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दरु्ि शब्द 

 

साविजर्नक स्रोिबाट सबपादन भएका कार्िको आम सरोकारवािा समक्ष साविजर्नकीकरण गनुि 
साविजर्नक र्नकार्को कििव्र् हो भने र्सको सूचना पाउन ुआम नागररकको अर्िकार हो । र्स 
बाट साविजर्नक र्नकार्मा काम प्रर्िको उत्तरदार्र्त्व र स्रोि सािन प्रर्िको पारदम्शििा कार्म भर् 
सशुासन कार्म गनि सहर्ोग परु्ािउँछ ।  

गेरूवा गाउँपार्िकामा र्वकासका सबभावनाहरू प्रशस्िै भए िापर्न र्वश्वव्र्ापी महामारीको रूपमा 
फैर्िएको कोरोना भार्रसको कारण र्वकासका गर्िर्वर्ि रोर्कन गर्ि र्स आवमा िक्ष्र् अनसुारको 
प्रगर्ि हनु नसकेको अवस्था छ।महामारीका कारण िेस्रो चौमार्सक अवर्िमा र्वकास र्नमािणको काम 
ठप्प प्रार्: हनु गर्ि आव २०७६।७७ मा िक्ष्र् अनसुारको र्वकास हनु नसेको हो । िथार्प र्स 
गाउँपार्िकाको चाि ु िफि  ७६.२९प्रर्िशि, पुजँीगि िफि  ६६.७९ प्रर्िशि गरी जबमा 
७२.०३प्रर्िशि खचि भएको देम्खन्छ जनु पुजँीगि खचि िार् सन्िोर्जनक मानु्न पछि ।  

प्रस्ििु प्रर्िवेदनमा आव २०७६।७७ को गाउँपार्िकाको नीर्ि िथा कार्िक्रम, र्वर्नर्ोम्जि बजेट, 
आर् स्रोि र खचिको अवस्थािार् समावेश गररएको छ ।  

नेपािमा संघीर् शासन व्र्वस्था अन्िगिि स्थानीर् िह स्थापना पश्चाि ३ वटा पूणि र १ आंम्शक 
गरी ४ वटा बजेट कार्ािन्वर्न भएका छन ्। र्स अवर्िमा र्वकासका गर्िर्वि संच्िनमा काननुी 
िथा सांगठर्नक अवस्था एंव जनशम्ि व्र्वस्थापनमा सिुार हुँदै गएको अवस्था छ र्सबाट आगामी 
र्दनमा बजेट कार्ािन्वर्निे थप गर्ि र्िने अपेच्छा गनि सर्कन्छ ।  

प्रस्ििु प्रगर्ि प्रर्िवेदनमा गेरूवा गाउँपार्िकाको नीर्ि िथा कार्िक्रम र सोको प्रगर्ि र्ववरणिार्ि 
समावेश गरी िर्ार गरेकोिे र्सबाट गाउँपार्िकाका काम कारवाहीमा सरोकार राख्न े सबैिार्ि 
उपर्ोगी हनुे अपेच्छा गरेको छु । प्रर्िवेदन िर्ार गनि आवश्र्क र्ववरण उपिब्ि गराउने 
शाखा/फाँट िथा र्ववरण संकिन गरी प्रर्िवेदन िर्ार गने कमिचारीहरूिार्ि िन्र्वाद र्दन चाहन्छु 
।  

 

र्मर्ि: २०७७ असोज         जमान र्संह के.सी. 

               अध्र्क्ष 
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प्राक्कथन 

 

गाउँपार्िकािे आ.व. २०७६/७७ मा गरेका कार्िको जानकारी साविजर्नक गनुि गेरूवा 
गाउँपार्िकाको कििव्र् भएको हुँदा र्ो वार्र्िक प्रर्िवेदन प्रकाशन गररएको हो ।  

स्थानीर् सरकारको रूपमा गेरूवा गाउँपार्िकाको स्थापना भएको ३ वर्िमा िेरै महत्वपूणि कार्िहरू 
भएका छन ्। गाउँपार्िकामा पूवाििार र्वकासको िार्ग कच्ची सडकमा ग्राभेि गनुिको साथै र्वर्भन्न 
स्थानमा ह्यमुपार्प िथा कल्भटि र्नमािण र्िब्र गर्िमा भर्रहेको छ । गाउँपार्िकािे सामाम्जक 
क्षेत्रमा समेि िगानी बढाउँदै म्शक्षा, स्वास््र् िथा खेिकुद पूवाििारमा जोड र्दएको छ । 
गाउँपार्िकाको प्रत्रे्क वडामा स्वास््र् संस्था स्थापना गनुिको साथै दरवन्दी नभएका र्वद्यािर्मा 
आवश्र्क स्थानीर् दरवन्दीको व्र्वस्था गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा कृर्र् सेवा, पश ुसेवाको क्षेत्रमा 
समेि िगानी बढउँदै प्रर्वर्िर्िु कृर्र् प्रणािीको िार्ग पावर टे्रिर, कस्टम हार्ररङ् सेन्टर िगाएि 
क्षेत्रमा अनदुानको व्र्वस्था गरेको छ । सेवा प्रवाहिार् व्र्वम्स्थि बनाउनको िार्ग गाउँ 
कार्िपार्िकाको कार्ाििर् भवनको साथै वडा कार्ाििर्का भवन र्नमािण भर्रहेको छ । गेरूवा 
गाउँपार्िकािे आ.ब २०७६/७७ मा प्राप्त भएको बजेटको कररव ८४.५ प्रर्िशि खचि गनि सफि 
भएको छ ।   

कोरोना १९ को र्वश्वव्र्ापी महामारीिे नेपाि समेि प्रभार्वि भएको र नेपािको आर्थिक अवस्थामा 
पर्न नकारात्मक असर परेको अबस्थामा माहामारीिार् म्जत्न प्रर्ास गनुिको साथै वजेटिार् 
कार्ािन्वर्न गनुि र्स वर्ि र्नकै चनुौर्िपूणि रह्यो । र्स वर्ििे स्वास््र् िथा सरसफार्को क्षेत्रमा 
महत्वपूणि महत्वपूणि पाठ समेि र्सकाएको छ । सावनु पानीिे हाि िनुे, मास्क िथा सेर्नटार्जरको 
प्रर्ोगको गने बानीको र्बकास गनि सचेि बनाएको छ । गेरूवा गाउँपार्िकामा िरुून्िै सरु्विा 
सर्हिको अस्पिाि स्थापना गनुिपने आवश्र्किा देखाएको छ । 

र्स गाउँपार्िकािे गि आर्थिक वर्िमा सन्चािन गरेका कार्िक्रम िथा सो को प्रगर्ि र्वबरण वार्र्िक 
प्रर्िवेदनमा समाबेश गररएको हदुाँ सबपूणि गाउँपार्िका बासी िथा सरोकारवािा सबैिे प्रर्िवेदन 
अध्र्र्न गरी महत्वपूणि सल्िाह र सझुाब र्दनहुनुेछ भने्न अपेक्षा र्िएको छु । अन्िमा र्स प्रर्िवेदन 
िर्ार गनि सहर्ोग गने सहकमी कमिचारी साथीहरूिाई िन्र्वाद र्दन चाहन्छु । 

र्मर्ि: २०७७ असोज        कासी प्रसाद पंगेनी 
            प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृि 
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गेरूवा गाउँपार्िकाको पररचर्: 

नेपािको िमु्बबनी प्रदेश अन्िगिि पने बर्दिर्ा म्जल्िाको उत्तर पम्श्चममा अवम्स्थि छ, गेरूवा 
गाउँपार्िका। र्स गाउँपार्िकाको स्थापना र्व.सं. २०७७/११/२७ गिे भएको हो । सार्वकका 
पािाभार, गोिा, पशपुर्िनगर र मनाउ गा.र्व.स. हरू िार्ि एकीकृि गरी गेरूवा गाउँपार्िकाको 
र्नमािण गररएको हो ।  

कणाििी नदीिे र्नमािण गरेको भवरँा वा राजापरु भनेर म्चर्नने टापमुा गेरूवा गाउँपार्िका रहेको छ 
। र्स पार्िकाको पूवििफि  बग्ने कणाििी नदीको पूवी भंगािोको स्थानीर् नाम गेरूवा नदी रहेको 
हुँदा र्सै नर्द बाट गाउँपार्िकाको नामाकरण हनु गएको हो ।  

भौगोर्िक अवम्स्थर्ि: 

िमु्बबनी प्रदेशको पम्श्चम र्समानामा रहेका स्थानीर् िहहरू मध्रे् गेरूवा गाउँपार्िका एक हो ।  

❖ पूवि : कणाििी(गेरूवा) नर्द 

❖ पम्श्चम : कणाििी नर्द, कैिािी  म्जल्िा, सदुरु पम्श्चम प्रदेश 

❖ उत्तर : कणाििी नर्द 

❖ दम्क्षण : राजापूर नगरपार्िका 
 

र्स पार्िकाको उत्तर, पूवि रहेको कणाििी नदी पारी बर्दिर्ा रार्िर् र्नकुञ्ज अवम्स्थि छ र गेरूवा 
गाउँपार्िका बर्दिर्ा रा.र्न.को मध्र्विी क्षेत्र समेि हो ।गाउँपार्िकाको कुि र्समा मध्रे् ३६ 
र्क.र्म. कणाििी नर्द िटीर् क्षेत्र सँग जोर्डएको छ । गाउँपार्िकाको कुि क्षेत्रफि ७८.४१ बगि 
र्क.र्म. रहेको छ जनु बर्दिर्ा म्जल्िाकै क्षेत्रफिका आिारमा सबै भन्दा सानो स्थानीर् िह हो । 
र्वश्व मानम्चत्रमा र्स पार्िका २८° २४' १८.१७'' देम्ख २८° ३५' ३६.०४' उत्तरी अक्षांस सबम 
र ८१° ८'  ५१'' देम्ख ८१° १५' १२' पूवी देशान्िरसबम फैर्िएको छ भने समनु्र सिह बाट १४५ 
र्मटर देम्ख १८० र्मटर सबमको उचार्मा फैर्िएको छ ।  

 

गेरूवा गाउँपार्िकाको कुि जनसंख्र्ा ४०, ६५४ (गाउँ पाश्विम्चत्र, २०७५ बमोम्जम) मध्रे् 
मर्हिाको जनसंख्र्ा १९, ७९० र परुूर्को संख्र्ा २०, ८६४ रहेको पार्एको छ । त्र्सैगरी कुि 
घरिरुी संख्र्ा ७००० रहेको र्स पार्िकामा मखु्र्िर्ा ६४ प्रर्िशि आर्दवासी थारू जािी र २७ 
प्रर्िशि ब्राहमण-क्षेत्रीको बसोबास रहेको छ । कुि जनसंख्र्ाको कररव ९८ प्रर्िशि र्हन्द ु
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िमािविबबी छन ् भने मखु्र् चाडपविमा दशैं, र्िहार, माघी, र्िज, अटवारी, होिी मनाउने गरेको 
पार्न्छ ।  

 

प्रशासर्नक संरचना अन्िगिि र्स पार्िकािार्ि ६ वटा वडामा र्वभाजन गररएको छ। 

समावेश भएका सार्वक गार्वसहरू सार्वक वडा नं. कार्म भएको वडा नं. केन्र 

पािाभार १, ६-८ १ बगहीपूर 
पािाभार ३-५ २ पािाभार 
पािाभार २, ९ ३ शाम्न्िबजार 
गोिा 1-9 ४ गोिा 
पशपुर्िनगर 1-9 ५ पथरैर्ा 
मनाउ 1-9 ६ मनाउ 

 

४ वटा स्वास््र् चौकी, २ आिारभिू स्वास््र् र्िकार्, १ ग्रार्मण सामदुार्र्क स्वास््र् केन्र, १ 
आर्वेुद और्िािर्, १९ गाउँघर म्क्िर्नक, २४ वटा खोप म्क्िर्नकहरू संचािनमा रहेका छन ्। 
त्र्सैगरी र्स पार्िकामा सामदुार्र्क र्विािर् िफि  मार्व-५, आर्व-२१, बाि र्वकास केन्र-५६ 
संचािनमा छन ् भने संस्थागि िफि  आर्व-५ र मार्व २ िे शैम्क्षक सेवा उपिब्ि गरार्िरहेको 
अवस्था छ । र्स पार्िकामा ४-पश ुसेवा केन्र  र १-पश ुस्वास््र् ल्र्ाव िथा २ वटा कृर्र् सेवा 
केन्र संचािनमा रहेका छन ्।  

 

प्राकृर्िक शौन्दर्ििे भररपणूि र्स पार्िकाका र्न्टेक-शहीद पाकि , कणाििी, गेरूवा नर्द, होमस्टेहरू, 
बाजपूर टाप ुपर्िटकीर् सबभावना र्िु स्थानहरू हनु ।  

गेरूवा गाउँपार्िकामा प्रमखु व्र्ापाररक केन्रहरू शाम्न्िबजार, खोल्टीबजार, र्वहानीबजार, पथरैर्ा र 
प्रशेनीपूर रहेका छन ्।  

 

र्स गाउँपार्िकामा नेपाि टेर्िकमको मोवार्ि िथा ल्र्ाण्डिार्न सेवा र Ncell को मोवार्ि सेवा 
संचािनमा छन। त्र्सैगरी Nepal telecom 4G, Ncell 4G, Nepal Telcom Lease Line, 

Subisu, Max Net द्वारा सबै वडामा र्न्टरनेट सेवा र्वस्िार गरेका छन । गेरूवा गाउँपार्िकािे 
सेवा प्रवाह गने कार्ाििर्हरू, शैम्क्षक संस्थाहरू, स्वास््र् संस्थाहरूमा सूचना प्रर्वर्िमा आिाररि 
सेवाको प्रारबभ गरी र्वििुीर् शासनको अभ्र्ास गररँदै आएको छ । 
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र्स गाउँपार्िकामा खेिकुद अन्िगिि र्वर्भन्न स्थानमा खेिमैदान र्नमािण गरी संचािनमा ल्र्ार्िएको 
छ भने मर्हिा-परुूर् सहभागी हनुे अध्र्क्ष कप खेिकुद प्रर्िर्ोर्गिा र रास्ट्रपर्ि रर्नङ म्शल्ड 
प्रर्िर्ोर्गिा वार्र्िक रूपमा आर्ोजना हनुे गरेको छ । 

 

र्स गाउँपार्िकामा बसोबास गने व्र्म्िहरूको मखु्र् पेशा कृर्र् िथा पशपुािन रहेको छ । र्स 
क्षेत्रको प्रमखु बािीहरूमा िान, गहुँ, मकै, दिहन, िेिहन िथा िरकारी रहेको छ । र्स 
पार्िकामा चैिे िान समेि उत्पादन हनुे गरेको छ ।  
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गाउँपार्िकाको स्रोि नक्सा 
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कार्िकारी सारांश 

 

गेरूवा गाउँपार्िका, पशपुर्िनगर, बर्दिर्ाको आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को बजेट िथा कार्िक्रमको 
प्रगर्िको सारांशगि र्ववरण देहार् बमोम्जम रहेको छ: 
 

१. आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को िार्ग गेरूवा गाउँपार्िकािे कुि संशोर्िि बजेट रू. ५९ करोड 
३१ िाख ३८ हजार ३३ रूपैर्ाँ रहेको र्थर्ो ।  

 

२. आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा र्वर्नर्ोम्जि बजेट मध्रे् असार मसान्िसबम चाि ु िफि  रू.२४ 
करोड ९७ िाख ६७ हजार ७ सर् ७५ र पुजँीगि िफि  रू. १७ करोड ७४ िाख ८५ हजार ९ 
सर् २४ गरी जबमा रू. ४२ करोड ७२ िाख ५३ हजार ६ सर् ९९ खचि भएको छ । उि 
रकम र्वर्नर्ोम्जि बजेटको चाि ु िफि  ७६.२९ प्रर्िशि र पुजँीगि िफि  ६६.७९ प्रर्िशि हनु 
आउँछ ।  

 

ख. स्रोि पररचािन 

१. आर्थिक वर्ि २०७६।७७ को असार मसान्िसबममा नेपाि सरकार बाट प्राप्त राजश्व बाँडफाँड 
वापि रू. ४ करोड ९८ िाख ९ हजार ८ सर् ४९ रूपैर्ा ८७ पैसा, र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान 
वापि रू. ११ करोड ६८ िाख, सशिि अनदुान वापि रू. १७ करोड ६१ िाख ५३ हजार, र्वशेर् 
अनदुान वापि रू. १ करोड ३३ िाख, आन्िररक स्रोि वापि ८ करोड ६० िाख १४ हजार ५ 
सर् ४६ रूपैर्ाँ ३६ पैसा गरी जबमा ५० करोड ५६ िाख २० हजार ३ सर् ९६ रूपैर्ा २३ 
पैसा स्थानीर् सम्िि कोर्मा दाम्खिा भएको र्थर्ो।  

 

२. नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकार बाट समपरुक अनदुान, सशिि अनदुान र र्वरे्श अनदुान वापि 
प्राप्त भएको रकम मध्रे् खचि हनु नसकी बाँकी रहेको रहेको रकम र्िज गरी सबबम्न्िि खािामा 
र्फिाि गररएको छ । 

 

ग. अन्र् नीर्िगि/कार्िक्रमगि प्रगर्िको र्ववरण 

१. गेरूवा गाउँपार्िका बाट आ.व. २०७६।७७ मा ३० वटा स्थानीर् कानूनहरू र्नमािण भएका 
छन ्। 
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२. कोर्भड-१९ को महामारी रोकथाम, र्नर्न्त्रण र उपचारका िार्ग गाउँपार्िकािे प्रकोप 
व्र्वस्थापन कोर्िार्ि कोरोना र्नर्न्त्रण िथा उपचार कोर्को रूपमा प्रर्ोग गरेको छ । आ.व. 
२०७६।७७ मा कोर्भड-१९ रोकथाम िथा र्नर्न्त्रणमा उि कोर्बाट रू. १,८०,००,०००।-

रकम खचि भएको छ ।  

 

३. कोर्भड-१९ को रोकथाम, र्नर्न्त्रण र उपचारका िार्ग ६ वटै वडाहरूमा गरी १२ वटा 
क्वारेन्टार्न, २ वटा आर्सोिेशन र्नमािण गरी सिािनमा ल्र्ार्एको छ ।  

 

४. गाउँपार्िकाको राजश्व संकिन प्रणािीिार्ि आिरु्नक सूचना प्रर्वर्ि प्रणािी बाट संकिन गने 
कार्ि प्रारबभ भएको छ ।  
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गेरूवा गाउँपार्िकाको संगठार्नक संरचना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गाउँसभा 

गाउँ कार्िपार्िका 

अध्र्क्ष 

प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृि 

उपाध्र्क्ष 

न्र्ार्र्क सर्मर्ि 

१. प्रशासन शाखा 
-सूचना प्रर्वर्ि उपशाखा 
-रोजगार सेवा केन्र 

-सामाम्जक सरुक्षा िथा 
पम्न्जकरण उपशाखा 
-र्वपद िथा वािावरण 
उपशाखा 
-दिाि/चिानी उपशाखा 
 

२. र्ोजना शाखा 
-हेवी र्क्र्पुमने्ट 

उपशाखा 
-वारूणर्न्त्र उपशाखा

  

३. आर्थिक प्रशासन शाखा 
- आिेप उपशाखा 
-राजश्व उपशाखा  

४. म्शक्षा, र्वुा िथा 
खेिकुद शाखा 

५. प्रार्वर्िक शाखा 
-नक्सा उपशाखा 
-अर्मन उपशाखा 

६. स्वास््र् िथा 
सामाम्जक र्वकास शाखा 
-मर्हिा, बािबार्िका िथा 
समाजकल्र्ाण उपशाखा 

७. आर्थिक र्वकास शाखा 
-कृर्र् उपशाखा 

-पश ुसेवा उपशाखा 
-सहकारी उपशाखा 

-उिोग िथा वाम्णज्र् उपशाखा 
वडा कार्ाििर्(६) 
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पररच्छेद-२ 

 

१.१ आर्थिक वर्ि २०७६।७७ मा बजेटको र्थाथि र्ववरण 

जबमा बजेट अनमुान प्राप्त बास्िर्वक आर् खचि प्राप्त आर्मा प्रगर्ि 

५९,३१,३८,०३३.०० ५०,५६,२०,३९६.२३ ४२,७२,५३,६९९.०० ८४.५०% 

 

१.२ आर्थिक वर्ि २०७६।७७ मा र्वर्नर्ोम्जि बजेट िथा वार्र्िक र्वत्तीर् प्रगर्ि 

बजेट शीर्िक र्वर्नर्ोम्जि बजेट वार्र्िक खचि प्रर्िशि(अनमुार्नि बजेटमा) 
चाि ु ३२,७३,९३,८६० २४,९७,६७,७७५ ७६.२९ 
पुजँीगि २६,५७,४४,१७३ १७,७४,८५,९२४ ६६.७९ 
 

१.३ आर्थिक वर्ि २०७६।७७ मा श्रोिगि आर्को र्ववरण 

क्र.सं. म्शर्िक प्रस्िार्वि आर् वास्िर्वक आर् प्राप्त नभएको 
संघीर् सरकार 
१ समार्नकरण अनदुान ११,६८,००,००० ११,६८,००,००० ० 
२ शसिि अनदुान  १७,८४,२९,९३० १७,६१,५३,००० २१,७६,९३० 
३ र्वशेर् अनदुान  १,३३,००,००० १,३३,००,००० ० 
४ समपरुक अनदुान २०,००,००० ० २०,००,००० 
प्रदेश सरकार 
१ समार्नकरण अनदुान ४३,५६,००० ४३,५६,००० ० 
२ शसिि अनदुान  ९०,००,००० ९०,००,००० ० 
३ र्वशेर् अनदुान  ८२,००,००० ८२,००,००० ० 
४ समपरुक अनदुान १,५०,००,००० १,५०,००,००० ० 
राजश्व बाडँफाडँ 
१ राजश्व बाँडफाँड भर्ि 

प्राप्त हनुे मूल्र् अर्भवृर्ि 
कर 

८,४३,००,००० ४,४४,१२,३०८.३६ ३,९८,८७,६९१.६४ 

२ बाँडफाँड बाट प्राप्त हनुे 
सवारी सािन कर/वन 

८०,८२,१७३ ५३,९७,५४१.५१ २६,८४,६३१.४९ 

आन्िररक स्रोि 
१ एकीकृि सबपिी कर १०,००,००० ० १०,००,००० 
२ भरू्मकर/मािपोि १५,००,००० ७,२२,९०० ७,७७,१०० 
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३ घरबहाि कर ५०,००० ३१,६६६.६८ १८,३३३.३२ 
४ बहाि र्वटौरी कर ५०,००० ० ५०,००० 
५ सवारी सािन कर(साना 

सवारी) 
१,००,००० ० १,००,००० 

६ अन्र् कर ५,१०,००० १७,४७,०२५.४५ -१२,३७,०२५.४५ 
७ र्सफाररस दस्िरु ४०,००,००० ११,४०,५५३ २८,५९,४४७ 
८ प्रशासर्नक दण्ड, 

जररवाना र जफि 
१,००,००० १४,५४० ८५,४६० 

९ अन्र् राजश्व १,४८,८०,००० २२,८४,६७२.३० १,२५,९५,३२७.७० 
१० व्र्वसार् कर ५,००,००० ० ५,००,००० 
११ नगद ६,३६,००,००० ८,००,७३,१८८.९३ -१,६४,७३,१८८.९३ 
 

 

१.४ आर्थिक वर्ि २०७६।७७ को चाि ुिथा पूमँ्जगि िफि को खचि र्ववरण 

शीर्िक बार्र्िक बजेट(अनमुार्नि) खचि(वास्िर्वक)  खचि(%) मौज्दाि 

चाि ु ३२,७३,९३,८६०.०० २४,९७,६७,७७५.०० ७६.२९ ७,७६,२६,०८५.०० 

पाररश्रर्मक कमिचारी १२,७४,८६,८६०.०० १२,२३,७७,२०९.०० ९५.९९ ५१,०९,६५१.०० 

पाररश्रर्मक पदार्िकारी ६५,००,०००.०० ५७,३७,४७३.०० ८८.२७ ७,६२,५२७.०० 

पोशाक ७,१०,०००.०० ७,०९,८७०.०० ९९.९८ १३०.०० 

महंगी भत्ता ६,००,०००.०० ४,०८,७३३.०० ६८.१२ १,९१,२६७.०० 

कमिचारीको बैठक भत्ता १,१०,०००.०० १,१०,०००.०० १००.   

कमिचारी प्रोत्साहन िथा 
परुस्कार 

२०,००,०००.०० ६,६४,०००.०० ३३.२ १३,३६,०००.०० 

अन्र् भत्ता १२,६०,०००.०० ९,१९,५३४.०० ७२.९८ ३,४०,४६६.०० 

पदार्िकारी बैठक भत्ता १६,००,०००.०० १६,००,०००.०० १००.   

कमिचारी कल्र्ाण कोर् १७,००,०००.००  ०.००   १७,००,०००.०० 

पानी िथा र्बजिुी ५,००,०००.०० २,८९,३२०.०० ५७.८६ २,१०,६८०.०० 

संचार महसिु ८,००,०००.०० ६,५६,३४०.०० ८२.०४ १,४३,६६०.०० 

र्न्िन (पदार्िकारी) ८,००,०००.०० ५,९५,१९२.०० ७४.४ २,०४,८०८.०० 

र्न्िन (कार्ाििर् 
प्रर्ोजन) 

१०,००,०००.०० ९,४५,१३२.०० ९४.५१ ५४८६८. 

सवारी सािन ममिि खचि ९,००,०००.०० ८,१७,३०४.०० ९०.८१ ८२६९६. 
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र्बमा िथा नवीकरण 
खचि 

६,००,०००.०० ५,१९,०१६.०० ८६.५ ८०९८४. 

मेम्शनरी िथा औजार 
ममिि सबभार िथा 
सिािन खचि 

५,००,०००.०० १,१४,५५४.०० २२.९१ ३,८५,४४६.०० 

र्नर्मिि साविजर्नक 
सबपम्त्तको ममिि सबभार 
खचि 

१०,००,०००.०० ४१९४३. ४.१९ ९,५८,०५७.०० 

मसिन्द िथा कार्ाििर् 
सामाग्री 

२१,००,०००.०० १९,५५,३७७.०० ९३.११ १,४४,६२३.०० 

र्न्िन - अन्र् प्रर्ोजन २,००,०००.०० ६८००. ३.४ १,९३,२००.०० 

पत्रपर्त्रका, छपाई िथा 
सूचना प्रकाशन खचि 

८,००,०००.०० ७,८३,१८१.०० ९७.९ १६८१९. 

सेवा र परामशि खचि ५,००,०००.०० ४,६५,८३९.०० ९३.१७ ३४१६१. 
सूचना प्रणािी िथा 
सफ्टवेर्र संचािन खचि 

८,००,०००.०० ४,११,७७०.०० ५१.४७ ३,८८,२३०.०० 

करार सेवा शलु्क ५,००,०००.०० ६२९७९. १२.६ ४,३७,०२१.०० 

अन्र् सेवा शलु्क ३०,००,०००.०० ३०,००,०००.०० १००.   

कमिचारी िार्िम खचि ३,००,०००.००  ०.००   ३,००,०००.०० 

सीप र्वकास िथा 
जनचेिना िार्िम िथा 
गोष्ठी सबबन्िी खचि 

२,००,०००.००  ०.००   २,००,०००.०० 

कार्िक्रम खचि ११,५३,०३,८२७.०० ७,३९,२०,६१५.०० ६४.११ ४,१३,८३,२१२.०० 

र्वर्वि कार्िक्रम खचि ३४,७३,१७३.०० १०,९५,३४४.०० ३१.५४ २३,७७,८२९.०० 

अनगुमन, मूल्र्ांकन खचि ५,००,०००.०० १९२७५. ३.८६ ४,८०,७२५.०० 

भ्रमण खचि १५,००,०००.०० १०,४६,९४५.०० ६९.८ ४,५३,०५५.०० 

र्वम्शष्ट व्र्म्ि िथा 
प्रर्िर्नर्ि मण्डिको 
भ्रमण खचि 

२,००,०००.०० ०.०० ०. २,००,०००.०० 

र्वर्वि खचि २५,००,०००.०० १९,३९,०५५.०० ७७.५६ ५,६०,९४५.०० 

सभा सिािन खचि ५,००,०००.०० ८४३२०. १६.८६ ४,१५,६८०.०० 

र्वत्तीर् व्र्वसार्हरूिाई 
पूजँीगि सहार्िा 

१,५०,०००.०० १,०९,४५५.०० ७२.९७ ४०५४५. 

अन्र् संस्था सहार्िा ७,००,०००.०० २,८०,०००.०० ४०. ४,२०,०००.०० 

सामाम्जक सरुक्षा ४,५०,००,०००.०० २,६९,८७,०००.०० ५९.९७ १,८०,१३,०००.०० 

घरभाडा ८,००,०००.०० ८,००,०००.०० १००.   
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सवारी सािन िथा 
मेम्शनर औजार भाडा 

३,००,०००.०० २,९४,२००.०० ९८.०७ ५८००. 

पंूजीगि २६,५७,४४,१७३.०० १७,७४,८५,९२४.०० ६६.७९ ८,८२,५८,२४९.०० 

आवासीर् भवन 
र्नमािण/खररद 

६०,००,०००.०० ६०,००,०००.०० १००.   

गैर आवासीर् भवन 
र्नमािण/खररद 

५,८५,९२,०००.०० ४,४४,४८,२६७.०० ७५.८६ १,४१,४३,७३३.०० 

सवारी सािन िथा 
एबबिेुन्स अन्र् 

२३,५०,०००.०० ११,०१,२३३.०० ४६.८६ १२,४८,७६७.०० 

मेम्शनरी िथा औजार ६२,००,०००.०० ५८,१६,३०६.०० ९३.८१ ३,८३,६९४.०० 

फर्निचर िथा र्फक्चसि ४००००.   ०.००   ४००००. 
सडक, कल्भटि र्नमािण ९,९५,४७,१७३.०० ५,३१,५५,३१९.०० ५३.४ ४,६३,९१,८५४.०० 

मैदान र्नमािण १२,००,०००.०० ११,१३,७७६.०० ९२.८१ ८६२२४. 
र्वद्यिु संरचना र्नमािण १०,००,०००.००  ०.००   १०,००,०००.०० 

िटबन्ि िथा बाँिर्नमािण ६,००,०००.०० ५,९९,३३०.०० ९९.८९ ६७०. 
र्संचार्ि संरचना र्नमािण ११,५०,०००.०० ११,१०,९८४.०० ९६.६१ ३९०१६. 
खानेपानी संरचना 
र्नमािण 

४,५०,०००.००  ०.००   ४,५०,०००.०० 

अन्र् साविजर्नक र्नमािण ८,७५,६५,०००.०० ६,३१,३५,७०९.०० ७२.१ २,४४,२९,२९१.०० 

जग्गाप्रार्प्त खचि १०,५०,०००.०० १०,०५,०००.०० ९५.७१ ४५०००. 
 

१.५ आर्थिक वर्ि २०७६।७७ को पूजँीगि बजेटको कार्िक्रमगि खचि र्ववरण 

र्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजना/र्क्रर्ाकिापकोनाम र्वर्नर्ोजन खचि खचि (%) मौज्दाि 

१ सामरु्हकआवास कार्िक्रम वडा न ं २ ६०,००,००० ६०,००,००० १००. ० 

२ वडानं ६ काेे अिरुाेे कार्ाििर् भवन 
र्नमािण 

४३,००,००० ३६,७९,५६० ८५.५७ ६,२०,४४० 

३ वडानं ६ काेे अिरुाेे कार्ाििर् भवन 
र्नमािण 

३,००,००० ० ० ३,००,००० 

४ १नं. वडा कार्ाििर्काेे कार्ाििर् भवन 
र्नमािण 

७७,००,००० ४३,३०,१०० ५६.२४ ३३,६९,९०० 

५ वडानं ६ मा वर्थिङ् सेन्टर र्नमािण १४,००,००० १४,००,००० १००. ० 

६ गाँउकार्िपार्िकाकाेे कार्ाििर् भवन 
र्नमािण 

५०,००,००० ५०,००,००० १००. ० 
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७ गाँउकार्िपार्िकाकाेे कार्ाििर् भवन 
र्नमािण 

१,८०,००,००० १,६०,५४,३५२ ८९.१९ १९,४५,६४८ 

८ ३नं वडा कार्ाििर्काेे भवन र्नमािण ९७,००,००० ५७,१७,६०९ ५८.९४ ३९,८२,३९१ 

९ वडानं ४ काेे कार्ाििर् भवन र्नमािण ३५,००,००० २१,१०,७१२ ६०.३१ १३,८९,२८८ 

१० प्रहरीचाेैकी भवन र्नमािण पशपुर्िनगर १६,००,००० १५,८६,२३१ ९९.१४ १३,७६९ 

११ वडानं ५ काेे कार्ाििर् भवन र्नमािण ६३,००,००० ४१,८२,५९२ ६६.३९ २१,१७,४०८ 

१२ वडानं ५ काेे कार्ाििर् भवन र्नमािण ४,००,००० ० ० ४,००,००० 

१३ खोपकेन्र र्नमाणि ३,९२,००० ३,८७,१११ ९८.७५ ४,८८९ 

१४ म्जल्िासमन्वर् सर्मर्ि, वर्दिर्ाको गाडी 
खररद अनदुान 

७,००,००० ७,००,००० १००. ० 

१५ एबबिेुन्सखररद ११,५०,००० १,१२,३३३ ९.७७ १०,३७,६६७ 

१६ सवारीसािन ५,००,००० २,८८,९०० ५७.७८ २,११,१०० 

१७ वर्थिङ्सेन्टरकाेे िार्ग मेम्शनरी औजार 
िथा फर्निचर खररद िथा व्र्वस्थापन 

५,००,००० ३,३७,३०५ ६७.४६ १,६२,६९५ 

१८ ट्रर्ाक्टरखररद ० ० ० ० 

१९ र्संगिड्रम भार्बे्रर्टङ राेेिर खररद ३६,००,००० ३५,१६,००० ९७.६७ ८४,००० 

२० टेक्टर, ट्रिी, पानी ट्याङ्कर खररद २०,००,००० १८,६३,५०१ ९३.१८ १,३६,४९९ 

२१ कृर्किाईपबपसेट र्विरण १,००,००० ९९,५०० ९९.५ ५०० 

२२ पानीट्याङकर खररद िथा र्नमािण ० ० ० ० 

२३ गाँउघरम्क्िनीककाेे िागी स्वास््र् 
चाेैकीमा फर्निचर खररद 

४०,००० ० ० ४०,००० 

२४ र्संगाहीसडक ग्राभेि ४,००,००० ३,८४,७८३ ९६.२ १५,२१७ 

२५ डबिबहादरु चिाउनेकाेे घर 
अगाडीकाेे बाटाेे ग्राभेि 

२,५०,००० २,४८,६२० ९९.४५ १,३८० 

२६ हररपरुनािामा कल्भटि र्नमािण ६०,००,००० ३९,१९,८८२ ६५.३३ २०,८०,११८ 

२७ एकर्प्रर्स्कुि नम्जक सवेुदी टाेेिमा 
ह्यमुपार्प िथा किभटि र्नमािण 

२,५८,००० २,५७,०९७ ९९.६५ ९०३ 

२८ दगुािबडघरकाेे घर देम्ख भेडखैिा जाने 
बाटाेे ग्राभेि 

४,००,००० ४,००,००० १००. ० 

२९ वनकट्टीमर्हिा सामदुार्र्क वन - 
कणाििी घाट सबम जाने सडक ग्राभेि 

२,५०,००० २,४८,८१४ ९९.५३ १,१८६ 
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३५ िक्ष्मीपरुटाेेि देम्ख बन्जररर्ा टाेेिमा 
जाने र्बचकाेे र्करहवुा नािामा 
िाप्काेे कल्भटि र्नमािण 

२,५०,००० ० ० २,५०,००० 

३६ उल्टनपरुसडक ग्राभेि ५,००,००० ४,९९,८३५ ९९.९७ १६५ 

३७ म्क्िर्नकभवन नम्जक झरनमा कल्भटि 
र्नमािण 

८,१५,००० ७,३९,५८३ ९०.७५ ७५,४१७ 

४१ नारार्णपरुजनक टाेेिमा बाटा ग्राभेि २,००,००० १,६८,९३९ ८४.४७ ३१,०६१ 

४२ उल्टनपरुजनकराम थारुकाेे घर देखी 
उत्तर माटाेे पटानी िथा ग्राभेि 

९,००,००० ० ० ९,००,००० 

४३ पहाडीपरुकृष्ण थापाकाेे घर देम्ख परैुना 
नािा सबम बाटाेे ग्राभेि 

२,००,००० १,९१,७६९ ९५.८८ ८,२३१ 

४४ झन्झटपरुचाेेक देम्ख म्शव र्गररकाेे 
घर सबम बाटाेे ग्राभेि िथा माटाेे 
पटार्न 

३,००,००० ३,००,००० १००. ० 

४५ वडाकार्ाििर् नम्जक बाटाेे खाेेप 
म्क्िनीक देखी िड्ड ुथारुकाेे घर सबम 
बाटाेे स्िरीकरण 

५,००,००० ४,९०,१७४ ९८.०३ ९,८२६ 

४६ जाेेिीपरुर्वर ब  शाहीकाेे घर नम्जक 
कल्भटि डुड र्नमािण 

४,००,००० ३,९६,७८७ ९९.२ ३,२१३ 

४७ शािीभाटु पिु देम्ख र्बहानी बजार हुँदै 
वडा कार्ाििर् सबम सडक कािाेेपते्र 

६०,००,००० ६०,००,००० १००. ० 

४८ भांगाबारीबाटाेे ग्राभेि २,५०,००० २,४९,६५० ९९.८६ ३५० 

४९ सन्िाेेर्पाेैडेिकाेे घर देम्ख हरर 
म्ज.सी काेे घर सबम बाटाेे ग्राभेि 

३,००,००० २,८७,८६७ ९५.९६ १२,१३३ 

५० गणेशपरुिर्नराम थारूकाेे घर - अमर 
िामीकाेे घर सबम बाटाेे ग्राभेि 

३,५०,००० ३,४९,००३ ९९.७२ ९९७ 

५१ पट्वारीपरुखेि गाउँिेकाेे घर देम्ख 
सखुाड कँुवरकाेे घर सबम बाटाेे 
ग्राभेि 

४,००,००० ३,९६,२३२ ९९.०६ ३,७६८ 

५२ हररपरुराम अविारकाेे घर देम्ख 
झाेेिुंगे पिु सबम बाटाेे ग्राभेि 

२,००,००० १,८९,४४५ ९४.७२ १०,५५५ 

५३ िाेेहागढखरु्सरामकाेे घर नम्जक 
बाटाेेमा कल्भटि र्नमािण 

२,००,००० १,९०,४९२ ९५.२५ ९,५०८ 
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५४ मिुकमैर्ा टाेेि सखुाडमा कल्भटि 
र्नमािण 

१०,००,००० ० ० १०,००,००० 

५५ वनकट्टी कार्िका मम्न्दर-िाेेहारपरु हुँदै 
वडा नं २ काेे र्समाना सबम सडक 
ग्राभेि 

४,००,००० ० ० ४,००,००० 

५६ र्सगाहीमामाटाेे पटानी िथा ग्राभेि ५,००,००० ४,१२,७७९ ८२.५६ ८७,२२१ 

५७ पशपुर्िप्रा.र्व बाट मर्हिा टाेेि जाने 
बाटाेे ग्राभेि 

३,००,००० २,९७,२९१ ९९.१ २,७०९ 

५८ मैनापाेेखरपूवी बाटाेे ग्राभेि ३,००,००० २,९६,६७१ ९८.८९ ३,३२९ 

५९ गेापािथारूकाेे घर देम्ख चार गाउँ 
कुिाेे सबम बाटाेे ग्राभेि 

३,००,००० २,७६,५६५ ९२.१९ २३,४३५ 

६० शाम्न्िबजारसडक कािाेेपते्र(दाेेस्राेे 
चरण) 

३६,००,००० ० ० ३६,००,००० 

६१ र्कसानप्रा.र्व देम्ख बन्जररर्ा पिु 
जाेेड्ने बाटाेे ग्राभेि 

२,००,००० १,९८,९८० ९९.४९ १,०२० 

६२ ३नं वडाकाेे एक र्प्रर् मा.र्व हुँदै ररङ 
राेेड जाेेड्ने सडक कािाेेपते्र 

१७,००,००० ० ० १७,००,००० 

६३ सनकट्टीगाँउकाेे बाटाेे ग्राभेि ४,००,००० ३,९९,७०६ ९९.९३ २९४ 

६४ िाेेहागढखरु्सरामकाेे घर नम्जक 
बाटाेेमा कल्भटि र्नमािण 

१,५०,००० १,५०,००० १००. ० 

६५ ररङ्राेेड र्पपि चाेैिारा देेेम्ख र्बन्रा 
जाने सडक कािेापते्र 

३७,००,००० २१,५०,३२३ ५८.१२ १५,४९,६७७ 

६६ र्िनघरूवार खल्िा गाउँ जाेेड्ने र्भत्री 
सडक ग्राभेि 

२,५०,००० २,४७,४९८ ९९. २,५०२ 

६७ नाेैरंगारािाकृष्ण टाेेिकाेे बाटाेे 
ग्राभेि 

१,००,००० ९९,२७३ ९९.२७ ७२७ 

६८ साेेनाहाफाँटा कल्भटि देम्ख राजाराम 
खत्रीकाेे घरसबम बाटा ग्राभेि 

२,००,००० १,९९,४७२ ९९.७४ ५२८ 

६९ हाम्त्तखल्िापम्श्चम टाेेि अिरुाेे बाटाेे 
ग्राभेि 

४,००,००० ४,००,००० १००. ० 

७० हाम्त्तखल्िापम्श्चम टाेेि अिरुाेे बाटाेे 
ग्राभेि 

१,००,००० ९९,६२३ ९९.६२ ३७७ 

७१ चैिथुारूकाेे घर देम्ख उत्तर जाने 
बाटाेे ग्राभेि 

१,५०,००० १,४८,९०२ ९९.२७ १,०९८ 
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७२ बनकट्टीर गीिाि थारुकाेे घर देखी 
दम्क्षण जाने सडक ग्राभेि 

३,००,००० ० ० ३,००,००० 

७३ पािाभारसडक ग्राभेि ५,००,००० ४,९४,६१५ ९८.९२ ५,३८५ 

७४ बािर्प्रर्आर्व मा पखािि र्नमािण ३,६०,००० ३,५७,७३८ ९९.३७ २,२६२ 

७५ खल्िाबाटाेे र्भत्री बाटाेे ग्राभेि २,००,००० १,९८,६४६ ९९.३२ १,३५४ 

७६ शाम्न्िबजारकाेेझवै कुिाेे पारी बाट 
चार्ना टाेेि सबम जाने बाटाेे ग्राभेि 

५,००,००० ४,९९,०४८ ९९.८१ ९५२ 

७७ पसेर्नपरुमिु कमैर्ा टाेेिमा सडक 
ग्राभेि 

१,५०,००० १,४९,७५२ ९९.८३ २४८ 

७८ बढुीकुिाेे - झबही - र्िनघरूवा - 
राजापरु जाेेड्ने सडक ग्राभेि 

३,००,००० २,९७,६६० ९९.२२ २,३४० 

७९ गाेैचरणटाेेिमा अिरुाेे ग्राभेि र्नमािण ४,००,००० ३,९९,८२७ ९९.९६ १७३ 

८० राजीपरुउत्तर जाने बाटाेेमा माटाेे 
पटानी िथा ग्राभेि । 

५,००,००० ४,९९,९१९ ९९.९८ ८१ 

८१ रानाकाेेघर - खल्िा गाँउ जाेेड्ने 
सडक ग्राभेि 

२,५०,००० २,४९,६९५ ९९.८८ ३०५ 

८२ दम्क्षिबेिभररर्ा मािव अर्िकाररकाेे 
घर देम्ख गाेैचरण जाेेड्ने सडक 
ग्राभेि 

२,००,००० १,९९,५६५ ९९.७८ ४३५ 

८३ िाेेहारपरुगाँउकाेे पदम र्सह 
राविकाेे घर देखी म्जिराम थारुकाेे 
घरसबम बाटाेे ग्राभेि 

५,००,००० ४,९६,५६५ ९९.३१ ३,४३५ 

८४ चिुारामथारूकाेे घर - र्डम्ल्ि 
थारूकाेे घर सबम माटाेे पटान 
ग्राभेि िथा कल्भटि र्नमािण 

६,५२,२०० ५,०७,९८४ ७७.८९ १,४४,२१६ 

८५ वनकट्टीरंगीिाि थारूकाेे घर देम्ख 
दम्क्षण जाने सडक ग्राभेि 

२,००,००० ० ० २,००,००० 

८६ खटेुनागाँउकाेे भवन घर नम्जक 
कल्भटि र्नमािण 

४,००,००० ३,९५,४८० ९८.८७ ४,५२० 

८७ सखुाडचाेेक - र्संचार् राेेड सबम 
सडक कािाेेपते्र 

१,३२,८८,८०० ८९,१७,६१२ ६७.११ ४३,७१,१८८ 

८८ रामस्वरूपकाेे घर देम्ख र्कसनु 
रानाकाेे घर िफि  बाटाेे ग्राभेि 

२,००,००० १,७१,५०३ ८५.७५ २८,४९७ 

८९ र्टकुिीगढसडक ग्राभेि ४,००,००० ३,९९,९२१ ९९.९८ ७९ 
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९० मािवर्संह राठाेैरकाेे घर देम्ख र्ििब 
र्वष्टकाेे घर सबम जाने सडक ग्राभेि 

२,००,००० १,९८,४८५ ९९.२४ १,५१५ 

९१ खल्िागाऊं अिरुो कल्भटि स्ल्र्ाव 
र्नमािण 

४,००,००० ३,९८,१५१ ९९.५४ १,८४९ 

९२ उत्तरपरुुवामार्डल्िी थारुकाेे घर 
नम्जक कल्भटि र्नमािण 

३,००,००० २,९८,०४३ ९९.३५ १,९५७ 

९३ पसेनीबजार देम्ख ६ नं वडा कार्ाििर् 
सबम जाने सडक कािाेेपते्र 

८०,००,००० १७,९८,००० २२.४८ ६२,०२,००० 

९४ पहाडीपरुखसुीरामकाेे घर देम्ख 
कैिाशकाेे घर सबम बाटाेे ग्राभेि 

१,००,००० ९४,४०६ ९४.४१ ५,५९४ 

९५ राजीपरुसडक ग्राभेि ४,००,००० ३,३९,४३७ ८४.८६ ६०,५६३ 

९६ सरेुशराठाेैरकाेे घर देम्ख वडा 
कार्ाििर् जाने सडक ग्राभेि 

२,५०,००० ० ० २,५०,००० 

९७ गपु्तीपरुनािामा कल्भटि र्नमािण १७,००,००० १४,३७,६०० ८४.५६ २,६२,४०० 

९९ र्बन्रासर्रामकाेे घर अगाडी कल्भटि 
र्नमािण 

७,००,००० ० ० ७,००,००० 

१०० िाेेहारपरुराजकुमार थारूकाेे घरदेम्ख 
पम्श्चम जाने बाटाेे ग्राभेि 

३,००,००० २,९८,९०७ ९९.६४ १,०९३ 

१०१ वनघसु्रासडक ग्राभेि ४,००,००० ३,३७,३८६ ८४.३५ ६२,६१४ 

१०२ बन्जररर्ाखरु्सराम थारूकाेे घर देम्ख 
र्नकुन्जकाेे गेट हुँदै टपरा र्न्टेक हुँदै 
स्र्ाउिी बजारचाेेक सबम जाने बाटा 
ग्राभेि 

३,००,००० २,९७,२०१ ९९.०७ २,७९९ 

१०३ खटेुनागाँउकाेे र्टहनुी कुिाेेमा अिरुाेे 
कल्भटि र्नमािण 

४,००,००० ३,९९,७४५ ९९.९४ २५५ 

१०४ कानपरु-थापापरु-राजीपरुबाटाेे 
स्िररकरण 

८,००,००० ५,८०,३७३ ७२.५५ २,१९,६२७ 

१०५ दम्क्षणमनाउँ बडघरान टाेेिमा बाटा 
ग्राभेि 

२,००,००० १,९१,६८२ ९५.८४ ८,३१८ 

१०६ एकर्प्रर् मा.र्व देम्ख भैरमपरु सडक 
कािाेेपते्र 

६०,००,००० ६०,००,००० १००. ० 

१०७ रामनगर बेिसान टाेेि झरनमा 
कल्भटि र्नमािण 

३,००,००० ३,००,००० १००. ० 

१०८ रामनगर बेिसान टाेेि झरनमा 
कल्भटि र्नमािण 

२,२०,००० १,७९,६६४ ८१.६७ ४०,३३६ 



 

 

 

21 

१०९ ४नं वडा कार्ाििर् हुँदै जाने सडक 
कािाेेपते्र 

४८,००,००० २,०७,५५८ ४.३२ ४५,९२,४४२ 

११० बगर्हपरुदेशराज थारूकाेे घर देम्ख 
हाेेि नेपाि थारूकाेे घर सबम सडक 
ग्राभेि 

४,००,००० ३,९९,२२६ ९९.८१ ७७४ 

१११ पशपुर्िनगरदेवथान देम्ख हकि  शाहीकाेे 
घर जाने बाटाेे ग्राभेि 

४,३०,००० ४,२८,७७३ ९९.७१ १,२२७ 

११२ कार्िकामम्न्दर देम्ख वडा नं ४ काेे 
र्समाना सबम बाटाेे ग्राभेि 

४,००,००० ० ० ४,००,००० 

११३ गाेेर्वन्दपरुपूर्वि टाेेि बाटाेे ग्राभेि ४१,००० ४१,००० १००. ० 

११४ र्टकुिीगढकुिाेेमा पिु र्नमािण ५,००,००० ४,९८,७९३ ९९.७६ १,२०७ 

११५ र्बन्रागणेश अर्िकारीकाेे घर देम्ख 
रामचरणकाेे र्मि सबम बाटाेे ग्राभेि 

२,००,००० १,९९,१५० ९९.५८ ८५० 

११६ राजीपरुदक्षीणपरु जाने बाटाेेमा माटाेे 
पटानी िथा ग्राभेि । 

५,००,००० ४,८७,०५८ ९७.४१ १२,९४२ 

११७ पशपुर्िनगरमर्िा टाेेिमा बाटाेे 
ग्राभेि 

३,००,००० २,७१,७९० ९०.६ २८,२१० 

११८ सार्वकवडा नं ३ काेे र्समाना देम्ख 
ढकनाथ सवेुदीकाेे घर हुँदै मैिा 
नािासबम बाटाेे ग्राभेि 

२,००,००० १,९५,५८३ ९७.७९ ४,४१७ 

११९ खाेेटेहनासामदुार्र्क भवन देम्ख 
भार्गराम थारूकाेे घर सबम बाटाेे 
ग्राभेि 

३,००,००० २,९७,५१४ ९९.१७ २,४८६ 

१२० सनकट्टीदमन थारूकाेे घर देम्ख 
कणाििी घाट सबम जाने सडक ग्राभेि 

१,००,००० ० ० १,००,००० 

१२१ भठेराचाेेक देम्ख वनखेि सबम ग्राभेि 
सडक िथा कल्भटि र्नमािण 

५,००,००० ४,३९,०३१ ८७.८१ ६०,९६९ 

१२२ रजवन्िवुाकाेेघर अगाडीकाेे बाटाेे 
ग्राभेि 

२,५०,००० २,४९,०७० ९९.६३ ९३० 

१२३ सखािेेिजगिराम थारूकाेे घर - मान 
बहादरु थारूकाेे घर सबम सडक 
ग्राभेि 

४,२३,१७३ ४,१५,९९२ ९८.३ ७,१८१ 
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१.६ आर्थिक वर्ि २०७६।७७ मा सबपादन भएका महत्वपूणि कार्िहरू 

 रार्िर् पररचर्पत्र िथा पम्ञ्जकरण र्वभाग अन्िगिि एम.आर्ि.एस. अपरेटर र र्फल्ड 
सहार्कहरूको िार्ग कार्ाििर् व्र्वस्थापन गरी अनिार्न व्र्म्िगि घटनादिाि र सामाम्जक 
सरुक्षा कार्ि िार् सूचना प्रर्वर्िमा स्िरोन्निी  गररएको ।  

 सामाम्जक सरुक्षा िथा संरक्षण कार्िक्रम अन्िगिि जेष्ठ नागररक, र्विवुा, अपागं, दर्िि 
बािबार्िकाहरूिार्ि सामाम्जक सरुक्षा भत्ता र्विरण गररएको ।  

 गररवसँग र्वश्वशे्वर कार्िक्रम अन्िगिि गररवी र्नवारणका कार्ि संग सबबम्न्िि कार्िक्रमहरू 
संचािन गररएको ।  

 बहकु्षेत्रीर् पोर्ण कार्िक्रम अन्िगिि आमा र म्शशकुो पोर्णका कार्िक्रमहरू सचांिन गररएको 
।  

 शैम्क्षक सिुार कार्िक्रम अन्िगिि गेरूवा गाउँपार्िकाको आन्िररक दरबन्दी अन्िगिि 
म्शक्षकहरूको खलु्िा प्रर्िस्पिाि गरार्ि र्नर्िुी प्रदान गररएको ।  

 र्डम्जटि गेरूवा र्नमािण गने गाउँपार्िकाको नीर्ि अन्िगिि राजश्व संकिन प्रणािीिार् सूचना 
प्रर्वर्िमा आिाररि बनार् गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर् र सवै वडाहरूमा िाग ुगररएको । 
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 गाउँपार्िकाका र्वर्भन्न कार्ाििर्हरू, स्वास््र् चौकी, र्विािर्, वडा कार्ाििर्हरूमा फार्बर 
र्न्टरनेट, कबप्र्टुर, र्प्रन्टर जडान गरी प्रर्वर्िमैत्री बनार्एको।  

 गाउँपार्िका स्िरीर् रास्ट्रपर्ि कप िथा अध्र्क्ष कप खेिकुद प्रर्िर्ोर्गिा सबपन्न गररएको । 

 गाउँपार्िकामा कृर्र् क्षेत्रको आिरु्नकीकरण िथा व्र्वसार्ीकरण गने अर्भर्ान अन्िगिि 
आ.र्.र्प.एम. कृर्क पाठशािा कार्िक्रम, िेिबािी प्रर्वर्ि सबबन्िी िार्िम कार्िक्रम 
संचािन गररएको । 

 कृर्र् क्षेत्रमा र्ाम्न्त्रकरण गने उदे्दश्र् अनरुूप मखु्र्मन्त्री ग्रार्मण र्वकास कार्िक्रम संगको 
साझेदारीमा अनदुानमा पावर र्टिर, पबपसेट र्विरण गररएको । 

 कृर्कहरूिार् च्र्ाउ र्वउ अनदुान, िरकारी र्बउ उन्नि र्कटहरू िथा कृर्क समूह/सहकारी 
िार् हािे स्प्र ेर्विरण गररएको । 

 गररमा िानको र्बउ बाट प्रभार्वि र्कसानहरूिार्ि राहि र्विरण कार्ि सबपन्न गररएको । 

 पश ुआहारा र्वकास कार्िक्रम अन्िगिि र्हउँदे, बरे् घाँस र्विरण गररएको । 

 एकि मर्हिाहरूको क्षमिा अर्भबरृ्ि गरी व्र्वसार् उन्मखु गराउने उदे्दश्र् अनरुूप र्क्रस्टि 
र पोिे चरुा उने्न िार्िम प्रदान गररएको । 

 स्थानीर् थारू संस्कृर्ि िथा भेर्भरु्ा िथा परबपरागि रूपमा मनार्ने जात्रा, पविहरू को 
संरक्षण, र्िज कार्िक्रमको व्र्वस्थापन िथा चचिहरूको र्नमािण कार्िक्रम संचािन भएको ।  

 स्थानीर् मठ-मम्न्दर िथा चचिहरूको र्नमािण, ममिि सबभार िथा रंगरोगन कार्ि सबपन्न 
गररएको ।  

 गेरूवा गाउँपार्िका अन्िगििका स्वास््र् संस्थाहरू बाट र्नशलु्क रूपमा र्विरण हनु े
औरं्िीको अभाव हनु नर्दन खररद कार्ि सबपन्न गररएको । 

 पशपुन्छीहरूको िार्ग आवश्र्क पने और्िी खररद गररएको । 

 गेरूवा गाउँपार्िकाको खानेपानी, सरसफार् िथा स्वच्छिा र्ोजना र्नमािण कार्ि प्रारबभ 
गररएको िथा र्वर्भन्न स्थानहरूमा शौचािर्को र्नमािण सबपन्न गररएको । 

 गेरूवा गाउँपार्िकाका सामदुार्र्क र्विािर्मा अध्र्र्नरि कक्षा १, २ र ३ का 
र्विाथीहरूको अंगेजी र्सकार् िार् प्रभावकारी बनाउने उदे्दश्र् अनरुूप रंर्गन पाठ्यपसु्िक 
र्नशलु्क रूपमा र्विरण गररएको । 

 एकर्प्रर् मार्व पािाभारमा कृर्र् र्वज्ञान कार्िक्रमका िार्ग भवन र्नमािण िगार्ि र्वर्भन्न 
सामदुार्र्क र्विािर्हरूमा कक्षाकोठा भवनको र्नमािण िथा स्िरोन्निी कार्िहरूका िार्ग 
आवश्र्क व्र्वस्था गररएको । 
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 र्विािर्मा खेिकुद कार्िक्रमिार्ि सघाउ पगु्ने अपेक्षा अनरुूप गाउँपार्िका र मखु्र्मन्त्री 
ग्रार्मण र्वकास कार्िक्रम बाट थप समेि गरी खेिकुद सामाग्रीहरूको र्विरण िथा र्वर्भन्न 
स्थानमा रहेको खेिमैदानहरूको स्िरोन्निी कार्ि सबपन्न गररएको । 

 मर्हिाहरूको क्षमिा र्वकास गने नीर्ि अनरुूप र्नशलु्क िोक सेवा कक्षा संचािन कार्िक्रम 
सबपन्न गररएको । 

 बािबार्िकाहरूिार् िागपुदाथिको दवु्र्िसनी सबबन्िी सचेिना कार्िक्रमहरू र्विािर्मा 
संचािन गररएको । 

 छोरी बचाउ कार्िक्रम िथा िैर्गक र्हंसा र्नवारणका कार्िक्रमहरू संचािन गररएको । 

 गाउँपार्िका र्भत्र कार्ि संचािनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको सबिीकरण िथा क्षमिा 
र्वकास गने कार्िक्रम िथा िेखा िार्िम सबपन्न गररएको । 

 गेरूवा गाउँपार्िका प्राकृर्िक र्वपद्, आगिागी, बन्र्जन्ि ु आक्रमण िथा र्दघिरोग बाट 
र्पर्डि नागररकहरूिार् आर्थिक सहार्िा प्रदान गररएको । 

 गेरूवा गाउँपार्िकाको ६ नं. वडा कार्ाििर् भवन र्नमािण सबपन्न भएको साथै गाउँपार्िकाको 
प्रशासकीर् भवन िथा १, ३, ४ र ५ नं. वडा कार्ाििर् भवनहरू र्नमािणार्िन रहेको । 

 गेरूवा गाउँपार्िका वडा नं. ५, पशपुर्िनगरमा प्रहरी चौकी भवनको र्नमािण कार्ि सबपन्न 
गरी प्रहरी चौकीको स्थापना गररएको । 

 प्रदेश सरकार र गाउँपार्िकाको साझेदारीमा ऐबबिेुन्स खररद कार्ि प्रारबभ गररएको । 

 म्जल्िा समन्वर् सर्मर्ि िार् गाडी खररद गनि आर्थिक सहर्ोग गररएको ।  

 गेरूवा गाउँपार्िकाको पूवाििार र्वकास कार्ििार्ि रिु गर्िमा अगाडी बढाउने उदे्दश्र् अनरुूप 
रोिर, ट्याक्टर, पानी ट्याकंर जस्िा मेसीनरी उपकरणहरूको खररद गररएको ।  

 नवजाि म्शशकुो सरुम्क्षि जन्म होस भने्न हेििेु वडा नं. ६ मा बर्थिङ सेन्टरको र्नमािण िथा 
वडा नं. ३ को बर्थिङ सेन्टरको स्िरोन्नर्ि गनि फर्निचर िथा मेशीनरी औजारको खररद कार्ि 
सबपन्न गररएको ।  

 गेरूवा गाउँपार्िकाको सडकहरू कािोपते्र गने नीर्ि बमोम्जम सखुाड चोक-र्संचार् रोड 
सडक, शािीभाटु पिु देम्ख र्बहानी बजार हुँदै वडा कार्ाििर् जोड्ने सडक, एक र्प्रर् मार्व 
हुँदै भैरमपूर जोड्ने सडक, शाम्न्िबजार सडक, ४ नं. वडा कार्ाििर् हुँदै जाने सडक, 
ररङरोड र्पपि चौिारा देम्ख र्बन्रा जाने सडक, प्रसेनी बजार देम्ख वडा कार्ाििर् जाने 
कािोपते्र कार्ि र्नमािणार्िन रहेको । 
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 गाउँपार्िकामा प्रत्रे्क वडामा स्वास््र् संस्था स्थापन गने उदे्दश्र् अनरुूप वडा नं. १ र २ 
मा रहेको स्वास््र् संस्थाको भवन र्नमािण कार्ि प्रारबभ गररएको । साथै र्विमान स्वास््र् 
भवनहरूको ममिि सबभार कार्ि सबपन्न गररएको ।  

 गाउँपार्िकाको र्वर्भन्न स्थानहरूमा कल्भटि र्नमािण, ह्यमुपार्प जडान कार्ि सबपन्न गररएको 
।  

 कृर्किार्ि खेिबारीमा पानीको अभाव हनु नर्दन र्वर्भन्न स्थानहरूमा र्संचार्ि डुँडहरू िथा 
कुिामा वािको र्नमािण कार्ि सबपन्न भएको ।  

 गेरूवा गाउँपार्िकाको र्वभन्न स्थानहरूको कच्ची सडकहरूको स्िरोन्निी कार्ि सबपन्न 
गररएको ।  

 वडा नं. १ म्स्थि गार्ि उद्दार केन्रको व्र्वस्थापन िथा र्नमािण कार्ि सबपन्न गररएको ।  

 र्वपद् व्र्वस्थापन गने हेि ुबढुी कुिा िथा अन्र् स्थानहरूमा िारजािीको िटबन्िन र्नमािण 
कार्ि सबपन्न भएको।  

 जनिा आवास कार्िक्रम अन्िगिि अल्पसंख्र्क सोनाहा जार्िको बसोबासका िार्ग वडा नं. ६ 
मा सामरु्हक आवास र्नमािण िथा वडा नं. २ मा िरार् मिेश कार्िक्रम अन्िगिि सामरु्हक 
आवास भवनको र्नमािण कार्ि सबपन्न गररएको ।  

 प्रिानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम माफि ि र्वपन्न नागररकहरू िार् रोजगारी िथा मखु्र्मन्त्री 
ग्रार्मण र्वकास कार्िक्रम अन्िगिि एच.आर्.र्भ. र्पर्डि िार् भैसीका पाडी र्विरण, द्वन्द्व 
र्पर्डि िार् बंगरुका पाठा र्विरण कार्ि सबपन्न गररएको । 

 कोर्भड-१९ को रोकथाम, र्नर्न्त्रण िथा उपचारका िार्ग गाउँपार्िकाको र्वर्भन्न १२ 
स्थानहरूमा क्वारेन्टार्न केन्र र २ स्थानमा आर्शोिेसन केन्रको स्थापना सबपन्न भर् सेवा 
प्रारबभ गररएको । 

 नवीकरणीर् उजाि प्रर्वर्ि अन्िगिि बार्ो ग्र्ास र्नमािण िथा जडान कार्ि सबपन्न गररएको ।  

 भकारो सिुार कार्िक्रम, पश ु स्वास््र् व्र्वस्थापनको िार्ग और्िी र्विरण िथा पशपुन्छी 
िथा मत्र् उपचार सेवा प्रदान गररएको । 
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१.६ नीर्ि िथा कार्िक्रम र बजेट कार्ािन्वर्नमा देम्खएका समस्र्ा/कर्ठनार्ि 

गेरूवा गाउँपार्िकाको आ.व. २०७६।७७ को नीर्ि िथा कार्िक्रम र बजेट कार्ािन्वर्नका क्रममा 
देखा परेका मखु्र् समस्र्ाहरू सारभिू रूपमा देहार् बमोम्जम रहेका छन ।  

 नीर्ि िथा कार्िक्रम र बजेट र्नमािणका क्रममा उल्िेखनीर् रूपमा िर्ारी हनु नसक्न,ु 
 र्सर्मि बजेटबाट अर्िकिम र्ोजना िथा कार्िक्रमहरू सन्चािन गनुिपने आवश्र्किा रहेको,  

 गाउँपार्िकामा दरबन्दी अनरुूप कमिचारीको अभाव रहेको हुँदा बजेट कार्ािन्वर्नमा समस्र्ा  

 जनप्रर्िर्नर्िहरू िथा कमिचारीहरूको क्षमिा र्वकास हनुे िार्िम हरू संचािन हनु नसक्न,ु 
 कमिचारीहरूको अभाविे एउटै कमिचारीहरू दोहरो म्जबमेवारीमा कार्ि गनि बाध्र् हनु,ु 
 बजेट र्नमािण सबबन्िी ज्ञानको कमी हनु,ु 
 प्रार्वर्िक रार् र्वना छनौट हनुे र्ोजनाहरू कार्ािन्वर्नका क्रममा बजेट थप/घट गनुि पने 
अवस्था आउने हनु,ु  

 असारमा बजेट र्नमािण भर् सक्दा पर्न आ.व.को अम्न्िममा बजेट सक्ने कार्िको र्नरन्िरिा 
हनु,ु 

 कार्ाििर् भवनको अभाव हनु ु। 

 

१.७ समस्र्ा समािानका िार्ग चाल्न ुपने कदम 

नीर्ि िथा कार्िक्रम र बजेटको सफि कार्ािन्वर्का िार्ग चार्िन ुपने कदमहरू िपम्शि बमोम्जम 
रहेका छन ्। 

 आवश्र्क कमिचारीको पूिी गनुि पने 

 जनप्रर्िर्नर्िहरू िथा कमिचारीहरूको क्षमिा र्वकासमा उम्चि ध्र्ान र्दर्न ुपने 

 िार्िम िथा छिफि कार्िक्रमको आर्ोजना हनु ुपने 

 सवै पक्ष(जनप्रर्िर्नर्ि, कमिचारी िथा सरोकारवािाहरू समेि) िदारूकिाका साथ बजेट 
कार्ािन्वर्नमा िाग्न ुपने 

 संघीर् र प्रदेश सरकारिे आवश्र्क बजेट व्र्वस्था गनुि पने । 
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१.८ फोटोहरू

 
 

गेरूवा गाउँपार्िका प्रशासकीर् भवन, वडा नं. ५, पथरैर्ा (र्नमािणािीन) 

 

वडा नं. १ को कार्ाििर् भवन, वडा नं. १, बगहीपूर (र्नमािणािीन) 
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वडा नं. ३ को कार्ाििर् भवन, वडा नं. ३, शाम्न्िबजार (र्नमािणािीन) 

 

वडा नं. ४ को कार्ाििर् भवन, वडा नं. ४, गोिा (र्नमािणािीन) 
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वडा नं. ५ को कार्ाििर् भवन, वडा नं. ५, पथरैर्ा (र्नमािणािीन) 

 
वडा नं. ६ को कार्ाििर् भवन, वडा नं. ६, मनाउ (र्नमािण सबपन्न) 
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बर्थिङ सेन्टर, वडा नं. ६, मनाउ (र्नमािणािीन) 

 

 

 

प्रहरी चौकी, पथरैर्ाको भवन, वडा नं. ५, पशपुर्िनगर (र्नमािणसबपन्न) 
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जनिा आवास कार्िक्रम, वडा नं. ६, मनाउ (र्नमािण सबपन्न) 

 

वडा नं. ६ कार्ाििर् जाने सडक कािोपते्र, वडा नं. ६, मनाउ 
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िमि भि प्रार्व भवन, वडा नं. ६, मनाउ (र्नमािण सबपन्न)

 

गेरूवा-राजापूर जोड्ने पक्की पिु, वडा नं. ५, चैनपूर (र्नमािण सबपन्न) 
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कृर्क िार्ि र्ान्त्रीकरण र्विरण कार्िक्रम, मखु्र्मन्त्री ग्रार्मण र्वकास कार्िक्रम 

 

 

 

वडा नं. २ पािाभार म्स्थि एकर्प्रर् र्विािर्को भवन र्नमािण(मार्थल्िो ििा) 
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जनप्रर्िर्नर्िहरूको र्ववरण 

क्र.सं. नाम, थर पद कार्ाििर् सबपकि  
१ जमान र्संह के.सी. अध्र्क्ष गाँउपार्िका 9858038111 
२ र्हमा कुमारी थारू उपाध्र्क्ष गाउँपार्िका 9858037111 
३ दर्ाराम वैि थारू वडा अध्र्क्ष वडा नं. १ 9858038121 
४ र्ििाराम चौिरी वडा सदस्र् वडा नं. १ 9869543642 
५ मान बहादरु थारू वडा सदस्र् वडा नं. १ 9848296308 
६ िनदेर्व वन वडा सदस्र् वडा नं. १ 9848444257 
७ गीिा िोहार वडा सदस्र् वडा नं. १ 9866945054 
८ आिोक कुमार थारू वडा अध्र्क्ष वडा नं. २ 9858038118 
९ हररराम थारू वडा सदस्र् वडा नं. २ 9863468667 
९ राज ुवडुवाि खत्री वडा सदस्र् वडा नं. २ 9848057207 
१० हररराम थारू वडा सदस्र् वडा नं. २ 9863468667 
११ अमिृा देवी र्वक वडा सदस्र् वडा नं. २ 9848113539 
१२ दजुिन थारू वडा सदस्र् वडा नं. २ 9866647750 
१३ पनुाराम थारू वडा अध्र्क्ष वडा नं. ३ 9858038120 
३२ िम्क्षण बहादरु नेपािी  कार्िपार्िका सदस्र् वडा नं. ३ 9848025381 
१४ करम बहादरु थारू वडा सदस्र् वडा नं. ३ 9848080689 
१५ झपुी र्ििाि वडा सदस्र् वडा नं. ३ 9848572253 
१६ र्दल्िी दमार्ि वडा सदस्र् वडा नं. ३ 9814557510 
१७ श्रीराम चौिरी वडा सदस्र् वडा नं. ३ 9800589304 
१८ बि बहादरु चिाउन े वडा अध्र्क्ष वडा नं. ४ 9858038119 
१९ मोर्विा शमाि पौडेि वडा सदस्र् वडा नं. ४ 9848371396 
२० हकुुम बहादरु चिाउने वडा सदस्र् वडा नं. ४ 9848153009 
२१ मार्ाराम खनाि वडा सदस्र् वडा नं. ४ 9848296167 
२२ जर्वेिा भेरीकार वडा सदस्र् वडा नं. ४ 9848264862 
२३ िमि प्रकाश थारू वडा अध्र्क्ष वडा नं. ५ 9858038122 
२४  शान्िी चौिरी वडा सदस्र् वडा नं. ५ 9868041857 
२५ चन्ररूपा कामी वडा सदस्र् वडा नं. ५ 9864930282 
२६ र्वरेन्र बहादरु शाह वडा सदस्र् वडा नं. ५ 9858065535 
२७ नवराज भट्टरार्ि वडा सदस्र् वडा नं. ५ 9858032159 
२८ अर्मि कुमार खड्का का.वा. अध्र्क्ष वडा नं. ६ 9868643499 
२९ बम बहादरु र्वक कार्िपार्िका सदस्र् वडा नं. ६ 9819559828 
३० कल्पना थारू वडा सदस्र् वडा नं. ६ 9864957765 
३१ पूणि बहादरु सनुार वडा सदस्र् वडा नं. ६ 9868240871 
३२ रार्कोर्ा कमेनी वडा सदस्र् वडा नं. ६ 9865052393 
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कमिचारीहरूको र्ववरण 

क. कमिचारी( गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर्) 
क्र.सं. नाम, थर पद शाखा उपशाखा सबपकि  कैर्फर्ि 
१ कासी प्रसाद पंगेनी प्रमखु प्रशासकीर् 

अर्िकृि 
- - 9858090441  

२ प्रकाश शमाि सूचना प्रर्वर्ि 
अर्िकृि 

प्रशासन सूचना प्रर्वर्ि 9858038133 सूचना 
अर्िकारी / 
र्वपद सबपकि  
व्र्म्ि 

३ कुन नारार्ण चौिरी नास ु प्रशासन म्जन्सी 9858038110 वडा नं. ५ 
सम्चव 

४ राज्र्िक्ष्मी झा रोजगार संर्ोजक प्रशासन रोजगार सेवा केन्र 9868106271  
५ र्दपक बहादरु शाही प्रार्वर्िक सहार्क प्रशासन रोजगार सेवा केन्र 9851108867  
६ बशनु्िरा थारू MIS Operator प्रशासन सामाम्जक सरुक्षा 

िथा पम्ञ्जकरण 
9866647766 राजश्व समेि 

७ जोिीराम चौिरी Field Assistant प्रशासन सामाम्जक सरुक्षा 
िथा पम्ञ्जकरण 

9848113970 उिोग िथा 
वाम्णज्र् 

८ पणुि बहादरु शाही रोजगार सहार्क प्रशासन रोजगार सेवा केन्र 9858031350 उिोग िथा 
वाम्णज्र् 

९ सजुनुा कुश्मी सामाम्जक 
पररचािक 

प्रशासन दिाि/चिानी 9844840943 म्जन्सी 

१० र्वर्निा थारू सहसामाम्जक 
पररचािक 

प्रशासन दिाि/चिानी 9826589690  

११ ठग्ग ुथारू मेिर्मिाप 
सहजकिाि 

प्रशासन न्र्ार्र्क सर्मर्ि 9848113827  

१२ पावििी थारू मेिर्मिाप 
सहजकिाि 

प्रशासन न्र्ार्र्क सर्मर्ि 9848256407  

१३ हररराम थारू कास प्रशासन - 9864877792  
१४ र्भम बहादरु 

सापकोटा 
कास प्रशासन  9804560200  

१५ र्मना कुमारी चौिरी कास प्रशासन  9800564001  
१६ टेक बहादरु नेपािी चौकीदार प्रशासन  9825564059  
१७ प्रमे बहादरु म्जसी सहार्क पाँचौ र्ोजना - 9858038124 वडा नं. ३ 

सम्चव 
१८ प्रर्दप कुमार शमाि सहार्क चौथो र्ोजना - 9858042006 वडा नं. १ 

सम्चव 
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१९ रािेश्र्ाम थारू ह.स.चा. र्ोजना हेवी र्क्र्पुमेन्ट 9848113887  
२० सीिाराम थारू भा.स.चा. र्ोजना  9809547234  
२१ र्टकािाि थारू भा.स.चा.   9813862512  
२२ हररिाि थारू ह.स.चा   9819577107  
२३ र्टकाराम थारू ह.स.चा.     
२४ िीथि बहादरु र्संह स.िेखापाि आर्थिक 

प्रशासन 
- 9858060763  

२५ र्भम राज पौडेि स.िेखापाि   9840866105  
२६ र्दपेन्र चौिरी का.स.   9868207433  
२७ नवराज अर्िकारी म्शक्षा अर्िकृि म्शक्षा, र्वुा 

िथा 
खेिकुद 

- 9858060253  

२८ नारार्ण प्रसाद 
भण्डारी 

जनस्वास््र् 
र्नररक्षक 

स्वास््र् 
िथा 
सामाम्जक 
र्वकास 

- 9848449134  

२९ पषु्प बहादरु र्वष्ट र्स.अ.हे.व. अर्िकृि   9848098166  
३० रमा पनु मगर स.म.र्व.र्न.  मर्हिा, 

बािबार्िका िथा 
समाज कल्र्ाण 

9858088818  

३१ र्दनेश दनुाबठ्वा ना.प्रा.स. आर्थिक 
र्वकास 

कृर्र् 9848256201  

३२ उमेश कुमार चौिरी ना.प्रा.स. आर्थिक 
र्वकास 

पश ुसेवा 9865697648  

३३ प्रशरुाम थारू सामाम्जक 
पररचािक 

आर्थिक 
र्वकास 

सहकारी 9848062111 न्र्ार्र्क 
सर्मर्ि / 
पोर्ण 

 जंग बहादरु चिाउन े का.स. आर्थिक 
र्वकास 

पश ुसेवा  पश ुसेवा 
केन्र, गेरूवा-, 
शाम्न्िबजार 

३४ टंकर रोकार्ा र्म्न्जर्नर्र प्रार्वर्िक - 9868252424  
३५ हरर प्रसाद अर्िकारी सव-र्म्न्जर्नर्र प्रार्वर्िक  9868572056  
३६ सरेुश िमिा  प्रार्वर्िक  9841827697  
३७ रामनाथ थारू  प्रार्वर्िक  9848176953  
३८ भरु्मराज म्घर्मरे अ.सव-र्म्न्जर्नर्र प्रार्वर्िक  9848257353  
३९ रमेश बजगाँरँ् खा.पा.सा.टे. प्रार्वर्िक  9848066491  
४० खगेन्र आचार्ि अर्मन प्रार्वर्िक नक्सा 9864969548  
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४१ अनपु कुमार थारू अर्मन प्रार्वर्िक नक्सा 9869660488  
 

ग. कमिचारी(वडा कार्ाििर्) 
क्र.सं. नाम, थर पद कार्ाििर् सबपकि  कैर्फर्ि 
१ प्रर्दप कुमार शमाि वडा सम्चव वडा नं. १ 9858042006 सहार्क चौथो 
२ बािकृष्ण चौिरी सामाम्जक पररचािक वडा नं. १ 9868021427  
३ सबपिी चौिरी  वडा नं. १ 9842307307  
४ रूमा थारू सह-सामाम्जक पररचािक वडा नं. १ 9868107991  
५ सोवन कुमारी थारू  वडा नं. १ 9868333664  
६ श्रवण कुमार थारू  वडा नं. १ 9864969538  
७ भागीराम थारू वडा सम्चव वडा नं. २ 9858038117 सहार्क चौथो 
८ संजर् राजबंशी ना.प्रा.स. वडा नं. २ 9868770720 पश ुसेवा 
९ स्वस्िीका चौिरी सामाम्जक पररचािक वडा नं. २ 9864322033  
१० प्रर्मिा चौिरी सामाम्जक पररचािक वडा नं. २ 9869708351 गररव संग र्वश्वेश्वर कार्िक्रम 
११ मान बहादरु थारू सह-सामाम्जक पररचािक वडा नं. २ 9864342939  
१२ महेश कुमार 

चौिरी 
का.स. वडा नं. २ 9848172337  

१३ प्रमे बहादरु म्ज.सी. वडा सम्चव वडा नं. ३ 9858038124 सहार्क पाँचौं 
१४ ररर्ा चौिरी सामाम्जक पररचािक वडा नं. ३ 9868082473  
१५ मार्ा चौिरी सह-सामाम्जक पररचािक वडा नं. ३ 9868006027  
१६ ध्रवु कुमार थारू सह-सामाम्जक पररचािक वडा नं. ३ 9826561685  
१७ िार्कराम थारू का.स. वडा नं. ३ 9866750372  
१८ भागीराम थारू वडा सम्चव वडा नं. ४ 9858038117 वडा नं. २ समेि 
१९ राज बहादरु शाही ना.प्रा.स. कृर्र् वडा नं. ४ 9848192558  
२० िखन राम थारू ना.प्रा.स. पश ुसेवा वडा नं. ४ 9844879759  
२१ म्जिेन्र राज चौिरी सामाम्जक पररचािक वडा नं. ४ 9848352887  
२१ अप्सरा कठार्ि सामाम्जक पररचािक वडा नं. ४ 9868077201  
२२ हमुा भरु्ाि सामाम्जक पररचािक वडा नं. ४ 9848373752  
२३ सबझना चौिरी सह-सामाम्जक पररचािक वडा नं. ४ 9868658901  
२४ बाबरुाम चौिरी का.स. वडा नं. ४ 9868106698  
२५ कुन नारार्ण 

चौिरी 
वडा सम्चव वडा नं. ५ 9858038110 नास ु

२६ सररिा काकी ना.प्रा.सं. पश ु वडा नं. ५ 9868106698  
२७ कर्विा चौिरी सामाम्जक पररचािक वडा नं. ५ 9843588714  
२८ संर्गिा थारू सह-सामाम्जक पररचािक वडा नं. ५ 9868203925  
२९ बसन्िी चौिरी सह-सामाम्जक पररचािक वडा नं. ५ 9868189840  
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३० छुनकु राम थारू का.स. वडा नं. ५ 9848098091  
३१ श्रीराम चौिरी वडा सम्चव वडा नं. ६ 9858038126 सहार्क चौथो 
३२ सरु्दप रार्ि ना.प्रा.स. कृर्र् वडा नं. ६ 9869976060  
३३ अर्मिा दर्हि ना.प्रा.स. पश ुसेवा वडा नं. ६ 9861243259  
३४ प्रमे कुमार चौिरी सामाम्जक पररचािक वडा नं. ६ 9866751475  
३५ कृष्णी चौिरी सामाम्जक पररचािक वडा नं. ६ 9863141997  

३६ राम कृष्णी चौिरी सह-सामाम्जक पररचािक वडा नं. ६ 9848098995  
३७ र्गुराज भरु्ाि सह-सामाम्जक पररचािक वडा नं. ६ 9848271260  
३८ मर्नराम थारू का.स. वडा नं. ६ 9868082019  
 

घ. स्वास््र् चौकी/आिारभिू स्वास््र् र्कार्ि/आर्वेुदमा कार्िरि कमिचारीहरू 

क्र.सं. नाम, थर पद कार्ाििर् सबपकि  कैर्फर्ि 
१ महेश कुमार चौिरी अ.हे.व. आिारभिू स्वास््र् केन्र, गेरूवा-१, 

बगहीपूर 
९८६८२६३१११  

२ र्नरूिा कुमारी रावि अ.न.मी. आिारभिू स्वास््र् केन्र, गेरूवा-१, 
बगहीपूर 

9848273004  

३ अर्मि थारू का.स. आिारभिू स्वास््र् केन्र, गेरूवा-१, 
बगहीपूर 

9864701697  

४ अशोक वैि चौिरी अ.हे.व. आिारभिू स्वास््र् केन्र, गेरूवा-२,  
पािाभार 

9868938910  

५ नर्बना काकी अ.न.मी. आिारभिू स्वास््र् केन्र, गेरूवा-२,  
पािाभार 

9862531248  

६ रमेश थारू का.स. आिारभिू स्वास््र् केन्र, गेरूवा-२,  
पािाभार 

9814592827  

७ भपेुन्र बहादरु शाही र्स.अ.हे.व. 
अर्िकृि 

पािाभार स्वास््र् चौकी, गेरूवा-३, 
गणेशपूर 

9812532450  

८ नन्दराम शमाि हे.अ. पािाभार स्वास््र् चौकी, गेरूवा-३, 
गणेशपूर 

9848177732  

९ गगन बहादरु र्संह अ.हे.व. पािाभार स्वास््र् चौकी, गेरूवा-३, 
गणेशपूर 

9848217932  

१० नर्बना चौिरी अ.हे.व. पािाभार स्वास््र् चौकी, गेरूवा-३, 
गणेशपूर 

9865721181  

११ िक्ष्मी कुमारी खत्री अ.न.मी. पािाभार स्वास््र् चौकी, गेरूवा-३, 
गणेशपूर 

9865767998  

१२ रामजनुा चौिरी अ.न.मी. पािाभार स्वास््र् चौकी, गेरूवा-३, 
गणेशपूर 

9844883179  
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१३ र्श्वरी पौडेि अ.न.मी. पािाभार स्वास््र् चौकी, गेरूवा-३, 
गणेशपूर 

9848256148  

१४ मािकृा देवकोटा ल्र्ा.अ. पािाभार स्वास््र् चौकी, गेरूवा-३, 
गणेशपूर 

9848255119  

१५ डबि र्संह कडार्ि का.स. पािाभार स्वास््र् चौकी, गेरूवा-३, 
गणेशपूर 

9848125610  

१६ गणेश रावि का.स. पािाभार स्वास््र् चौकी, गेरूवा-३, 
गणेशपूर 

9816522904  

१७ जगुरी चौिरी का.स. पािाभार स्वास््र् चौकी, गेरूवा-३, 
गणेशपूर 

9804519583  

१८ बसन्िी कुमारी शाही र्स.अ.हे.व. 
अर्िकृि 

गोिा स्वास््र् चौकी, गेरूवा-४, गोिा 9868564629  

१९ हरीिाि थारू र्स.अ.हे.व. 
पाँचौ 

गोिा स्वास््र् चौकी, गेरूवा-४, गोिा 9868016215  

२० नरेश कुमार चौिरी र्स.अ.हे.व. 
पाँचौ 

गोिा स्वास््र् चौकी, गेरूवा-४, गोिा 9848627271  

२१ सरेुन्र चौिरी अ.हे.व. गोिा स्वास््र् चौकी, गेरूवा-४, गोिा 9858037666  
२२ र्फरोज कुमार थारू अ.हे.व. गोिा स्वास््र् चौकी, गेरूवा-४, गोिा 9816538471  
२३ राजेश चौिरी अ.हे.व. गोिा स्वास््र् चौकी, गेरूवा-४, गोिा 9848686712  
२४ शमु्शिा चौिरी वैि अ.न.मी. गोिा स्वास््र् चौकी, गेरूवा-४, गोिा 9848657104  
२५ प्रमे बहादरु िामी का.स. गोिा स्वास््र् चौकी, गेरूवा-४, गोिा 9848435907  
२६ ििुसा देवी भट्टरार्ि र्स.अ.हे.व. 

अर्िकृि 
पशपुर्िनगर स्वास््र् चौकी, गेरूवा-५, 
पथरैर्ा 

9848638211  

२७ सोम प्रसाद चौिरी हे.अ. पशपुर्िनगर स्वास््र् चौकी, गेरूवा-५, 
पथरैर्ा 

9848296677  

२८ खेम प्रसाद चौिरी अ.हे.व. पशपुर्िनगर स्वास््र् चौकी, गेरूवा-५, 
पथरैर्ा 

9865821121  

२९ समुन म्ज.सी. अ.हे.व. पशपुर्िनगर स्वास््र् चौकी, गेरूवा-५, 
पथरैर्ा 

9868021142  

३० बसन्िा पाण्डे र्स.अ.न.मी. पशपुर्िनगर स्वास््र् चौकी, गेरूवा-५, 
पथरैर्ा 

9849665212  

३१ र्टका चौिरी अ.न.मी. पशपुर्िनगर स्वास््र् चौकी, गेरूवा-५, 
पथरैर्ा 

9868901017  

३२ राम प्रसाद थारू का.स. पशपुर्िनगर स्वास््र् चौकी, गेरूवा-५, 
पथरैर्ा 

9804504708  

३३ राजेन्र प्रसाद साह ज.स्वा.र्न. मनाउ स्वास््र् चौकी, गेरूवा-६, 
मनाउ 

9858020295  
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३४ र्सजिना शाह र्स.अ.न.मी. मनाउ स्वास््र् चौकी, गेरूवा-६, 
मनाउ 

9868208337  

३५ अर्वराज चौिरी अ.हे.व. मनाउ स्वास््र् चौकी, गेरूवा-६, 
मनाउ 

9848033509  

३६ भावना भण्डारी अ.न.मी.ं मनाउ स्वास््र् चौकी, गेरूवा-६, 
मनाउ 

9847591030  

३७ र्मठु मल्ि अ.न.मी. मनाउ स्वास््र् चौकी, गेरूवा-६, 
मनाउ 

9868316358  

३८ नरेन्र बहादरु थारू का.स. मनाउ स्वास््र् चौकी, गेरूवा-६, 
मनाउ 

9866974781  

३९ मोहन र्संह सनुार कर्वराज आर्वेुद आौर्िािर्, मनाउ, बर्दिर्ा 9847841356  
४० र्म बहादरु थारू  वैि आर्वेुद आौर्िािर्, मनाउ, बर्दिर्ा 9844841065  
४१ सरु्नि पौडेि का.स. आर्वेुद आौर्िािर्, मनाउ, बर्दिर्ा 9866958135  
 
 

 


