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पषृ्ठभलूमिः 
प्रत्रे्क लनकार्ले सम्पन्न गरेका र्ोजना िथा कार्ाक्रमहरूको प्रगलि र्ववरण गनुापने नीलिगि व्र्वस्था भएअनरुुप र्स चिचिला 
गाउँपाललकाको कार्ाालर्ले वार्षाक प्रगिी र्ववरण र्वलभन्न शाखाहरू र वडा कार्ाालर्हरूबाट प्राप्त भएका र्ववरणहरूको प्रगलि 
र्ववरण िर्ार गररएको छ । सीलमि स्रोि र साधनको र्थोचिि र्विरण र पररिालन गरी आ.व. २०७८।७९ मा संिाललि 
र सम्पन्न भएका आर्ोजनाहरूको समर्िगि र्ववरण िर्ार गरीएको छ ।  

पररिर् 

गाउँपाललकाको भौगोललक अवचस्थलि एवम ्जनसार्िक संरिना 
सङ खवुासभा चजल्लाको सार्वकका ददददङ र मत्स्र्ापोखरी गाउँ र्वकास सलमलिको संर्ोजनबाट नेपाल सरकारको लमलि 
२०७३ साल फाल्गनु २६ गिेको लनणार् बमोचजम र्स चिचिला गाउँपाललका गठन भएको हो । सार्वकको दईु गा.र्व.स. 
को केन्द्र नपने हुँदा दवैु गा.र्व.स. केन्द्रर्वन्द्द ुचिचिला बजारमा केन्द्र राख्न ेसहमलिमा र्स गाउँपाललकाको नाम पलन चिचिला 
गाउँपाललका रहेको हो ।  

चिचिला गाउँपाललका भौगोललक अवचस्थलििः 

अक्ांश: २७ २६ १५,४० देचख २७ ३१ ४१,५२ 

देशान्द्िर: ८७ ८ लमनेट ३९,९३ देचख ८७ १७ ४९,४६”   

पूवामा सभापोखरी गाउँपाललका, पचिममा लसललिोङ गाउँपाललका, उत्तरमा मकाल ु गाउँपाललका र दचक्णममा खाँदबारी 
नगरपाललका अवचस्थि रहेको र्स गाउँपाललका समरुी सिहबाट ५०२ लमटर देचख उिाई २२९८ लमटरसम्म फैललएको 
छ । र्ो गाउँपाललका पहाडी भ-ूवनोट भएको गाउँपाललका हो । उत्तर दचक्ण कोशी- ल्हासा राजमागाको २० र्क.लम. 
दार्ाँबार्ाँ पने र्स गाउँपाललकाको क्ेत्रफल ८८.५३ वगा र्क.लम. रहेको छ भने र्स गाउँपाललकामा ५ वटा देहार्का 
वडाहरू र्वभाजन गररएको छ । 

 वडाकार्ाालर्   स्थान    समावेश गा.र्व.स./वडा 
 

 जनसङ्ख्र्ा  

मत्स्र्ापोखरी ददददङ 
१ नं. वडा कार्ाालर् चिचिला बजार  १ र २  २  १४३९ 

२ नं. वडा कार्ाालर् ईम्िोङ     ------ १,२,३,४ र ५  १७२३ 
३ नं. वडा कार्ाालर् खसुा     ------ ७,८ र ९  ९२१ 
४ नं. वडा कार्ाालर् पाख्रीबास ३,४ र ५   १२७९ 
५ नं. वडा कार्ाालर्  ईभा देर्वटार  ६,७,८ र ९   १७०३ 

जम्मा 
 

 

  

७०६५जना  

(श्रोििः २०६८, 
जनगणना) 
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वडागि घरपररवार सं्र्ा र ललिको आधारमा जनसाङ ्र्ाको र्ववरणिः 
  र्स चिचिला गाउँपाललकाको जनसांर्िक संरिना देहार् बमोचजम रहेको छ । 

वडा 
नं.  

     घरधरुी सवेक्णिः२०७६ 

 

घरधरुी सवेक्णिः २०६८ प्रारचम्भक घरधरुी सवेक्णिः २०७८ 

घरधरुी  जनसङ्ख्र्ा परुूष मर्हला घरधरुी  जनसङ्ख्र्ा परुूष मर्हला घरधरुी जनसङ्ख्र्ा परुुष मर्हला 
१ ३०२ १५३४ ८०९ ७२५ ३३१ १४३९ ७०३ ७३६     
२ ३८९ २२२३ ११५० १०७३ ३५४ १७२३ ८३४ ८८९     
३ २१० १०६५ ५४८ ५१७ २०२ ९२१ ४६७ ४५४     
४ ३२९ १५५७ ७६८ ९८९ २९६ १२७९ ५८३ ६९६     
५ ३६९ २१८३ ११२१ १०६२ ३३५ १७०३ ८२३ ८८०     

 

जम्मा 
 

१५९९ 
 

८५६२ 
 

४३९६ 
 

४१६६ 
 

१५१८ 
 

७०६५ 
 

३४१० 
 

३६५५ 
 

1583 
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चिचिला गाउँपाललका प्राकृलिक सम्पदाले धनी क्ेत्र हो । वनजंगल, जलाधर क्ेत्र, खलनज पदाथा,उच्ि वहावर्कु्त नदी र्स 
क्ेत्रका प्रमखु सम्पदा हनु ्। रार्िर् गौरवको आर्ोजना अन्द्िगाि पने ९०० मेगावटको अरूण िेश्रो जल र्वद्यिु ्आर्ोजनाको 
पावरहाउस र्सै गाउँपाललका अन्द्िगाि पदाछ । पर्ाटकीर् क्ेत्रको र्वकासका लालग पलन र्ो क्ेत्रमा त्र्लिकै सम्भाव्र्िा 
रहेको छ । मत्स्र्पोखरी बलथुाम, मकाल ुर्हरक पाका , िचु्िे ढुङ्गा, लहरी गफुा थान, धवुाँ छाँगा, कप्ताने पोखरी लगार्िका 
क्ेत्र चिचिला गाउँपाललकाको मु् र् पर्ाटकीर् क्ेत्रको रूपमा रहेको छन ्। 

चिचिला गाउँपाललकामा कृषक पेशा अंगाल्ने घरपररवारको सं्र्ा उच्ि रहेको छ । धान, मकै, कोदो, मास जस्िा खाद्यान्न 
बालीको साथै अलैिी, चिर्ा जस्िा नगदे बाली र्स क्ेत्रका प्रमखु उत्पादन हनु ्। त्र्सै गरी र्स गाउँपाललका क्ेत्रलभत्र 
पर्ााप्त वनजंगल एवम ्िरण क्ेत्र रहेकाले पशपुालनको पलन पर्ााप्त सम्भावना रहेको छ । चिचिला गाउँपाललका जलाधार 
क्ेत्रमा सम्पन्न रहेकोले मकै बालीको अनपुम जाि “पानी मकै” उत्पादनको लालग पलन त्र्लिकै प्रलसद्ध छ । मच्छे, धजे 
जलजला लगार्िका क्ेत्रमा पर्ााप्त मात्र पानी मकैको खेिी गररन्द्छ । 

चिचिला गाउँपाललका सानो क्ेत्रफलमा रहेको  बहूजालिर्, बहभुार्षक, बहसुांस्कृलिक एवम ्सामाचजक र्वर्वधिार्कु्त स्थलको 
रूपमा रहेको छ । र्स क्ेत्रमा सबै प्रकारका समदुार्ले आ-आफ्नो धमा, संस्कृलि, परम्परालाई जीवन्द्ि राखेका छन ्। 

र्स गाउँपालललामा जम्मा २१ वटा सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरू रहेका छन ्। जसमा माध्र्ालमक िहका ४ वटा, आधारभिू 
िह (१-८) ३ वटा र आधारभूि िह (१-५) का १४ वटा छन,् र्स पाललकालभत्रका र्वद्यालर्हरूमा शैचक्क सत्र २०७७ 
मा भनाा भएका र्वद्याथी सं्र्ा १३६९, र कार्ारि चशक्क आधारभिू िह (१-५) मा ६३ जना, (६-८) मा २७ जना र 
माध्र्ालमक िहमा १२ जना रहेका छन ्। जसमा गाउँपाललकाबाट सजृना भएका पदहरू आधारभिू िह (१-५) मा १ 
जना, आधारभूि िह (६-८) मा १३ जना र माध्र्ालमक िहमा ५ जना कार्ारि छन ्। 

र्स चिचिला गाउँपाललकालभत्र रहेका स्वास््र् संस्था ६ वटा छन ्। जसमा ददददङ स्वास््र् िौकी, पांठापाख्रीबास स्वास््र् 
िौकी, चिचिला आधारभिू स्वास््र् सेवा केन्द्र र खसुा आधारभूि स्वास््र् सेवा केन्द्र छन,् खसुा आधारभूि स्वास््र् केन्द्रको 
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सम्पूणा लगानी र्स गाउँपाललकाले गरेको छ । गाउँपाललकाकाबाट सजृना भएका पद सर्हि २१ जना स्वास््र् प्रार्वलधक 
र ६ जना कार्ाालर् सहर्ोगी गरी जम्मा २७ जना कमािारी छन ्। 

गाउँपाललकाका प्रमखु नीलिहरूिः 
१. कोलभड-१९ को महामारीबाट गाउँपाललकाबासीहरुको जीवन रक्ा गने, 
२. सवासलुभ िथा गणुस्िरीर् स्वास््र् सेवा उपलब्ध गराउने, 
३. जीवनोपर्ोगी िथा सीपर्कु्त चशक्ाको प्रबन्द्ध लमलाउने, 
४. आलथाक सामाचजक पूवााधारहरुको र्वकास गरी स्थानीर् िहको समदृ्धीको आधार िर्ार गने, 
५. लनमााणाधीन िथा अधरुा आर्ोजनाहरुको लनमााण कार्ा सम्पन्न गने, 
६. संघ, प्रदेश र अन्द्र् स्थानीर् िहसँग सहर्ोग, समन्द्वर् र सहकार्ा माफा ि सन्द्िलुलि र्वकास गने, 
७. कृर्ष उत्पादन िथा उत्पादकत्वमा अलभवृर्द्ध िथा कृर्ष क्ेत्रमा र्वुाहरुको पररिालन गने, 
८. स्वरोजगारका अवसरहरुको लसजाना गने । 
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जनशचक्त संगठनात्मक संरिना 
संघीर् मालमला िथा सामान्द्र् प्रशासन मन्द्त्रालर्बाट स्वीकृि दरवन्द्दी र्ववरण 

 

क्र.स. पद िह सेवा समूह उपसमूह स्वीकृि 
दरबन्द्दी 

कैर्फर्ि 

१. प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृि 

 राजपत्रांर्कि 
िलृिर् 

प्रशासन सा.प्र.  १ 
 

२. ईचन्द्जलनर्र ६/७/८ औ ं ईचन्द्जलनर्र लसलभल 
 १ 

 

३. अलधकृि ६/७/८ औ ं चशक्ा चश.प्र.  १  

४. अलधकृि ६/७/८ औ ं प्रशासन लेखा  १  

५. अलधकृि ६/७/८ औ ं प्रशासन सा.प्र.  २  

६. आन्द्िररक लेखा पररक्क ५ औ प्रशासन लेखा  १  

७. सहार्क ५ औ प्रशासन सा.प्र.  ४  

८. कम््र्टुर अपरेटर ५ औ र्वर्वध   १  

९. लेखा सहार्क ५ औ प्रशासन लेखा  १  

१०. प्रा.स. ५ औ चशक्ा चश.प्र.  १  

११. हे.अ. ५/६ औ स्वास््र् हे.ई.  १  

१२. सव- ईचन्द्जलनर्र ५ औ ईचन्द्जलनर्
ररङ 

लसलभल  १  

१३. अ.सब – ईचन्द्जलनर्र िौथो ईचन्द्जलनर्
ररङ 

लसलभल  १  

१४. स. मर्हला र्वकास 
लनररक्क 

िौथो र्वर्वध   १  

१५. खा.प.स.टे. िौथो/ पािौ ईचन्द्जलनर्
ररङ 

लसलभल स्र्ानीटरी १  

कार्ाालर् िफा  जम्मािः  १९  

वडा कार्ाालर् िफा  
१. सहार्क ५ औ प्रशासन सा.प्र.  २  

२. सव – ईचन्द्जलनर्र ५ औ ईचन्द्जलनर्र लसलभल  २  

३. सहार्क िौथो प्रशासन सा.प्र.  ३  

४. अ. सब-ईचन्द्जलनर्र िौथो ईचन्द्जनर्र लसलभल  ३  

वडा कार्ाालर् िफा  जम्मािः १०  

कुल जम्मािः २९  
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संघीर् मालमला िथा सामान्द्र् प्रशासन मन्द्त्रालर्बाट स्वीकृि दरवन्द्दी र्ववरण पश ुसेवा केन्द्र 
 

क्र.स. पद िह सेवा समूह उपसमूह स्वीकृि 
दरबन्द्दी 

कैर्फर्ि 

१.  अलधकृि ७/८ औ ं नेपाल कृर्ष 
  १ 

 

२. पश ुसेवा प्रार्वलधक पाँिौ नेपाल कृर्ष ला.पो.डे.डे.  १  

३. पश ुस्वास््र् प्रार्वलधक पाँिौ नेपाल कृर्ष प.स्वा.प्रा.  १  

४. नार्व पश ुसेवा प्रार्वलधक िौथो नेपाल कृर्ष ला.पो.डे.डे.  १  

५. नार्व पश ुस्वास््र् प्रार्वलधक िौथो नेपाल कृर्ष प.स्वा.प्रा.  १  

जम्मा ५  

 

कृर्ष सेवा िफा  
 

क्र.स. पद िह सेवा समूह उपसमूह स्वीकृि 
दरबन्द्दी 

कैर्फर्ि 

१. अलधकृि ७/८ औ ं नेपाल कृर्ष 
  १ 

 

२. प्रार्वलधक सहार्क पाँिौ नेपाल कृर्ष बाली संरक्क/ 
कृर्ष प्रसार 

 २  

३. नार्व प्रार्वलधक 
सहार्क 

िौथो नेपाल कृर्ष बाली संरक्क/ 
कृर्ष प्रसार 

 १  

जम्मा   ४  
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स्वास््र् शाखाको दरवन्द्दी 

क्रम सं  पद 
शाखा वा 
इकाइ  

कमािारी दरवन्द्दी 
सं्र्ा प्रलि 
स्वास्था संस्था 

स्वास््र् संस्थाको 
सं्र्ा  

  जम्मा 
दरवन्द्दी सं्र्ा  

हाल कार्ा रि 
सं्र्ा 

स्वास््र् संस्थाको नाम कैर्फर्ि 

1.  

हे. अ. वा जन स्वास््र् लनरीक्क-१ 
र स्टाफ नसा वा लस. अनमी पािँौ-१ 

शाखा 
  २ २ २ 

  
संघको 
दरवन्द्दी  

2.  

हे. इ.छैठौ -१ हे. इ.पाँिौ- १हे. 
इ.िौथो- १ र  नलसाङ पाँिौ- १ र 
नलसाङ िौथो- १ 

स्वास््र् 
िौकी  

५ २ १० १० 

पाङ्खठा पाख्रीवास स्वास््र् िौकी 
र ददददङ स्वास््र् िौकी  

  

3.  

अहेव-१ र अनमी- १ 

आधारभिू 
स्वास््र् सेवा 
केन्द्र  

२ ४ ८ ८ 

देवीटार आ. स्वा. से. के., इम्िोङ 

आ. स्वा. से., के.,खसुा आ. स्वा. 
से. के.,चिचिला आ. स्वा. से. 
के.। 

  

4.  

 अहेव र अनमी  
सामूदार्र्क 
स्वास््र् 
इकाइ  १ २ २ २ 

आहाले र गैरी आंला सामूदार्र्क 
स्वास््र् इकाइ 

  

5.  
ल्र्ाव अलसस्टेन्द्ट    

१ २ २ २ 

पाङ्खठा पाख्रीवास स्वास््र् िौकी 
र ददददङ स्वास््र् िौकी  

  

6.  

अनमी वलथाङ सेन्द्टर  

१ ३ ३ ३ 

पाङ्खठा पाख्रीवास स्वास््र् िौकी, 
ददददङ स्वास््र् िौकी र देवीटार 

आ. स्वा. से. के 

  

7.  
कार्ाालर् सहर्ोगी  

सवै स्वास््र् 
इकाइ  १ ८ ८ ७ 

सवै स्वास््र् इकाइमा     

जम्मा 
  ३५ ३४ 
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(अस्थार्ी करार चशक्क र्ववरण) 

क्रम सं िह सं्र्ा र्वषर्  

१ 
प्रार्व १ 

  

२ 
लनमार्व ७ 

कम््रू्टर  

३ 
लनमार्व २ 

नेपाली  

४ 
लनमार्व २ 

गचणि र्वज्ञान 

५ 
मार्व २ 

गचणि र्वज्ञान 

६ 
मार्व २ 

नेपाली  

७ 
मार्व २ 

सामाचजक 

 

क्र.स पद अप्रार्वलधक/प्रार्वलधक कैर्फर्ि 

१. कार्ाालर् सहर्ोगी १२ जना गाउँ कार्ापाललकाको कार्ाालर् र  वडा कार्ाालर्  
२. हल्का सवारी िालक ३ जना  
३. गाउँ प्रहरी २ जना  
४. अलमन १ जना  
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आ.व. २०७८।०७९ मा लनमााण गररएका ऐन, कार्ार्वलध, लनमर्मावली र लनदेचशका  

क्र.स. ऐन, कार्ार्वलधको नाम राजपत्रका प्रकाचशि 
लमलि 

कैर्फर्ि 

१.  मेललमलाप केन्द्र स्चालन सम्बन्द्धी कार्ार्वलध, २०७८ 2078/05/03  
२.  आन्द्िरीक लेखा परीक्ण सम्बचन्द्ध कार्ार्वलध, २०७८ 2078/05/10 2078/05/0 
३.  संस्था/समूह/क्लब दिाा सम्बन्द्धी कार्ार्वलध, 2078 2078/06/15  
४.  राहि र्विरण सम्बचन्द्ध मापदण्ड, २०७८ पर्हलो संशोधन  2078/10/20  

५.  अस्थार्ी अध्र्ापन अनमुलिपत्र कार्ार्वलध, २०७८  2078/11/25  

६.  चिचिला गाउँ खेलकुद र्वकास सलमलि गठन िथा सचालन 
कार्ार्वलध, २०७५ पर्हलो संशोधन 

2078/11/25  

७.  स्थानीर् िह स्वास््र् बीमा संर्ोजन सलमलि गठन/संिालन 
कार्ार्वलध, २०७८  

2078/12/20  

८.  चशक्ा व्र्वस्थापन कार्ार्वलध, २०७५ पर्हलो संशोधन 2078/12/25  

९.  कृर्ष िथा पश ुसेवा शाखाको समूह गठन सम्बचन्द्ध 
कार्ार्वलध, २०७८ 

2078/12/29  
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आ.व. २०७८।०७९ मा सम्पाददि प्रमखु कार्ाहरू 

चशक्ा शाखा 

१. गाउँपाललका चशक्क िलब/ र्वद्यालर् कमािारी सरु्वधा थप लनरन्द्िर/ बालसहजकिाा िलब व्र्वस्थापन 

२. प्रध्र्ानाध्र्पक बैठक 

३. ४ वटा मा.र्व.मा अनशुासन ईन्द्िाजा 
४. गचणि, र्वज्ञान, +२ पढ्ने र्वद्याथीलाई लबचत्तर् सहर्ोग 

५. अनाध/ असहार् र्वद्याथीको लालग शैचक्क सहर्ोग 

पश ुसेवा शाखा 

१. पकेट कार्ाक्रममा कृषकलाई बाख्रा र्विरण 

२. वडा वडामा पश ुपालन व्र्वस्थापन िाललम 

३. कुकुरमा रेर्वज खोप चशर्वर सचालन 

४. पाललकाद्धारा सपुर नेर्पर्र घाँस खररद गरी कृषकलाई र्विरण 

५. वडा वडामा पश ुस्वास््र् चशर्वर र गोठ खोर सधुार कार्ाक्रम 

 

 

कृर्ष सेवा शाखा 

१. नर्ां व्र्ाबसार्र्क बगैंिा स्थापनाको लालग (६०%) अनदुानमा र्वरुवा लबिरण (ललचि,सनु्द्िला,एबोकाडो  
२. ५०% अनदुानमा मोटर सर्हिको च्र्ाप कटर र्विरण   

३.  १००० ददने आमाको लालग िरकारीको लमलनर्कट र्विरण 

४. एक ददन ेटोल स्िररर् स्थालगि घचुम्ि िाललम 

५. िरकारी बालीको साना व्र्ाबसार्र्क कृर्ष उत्पादन केन्द्र(पकेट) लबकास कार्ाक्रम सचालन 

६. साना व्र्ाबसार्र्क कृर्ष उत्पादन केन्द्र(पकेट) लबकास कार्ाक्रम लनरन्द्िरिा 
लघ ुउद्यम र्वकास शाखा िफा   

१. प्रार्वलधक लसप र्वकास िाललम 

२. साझा सरु्वधा केन्द्र स्थापना 
३. आवश्र्किा पर्हिानको आधारमा पणुा िाजगी िथा स्िरोन्निी 
४. आवश्र्किा पर्हिानको आधारमा प्रर्वलध हस्िान्द्िरण 

५. आवश्र्किा पर्हिानको आधारमा प्रर्वलध हस्िान्द्िरण 
भौलिक पूवाधार िथा वािावरण व्र्ावस्थापन शाखा 

१. प्रशासकीर् भवनको पर्हलो िल्िा लनमााण सम्पन्न 

२. ५ शैंर्ा अस्पिाल लनमााण सरुुवाि 

३. र्हरक पाका  लनमााण सरुुवाि 
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४. मत्स्र्पोखरी पाका  लनमााण सरुुवाि 

५. कप्ताने पोखरी लनमााण िथा संरक्ण 

६. कुवापानी-चिचिला-पोखरी गाउँ-बखे खानेपानी 
७. आमा समूअ भवन िथा सामदुार्र्क भवन लनमााण सम्पन्न 

८. कप्ताने पोखरी र्हरक पाका -गरुु साङ्गछोललङ गमु्बा पदमागा लनमााण 

 
मर्हला र्वकास शाखा 

१. बालबाललका लचक्ि कार्ाक्रमिः बालबाललका हरुको लालग सिेिनामलुक कार्ाक्रम । 

२. जेष्ठ नागररक सम्मान कार्ाक्रम । 

३. मर्हला िथा आमा समहुको लालग निेतृ्व िथा क्मिा िाललम । 

४. वार्षाक रुपमा मर्हला समहु िथा आमा समहु लबि  अन्द्िरर्क्रर्ा कार्ाक्रम । 

५. परुाना िथा नर्ाँ  गदठि समहुलाई  अलभमचुखकरण िाललम । 

सूिना प्रर्वलध शाखा 
१. गाउँपाललकाको पर्हिान सर्हिको लोगो लनमााण 

२. गाउँपाललकाको गीि लनमााण 

३. बाँकी रहेका र्वद्यालर् िथा कार्ाालर्हरूमा इन्द्टरनेट र्वस्िार 

४. नेट वर्का ङ र्वस्िार 

स्वास््र् शाखा 
१. माि ृिथा नवचशश ुकार्ाक्रम/आमा सरुक्ा कार्ाक्रम 

२. महामारी रोग लनर्न्द्त्रण कार्ाक्रम 

३. सनुौलो १००० ददनका अमअहरुलाइा चशक्ा 
४. अपाङ्गिा पर्हिानका लालग नवचशश ुजाँि 

५. उपिारात्मक/आखँा/नाक/कान/घाटी सम्बन्द्धी 
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आ.व. २०७८।०७९ को वार्षाक प्रगलि र्ववरण 

कृर्ष शाखा 

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम ईकाई  बार्षाक बजटे   लक्ष्र् भौलिक प्रगलि भौलिक प्रगलि %  बजेट खिा  
बजेट 
खिा 

प्रलिशि 

िालू 
वा 

पूजँीगि 

कैर्फर्ि  

१ 

नर्ां व्र्ाबसार्र्क बगैंिा 
स्थापनाको लालग (६०%) 
अनदुानमा र्वरुवा लबिरण 

(ललचि,सनु्द्िला,एबोकाडो  

हेक्टर      300,000  १५ 

एभोकाडो 
८१५, सनु्द्िला 
९७० कागिी 

५७५ 

69%              188  ६३%   
कृषकको माग अनसुार र्वरुवा 

खररद िथा र्विरण  

२ 

१००० ददने आमाको 
लालग िरकारीको 
लमलनर्कट र्विरण 

सं्र्ा      100,000  1000 1000 100%               100  १००%     

३ 

गि बषा ्लार्िक टनेल 
प्राप्त सेवाग्रार्हको लालग 
उन्नि लबउ लबिरण 

सं्र्ा      100,000  100 100 100%               100  १००%     

४ 
५०% अनदुानमा स्प्र े

मेलसन खररद सं्र्ा        65,000  37 28 93%                42  ६५%     

५ 
५०% अनदुानमा हजारी 

खररद सं्र्ा       50,000  15 66 23%                  4  ८%   १५ वटा 

६ 
७५% अनदुानमा च्र्ाउको 

र्वउ र्विरण 
सं्र्ा      150,000  2000 1150 58%                48  ३२%     
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७ 
र्वुा स्वरोजगार च्र्ाउ र 
िरकारी ६०% अनदुान सं्र्ा      300,000  3 2 67%         120,000  ४०%   

प्रलि कृषकलाई ६०००० 
हजारको दरले 

८ 
अधलुनक माहरुी पालन 
कृषकलाई अनदुान 

सं्र्ा      100,000  २० २८ 100%           10,300  १००%   अपगु बजेट पाललकाबाट थप  

९ कृर्ष मेला प्रदशान पटक      100,000  १ १ 100%         100,000  १००%     

 

१० 
आकचस्मक बाली संरक्ण 

सेवा पटक       50,000  १ १ 100%         100,000  १००%      

११ 
प्रदेश स्िरीर् अगवुा 

कृषक िाललम 
जना       50,000  ० ० 0%   ०%   

काम गना नसकेका कारण 
र्हँउदे र्वशेष सभाबाट 
्लार्िक टनेल र मोटर 
सर्हिको च्र्ाप कटर  
रकमान्द्िरण गररएको 

 

१२ 
प्रर्वलधक क्मिा र्वकास 

िाललम  
जना        30,000  ० ० 0%                -    ०%    

१३ 

संघ र प्रदेश कृर्ष 
सम्बन्द्धी अलभमचुखकरण 

िाललम  

पटक      100,000  ० ० 0%                -    ०%    

१४ 
एक ददने टोल स्िररर् 
स्थालगि घचुम्ि िाललम 

पटक       50,000  ५ ५ 100%          50,000  १००%      

१५ ढुवानी पटक      100,000  ६              
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१६ 
५०% अनदुानमा ्लार्िक 
टनेल र्विरण कार्ाक्रम 

सं्र्ा      241,500                242,500      

र्हँउदे र्वशेष सभाबाट 
र्वलनर्ोजन गररएको  

 

१७ 

५०% अनदुानमा मोटर 
सर्हिको च्र्ाप कटर 

र्विरण   

सं्र्ा      250,000    ६९            80,000       

कृर्ष र्वकास शाखा, सशिा  िफा   

   

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम ईकाई  बार्षाक बजटे   लक्ष्र् भौलिक प्रगलि भौलिक प्रगलि %  बजेट खिा  
बजेट 

खिा 
प्रलिशि 

िालू वा 
पूजँीगि 

कैर्फर्ि   

१ 

साना व्र्ाबसार्र्क कृर्ष 
उत्पादन केन्द्र(पकेट) 
लबकास कार्ाक्रम 

लनरन्द्िरिा 

सं्र्ा 1,200,000  २ २ 100%        1,112,900  ९३%      

२ 

कृर्ष,पशपुन्द्छी िथा मत्स्र् 
ि्र्ाङक अध्र्ाबलधक 

कार्ाक्रम 

पटक 100,000  ० ० 0%                -    ०%   कार्ार्वलध प्राप्त नभएकोले  

३ 
र्कसान सचुिकरण 

कार्ाक्रम 
घर सं्र्ा      300,000  ११५९ ११५९ 100%  ३,००,०००  १००%      

४ 

िरकारी बालीको साना 
व्र्ाबसार्र्क कृर्ष 

उत्पादन केन्द्र(पकेट) 
लबकास कार्ाक्रम सचालन 

सं्र्ा    
1,200,000  

१ १ 100%       1,182,800  ९९%   
चिचिला गाउँपाललका वडा नं. 

४ र ५ का लिन वटा 
समहुमा समिालन 
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पश ुसेवा शाखा 

क्र.स. कार्ाक्रमको 
नाम  

ईकाई  बार्षाक बजटे   लक्ष्र् 
भौलिक 
प्रगलि 

भौलिक प्रगलि 
% 

 बजेट खिा  
बजेट 

खिा 
प्रलिशि 

िालू 

वा 
पूजँीग
ि 

कैर्फर्ि  

१ ल्र्ाटप खररद सं्र्ा        85,000  १ १ 100%     
पचुजग
ि  

  

२ 

घाँस काट्ने 
च्र्ापकटर  

खररद िथा  
ढुवानी ५०% 

अनदुान 

स्र्ा        
40,000  

४ ४ 100% 40,000  
१००
% 

पजुीग
ि  

५०% अनदुान 

पश ुर्वकास प्रवद्धान कार्ाक्रम 

१ 
गोठ लनमााण 

५०% अनदुान  
सं्र्ा       

250,000  
५ ५ 100% 250,000  

१००
% 

िाल ु ५०% अनदुान  

२ 

मल खाडल 
लनमााण ५०% 

अनदुान  

सं्र्ा       
250,000  

१८ १७   236,000   िाल ु ५०% अनदुान  

३ 

भेडा बाख्राको 
खोर लनमााण 

५०% अनदुान  

सं्र्ा       
500,000  

१० १० 100%        500,000  
१००
% 

िाल ु ५०% अनदुान  

४ 

माछा पोखरी 
लनमााण ५०% 

अनदुान  

सं्र्ा       
150,000  

५ ५ 100% 
        

150,000  
१००
% 

िाल ु ५०% अनदुान  

५ 

घाँस खररद िथा 
र्विरण 
कार्ाक्रम  

सेटस  
     

100,000  
  १४२००   71,000    िाल ु

 रु.५का दर 
खररद  

६ 
वडा  स्िरीर् १ 
ददन े िाललम  

पटक 
     

100,000  
५ ५ 100% 

        
100,000  

१००
% 

िाल ु   
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पश ुउपिार  सेवा कार्ाक्रम  

१ 
मेलडकल उपिार गना औषधी खररद िथा 

ढुवानी सं्र्ा       210,000  ७५०० ७६१२ 100%         210,000  १००% िाल ु   

२ प्रर्ोगशाला उपिार  सेवा  सं्र्ा         18,000  १८० २१० 100%          18,000  १००% िाल ु   

३ गाईनोलोचजकल उपिार  सं्र्ा         30,000  १२० १६८ 100%          30,000  १००% िाल ु   

४ माईनर सचजाकल  उपिार  सं्र्ा         30,000  ३०० ३५० 100%          30,000  १००% िाल ु   

५ पश ुस्वास््र् िथा रेर्वज चशलबर कार्ाक्रम  पटक      250,000  ४ ४ 100%         250,000  १००% िाल ु   

नश्ल सधुार कार्ाक्रम  

१ नाईट्रोजन खररद िथा ढुवानी  पटक        40,000  १ १             27,000    िाल ु   

२ 
बोर्र  बोका खररद िथा ढुवानी ७०% 

अनदुान  
सं्र्ा       500,000  ७ ८          445,000    िाल ु ७०% अनदुान  

  प्रदेश स्िरीर् िाललम                    

१ बाख्रा पालन िाललम  जवान         20,000  २ २ 100%           19,000  १००% िाल ु   

२ वंगरु पालन िाललम  जवान         20,000  २ २ 100%           19,000  १००% िाल ु   
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अन्द्र्  कार्ाक्रमहरु  

१ 
ईर्पडेलमर्ोलोचजकल  र वन्द्ध्र्करण फमेट 

छपाई  
पटक         12,000  १ १ 100%           12,000  १००% िाल ु   

२ मालसक, िौमालसक फमेट छपाई  पटक         12,000  १ १ 100%           12,000  १००% िाल ु   

३ वार्षाक प्रगलि फमेट र केश रचजिर छपाई पटक         12,000  १ १ 100%           12,000  १००% िाल ु   

शशाि कार्ाक्रम िफा   

 

१ 
बाख्रा पकेट कार्ाक्रम लनरन्द्िरिा  बाख्रा खररद 

५०% अनदुान  
सं्र्ा       350,000  ३५ ३५ 100%         350,000  १००% िाल ु ५०% अनदुान   

२ बोका खररद िथा नश्ल सधुार  ५०% अनदुान  सं्र्ा         78,500  ५ ५ 100%          78,500  १००% िाल ु ५०% अनदुान   

३ बलडाजो खररद ८५% अनदुान  सं्र्ा         63,075  ५ ५ 100%           63,075  १००% िाल ु ८५% अनदुान   

४ 
बाख्रा पालन व्र्वस्थापन िथा लबमा सम्बन्द्धी 

िाललम १ददने  पटक         60,000  ५ ५ 100%          60,000  १००% िाल ु    

५ सपुर नेर्पर्र  र्वरुवा खररद  र्पस (सेटस)       50,000  १०००० १०००० 100%          50,000  १००% िाल ु ५०% अनदुान   
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६ 
अन्द्िररक िथा बाह्य परचजवी  लनर्न्द्त्रण र 

लमनरल  र्विरण  
पटक        80,000  ० ० 100%          80,000  १००% िाल ु    

७ अनगुमन िथा प्रशासलनक खिा           96,250                 69,000    िाल ु    

१ ईर्पडेलमर्ोलोचजकल ररपोर्टाङ        100,000                  12,000    िाल ु    

२ 
कृर्ष पशपुन्द्छी िथा मत्स्र् ि्र्ाकंअध्र्ावलधक 

कार्ाक्रम  
       100,000                       -      िाल ु कार्ालबलध नभएको   

३ 
एक गाउँ एक प्रर्वलधकहरुको िलब भत्ता (२ 

जनाको ६मर्हना ) 
       600,000                600,000    िाल ु    

                       

लघ ुउद्यम र्वकास शाखा िफा   

क्र.स कार्ाक्रमको नाम ईकाई  बार्षाक बजेट   लक्ष्र् भौ.प्रगलि भौ.प्रगलि%  बजेट खिा  बजेटखिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि कैर्फर्ि  

(क) नरँ्ा लघू उद्यमी लसजाना                   

१ उद्यम र्वकासका लागी सामाचजक 
पररिालन 

           
68,400  

               
67,870  

९९%     

१ अलभमचुखकरण कार्ाक्रम     १०० ८५ 85%  २८,५०        

१.२ सहभालगिात्मक ग्रालमण लेखाजोखा 
(र्प.आर. ए) 

जना   १०० ८५ 85%          
19,080  

      

१.३ घरधरुी सवेक्ण फारम (ए र लब) जना   १०० १०० 100%               -          
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१.४ स्रोि सम्भाव्र्िा अध्र्र्न जना   १०० ८५ 0%               -          

१.५ लघ ुउद्यमीको समहु गठन िथा 
पररिालन 

वटा   ८ ७            
20,290  

      

२ उद्यमचशलिा र्वकास िाललम जना         
159,600  

८०             
136,185  

८५%     

२.१ उद्यमचशलिा र्वकास िाललम (टोपे,टोसे र 
लैलगक सिेििा 

जना   80 103 100%         

२.२ व्र्वसार्र्क र्ोजना िर्ार जना   ८० ७० 88%         

३. प्रार्वलधक लसप र्वकास िाललम वटा         
866,400  

८             
866,450  

१००%     

३.१ प्रार्वलधक लसप र्वकास िाललम ललन े
उद्यमीहरुको सं्र्ा 

जना   ७५ ६२ 83%         

४. लघ ुर्वत्तमा पहुँि जना          
68,400  

७५              
39,995  

५८%     

४.१ लघ ुउद्यमी र र्वचत्तर् संस्थालबि 
अन्द्िरर्क्रर्ा 

जना   ७५ ६२ 83%         

५. उपर्कु्त प्रर्वलधमा पहुँि जना         
342,000  

१०             
335,896  

९८%     

५.१ उपर्कु्त प्रर्वलध हस्िान्द्िरण जना   ४० ३१ 78%         

६. बजार सम्बन्द्ध र्वकास जना          
91,200  

६ ० 0%               -    ०%     

६.१ उद्यमी र के्रिा लबि अन्द्िरर्क्रर्ा जना   ६ ० 0%               -    ०%     

७. सहजकिाा पररिालन जना         
684,000  

२ २ 100%         
689,048  

१०१%     

जम्मा नर्ा ँउद्यमी लसजाना िफा  प्रगलि जना     
2,280,000  

७५ ६२ 83%     
2,135,444  

९४%     

(ख) साझा सरु्वधा केन्द्र स्थापना जना       
500,000  

१० १० 100%       
500,000  

१००%     

(ग) परुाना उद्यमीहरुको स्िरोन्निी                   

१ स्िरोन्निीको लागी आवश्र्किा पर्हिाँन जना               -    ४० ३८ 95%               -    ०%     
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२ आवश्र्किा पर्हिानको आधारमा पणुा 
िाजगी िथा स्िरोन्निी 

जना  ४८०,०००|  ४० ० 0%         
243,791  

०%   आवश्र्किा 
पर्हिानको 
आधारमा 
हस्िान्द्िरण 

३ आवश्र्किा पर्हिानको आधारमा प्रर्वलध 
हस्िान्द्िरण 

जना         
140,000  

१० २९ 58%         
140,000  

      

स्िोरोन्निी िफा को प्रगलि जना       
620,000  

४० 29 73%         
383,791  

६२%     

 
जम्मा र्वलनर्ोचजि रकम रु. ३४००,०००|- 

 
जम्मा खिा रकम रू. ३,०१९,२३५|- 

 
बाँकी रकम रू. ३८०,७६५|- 

 भौलिक पूवाधार िथा वािावरण व्र्ावस्थापन शाखा(वडास्िरीर् र्ोजना) 

वडा नं १ 

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम ईकाई बार्षाक बजेट  लक्ष्र् भौलिक प्रगलि भौलिक प्रगलि 
% 

 बजेट खिा  बजेट खिा 
प्रलिशि 

 
कैर्फर्ि 

१ सौरे खानेपानी ममाि सं्र्ा         
200,000  

१ सम्पन्न 100%         
200,000  

१००%   १ हजार ली 
ट्ांकी लनमााण  

२ बचत्तसे लडल िनौटे सडक सोललङ लमटर         
400,000  

१०० 
लम. 

सम्पन्न 100%         
400,000  

१००%   २ मी उिाइ को 
३० मी वाल 
लनमााण समेि 

३ िनौटे कृर्ष समूह भवन ममाि िथा 
फलनािर 

सं्र्ा         
250,000  

१ सम्पन्न 100%         
250,000  

१००%   लसललङ र 
्लास्टर र 
फलनािर 
व्र्वस्थापन  
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४ बखे, बखेडाँडा सडक सोललङ  लमटर         
200,000  

८८ 
लम. 

सम्पन्न 100%         
200,000  

१००%     

५ चिचिला खानेपानी कुवा लनमााण १         
200,000  

१ ० 0%               -    ०%   रकमान्द्िर 

६ डुडगैरी बखेडाडँा सडक लनमााण लमटर         
200,000  

४५० 
लम. 

सम्पन्न 100%         
200,000  

१००%   अन्द्र् ममाि  

७ ढाडगाँउ खानेपानी लनमााण           
200,000  

ट्ांकी सम्पन्न 100%         
200,000  

१००%   ३००० ली को 
ट्ांकी लनमााण 
िथा पाइप 
खररद 

८ िल्लो ढाडगाउँ खानेपानी लनमााण           
200,000  

पाइप र 
इनटेक 

सम्पन्न 100%         
200,000  

१००%   १००० ली को 
ट्ांकी लनमााण 
िथा पाइप 
खररद 

९ लोक्ताम खानेपानी ममाि           
200,000  

  सम्पन्न 100%         
200,000  

१००%   परुानो ट्ांकी 
ममाि र रंगरोगन 
र पाइप खररद 

१० लिनखोप्र ेखानेपानी ममाि           
200,000  

पाइप 
खररद 

सम्पन्न 100%         
200,000  

१००%   रकमान्द्िर 

११ सौरे सडक सभे िथा  लनमााण १         
400,000  

७०० 
लम. 

सम्पन्न 100%         
400,000  

१००%   सडक लनमााण 
मात्र सम्पन्न 

१२ लसङ्गेडाँडा खानेपानी ममाि           
150,000  

  सम्पन्न 100%         
150,000  

१००%   १००० ली को 
ट्ांकी लनमााण 
िथा पाइप 
खररद 
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 भौलिक पूवाधार िथा वािावरण व्र्ावस्थापन शाखा(वडास्िरीर् र्ोजना) 

वडा नं.२ 

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम ईकाई बार्षाक बजेट  लक्ष्र् भौलिक प्रगलि भौलिक प्रगलि 
% 

 बजेट खिा  बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि कैर्फर्ि 

१ र्हकेडाडाँ खानेपानी लनमााण            
80,000  

  सम्पन्न 100%          
80,000  

१००%     

२ प्रभाि मा.र्व. साम्पाङगाउँ गोरेटो बाटो 
लनमााण 

लमटर         
200,000  

१५० 
लम. 

सम्पन्न 100%         
200,000  

१००%   सोललङ िथा 
अन्द्र् ममाि 

३ बडारेगाउँ गौरीआङ्खला देर्वथान 
गोरेटोबाटो लनमााण 

लमटर          
60,000  

८० 
लम. 

सम्पन्न 100%          
60,000  

१००%   सोललङ िथा 
अन्द्र् ममाि 

४ जलकन्द्र्ा देर्वथान कम्पाउण्ड नामा  १          
60,000  

१ सम्पन्न 100%          
60,000  

१००%   ड्राइ वाल लनमााण 
िथा अन्द्र् 
लनमााण 

५ प्रभाि मा.र्व. वाईट बोडा खररद सं्र्ा          
50,000  

१ सम्पन्न 100%          
50,000  

१००%     

६ िारेलभर खोला लसिाई  लमटर         
300,000  

९५लम. सम्पन्न 100%         
300,000  

१००%     

७ गौरी आधारभिू र्वद्यालर् सामाग्री खररद            
50,000  

  सम्पन्न 100%          
50,000  

१००%     

८ ्र्ाम्पालङु लमचश्रि सामदुार्र्क संस्था 
जस्िापािा खररद 

          
100,000  

  सम्पन्न 100%         
100,000  

१००%     

९ िचु्िे ढुङ्गा रेललङ िथा पार्ट लनमााण           
600,000  

  सम्पन्न 100%         
600,000  

१००%     

१० लबललभसा इस्टना ििा ईम्िोङ फलनािर 
व्र्वस्थापन 

          
100,000  

  सम्पन्न 100%         
100,000  

१००%     

११ सोवक ईम्िोङ गोरेटो बाटो लनमााण लमटर          
60,000  

५० 
लम. 

सम्पन्न 100%          
60,000  

१००%   सोललङ िथा 
अन्द्र् ममाि 
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१२ लेलेदमु गफुा देउस्थाल व्र्वस्थापन सं्र्ा         
250,000  

१ सम्पन्न 100%         
250,000  

१००%   ग्र्ार्वन वाल, 

ड्राइ वाल, 

पोखरी,  धारा 
िथा रेललङ 

लनमााण 

१३ लसंहदेवीथान ममाि सम्भार सं्र्ा         
150,000  

१ सम्पन्न 100%         
150,000  

१००%     

१४ जीवनज्र्ोिी आ.र्व. ममाि सम्भार सं्र्ा         
100,000  

१ सम्पन्न 100%         
100,000  

१००%     

१५ ओखरे मोटरबाटो सोललङ लमटर          
80,000  

४५ 
लम. 

सम्पन्न 100%          
80,000  

१००%     

१६ देवी भलार्ो भेद खानेपानी लनमााण सं्र्ा         
250,000  

१ सम्पन्न 100%         
250,000  

१००%     

१७ गगनुे खानेपानी ममाि िथा पाईप खररद लमटर          
70,000  

१ सम्पन्न 100%          
70,000  

१००%     

१८ गफुा गैरी खानेपानी लनमााण            
150,000  

१ सम्पन्न 100%         
150,000  

१००%     

१९ अपाङ्ग फलनािर खररद            
40,000  

१ सम्पन्न 100%          
40,000  

१००%     

२० साखेवा रू्वा क्लब शौिालर् लनमााण सं्र्ा         
100,000  

१ सम्पन्न 100%         
100,000  

१००%     

 भौलिक पूवाधार िथा वािावरण व्र्ावस्थापन शाखा(वडास्िरीर् र्ोजना) 

वडा नं.३ 

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम ईकाई बार्षाक बजेट  लक्ष्र् भौलिक प्रगलि भौलिक प्रगलि 
% 

 बजेट खिा  बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि कैर्फर्ि 

१ खसुा र्वजवुाथान लसिाँई र्ोजना लमटर         
950,000  

१३२ 
लम. 

सम्पन्न 100%         
950,000  

१००%   मेचशनरर डे्रन 
िथा वान लनमााण  

२ काङलवुा लसिाँई र्ोजना लमटर         
200,000  

३० 
लम. 

सम्पन्न 100%         
200,000  

१००%   मेचशनरर डे्रन 
िथा वान लनमााण  

३ गैरीगाउँ अलैिे पदमागा लनमााण लमटर         
100,000  

३०० 
लम. 

सम्पन्न 100%         
100,000  

१००%   सोललङ िथा 
वाल लनमााण 
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४ बिासे टमवुा खानेपानी ट्ाङर्क लनमााण सं्र्ा         
200,000  

१ सम्पन्न 100%         
200,000  

१००%   ७*७*६ को 
ट्ांकी  

५ बास्थाला महालभर खोला इन्द्टेक लनमााण सं्र्ा         
100,000  

१ सम्पन्न 100%         
100,000  

१००%   ४*४*३ को 
इन्द्टेक 

६ सेलमिोङ लिनघरे ज्र्ालमरे ट्रर्ाक ओपन लमटर         
500,000  

८०० 
लम. 

सम्पन्न 100%         
500,000  

१००%   १२० लम सोललङ  

र ८०० लम 
ट्रर्ाक ओपन 

७ परुानो स्वास््र् िौर्क झ्र्ाल ढोला 
व्र्ावस्थापन  

सं्र्ा         
100,000  

१० सम्पन्न   100%         
100,000  

१००%   झ्र्ाल लनमााण  

८ साि घरे कृषी भवन ग्राउण्ड लनमााण सं्र्ा         
200,000  

१ सम्पन्न 100%         
200,000  

१००%   ग्राउण्ड िथा 
ग्राउण्ड सम्म 
ट्रर्ाक ओपन 

९ ददददङ आ.र्व. पदमागा लनमााण लमटर         
100,000  

३० 
लम. 

सम्पन्न 100%         
100,000  

१००%   वाल  लनमााण 
िथा सोललङ  

११ खसुा प्रा.र्व. ्लास्टर सं्र्ा         
250,000  

१ सम्पन्न 100%         
250,000  

१००%   ६ वटा कोठाको 
लभत्र वार्हर 
्लास्टर  

 भौलिक पूवाधार िथा वािावरण व्र्ावस्थापन शाखा(वडास्िरीर् र्ोजना) 

वडा नं.४ 

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम ईकाई बार्षाक बजेट  लक्ष्र् भौलिक प्रगलि भौलिक प्रगलि 
% 

 बजेट खिा  बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि कैर्फर्ि 

१ फेन्द्जङु आमा समूह शौिालर् लनमााण सं्र्ा         
300,000  

१ सम्पन्न 100%         
300,000  

१००% 
 

  

२ लसहदेवी आ.र्व. शौिालर् ममाि सं्र्ा         
150,000  

१ सम्पन्न 100%         
150,000  

१००% 
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३ कुवापानी खानेपानी पाईप िथा धारा 
लनमााण र्ोजना 

सं्र्ा         
150,000  

 
सम्पन्न 100%         

150,000  
१००% 

 
५ वटा धारा 
/१०० लम.पाईप  

४ खालमाले पदमागा लनमााण र्ोजना लमटर         
100,000  

२०५ 
वटा  

सम्पन्न 100%         
100,000  

१००% 
 

गोरेटो बाटो 
लनमााण 

५ डुडे खानेपानी ममाि र्ोजना सं्र्ा          
50,000  

  सम्पन्न 100%          
50,000  

१००% 
 

पाइप खररद 

६ कागिे चजरो पोईन्द्ट मेशनरी वाल लनमााण 
र्ोजना 

लमटर         
150,000  

१२ सम्पन्न 100%         
150,000  

१००% 
 

२ लम उिाइ 

७ कागिे नागथान संरक्ण र्ोजना लमटर         
100,000  

५१ सम्पन्न 100%         
100,000  

१००% 
 

ड्राइ वाल लनमााण 

टृ्ठएर
र्रसुाश 

बलौटे खानेपानी धारा लनमााण र्ोजना सं्र्ा         
150,000  

१५ 
वटा 

सम्पन्न 100%         
150,000  

१००% 
 

  

९ सािबर्हनी खानेपानी धारा लनमााण सं्र्ा         
100,000  

२ वटा  सम्पन्न 100%         
100,000  

१००% 
 

पाइप खररद 

१० लभङ्गुमा देर्वथान संरक्ण लमटर          
50,000  

१४ लम सम्पन्न 100%          
50,000  

१००% 
 

२ मी उिाइ 

११ देउराली बजार लनमााण र्ोजना सं्र्ा         
100,000  

  सम्पन्न 100%         
100,000  

१००% 
 

माने लनमााण 

१२ काललकादेवी आमा समूह भवन शौिालर् 
लनमााण 

सं्र्ा         
150,000  

१ सम्पन्न 100%         
150,000  

१००% 
 

  

 भौलिक पूवाधार िथा वािावरण व्र्ावस्थापन शाखा(वडास्िरीर् र्ोजना) 

वडा नं.५ 

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम ईकाई बार्षाक बजेट  लक्ष्र् भौलिक प्रगलि भौलिक प्रगलि 
% 

 बजेट खिा  बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि कैर्फर्ि 

१ लसहदेवीथान लनमााण िथा व्र्वस्थापन, 

टारखोल 

सं्र्ा         
150,000  

१ सम्पन्न 100%         
150,000  

१००% 
 

कम्पाउण्ड वाल 
३७ लम र पाटी 
लनमााण 
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२ च्र्ाने खानेपानी ट्ािी लनमााण  सं्र्ा         
150,000  

१ सम्पन्न 100%         
150,000  

१००% 
 

५ घ लम को 
लनमााण 

३ खमाने, लिखेगाउँ बाटो ममाि लमटर         
150,000  

२०० 
लम. 

सम्पन्न 100%         
150,000  

१००% 
 

सोललङ 

४ पािालगाउँ सडक ममाि लमटर         
150,000  

१५० 
लम. 

सम्पन्न 100%         
150,000  

१००% 
 

सोललङ र अन्द्र् 
ममाि 

५ थेवे मण्डली शौिालर् लनमााण सं्र्ा         
150,000  

१ सम्पन्न 100%         
150,000  

१००% 
 

  

६ लनगरेु खानेपानी ममाि सं्र्ा         
150,000  

१ सम्पन्न 100%         
150,000  

१००% 
 

ट्ांकी ममाि 

पाइप खररद र 
धारा लनमााण 

७ माङ मार्ा काली खोला महुान लसिाई 
र्ोजना 

सं्र्ा         
250,000  

१ सम्पन्न 100%         
250,000  

१००% 
 

३० मी. 
मेसनरी/५०० 
मी माटो कुलो 

८ रु्लङु समाज र्वकास भवन ममाि सं्र्ा         
200,000  

१ सम्पन्न 100%         
200,000  

१००% 
 

्लास्टर र 
रंगरोगन 

९ सरदार पधेरो ममाि  सं्र्ा         
150,000  

१ सम्पन्न 100%         
150,000  

१००% 
 

इनटेक 
कम्पाउण्ड वाल 
र धारा लनमााण 

१० पाखागाउँ ि्लेटी-संक्रान्द्िे डाडा 
गोरेटोबाटो ममाि 

लमटर         
150,000  

२४० 
लम. 

सम्पन्न 100%         
150,000  

१००% 
 

१८० लम 
सोललङ र अन्द्र् 
ममाि 

११ ५ न. वडा स्वास््र् आमा समूह संिालन 
िथा व्र्वस्थापन 

           
50,000  

  सम्पन्न 100%          
50,000  

१००% 
 

  

१३ सनुारगाउँ खानेपालन लनमााण सं्र्ा         
150,000  

१ सम्पन्न 100%         
150,000  

१००% 
 

११०० लम. 
पाइप खररद 
धारा जडान 
पाइप लाइन 
व्र्वस्थापन 
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१४ वंचशनाम खानेपानी इन्द्टेक लनमााण सं्र्ा         
500,000  

१ सम्पन्न 100%         
500,000  

१००% 
 

ट्ांकी लनमााण 

इनटेक पाइप 
खररद िथा 
पाइप लाइन 
व्र्वस्थापन 

१५  र्ाक्सागाउँ मालबासे खानेपानी ममाि  सं्र्ा         
200,000  

१ सम्पन्न 100%         
200,000  

१००% 
 

५ घ लम को 
ट्ांकी लनमााण 

१६ जलकन्द्र्ा देर्वथान िारबेर  सं्र्ा         
150,000  

१ सम्पन्न 100%         
150,000  

१००% 
 

३१ लम 
कम्पाउण्ड 

लनमााण र मचन्द्दर 
ममाि 

१७  र्ाक्सागाउँ लसंहदेर्वथान ममाि            
125,000  

  सम्पन्न 100%         
125,000  

१००% 
 

मचन्द्दर 
संरक्णका लालग 
१८ लम को 
वाल लनमााण 

 भौलिक पूवाधार िथा वािावरण व्र्ावस्थापन शाखा (पाललका स्िररर् र्ोजना) 

वडा नं.१ 

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम ईकाई बार्षाक बजेट  लक्ष्र् भौलिक प्रगलि भौलिक प्रगलि 
% 

 बजेट खिा  बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि   

१ नव ज्र्ोिी र्वुा क्लब भवन लनमााण  सं्र्ा  १०००००० १ सम्पन्न 100%       
1,000,000  

१००% 
 

  

२ चिचिला पोखरीगाउँ बखे सडक सोललङ  लमटर  १०००००० ४५० 
लम 

सम्पन्न 100%       
1,000,000  

१००% 
 

सोललङ  

३ िनौटे ढुङ्खग्र ेसडक लनमााण  लमटर  ५००००० १ 
००० 
लम 

सम्पन्न 100%         
500,000  

१००% 
 

ट्रर्ाक ओपन 

४ िनौटे खेलमैदान लनमााण  सं्र्ा  ४००००० १ सम्पन्न 100%         
400,000  

१००% 
 

ममाि िथा वाल 
लनमााण  
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५ 1 न. वडा कार्ाालर् भवन लनमााण- 
लनरन्द्िर 

 सं्र्ा  १२००००० १ सम्पन्न 100%       
1,200,000  

१००% 
 

सम्पन्न भएको । 

 भौलिक पूवाधार िथा वािावरण व्र्ावस्थापन शाखा (पाललका स्िररर् र्ोजना) 

वडा नं.२ 

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम ईकाई बार्षाक बजेट  लक्ष्र् भौलिक प्रगलि भौलिक प्रगलि 
% 

 बजेट खिा  बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि कैर्फर्ि 

१ उगेन गमु्बा लनमााण  सं्र्ा  ६००००० १ सम्पन्न 100%         
600,000  

१००% 
 

  

२ ओखरे आमा सामदुार्र्क भवन लनमााण  सं्र्ा  ८००००० १   0%               -    ०% 
 

आहाले उगेन 

गमु्वामा 
रकमान्द्िर 
भएको 

३ सोवक खेलमैदान लनमााण  सं्र्ा  ५००००० १ सम्पन्न 100%         
500,000  

१००% 
 

  

४ हाडी खोला पलु लनमााण  सं्र्ा  ३००००० १ सम्पन्न 100%         
300,000  

१००% 
 

  

५ देउराली आ.र्व. खेलमैदान  सं्र्ा  ४००००० १ सम्पन्न 100%         
400,000  

१००% 
 

  

६ ज्र्ालमरे खोला ट्रस पलु लनमााण  लमटर  २००००० १ सम्पन्न 100%         
200,000  

१००% 
 

  

७ 2 न. वडा कार्ाालर् भवन लनमााण- 
लनरन्द्िर 

 सं्र्ा  २२००००० १ सम्पन्न 100%       
2,200,000  

१००% 
 

  

 भौलिक पूवाधार िथा वािावरण व्र्ावस्थापन शाखा (पाललका स्िररर् र्ोजना) 

वडा नं.३ 

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम ईकाई बार्षाक बजेट  लक्ष्र् भौलिक प्रगलि भौलिक प्रगलि 
% 

 बजेट खिा  बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि कैर्फर्ि 

१ कुवापानी र्कराँि डाँडा ३ नं. वडा 
कार्ाालर् सडक लनमााण 

 लमटर  १५००००० १२०० 
लम.  

सम्पन्न 100%       
1,500,000  

१००%   १२०० लम 
ट्रर्ाक ओपन र  
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५५५ लम अन्द्र् 
ममाि 

२ क्दाने लसरूबारी फाकदाम सडक सोललङ  लमटर  ३००००० २०० 
लम. 

सम्पन्न 100%         
300,000  

१००%   सोललङ र कुलो 
नाली खने्न 

३ र्कराँि सामदुार्र्क भवन लनमााण  सं्र्ा  १०००००० १ 0% 0%               -    ०%     

४ चशवलर् मचन्द्दर लनमााण  सं्र्ा  ५००००० १ सम्पन्न 100%         
500,000  

१००%     

५ परुानो हेल्थपोि ग्र्ार्वन वाल लनमााण  लमटर  ३००००० १ सम्पन्न 100%         
300,000  

१००%   १२ लम को ३ 
लेर्र 

६ लाबरबोटे खेलमैदान ममाि   सं्र्ा  ४००००० १ सम्पन्न 100%         
400,000  

१००%   २० लम ल २.५ 
लम उिाइ   

७ केउरेनी खानेपानी    ६००००० 
 

सम्पन्न 100%         
600,000  

१००%    ८*८*६ को 
ट्ांकी १० वटा 
धारा/८०० 
लम.पाईप 

८ गंगटे देवीथान संरक्ण  सं्र्ा  १००००० १ सम्पन्न 100%         
100,000  

१००%   200 मी बाटो 
लनमााण 

९ फकादाम खानेपानी लनमााण   २५०००० १ सम्पन्न 100%         
250,000  

१००%   ५*५*४ को 
ट्ांकी  
collectio
n 
chamber 
पाइप खररद  

१० लसरूबारी आमा समहु भवन लनमााण  सं्र्ा  १००००० १ सम्पन्न 100%         
100,000  

१००%     

१० साि घरे खेल मैदान   सं्र्ा  २००००० १ सम्पन्न 100%         
200,000  

१००%   ६० *२५ को 
ग्राउण्ड खाने 
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१० खसुा स्वास््र् इकाई रङ्गरोगन िथा 
वाइररङ 

 सं्र्ा  २५०००० १ सम्पन्न 100%         
250,000  

१००%   रंगरोगन वाइररङ 
र ट्ार्क र डे्रन  

१० परुानो हेल्थपोि ग्र्ार्वन वाल लनमााण   १००००० १ सम्पन्न 100%         
100,000  

१००%     

१० परुानो हेल्थपोि ग्र्ार्वन झ्र्ालडोका  सं्र्ा  ५०००० १ सम्पन्न 100%          
50,000  

१००%     

१० गैरीगाउँ पदमागा लनमााण  लमटर  १००००० २०० 
लम. 

सम्पन्न 100%         
100,000  

१००%   सोललङ  िथा 
वाल लनमााण   

१० काङ्खलवुा लसिाई र्ोजना  सं्र्ा  १००००० १ 0% 0%               -    ०%     

१० बेसी ११ घर धारा लनमााण  सं्र्ा  १५०००० १२ सम्पन्न 100%         
150,000  

१००%   धारा लनमााण 

 भौलिक पूवाधार िथा वािावरण व्र्ावस्थापन शाखा (पाललका स्िररर् र्ोजना) 

वडा नं.४ 

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम ईकाई बार्षाक बजेट  लक्ष्र् भौलिक प्रगलि भौलिक प्रगलि 
% 

 बजेट खिा  बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि कैर्फर्ि 

१ जालपा देवी आमा समूह भवन लनमााण  सं्र्ा २०००००० 1 सम्पन्न           1        
2,000,000  

१००%   र्हउदे सभाले 
१० लाख थप 
गरी २० लाख 
भएको  

२ सरस्विी मा.र्व. खेल मैदान  सं्र्ा ६००००० 1 सम्पन्न           1          
600,000  

१००%   नर्ाँ खेल मैदान 

लनमााण  

३ वर डाडा संर्कु्त भवन लनमााण सं्र्ा १०००००० 1 सम्पन्न           1        
1,000,000  

१००%   क्रमागि 

४ छोिेन  गमु्बा पेन्द्टीङ सं्र्ा २००००० 1 सम्पन्न           1          
200,000  

१००%     
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५ बैदिी माच्छे  खानेपानी लनमााण   ४००००० 1 सम्पन्न           1          
400,000  

१००%   ४.५७* 
४.८७*२ 
.४३* लम को 
ट्ांकी िथा ४ 
वटा धारा 
लनमााण 

६ कागिे परुानो चजरो पोईन्द्ट देचख सरस्विी 
मा.र्व. ट्रर्ाक ओपन 

लमटर ३००००० ७०५ 
लम. 

सम्पन्न  ७०५ लम.          
300,000  

७०५ लम.   अन्द्र् लनमााण 

७ देउराली बजार खानेपानी र्ोजना   ३००००० 1 सम्पन्न           1          
300,000  

१००%   १० हजार लल 
को ट्ांकी 
लनमााण र पाइप 
खररद 

८ डाडाँ गाउँ खोलाघारर सडक सोललङ लमटर ७५०००० १२७ 
लम 

सम्पन्न  १२७ लम          
750,000  

१२७ लम   २२*२१*२० 

को ३ लेर्र 
ग्र्ार्वन लनमााण  

९ डाडाँ गाउँ खानेपानी धारा लनमााण  र्ोजना सं्र्ा ५००००० ४० 
वटा  

            
500,000  

    धारा लनमााण  

१० लाली गरुाँस समहु भवन ्लास्टर सं्र्ा ३००००० १             
300,000  

      

 भौलिक पूवाधार िथा वािावरण व्र्ावस्थापन शाखा (पाललका स्िररर् र्ोजना) 

वडा नं.५ 

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम ईकाई बार्षाक बजेट  लक्ष्र् भौलिक प्रगलि भौलिक प्रगलि 
% 

 बजेट खिा  बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि कैर्फर्ि 

१ लसररसे स्वावलम्बन आमा समूह सं्र्ा १०००००० १ सम्पन्न १००%       
1,000,000  

१००%     
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२ काललका आमा समूह मेशनरी वाल 
लनमााण 

लमटर ६००००० १ सम्पन्न १००%         
600,000  

    ३.५ लम उिाइ 
र १४ लम 
लम्वाइ 

३ लाली गरुास र्वुा क्लब ग्राउण्ड ममाि 
िथा लनमााण 

सं्र्ा ५००००० १ सम्पन्न १००%         
500,000  

१००%   ७४ लम * २७ 
लम ग्राउण्ड 
लनमााण 

४ नव पररवेश थेवे र्वकास समूह ग्राउण्ड 
लनमााण 

सं्र्ा ५००००० १ सम्पन्न १००%         
500,000  

१००%   ६४ लम * २७ 
लम 

५  पन्द्िखका  वंचशनाम सडक सोललङ सडक 
ममाि  

लमटर ४००००० २००० सम्पन्न १००%         
400,000  

२०००००
% 

  १६० लम सोललङ 
र व्र्ाक कर्टङ 

६ लसत्तलपाटी खोक्सवुा खोला गोरेटो बाटो 
लनमााण 

लमटर ३००००० २५० सम्पन्न १००%         
300,000  

२५०००%   सोललङ र अन्द्र् 
ममाि 

७ मानेडाडा रु्लङु सडक र्ोजना लमटर २००००० ५०० सम्पन्न १००%         
200,000  

५००००%   सोललङ  वाल 
िथा अन्द्र् ममाि 

८ सनुारगाउँ मोटरबाटो लनमााण लमटर ३००००० ४०० सम्पन्न १००%         
300,000  

४००००%   २५ लम नर्ा ँ
ट्रर्ाक ओपन 

९  सनु्द्धारा  लसिाई ममाि लमटर ३००००० १ सम्पन्न १००%         
300,000  

१००%   45 लमटर पक्की 
नाली लनमााण 

१० सेलमिोङ भवन लनमााण र्ाक्सागाउँ सं्र्ा ५००००० १ सम्पन्न १००%         
500,000  

१००%   टाइर्वम सम्मको 
कार्ा सम्पन्न 

११ मलुगाउँ देर्वटार सडक  स्िरउन्निी लमटर ५००००० २५०० सम्पन्न १००%         
500,000  

२५००००
% 

  ममाि कार्ा 

१२ ५ न. वडा कार्ाालर् भवन लनमााण- 
लनरन्द्िर 

सं्र्ा १९००००० १ सम्पन्न १००%       
1,900,000  

१००%   लनमााण सम्पन्न 
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भौलिक पूवाधार िथा वािावरण व्र्ावस्थापन शाखा 

संघ िथा प्रदेश स्िररर्  स्िररर् 

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम  एकाई  बार्षाक बजेट  लक्ष्र् भौलिक प्रगलि  भौलिक प्रगलि 
%  

 बजेट खिा  बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि कैर्फर्ि 

१ श्री सरस्विी समाज कृर्ष समहुको भौलिक 
पूवााधार लनमााण वडा  

 सं्र्ा   १०००००          
1  

१००%           1          
100,000  

१००%   वडा नं 3, 
वास्थला 

२ आहाले खेल मैदान लनमााण  सं्र्ा   ५०००००          
1  

१००%           1          
500,000  

१००%   वडा नं 2, आहले 

३ र्फन्द्जङु खेल ग्राउण्ड   सं्र्ा   १८०००००          
1  

१००%           1        
1,800,000  

१००%   वडा नं 4, हरुुरु 

४ चिचिला आमा समहु   सं्र्ा   ७०००००          
1  

१००%           1          
700,000  

१००%   वडा नं 1, 
चिचिला बजार 

५ Gissela Cratly Youth Club खेलकुद 

कार्ाक्रम िथा व्र्ावस्थापन  

 सं्र्ा   २०००००          
1  

१००%           1          
200,000  

१००%   वडा नं 2,  

भौलिक पूवाधार िथा वािावरण व्र्ावस्थापन शाखा (चशक्ा िफा ) 

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम  ईकाई  बार्षाक बजेट  लक्ष्र् भौलिक प्रगलि  भौलिक प्रगलि 
%  

 बजेट खिा  बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि कैर्फर्ि  

१ प्रभाि मा.र्व. २ कोठे ट्रि भवन   सं्र्ा  १८००००० १ लनमााचण धन           

२ धमादेवी मा.र्व.देवीटार ४ कोठे भवन  सं्र्ा  ३६००००० १ लनमााचण धन  सम्झौिा 
भएको   
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भौलिक पूवाधार िथा वािावरण व्र्ावस्थापन शाखा(ठेक्का माफा ि) 

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम  ईकाई  बार्षाक बजेट  लक्ष्र् भौलिक प्रगलि  भौलिक प्रगलि 
%  

 बजेट खिा  बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि कैर्फर्ि  

१ मत्स्र् पोखरी पाका  लनमााण  सं्र्ा        
5,000,000  

  लनमााण सम्पन्न           

२ चिचिला वृहि खानेपानी लनमााण  
सं्र्ा/लम
टर  

      
5,000,000  

  लनमााण सम्पन्न           

३ चिचिला प्रसाशर्कर् भवन रङरोगन  सं्र्ा        
2,000,000  

  लनमााण सम्पन्न           

४ र्हरक पाका  लनमााण  सं्र्ा      लनमााणलधन           

५ जकेु अस्पािल लनमााण  सं्र्ा      लनमााणलधन           

भौलिक पूवाधार िथा वािावरण व्र्ावस्थापन शाखा(सडक बोडा) 

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम  एकाई  बार्षाक बजेट  लक्ष्र् भौलिक प्रगलि  भौलिक प्रगलि 
%  

 बजेट खिा  बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि कैर्फर्ि  

१ चिचिला-पोखरीगाउँ-बखे लोक्ताम सडक  लमटर          
300,000  

  सम्पन्न          -            
300,000  

०.००%   वडा नं १ 

२ केत्रागाउँ-कोचक्तमा सडक ममाि   लमटर          
300,000  

  सम्पन्न          -            
300,000  

०.००%   वडा नं २ 
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३ सोभाङ्गमा-डाडाँगाउँ सडक ममाि  लमटर          
125,000  

  सम्पन्न          -            
125,000  

०.००%   वडा नं ३ 

४ िीनघरे-कुवापानी-सडक ममाि िथा 
लनमााण  

 लमटर          
310,000  

  सम्पन्न          -            
310,000  

०.००%   वडा नं ३ 

५ मत्स्र्पोखरी-कोकेगाउँ सडक ममाि   लमटर          
265,000  

  सम्पन्न          -            
265,000  

०.००%   वडा नं ४ 

६ गरुाँसे थेवेगाउँ ििडेाडा ँसडक ममाि  लमटर          
500,000  

  सम्पन्न          -            
500,000  

०.००%   वडा नं ६ 

  जम्मा   1,800,000                

भौलिक पूवाधार िथा वािावरण व्र्ावस्थापन शाखा(लड.पी.आर.) 

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम  ईकाई  बार्षाक बजेट  लक्ष्र् भौलिक प्रगलि  भौलिक प्रगलि 
%  

 बजेट खिा  बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि कैर्फर्ि  

१ धवुाछाँगा लड.पी.आर.  लमटर        
1,000,000  

  सम्पन्न 100%       
1,000,000  

100% पूजँीगि   

२ ददददङ आ.र्व. लड.पी.आर.  सं्र्ा        
1,000,000  

  सम्पन्न 100%       
1,000,000  

100% पूजँीगि   

३ चिचिला ठूलो देउराली रमाईलो 
लड.पी.आर. 

 लमटर        
1,000,000  

  सम्पन्न 100%       
1,000,000  

100% पूजँीगि   

४ संक्रान्द्िे धजे मच्छे सडक लड.पी.आर.  लमटर          
500,000  

  सम्पन्न 100%         
500,000  

100% पूजँीगि   

  जम्मा       
3,500,000  
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सामाचजक सरुक्ा िथा पचिकरण शाखा  (सशिा अनदुान ) 

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम एकाई  बार्षाक बजेट   लक्ष्र् भौलिक प्रगलि भौलिक प्रगलि 
% 

 बजेट खिा  बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि कैर्फर्ि  

१ सामाचजक सरुक्ा भत्ता िथा पचिकरण 
सम्बन्द्धी वडाका कमािारी िथा 

जनप्रलिलनलध हरुको लालग अलभमचुखकरण 
(शशिा अनदुान) 

          
150,000  

1             
119,300  

८०%     

२ एम.आई.एस अपरेटर र र्फल्ड 
सहार्कको लालग सचार खिा  

मर्हना            
5,000  

१२                
4,800  

९६%     

३ मसलन्द्द सामान खररद            
120,000  

              
120,000  

१००%     

४ सचार सामाग्री प्रसारण िथा छपाइ           
120,000  

               
18,000  

१५%     

५ कमािारी िथा जनप्रलिलनलध हरुको  लालग 
अनगुमन िथा मलु्र्ाङकन  

           
40,000  

               
33,500  

८४%     

६ अन्द्र् र्वर्वध खिा             
54,000  

                    -    ०%     

७ मेचशनरी औजार िथा फलनािर ममाि 
सम्भार  

           
60,000  

                    -    ०%     

८ अन्द्र् र्वर्वध खिा    23,000                      -    ०%     

प्रधानमन्द्त्री रोजगार कार्ाक्रम  

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम  ईकाई  बार्षाक बजेट  लक्ष्र् भौलिक प्रगलि  भौलिक प्रगलि 
%  

 बजेट खिा  बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि 
 

१ चिचिला आरूबोटे डेमा सडक सोललङ्ग   लमटर        
1,800,000  

  सम्पन्न           1        
1,800,000  

100% पूजँीगि   
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२ इम्िोङ्ग गैरी आङला सडक सोललङ   लमटर          
200,000  

  सम्पन्न           1          
200,000  

100% पूजँीगि   

३ अरूण प्रवेश मागा डाँडा वडा कार्ाालर् 
सडक सोललङ  

 लमटर          
200,000  

  सम्पन्न           1          
200,000  

100% पूजँीगि   

४ मत्स्र्गाउँ र समालध स्थल पदमागा 
लनमााण उपभोक्ता सलमलि 

 लमटर          
850,000  

  सम्पन्न           1          
850,000  

100% पूजँीगि   

५ देउराली मांगमार्ा थबेे सडक सोललङ 
उपभोक्ता सलमलि 

 लमटर          
850,000  

  सम्पन्न           1          
850,000  

100% पूजँीगि   

१ ढुङे्र खोला लसँिाई  १         
325,000  

 
सम्पन्न सम्पन्न         

325,000  
  १ पूजँीगि 

२ काली खोला लसँिाई ५         
250,000  

  सम्पन्न सम्पन्न         
250,000  

  १ पूजँीगि 

  जम्मा               

अपाङ्गिा रोकथाम िथा पनुस्थापना कार्ाक्रम 

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम ईकाई  बार्षाक बजटे   लक्ष्र् भौलिक प्रगलि भौलिक प्रगलि 
% 

 बजेट खिा  बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि कैर्फर्ि  

१ लमललजलुल समहुको मालसक बैठक मर्हना         
117,000  

१२ ६०       पचुजगि कार्ाक्रम भएको 
। 

२ सामदुार्र्क समहुलाई अपांगिा सम्बनधी 
अलभमचुखकरण 

  20,750  1 0 0%          
20,700  

१००% िाल ु कार्ाक्रम भएको 
। 

३ दौँिरी चशक्ा िाललम            
20,800  

1 0 0%               -    ०%   सम्पन्न भएको । 

४ अन्द्िरार्िर् अपाङ्गिा ददवस   15,000  1                
9,400  

६३% िाल ु सम्पन्न भएको । 
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५ अपाङ्गिा भएका बालबाललकाको लालग 
र्वद्यालर् भनाा अलभर्ान कार्ाक्रम 

           
10,000  

1 100% 100%            
9,960  

१००% िाल ु सम्पन्न भएको । 

६ अपाङ्गिा भएका बालबाललकाको लालग 
पोषण सहर्ोग कार्ाक्रम 

           
20,000  

1 100% 100%          
19,880  

९९% िाल ु सम्पन्न भएको । 

७ लसपमलुक र व्र्ावसार्मलुक िाललम           
350,000  

1             
264,050  

७५% िाल ु सम्पन्न भएको । 

८ लबउँपजुी सहर्ोग 
 

        
250,000  

              
250,000  

१००% पचुजगि सम्पन्न भएको । 

९ बाल क्लबको लालग अलिररक्त 
र्क्रर्ाकलाप 

           
25,000  

               
24,983  

१००% िाल ु सम्पन्न भएको । 

१० वार्षाक र्ोजना लनमााण कार्ाशाला 
 

20,350              सम्पन्न भएको । 

११ लस र्व आर सहजकिााको प्रसाशलनक खिा            
72,000  

               
19,910  

२८% पचुजगि सम्पन्न भएको । 

१२ समावेलस बालक्लबको बैठक   11,250                   
3,715  

३३% िाल ु सम्पन्न भएको । 

१३ समावेलस बालक्लबको लालग नेितृ्व 
र्वकास िाललम 

  33,500                 
33,495  

१००% िाल ु सम्पन्न भएको । 

  स्वावलम्बन समूहको लालग बिि ऋण 
व्र्वस्थापन िथा नेितृ्व र्वकास िाललम 

  33,500            िाल ु सम्पन्न भएको । 

१४ समावेचश बालक्लबको लालग अलिररक्त 
कार्ाक्रम 

           
25,000  

               
24,983  

१००% िाल ु सम्पन्न भएको । 

  जम्मा कुल बजेट       
1,024,150  

              
681,075  

८९७%     
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मर्हला र्वकास शाखा 

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम ईकाई  बार्षाक बजटे   लक्ष्र् भौलिक प्रगलि भौलिक प्रगलि 
% 

 बजेट खिा  बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि कैर्फर्ि  

१ परुाना िथा नर्ाँ  गदठि समहुलाई  
अलभमचुखकरण िाललम । 

वडास्िरी
र् 

        
150,000  

५ 0 0%               -    ०%   कार्ाक्रम 

नभएको । 

२ मर्हला िथा आमा समहुको लालग निेतृ्व 
िथा क्मिा िाललम । 

पाललका
स्िररर् 

        
100,000  

1 0 0%               -    ०%   कार्ाक्रम 

नभएको । 

३ बालबाललका लचक्ि कार्ाक्रमिः 
बालबाललका हरुको लालग सिेिनामलुक 

कार्ाक्रम । 

वडास्िरी
र् 

        
150,000  

५ 0 0%               -    ०%   सम्पन्न नभएको 
। 

४ मर्हला र्हंसा र्वरुद्द १६ ददने अलभर्ान 
कार्ाक्रम । 

पाललका
स्िररर् 

        
100,000  

1              
58,775  

५९% िाल ु सम्पन्न भएको । 

५ सहकारी संथा अनगुमन कार्ाक्रम ।  वडास्िरी
र् 

        
100,000  

५ 100% 50%          
50,000  

५०% िाल ु सम्पन्न भएको । 

६ जेष्ठ नागररक सम्मान कार्ाक्रम । वडास्िरी
र् 

        
200,000  

५ 100% 100%         
200,000  

१००% िाल ु सम्पन्न भएको । 

७ वार्षाक रुपमा मर्हला समहु िथा आमा 
समहु लबि   

अन्द्िरर्क्रर्ा कार्ाक्रम । 

पाललका
स्िररर् 

         
50,000  

1              
22,400  

४५% िाल ु सम्पन्न भएको । 

  जम्मा कुल बजेट         
850,000  

              
331,175  

३९%     
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शशिा कार्ाक्रम 

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम ईकाई  बार्षाक बजटे   लक्ष्र् भौलिक प्रगलि भौलिक प्रगलि 
% 

 बजेट खिा  बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि कैर्फर्ि  

१ मर्हला, बालबाललका, अपाङ्गिा भएको 
व्र्चक्त, ज्रे्ष्ठ नागररक र र्ौलनक िथा 

लैर्ङ्गक अल्पसं्र्क का ि्र्ाि संकलन 
र अधावलधक गने । 

५ वटै 
वडा 

 १,००,०००  0                   -        लनदेचशका प्राप्त 
नभएकाले 
सम्पन्न नभएको 
। 

सूिना प्रर्वलध शाखा 

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम ईकाई  बार्षाक बजेट   लक्ष्र् भौलिक प्रगलि भौलिक प्रगलि 
% 

 बजेट खिा  बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि कैर्फर्ि  

१ ईन्द्टरनेट लबस्िार            
500,000  

              
193,230  

३९%     

२ मेचशनरर िथा औजार           
335,000  

              
335,000  

१००%   Laptop 
खररद पशसेुवा 
शाखा सर्हि 

३ नेट वर्का ङ सेटप           
500,000  

              
420,700  

८४%     

४ गाउँपाललकाको पर्हिान सर्हिको लोगो 
लनमााण 

           
50,000  

               
50,000  

१००%     

जम्मा         
998,930  

      

स्वास््र् शाखा लनशिा िफा  

क्र.स. कार्ाक्रमको  नम एकाई बार्षाक बजेट  लक्ष्र् भौलिक प्रगलि भौलिक प्रगलि 
% 

 बजेट खिा  बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि कैर्फर्ि  

१  स्वास््र् कार्ाक्रमको वार्षाक सलमक्ा  पटक  ७२,०००  १  परुा भएको  १०० %      िाल ु   
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 २  मर्हला स्वास््र् स्वरं् सेर्वका ददवस 
मनाउने 

 पटक  ३५,०००  १  परुा भएको  १०० %      िाल ु   

 ३  स्वास््र् उपकरण खररद   पठक  ४,२९,४९०  -  परुा भएको  १०० %      पूजँीगि   

२  लभटालमन ए कार्ाक्रमको सलमक्ा  सं्र्ा  १,२०,०००  २  परुा भएको  १०० %      िाल ु   

 ४  मर्हला स्वास््र् स्वरं् सर्वका कार्ाक्रम 
सलमक्ा 

 पटक  ८०,०००  १  परुा भएको  १०० %      िाल ु   

 ५  स्वास्र्कमी िथा मस्वासे लाइा झोला 
चखरद 

सं्र्ा  १,०५,०००।  -  परुा भएको  १०० %      पूजँीगि   

३  स्टेशनरी व्र्वस्थापन   पटक  ९१,०००  १  परुा भएको  १०० %      िाल ु   

 ६  अत्र्ावस्र्क िथा लनशलु्क अषलध खररद  पटक  ५०,०००  १  परुा भएको  १०० %      िाल ु   

 ७  कार्ाक्रम अनगुमन/सपुरीबेक्ण  सं्र्ा  ८०,०००  १०  परुा भएको  १०० %      िाल ु   

४  जेष्ठ नालगरक स्वास्र् पररक्ण  सं्र्ा  ८०,०००  १६०  परुा भएको  १०० %      िाल ु   

 ८  मर्हला स्वास््र् स्वरं् सर्वका 
प्रोत्साहन/र्ािार्ाि 

 व्र्चक्त  ३,६०,०००  १८  परुा भएको  १०० %      िाल ु   

 ९ फचणािर खररद पटक १,००,००० -  परुा भएको  १०० %      पूजँीगि   

५ गाउँघर चक्ललनक संिालन र्ािार्ाि खिा सं्र्ा ६०,००० -  परुा भएको  १०० %      िाल ु   

 १० सरुचक्ि गभापिन सेवा कार्ाक्रम सम्बन्द्धी पटक ६०,००० -  आंचशक भएको  ५० %      िाल ु   

 ११ स्वास््र् संस्थाहरुलाइा प्रशासलनक 
व्र्वस्थापन खिा 

सं्र्ा ७०,००० ७  परुा भएको  १०० %      िाल ु   

१२ प्रार्वलधक िथा एिएमआइएस िाललम  पटक ३,५०,०००० -  परुा नभएको ०%     िाल ु समर्को कलम 

  जम्मा प्रलगि र्प्रिशि   २५,९२,४९० २०२   ९१%         
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स्वास््र् शाखा (सशिा िफा को)  

क्र.स. कार्ाक्रमको  नाम एकाई बार्षाक बजेट  लक्ष्र् भौलिक प्रगलि भौलिक प्रगलि 
% 

बजेट खिा बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि कैर्फर्ि  

१ माि ृिथा नवचशश ुकार्ाक्रम/आम सरुक्ा 
कार्ाक्रम 

 पटक  १८,२२,०००  -  आंचशक 
भएको 

 ८० % १०,९६,६२५ ६०.००%  िाल ु   

 २  मर्हला स्वास््र् स्वरं् लसवकाहरुको 
पोषाक/र्ािा 

 व्र्चक्त ३,९६,०००  १८  परुा भएको  १०० %  ३,९६,००० १००.००%  िाल ु   

 ३  लनशलु्क र्विरण गररने अषलध खररद  पठक ११,५०,०००  २  परुा भएको  १०० %  ११,३१,३६९  ९०%  िाल ु   

 ४  क्र्रोग काक्रा म/ सलमक्ा 
वार्षाक/अधावार्षाक 

 पटक  १,६५,०००  २  आंचशक 
भएको 

 ३० %  ३६,२९०  २७%  िाल ु   

 ५ एकीकृि बाल एबम पोषणा 
कार्ाक्रम/र्वर्वध 

 पटक  १३,१६,०००  -  आंचशक 
भएको 

  ८०% ९,२७,०१५  ७०%  िाल ु   

 ६ स्वास््र् िौकी प्रमखुहरुको मालसक 
सलमक्ा 

सं्र्ा  १,००,०००  १२  परुा भएको  १०० % १,००,०००  १००%  िाल ु   

 ७ रार्िर् स्वास््र् शक्ा/र्वद्यालर् स्वास््र् 
चशक्ा 

 पटक  १,००,०००  -  परुा भएको  १०० %  १,००,०००  १००%  िाल ु   

 ८ कोलभड १९लबरुद्ध खोप अलभर्ान संिालन  पटक  १,१४,०००  -  परुा भएको  १०० %  १,१४,००० १००.००%  िाल ु   

 ९  स्वास््र् िौकीको न्द्रू्निम मापदण्ड 
सम्बन्द्धी अनगुमन 

 पटक ३,५०,००० -  परुा भएको  १०० % १,१०,०००  ३१%  िाल ु   

 १०  कम््रू्टर खररद  पटक  २,००,०००  १  परुा भएको  १०० %  १,५८,०००  ७९%  पूझँीगि   

 ११ बहकेु्त्रीर् पोषाण/ ओर्टसी व्र्वस्थापन / 
वेर्टङ मेचशन खररद 

 पटक  १,००,०००  -  परुा भएको  १०० %  १,००,०००  १००%  िाल ु   
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१२ पाललका/वडा सलमलि गठन/१००० ददने 
आमालाइा िाललम 

पटक २,२३,००० -  परुा भएको  १०० %  १,८८,३५०  ८५%  िाल ु   

१३ महामारी रोग लनर्न्द्त्रण कार्ाक्रम पटक १,००,००० -  परुा नभएको  ० % ० ०.००%  िाल ु समर्को कलम 

१४ पररवार लनर्ोजन/ र्कशोर र्कशोरी प्रजनन ्
स्वास््र् 

पटक १,४०,००० -  परुा नभएको  ० % ० ०.००%  िाल ु समर्को कलम 

१५ उपिारात्मक/आखँा/नाक/कान/घाटी 
सम्बन्द्धी 

पटक १,५०,००० -  परुा नभएको  ० % ० ०.००%  िाल ु समर्को कलम 

  जम्मा प्रगलि प्रलिशि   ६४,२६,००० ३५   ७३.००% ४४,४८,६४९ ७१.००%     

अपंगिा रोकथाम िथा पनुस्थाापना लत्रपक्ीर् साझेदारी िफा को कार्ाक्रम 

क्र सं कार्ाक्रमको नाम  एकाई वार्षाक  बजेट लक्ष्र् भौलिक प्रगलि भौलिक प्रगलि 
% 

बजेट खिा बजेट खिा 
प्रलिशि 

िाल ुवा पूजँीगि कैर्फर्ि 

१ पाललका स्िरीर् सलमक्ा बैठक पटक ५९,४०० १ परुा भएको १००.००% २९,७०० ५०.००% िाल ु   

२ मर्हला स्वास््र् स्वरं्सेर्वकालाइा मोबाइल 
िाललम 

व्र्चक्त ४४,८५० १८ परुा भएको १००.००% ४४८,५० १००.००% िाल ु   

३ शभुकामना सलमक्ा/मस्वास्वसेहरुलाइा व्र्चक्त २५,००० १८ परुा भएको १००.००% २५,००० १००.००% िाल ु   

४ प्रसिुी केन्द्र सदुृर्ढकरण समाग्रीखररद पटक ५०,००० १ परुा भएको १००.००% ४०,००० ८०.००% पूजँीगि   

५ सहर्ोगी सामग्री चखरद पटक २,९४,००० १ परुा भएको १००.००% २,९४,००० १००.००% पूजँीगि   

६ स्वास््र् उपिारमा सहर्ोग 
अपाङ्गिाहरुलाइा 

व्र्चक्त ३,८४,००० २६ आंचशक भएको ३१.००% ४२,७९० ११.००% िाल ु   

७ स्वहेरिाह िाललम  पटक २,४४,००० १ परुा भएको १००.००% १,००,३०० ४१.००% िाल ु   

८ फोललक एलसड खररद पटक ७२,००० १ परुा भएको १००.००% ७२,००० १००.००% िाल ु   
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९ लसलबअर िथा इान्द्िाजा मालसक बैठक सं्र्ा ९३,००० १२ परुा भएको १००.००% ९३,००० १००.००% िाल ु   

१० र्वद्यालर् स्वास््र् चस्क्रलनङ्ग र्वद्यालर् ६०,८०० २२ परुा भएको १००.००% १८,४०० ३०.००% िाल ु   

११ सनुौलो १००० ददनका अमअहरुलाइा 
चशक्ा 

पटक ६३,७५० २५ परुा भएको १००.००% ६३,७५० १००.००% िाल ु   

१२ र्फचजर्ोथेरापी सामग्री खररद सं्र्ा २,००,००० १ परुा भएको १००.००% १,७६,१८४ ८८.००% पूजँीगि   

१३ र्कशोर र्कशोरीलाइा प्रजनन ्सम्बन्द्धी 
चशक्ा 

पटक ४,००० ४ परुा भएको १००.००% ४,००० १००.००% िाल ु   

१४ अपाङ्गिा पर्हिानका लालग नवचशश ुजाँि चशश ु ३०,२०० १५१ आंचशक भएको ३६.००% ५,४०० १८.००% िाल ु   

१५ गेटवे फोनका लालग ररिाजा पटक १८,००० ७२ परुा भएको १००.००% १५,००० ८३.००% िाल ु   

  जम्मा प्रगलि प्रलिशि   १६,४३,००० ३५४   ९१.००% १०,२४,३७४ ६२.००%     

चशक्ा,रू्वा िथा खेलकुद शाखा 

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम एकाई बार्षाक बजटे  लक्ष्र् भौलिक प्रगलि भौलिक प्रगलि 
% 

बजेट खिा बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि कैर्फर्ि  

१ अनशुासन ईन्द्िाजा सं्र्ा         
780,000  

              
780,000  

100% िाल ु   

२ र्वद्यालर् कमािारी सरु्वधा थप सं्र्ा         
364,000  

              
364,000  

100% िाल ु   

३ रािपलि रलनङचशल्ड सं्र्ा         
350,000  

              
300,000  

86% िाल ु   

४ प्र.अ.बैठक सं्र्ा         
100,000  

               
12,000  

12% िाल ु   

५ र्वद्याथी प्रबधानात्मक कार्ाक्रम सं्र्ा          
30,000  

                    -    0% िाल ु   

६ प्रलिभा पर्हिान कार्ाक्रम सं्र्ा          
50,000  

                    -    0% िाल ु   

७ आधारभिु िह परीक्ा  सं्र्ा         
100,000  

               
67,953  

68% िाल ु   
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८ अनाथ/असहार् र्वद्याथीको लालग शैचक्क 
सहर्ोग 

सं्र्ा         
100,000  

              
100,000  

100% िाल ु   

९ गचणि,र्वज्ञान(+२) पढ्न ेर्वद्याथीलाई 
र्वचत्तर् सहर्ोग 

सं्र्ा         
320,000  

              
160,000  

50% िाल ु   

१०  गा पा बालसहजकिाा ि भ सं्र्ा         
780,000  

              
774,683  

99% िाल ु   

११ शैचक्क ि्र्ाकं अलभलेख छपाई सं्र्ा                       -    0% िाल ु   

१२ आमा भेला,अन्द्िरर्क्रर्ा,समहु गठन सं्र्ा         
100,000  

                    -    0% िाल ु   

१३ स्काउट िाललम सं्र्ा          
80,000  

                    -    0% िाल ु   

१४ गा पा चशक्क िलब सं्र्ा       
6,947,440  

            
6,947,440  

100% िाल ु   

१५ अलभभावक संघ र र्व व्र् स अन्द्िरर्क्रर्ा सं्र्ा 50000                
48,850  

98% िाल ु   

  जम्मा   10151440             
9,554,926  

      

चशक्ा,रू्वा िथा खेलकुद शाखा (सशिा िफा को)  

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम एकाई बार्षाक बजटे  लक्ष्र् भौलिक प्रगलि भौलिक प्रगलि 
% 

बजेट खिा बजेट खिा 
प्रलिशि 

िालू वा पूजँीगि कैर्फर्ि  

१ र्वद्यालर्मा शैचक्क गणुस्िर सदुृर्ढकरण         
1,842,000  

            
1,592,000  

86% िाल ु   

२ कोलभड-१९ का कारण उत्पन्न 
पररचस्थलिका कारण सहचजकरणका लालग 
शैचक्क कार्ाक्रम 

           
27,000  

                    -    0% िाल ु   

३ र्वद्यालर् सचालन िथा व्र्वश्थापन 
अनदुान 

        
1,121,000  

              
967,000  

86% िाल ु   

४ ददवा खाजा          
2,741,000  

            
1,849,280  

67% िाल ु   
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५ प्रलि र्वद्याथी लागिका आधारमा चशक्ण 
लसकाई सामग्री एवम ्कक्ा ८ परीक्ा 
व्वश्थापन 

           
38,000  

               
38,000  

100% िाल ु   

६ आधारभिु िह कक्ा(६-८)मा 
अंग्रजेी,गचणि र र्वज्ञान र्वषर्मा चशक्ण 
सहर्ोग अनदुान 

          
677,000  

              
169,200  

25% िाल ु   

७ माध्र्लमक िह कक्ा(९-१०)मा 
अंग्रजेी,गचणि र र्वज्ञान र्वषर्मा चशक्ण 
सहर्ोग अनदुान 

          
216,000  

                    -    0% िाल ु   

८ सामदुार्र्क र्वद्यालर्मा लनशलु्क स्र्ालनटरी 
्र्ाड व्र्बश्थापन 

          
406,000  

                    -    0% िाल ु   

९ चशक्क िलव        
40,100,000  

           
39,934,371  

100% िाल ु   

१० बाल र्वकास र र्वद्यालर् कमािारी िलब         
3,685,000  

            
3,685,000  

100% िाल ु   

११ लनशलु्क पाठर्पसु्िक अनदुान         
1,062,000  

              
786,232  

74% िाल ु   

१२ छात्रवृलि           
430,000  

              
260,800  

61% िाल ु   

१३ र्वद्यालर् कक्ाकोठा लनमााण रािपलि 
शैचक्क सधुार कार्ाक्रम 

        
5,400,000  

            
5,400,000  

100% पुचँजगि   

१४ र्वद्यालर्मा IT lab स्थापना           
650,000  

              
650,000  

100% पुचँजगि   

  जम्मा        
58,395,000  

           
55,331,883  

      



 
46 

िचस्बरहरूिः 
 

 

 

  

र्हरक पाका -क्दाने पोखरी-गरुु साङ्गछोललङ गमु्बा पदमागा लनमााण 

िौमालसक सावाजलनक सनुवुाई कार्ाक्रम 
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बशाह, चशव ललङ्ग प्राण प्रलिष्ठा परुान

 

मेललमलाप सम्बन्द्धी िाललम 
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राहि र्विरण गोरखा पत्रमा प्रकाचशि 

कृर्ष प्रदशानी मेला 
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जग्गादािाहरुलाई सम्मान कार्ाक्रम 

कृषकहरुलाई वोट लबरुवा र्विरण 
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नव लनवााचिि जनप्रलिलनलधहरुलाई स्वागि िथा परुाना जनप्रलिलनलधहरुलाई लबदाई कार्ाक्रम 

गाउँपाललका स्िरीर् गीि छार्ािन 
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लनष्कषािः 

चिचिला गाउँपाललकाको आ.व. २०७८।०७९ मा संिाललि र्ोजना िथा कार्ाक्रमहरूको प्रलगि र्ववरण प्रलिवेदनले र्ोजना 
िथा कार्ाक्रम प्रभावकारी रूपमा संिालन गना महत्वपूणा भलूमका रहनेछ । वार्षाक प्रगलि प्रलिवेदनले भावी कार्ाददशा िर् 
गना समेि लाभदार्र्क हनुे लनष्कषा रहेको छ । 


