आर्थुक वरु् २०७६/७७ मा भौलतक लनमाुण तफु हालसि गरिएको प्रमपख उर्िधिी 

बपँदागत रुर्मा लनम्न बमोलजम प्रस्तपत गरिएको छ : 

 मलसना खा.र्ा. तथा सिसफाइु योजना सम्र्न्न भए र्लछ १५ घििपिीमा सफा स्वच्छ 

खानेर्ानीको र्हुचँ र्पग्नपको साथै खेि गएको र्ानी घिबािी बगैचामा प्रयोग गरि अयअजुनमा 

बृलर्द् भएको छ । 

 फप क्चन खा.र्ा. तथा सिसफाइु योजना सम्र्न्न भए र्लछ ७० घििपिीिे सफा स्वच्छ 

खानेर्ानीको प्रयोग गने ि किेसाबािीमा प्रयोग गिेका छन् । 

 कप लत लहल्सा िाके खा.र्ा. तथा सिसफाइु योजना सम्र्न्न भए र्लछ २५ घििपिीिे सफा स्वच्छ 

खानेर्ानी प्रयोग गनपुका साथै खेि गएको र्ानीबाट बािीमा ससांलचत गरि उत्र्ादनमा बृलर्द् 

भएको छ । 

 बैश्याडी दपर्ाु खा.र्ा. तथा सिसफाइु योजना सम्र्न्न भए र्लछ ४७  घििपिीिाइु सफा स्वच्छ 

खानेर्ानीको र्हुचँ र्पगेको छ । 

 नायकवाडा खा.र्ा. तथा सिसफाइु योजना सम्र्न्न भए र्लछ १०२  घििपिीिे सफा स्वच्छ 

खानेर्ानी लर्उने ि व्यवसालयक तिकािी खेती गिी अम्दानीमा बृलर्द् भएको छ । 

 बाग्िािा खा.र्ा. तथा सिसफाइु योजना सम्र्न्न भए र्लछ ३१  घििपरि मा सफा स्वच्छ 

खानेर्ानी को र्हुचँ र्पगेको छ । 

 ताक्िा खा.र्ा. तथा सिसफाइु योजना सम्र्न्न भए र्लछ ४३  घििपिीमा सफा स्वच्छ 

खानेर्ानीको र्हुचँ र्पगेको छ । 

 माविािा मा.लव.खा.र्ा. तथा सिसफाइु योजना सम्र्न्न भए र्लछ २ घििपिी / १११ छात्र छात्रा 
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िे सफा स्वच्छ खानेर्ानी लर्उने गिेका छन् । 

 जाकोट बहुउर्योगी योजना बाट १७  घििपिीिे सफा स्वच्छ खानेर्ानी लर्उनपका साथै 

लसचाइुको प्रयोग गरि अयअजुनमा बृलर्द् भएको छ । 

 खार्पुनाथ वडा नां २ थालि ि वडा नां ३ िाया वलस्तका ९२ घििपिी ि २ लवद्याियमा ९४ फिामे 

सपिारिएको चपिो लवतिण गरि िपवाँबाट मपत्त भएका छन् । 

 

 

 

तालिका२.१: यस आर्थकु वर्मुा हालसि गरिएको भौलतक उर्िधिी 

क्र.सां. 

 

योजनाको प्रकाि 

 

सम्र्न्न गने िक्ष हालसि भएको 

उर्िव्िी 

प्रगती प्रलतशत (%) 

योजना 

सांख्या 

िाभालववत 

जनसांख्या 

योजना 

सांख्या 

िाभालववत 

जनसांख्या 

योजना 

सांख्या 

िाभालववत 

जनसांख्या 

१ खानेर्ानी 

योजनाहरु 

८ १९६३ ८ १९६३ १०० १०० 

२ सांस्थागत 

चर्ीहरु(सांख्या) 

८ १०१४ ८ १०१४ १०० १०० 

३ घिबािी 

व्यवस्थार्न 

(घििपिी) 

१५ १५९० १५ १५९० १०० १०० 

४ सपिारिएको चपल्हो २ ११५४ २ ११५४ १०० १०० 

५ सपिारिएको र्ानी 

घट्ट (सांख्या) 

० ० ० ० ० ० 

६ बहुउर्योगी 

योजना 

१ ९५ १  १०० १०० 

७ र्ूणु सिसर्फाइ 

चाांग जपठेल्ना 

२ ९२२ २ ९२२ १०० १०० 
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योजना 

 

तालिका२.२: यस आर्थकु वर्मुा सम्र्न्न भएकाआयोजनाहरु 

क्र.सां. के्षत्र आयोजनाकोनाम आयोजनाको सांलक्षप्त लवविण 

क 

१ 

खानरे्ानी मलसना खा.र्ा. तथा 

सिसफाइ योजना 

आ .ब २०७५/०७६ मा सम्झौता भइु 

खानेर्ानीका इवटेक १ अ. भी. टी १ ि १५ वटा 

िािाका सांिचनाहरू २०७६।०७७ मा सम्र्न्न 

गरि १५ घििपिी िाभालववत भएका छन् । 

२  फप क्चन खा.र्ा. तथा 

सिसफाइ योजना 

खार्पुनाथ १ गोक्र्ामा र्ने यो योजना बाट अवय 

ि जनजाती गिी ७० घििपिी िाभालववत भएका 

छन् भने यस खानेर्ानी बाट सम्र्पणु घििपिीिे 

घिबािी बगैचामा ससांचत गरििहकेा छन् । 

३  कप लतलहल्सा खा.र्ा. तथा 

सिसफाइ योजना 

२०७६।०७७ मा सम्र्न्न भएको यो योजनाबाट 

दलित ि जनजाती गिी २५ घििपिी 

िाभाववलतत भएका छन् । यस योजनाको 

सांिचनामा ३ वटा इवटेक , २ वटा अ. लभ.टी ि 

७ वटा िािा लनमाुण भएका छन् । 

४  नायकवाडा खा.र्ा. तथा 

सिसफाइ योजना 

इवटेक ३ , अि.लभ.रट. ३ ि िािा १७ 

५  बाग्िािा खा.र्ा. तथा 

सिसफाइ योजना 

इवटेक १ , लड.लस १ , अि.लभ.रट. २ ि िािा  

६  बैश्याडी दपर्ाु खा.र्ा. तथा 

सिसफाइ योजना 

इवटेक १ , अि.लभ.रट. १ िािा 

७  ताक्िा खा.र्ा. तथा 

सिसफाइ योजना 

इवटेक १ अि.लभ.रट. १ िािा १३ 

८  माविािा मा.लव. खा.र्ा. 

तथा सिसफाइ योजना 

आ .ब २०७५/०७६ मा सम्झौता भइु 

खानेर्ानीका सम्र्ूणु सांिचनाहरू २०७६।०७७ 

मा सम्र्न्न गरि २ घििपिी ि लवद्याियका छात्र , 

छात्रा , लशक्षक ि लशलक्षका िाभालववत भएका 
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छन् । 

ख 

१ 

बहुउयोगी  

योजना 

जाकोट बहुउर्योगी योजना यस जाकोट बहुउर्योगी योजनाबाट ६ वटा 

िािा अि.भी.टी १ इवटेक १ ि ससांचाइ गनुको 

िागी र्ानी सांकिन र्ोखिीको लनमाुण भइ 

अयअजुन मा बृलर्द् भएको छ । 

ग 

१ 

सपिारिएको 

चपल्हो 

सेिालडि गपम्वािािा फिामे 

सपिारिएको चपल्हो योजना 

९२ वटा घििपिी ि २ वटा लवद्यािय मा ९४ 

वटा फिामे सपिारिएको चपिो लवतिण भइ िपवाँ 

बाट मपक्त भएका छन् ि दाउिा कम खर्त हुने ि 

समयको वचत हुने गिेको छ । 

घ १ सांस्थागत 

शौचािय 

माविािा मा.लव. शौचािय 

लनमाुण योजना 

६ कोठे शौचािय लनमाुण भएको । 

२ सांस्थागत 

शौचािय 

भानपभक्त आिािभपत 

लविािय 

३ कोठे शौचािय लनमाुण भएको । 

३ सांस्थागत 

शौचािय 

मोलतिाम आिािभपत 

लविािय 

३ कोठे शौचािय लनमाुण भएको । 

४ सांस्थागत 

शौचािय 

मालिका मा.लव.  ३ कोठे शौचािय लनमाुण भएको । 

५ सांस्थागत 

शौचािय 

शांकि मा.लव. शौचािय 

लनमाुण योजना 

३ कोठे शौचािय लनमाुण भएको । 

६ सांस्थागत 

शौचािय 

जोगिाज आिािभपत 

लविािय 

३ कोठे शौचािय लनमाुण भएको । 

७ सांस्थागत 

शौचािय 

श्रीमष्ठा आिािभपत लविािय ३ कोठे शौचािय लनमाुण भएको । 

८ सांस्थागत 

शौचािय 

तल्िे प्यूस बाि लशक्षा ३ कोठे शौचािय लनमाुण भएको । 

ङ र्ूणु 

सिसफाइ 

िािी चाङ जपठेल्ना लनमाुण 

योजना 

१८० वटा चाङ जपठेल्ना लनमाुण भएको । 

 

तर्सीि बमोलजमको कािणिे िक्ष गरिए बमोलजम योजनाहरु सम्र्न्न हुन नसकी िक्षीत उर्िधिी 

हालसि हुन सकेन । 

तालिका २.३: िक्ष बमोलजम भौलतक उर्िधिी हालसि हुन नसक्नपको कािण 

qm=;+= nIfadf]lhdpknJwLxfl;nx'gg;Sg'sf] sf/0f eljiodf o; k|sf/sf] ;d:ofcfpgglbgsf] 
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nfluufpFkflnsf kl/of]hgfJoj:yfkg ;ldltsf] /0fgLlt 

! अत्यालिक मात्रामा लहमर्ात हुनप बाह्य सामाग्रीको खरिद ढपवानी चाँडो गने  

@ लवश्व महामािी (कोलभड १९) फैलिनप प्रत्येक योजना स्थिमा साबपन र्ानीको व्यवस्था 

गरिएको 

 

 

 

२.३ क्षमता लवकास 

आर्थुक वरु् २०७६/०७७ मा यस गाउँर्ालिकामा क्षमता लवकास तफु हालसि भएका प्रमपख 

उर्िधिीहरु लनम्न बमोलजम िहकेा छन् । 

 चिण वर्द् तालिमहरू सांचािनबाट खानेर्ानी ि लसचाइका योजनाहरू कायाुववयन गनु सहज 

भएको 

 अगपवा कृर्क तालिमबाट कृर्कहरू व्यवसालयक तिकािी खेती गनु अग्रसि भएका छन् । 

 लनणुयमा मलहिा कायुशािा गोष्ठी सांचािनबाट मलहिा जनप्रलतलनलि िैलङगक उत्तिदायी बजेट 

तजपुमा गनु गाउँर्ालिकाको कायुर्ालिका बैठकमा अफ्ना अवाज उठाउने सम्म र्पगेकी छन् । 

तालिका २.४: क्षमता लवकास तफु प्रलशलक्षत जनशलक्तको लवविण सािाांश 

क्षमता अलभवलृर्द् 

क्रक्रयाकिार् 

दलित 

मलहिा 

दलित 

र्परुर् 

जनजाती 

मलहिा 

जनजाती 

र्परुर् 

अवय 

मलहिा 

अवय 

र्परुर् 

जम्मा 

मलहिा 

जम्मा 

र्परुर् 

कपि 

जम्मा 

खानेर्ानी योजना 

चिणवर्द् कायुर्र्द्लत 

वमोलजमका तलिम 

८३ ७० ५३ २४ १९२ १६९ ३२८ २६३ 

५९१ 

सिसफाइ, स्वच्छता तथा 

मलहनावािी व्यवस्थार्न 

सम्बविी तालिमहरु 

३४ १० १० ४ १३३ ३९ १७७ ५३ 

२३० 

लजवीकोर्ाजुन तथा 

सहकािी लवकाससांग 

सम्बलवित तालिमहरु 

९८ ७ २७ ८ २४१ ४९ ३६६ ६४ 

४३० 

स्थानीय स्रोत व्यलक्त 

लवकाससांग सम्बलवित 

प्रालवलिक तालिमहरु 

० ० ० ० २ १ २ १ 

३ 

जिउर्योग तथा 

जीलवकोर्ाजुन कायाुववयन 

गपरुयोजनासांग सम्बलवित 

तालिमहरु 

० ० ० ० ० ० ० ० 

० 
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नवीकिणीय उजाु तथा 

जिवायप र्रिवतुन सांग 

सम्बलवित तालिमहरु 

० ० ० ० ० ० ० ० 

० 

गाउँर्ालिकास्तिीय क्षमता 

लवकास तालिमहरु 
५ ० ० ० १० ४ १७ ४ 

२१ 

जम्मा: २२० ८७ ९२ ३६ ५७८ २६२ ८९० ३८५ १२७५ 

प्रलतशत २४ १० ६६ ७० ३० १०० 

तालिमको लवस्तृत लवविण अनपसूची २ मा क्रदइएको छ ।  

२.४ जीलवकोर्ाजनु कायकु्रम 

यस आर्थुक वरु्मा जीलवकोर्ाजुन तफु यस गाउँर्ालिकामा लनम्न बमोलजमको प्रमपख उर्िधिी हालसि 

भएको छ ।  

१. घिबािी:  

१५ वटा घिबािी व्यवस्थार्न समपह गठन भइु ३७२ घिर्रिवाि िाभालववत भएका छन् । 

३. आयआजनु:  

१५ वटा घिवािी समपहमा ४५ वटा प्िालिक र्ाि लवतिण गरि मौसमी बेमौसमी तिकािीका लवउ 

लवतिण भइु घि घिमा किेसाबािी सांचािनमा अएका । 

४. सहकािीीः  

याांग्चपखोिा िघप जिलबिपत सहकािी प्रलशक्षण प्रशीक्षेक तथा लवलनयम तयािी तालिम सांचािन 

५.स्थानीय स्रोत व्यलक्त उत्र्ादन:  

३ जना स्थानीय स्रोत व्यलक्त उत्र्ादन भई कायु गिेका 

तालिका २.५: घिबािी व्यवस्थार्न गने घििपिी लवविण 

 

वडा 

नां. 

अलघल्िो आ.व. सम्म यस आ.व. मा र्रियोजनाकोतसे्रो चिणको कपि 

जम्मा 

दलित जनजाती अवय जम्मा दलित जनजाती अवय जम्मा दलित जनजाती अवय जम्मा 

१ ४४ ९२ ३२१ ४५७ १५ ३ ३४ ५२ ५९ ९५ ३५५ ५०९ 

२ ९ ११ ९० ११० २ ० ५७ ५९ ११ ११ १४७ १६९ 

३ ४७ १०१ ५८ २०६ ११ २० १७ ४८ ५८ १२१ ७५ २५४ 

४ २६ ० २५४ २८० १ ० ७३ ७४ २७ ० ३२७ ३५४ 

५ ३७ ५३ ७५ १६५ ६९ ५ ६५ १३९ १०६ ५८ १४० ३०४ 

जम्मा १६३ २५७ ७९८ १२१८ 
९८ 

२८ 
२४६ ३७२ 

२६१ २८५ १०४४ १५९० 
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तालिका २.६: आयआजनु सम्बविी लवविण 

 

क्र.सां. 

 

आयआजनु क्रक्रयाकिार्हरु 
व्यवसाय गने जम्मा व्यलक्त 

दलित जनजाती अवय जम्मा 

१ व्यवसालयक तिकािी तथा मसिा खेती १५ १० ३० ५५ 

hDdf  १५ १० ३० ५५ 
 

तलिका २.७: सहकािी सम्बविी लवविणीः 

क्र.सां. 

 

सूचकहरु 
र्रियोजनाको प्रालवलिक सहयोग प्राप्त सहकािीको नाम 

देलवमालिका कृलर् 

सहकािी सांस्था 

लिलमटेड 

दपदेदह प्रािाांगारिक कृलर् 

सहकािी सांसथा लिलमटेड 

 

१ सहकािीमा आवर्द् उर्भोक्ता 

सलमलत सांख्या 
   

क सामपदालयक सांस्था ११ ६  

ख उर्भोक्ता सलमलत ६ ०  

ग घिवािी व्यवस्थार्न समपह ० ०  

२ शेयि िनीहरुको सांख्या २४८ २१८  

क मलहिा  ९९ १०४  

ख र्परुर् १४९ ११४  

३ कपि सम्र्त्ती रु. ८०६६९९ १२४२१८७  

४ कपि ऋण िगानी रु ७६३२०० ०  

५ असूिी दि  ० ०  

६ खपद नाफा रु ९१२८७ ०  

७ ममुत सम्भाि कोर् लवलनयोजन 

रु 
० ०  

८ जगेडा कोर् रु. ० ०  

९ सञ्चािन आत्मलनभुिता १ ०  

३. अनपगमन तथा प्रलतबदेन 

तालिका ३.१: अनपगमन कायदुिबाट योजनास्तिमा गरिएको अनपगमनको लवविण 

क्र.सां. योजनाको नाम 

चिणवर्द् 

कायुर्र्द्लत 

वमोलजम गनपरु्ने 

स्थिगत अनपगमन 

सांख्या 

स्थिगत 

अनपगमन 

गरिएको 

सांख्या 

गाउँर्ालिका 

कायािुयवाट 

अनपगमन मा 

सहभालग भएको 

सांख्या  

१ jf3wf/f vf=kf= tyf ;/;kmfO of]hgf 2 2 2 
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२ a}:of8L b'kf{ vf=kf= tyf ;/;kmfO of]hgf 2 2 2 
३ s'lt lxN;f nfs]{ vf=kf= tyf ;/;kmfO of]hgf 2 2 2 
४ dl;gf vf=kf= tyf ;/;kmfO of]hgf 2 2 2 

५ gfosjf8f vf=kf= tyf ;/;kmfO of]hgf 2 2 2 
६ kmf]Srf8= vf=kf= tyf ;/;kmfO of]hgf 2 2 2 
७ tfSnf vf=kf= tyf ;/;kmfO of]hgf 2 2 2 

८ dfgwf/f df=lj= vf=kf= tyf ;/;kmfO of]hgf 2 2 2 
९ afx'gvs{ vf=kf= tyf ;/;kmfO of]hgf 1 1 1 

१० h}dn] vf=kf= tyf ;/;kmfO of]hgf 1 1 1 
११ afD6f vf=kf= tyf ;/;kmfO of]hgf 1 1 1 
१२ n]v vf=kf= tyf ;/;kmfO of]hgf 1 1 1 
१३ vftL u'Djf vf=kf= tyf ;/;kmfO of]hgf 1 1 1 

१४ 
kfgnf]6L ;'gfvf8f vf=kf= tyf ;/;kmfO 

of]hgf 
1 1 1 

१५ lkg]/Lvf]nf l;+rfO{ of]hgf 1 1 1 
१६ sfnfd'n n]vdfemf l;+rfO{ of]hgf 1 1 1 

१७ lsldyf8= l;+rfO{ of]hgf 1 1 1 
१८ dO{vf]nf l;+rfO{ of]hgf 1 1 1 
१९ hfsf]6 ax'pkof]lu of]hgf 2 2 2 
२० tNnf] Ko'; jfn ljsf; ;/;kmfO of]hgf 2 2 2 
२१ ;+:yfut zf}rfnox? lgdf{0f 2 2 1 
२२ l;tf df=lj= zf}rfno lgdf{0f 2 2 2 
२३ k'0f{ ;/;kmfO -rf8= h'7]Ngf_ of]hgf, nfnL 2 2 1 
२४ k'0f{ ;/;kmfO -rf8= h'7]Ngf_ of]hgf, uf]Ksf 2 2 1 
२५ ;'wf/LPsf] kmnfd] r'Nxf] of]hgf, vfk'{gfy @,# 2 2 1 
२६ ;'wf/LPsf] kmnfd] r'Nxf] of]hgf, vfk'{gfy ! 2 2 2 

  जम्मा 42 42 38 

 

 

 

तालिका ३.२: गाउँर्ालिकाबाट र्रियोजनामा र्शे भएका प्रलतवदेनहरु 

क्र.सां. प्रलतवदेन आ.व. र्शे गनपरु्ने सांख्या समयमा र्शे 

गरिएको प्रलतवदेन 

सांख्या 

समयमा र्शे गनु 

नसक्रकएको प्रलतवदेन 

सांख्या 

१ मालसक आर्थुक प्रलतवेदन 

(फाँटबािी) 

१२ १० ० 

२ चौमालसक प्रगलत 

प्रलतवेदन 

३ ३ ० 
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३ वार्रु्क प्रलतवेदन १ १ ० 

 जम्मा १६ १४ ० 

तालिका ३.३: अनपगमनमा औलँ्याइएका सपझाबहरुको कायावुवयन 

क्र.सां. अनपगमन लमलत अनपगमन टोिीि ेक्रदएको सपझाब सपझावको कायावुवयन लवविण 

१ २०७७।०२।१४ 

दखेी 

२०७७।०२।२५ 

सबै योजनाहरुमा िागत ईस्टमेट 

अनपसाि कायुहरु भएको सो 

अनपसाि लनिवतिता क्रदनपर्ने  

कायाुववयन गरिएको  

२ २०७७।०३।०८ 

दखेी 

२०७७।०३।०१२ 

सबै योजनाहरुमा िागत ईस्टमेट 

अनपसाि कायुहरु भएको सो 

अनपसाि लनिवतिता क्रदनपर्ने 

कायाुववयन गरिएको 

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तजपमुा 

तालिका ४.१: गाउँर्ालिका र्रियोजना व्यवस्थार्न सलमलतको बठैक 

बठैक 

नां. 

लमलत प्रमपख छिफि तथा लनणयुहरु 

१ २०७६।०४।०३  सहयोगी सांस्था तथा गाउँर्ालिका जिस्रोत अलिकृतको अ.व. 

२०७५।०७६ को मपल्याांकनका िागी प्रमपख प्रशासक्रकय अलिकृत 

वा लनजिे तोकेको व्यालक्तिाइु तोके्न । 

२ २०७६।०५।१६  सहयोगी सांस्था तथा गाउँर्ालिका जिस्रोत अलिकृतको 

मपल्याांकन सलमलतको प्रलतवेदन अनपसाि लमलत २०७६।०४।०१ 

दलेख २०७७ अर्ाढ मसावत सम्म सम्झौता गने । 

३ २०७६।०६।१८  स्थानीय स्रोत व्यालक्तहरू तथा प्रालवलिक कमुचािी किािमा 

लनयलक्त गने । 

४ २०७६।०८।१०  याङचपखोिा िघप जिलवद्यपत योजनाको लवद्यपलतय सामाग्रीहरू 

सप्िाइका िागी वोिर्त्र सपचना अवहान गने । 

५ २०७६।१२।१०  अ.व. २०७६।०७७ मा हाि सम्म भएका क्रक्रयाकिार्हरूको 

सलमक्षा 

६ २०७७।०१।१५  अ.व. २०७६।०७७ मा सांचािन िहकेा योजनाहरूको अनपगमन 

गने । 

७ २०७७।२।१६  अनपगमन र्िचात सलमक्षा 

 २ थान भेण्डि मेलशन सिसफाइ बजेटबाट खिीद गने । 

८ २०७७।०२।२२  रू ३००००० बिाविको सिसफाइ सामाग्रीहरू सिसफाइ बजेट 

लशरु्कबाट खचु गने । 
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९ २०७७।०२।३१  अ.व. २०७६।०७७ को वार्रु्क कायुक्रम िालग सांशोिन गने ि  

No objection का िालग र्रियोजना सहयोग इकाइ , डडेििपिामा 

अनपिोि गने । 

१० २०७७।०३।०८  आ.व. २०७७।०७८ मा सांचािन गरिने योजनाहरूको छिफि । 

RMSU तथा SO को सांयपक्त मालसक वठैक 

१ २०७६।०४।२६  मालसक कायुयोजना अनपसाि भएको प्रगलत बािे छिफि 

२ २०७६।०५।३०  कमुचािीको कायुक्षेत्र लवभाजन बािे छिफि 

३ २०७६।०६।३०  मालसक कायुयोजना अनपसाि भएको प्रगलत बािे छिफि 

४ २०७६।०७।२४  मालसक कायुयोजना अनपसाि भएको प्रगलत बािे छिफि 

५ २०७६।०८।२९  चौमालसक प्रगलत प्रलतवेदन मालथ छिफि 

६ २०७६।०९।२७  मालसक कायुयोजना अनपसाि भएको प्रगलत बािे छिफि 

७ २०७६।१०।२९  मालसक कायुयोजना अनपसाि भएको प्रगलत बािे छिफि 

८ २०७६।११।२८  सम्र्न्न हुन बाँकी िहकेा योजना बािे छिफि 

९ २०७७।०२।३२  अनपगमन कायुदिबाट अएका सपझाव मालथ छिफि 

१० २०७७।०३।३१  वार्रु्क प्रलतवेदन तयाि ि प्रगलत सलमक्षा मालथ छिफि 

५. नीलत तजपमुा 

खार्पुनाथ गाउँर्ालिकािे तर्लशिमा उल्िेलखत नीलत , लनयमाविी , लनदलेशका ि एनहरू तयाि गिी 

गाउँर्ालिका कायुर्ालिका बैठक बाट र्ारित गद ैगाउँ सभा बाट अनपमोदन गने काम भएको छ । 

 जि उर्योग गपरूयोजना तथा लजलवकोर्ाजुन कायाुववयन योजना 

 स्थानीय तह सहकािी ऐन 

 कृलर् व्यवसाय प्रवर्द्न ऐन 

 स्थानीय तहको उर्भोक्ता सलमलत गठन , र्रिचािन तथा व्यवस्थार्न सम्वविी कायुलवलि 

 मयाुक्रदत मलहनावािी व्यवस्थार्न लनदलेशका २०७७ 

 खानेर्ानी , सिसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थार्न लनदलेशका २०७७ 

 जिस्रोत ऐन २०७७ 

 जिस्रोत लनयमाविी  २०७७ 

६. सहकाय ु

प्रभावकािी कायुक्रम सांचािन तथा कायाुववयनका गनुका िागी कसैको एक्िो प्रयासिे सम्भव हुदनै 

त्यसैिे र्रियाजनाबाट सांचािन हुने क्रक्रयाकिार्हरूिाइु प्रभावकािी रूर्िे सांचािन गनुके िागी 
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गाउँर्ालिकामा िहकेा लवलभन्न शाखा , प्रालवलिक सहयोग इकाइु ि अवय सिोकािवािा लनकाय सँग 

सम्र्कु समववय सहकायु गने काम भइिहकेो छ । र्रियोजनाको कायुक्रमिाइु प्रभावकािी कायाुववयन 

गिाउनको िागी योजना स्थिमा गएि अनपगमन सलमलत , लवर्यगत शाखाका प्रमपख ि अवय 

सिोकािवािा लनकाय सँग समववय ि सहकायु गरि र्टक र्टक अनपगमन गिाउने गरिएको छ । यसिी 

हुने अनपगमनमा कायुक्रम सांचािन प्रक्रक्रयामा अनपगमन , स्वीकृत माग अनपसािको श्रोत सािन 

समपदायमा र्पगे नर्पगेको त्यस अनपसािको काम भए नभएको जस्ता कायुक्रम शपरू दलेख त्यसिे क्रदने 

अलवतम प्रलतफि सम्मको अनपगमन भएको छ । 

 

 

 

तालिका ६.१: र्रियोजनासगँ सम्बलवित कृयाकिार्हरुमा सहकाय ु

क्र.सां. लनकायको नाम कायुक्रम सहकायकुो प्रकाि सहकायकुो िकम रु. (वा बिाबि) 

१ स्वास््य चौकी 

िािी 

िालिय 

सिसफाइि 

सप्ताह 

प्रालवलिक प्रलबलिक सहयोग 

२ स्वास््य चौकी 

िािी 

मयाुक्रदत 

महनावािी 

स्वच्छता क्रदवश 

प्रालविक प्रलबलिक सहयोग 

७. आइर्िेका समस्याहरु 

तालिका ७.१: आइर्िेका समस्याहरु तथा समािानका प्रयासहरु 

क्र.सां. समस्याहरु समािानका प्रयासहरु 

१ अत्यालिक मात्रामा लहमर्ात 

हुनप 

o लहउ र्ग्िीए र्लछ योजनाको काम शपरूवात गरिएको 

o लनयलमत रूर्मा कमुचािीबाट सहलजकिण भएको 

२ उर्भोक्तािे जनश्रमदानमा 

ध्यान नक्रदनप 

o समय समयमा उर्भोक्ताहरूको अम भेिा गिी उर्भोक्ता 

सलमलतिाइ र्रिचािन गरिएको 

o वडा स्तिीय स्थानीय तह सँग समववय ि सहकायु 

गरिएको 

३ दक्ष कामदाि उर्िधि नहुनप o अवय वडाका दक्ष कामदािको प्रयोग गरि योजना सम्र्न्न 

गरिएको  



अनपसचूी १: यस आ.व.मा सांचालित योजनाहरुको लवविण 

योजनाको नाम 

व

डा 

नां. 

योजनाको 

अनपमालनत िागत 

(रु. मा) 

यस योजनामा 

हािसम्म भएको 

खच ु(रु) 

यस आ.व.मा भएको 

खच ु(रु) 

यस योजनामा 

गाउँर्ालिकाको 

खच ु

आगामी 

आ.व.मा 

क्रमागत 

भई 

जान े/ 

नजान े

आगामी आ.व.मा 

हुन ेखचकुो िक्ष 

यस 

आ.व.मा 

सम्र्न्न 

आयोजना 

बाट 

िाभाववी

त 

जनसांख्या 

(GoN+GoF+EU+RM) (GoN+GoF+EU+RM) (GoN+GoF+EU+RM)  (GoN+GoF+EU+RM) 

खानरे्ानी तथा सिसफाइ योजना 
a}:of8L b'kf{ vf=kf= tyf 

;/;kmfO of]hgf 
5 

4,658,385.42 
3,395,999.99 1,698,000.00 517,000.00 ghfg] 0.00 278 

s'lt lxN;f nfs]{ vf=kf= tyf 

;/;kmfO of]hgf 
3 

4,471,506.91 
3,226,000.00 1,613,000.00 500,000.00 ghfg] 0.00 132 

dl;gf vf=kf= tyf ;/;kmfO 

of]hgf 
1 1,732,168.10 

1,219,000.00 609,500.00 162,000.00 ghfg] 0.00 85 

gfosjf8f vf=kf= tyf 

;/;kmfO of]hgf 
5 

7,722,218.83 
5,595,000.01 2,797,500.01 820,000.00 ghfg] 0.00 614 

kmf]Srf8= vf=kf= tyf ;/;kmfO 

of]hgf 
1 

5,907,948.32 
4,158,000.00 2,079,000.00 650,000.00 ghfg] 0.00 452 

tfSnf vf=kf= tyf ;/;kmfO 

of]hgf 
5 4,357,987.61 

3,134,000.00 1,567,000.00 456,000.00 ghfg] 0.00 229 

dfgwf/f df=lj= vf=kf= tyf 

;/;kmfO of]hgf 
5 

4,567,579.44 
3,180,000.00 1,590,000.00 598,000.00 ghfg] 0.00 15 

afx'gvs{ vf=kf= tyf ;/;kmfO 

of]hgf 
2 

4,160,257.03 
1,539,295.10 1,539,295.10 249,615.42 hfg] 1539295.10 0 

h}dn] vf=kf= tyf ;/;kmfO 

of]hgf 
5 

9,151,991.57 
3,386,236.88 3,386,236.88 549,119.50 hfg] 3386236.88 0 

afD6f vf=kf= tyf ;/;kmfO 

of]hgf 
5 

6,502,764.89 
2,406,023.01 2,406,023.01 390,165.90 hfg] 2406023.01 0 
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n]v vf=kf= tyf ;/;kmfO 

of]hgf 
4 6,657,217.91 

2,463,170.63 2,463,170.63 399,433.08 hfg] 2463170.63 0 

vftL u'Djf vf=kf= tyf 

;/;kmfO of]hgf 
3 

2,245,569.44 
830,860.69 830,860.69 134,734.17 hfg] 830860.69 0 

kfgnf]6L ;'gfvf8f vf=kf= tyf 

;/;kmfO of]hgf 
1 

6,622,595.01 
2,450,360.15 2,450,360.15 397,355.70 hfg] 2450360.15 0 

जम्मा:  74,768,352.57 41,286,946.46 27,181,446.46 6,483,423.75   13,075,946.46 1,963 

ससँचाई / बहुर्योगी  योजना 
lkg]/Lvf]nf l;+rfO{ of]hgf 5 4,401,953.26 1,540,683.64 1,540,683.64 440,195.33 hfg] 1540683.64 0 

sfnfd'n n]vdfemf l;+rfO{ 

of]hgf 
4 6,448,436.11 

2,256,952.64 2,256,952.64 644,843.61 hfg] 2256952.64 0 

lsldyf8= l;+rfO{ of]hgf 3 2,958,074.14 1,035,325.95 1,035,325.95 295,807.42 hfg] 1035325.95 0 

dO{vf]nf l;+rfO{ of]hgf 1 3,604,266.00 1,261,493.10 1,261,493.10 360,426.60 hfg] 1261493.10 0 

hfsf]6 ax'pkof]lu of]hgf 5 4,614,852.25 3,290,000.00 1,645,000.00 553,782.27 ghfg] 0.00 95 

जम्मा:  
22,027,581.76 9,384,455.33 7,739,455.33 2,295,055.22   6,094,455.33 95 

सांस्थागत शौचािय 

tNnf] Ko'; jfn ljsf; 

;/;kmfO of]hgf 1 1,072,906.00 672,000.00 672,000.00 150,000.00 ghfg] 0.00 30 

;+:yfut zf}rfnox? lgdf{0f 

 1-
5 3,442,450.13 1,872,302.21 1,872,302.21 300,000.00 hfg] 624100.74 694 

l;tf df=lj= zf}rfno lgdf{0f   1,455,917.47 1,005,000.00 1,005,000.00 185,000.00 ghfg] 0.00 290 

जम्मा:  
5,971,273.60 3,549,302.21 3,549,302.21 635,000.00   624,100.74 1,014 

र्णूु सिसफाइ योजना 
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k'0f{ ;/;kmfO -rf8= h'7]Ngf_ 

of]hgf, nfnL 1 1768367.71 874000 874000 349619.98 
ghfg] 

0.00 511 

k'0f{ ;/;kmfO -rf8= h'7]Ngf_ 

of]hgf, uf]Ksf 1 1911662.16 764000 764000 382282.2 
ghfg] 

0.00 411 

जम्मा:   3680029.87 1638000 1638000 731902.2   0 922 

सपिारिएको चपल्हो 

;'wf/LPsf] kmnfd] r'Nxf] of]hgf, 

vfk'{gfy @,# 

 
2,3 

1569313.98 990000.00 990000.00 235058.40 
ghfg] 

0.00 884 

;'wf/LPsf] kmnfd] r'Nxf] of]hgf, 

vfk'{gfy ! 1 1305421.12 945000.00 945000.00 195771.75 
ghfg] 

0.00 270 

जम्मा:   2874735.10 1935000.00 1935000.00 430830.15   0.00 1154 
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अनपसचूी २.१: यस आ.व.मा सांचालित तालिमहरुको लवविण 
 

क्र.सां. सञ्चालित तालिमको नाम वडा नां. तालिमको 

अवलि 

तालिम 

सांख्या 

दलित 

मलहिा 

दलित 

र्परुर् 

जनजाती 

मलहिा 

जनजाती 

र्परुर् 

अवय 

मलहिा 

अवय 

र्परुर् 

खानरे्ानी योजना चिणवर्द् कायरु्र्द्लत वमोलजमका तालिम 

1 of]hgfx?df r/0fj4 sfo{k4ltsf tflndx?     63 71 63 48 21 162 135 
2 pkef]Qmf ;ldtL Joj:yfkg tflnd 5 3 1 6 4 3 1 11 15 

3 of]hgfx?df lgdf{0f kZrft tyf kfgL ;'/Iff 

uf]i7L 
  3 8 6 3 2 2 19 19 

सिसफाइ, स्वच्छता,मलहनावािी व्यवस्थार्न ि जनचतेना सम्बविी तालिमहरु 

1 Kof8 agfpg] tyf xftw'g] cEof;   2 2 34 10 10 4 133 39 

लजवीकोर्ाजनु तथा सहकािी लवकाससांग सम्बलवित तालिमहरु 

1 3/jf/L Joj:yfkg tflnd   3 15 93 5 25 3 217 29 
2 8fn]r's ;+sng tyf k|zf]wg tflnd   5 1 0 0 1 3 4 2 
3 cu'jf ls;fg tflnd   3 1 2 0 0 0 11 3 

4 ljB't ;xsf/Lsf nflu k|lzIfs k|lzIf0f tyf 

ljlgod tof/L tflnd 
  10 2 3 2 1 2 9 15 

स्थानीय स्रोत व्यलक्त ि ग्रामीण ममतु सांभाि िगायत प्रालवलिक तालिमहरु 

1 :yfgLo >f]t JolQm tflnd   3 1 0 0 0 0 2 1 
           

जिउर्योग तथा जीलवकोर्ाजनु कायावुवयन गपरुयोजनासांग सम्बलवित तालिमहरु 

           

नवीकिणीय उजा ुतथा जिवायप र्रिवतनु सांग सम्बलवित तालिमहरु 

           

गाउँर्ालिका तथा लजल्िा स्तिीय क्षमता लवकास तालिमहरु 

1 lg0f{odf dlxnf tflnd   3 1 5 0 2 0 10 4 
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अनपसचूी २.२: गत वर् ु२०७५।०७६ सम्मको र्शे्की / वरेुजप बाकँीको अवस्था 
 

 

कप ि र्शे्की / वेरुजप िकम 

रु 

कप ि फछुयौट र्शे्की / वरेुजप िकम रु कप ि र्शे्की / वेरुजप िकम रु कप ि फछुयौट र्शे्की / 

वेरुजप िकम रु 

१९२,७७,००० १९२,७७,००० १९२,७७,००० १९२,७७,००० 

 

अनपसचूी २.३: आथीक बर् ु२०७६/०७७ मा थर् भएको समते कपि र्शे्की / बरेुजप बाकँीको अवस्था 
 

आ.व. २०७५/०७६ सम्मको र्शे्की / वरेुजप िकम 

मध्ये २०७६/०७७ मा फछुयौट भई  सो आ.व.को 

खपद बाांकी  िहकेो र्शे्की / वरेुजप िकम रु 

यस बर्ु थर् भएको र्शे्की 

िकम रु 

यस बर्ु थर् भएको समते  

०७५।०७६ सम्मको कप ि र्शे्की 

तथा वरेुजप बाकँी िकम रु 

कैफीयत 

१९२,७७,००० ० १९२,७७,०००  

गाउँर्ालिका स्तिीय ि वडा स्तिीय िालिय क्रदवश 

1 lbj;x? dgfpbf       40 20 4 1 108 116 



अनपसचूी ३: गाउँर्ालिकाका नमनूा उर्िधिीहरु तथा सफिताका कथाहरु 

 

१.व्यवस्थीत खानेर्ानी योजनािे गाउँमा हर्ु छायो  

x'Dnf lhNnfsf] ;b/d'vsfd b]vL &sf]if 6f9f /x]sf] 

vfk"{gfy ufpkflnsf j8f g+ ! nfnLdf kg]{ 

uf]Ksf,lr;fd''nsf] j:tL cGo j:tLsf] t''ngfdfb''u{'d 

jl:tsf] ?kdf lrlgG5 . o; ;d''bfodf j;f]jf; ug]{ 

3/w''/Lx?sf] ;+Vof !% /x]sf 5g eg] hDd} 3/w''/Lx?sf 

dflg;x? If]qLhft 5g . ljutsf] vfg]kfgLsf] cj:yfnfO 

lgofn]/  x]g]{ xf] eg] o; ;d'bfodf j;f]jf; ug]{ 

dflg;x? vf]nfsf] kmf]xf]/ kfgL vfg jfWo lyP oltdfq 

geP/ vf]nsf] b''liftkfgLsf] k|of]n] txfFsf dflg;x?df 

ljleGg lsl;dsf ;?jf /f]usf] k|sf]n] jif]{gL ;tfO{/x]sf] 

o; ufpFdf :yfoL ?kdf j;f]jf; ug]{ t]h jxfb''/ j''9fn] jtfp5g . em8fkvfnf,6fOkmfO8 h:tf kmf]xf]/ 

kfgLhGo /f]usf] k|sf]kn] o; ;d''bfodf /x]sf jfnjflnsfx?df 7""nf] c;/ kf/]sf] hfgsf/L j''9fn] 

jtfp5g\ . 

Xfn o; ;d''bfodf vfk''{gfy ufpFkflnsf , u|fld0f hn>f]t Joj:yfkg kl/of]hgfsf] cfly{s ;xof]u tyf 

;xof]lu ;+:yf :gf]Nof08 Plss[t ljsf; s]Gb|sf] ;xlhs/0fdf o; ;d''bfodf lr;fd''n vfg]kfgL tyf 

;/;kmfO{ of]hgfsf] ;Demf}tf u/L ldlt @)&&;fn h]7df 

;DkGg e} xfn oxfFsf dflg;x?n] :jR5 Jojl:yt kfgL 

vfg kfPsf5g . :jR5 Jojl:yt vfg]kfgLsf] k|of]un] 

ubf{ o; ;d''bfosf dflg;x? ljutsf] t''ngfdf 

ef8fkvfnf tyf cGo b''lift kfgLhGo /f]u jf6 sdL 

ePsf] o;} ufpsf h]i7 gfu/Ls d''gjf j''9fn] jtfpg'' 

ePsf] 5 . u|fld0f hn>f]t Joj:yfkg kl/of]hgfsf] 

cfly{s ? !@((,!@& / hgtfsf] ? $@(,)$# sf] nulg 

u/L hDdf ? !&@*,!&) df ;DkGg ePsf] vfg]kfgL 

of]hgfn] ubf{ oxfFsf dflg;x? Psbd v''l; ePsf o; 

ufpsf j''l4hLlj Joltm 6l; lji6n] jtfPsf5g .? !&@*,!&) sf] nugLdf lgd{f0f ePsf of]hgfx?df ! 

OG6]s, ! kfgL ;+sng efF8f -@3=ld=_  @ jfn d}lqwf/f tyf !@)) ld=d''VokfO{k nfO{g /xsf] k|fljlws 

xs{ /f]sfofn] jtfPsf 5g\ . 
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२.ul/jsf] 3/df nIdLsf] af; 

o; ljs6 x'Dnf lhNnf vfk'{gfy ufpFkflnsf j8f g+ $ l5k|fdf j;f]jf; ub}{ cfPsf ;]/ axfb'/ /fjnsf] 

kfl/jfl/s syfJoyf ;'Gbfpgsf] 

3/ bolgo sl7g cj:yf 

b]lvG5 . pgsf] lhjgdf 3/ 

kl/jf/nfO{ uf; jf; skf; 

lzIff lbIffubf{ wf}wf} ePsf] 

b]lvG5 cf/fdbfoL 

cfjZostfsf] t s] s'/f ug]{ 

clgjfo{ cfjZostfklg 6fg{ 

ufXf] cj:yfePsf] atfp5g\ 

.pgLnfdf] ;do b]lv s[lif 

v]tLkftLub}{ cfPsf] t/ kmnk'mn / t/sf/L afnLdflxhf]sf] kl/j]zdf sxLst} af6 klg ;xof]u gkfPsf] 

t/ k/Dk/fut v]tL cGgafnLnfO{ dfqk|yfldstf lbg] u/]sf] atfp5g\ . t/ cGgafnL af6 s'g} klg 

lsl;dsf] cfk'mnfO{ nfebfos gePsf] atfp5g\ cGgafnLsf ?kdf wfg, ux',F sf]bf,] kmfk/, sfu'gf,] lrgf] 

l;dL, hf} nufot cGo w]/} afnLx? nufOof] t/ pTkfbgsf lx;fjsf s'g}klg d'gfkmf sdfpg ;lsPg 

pgsf cg';f/ klxnf b]lv g} s[lif sfdk|lt ?lr /fVg] ePtfklg t/sf/L / kmnk'mn ;DjGwL cfk'mnfO 

s'g}klg ;/sf/L tyf u}/;sf/L lgsfoaf6 cfjZos ;/;Nnfx tyf lap ljhg st}af6 ;xof]u gePsf] 

atfp5g\ . lautsf lbgx?df afx|} dlxgf v]taf/Lsf] df6f];+u nl8a8L ubf{ klg 5 dlxgf vfg k'Ug 

ufxf]| ePsf] atfp5g\ . eft /f]6L;Fu of bfndfq of cfn' rf]ltsf] emf]n ;Fu laxfg a]n'sf vfgf vfOGYof] 

.  xfn cfk''m a'9f] cj:yfdf ePkl5 Pp6f s[ifsd'vL kl/of]hgf u|fdL0f hn;|f]t Joj:yfkg kl/of]hgf 

cfof] ca d}n] s]xL ;dGjo ug'{k5{ eGg] dg wf/f0ff d dfly cfof] ;f] kl/of]hgfn] ljleGg lqmofsnfkx?  

ub}{ cfPtfklg o; ufpFdf 3/jf/L Joj:yfkg s[lif ;d'x u7g ug]{ ;dodf d ;d'xsf] ;b:oaGg] /x/n] 

;d'xdf ;b:oag] / ;f] ;d'xaf6 # lbg] 3/jf/L Joj:yfkg tflnddf ;xefuL ePkl5 d}n] ;fgf] ltg]f 

3/jf/L Joj:yfkg ug{ k'u]kl5 d]/f] d'Nof+sg ul/ kl/of]hgf s[lif k|fljlwsn] dnfO{ cu'jf s[ifsdf 5gf}6 

ug'{ eof] / lhNnf :t/Lo cu'jf s[ifs tflnddf ;xefuL eOof] . pQm tflndaf6 d}n] s[lif ;DjGwLsf 

w]/} 1fg u'0fsf s'/f l;lsof] To; kl5 d}n] s]xLug'{ k5{ eGg] dgdfnfUof] ;f] tflnddf cGgafnL / 

t/sf/L afnLsf] t'ngfubf{ cGgafnL eGbf t/sf/L afnL af6 5f]6f] ;dodf l56f] / a9L cfDbfgL x'g]\/x]5 

eGg] s'/f a'em]/ ;f]xLcg';f/ 3/dfuO ;s] kl5 3/jf/L Joj:yfkg leq o; kl/of]hgf af6 pknAw ljp 

sfpnL,aGbf,Kofh,uf]ne]8f / Ps ;]6 yf]kfl;rfO{ Knfli6s kfn dnfO{ pknAw ul/ lbPkl5 df};dL tyf 

a]df};dL v]tLug{ z'? u/] To; kl5 pTkfbg klg lgs} ePsf] atfp5g\ xfd|f] ufpFsf] rfnrng cg';f/ 

dfu]/ vfg] ;dfhdf w]/} dfG5] x'G5g t/ sfd u/]/ vfg] sd} e]l6G5g\ o;/L dfUg] / O{:6 ldqnfO{ 

gf;f]sf] ?kdf lbP/ 3/ k/Ljf/n] vfP/klg cfk'mnfO{ ;f] pTkfbg u/]sf] t/sf/L af6 lgs} d'gfkmf ePsf] 

atfp5g\ glhssf] ahf/ ;b/d'sfd l;dsf]6df k'ufpg clncfk'm a'9f] ePsfsf/0fn] a]r ljvgdf 

sl7gfO{ ePsf] atfp5g\ . vfk'{gfydf uf8L cfPsf] cj:yfdf b}lgs lbg Kofh,uf]ne]8f ljlqmug{ >LdtL 

/ a'xf/L nfO{ ahf/df ljlqm ug{ k7fpg] atfp5g\ t/ ljZj dxfdf/L -sf]le8 !(_ sf] sf/0fn] 



GOVERNMENT OF NEPAL 

खार्पुनाथ गाउँर्ालिका, ग्रामीण जिस्रोत व्यवस्थार्न र्रियोजना तेस्रो चिणकोबार्रु्क प्रगलत प्रलतबेदन(२०७६/७७) 

28 | पा ना  

 

;b/d'sfd l;dsf]6 ahf/df pTkflbt a:t' 9'jfgL ug{ sl7gfO / k'ufO ;s] klg ahf/df lsGg]  

u|fxsgePsf] sf/0fn] klxnf] r/0fdf pTkfbgePsf] t/sf/L 3/d} vfg] / aFfsLpTkfbLt a:t'x? las|Lug{ 

gkfo/  ? !%)))) ;Dd 3f6f nfu]sf] atfp5g\ . To; kl5 ns8fpg v'nL ;s] kl5 ahf/sf] 

b/efpa'e\mbf g]kfnu~h ;'v]{t af6 cfPsf] uf]ne]8fsf] ? #%) / Kofhsf] @%) dflsg a]r ePsf] 

hfgsf/L kfOof] ;f]xLcg';f/ cfk\mgf] pTkflbtuf]ne]8f sf] k|lt s]=lh= ? #)) / Kofhsf] k|lt s]=lh ? 

@))df lalqmubf{ ahf/df l56f] vktePsf] atfp5g\ . jflif{s ?kdf o;/L cfk'mn] pTkfbg u/]sf] 

t/sf/L lalqm af6 ?=$))))).cfDbfgLx'g] u/]sf] atfp5g\ ;dfhdf dflg;x? sfd gu/L 7'nf] kmnvfg] 

rfxgf af]s]sf x'G5g\ t/ jf:tjdf sfdu/] cfk\mgf] v]t af/Lsf ;'g kmNg] atfp5g pgL t/sf/L v]tL / 

3/jf/L Joj:yfkgn] cfkm\gf] kfl/jfl/s lhjg:t/nfO{ 

prfO{df k'ufpg ;lsg] atfp5g\ TotLdfq geP/ k};f eGg] 

s'/f xf]6n k;n / hflu/ vfP/ dfqgeP/ Aoa;foLs 

t/sf/L v]tL / 3/af/L Aoa:yfkgub{} :jtGq ?kdf cfly{s 

d'gfkmf u/L u'0f:t/Lo lhjg ljtfpg ;lsG5 xfncfP/ 

/fjnsf cg';f/ klxn]sf] cfk\mgf] kfl/jfl/s lhjg:t/ w]/} 

prfOdf k'u]sf]5 klxn] ljxfg a]n'sf 5fs 6fg{ wf} wf} ePsf] 

atfp5g\ jt{dfg cj:yfdf afnaRrfnfO{ uf; jf; skf;sf 

;fy} ufpF b]lv sf7df08f};Dd afnaRrfnfO{ k9fO n]vfOul/ 

;'vdo lhjg ljtfO ? ! b]lv @ nfv ;Dd jrtug]{ u/]sf] 

atfp5g\ . klxn] cfk'mn] cfk\mgf] vfgnfpgsf] nflu w]/} ;Fu 

C0f ;fk6L u/L lhjg u'hf/f u/]sf] atfp5g\ TotLj]nf 

kfl/jfl/s cj:yf sdhf]/ bolgo ePkl5 ;a}n] cfk'mnfO{ x]g]{ 

b[i6Lsf]0f km/s lyof] . o;/L s[ifs d'vL  kl/of]hgf u|fdL0f 

hn;|f]t Joj:yfkg kl/of]hgfn] pTkfbg b]lv ahf/;Dd 

ckgfpg' kg]{ ljleGg 1fg ;Lksf] ljsf; u/L d]/f] lhjg 

:t/nfO{ dfyL psf:g u|fdL0f hn;|f]t Joj:yfkg kl/of]hgfn] 

cla:d/0fL ;xof]u u/]sf] x'bf d]/f] 3/kl/jf/n] o; 

k/Lof]hgfnfO{ nIdLsf] ?kdf lnPsf5f} . To;}n] d]/f] cGt/ 

cfTd b]vL o; kl/of]hgfnfO{ xflb{s xflb{s wGojfblbg 

rfxG5f} o;/L jf:tljstfoyft{ vGr'jf / pTkfbs s[ifs sf] 

s:tf] xf]] d'Nof+sgul/ cfufdL lbgdfklg s[ifsx?nfO{ cfjZos ;'emfj ;Nnfxsf ;fy} ljleGg s[lif 

;fdfu|L / ljpljhgsf] ;xof]usf] ck]Iff ub{5' . 
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अनपसचूी ४: लभलजलवलिटी 

 लवश्व महामािी (कोलभड १९) कोिाना भाइिस िाग्नबाट बच्नको िागी जनचेतना मपिक 

र्ोििहरू लवलभन्न स्थानमा टाँस गरिएको । 

 जनचेतनामूिक सवदशे िेलडयो बाट प्रशािण गरिएको । 

 योजनािाइु प्रभावकािी कायाुववयन तथा र्ािदर्शुताको िागी सबैिे देखे्न गरि सपचना र्ाटी टाँस 

गरिएको । 

क्र.सां. माध्यम लमलत प्रसािण गरिएको लवर्यवस्तप 

१ 
ए.एम. िेलडयो बैशाख दलेख आर्ाढ 

२०७७ 

सिसफाइसांग सांबलवित चतेनामपिक सवदशेहरु प्रसािण भएको  
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अनपसचूी ५: जनशलक्त लवविण 

 

 

क्र.सां. कमचुािीको नाम कायािुय र्द जम्मा 

अनपमालनत 

योगदान 

(मलहनामा) 

क. गाउँर्ालिका सहयोग ईकाइ अवतिगत िहने गरिीः 

१ ऐन बहादपि िोकाया खार्पुनाथ गा. र्ा. / ग्रालमण जिश्रोत 

धयवस्थार्न र्रियोजना हुम्िा 

गाउँर्ालिका 

जिश्रोत अलिकृत 

१२ 

२ तेलवजन िामा ग्रालमण जिश्रोत धयवस्थार्न 

र्रियोजना हुम्िा 

प्रालवलिक सहजकताु ९ 

३ बखु बहादपि र्ाि ग्रालमण जिश्रोत धयवस्थार्न 

र्रियोजना हुम्िा 

जीलवकोर्ाजुन 

सहजकताु 

६ 

ख. सहयोगी सांस्था अवतिगत िहन े

खार्पनुाथ गा. र्ा. / ग्रालमण जिश्रोत धयवस्थार्न र्रियोजना, स्नोल्याण्ड एक्रककृत लवकास के्रवर हुम्िा 

१ लनि लवक्रम शाही  स्नोल्याण्ड एक्रककृत लवकास के्रवर क्रफल्ड सांयोजक १२ 

२ देवजङ हमाि  स्नोल्याण्ड एक्रककृत लवकास के्रवर क्रफल्ड सांयोजक १२ 

३ जान बहादपि छत्याि स्नोल्याण्ड एक्रककृत लवकास के्रवर सव इुलवजलनयि ९ 

४ र्ािसा शाही  स्नोल्याण्ड एक्रककृत लवकास के्रवर सिसफाइु तथा 

स्वच्छता प्रवुर्द्क 

१२ 

५ जिम बहादपि शाही स्नोल्याण्ड एक्रककृत लवकास के्रवर सिसफाइु तथा 

स्वच्छता प्रवुर्द्क 

१२ 

६ हकु िोकाया स्नोल्याण्ड एक्रककृत लवकास के्रवर जिस्रोत प्रालवलिक १२ 

७ हकु बपढा स्नोल्याण्ड एक्रककृत लवकास के्रवर जिस्रोत प्रालवलिक १२ 

८ नविाज शाही स्नोल्याण्ड एक्रककृत लवकास के्रवर जिस्रोत प्रालवलिक १२ 



GOVERNMENT OF NEPAL 
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९ ितन भण्डािी स्नोल्याण्ड एक्रककृत लवकास के्रवर लजलवकोर्ाजुन प्रवुर्द्क ९ 

 

 

 

 
 

*** 


