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छथर जोरपाटी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

जोरपाटी, धनकुटा । 

5y/ hf]/kf6L ufpFkflnsfsf] kl/ro 

 5y/hf]/kf6L ufpFkflnsfsf] gfdfs/0f 5y/ / hf]/kf6L b'O{j6f zAbaf6 ePsf] 5 . oxfF 5y/sf] cy{ 

5j6f y/ ePsf lnDa"x?sf] a;f]af; If]q eGg] a'lemG5 . o;}u/L n8fO{+ yfDof] eGg] cy{df y+uy?af6 5y/ 

ePsf] klg atfOG5 . o:t} PsLs/0f kl5 k"jL{ g]kfnnfO{ ljleGg efudf ljefhg ug]{ s|ddf lnDa"jfgnfO{ 

kNnf] ls/ft gfds/0f ul/Psf] lyof] . kl5 /f0ff sfndf s/ c;"Ngsf nflu k"jL{ g]kfnnfO{ ljleGg y'ddf 

ljefhg ul/Psf] b]lvG5 . o;df ljleGg !& j6f 8fF8fsf !& y'd lyP eg] ^ j6f 8fF8fsf] ;d"x 5y'd lyof] . 

oxL ^ y'daf6 5y/ ag]sf] dflgG5 . oxfF 5y/sf] cy{ t]x|y'dsf] klZrdL efusf ;fydf wgs'6fsf dWok"j{ 

b]lv dWoklZrd ;Ddsf ljleGg ufpFx? eGg] a'lemG5 . wgs'6fsf oxL 5y/leqsf t]lnof, tf+v'jf, xflQvs{ 

/ k/]jflbg ufpFljsf; ;ldltnfO{ ldnfP/ 5y/ hf]/kf6L ufpF agfOPsf] 5 .  

 hf]/kf6Lsf] dtnj b'O{j6fsf] ;d"xdf /x]sf kf6L of ofqL a:g] 3/ eGg] x'G5 . cl3 k/]jflbg, tf+v'jf 

/ xflQvs{sf] cUnf] 8fF8faf6 dflg;x? k}bn lx+8\g] ub{y] . o;sf nflu ofqLnfO{ af6fdf cf]t nfUg / jf; 

a:gsf nflu kf6Lx? agfOPsf x'Gy] . o;} s|ddf wgs'6fsf] tf+v'jfsf] dflyNnf] efu jf 8fF8fdfly b'O{j6f 

kf6Lx? Ps} 7fpFdf s'g} eQmn] agfPsf lyP . t;y{ pQm :yfgnfO{ hf]/kf6L elgPsf] xf] . otf pQm :yfg 

5y/leq kg]{ x'gfn] o; ufpFkflnsfsf] gfds/0f 5y/ hf]/kf6L ul/Psf] xf] . lnDa"jfgsf] k'/fgf] ynf]sf ?kdf 

5y/ hf]/kf6L ufpFkflnsf k|Voft 5 . sf]zL /fhdfu{df kg]{ tyf ljleGg Jofkfl/s s]Gb|x? ;d]t /x]sf] of] 

ufpFkflnsf gub] afnLsf ;fydf ;fu;AhL / b'Uw pTkfbgsf nflu k"j{sf] lgs} dxTjk"0f{ If]q dflgG5 .    

cjl:ylt 

 wgs'6fsf] dWok"jL{ efudf kg]{ 5y/hf]/kf6L ufpFkflnsf gS;fdf x]bf{ c+u|]hLsf] pN6f] ;L cfsf/df 

/x]sf] b]lvG5 . of] ufpFkflnsf t]lnof, k/]jflbg, tf+v'jf / xflQvs{ uflj;sf ;j} j8fx¿ ldnfP/ lj=;+= @)&# 

;fndf k'glg{df{0f ul/Psf] xf] . ufpFkflnsf lgdf{0fsf s|ddf ;fljssf] xflQvs{ uflj;sf j8f g+= ! b]lv ^ 

nfO{ j8f g++ !, xflQvs{ uflj;s} j8f g+= & / ( tyf tf+v'jf uflj;sf] j8f g+= * / ( nfO{ j8f g+= @ 

agfOPsf] 5 . o;}u/L tf+v'jfsf j8f g+= ! b]lv & nfO{ j8f g+ # tyf t]lnofsf j8f g+= ! b]lv ( ;Ddsf 

j8fx?nfO{ eg]] j8f g+= $ sfod ul/Psf] 5 . gofF ;+/rgfdf k/]jflbg uflj;sf] j8f g+= !, @, #, $, * / ( 

nfO{ 5y/hf]/kf6Lsf] j8f g+= % tyf k/]jflbg uflj;s} %, ^ / & g+= j8fnfO{ o;sf] j8f g+= ^ agfOPsf] xf] 

. o;/L oL rf/j6f uflj;nfO{ ldnfP/ 5y/hf]/kf6L ufpFkflnsf agfO{Psf] xf] . o;/L o; ufpFkflnsfdf hDdf 

^ j6f j8fx¿ /x]sf 5g\ .  

l;dfgf 

 5y/hf]/kf6L ufpFkflnsf wgs'6fsf] dWok"jL{ efudf kb{5 . o; ufpFkflnsfn] k"j{lt/af6 t]x|y'd 

lhNnfnfO{ 5f]Psf] 5 . o; ufpFkflnsfsf] l;dfgf blIf0f rf}lj;] / ;fFu'/Lu9L ufpFkflnsf kb{5g\ . oL 

ufpFkflnsfnfO{ tdf]/n] l;dfgfsf] sfd u/]sf] 5 . o;sf] k"j{df eg] t]x|y'dnfO{ t]lnof vf]nfn] 5'6\ofPsf] 5 . 

o; ufpFkflnsfsf] klZrddf wgs'6fsf wgs'6f / kfv|Ljf; gu/kflnsf / pQ/df wgs'6fs} dxfnIdL 

gu/kflnsf kb{5g\ . ;d'b| ;txaf6 sl/j emG8} @% ;o ld6/ ;Ddsf] prfO{df /x]sf] of] ufpFkflnsfsf] ;j} 

If]q efu kxf8L efudf kb{5 . o; ufpFkflnsfsf] e"–pkof]usf] cj:yfdf clwsf+z e'efu jg, eL/ / kfvf]n] 

cf]u6]sf] 5 .  

If]qkmn 

 5y/hf]/kf6L ufpFkflnsfsf] If]qkmn !)@=*# a=ls=dL= /x]sf] 5 . o;sf] w]/} e"efu kxf8, eL/ / kfvfn] 

9fs]sf] 5 . o;sf] pQ/lt/ cUnf] kxf8L efu kb{5 . k6]s8fF8f o;sf] ;j}eGbf cUnf] kxf8 xf], h;sf] prfO{ 
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;d'b| ;txb]lv sl/j @%)) ld6/ /x]sf] 5 . o; kxf8sf] s]xL efu t]x|y'd / ;+v'jf;eftkm{ klg kb{5 . 

wgs'6fsf] 5y/hf]/kf6L ufpFkflnsflt/ eg] o;sf] blIf0fklZrdL efu kb{5 .   

Tfflnsf !M j8f cg';f/ hg;+Vof / 3/w'/L ;+Vof  

 1 2 3 4 5 6 s"n hDdf 

3/w'/L ;+Vof 776 777 562 407 685 668 3875 

hg;F+Vof 3632 3414 2557 1915 3344 3315 18177 

cf};t k/Ljf/ ;+Vof 4=7 4=4 4=5 4=7 4=9 4=9 4=7 

स्रोतः गाउँ प्रोफाइि, २०७५ 

3/3'/L cg';f/sf] juL{s/0f 

 1 2 3 4 5 6 s"n hDdf 

 hftLotf 
       

a|fXd0f÷If]qL÷7s'/L÷;Gof;L 236 121 127 62 157 395 1098 

kxf8L hghftL 482 631 389 277 500 261 2540 

kxf8L blnt   58 25 46 68 28 12 237 

Hfft cg';f/ juL{s/0f 
       

  लिम्बु 372 66 320 191 414 32 1395 

a|fXd0f /छेत्री  236 121 127 62 157 395 1098 

 मगर 64 494   2 40 600 

दलित 58 25 46 68 28 12 237 

 तामाांग 42 2 1 66 24 36 171 

  नेवार 2  16 2 26 65 111 

 शेर्ाा  21   26 32 79 

 भुजेि  8 45 12  2 67 

  गुरां ग  27    29 56 

  राइ 2 2 7 5 8 24 48 

 सुनुवार  11     11 

 अन्य    1  1 2 

hDdf 3/w'/L ;+Vof 776 777 562 407 685 668 3875 

स्रोतः गाउँ प्रोफाइि, २०७५ 

tfnLsf Dfft[[[ efiffM 

Dfft[[[ efiff 1 2 3 4 5 6 s"n hDdf 

नेर्ािी 614 263 223 278 196 620 2194 

lnDj' 96 54 319 122 405 8 1004 

मगर 52 460 0 0 2 16 530 

तामाांग 12 0 0 7 23 4 46 

z]kf{ 0 0 0 0 25 17 42 
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नेवारी 2 0 13 0 18 2 35 

/fO{ 0 0 7 0 8 1 16 

hDdf 3/w'/L ;+Vof 776 777 562 407 685 668 3875 

Hffg;f+VoLs juL{s/0f -;j}  k/Ljf/sf ;b:ox?sf] cg';f/_ 

 1 2 3 4 5 6 Total 
 ln+u  cg';f/sf] juL{s/0f        
k'?if  1882 1728 1295 1000 1696 1674 9275 

dlxnf 1750 1686 1262 915 1648 1641 8902 

hDdf hg;Vof 3632 3414 2557 1915 3344 3315 18177 

lnË cg';f/ juL{s/0f     
  

 
Wfd{ 

       

lxGb' 1910 900 1121 1311 1537 2631 9410 

af}4       511 2105 4 159 244 541 3564 

lqmlZrog 83 115 7 22 132 131 490 

ls/ft 1128 294 1425 423 1431 12 4713 

z}lIfs:t/        
k"j{ k|fylds 93 107 58 41 114 83 496 

cfwf/e't tx   1542 1459 791 1021 1633 1024 7470 

dfWoflds tx   753 232 870 112 449 882 3298 

:gfts tx   101 43 47 34 38 99 362 

:gftsf]Q/   18 12 7 5 12 43 97 

Pd lkmn jf ljWofjf/Llw 0 0 0 0 2 4 6 

k|fljlws PnPn;L   0 0 4 0 3 9 16 

;fwf/0f n]vk9 -;fIf/_   545 935 476 384 526 724 3590 

n]vk9 ug{ g;Sg] -lg/If/_ 377 417 190 212 369 292 1857 

स्रोतः गाउँ प्रोफाइि, २०७५ 

प्रगलत प्रलतवेदन-२०७५ 

आन्िरिक आयः 

- अनमुालनत २०७५।०७६ - रु. ७५,००,०००।- (रुपैर्ाँ पचहत्तर िाख मात्र) 

- उठेको रकम फागनु २० सम्म - रु. २५,२०,४१०।- (रुपैर्ाँ पच्चीस िाख बीस हजार चार सर् दश मात्र) 

तवतनयोजनः 

- चाि ुतफय ः रु.१७,४२,१०,०००।- (रुपैर्ाँ सत्र करोड बर्ािीस िाख दश हजार मात्र) 

- प ँलजगत तफय ः रु.१०,९८,२५,०००।- (रुपैर्ाँ दश करोड अन्ठान्नबे िाख पच्चीस हजार मात्र) 

- जम्मा लवलनर्ोजनः रु.२८,४०,३५,०००।-(अठ्ठाइस करोड चािीस िाख पैतीस हजार मात्र) 

खर्चः 

- चाि ुतफय - रु. १०,९३,५३,४४०।- ( रुपैर्ाँ दश करोड लतरान्नबे िाख लत्रपन्न हजार चार सर् चािीस मात्र) 

- प ँलजगत तफय - रु. २,३८,४८,५८३।- (रुपैर्ाँ दईु करोड अठ्लतस िाख अठ्चािीस हजार पाँच सर् लत्रपन्न मात्र) 
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क्षेत्रगत खचय लववरणः 

लस.नं. लशर्यक लवलनर्ोलजत रकम खचय रकम खचय प्रलतशत 

१. आलथयक लवकास 

(५ वटा उपलशर्यक) (कृलर् तथा पश,ु उद्योग तथा पर्यटन, सहकारी, 

लवलत्तर् क्षते्र आदी) 

१,५६,४९,०००।- २२,०५,३०१।- २३.०३% 

२. सामालजक लवकास ( ६ वटा उपलशर्यक) (लशक्षा, स्वास््र्, खानेपानी 

तथा सरसफाई, सांस्कृलतक प्रवर्द्यन, खेिकुद तथा मनोरञ्जन, 

िैङ्लगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण 

१२,४०,१६,०००।- ५,९३,६६,२७७।- ६७% 

३. प वायधार लवकास (५ वटा उपलशर्यक)  ६,६४,९२,०००।- २,२९,६१,१५५।- २२% 

४. वातावरण तथा लवपद ्व्र्वस्थापन ( ५ वटा उपलशर्यक)  ३६,७६,०००।- ५,५०,०००।- ४७% 

५. संस्थागत लवकास, सेवा प्रवाह र सशुासन ( १३ वटा उपलशर्यक) ७,४२,०२,०००।- ४,०४,९००।- ६०% 

 

सडक िर्च ः 

आ.व. २०७४।०७५ आ.व. २०७५।०७६ फागनु सम्म क ि 

१. सडक पक्की/लपच १८० लम. १. सडक पक्की थप ९० लम. २७० लम. 

२. सडक ग्राभिे १५१२८ लम. २. सडक ग्राभिे थप १५१७ लम. १६६४५ लम. 

३. सडक सोलिङ २४२५ लम. ३. सडक सोलिङ थप १६२९.२ लम. ४०५४.२ लम. 

४. सडक ममयत, चौडाई बढाउने ३७३०३ लम. ४. सडक ममयत थप १९८०१ लम. ५७१०५ लम. 

५. सडक ट्रर्ाक खोल्न े १७७७६ लम. ५. सडक ट्रर्ाक खोल्न ेथप १६२७ लम. १९४०३ लम. 

 

गाउँपातिकाको शाखाबद्ध रुपमाः 

तस.नं. तवविण कैतर्यि 

ऐन तनयम, कायचतवति तनमाचण 

१.  आलथयक ऐन, दोस्रो संशोधन, २०७५  

२.  लवलनर्ोजन ऐन, २०७५  

३.  प्रशासकीर् कार्यलवलध(लनर्लमत गन)े ऐन, २०७५  

४.  लशक्षा ऐन, २०७५  

५.  सहकारी ऐन, २०७५  

६.  स्वास््र् तथा सरसफाई ऐन, २०७५  

७.  राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०७५  

८.  न्र्ालर्क सलमलतिे उजरुीको कारवाही लकनारा गदाय अपनाउनपुन ेकार्यलवलध, २०७५   

९.  उपभोक्ता सलमलत गठन, संचािन व्र्वस्थापन कार्यलवलध, २०७५  

१०.  सम ह, सलमलत गठन तथा व्र्स्थापन कार्यलवलध, २०७५  

११.  ममयत संभार कोर् सञ्चािन कार्यलवलध, २०७५  

१२.  लवपद ्व्र्वस्थापन कोर् सञ्चािन कार्यलवलध, २०७५  

१३.  लशक्षक लनर्लुक्त पदपतुी व्र्वस्थापन कार्यलवलध, २०७५  

१४.  अपाङ्गता भएको व्र्लक्तको पररचर् पत्र लवतरण कार्यलवलध, २०७५  

१५.  बैठक सञ्चािन सम्बन्धी कार्यलवलध,२०७४  

१६.  गाउँ सभा सञ्चािन कार्यलवलध, २०७४  

१७.  टोि लवकास संस्था गठन सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन कार्यलवलध, २०७४  

१८.  र्वुा िलक्षत अनदुान कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यलवलध, २०७४  

१९.  घर नक्सा पास कार्यलवलध, २०७४  
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२०.  ग्रालमण कुखरुा प्रवर्द्यन कार्यक्रम कार्यलवलध, २०७४  

२१.  कृलर् शाखा अन्तगयत संचालित कार्यक्रम संचािन लनदलेशका, २०७५  

२२.  सावयजलनक लनजी साझेदारी र्ोजना संचािन तथा व्र्वस्थापन लनदलेशक, २०७५  

२३.  आलथयक सहार्ता प्रदान गने सम्बन्धी सामान्र् मापदण्ड, २०७५  

२४.  भवन लनमायण मापदण्ड, २०७४  

२५.  गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) लनर्माविी, २०७४  

२६.  गाउँ कार्यपालिका कार्य लवभाजन लनर्माविी, २०७४  

योजना िथा कायचक्रम शाखा 

१.  जम्मा र्ोजना संख्र्ा १३३ 

२.  सम्पन्न भएको र्ोजना संख्र्ा ४५ 

न्यातयक सतमति अन्िगचि 

१.  न्र्ालर्क सलमलतमा प्राप्त उजरुी ३५ 

२.  फर्छ्र्ौट गररएका उजरुी संख्र्ा ३० 

भुकम्प पुनतनचमाचण अन्िगचि 

१.  िाभग्राही संख्र्ा (प णय क्षलत तफय ) ३८२ 

२.  िाभग्राही सम्झौता संख्र्ा (प णय क्षलत तफय ) ३५२ 

३.  िाभग्राही संख्र्ा (प्रवलिकरण तफय )  ५५ 

४.  सम्झौता भएको संख्र्ा (प्रवलिकरण तफय ) २५ 

५.  पलहिो लकस्ता पाउन ेसंख्र्ा ३७० 

६.  दोस्रो लकस्ता पाउने संख्र्ा २६८ 

७.  तेस्रो लकस्ता पाउन ेसंख्र्ा १४७ 

अन्य 

१.  लव.व्र्.स. गठन (स्थानीर् लशक्षा ऐन बमोलजम) २६ 

२.  कृतमृ गभायधान (गाई भैंसी) ४९५ 

३.  पश ुबीमा १५४ पश ुबराबर १२४ 

४.  जेष्ठ नागररक पररचर् पत्र लवतरण ५४० 

   

 

हाि सम्म गरिएका तवतभन्न कायचहरुको तवविणः 

१. एकीकृत सम्पत्ती तथा नगदी कर कम््र्टुर प्रणािीबाट वडा कार्ायिर्हरुमा समते सञ्चािन भइरहकेो । 
२. न्र्ालर्क सलमलतबाट ३५ उजरुी मध्र्े ३० उजरुी व्र्वस्थापन फर्छ्र्ौट ।  
३. महत्त्वप णय लनणयर्हरु पाररत गद ैगाउँपालिकाको ४४ औ ंबैठक सम्पन्न भएको । 

४. वडा कार्ायिर् तथा गाउँपालिकािाई वािमतै्री बनाउनको िालग आधारस्तम्भ तर्ार गररएको । 

५. लवर्र्गत शाखाहरु स्थापना भएको । 
६. सामालजक सरुक्षा भत्ता सबै वडाबाट लवतरणको व्र्वस्था गररएको(सालवकमा वैंलकङ प्रणािी रहकेो) । 
७. गा.पा./ वडा / स्वास््र् चौकी समतेको िालग कररब ३७ रोपनी जग्गा लवलभन्न स्थानमा लनःशलु्क प्राप्त भएको । 
८. शहरी र्ोजना तथा भवन लनमायण सम्बन्धी मागयदशयन अनरुुप भवन/घर को नक्सा पास गने काम थािनी गररएको Right of 

way  को लनर्म कार्ायन्वर्न गररएको । 

९. ग्रामीण सडकहरुिाई ममयत सम्भार गरी स्तरोन्नती गद ैलनर्लमत सवारी चल्न सक्ने बनाउन प्रर्त्न जारी रहकेो । 
१०. वरेुज ुप्रथा अन्त्र् गनय पेश्की- शनु्र् अलभर्ान थािनी गरी कामको आधारमा भ क्तानी (Running Bill) वमोलजम भ क्तानी 

व्र्वस्था लमिाइएको छ । 

११. संचालित र्ोजना/आर्ोजनाहरुको लनरन्तर अनगुमन गने व्र्स्था लमिाइएको । 
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१२. ल्र्ाण्डलफल्ड साइटको पलहचान गरी गत २०७४ साि कालतयक २९ गते दखेी बजार क्षेत्रको फोहोरमिैा ल्र्ाण्डलफल्ड साइटमा 
परु्ायउन शरुु गररएको । 

१३. गा.पा. भवन लनमायण गनय रु. ३,७२,००,०००।-(रुपैर्ाँ तीन करोड बहत्तर िाख मात्र) मा ठेक्का सम्झौता भईसकेको ।  
१४. गाउँपालिकाको आवलधक लवकास र्ोजना तर्ारी अलन्तम चरणमा रहकेो । 

१५. २ नं. वडा कार्ायिर् भवन लनमायण गनय लज.स.स.धनकुटाबाट समप रक अनदुान प्राप्त हुने सलुनलश् चतता भएको । 

१६. जोरपाटी-चिुाचिुी-काजीमाने सडक कािोपाते्र गनय अथय मन्त्रािर्बाट बजटे प्राप्त हुने सलुनलश् चतता भएको । 

१७. मोबाइि एल्िकेशन प्रर्ोग गरी गाउँपालिकाको प्रोफाइि तर्ार भएको ।  
१८. आ.व. २०७५।०७६ को िालग सरोकारवािाहरुसँग छिफि गरी स्थानीर् दर रेट लनधायरण गररएको ।  

१९. १ लपक अप गाडी र २ वटा मोटरसाइकि खररद गररएको । 

२०. ७ वटा ऐन (लशक्षा/स्वास््र्/ प वायधार व्र्वस्थापन / सहकारी/आलथयक ऐन/ लवलनर्ोजन ऐन/ प्रशासकीर् कार्यलवलध लनर्लमत 

गने ऐन र १९ वटा कार्यलवलध तथा लनर्माविीहरु लनमायण गरी कार्ायन्वर्नमा रहकेो । 

२१. वालर्यक खररद र्ोजना पाररत गरी क र्य गररएको । 
२२. मखु्र् ३ वटा सडक र १ बौर्द् लवहारको DPR  गररएको । 

२३. लसंधवुा बजार, जोरपाटी बजार र चिुाचिुी बजारमा डस्टलवनको व्र्वस्था गररएको । 
२४. सम दार् प्रहरी साझदेारी कार्यक्रम अन्तगयत सरसफाई, वडा, टोि सलमलत गठन गररएको । 

२५. स्थानीर् लवपद ्व्र्वस्थापन गठन गरी लवपद ्प्रलतकार्य र्ोजना लनमायण भरैहकेो, लवपदमा परेका ३ जनािाई लवपद ्व्र्वस्थापन 
कोर् माफय त राहत र सहर्ोग प्रदान गररएको । 

२६. ५ वर् ेउद्यम लवकास र्ोजना लनमायणको चरणमा रहकेो । 
२७. जषे्ठ नगररक पररचर् पत्र र अपाङ्ग पररचर् पत्र लवतरण गनय थालिएको । 

२८.  H.T.  १०० वटा र L.T. १७५ वटा फिाम ेलवद्यतु पोि ल्र्ाई लवतरण गररएको ।  

२९.  िैङ्लगक लहसंा लवरुर्द्को १६ लदने अलभर्ान, र्वुा लदवस, अपाङ्ग लदवस, लशक्षा लदवस, बाि लदवस, अल्जाइमर लदवस, 

जषे्ठ नागररक लदवस, लनजामलत लदवस, अन्तरायलरट्रर् मलहिा लदवस, संलवधान लदवस, स्वास््र् स्वर्ं सेलवका लदवस जस्ता 

लवलभन्न कार्यक्रम सम्पन्न गररएको । 

३०. प्रहरी चौकी लसंधवुाको भवन र सामदुालर्क भवन ठेक्का िाग्ने अलन्तम चरणमा रहकेो । २ नं. वडा कार्ायिर्को भवनको 

ठेक्का स चना प्रकाशन गररएको ।  

३१. हिहि ेदलेख पटेक डाँडा सम्मको लसढी लनमायणको कार्य प्रारम्भ भसैकेको । 
३२. आ.व. २०७४।०७५ मा आलथयक लवकास तफय  पशपुािन तथा फमय प्रवर्द्यन कार्यक्रम माफय त ८ वटा गाई फमय, ६ वटा बाख्रा 

फमय, ८ वटा बंगरु फमय, १८ वटा कुखरुा फमय, २ वटा दगु्ध सहकारी संस्थािई अनदुान लवतरण गररएको ।  

३३.  ३८ वटा कृलर् समहु/सहकारीका १७० जना कृर्किाई ५० प्रलतशत अनदुानमा १८०० मटर बीउ लवतरण गररएको । 

३४. १० वटा कृर्क समहुिाई ५० प्रलतशत अनदुानमा टनेि लवतरण गररएको । 

३५. लवद्यािर्हरुमा लवद्यतुीर् हालजरी व्र्वस्थापन गररएको । 
३६. कक्षा-८ को गा.पा. स्तरीर् परीक्षािाई रालरट्रर् स्तरको मापदण्ड बमोलजम सम्पन्न गनय गत आ.व. बाट सरुु गररर्ो । 

३७. भ कम्प प्रलतरोधी घर लनमायण सम्बन्धी डकमी तालिम गत आ.व.मा नै २ चरणहरुमा लदई सलकएको छ । 

३८. सावयजलनक लवद्यािर्हरुमा अध्र्र्न गने नसयरी र के.जी. कक्षामा वािबालिकाहरुिाई लनःशलु्क पाठ्र्पसु्तक र दलैनक लदवा 

खाजाको व्र्वस्थापन गररएको । 

३९. छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका सबै सावयजलनक र पलतय जग्गाको िागत व्र्वस्थापन गाउँ खिेकुद लवकास सलमलत माफय त 
कार्यक्रम सञ्चािन भएको ।  

४०. घरेि ुकार्ायिर्हरुको समन्वर् र साझदेारीमा लशपम िक तालिमहरु सञ्चािन भइरहकेो । 
४१. लवशेर् लवद्याथी भनाय अलभर्ान सञ्चािन गरी २०७५ साि भाद्र १० गते धनकुटा लजल्िाको पलहिो दशे भररको आठौं 

स्थानमा लवद्यािर् उमरेका बािबालिका लवद्यािर् बालहर नरहकेो घोर्णा गररएको । 
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४२. शलैक्षक गणुस्तर कार्म गनय लवद्यािर्का प्रधानाध्र्ापकहरुसँग गाउँपालिकाद्वारा कार्य सम्पादन करार सम्झौता गररएको । 
४३. स्थानीर् लशक्षा ऐन वमोलजम लवद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलत गठन भसैकेको, करार लशक्षक लनर्लुक्तको िालग स ची प्रकाशन 

गररएको, दरवन्दी लमिान अलन्तम चरणमा पगुकेो, प्रस्तालवत लवद्यािर् तथा प्रारलम्भक कक्षाको िालग दरबन्दी लसजयना 

गररएको । 

४४. प्रालवलधक तथा व्र्वसालर्क लशक्षाको कक्षा सञ्चािनको िालग २ वटा (चिुाचिुी र सरस्वती मा.लव. लसंधवुा) िाई अनुमलत 

तथा लसफाररस गररएको । 

४५. लवद्यािर्को ४ कोठे ३ वटा भवन र २ कोठे भवन लनमायणालधन रहकेो । 
४६. उपभोक्ता अनलुशक्षण, मेिलमिाप तालिम, करदाता अनलुशक्षण गररएको । 

४७. मलहिा समहुका सदस्र्हरुिाई ५ लदने िेखापािन सम्बन्धी तालिम सञ्चािन भएको । 
४८. गा.पा.बाट लनःशलु्क ओर्धीहरु समर्म ैलवतरणको व्र्वस्थापन गररएको ।  

४९. बजटे लनमायण गदाय लशक्षा, स्वास््र् र आर् आजयनको क्षेत्रमा िगानी गररएको । 

५०. वडा नं. ५ मा सामदुालर्क स्वास््र् इकाई स्थापना गरी आधारभ त स्वास््र् सेवा प्रदान गने व्र्वस्था लमिाइएको । 

५१. पोर्ण सप्ताह सम्पन्न गररएको ।  
५२. स्तनपान सप्ताह सम्पन्न गररएको । 
५३. F.I.P.V सम्बन्धी गोलष्ठ सम्पन्न गररएको ।  

५४. छर्रोग सम्बन्धी प्रथम चौमालसक गोष्ठी समापन गररएको ।  
५५. स्वास््र्कमीहरुका िालग HMIS सम्बन्धी तालिम लदइएको । 

५६.  १५ औ ंFCHV day मा पोशाक भत्ता तथा चोिो कपडा लवतरण गररएको । 

५७. RRT  तथा प्रकोपजन्र् रोग सम्बन्धी अलभमलुखकरण कार्यक्रम गररएको । 

५८. स्तरीर् उपचार छलत (STP) सम्नब्धी तालिम लदइएको । 

५९. स्वास््र्कमीहरुिाई साथी लशक्षा (Peer Group)  तालिम लदइएको । 

६०. LAB  तथा गाउँघर लक्िलनक र बलथयङ सेन्टर व्र्वस्थापनको िालग और्धी तथा सर सामान खररद गररएको । 

६१. जषे्ठ नागररक घरदिैो उपचार कार्यक्रम  माफय त २७३ जना ७५ वर्य भन्दा माथीका जषे्ठ नागररकहरुिाई लनःशलु्क स्वास््र्  
सेवा प्रदान गररएको । 

६२. लकशोर लकशोरी कार्यक्रम अन्तगयत मलहनावारी स्वास््र् व्र्वस्थापनको िालग चिुाचिुी मा.लव. तांखवुामा ४०० वटा सेलनटरी 

्र्ाड लवतरण कार्यक्रम गररएको । 

६३. February मलहना िाई आर्ोलडन मलहनाको रुपमा मनाईर्ो ।  

६४. वलथयङ सेन्टरहरुमा २४ घण्टे अ.न.लम. को व्र्वस्थापन गररएको । 

६५. गणुस्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रदान गनय ल्र्ाव सेवा संचािन (लसंधवुा र तांखवुा -चिुाचिुी) मा 
६६. आम हालत्तपाईिे रोग लवरुर्द्को और्धी खवुाउने कार्यक्रम गरी िगभग १२५०० जनािाई और्धी खवुाइएको । 


