




छथर जोरपाटी गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्

जोरपाटी धनकुटा

वालषयक प्रगलि समीक्षा

२०७७/२०७८



लस.नं. स्रोि समूह वालषयक बजेट

र्थाथय खर्य खर्य प्रलिशि

प ूँजीगत चालु प ूँजीगत चालु

१ संघीय सरकार (समानिकरण अिदुाि) ८,६१,००,०००/- ५,३९,८४,५४६/- १,५५,४९,९५९/- ८७% ६४%

२ संघीय सरकार (शसतत अिदुाि चाल)ु १४,८९,४५,८१०/- १,६९,४२,७७०/- १२,२५,९५,००७/- ८२% ९५%

३ संघीय सरकार (शसतत अिदुाि) ५,२७,४१,०००/- १,९०,५७,०७८/- २,१३,०२,१२६/- ६१% ९९.८५%

४ संघीय सरकार (निशेष अिदुाि चाल)ु १,००,००,०००/- ९६,७६,६३६/- ० ९७% -

५ संघीय सरकार (समपरुक अिदुाि चाल)ु १,००,००,०००/- ४९,४९,२८३/- ० ५०% -

६ प्रदशे सरकार (समानिकरण अिदुाि) ६९,८३,०००/- ६६,४३,२७६/- ० ९५%

७ प्रदशे सरकार (शसतत अिदुाि चाल)ु ४२,०६,०००/- २४,९६,०००/- १०,२९,०७७/- १००% ६०%

८ प्रदशे सरकार (समपरुक अिदुाि चाल)ु १,००,००,०००/- ९२,७०,०४४/- ० ९३%

९ राजश् ि बाडफाड (संघीय सरकार) ६,४८,५६,९८०/- १४,५५७,६५७/- ३,७२,१४,८३२/- ८३% ७९%

१० आन्तररक श्रोत ४,६१,८१,३६७/- ५९,२१,५०५/- २,८८,७८,०७७/- ६३% ७९%

११ िैदनेशक श्रोत ७४,३०,३०१/- ३४,१५,४८६/- १०,२५,३६९/- ५९% ६४%

१.लवत्तीर् प्रगलि लववरण



२. भौलिक प्रगलि लववरण

लस.नं. लिर्ाकिाप इकाइ प्रगलि िाभालववि

जनसंख्र्ा

कैलिर्ि

१ कच्ची सडक/ ग्रामीण सडक निमातण नक.मी २४१७ नम १७००

२ सडक ग्राभले नक.मी ४९८३ नम ३०००

३ ढुङ्गा सोनलङ्ग नक.मी १००५८ नम ३५५०

४ सडक ममतत संभार/ स्तरोन्िनत नक.मी ३१९९५ नम ४५००

५ पक्की िाली नक.मी ६७ नम १२५०

६ खािेपािी आयोजिा सम्पन्ि िटा ८ ४१००

७ नसंचाई योजिा िटा ८ ४५००

८ भिि निमातण/निद्यालय,स्िास््य चौकी, सामदुानयक 

भिि, गा.पा./ नजसस/ ियाूँ भिि आनद

िटा १७ ६५५०

९ कज्िे िटा २ १३५०



लस.नं. कार्यिम/ पररर्ोजनाको नाम
लवलनर्ोलजि वालषयक

बजेट

र्थाथय खर्य खर्य प्रलिशि

प ूँजीगत चालु प ूँजीगत चालु

१ सडक तफत   ४० २,८१,२९,४७७।- २,७४,३६,४४९।- ९७.५४%

२ खािेपािी तफत    ८ १,०५,३६,१०८।- १,०५,३६,१०८।- १००%

३ नसचाई तफत ८ ३,९४,७५,७२०।- २,२१,२७,९००।- ५६%

४ निनभन्ि भिि तथा ममतत तफत   १७ ८,७०,५१,८४५।- २,९०,१२,२२३।- ३३%

५ संस्कृनत तथा पयतटि तफत ६ २१,००,०००।- २१,००,०००।- १००%

* भौलिक िथा लवत्तीर् प्रगलि लववरण



३. पेश्की िथा बेरुजु

लस.नं. लिर्ाकिाप रकम कैलिर्ि

१ आ.ि. २०७७/०७८ सम्मको कुल बेरुजु ८,५६,६०,०००।-

२ आ.ि. २०७७/०७८ सम्मको फछयौट भएको बेरुजु -

३ आ.ि. २०७७/०७८ सम्मको फछयौट हुि बाूँकी बेरुजु ८,५६,६०,०००।-



४. सामालजक सुरक्षा कार्यिम:

लस.नं. लववरण २०७७/०७८ मा भत्ता पाउने संख्र्ा २०७७/०७८ मा लविररि रकम थपघट संख्र्ा

मनहला परुुष जम्मा

१ जेष्ठ िागररक ४४२ ४०४ ८४६ ३,०४,५६,०००।-

२ दनलत जेष्ठ िागररक २५ ३४ ५९ १४,१६,०००।-

३ एकल मनहला २२० २२० ५२,८०,०००।-

४ आनंशक अपाङ्ग ३५ ६५ १०० १९,२०,०००।-

५ प णत अशक्त अपाङ्ग २४ १८ ४२ १५,१२,०००।-

६ िाल संरक्षण कायतक्रम ५२ ५७ १०९ ३,९४,४००।-

७ जम्मा नितरण भएको रकम ४,०९,७६,४००।-



५. आविररक आर्को अवस्था:

लस.नं. श्रोिहरु बजेटद्बारा अनुमालनि रु र्थाथय कैलिर्ि

रु प्रनतशत

१ एकीकृत सम्पती कर २६,००,०००।- ९,११,२६६.८५।- ३५%

२ भनुमकर/ मालपोत ६,३३,०००।- १०,१५,४७८.४१।- १६०%

३ घरबहाल कर ४,००,०००।- ४,७८,०३०.९६।- ११९%

४ पिुातधार सेिाको उपयोगमा लाग्िे कर ३,००,०००।- १,५०,०००।- ५०%

५ अन्य मिोरञ्जि कर २५,०००।- ० ०%

६ अन्य कर १२,०७,०००।- १,५५,०००।- १३%

७ नशक्षा क्षेत्रको आम्दािी २५,०००।- ० ०%

८ परीक्षा शलु्क ७६,०००।- ३२,९००।- ४३%

९ अन्य प्रशासनिक सेिा शलु्क ३८,०००।- ४,३३,६८५।- ११४१%



लस.नं. श्रोिहरु बजेटद्बारा अनुमालनि रु र्थाथय कैलिर्ि

रु प्रनतशत

१० िक्सा पास दस्तरु ६३,०००।- ८६९९।- १४%

११ नसफाररस दस्तरु २४,००,०००।- ९,१८,९०२.०९।- ३९%

१२ अन्य दस्तरु १,९०,०००।- ९,३५,७९०.१७।- ४९३%

१३ व्यिसाय रनजष्ट्रेशि दस्तरु ९,००,०००।- ६,१८,५०९।- ६९%

१४ न्यानयक दण्ड, जररिािा र जफत ६०००।- ४५,६६४.२५।- ७६१%

१५ प्रदषुण नियन्त्रण शलु्क १,२७,०००।- ७२,०३६।- ५७%

१६ अन्य राजस्ि ५,१०,०००।- ० ०%

जम्मा ९५,००,०००।- ५७,७५,९६१.७५।- ६०.८०%

५. आविररक आर्को अवस्था: िमशः



६. व्र्लिगि घट्ना दिाय : 

लस.नं. लववरण कुि संख्र्ा घटी, बढी प्रलिशिमा कैलिर्ि

२०७६ सालको २०७७ सालको 

१ जन्म दतात ४९२ ४२४ ७.४२% घटी

२ मतृ्यु दतात १५४ १८० ७.७८% बढी

३ नििाह दतात १४० १०६ १३.८२% घटी

४ बसाई सराई ७२ ७० १.४०% घटी

क) आएको ५५ ४५ १०%  घटी

ख) गएको १३७ २०७ २०.३४% बढी

५ सम्बन्ध निच्छेद ९ ६ २०% घटी

जम्मा ८६७ ७८६ ४.९०% घटी



हाि सम्मका केही उल्िेखनीर् कार्यहरः

▪ उपभोक्ता सनमनतबाट सञ्चालि हुिे योजिाहरूमा श न्य पेश्की ।

▪ गाउूँपानलकामा कक्षा १ दनेख ३ सम्म अगं्रेजी माध्ययम बाट पठिपाठिको साथै कक्षा िसतरी र केजीको लानग

स्कुल व्यागको व्यिस्थापि गररएको ।

▪ प्रत्येक निद्यालयका प्र.अ.हरू सगं १ िषे कायत सम्पादि करार सम्झौता गररएको ।

▪आधरभतु तह सम्मका उमरे सम हका कुिै पनि बालबानलका निद्यालय बानहर िरहकेो घोषणा गररएको ।

▪ २८ िटा सामदुानयक निद्यालयमा कायतरत सम्प णत नशक्षक तथा कमतचारीहरूको व्यनक्तगत खातामा नसदै्ध

तलब भत्ता मानसक रूपमा भकु्तानि गिे गररएको ।

▪ सामदुानयक निद्यालयबाट एस.र्त.र्त परीक्षा उनत्तणत गरी कक्षा ११-१२ मा निज्ञाि निषय नलर्त अध्ययिरत

उत्कृष्ठ छात्र र छात्रालार्त रू. ५०/५० हजार छथर शैनक्षक छात्रितृी प्रदाि गररएको ।



हाि सम्मका केही उल्िेखनीर् कार्यहरः

▪ उपाध्यक्ष संग मातृ सरुक्षा कायतक्रम प्रभािकारी रूपमा सञ्चालि भर्रहकेो ।

▪ घर-घर मा गर् जेष्ठ िागररक स्िास््य परीक्षणमा निरन्तरता ।

▪ कोनभड-१९ बाट संक्रनमत निरामीहरूलार्त अनक्सजि सनहतको उपचारकालानग नििःशलु्क

एम्बलेुन्स सेिा परु् यार् उपचार गररएको ।

▪ “बसार् सरी जािे लार् िार्िार्, सरी आउिेलार्त उपहार दहुुिा एक गार्त” कायतक्रम लाग 

गररएको ।

▪ “नबिा नधतो नििा व्याज सोधभिात सापटी रकम” कायतक्रम सञ्चालि गररएको ।

▪ उत्पादिमा आधाररत उत्कृष्ट कृषक सम्माि कायतक्रम सञ्चालि गररएको ।



२ नं. वडा कार्ायिर् भवन



गाउँपालिका प्रशासकीर् भवन



िांखुवा काजीमानेमा लनलमयि लनशान देवी मलवदर ध्वजे डाँडामा लनलमयि पदमागय



ध्वजे डाँडामा लनलमयि बहु सांस्कृलि पाकय ध्वजे डाँडामा लनलमयि समालध स्थि



िापे्र झरना जाने पदमागय मलहिा लवकास भवन वडा नं. ५



र्ाक्र्ना लसर्ाई कुिो वडा नं. २ मा लनलमयि आधारभूि स्वास्थर् र्ौकी



वडा नं. ५ मा लनलमयि आधारभूि स्वास्थर् र्ौकी शारदा मा.लव शौर्ािर् लनमायण



लसंधुवा लपपिडाँडा गुवावेसी सडक लसस्ने लसर्ाइ कुिो १



लसस्ने लसर्ाइ कुिो वडा नं २ सेक्टर टरवाइन लसर्ाइ कुिो वडा नं. ५ 



हिहिे पटेक डाँडा हालत्तखकय  पञ्र्लममा लनलमयि रु्मा मािलहम



सरस्विी मा.लव लसंधुवामा नमुना 

लवद्यािर् भवन लनमायणालधन
लसंधुवमा लनमायणालधन िुटसि ग्राउ्ड



धवर्वाद
छथर जोरपाटी गाउँपालिका

जोरपाटी धनकुटा
प्रदेश नं. १, नेपाि


