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आलिताि गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् 

आलिताि, डडेल्धरुा



k|zf;lgs If]q M– ;'b'/ klZrd k|b]z, 88]Nw'/f lhNnf

:yfkgfM– @)&# ;fn -;flas cflntfn / uf+v]t uflj;x?_

j8f ;+VofM– * 

If]qkmn M– @(@=*^ au{ ls=ld=

cjl:ytLM– ;d'b| ;txb]lv *))—@!$% ld6/

hg;+VofM १६१२४
k||d'v efiff M– 8f]6]nL / g]kfnL

gfdfs/0fM– P]ltxfl;s / ;'Gb/ tfn cflntfnsf] gfdaf6

k||d'v wfld{s tyf ko{6sLo :ynx?M– cflntfn, hf]lzgf em/gf, :ofnrf}8L dxfb]j, 306]Zj/ dxfb]j, clzu|fd

afaf, ;d}hL, lhdbf/ afafsf] dGbL/, zlxb ledbQ kGtsf] zxfbt k|fKt uNn]s, 



ufpFkflnsfsf] rf/lsNnf ;Ldfgf

;Ldfgf M

k"j{ M uGofkw'/f / hf]/fon ufpFkflnsf

klZrd M k/z'/fd gu/kflnsf

pQ/ M efu]Zj/ ufpFkflnsf / cd/u9L gu/kflnsf

blIf0f M r'/] ufpFkflnsf / k/z'/fd gu/kflnsf



clntfn ufpFkflnsfsf] gSzf



ऐलतहालिक ताि आलिताि



गाउँिभा तथा कार्यपालिका बैठक िम्बन्धध लबबरण
 गाउँ िभाको बैठक बिेको िंखर्ााः- १ पटक (लबशेष)
 कार्यपालिका बैठक बिेको िंखर्ााः- १२ पटक
 िभा तथा कार्यपालिका बैठकको लिलत, ििर्, स्थान र कार्यिूची लनधायररत ििर्िै 
िदस्र्हरुिाई उपिब्ध गराएको ।



आलथयक बषय २०७७।०७८ िम्ि लनिायण भएका ऐन 
काननु कार्यलबलधहरु

क. ऐनहरुाः- १६ वटा 
 ख. लनर्िाविी, लनदेन्शका, कार्यववलध, िापदण्डहरुाः – ३० वटा
 ग. अधर्ाः- २ वटा 
जम्िााः- ४८ वटा



आलथयक बषय २०७७।०७८ िा िेवा प्रबाहको िालग जनिन्िको 
लबबरण

लबबरण िंखर्ा ररि
स्थार्ी करार जम्िा

अलधकृतस्तर ११ 7 2 9 2

िहार्कस्तर ५४ 32 11 43 11

कूि जम्िा 65 39 13 51 13



आलथयक बषय २०७७।०७८ िा आलिताि गाउँपालिका द्वारा 
प्रर्ोगिा ल्र्ाईएका अनिाईन िेबाहरु

CMIS System

IEMIS System

Group SMS System

PMIS System

WEB base MIS

Mobile App

GISI MIS System

MDSA 

VERSP MIS

SUTRA



आलथयक बषय २०७७।०७८ को लबन्िर् अवस्था
क्र. िं.

श्रोत
ah]6 lzif{s

बावषयक अनिुालनत आर् आम्दानी/प्रालि

१ नपेाि िरकार ििालनकरण 
अनदुान

८ करोड ३५ िाख ४ करोड १६ िाख 

२ नपेाि िरकार िशतय अनदुान २३ करोड ६४ िाख ६ हजार १५ करोड ३१ िाख ३९
हजार ३िर्

३ नपेाि िरकार ििपरुक अनदुान १ करोड ५२ िाख ३९ िाख

४ नपेाि िरकार लबशेष अनदुान १ करोड १० िाख ६० िाख

५ नपेाि िरकार राजश्व बाँडफाड ७ करोड ८० िाख ५९ हजार
६ िर् ७०

३ करोड ८१ िाख ७ 
हजार २िर् ७२



आलथयक बषय २०७७।०७८ को लबन्िर् अवस्था
क्र. िं.

श्रोत
ah]6 lzif{s

बावषयक अनिुालनत आर् नपेाि िरकार 
प्रालि

६ िदुरुपन्िि प्रदेश ििालनकरण 
अनदुान

६९ िाख ४३  हजार ३४ िाख ७० हजार

७ िदुरुपन्िि प्रदेश िशतय अनदुान ० ०

८ िदुरुपन्िि प्रदेश ििपरुक अनदुान १ करोड १८ िाख ४९ हजार ५७ िाख ७७ हजार

९ िदुरुपन्िि प्रदेश लबशेष अनदुान ५५ िाख २१िाख

१० िदुरुपन्िि प्रदेश राजश्व बाँडफाड १५ िाख ९५ हजार ८ िाख २३ हजार ३ 
िर् २७

११ आधतरीक श्रोत २ करोड ६२ िाख ५१ हजार ३
िर् ३०

१८ िाख



चाि ुcf=j=sf] rfn' tyf k"lhut ljlgof]hg tyf vr{ 

-;zt{ cg'bfg ;lxt_

क्र. िं. बजेट न्शषयक बावषयक बजेट खचय प्रगलत 
प्रलतशत िौजदात

!
िितय तथा
rfn' vr{

२८ करोड, ३० िाख,
५२ हजार

११ करोड, ५१ िाख, ९० 
हजार ७६

४०.६९% १६ करोड, ७८ िाख, 
६१ हजार, ९ िर् २४

@ k"FhLut vr{
१९ करोड, ३२ िाख,
५२ हजार

६ करोड, ८ िाख, १
हजार ६ िर् ३७

३१.४६% १३ करोड, २४ िाख,
५० हजार ३ िर् ६३

hDdf
४७ करोड, ४३ िाख,
४ हजार

१७ करोड, ५९ िाख,
९१ हजार, ७ िर् १३

३६.०७% ३० करोड, ३ िाख, १२
हजार २ िर् ८७



आलिताि गाउँपालिकाको आधतररक 
िेखा पररक्षण शाखा तफय को बावषयक 

प्रगलत वववरण



• dxfn]vf k/LIfssf] %& cf} aflif{s k|ltj]bg cg';f/ cf=j= @)&%.)&^ df ^=!^ k|ltzt a]?h" /x]sf] .

• pQm a]?h" c;'n pk/ ,lgoldt ug{sf nflu ljleGg JolQm, ;+3 ;+:yfnfO{ kqfrf/ ul/Psf] .

• kqfrf/ ul/P kZrft ljleGg JolQm, ;+3 ;+:yfaf6 c;'n tyf lgoldt x'g] qmd hf/L /x]sf] . 

आ.ब

बेरुजु
िंपररक्षण 
गररएको बाँकी बेरुजु अििु 

भएको
प्रिाण पेश 
भएकोअििु 

गनुयपने
लनर्लित बेरुजु

अलनर्लित 
भएको]

प्रिाण पेश
गनुयपने

२०७३।०
७४

११ िाख ८० 
हजार

६१ िाख 
१२ हजार ४ 
िर् ९५

१ करोड ८६ 
िाख ७८ िर् 
४३२०७४।०

७५
८६ िाख
९२ हजार

२ िाख ५४ 
हजार

३ िाख ८५ 
हजार

० ९३ िाख ३१ 
हजार 

२०७५।०
७६

८८िाख 
६१ हजार 
४ िर् 
२१

१ करोड ५५ 
िाख ७१ हजार
६ िर् २५

१ करोड ९० 
िाख ४६ हजार
६ िर् ९६

० ४ करोड ३४ 
िाख ७९
हजार ७ िर् 
४२

जम्िा १ करोड 
७५ िाख 
५३ हजार 
४ िर् 
२१

१ करोड ५८ 
िाख २५ हजार
६ िर् २५

१ करोड ९४ 
िाख ३१ हजार
६ िर् ९६

० ५ करोड ३९ 
िाख ९० 
हजार ७ िर् 
४२

६१ िाख 
१२ हजार ४ 
िर् ९५

१ करोड ८६ 
िाख ७८ 
हजार ३ िर् 
४३



बेरुजु

जम्िा बेरुजु अििु भएको प्रिाण पेश
भएको बाँकी बेरुजु

अििु 
गनुयपने लनर्लित गनुयपने

३ िाख 
५० 
हजार ७ 
िर् १६

५७ िाख 
६९ हजार १ 
िर् ६९

६१ िाख 
१९ हजार
८ िर् 
८५

२० हजार 
८ िर् 
५४

२२ िाख 
२५ हजार 
४

३८ िाख 
७४ हजार 
२७



आलथयक बषय २०७७।०७८ को हाि िम्िको आधतररक आर्
क्र.िं
.

करको प्रिखु श्रोत िंकलित रकि कैवफर्त

१ बहाि लबटौरी कर ५ हजार 

२ भलुि कर (िािपोत) १ िाख ५२ हजार ३ िर् ५९

३ अधर् िनोरञ्जन कर १८ हजार ९ िर् २०

४ घर वाहाि कर १ िाख १९ हजार १ िर् ३

५ अधर् प्रशािलनक िेवा शलु्क २ िाख ७७ हजार



आलथयक बषय २०७७।०७८ को हाि िम्िको आधतररक आर्
क्र.िं
.

करको प्रिखु श्रोत िंकलित रकि कैवफर्त

६ िरकारी िम्पन्िको बाहाि बाट 
प्राि आर्

३ िाख ९४ हजार

७ पररक्षा शलु्क १७ हजार ७ िर्

८ नक्िा पाि दस्तरु ५ िर्

९ लिफाररि दस्तरु १ िाख ९० हजार ८ िर् ७२

१० व्र्न्िगत घटना दताय दस्तरु ६४ हजार ३ िर् ९०



आलथयक बषय २०७७।०७८ को हाि िम्िको आधतररक आर्
क्र.िं
.

करको प्रिखु श्रोत िंकलित रकि कैवफर्त

११ नाता प्रिान्णत दस्तरु १ हजार ९ िर् १०

१२ व्र्विार् रन्जषे्ट्रिन दस्तरु १५ हजार ७ िर्

१३ अधर् दस्तरु ५८ हजार ४२

१४ अधर् राजश्व ७ हजार ४ िर् ९०

१५ व्र्विार् कर ५८ हजार ८ िर् २३



आलथयक बषय २०७७।०७८ को हाि िम्िको आधतररक आर्

क्र. िं.

करको प्रिखु श्रोत िंकलित रकि कैवफर्त

१६ अधर् कर ३ िाख ४९ हजार ५ िर् ४६

१७ बेरुज ुफर्छौट ७७ हजार ८ िर् ८०

जम्िा १८ िाख ९ हजार २ 
िर् ३५



आलथयक बषय २०७७।०७८ िा हाि िम्ि भएको खचयको बाडँफाँड
(लबषर्गत के्षत्रगत बाडँफाडँ)

क्र.ि
.

लबषर्गत के्षत्र लबलनर्ोन्जत 
बजेट

र्थाथय खचय खचय 
प्रलतशत

िौज्दात

१ भौलतक पबुायधार लबकाि ८ करोड ७८
िाख ८१ हजार 
६ िर्

२ करोड १४ 
िाख ८९ हजार 
४ िर् ९

२४.४५% ६ करोड ६३ िाख ९२ 
हजार १ िर् ९१

२ िािान्जक लबकाि २० करोड ७८ 
िाख १२ हजार

८ करोड ५८ 
िाख ५४ हजार 
२ िर्

४१.३१% १२ करोड १९ िाख 
५७ हजार ७ िर् ९९

३ आलथयक लबकाि ५ करोड ८३ 
िाख ४७ हजार 

२ करोड १५ 
िाख ९५ हजार 
८ िर् ९५

३७.०१% ३ करोड ६७ िाख ५१ 
हजार १ िर् ५



आलथयक बषय २०७७।०७८ िा हाि िम्ि भएको खचयको बाँडफाँड
(लबषर्गत के्षत्रगत बाडँफाडँ)

क्र.ि
.

लबषर्गत के्षत्र लबलनर्ोन्जत 
बजेट

र्थाथय खचय खचय 
प्रलतशत

िौज्दात

४ वन, वातावरण, तथा ववपद 
व्र्वस्थापन (िशुािन तथा 
अधतरिम्बन्धधत के्षत्र) 

३ करोड ४६ 
िाख ५ हजार 

८१ िाख २४ 
हजार ५ िर् ६३

२३.४८% २ करोड ६४ िाख ८० 
हजार ४ िर् ३७

५ कार्ायिर् िंचािन तथा
प्रशािलनक

८ करोड ७६ 
िाख ५८ हजार 
४ िर्

३ करोड ८९ 
िाख २७ हजार 
६ िर् ४६

४४.४१% ४ करोड ८७ िाख ३० 
हजार ७ िर् ५३

कुि जम्िा ४७ करोड ६३ 
िाख ४ हजार

१७ करोड ५९ 
िाख ९१ हजार 
७ िर् १३

३६.९४% ३० करोड ३ िाख १२ 
हजार २ िर् ८६



आलथयक बषय २०७७।०७८ िा प्रकोप व्र्वस्थापन कोषको लबबरण 
क्र.ि. खचय न्शषयक बावषयक बजेट र्थाथय खचय खचय प्रलतशत िौज्दात

१ नपेाि  िरकार 
ििालनकरण अनदुान

५४ िाख ८७ 
हजार

४७ िाख ७९ 
हजार ९ िर् ८३

८७.११% ७ िाख ७ हजार
१६

२ नपेाि िरकार अधर् 
अनदुान चािु

१० िाख ० ० १० िाख

३ िदुरुपन्िि प्रदेश 
ििालनकरण अनदुान

५ िाख ४ िाख ५० हजार ९०% ५० हजार

कुि जम्िा ६९ िाख ८७ 
हजार

५२ िाख २९ 
हजार ९ िर् ८३

७४.८५% १७ िाख ५७ 
हजार १६



आ.व. २०७७।०७८ िा आलिताि गाउँपालिकािे गररब, अिहार्, दीघय रोगी र 
आलथयक न्स्थलत किजोर भएका व्र्न्िहरुिाई उपिब्ध गराएको आलथयक िहर्ोग

कुि रकि : १०२९९९५। ( अक्षरेपी दश िाख उननलति हजार नौ िर् पंचानब्बे)

लि.नं. वडा नं. िंखर्ा कुि रकि 

१ १ १३ जना

१०,२९,९९
५।

२ २ ९ जना
३ ३ १७ जना
४ ४ ७ जना
५ ५ १७ जना
६ ६ ९ जना
७ ७ ९ जना
८ ८ १२ जना

जम्िा ९३ जना



अधर् िंघ िंस्थाहरुिाई उपिब्ध गराएको आलथयक िहर्ोग

 डडेल्धरुा अस्पताििा कोरोना ववशेष अस्पताि िंचािन गनय : १००००००। 
(दश िाख िात्र)-ववपद् व्र्वस्थापन कोषबाट

 जालत व्र्वस्था उधििुन िोचाय ि.ुप. प्रदेश िलिलतिाई : १००००। (दश 
हजार िात्र)

 डडेल्धरुा बवहरा िंघिाई : ५०००। (पाँच हजार िात्र)
 न्जल्िा ििधवर् अलधकारी, कैिािीका ववर बहादरु शाहीिाई लिभर 
प्रत्र्ारोपण गनयका िालग : २५०००।(पन्चचि हजार िात्र)



क्रिश:
 नेपाि रेडक्रि िोिाईटी, डडेल्धरुा शाखािाई रि िंचार केधर व्र्वस्थापन तथा 
िंचािनका िालग : १०००००। (एक िाख िात्र)

 रावष्ट्रर् तेकवाधदो प्रलतर्ोलगतािा िहभागी ८ जना खेिाडी र प्रन्शक्षकिाई : 
४००००। (चालिि हजार िात्र)

 हािी िबैको िालग एकता ििाज, परशरुाि न.पा.१२ िाई न्शवरात्री ववशेष 
िांस्कृलतक कार्यक्रि िंचािन गनय : २५०००। (पचचीि हजार िात्र)

 नेपाि िगर िंघको प्रदेश अलधवेशनिा िहभागी वटििाई : २५०००। (पचचीि 
हजार िात्र)

 नेपाि रेडक्रि िोिाईटी, डडेल्धरुाको न्जल्िाको उन्णकोटिा िम्पन्न िाधारण 
िभाको िालग : २००००। (बीि हजार िात्र) 

 वडा नं. ६ र ७ का बाढी पवहरो वपलडत ६८ पररवारिाई : १००००००।(दश 
िाख िात्र) 



आलथयक बषय २०७७।०७८ िाउन देन्ख हाि िम्ि धर्ावर्क िलिलत द्वारा 
िम्पादन गररएका कार्यहरु 

क. िदु्दा दताय- ८ वटा 
 ख. िेिलििाप भैिकेका – ४ वटा
 ग. वडािा पठाएको - २ वटा 
घ. बाँकी - २वटा
काननु िम्बधधी वकताबको व्र्वस्था गररएको



आलथयक बषय २०७७।०७८ िाउन देन्ख हाि िम्ि र्ि कार्ायिर्िा 
दताय र चिानी भएका पत्रहरुको िंखर्ा

क. दताय पत्र - २२२६ वटा 
ख. चिालन पत्र – ११०२वटा



आलिताि गाउँपालिकाको 
कार्ायिर्िा रहेका खचय भएर नजाने 

न्जधिी िािानहरुको वववरण



आलिताि गा.पा को न्जन्धि प्रलतबेदन

लि.न. िाििािानको नाि न्जन्धि पाना अनिुार िौज्दात
१ िोफा िेट ६ िेट
२ िोफा िेट (रेगन्जन) १ िेट
३ ररभन्ल्बङ्ग न्चर्र २५ थान
४ अवफि टेविु २१ थान
५ न्स्टि दराज २७ थान
६ बकु कनयर ६ थान
७ पिान्स्टक कुन्चय १४१ थान
८ कम््र्टुर टेवि ५ थान
९ ई्िन प्रोजेक्टर १ थान
१० िोटर िाईकि १५ थान वडा िवहत



आलिताि गा.पा को न्जन्धि प्रलतबेदन

लि.न. िाििािानको नाि न्जन्धि पाना अनिुार िौज्दात
११ ल्र्ापटप १६ थान
१२ क्र्ानन वप्रधटर(३०१०) १ थान
१३ डेस्टप कम्पटुर ३ थान
१४ क्र्ानन वप्रधटर ६ थान
१५ िाििङ वप्रधटर २ थान
१६ पानी वफल्टर ७ थान
१७ काठँको िाधारण टेविु १४ थान
१८ वटनको बाकि ३ थान
१९ वट-टेवि ८ थान
२० काठको कुन्चय ६ थान



आलिताि गा.पा को न्जन्धि प्रलतबेदन

लि.न. िाििािानको नाि न्जन्धि पाना अनिुार िौज्दात
२१ काठको स्टुि ७ थान
२२ व्रदर वप्रधटर रंलगन २ थान
२३ व्रदर वप्रधटर िाधा २ थान
२४ काठको कुन्चय हिावािा ६ थान
२५ टेलिलभजन(T.V.) १ थान
२६ लडि होि १ थान
२७ ्िान्स्टक डस्टववन १० थान
२८ कपडा ह्याङ्गर १ थान
२९ पानी तान्न ेिोटर २ थान
३० ग्र्ाि चिुो ५ थान



आलिताि गा.पा को न्जन्धि प्रलतबेदन

लि.न. िाििािानको नाि न्जन्धि पाना अनिुार िौज्दात
३१ लिलिङ फ्र्ान १३ थान
३२ टेविु फ्र्ान १ थान
३३ क्र्ानन क्र्ािरा लड ७५० १ थान
३४ लडन्जटि क्र्ािरा ७ थान
३५ िोिार िेट २ थान
३६ अराि बेधच ४ थान
३७ LED 52 Inch Screen १ थान 
३८ पिङ् बक्ि खवटर्ा १ थान 
३९ काठको खवटर्ा २ थान 
४० भ्र्ाकुि न्क्िनर १ थान



आलिताि गा.पा. को न्जन्धि प्रलतबेदन

लि.न. िाििािानको नाि न्जन्धि पाना अनिुार िौज्दात
४१ ्िाि १ थान 
४२ हतौडा १ थान
४३ इस्कुड्राईभर १ थान
३४ खाना पकाउने भाडािेट २ िेट
४५ अटोिेवटि िेभि िेलिन (Automatic level Machine) 2 थान
४६ न्जवपर्ि िेलिन( GPS Machine) 2 थान
४७ Abney Lebel 4 थान
४८ Alti meter 4 थान
४९ Reading Staff 2 थान
५० Tripod Stand 2 थान



आलिताि गा.पा को न्जन्धि प्रलतबेदन

लि.न. िाििािानको नाि न्जन्धि पाना अनिुार िौज्दात
५१ Ranging rod ८ थान
५२ होधडा जेनेरेटर १ थान
५३ तेिको ड्रि ्िावटकका १८ थान
५४ लडजि १६८० लिटर
५५ गाउँपालिकाको भवन ३ वटा
५६ UPS ३ थान
५७ गाउँपालिकाको जग्गा ५२ रोपनी
५८ ब्र्ाहोिोडर(िे.१ ग १०९) १ वटा
५९ टाटा ििहु ऐम्विेुधि( ि.१ झ.१११) १ वाट
६० िहेधरा स्कारवपर्ो वपक अप( बा.२ झ ३८७५) १ वटा
६१ लडजे िाउधड १ थान



आलिताि गा.पा को न्जन्धि प्रलतबेदन
लि.न. िाििािानको नाि न्जन्धि पाना अनिुार िौज्दात
६२ e- हान्जरी ९ थान
६३ Hard Disk ५ थान
६४ Hot Water Filter १ थान
६५ Projector tripod Screen १ थान 
६६ CDMA फोनिेट १ थान
६७ क्र्ािकुिेटर ८ थान
६८ Scanner १ थान
६९ स्टेपिर २ थान
७० लडन्जटि नोवटि बोडय ! ;]6

७१ न्स्टि कुिी %) yfg

७२ न्स्पकर १ थान
७३ Hot Water pot ३ थान
७४ Qcera Printer A3,  A4, B5, B3 etc. १ थान



आलथयक बषय २०७७।०७८ िा आलिताि गाउँपालिकािा रहेका 
िवारी िाधनको लबबरण

िवारी िाधन िंखर्ा

िोटर िाईकि । स्कुटर २२

न्जप १

एम्बिेुधि २

व्र्ाक हो िोडर १



आलथयक बषय २०७७।०७८ िा आलिताि गाउँपालिकाको कार्ायिर्िा 
बाट खररद गररएका खचय भएर नजाने न्जन्धि िािाग्रीको लबबरण

क्र.ि लबबरण िंखर्ा

१ िोटरिाईकि ३

२ फोटोकपी िेलिन २

३ वहटर ३

४ ल्र्ापटप १



िवहिा, बािबालिका तथा ििाज 
कल्र्ाण ईकाइिे िम्पन्न गरेको 
कार्यक्रिको प्रगलत वववरण



आ.व.२०७७।७८ िा िवहिा, बािबालिका तथा ििाज कल्र्ाण ईकाइिे 
िम्पन्न गरेको कार्यक्रिको वववरण 

क्र.िं कार्यक्रि कुि वजेट खचय वजेट कार्यक्रि  स्थान िाभान्धवत िंखर्ा

१ िैवङ्गक वहंिा ववरुद्धको १६ 
ददने अलभर्ान

५,००,०००।

९३ हजार ३ िर् आ.गा.पा. ८ वटै 
वडाहरु

१५४ जना

२ िवहनावारी स्वचर्छता तथा 
स्र्ानेटरी ्र्ाड लनिायण २
ददने तालिि

९९०००। आ.गा.पा. ३१ जना

३ १११ औं अधतरावष्ट्रर् नारी 
ददवि 

८५६१३ आ.गा.पा. ४५० जना



गररलब लनवारणका िालग िघ ुउ ि ववकाि 
कार्यक्रि(MEDPA)

लि.नं. कार्यक्रिको नाि कुि बजेट िाभान्धवत िंखर्ा कैवफर्त

िवहिा परुुष जम्िा
१ िहभालगतात्िक ग्रािीण िेखाजोखा 

(वप.आर.ए) िवहत ििहु गठन तथा 
फिय ए र फिय लब, र फिय लड

६८०००। ७९ ३९ ११८

२ उ िन्शिता ववकाि तालिि (SIYB, 
TOPE, TOSE,GESI) 

१५००००। ६२ १ ६३  ३ पटक



आलथयक बषय २०७७।०७८ िम्ििा लनिायण भएका र
प्रवक्रर्ािा रहेका DPR तथा IEE िम्बधधी लबबरण

िडक गरुुर्ोजना बनेको
प्रशािकीर् भवनको गरुुर्ोजना बनेको
प्रर्टकीर् स्थि आलितािको गरुुर्ोजना बनेको
िनुखोिा नदद लनर्धत्रण कार्यक्रिको DPR

गोदाि- डोिा –न्चरान-कािाकोट ररङरोडको DPR र IEE

आलिताि –गांखेत िडकको IEE प्रवक्रर्ािा रहेको



आलथयक बषय २०७७।०७८ िम्ििा लनिायण भएका आलिताि 
गाउँपालिकाको आवलधक र के्षत्रगत र्ोजनाहरुको लबबरण

प्रशािकीर् भवन क्षेत्रको IEE प्रवक्रर्ािा रहेको
चौड बण्डिे डाडाखकय को DPR बनेको IEE प्रवक्रर्ािा रहेको
िािन्जिे िेरी लधिडा बास्कोटा झ्र्ािखोिी िडकको DPR र 

IEE प्रवक्रर्ािा रहेको



आलथयक बषय २०७७।०७८ िा
(िंचालित गाउँपालिका स्तररर् र्ोजना िम्बन्धध लबबरण)

क्र.ि र्ोजना नाि िम्झौता रकि गा पा बाट 
लबलनर्ोन्जत
रकि

नपेाि/प्रदेश
िरकार बाट 
लबलनर्ोन्जत 
रकि

प्रगलत कैवफर्त

१ वडा कार्ायिर् भवन 
लनिायण वडा नं १

५७ िाख ४० 
हजार

२५ िाख २५ िाख १० िाख Structure 70% & 

finishing works 

ongoing

२ वडा कार्ायिर् भवन 
लनिायण वडा नं ३

६० िाख ८० 
हजार

२५ िाख २५ िाख २६ िाख ६९ 
हजार

Structure 85% & 

finishing works 

ongoing

३ वडा कार्ायिर् भवन 
लनिायण वडा नं ४

५३ िाख ३४ 
हजार

२५िाख २५ िाख २८ िाख ९६ 
हजार

Structure 95% & 

finishing works 

ongoing

४ वडा कार्ायिर् भवन 
लनिायण वडा नं ८

५३ िाख ४५ 
हजार

२५िाख २५ िाख २८ िाख ९७ 
हजार

Structure 95% & 

finishing works 

ongoing



आलथयक बषय २०७७।०७८ िा
(िंचालित गाउँपालिका स्तररर् र्ोजना िम्बन्धध लबबरण)

क्र.ि र्ोजना नाि िम्झौता रकि गा पा बाट 
लबलनर्ोन्जत रकि

नपेाि/प्रदेश िरकार 
बाट लबलनर्ोन्जत 

रकि

प्रगलत कैवफर्त

५ आलिताि गांखेत 
िडक क्रिागत

- ५९ िाख ५९ िाख प्रवक्रर्ािा
रहेको

Bid 

evaluation 

ongoing

६ गोदाि डोिा न्चरान 
कािाकोट ररङरोड
क्रिागत

- ९३ िाख ९३ िाख प्रवक्रर्ािा
रहेको

Bid 

evaluation 

ongoing

७ दश िय्र्ाको स्वास््र्
चौकी भवन लनिायण 
र्ोजना

- ० १० करोड ८३ िाख प्रवक्रर्ािा
रहेको

Bid 

evaluation 

ongoing

८ खहरे लनर्धत्रणका िालग तार जािी खररद 
(गाउँपालिका र AMRED को साझेदारीमा)

१५ िाख १४ िाख ४६ हजार खचय
भएको



आलथयक बषय २०७७।०७८ िा
(िंचालित गाउँपालिका स्तररर् र्ोजना िम्बन्धध लबबरण)

(२०७६।०७७ बाट क्रिागत रहेका स्वास््र् चौकीहरुको वववरण)
क्र.ि र्ोजना नाि िागत रकि प्रगलत कैवफर्त

१ स्वास््र् चौकी, वडा नं १ ३८ लाख लनिायणालधन Structure 95% & finishing 

works ongoing

२ स्वास््र् चौकी, वडा नं ३ ३८ लाख िम्पन्न

३ स्वास््र् चौकी, वडा नं ४ ३८ लाख िम्पन्न

४
स्वास््र् चौकी, वडा नं ५ ३८ लाख लनिायणालधन Structure 95% & finishing 

works ongoing

५ स्वास््र् चौकी, वडा नं ६ ३८ लाख िम्पन्न



स्थालनर् पवुायधार लबकाि िाझेदारी कार्यक्रि
क्र.

िं.
बजेट न्शषयक बावषयक बजेट खचय प्रगलत प्रलतशत िौजदात

१ उन्णकोट िा.लब. गांखेत र्छात्रावाि 
भवन पनुाः लनिायण १० िाख िम्झौता

भएको लनिायणालधन

२ घरेि-ुबाध नेगडा कृवष िडक ५िाख२५ हजार िम्झौता
भएको

लनिायणालधन

३ घरेिु –गल्िेक कृवष िडक ५िाख२५ हजार िम्झौता
भएको

लनिायणालधन

४ चौड- िेकगाउँ- िेिा कृवष िडक ५िाख२५ हजार िम्झौता
भएको

लनिायणालधन

५ उन्णकोट- काफिी कृवष िडक ५िाख२५ हजार िम्झौता
भएको लनिायणालधन

६ अन्शग्राि वव ािर् ५ िाख िम्झौता
भएको लनिायणालधन

जम्िा ३६ िाख



प्रदेश पवुायधार लबकाि कार्यक्रि
क्र. 

िं.
बजेट न्शषयक बावषयक बजेट खचय प्रगलत प्रलतशत िौजदात

१ िाहाभारत प्रा.लब. भवन लनिायण
आलिताि २

५ िाख १ 
हजार िम्झौता भएको लनिायणालधन

२ गौररर्ाखोिा लिचाई र्ोजना आलिताि ३ १० िाख ३ 
हजार िम्झौता भएको लनिायणालधन

३ गौरीशंकर िा.लब. िेिगाँजा प्रववलधिैत्री 
निनुा लब ािर् वडा नं ७

१० िाख ३
हजार िम्झौता भएको लनिायणालधन

जम्िा ३६ िाख



लब ािर् क्षेत्र लबकाि कार्यक्रि
क्र. 

िं.
कार्यक्रि बावषयक बजेट खचय प्रगलत 

प्रलतशत िौजदात

१ न्शक्षण लिकाई िचुना प्रववलधको िालग 
अनदुान उन्णकोट िा.लब. आलिताि २

६ िाख ५० 
हजार प्रवक्रर्ािा रहेको

२
िाध्र्लिक लब ािर्िा लबज्ञान 
प्रर्ोगशािािा अनदुान िरस्वलत िा.लब. ५ 
लभलत्रिैन

६ िाख ५० 
हजार िम्झौता भएको

३ चारकोठे भवन फलनयचर िवहत कृष्ण
कालिका िा.लब ४ घरेिु ३६ िाख िम्झौता भएको लनिायणालधन

४ चारकोठे भवन फलनयचर िवहत स्र्ािचौडी
िा.लब. ३ चौड ३६ िाख िम्झौता भएको लनिायणलधन

५ WASH िलुबधा भएको शौचािर् लनिायण 
शंकरकेदार आ.लब ७ िाख िम्झौता भएको लनिायणालधन

६ WASH िलुबधा भएको शौचािर् लनिायण 
उनेस्वरी आ.लब काफिी ७ िाख िम्झौता भएको लनिायणलधन

७ पसु्तकािर् स्थापना तथा व्र्वस्थापन 
भवुनेश्वरी िा.लब हतोिा

६ िाख ५० 
हजार

िम्झौता भएको

जम्िा ३६ िाख



आलथयक बषय २०७७।०७८ िा
(र्ोजना कार्ायधवर्नको अवस्था)

क्र.ि. लबबरण जम्िा र्ोजना
िंखर्ा

हािको अवस्था कैवफर्त

१ उपभोिा िलिलत िाफय त १०६

२ लनिायण व्र्विार्ी िाफय त ७

कुि जम्िा ११३



आलिताि गाउँपालिकािा रहेका ८ वटै वडा 
हरुिा िंचालित र्ोजना तथा कार्यक्रिहरुको 

प्रगलत प्रलतबेदन



वडा न.ं १



क्र.ि. र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको कुि 
िागत

हािको 
अवस्था

प्रगलत 
प्रलतशत िौजदात

१ िटेनी खेत देउवागाउँ 
आधलुनक लिँचाई र्ोजना ७० हजार िम्पन्न १००%

२ अतरोडा तोिी कृवष िडक
र्ोजना

१ िाख २० 
हजार

िम्झौता 
भएको ३०%

३ जनता प्रा.वव. बधतािको वफल्ड 
तथा फलनयचर लनिायण र्ोजना

१ िाख ३० 
हजार

िम्झौता 
नभएको ०%

४
वडा कार्ायिर् तथा आधारभतु 
स्वास््र् िेवा केधरको आगन 
लनिायण र्ोजना १० िाख

िंिोधन गनुयपने ०%

५ आधलुनक पोषण कृषक भवन
लनिायण र्ोजना क्रिागत १ िाख िम्पन्न १००%



क्र.ि. र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको 
कुि िागत

हािको 
अवस्था

प्रगलत 
प्रलतशत िौजदात

६ भवुनेश्वरी  िा.वव. हतोिाको 
भौलतक पूवायधार लनिायणिा अनदुान ४ िाख 

िंिोधन गनुयपने ०%

७ थकिाडी वाररपारर िोडीखेत 
आधलुनक लिँचाई र्ोजना ७० हजार

िम्पध न १००%

८ लिद्धबाबा प्रा.वव. लनकानेको वफल्ड 
लनिायण ५० हजार

िम्पध न १००%

९ जनशिी िािदुावर्क िंस्थाको 
भवन लनिायण र्ोजना क्रिागत ३ िाख ३० हजार

िम्झौता भई कार्य 
अगाढी बढाईएको ४०%

१० वडा अधतगयतका िबै िडक 
िरिफाई र्ोजना २ िाख ५० हजार

िम्पध न १००%



वडा न.ं २



क्र.ि. र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको कुि 
िागत

हािको 
अवस्था

प्रगलत 
प्रलतशत कैवफर्त

१ कोहिपरु वकिाड िडक 
लनिायण

२ िाख ५० 
हजार

िम्झौता 
नभएको ०%

२ ने.रे.िो. उपशाखा भवन 
लनिायण र्ोजना

३ िाख ५० 
हजार

िम्झौता भएको ३०%

३ अलिग्राि िन्धदरिा िाँडे 
लनिायण र्ोजना ३ िाख

िम्झौता 
नभएको ०%

४ खानेपानी नाउिो लनिायण 
र्ोजना, िडवुा २० हजार

िम्पन्न १००%

५ धारापानी खा.पा. ईधटेक 
लनिायण र्ोजना २५ हजार

िम्पन्न १००%



क्र.ि. र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको कुि 
िागत हािको अवस्था प्रगलत

प्रलतशत
कैवफर्
त

६ तेलिगाउँ तल्िोखेत लिचाई 
कुिो लनिायण र्ोजना ७५ हजार

िम्झौता भई कार्य
अगाढी बढाईएको ३०%

७ बोरगाउँ उल्िानी िडक 
लनिायण र्ोजना

१ िाख ८० 
हजार

िम्झौता भई कार्य
अगाढी बढाईएको ४०%

८ कििपरु काठे पिु लनिायण 
र्ोजना ४० हजार

िम्पध न १००%

९ कृवष िंकिन केधरको भवन 
लनिायण र्ोजना

३ िाख ५० 
हजार

िम्झौता भई कार्य
अगाढी बढाईएको ४०%



क्र.ि. र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको 
कुि िागत

हािको 
अवस्था

प्रगलत 
प्रलतशत कैवफर्त

१० उन्णकोट िहाभारत िडक लनिायण 
र्ोजना

२ िाख ५० 
हजार

िम्पध न १००%
भिुालन
बाकी

११ श्री उनैिेरी आधारभतु वव ािर्को 
एककोठे भवन ्िाष्टर र्ोजना १ िाख 

िम्पध न १००%

१२
उनैिेरी िन्धदर िियत १ िाख

िम्झौता भई 
कार्य अगाढी
बढाईएको

३०%

१३ गैरा गाङे्खत आलिताि िडक 
िफाई २ िाख

िम्पध न १००%



वडा न.ं ३



क्र.ि. र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको कुि 
िागत

हािको 
अवस्था

प्रगलत 
प्रलतशत कैवफर्त

१
श्र्ािचौडी िा.वव. घेरबार २ िाख

िम्पध न १००%

२
धाररतोिा लिँचाई र्ोजना ५० हजार

िम्झौता भई कार्य 
अगाढी बढाईएको ३०%

३
ठधडापानी लिंचाई र्ोजना ५० हजार

िम्झौता भई कार्य 
अगाढी बढाईएको ३०%

४ डाँडाखकय  लबजवुादाई िन्धदर 
लनिायण र्ोजना १ िाख

िम्पध न १००%

५
तल्िो धलुिखेत खोिा लनकाि २ िाख

िम्झौता 
नभएको ०%



क्र.ि. र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको 
कुि िागत हािको अवस्था प्रगलत

प्रलतशत
कैवफर्
त

६
बण्डािे लिंचाई र्ोजना १ िाख

िम्झौता भई कार्य
अगाढी बढाईएको १०%

७
पािालिङ्ग िन्धदर लनिायण र्ोजना १ िाख

िम्पध न १००%

८
गोररर्ा लिंचाई र्ोजना ८० हजार

िम्झौता भई कार्य
अगाढी बढाईएको १०%

९ वषायर्ाि पलर्छ िडक िफाई
कार्यक्रि

१ िाख ५० 
हजार

िम्पध न १००%



क्र.ि. र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको
कुि िागत

हािको 
अवस्था

प्रगलत 
प्रलतशत कैवफर्त

१०
वकिोडी लिंचाई र्ोजना १ िाख

िम्झौता 
नभएको ०%

११
कान्धतपरु खानेपानी र्ोजना २ िाख

िम्झौता 
नभएको ०%

१२ िािरु िडेिा खोिा लिँचाई 
र्ोजना ३० हजार

िम्पध न १००%

१३
बेतन्ना पड्याि िडक र्ोजना २ िाख

िम्झौता 
नभएको ०%



क्र.ि र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको कुि 
िागत

हािको 
अवस्था

प्रगलत 
प्रलतशत कैवफर्त

१४
झोता खोिा लिंचाई र्ोजना

१ िाख ५० 
हजार

िम्पध न १००%

१५
कान्धतपरु िडक र्ोजना २ िाख

िम्झौता 
नभएको ०%

१६
बडुिु चनिा िडक र्ोजना ५ िाख

िम्पध न १००%



वडा न.ं ४



क्र.ि. र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको कुि 
िागत

हािको 
अवस्था

प्रगलत 
प्रलतशत कैवफर्त

१
घरेििुा वपपि चौतारी लनिायण ७५ हजार

िम्झौता भई 
कार्य अगाढी
बढाईएको

१०%

२ वाडय लभत्रका ववलभन्न िडक िियत ५ िाख िम्पन्न १००%

३
िेउराड चौका लिंचाई कुिो ५० हजार

िम्पन्न १००%

४
िनुखोिा राउजािी भािखुोिा िडक २ िाख

िम्झौता भई 
कार्य अगाढी
बढाईएको

७०%



क्र.ि. र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको 
कुि िागत हािको अवस्था प्रगलत

प्रलतशत
कैवफर्
त

५ ग्वाध नी िल्िे िडक िियत तथा
लनिायण ३ िाख

िम्झौता भई कार्य
अगाढी बढाईएको ४०%

६
घटे्टखेत लिंचाई कुिो ५० हजार

िम्झौता भई कार्य
अगाढी बढाईएको ५०%

७
गलडर्ा देवताको कटेरो लनिायण १ िाख

िम्झौता भई कार्य
अगाढी बढाईएको ४०%

८
गल्िेक लिचाई कुिो १ िाख

िम्झौता भई कार्य
अगाढी बढाईएको ७०%

९
िान्म्जिे भगवती िन्धदर लनिायण १ िाख

िम्झौता भई कार्य
अगाढी बढाईएको १०%



क्र.ि. र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको
कुि िागत

हािको 
अवस्था

प्रगलत 
प्रलतशत कैवफर्त

१०
खालिगाडा गल्िेक िडक लनिायण

२ िाख ५० 
हजार

िम्झौता भई
कार्य अगाढी
बढाईएको

५०%

११
वाडयस्तरीर् जग्गा व्र्वस्थापन १० िाख

िम्पध न १००%
भिुालन
बाकी

१२
िेउराड िधुाररएको घट्ट ५० हजार

िम्पध न १००%
भिुालन
बाकी

१३
श्री ििैजी िाण ुधारा चौलडल्िा

१िाख ५० 
हजार

िम्झौता भई
कार्य अगाढी
बढाईएको

५०%



वडा न.ं ५



क्र.ि. र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको कुि 
िागत

हािको 
अवस्था

प्रगलत 
प्रलतशत कैवफर्त

१ िािदुावर्क भवनिा शौचािर्, 
लभलत्रिैन १ िाख िम्पन्न १००%

२ िािदुावर्क भवनिा शौचािर्, 
लिराडी १ िाख िम्पन्न १००% भिुालन 

बाँकी

३ िािदुावर्क भवनिा शौचािर्
िल्िेखेडा १ िाख

िम्झौता भई 
कार्य अगाढी
बढाईएको

५०% भिुालन 
बाँकी

४ गररब ववपन्न पररवारको र्छाना 
िियत

१िाख ५० हजार लनिायणालधन ५०%

५ िािदुावर्क भवनिा शौचािर्, 
जहि लततेिा १ िाख िम्पन्न १००%



क्र.ि. र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको 
कुि िागत हािको अवस्था प्रगलत

प्रलतशत
कैवफर्
त

६ भगवती प्रा.वव. २ कोठा
फिय ५० हजार

िम्पध न १००%

७ िािदुावर्क भवनिा 
शौचािर्, बावहरीिैन १ िाख

िम्झौता भई कार्य
अगाढी बढाईएको ५०%

८ िडक िफाई र ह्यिु पाईप ५ िाख िम्पध न १००%

९ िडेिा ििैजी िन्धदर वफल्ड 
िियत १ िाख ५० हजार

िम्पध न १००%
भिुालन
बाकी



क्र.ि. र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको
कुि िागत

हािको 
अवस्था

प्रगलत 
प्रलतशत कैवफर्त

१० वफल्ड लनिायण तथा िियत 
िरस्वलत िा.लब. ६ िाख ५० 

हजार

िम्झौता भई
कार्य अगाढी
बढाईएको

५०%

११
बािववकाि केधर भवन ५ िाख

िम्झौता भई
कार्य अगाढी
बढाईएको

५०%



वडा न.ं ६



क्र.ि. र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको कुि 
िागत

हािको 
अवस्था

प्रगलत 
प्रलतशत कैवफर्त

१
िरी भािेदवुरा िडक २ िाख

िम्पन्न १००% भिुालन 
बाँकी

२
बास्कोटा िडक र्ोजना क्रिागत ४ िाख ५० हजार

िम्पन्न १००% भिुालन 
बाँकी

३ लिंदरेुखान चौतारो लनिायण ५० हजार िम्पन्न १००%

४
तिुिी िहराको घरको र्छाना ३० हजार

िम्पन्न १००%

५
गौजना नाउिो लनिायण ३५ हजार

िम्पन्न १००% भिुालन 
बाँकी



क्र.ि. र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको 
कुि िागत हािको अवस्था प्रगलत

प्रलतशत
कैवफर्
त

६
लिद्धबाबा िन्धदरको प्रलतक्षािर् १ िाख

िम्पध न १००%
भिुालन
बाकी

७
िेरी तल्िो टोि पोखरी लनिायण ५० हजार

िम्पध न १००%

८
लिंदरेुखान पोखरी लनिायण ६० हजार

िम्पध न १००%

९
नददगडा नाउिो लनिायण ३५ हजार

िम्पध न १००%
भिुालन
बाकी



क्र.ि. र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको
कुि िागत

हािको 
अवस्था

प्रगलत 
प्रलतशत कैवफर्त

१० लिििगैरा पोखरी लनिायण ६० हजार
िम्पध न १००%

११ दह नाउिो लनिायण ३५ हजार
िम्पध न १००%

१२ िहकारी भवन लनिायण ३ िाख िम्झौता नभएको ०%

१३ नन्नरे देवताको भवन लनिायण १ िाख िम्पध न १००% भिुालन
बाकी

१४ लिद्धभगवती िा वव को र्छाना 
िियत १ िाख िम्पध न १००%

१५
िािन्जिे एक्िेिल्िा िडक २ िाख

िम्पध न १००%
भिुालन
बाकी



क्र.ि. र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको
कुि िागत

हािको 
अवस्था

प्रगलत 
प्रलतशत कैवफर्त

१६
चनैराज िन्धदर लनिायण २ िाख

िम्पध न १००%
भिुालन
बाकी

१७ वडा अधतगयतका िडक िफाई 
र्ोजना ६ िाख

िम्पध न १००%



वडा न.ं ७



क्र.ि. र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको कुि 
िागत

हािको 
अवस्था

प्रगलत 
प्रलतशत कैवफर्त

१ थिी िडक ट्रर्ाक ओपन तथा
स्तर उन्नती ३ िाख ७० हजार

िम्पन्न १००%

२ बान्नेगाडा लबष्ट टोि नाउिो 
लनिायण ४० हजार

िम्पन्न १००%

३ ऐरानी आखँिी कृवष िडक
लनिायण, क्रिागत

१ िाख ५० 
हजार िम्झौता नभएको ०%

४ बिी डाडा हदैु कटेशैनी
नाउिी िडक लनिायण,क्रिागत ७० हजार िम्झौता नभएको ०%

५ गररब तथा लबपन्न पररवारिाई 
घर लनिायणिा िहर्ोग

३ िाख ९० 
हजार

िम्झौता नभएको ०%



क्र.ि. र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको 
कुि िागत हािको अवस्था प्रगलत

प्रलतशत
कैवफर्
त

६ वडाभरी िडक िफाई तथा 
स्तरोन्नती ५ िाख

िम्पध न १००%

७
भाडी बिौचा िडक स्तरोन्नती

२ िाख ५० 
हजार

िम्झौता भई कार्य
अगाढी बढाईएको १०%



वडा न.ं ८



क्र.ि. र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको कुि 
िागत

हािको 
अवस्था

प्रगलत 
प्रलतशत कैवफर्त

१
िल्िो िौरी लिँचाई र्ोजना १ िाख

िम्झौता 
नभएको ०%

२
लिस्ने िडक स्तरोन्नती

१ िाख ५० 
हजार

िम्पन्न १००%

३
लबच डोिा बाटो लनिायण ५० हजार

िम्पन्न १००%

४ तल्िो िौरी  खा पा इधटेक 
लनिायण  र्ोजना १ िाख

िम्झौता 
नभएको ०%

५ न्शवलिङ्ग बािववकाि केधर 
तारबार र्ोजना ५० हजार

िंिोधन गनुयपने ०%



क्र.ि. र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको 
कुि िागत हािको अवस्था प्रगलत

प्रलतशत
कैवफर्
त

६ पटार कािावन लिँचाई
र्ोजना १ िाख

िम्झौता भई कार्य
अगाढी बढाईएको १०%

७ िल्िो गोदाि लिँचाई 
र्ोजना १ िाख

िम्झौता नभएको ०%

८ क्िेनी लिंचाई िियत 
र्ोजना ३० हजार िम्पध न १००%

९
गोदाि डोिा बाटो लनिायण २ िाख

िम्पध न १००%

१० परुानो चौकी कुजेनी िडक 
स्तरोन्नती १ िाख िम्पध न १००%



क्र.ि. र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको
कुि िागत

हािको 
अवस्था

प्रगलत 
प्रलतशत कैवफर्त

११ वल्िो पल्िो हम्तड ररङरोड 
िडक लनिायण

२ िाख ५० 
हजार

िम्झौता 
नभएको ०%

१२
तल्िो कुजेनी लिँचाई र्ोजना

१ िाख ५० 
हजार

िम्पध न १००%

१३ डोिा तेकुनडाँडा िडक 
स्तरोन्नती १ िाख

िम्पध न १००%

१४
घमु्ती द्वालिखेत लिँचाई र्ोजना

२ िाख ३५ 
हजार

िम्पध न १००%
भिुालन
बाकी

१५
तल्िो हम्तड खा पा र्ोजना १ िाख

िम्झौता 
नभएको ०%



क्र.ि र्ोजनाको लबबरण र्ोजनाको कुि 
िागत

हािको 
अवस्था

प्रगलत 
प्रलतशत कैवफर्त

१६
पल्िो हम्तड खा पा र्ोजना १ िाख

िम्झौता 
नभएको ०%

१७
तल्िो िौरी लिँचाई र्ोजना १ िाख

िम्झौता भई कार्य 
अगाढी बढाईएको ६०%

१८ न्चरान गेरुपानी बािघारी खा 
पा र्ोजना

१ िाख ५० 
हजार

िम्पध न १००%
भिुालन
बाँकी

१९ तेकुनडाँडा र्छरभङु िडक 
लनिायण र्ोजना ३ िाख

िम्झौता भई कार्य 
अगाढी बढाईएको ७०%



आ.ब २०७७।०७८ िा लबलभध न दात ृलनकार् िंग ििधवर् गरर नेपाि िरकारिे र्ि 
गा.पा.िा िञ् चािन गरेका कार्यक्रिहरु
लिन कार्यक्रिको नाि गरेको कार्य
१ गररब घरपररवार पवहचान तथा पररचर् पत्र लबतरण

कार्यक्रि
गररव पवहचानको िालग िबै घरधरुरको त्र्ाङ्क िंकिन गरर 
िधत्रािर्िा पठाएको ।

२
EGRP

न्शक्षा िम्बन्धध लबलभध न तालिि कार्यक्रि िंचािन गनुयका िाथै लबलभन्न 
प्रववलधजधर् उपकरण प्रदान गरेको ।

३
SSSPCR

िािान्जक िरुक्षा तथा व्र्न्िगत घटना दताय प्रणािीिाई िदुृढीकरण 
गनयका िालग िेवा ईकाई को स्थापना गरेको ।

४
प्रधानिधत्री रोजगार कार्यक्रि

बेरोजगार हरुको त्र्ाङ्क िंकिन गनुयका िाथै धर्नुति रोजगारी प्रदान 
गरेको ।

५
बहकेु्षलत्रर् पोषण कार्यक्रि

हजार ददनका आिा तथा नबजात न्शशिुाई पोषण िम्बन्धध लबलभन्न 
्र्ाकेज कार्यक्रि  प्रदान गरेको ।

६
गररब िंग ववश्बेश्वर कार्यक्रि लबलभन्न िन्क्षत ििहुहरुको न्जवन स्तरोन्नलतिा िहर्ोग गरेको ।

७
िेड्पा कार्यक्रि

लबलभन्न गाउँटोििा ििहु गठन गरी तालिि प्रदान गरेको र त्र्ाङ्क 
िंकिन तथा ईधट्री गरेको



आलथयक बषय २०७७।०७८ िा िम्पादन गररएका अिि कार्यहरु
 बावहर् तथा आधतररक पर्यटन प्रवद्धयन गनयका िालग लबलभन्न कार्यक्रि।
 गाउँपालिकािा लडजीटिाईजेिनको िरुुवात।
 दगु्ध ट्याङ्कर खररद गरर कृषकिे उत्पादन गरेको दगु्धिाई अधर् बजारिा िग्ने गरेको ।
 गाउपालिका लभत्र रहेका िंघ िंस्था तथा ववन्िर् िंस्थाहरुको लनर्िन तथा व्र्वस्थापन 
पालिकािे लनिायण गरेका काननु बिोन्जि हनुे गररएको।

कोलभड १९ िािान्जक, आलथयक, पनुयाःउत्थान पररर्ोजनाको िंचािन गररएको।
 कृवष पकेट क्षेत्र घोषणा गरी एक गाउँ एक उत्पादन, अध्र्क्ष व्र्ाविावर्क कृवष उपज 
निनुा कार्यक्रि िञ्चािन गररएको।

 लबलभन्न अनिाईन िफ्टवर्रहरुको िंचािन तथा व्र्वस्थापन।
िालबकका गांखेत र आलिताि गा.लब.ि. िाई भौगोलिक एकताको िम्बधध िेतकुो रुपिा 
रहेको आलिताि गांखेत िडक जडान ।



आलथयक बषय २०७७।०७८ िा आलिताि गाउँपालिकािे अनभुतू 
गरेका प्रिखु ििस्र्ाहरु

 ववकट तथा अ्ठर्ारो भौगोलिक वनावट ।
 स्तरीर् पक्की िडक तथा बाटोघाटो नहनु ुर र्ातार्ातको अिवुवधा ।
 प्राकृलतक स्रोत िाधनको उपर्ोग हनु निक्न ु।
 जनचेतनाको किी हनु ु।
 िावयजलनक लनिायणको िालग पर्ायि बजेटको किी ।
 कृवष प्रणािी व्र्विावर्क नहनु ुर स्थानीर् उत्पादनिे उन्चत बजार नपाउन ु।
 वव तु तथा िंचार िवुवधािा किी ।
 रोजगारीका अविर िजृना हनु निक्न ु।प्रर्ाि जनशन्ि नहनु िाथै दक्ष जनशन्िको अभाव
 कार्ायिर्को भौलतक िंरचनाको अभाव
 ववशेषज्ञ िेवा िवहतको स्वास््र् िेवाको अभाव




