
  

 

  

 

 
 

 
 

 

 

वार्षिक प्रगती प्रततवेदन 

 आ.व २०७८-०७९ 
 

तनस्दी गाउँपातिका  

 तित्याि, पाल्पा 
 



 

गाउँपातिकाको संक्षिप्त परिचय 

पाल्पा क्षिल्िाको पूवी भेगिा िहेको तनस्दी गाउँपातिका प्राकृततक स्रोत सम्पदािे सम्पन्न, ििस्रोतको धनी, िगि 
संस्कृतत ि सभ्यताको केन्द्र सावीकका वाकाििाङ, सहिकोट, क्षिरुवास, तित्याि,गल्धा, अचििे ि 
ज्यातििे  गाहरु िीिेि नयाँ आकाि ि स्वरुपिा यस गाउँपातिकाको उदय भाको हो न तनस्दी ि  .स.र्व.
 आरुत्रेोिा ििाधाि िेणकोिध्य भागिा अवक्षस्ित ििेु िेक देक्षे बेभोके सम्ि आरुत्रेोिा, गल्धा फाँट, 

िढुाबास फाँट, दिाि फाँट, ढंुगानाबेसी फाँट देक्षे बाकाििाङको डिािा फाँट टाि सम्ि फैतिाको छ न 
िगि, बाह्मत्र, िेणी, नेवाि, ठकुिी, दतित सिदुायको सिान र्वकास ि उन्नतत नै यस गाउँपातिकाको नयाँ 
पर्हचान हनुपुछि भने्न िान्द्यतािाई आत्िासात गिेका छौंन नेपाि सिकाििे ७५३ स्िानीय तह गठन गने 
सन्द्दभििा २०७३ साि फाल्गनु िर्हनाको २७ गते र्वतधवत रुपिा यस पातिकाको स्िापना भाको हो न कुि 
िेणफि १९४वगि र्क ५..िीिा फै .तिाको यस गाउँपातिकाको २०७८ को िनगत्रना अनसुाि परुुष ८१३७ 
ि िर्हिा ९४९२ गरि िम्िा िनसंख्या १७,६२९ िहेको छन यस गाउँपातिकाको पूवििा नविपिासी क्षिल्िा 
, पक्षिििा पूविे ोिा ि िािागढी गाउँपातिका उत्तििा िािपिु नगिपातिका ि पूविे ोिा गाउँपातिका तिा 
दक्षित्रिा नविपिासी क्षिल्िा िहेको छ न भौगोतिक, प्राकृततक, ऐततहातसक, सांस्कृततक ावं पयिटकीय िहत्वका 
दृर्ििे अत्यन्द्त प्रवि सम्भावना भाको गाउँपातिका हो न 

 

गाउँपातिका अन्द्तिगतका शाेागत प्रगती प्रततवेदन 

 

प्रशासन शाेा 
 प्रशासन शाेािे र्वतभन्न कायाििय, व्यक्षि, संगठनबाट प्राप्त पणहरु, कििचािीका तनयकु्षिका पणहरु, 

हाक्षििी पणहरु िगायत संस्िागत तिा व्यक्षिगत तनवेदन गिी िम्िा 1694 दताि भइ प्रर्ियािा 
गाका छन ्न 

 प्रशासन शाेािे र्वतभन्न कायाििय, व्यक्षि, संगठनबाट प्राप्त पणहरु, कििचािीका तनयकु्षिका पणहरु, 

हाक्षििी पणहरु िगायत संस्िागत तिा व्यक्षिगत तनवेदन सर्हत अन्द्य प्राप्त पणहरुको अतभिेे िाेी 
िम्िा १३८२ पणहरु चिानी भाका छन ्न 

 यस गाउँपातिका ि सो अन्द्तगितका शाेा/कायािियिा कायिित कििचािीहरु कायािियको कािबश यस 
गाउँपातिका/क्षिल्िा क्षस्ित कायाििय ि क्षिल्िा बार्हिका कायािियिा िाँदा भ्रित्र अतभिेे िाेी 
अतभिेे व्यवस्िापनिा चसु्तता ल्याइाको न 

 यस गाउँपातिकािा कायिित िम्िा ७६ िनाको किाि सम्िौता हनुकुा सािै, गाउँपातिका ि सो 
अन्द्तगितका कििचािीको हाक्षििी व्यबस्िापन गरिाको छ न 

 स्िानीय तहको स्व: िूल्यांकन(LISA) कायि सम्पन्न गिेको- प्राप्ताकं ६०.२५%न 

 कायिसम्पादन िूल्यांकन फािाि प्रत्येक कििचािीको संकिन तिा व्यवस्िापन गिेको न 



 

 कायािियिा प्राप्त सबै शाेा ि सो अन्द्तगितका कििचािी ि िनप्रतततनतधहरु गिी िम्िा 100 िनाको 
सम्पक्षत्त र्ववित्र दताि गिी अनिाइन प्रर्वर्ि गरिाको न 

 प्रदेश िन्द्णाियिाई पयिटन गरुुयोिनाको प्रततवेदन पठाइाको न 

 तनस्दी गाउँपातिका ििश 1 देक्षे 7 सम्िका वडाका िग्गाको न्द्यनुति िूल्यांकन 2078, क्षिल्िा 
िािपोत कायािियिा पठाइाको न 

 कििचािी िातसक बैठक संयोिन, कििचािी र्वदा अतभिेे व्यवस्िापन, प्रदेश िोकसेवा आयोगिाई 
रिि पदको िाग आकृतत फािाि भिी पठाइाको,  

 संघीय, प्रादेक्षशक तिा यस कायािियबाट सिय सियिा 18 वटा र्वज्ञापन ि १११ वटा सूचना 
प्रकाशन गरिाकोन 

 हाि सम्ि ११ वटा कायिर्वतध स्िातनय िािपणिा प्रकाशन गरिाकोन 

 हाि सम्ि ६ वटा ऐन स्िातनय िािपणिा प्रकाशन गरिाकोन 

 हाि सम्ि १ वटा तनदेक्षशका स्िातनय िािपणिा प्रकाशन गरिाकोन 

 हाि सम्ि ४ वटा तनयिाविी स्िातनय िािपणिा प्रकाशन गरिाकोन 

 हाि सम्ि १ वटा आचािसंर्हता स्िातनय िािपणिा प्रकाशन गरिाकोन 

 
पश ुसेवा शाेा 

 पश ुस्वास््य कायििि अन्द्तिगत ४१५८४ वटा पश ुपन्द्छीको उपचाि सेवा प्रदान न 

 िोग तनयन्द्तित्रको िातग ४२९१० वटा पश ुपन्द्छीिा ेोप कायि संचािन गिेको न 

 बाख्राको ेोि तनिाित्र ५८१ वटा सम्पन्न गिेको न 

 र्वतभन्न वडािा ७९५ वटा बाख्रा ि ६१ वटा बोका र्वतित्र गिेको न 

 तनस्दीको वडा नं १ ि ३ िा वडास्तरिय घाँसको स्रोत केन्द्र स्िापना गिेको न 

 ८४ िना यवुा उद्यिीहरुिाई रु ४० हिािको दििे बाख्रा तिा बंगिु पािनिा सहयोग गिेको छ न 

 तनस्दीको ७ वटै वडािा ६२ वटा िर्हिा सिूह गठन गरि १४५० िना िर्हिाहरु सिावेस गरि 
प्रतत सदस्य २०० सपुि नेर्पयि तिा दािे घाँस र्वतित्र गनुिको सािै ३ के.िी स्टाईिो ि १ ÷१ 
के.िी िसुन तिा कोइिािो घाँसको वीउ र्वतित्र गिेको न  

 सािेदािीिा ब्यावसार्यक फािि ५० प्रततशत अनदुानिा ४ वटा सधुाि गिेको न 

 तनस्दीिा हाि सम्ि ४१६ वटा गाई÷भैसीको भकािो सधुाि गिेको न 

 तनस्दीिा हाि सम्ि ४१२ वटा सधुाि गिेको न 

 आ.व.२०७८÷०७९ िा तनस्दी गाउँपातिका बाट १३३१५० के.िी रु ५९९१७५००न बिाविको 
ेसी ÷बोकाको िास ु,१७५४० के.िी रु ७०२२४००न बिाबिको बंगिुको िास ुि ३२००० 
के.िी रु ७६८००००न बिाबिको कुेिुा िास ुगरि कुि ७,४६,१९,९००न को िास ुतनयाित 
गिेकोन 

 



 

कृर्ष शाेा 
 यस गा.पा का ७ वटै वडाका र्कसानहरुिाई १६ वटा हाते ट्याक्टि, ४० वटा प्िार्िक टनेि 

र्वतित्र कायििि सम्पन्न न  

 यवुा िक्षित कायििि िाफि त ८ िना यवुा यवुािाई  संिग्न कायि गरि सम्पन्न भाको   

 पकेट र्वकास कायििि िाफि त ६ वटा पकेट तनिाित्र (बेसाि, तिकिी, अदवुा, सनु्द्तिा, अदवुा, आि)ु 
भाको न 

 कृर्ष तिा पशपुन्द्छी प्रार्वतधकहरुको ७ पटक बैठक सम्पन्न भाको छन  

 ७ वटै वडाका कृषकहरुिाई ३ ददने तितन र्टिि ििित तािीि सञ्चािन भाको छन  

 वषे फिफूि (आप ४००, तिक्षच ४००, केिा २०० ि सनु्द्तिा ४११) र्वतित्र भाको छन  

 धानका उन्नत िातका (सर्वणी १३६५ के.िी., िािधान १०५० के.िी., सखु्ेा २०० के.िी.) 
र्वतित्र र्वतित्र भाको छन  

 वडा नं. १ िा उे ुतिा कागतत पकेट स्िापना भाको न उे ुपकेट सतितत अन्द्तगित ५५०० िाना 
ेदुो र्विी भाको ि कागती पकेट अन्द्तगित ३८०० तबि ुि ६११ वटा कििी तबरुवा िोपत्र 
भाको न  

 ७ वटै वडका प्रार्वतधकहरुद्धािा कृर्ष, ित्स्य तिा  पशपुन्द्छी सम्बन्द्धी त्याङ्क संकिनिा, प्रसोधन 
तिा प्रर्वि गने कायि सम्पन्न भाको न  

 च्याउ पकेट अन्द्तगित यस आ.व. िा करिब २०००० के.िी. कन्द्ये च्याउ उत्पादन भाको ि अदवुा 
पकेट अन्द्तगित १८४ िो. िा १८ िे. टन अदवुा उत्पादन भाको न 

 आ.व. २०७८/७९ सम्ििा ७४ वटा कृषक सिहु ि ४ वटा कृर्ष फािि दताि भाको न 

 

स्वास््य शाेा 
 कोतभड-१९ संिित्र िोकिािको िातग िनचेतना तिा १११ िनाको ान्द्टीक्षिन परिित्र न 

 कोतभड-१९ संितित तबिािीहरुको उपचािको िातग हक्षस्पटि तिा पूवितयािी न 

 कोतभड-१९ संिित्र भई ितृ्यू भाका ७ घिपरिवाििाई रु २५०००न का दििे िाहत र्वतित्र 
कायििि न 

 र्वतभन्न चित्रिा गिी १२ बषि देक्षे िातिका सबै नागरिकहरुिाई कोतभड-१९ र्वरुद्धको ेोप अतभयान 
सञ् चािन न 

 आ.व. २०७७/०७८ को स्वास््यका कायिििहरुको बार्षिक सतििा तिा े ोप कायिििको सकु्ष्ियोिना 
कायििि सम्पन्द् न न 

 टाईफाई ेोप अतभयान सञ् चािन तिा तनयतित ेोप कायििििा टाईफाईड ेोप सञ् चािन न 

 यस पातिकाका सबै वडाहरु तिा पातिका पूत्रिे ोप सतुनक्ष चतता घोषत्रा कायििि सम्पन्द् न न 



 

 सबै स्वास्् य संस् िाहरुिा स्वास्् य संस्िा स्तिीय न्द् यूनति सेवा िापदड ड सधुाि कायििि तिा नविात 
क्षशश ुस्याहाि कायििि अन्द्तगित ( Onsite Coaching ) स् ििगत अनकु्षशित्र कायििि सम् पन्द् न न 

 बहृत पोषत्र कायििि अन्द् तगित सम् पूत्रि स्वास् ् यकिीहरु ६ ददनको ि िर्हिा सािदुार्यक स्वास्् य 
स्वयंसेर्वकाहरुिाई ३ ददनको आधािभतू तातिि कायििि सञ् चािन न 

 ३ वटा स्वास््य संस्िािा (अचििे,क्षिरुवास ि वाकाििाङ) पोषत्र कनिि २ वटा स्वास्् य संस् िािा(अचििे 
ि वाकाििाङ) स्तनपान कि तनिाित्र न 

 तित्याि स्वास््य चौकीिा  क्षशघ्र कडा कुपोषत्र भाका कुपोर्षत बच् चाहरुको उपचािको िातग  OTC 
स् िापना न 

 २ बषि ितुनका बािबातिकाहरुिाई २४ पटक तनयतित तौि अनगुिन गिाउन तिाि आउन े
अतभभावकिाई प्रोत्साहन यातायात ेचि र्वतित्र न 

 सिुक्षित िाततृ्व कायििि अन्द्तगित सम्पूत्रि नतसिङ कििचािीहरुिाई MNH Roadmap तातिि ि तित्याि 
स्वास््य चौकीिा Clinical Mentoring Onsite Coaching तातिि सम्पन्द् न न 

 गचिवती तिा सतु्केिी आिा सँग उपाध्यि कायििि अन्द्तगित गभिवती तिा सतु् केिी आिाहरुिाई 
क्याक्षल्सयि र्वतित्र कायििि न 

 तनयतित रुपिा गभि िाचँ गिाउन गभिवती आिाहरुिाई स्वास् ् य संस्िािा तिाि आउने िर्हिा 
सािदुार्यक स्वास् ् य स् वयं सेर्वकाहरुिाई प्रोत्साहन यातायात ेचि िकि र्वतिइ न 

 उत्ति प्रसूतत घिभेट कायििि सञ् चािन न 

 परिवाि कल् यात्र कायििि अन्द्तगित परिवाि तनयोिन स्याटेिाईट क्षक् ितनक सहिकोट, ज्यतििे, अचििे, ि 
तित्याि स्वास््य चौकीिा सञ् चािन न 

 प्रिनन ्रुग्त्रता कायििि अन्द्तगित तनस् दी ५ गल् धा ढुगानानाबेसी क्षस्ित िनता िा.र्व. तित्याि स्वास््य 
चौकीिा ार्ककृत स्वास््य क्षशर्वि तिा िर्हिाहरुको पाठेघिको िुे को क्यान्द्सि ि आङ ेस्ने सिस्या 
सम्बक्षन्द्ध क्षशर्वि सञ् चािन न 

 िार्िय ियिोग तनयन्द्णत्र कायििि अन्द्तगित अचििे, गल् धा ि क्षिरुवास स्वास्् य चौकीिा सिदुायिा 
ियिोगको संकास्पद तबिािीहरुको ेकाि निनुा संकिन तिा परिित्र कायििि सम्पन्द् न न 

 अतधकांश स्वास्् यकिीहरु, स्वास््य क्षशिा पढाउने क्षशिक तिा िर्हिा सािदुार्यक स्वास््य 
स्वयंसेर्वकाहरुिाई आँे ा,नाक कान ि घाँटी सिस्या ि प्राितिक उपचाि सम्बक्षन्द्ध अतभिकु्षेकित्र 
कायििि सम्पन्न न 

 िेष् ठ नागरिक तिा अपागान भाका नागरिक सँग अध्यि कायििि अन्द्तगित ७० बषि िातिका िम्िा 
७७५ िना ि अपागान भाका िातो ि तनिो काडि पााका नागरिकको घिघििा गई स्वास् ् यकिीहरुद्धािा 
स्वास् ् य िाँच तिा उपचाि व्यवस् िापन कायििि सम् पन्न न 



 

 ददघििोगीहरु िधिेुह ि उच्चििचाप का तबिािीहरुको आभािभतू औषधीहरु Metformin ि 
Amlodipine 5 mg तनिःशलु् क र्वतित्र न 

 िर्हिा सािदुार्यक स्वास् ् य स्वयं सेर्वका कायििि अन्द्तगित २८ िनािाई आधािभतू तातिि ि ३६ 
िना िाई पनुताििगी तातिि सम्पन्द् न न 

 ६ िना िर्हिा सािदुार्यक स्वास््य स्वयं सेर्वकाहरुिाई सम्िानिनक र्वदाई कायििि सम्पन्न गरियोन 

 िर्हिा सािदुार्यक स्वास््य स्वयं सेर्वकाहरुिाई िातसक प्रततवेदन तिा िातसक बैठकिा उपक्षस्ित 
भाबापत यातायात ेचि िातसक रु १०००न का दििे उपिब् ध न 

 २० बषि देक्षे िातिका िम्िा ३५०० िनाको िधिेुह तिा उच् च ििचाप को स्ितनतनङ कायििि 
सम्पन्द् न न 

 तित्याि स्वास् ् य चौकीिा ल्याब सेवा सञ् चािन न 

 १३ िनािाई र्वपन्न नागरिक उपचािको िातग तसफारिश न 

 यस पातिका अन्द्तगितका सबै स्वास््य संस्िाहरुबाट िातसि प्रगतत प्रततवेदन संकिन तिा DHIS 2 

प्रतबर्िकित्र ि आपूतति व्यवस्िापन कायििि ELMIS अन्द्तगित सञ् चािन न 

 

क्षशिा, यवुा तिा ेेिकूद शाेािः 
 गाउँ क्षशिा सतितत बैठक संख्या- ८ पटकन 

 िातसक प्र.अ. बैठक संख्या- १३ पटकन 

 ३० वटा र्वद्याियिा अनगुिन न 

 सािाक्षिक पिीित्र गिेको - सबै र्वद्याियन 

 िेेा पिीित्र गिेको - सबै र्वद्याियन  

 र्वद्यािय सधुाि योिना अध्यावतधक गिेको- सबै र्वद्याियन 

 ाकीकृत शैक्षिक सूचना प्रत्रािी IEMIS अतभिुे ीकित्र तातिि संचािन, IEMIS update गिी त्यसैका 
आधाििा तनशलु्क पाठ्यपसु्तक, छाणवृतत, PCF, र्वद्यािय संचािन व्यस्िापन अनदुान,  ददवा ेािाको 
अनदुान तनकासा- सबै र्वद्याियन 

 कोतभड-१९ का कित्र उत्पन्न असहि परिक्षस्िततिा बैकक्षल्पक तसकाइ सहक्षिकित्र, गहृ र्वद्यािय संचािन, 
CUG सेवा, आिोपािो किा संचािनन 

 ाकीकृत आधािभतू क्षशिा पाठ्यिि किा- ४, किा- ७ ि किा- ९ िा अध्यापनित सवै र्वद्याियका 
क्षशिकहरुिाई पाठ्यिि प्रबोतधकित्र कायििि किा 4- ४८ िना, किा 7- २४ िना, किा 9-
३१ िना गिी िम्िा- १०३ िनान 

 शैक्षिक गतु्रस्ति सदुृर्ढकित्र कायििि अन्द्तगित ICT -५, र्वज्ञान प्रयोगशािा-2, कायिसम्पादनिा आधारित 
अनदुान -४, उत्कृि र्वद्यािय- 1 वटान 



 

 बा.र्व.के.स.का. पनुताििगी तातिि- ५० िनान 

 SMC/PTA ििता र्वकास तातिि – ८६ िनान 

 िेेा व्यवस्िापन तातिि सम्पन्न गरिाकोन 

 ददवा ेािा व्यवस्िापन, अतभिुे ीकित्र कायििि संचािन- सबै र्वद्याियन   

 ECD स.का. र्वद्यािय कििचािीिाई िप तिब व्यवस्िापनन 

 किा ३/5 तसकाइ उपिब्धी पिीिा संचािनन 

 आधािभतू तह पिीिा किा ८ संचािन, ग्रडे क्षशट व्यवस्िापन ि प्रिात्रीकित्रन 

 २५ वटा र्वद्याियका किा ६-१२ सम्िका १३८८ छाणाहरुिाई स्यानीटिी प्याड ि ३ वटा 
र्वद्याियिाई Incinerator Machine व्यवस्िापनन 

 िखु्यिनणी शैक्षिक सधुाि कायििि अन्द्तगित पूवािधाि तनिाित्र तिा िििततफि - ३१ वटा , कम्प्यटुि 
व्यवस्िापन तफि - १० वटा, क्षशिक तातिि- ६९ िना , छाणवृतत- १६७ िना, ददवा ेािा सािाग्री 
व्यवस्िापन- ५३ वटा र्वद्याियन 

 िािपतत शैक्षिक सधुाि अन्द्तगित पूवािधाि तफि  २ कोठे भवन- २ वटा र्वद्यािय, ४ कोठे- १ वटा 
र्वद्यािय, ICT व्यवस्िापन- ४ वटा र्वद्यािय ि प्रार्वतधक धाि ल्याव व्यवस्िापन- १ वटा र्वद्यािय न 

 र्वद्यािय व्यवस्िापन संचािन अनदुान- सबै र्वद्याियन 

 १-८ दतित छाणवृतत २३३ िनािाई, १-8 छाणा छाणवृतत  १६१९ िनािाई, अपागान छाणवृतत १८० 
िनािाई तनकासा भाकोन 

 Internet िडान तिा संचािन अनदुान -१२ वटा िा.र्व र्वद्याियहरूिाईन 

 क्षशिक, कििचािी , गा.पा. क्षशिक, सट्टा क्षशिक तिब भत्ता तनकासा न 

 

क्षशिा शाेाको कुि र्वक्षत्तय प्रगती प्रततवेदन 

 

स्रोत र्वतनयोक्षित िकि ेचि प्रगतत प्रततशत 

सशति १९,२७,४५,०००न- 18,06,56,000न- 94.00 

िािपतत १,२४,००,०००न- १,२१,५७,०००न- 98.00 

िखु्यिनणी ६०,००,०००न- ५१,००,७४०न- 85.01 

गा.पा. २,०४,४०,९७०न- १,६६,९९,०८९न- 81.69 

िम्िा 23,15,85,970न- 21,46,12,829न- 92.67 

 



 

वातावित्र तिा भौततक पूवािधाि र्वकास शाेा 
क. भवन तिा शौचािय तनिाित्र तिा ििित तफि  

आ.ब. 2078/079 िा िम्िा 39 वटा योिनाहरु िध्ये २५ वटा तनिाित्र तफि  ि १४ वटा ििित भाका 
छन ्निसका िातग ४ किोड 75 िाे 48 हिाि र्वतनयोिन भाको तियोन 

े. सडक तनिाित्र तफि  

आ.ब. 2078/079 िा यस गाउँपातिका अन्द्तगित सडक तनिाित्र तफि  िम्िा ६९ वटा योिनाहरु िहेका छन ्
निसिध्ये 32 वटा नयाँ सडक तबस्ताि गिी 19.26 र्क.ति. नयाँ सडक तबस्ताि भाको छ भने नयाँ तिा 
स्तिोन्नती गिी 40.02 र्क.ति. सडक तनिाित्र भाको छ न बाँकी िहेका 37 वटा योिनाहरु सडक स्तिोन्नती 
गिी हिेक वडाहरुिा यातायातकफ पहुँच भाको छ नयसै गिी गेतबन िािीको काि िम्िा 234 वटा, ढंुगाको 
गािो िगाउने काि 150.4 तिटि ि होि पाइप 6वटा काि भाको छ नत्यस तफि को योिनाको िातग 3 
किोड 93 िाे 50 हिाि र्वतनयोक्षित भाको तियो न    

ग. ेानपेानी तनिाित्र   

आ.ब. 2078/079 िा यस गाउँपातिका अन्द्तगित ेानेपानी तनिाित्र तफि  िम्िा 67 वटा योिनहरु भाका 
छन ्निसम्धे 71 वटा ेानपेानी योिना तनिाित्र कायििा तनस्दी गाउँपातिका तभण 27 वटा इन्द्टेक, 39 वटा 
आि तभ टी िेनपाइप िाइन 23250 तिटि, सहायक पाइप िाइन 27700 तिटि, तनिी धािा 896  वटा 
तनिाित्र भाका छन ्नयस तफि का योिनाको िातग 5 किोड 30 िाे र्वतनयोक्षित भाको तियो न 

घ. तसंचाई तनिाित्र  

आ.ब.2078/079 िा यस गाउँपातिका अन्द्तगित तसंचाई तनिाित्र तफि िा 34 वटा योिनाहरु िहेका छन ्न 
यस तफि का योिनाको िातग ७२ िाे ६७ हिाि र्वतनयोक्षित भाको तियो न 

ङ. अन्द्य तनिाित्र तफि  गोिेटो बाटो, PPC, िक्षन्द्दि तनिाित्र , ेेििैदान तनिाित्र, घेिाबाि पेािि ि र्वद्यतु 
ििित  

आ.ब. 2078/079 िा यस गाउँपातिका अन्द्तगित अन्द्य तनिाित्र तफि िा िम्िा 122 वटा योिनाहरु िहेका 
छन ्न िस िध्ये गोिेटो बाटो, PPC, िक्षन्द्दि तनिाित्र, ेेििैदान तनिाित्र, घेिाबाि, पेािि, र्वद्यतु ििित आदी काि 
भाका छन ्न यो सबै योिनाको काि उ.स. बाट तनिाित्र कायि सम्पन्न भइसकेका छन ्न यस तफि का योिनाको 
िातग 2 किोड ६९ िाे ७९ हिाि र्वतनयोक्षित भाको तियो न 

 



 

सिपिुक तफि : 

१)आनन्द्दी सकेुकोट िाि ेानेपानी तिक्ष्टंग आयोिना  
२)चािघिे ेानेपानी तिक्ष्टंग आयोिना  
३)हवुास ेानेपानी तिक्ष्टंग आयोिना 
           िसिध्ये आनन्द्दी सकेुकोट िाि े ानपेानी तिक्ष्टंग आयोिना ि हवुास ेानेपानी 
तिक्ष्टंग आयोिनाको  िागत अनिुान १ किोड ५ िाे िहेको तियो िसिा ििशिः रु  ६३ 
िाे ६४ हिाि ि ६३ िाे ६२ हिाििा ठेक्का सम्िौता भाको छ l यसैगिी चािघिे ेानेपानी 
तिक्ष्टंग आयोिना को ८० िाे िागत अनिुानको टेन्द्डििा रु ४२ िाेिा ठेक्का सम्िौता भइ 
काि सम्पन्न भाको l  

संक्षघय बिेट तफि : 
१) १५ सैया अस्पताि तनिाित्र  

१५ सैया अस्पताि तनिाित्र कायिको ाक तफी ाक तिा ढिान भइ करिब १५% 
काि सम्पन्न भाको छ l 

२) प्रशासतनक भवन तनिाित्र  

           प्रशासतनक भवन तनिाित्र तफि  ५ किोड २७ िाेिा ठेक्का भा बिोक्षिि करिब ३८% 
काि सम्पन्न भाको l  

िािपतत शैक्षिक सधुाि कायििि अन्द्तगित :  
१) गौिीशंकि िा.तब तनस्दी-०४ तित्याि - चाि कोठे भवन तनिाित्र 

२) भगवती प्रा.तब तनस्दी-०१ बाकाििांग - दईु कोठे भवन तनिाित्र 

३) ििदेबी प्रा.तब तनस्दी -०७ ज्यातििे - दईु कोठे भवन तनिाित्र 

पातिका स्तिीय तफि  : 
१) वडा भवन तनिाित्र वडा न ३, ६ ि ७ िा सम्पन्न  

२) िस्ता पाता ेरिद - ४११ वन्द्डि  

३) कम्पटुि, र्प्रन्द्टि तिा सोिाि ेरिद - ११/१०/२ सेट 

४) ल्यापटप तिा र्प्रन्द्टि ेरिद - ४/५ सेट 

५) ५० watt सोिाि ेरिद -१९३ सेट 

६) Electric पोि ेरिद - ९३ 

७) फतनिचि ेरिद - ३२ दिाि, २८ कुक्षचि ि २७ टेबि 

८) वडा कायाििय ०१ भवन सम्िौता भाको  

९) वडा कायाििय ०२ भवन सम्िौता भाको 



 

 

प्रधानिन्द्णी िोिगाि कायििि 

 बेिोिगाि व्यक्षिहरुिाई प्राितिकीकित्र अनसुाि िाभग्राहीहरुिाई र्वतभन्न आयोिनाहरुिा ेटाइाको 
 िोिगािीिा ेर्टाका प्रत्येक श्रतिकहरूको बैंक िाफि त भिुानी गरिाको न 

 यवुा िोिगािीका िातग रुपान्द्तित्र पहि आयोिना अन्द्तिगत ९ वटा ि कािका िातग पारिश्रतिकिा 
आधारित आयोिना अन्द्तिगत  १४ वटा आयोिनाहरु सम्पन्न गरिाको न 

  आ.व. २०७८/७९ िा कुि ४८३ िना सकु्षचकृत िध्ये ८० िना कािका िातग पारिश्रतिक आयोिना 
ि ५४ िना यवुा िोिगािीका िातग रुपान्द्तित्र पहि आयोिना गरि कुि १३४ िना व्यक्षिहरुिे औषत 
९१ ददन बिाविको िोिगािीिा संिग्न गिाईाको न 

 चाि ुआ.व. २०७९/०८० को िातग गाउँपातिकाको १ देेी ७ ओटै वडािा २७२ परुुष ि २६९ 
िर्हिा गरि कुि ५४१ िना सकु्षचकृत गरि िोिगाि व्यवस्िापन सचुना प्रत्रािी (EMIS) िा प्रर्विी 
गरिाको छ न 

 प्र.ि.िो.का अन्द्तिगत १,०३,२३,००० र्वतनयोिन भाकोिा ८५,९१,१४३(83.22%) ेचि भाको 
िसिा कािका िातग पारिश्रतिकिा ८२,६०,००0 र्वतनयोिन भाकोिा ७०,३७,०९२(८५.१९%)  
ेचि भाको ि चाििुा २०६३000 र्वतनयोिन भाकोिा १५५४०५१ ेचि भाको   

िर्हिा बािबातिका तिा ज्येष्ठ नागरिक शाेा 
 अपागान भाका व्यक्षिको िातग अपागान परिचयपण र्वतित्र कायििि सञ्चािन भाको न 

 िैंतगक र्हंसा तबरुद्धको १६ ददने अतभयान अन्द्तगित वडागत रुपिा १ ददन े अन्द्तिर्िया कायििि 
सञ्चािन भाको न 

 अन्द्तिार्िय नािी ददवसको अवसििा तनस्दी गाउँपातिका तभण िहेका तबतभन्न उद्योग व्यवसाय सञ्चािन 
गिेका िर्हिा उद्यिी ब्यवसायी ि नेपाि सिकािको तबतभन्न सिकािी सेवािा कायिित स्िायी िर्हिा 
कििचािीिाई सम्िान गरिाको न  

 वडागत रुपिा िर्हिा सिहु परिचािन तिा ब्यविापन कायि सञ्चािन सम्पन्न भाको न 

 प्रत्येक वडाका िर्हिाहरुको सहभातगतािा पातिका स्तिीय िर्हिाहरुको १० ददने ितु्ता बनाउने तािीि 
सम्पन्न गरि सहभागी १६ िनािाई १/१ िान ितु्ता बनाउने िेतसन सिेत तनिःशलु्क प्रदान गरिाको न 

 प्रत्येक वडा बाट १ िना िर्हिा ि २ िना परुुष गरि िम्िा २१ िनाको सहभागीतािा ३ ददने नेततृ्व 
र्वकास तिा पणकािीता तातिि सम्पन्न गरिाको न 

 आदीबासी िनिातीका िातग आधािभतु कम्प्यटुि तातिि सञ्चािन भाको न 

 दतित तिा र्वपन्न वगिको िातग प्रततघिपरिवाि १को दििे ३७ वटा बाख्राको वीउपाठी, २७ वटा 
बंगिुको पाठापाठी २ िान कुटानी र्पसानी तिि ि १ िान हातेट्याक्टि तनिःशलु्क रुपिा र्वतित्र 
कायििि सम्पन्न गरिाको न 



  

सािाक्षिक सिुिा तिा पज्िीकित्र शाेा 
सािाक्षिक सिुिा भत्ता र्वतित्र कायििि-: 
 

 सािाक्षिक सिुिा भत्ता आ.व. ०७७/०७८ देक्षे  बैंर्कङ प्रत्रिी िाफि त र्वतित्र गने प्रयोिनको िातग गाउँपातिका क्षस्ित वाकाििागान ि सहिकोटको 
िेगा बैंक िािपिु बाट, क्षिरुवास ि अचेिेको िार्िय वाक्षत्रज्य बैंक िािपिु शाेाबाट, तित्यि ि गल्धाको सनिाईि बैंक ढुगानानावेशी ि ज्यातििेको 
कािना सेवा र्वकास बैंक सदी गरि िम्िा ४ वटा बैंक संग सम्िौता गिी सािाक्षिक सिुिा भत्ता बैंक िाफि त भिुानी गरिाको न 

 सािाक्षिक सिुिा भत्ता प्राप्त गने प्रत्येक िाभग्राहीहरूको र्ववित्र अनिाइन प्रत्रािीिा प्रर्वर्ि गरिाको न 
 सािाक्षिक सिुिा भत्ता प्राप्त गरििहेका िागतकट्टा गनुि पने िाभग्राहीहरूको र्ववित्र अनिाइन प्रत्रािीिा िागतकट्टा गरिाको न 

 

सािाक्षिक सिुिा भत्ता 
र्कतसि 

प्रिि णैिातसक दोस्रो णैिातसक तेस्रो णैिातसक चौिो णैिातसक िम्िा 
तबतित्र 
गिेको 
संख्या  

तबतित्र गिेको 
िकि 

तबतित्र 

गिेको 
संख्या  

तबतित्र गिेको 
िकि 

तबतित्र 

गिेको 
संख्या  

तबतित्र गिेको 
िकि 

तबतित्र 

गिेको 
संख्या  

तबतित्र गिेको 
िकि 

संख्या िकि 

ज्येष्ठ नागरिक ८७२ १०२८२९२६ ८८७ १०६५८६६६ ८८७ १०७००००० ८८७ १०६२८०२० ८८७ ४२२६९६१२ 

दतित ज्येष्ठ नागरिक ९८ ७५५४४० ९५ ७६३४२० ९९ ८१६६२० १०० ७९२६८० १०० ३१२८१६० 

अतत अशि अपांग ८४ ५२५६१६ ७७ ४९१५६८ ८२ ५४२६४२ ८१ ५१७१०४ ८४ २०७६९३० 

असहाय ाकि िर्हिा ६१८ ४८७०४६० ६०२ ४७६६७२० ६१९ ४९३९६२० ६२४ ४९६८८८० ६२४ १९५४५६८० 

पतु्रि अपांग २४ २७८४०० २४ २८७२८० २३ २८७३६० २५ २९९३५० २५ ११५२३९० 

बािबातिका १११ १७२३६८ १०९ १७६६२४ ११० १८३००८ ११६ १८४०७२ ११६ ७१६०७२ 

िम्िा १८०७ १६८८५२१० १७९४ १७१४४२७८ १८२० १७४६९२५० १८३३ १७३९०१०६ १८३३ ६८८८८८४४ 
 

 

 

 

 



 

२०७८ बैशाे देेी चैत िसान्द्त सम्िको व्यक्षिगत घट्नाको दताि र्ववित्र-: 

 

वडा 
नं. 

िन्द्ि 
दताि 
िर्हिा 

िन्द्ि 
दताि 
परुुष 

िन्द्ि 
दताि 
िम्िा 

ितृ्य ु
दताि 
िर्हिा 

ितृ्य ु
दताि 
परुुष 

ितृ्य ु
दताि 
िम्िा 

र्ववाह 
दताि 
संख्या 

बसाईसिाई 
दताि संख्या 

बसाईसिाई 
गाको 
संख्या 

बसाईसिाई 
आाको 
संख्या 

बसाईसिाईको 
संख्या 

सम्बन्द्ध 
र्वच्छेद 

िम्िा 

१ ३० ३० ६० २१ १९ ४० ३३ २१ ७५ ५ ८० ३ १५७ 

२ २२ १२ ३४ ८ १७ २५ ३५ १९ ९१ १ ९२ ६ ११९ 

३ ३३ ३३ ६६ १० १७ २७ ३५ २१ ६४ ० ६४ ३ १५२ 

४ ३६ ४४ ८० १९ १८ ३७ ३३ १७ ८४ ० ८४ ३ १७० 

५ ५५ ५१ १०६ ३१ २३ ५४ ३९ २१ ७५ ५ ८० ६ २२६ 

६ ३३ १८ ५१ २५ २५ ५० २५ ११ ३९ ० ३९ ४ १४१ 

७ ४९ ४६ ९५ २२ २८ ५० ४५ ६२ २९७ २ २९९ ७ २५९ 

  २५८ २३४ ४९२ १३६ १४७ २८३ २४५ १७२ ७२५ १३ ७३८ ३२ १२२४ 

 

आ.व ०७८/०७९ िा व्यक्षिगत घट्ना दताि तिा सािाक्षिक सिुिा कायििि अन्द्तगित तडक्षिटाईिेशन तिा दताि क्षशर्वि सञ्चािन भई हाि वडा नं. ३ 
क्षिरुवासिा आनिईन भाको न 



 

 

 

उद्यि र्वकास शाेा 
गरिर्व तनवाित्रका िातग िघ ुउद्यि र्वकास कायििि अन्द्तगितका कायिििहरु 

 तनस्दी गाउँपातिकािा गरिर्व तनवाित्रका िातग िघ ुउद्यि र्वकास कायििि सञ्चािन गनिका िातग वडा न १, 

४, ५ ि ६ छनोट गरिाको तियो न  

 उद्यि र्वकासका िातग सािाक्षिक परिचािन अन्द्तगित पने अतभिुे ीकित्र, सहभातगताििुक ग्रातित्र िेेािोेा, 
फािि A ि B भने कायििि ४ वटै वडािा सम्पन्न भाकोन 

 उद्यिशीिता र्वकास तािीि अन्द्तगित व्यवसाय सरुु तिा सधुाि ८ ददने तािीि ८८ िनािाइ ४ वटै वडािा 
सम्पन्न भाको न 

 सहभातगहरुको िाग अनसुाि प्रार्वतधक सीप र्वकास तािीि ४ वटा वडािा ८५ िना िक्ष्य तिइाकोिा ८८ 
िनािाई ७ वटा तािीि ददइाको न 

ि स तािीिको नाि सख्या वडा न. 
१ सावनु बनाउने तािीि २४ १ 

२ सइुति बनेु्न तािीि २७ ४ 

३ दनुाटपािी बनेु्न तािीि ९ ५ 

४ सिफ उत्पादन तािीि ९ ५ 

५ िोटिसाइकि ििित तािीि ७ ६ 

६ बङगिु पािन तािीि ६ ६ 

७ व्यरु्ट पाििि तािीि ६ ६ 

 िम्िा                       ८८ िना  
 

 िघ ुर्वत्तिा पहुँच तिा बिािीकित्र सेवा सम्बक्षन्द्ध तािीि ४ वटै वडाका उद्यिीहरुिाई ददइाको न 

 उल्िेक्षेत ७ वटै तािीि सम्पन्न गरि सहभागीहरुिाई  आवयक अनसुािको सािाग्री र्वतित्र गरियो न 

 ३ बषि अगाडी देेी तािीि तिाका उद्यिीहरुिाई स्तिोक्षन्नको िातग फािि C भरि ४३ िनािाई िप तािीि 
ि आवयक अनसुािको सािाग्री र्वतित्र गरियो न 

 नयाँ िघ ुउद्यिी श्रीिना तफि  २२८०००० र्वतनयोिन भाकोिा २१२१५८२ ेचि भाको न 

 स्तिोन्नतत सहयोग सम्बन्द्धी कृयाकिापहरू तफि  ६२०000 र्वतनयोिन भाकोिा १००% प्रततशत े चि भाकोन  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

तनस्दी गाउँपातिका 
गाउँ कायिपातिकाको कायाििय, पाल्पा 

कायािियको कोड : ८०५५०५०२३०० 

       आ.व. २०७८/०७९ को आम्दानी प्रततवेदन 

ि.स िािश्व संकेत आम्दानी शीषिक आम्दानी िकि कैर्फयत 

१ ११३१३ ाकीकृत सम्पती कि ४,३५८ 
 

२ 
११३१४ भतुिकि /िािपोत  ९,३०,७६० 

 

३ ११३२१ घिवहाि कि १,८६,९१२ 
 

४ ११३२२ वहाि र्वटौिी कि ० 
 

५ ११६३२ अेेटोपहाििा िाग्ने कि १,५०० 
 

६ १४१५१ सिकािी सम्पत्तीको वहािबाट प्राप्त आय ८,००० 
 

७ १४१९१ पयिटन शलु्क १७,००० 
 

८ १४२१३ अन्द्य तबिीबाट प्राप्त िकि ० 
 

९ १४२१९ अन्द्य सेवा शलु्क तिा तबिी १८,२१,३१४ 
 

१० १४२२४ पिीिा शलु्क १,१७,५०० 
 

११ १४२२९ अन्द्य प्रशासतनक सेवा शलु्क १,४१,२०० 
 

१२ १४२४३ तसफारिश दस्तिु ९,७७,८८३ 
 

१३ १४२४४ व्यक्षिगत घटना दताि दस्तिु २,७४,२८५ 
 

१४ १४२४५ नाता प्रिाक्षत्रत दस्तिु ० 
 

१५ १४२४९ अन्द्य दस्तिु ४०,०२६ 
 

१६ १४२५३ व्यावसाय िक्षििेशन दस्तिु ९४,७५० 
 

१७ १४२६५ अन्द्य िेणको आय ० 
 

१८ १४३१२ प्रशासतनक दड ड, िरिवाना ि िफत ३०,२१५ 
 

१९ १४३१३ धिौटी सदिस्याहा ० 
 

२० १४५२१ प्रदषुत्र तनयन्द्णत्र शलु्क २,०३,६६,७८४ .१८  
 

२१ १४५२९ अन्द्य िािस्व १०,००,००० 
 

२२ १४६११ व्यवसाय कि ५३,६१५ 
 

२३ १५१११ बेरूिू १,१९० 
 

२४ ३२१२२ बैंक िौज्दात ० 
 

िम्िा 
२,६०,६७,२९२ .१८  

 

 



 

 

 

 

 

प्रिुे  प्रशासकीय अतधकृत 

तनस्दी गाउँपातिका 
गाउँ कायिपातिकाको कायाििय, पाल्पा 

कायािियको कोड : ८०५५०५०२३०० 

       आ.व. २०७८/०७९ को िेणगत भौततक प्रगती 

ि.स िणे/उप िणे र्वतनयोिन ेचि ेचि (%) िौज्दात 

१ आतििक र्वकास ५,९२,५०,००० ४,३८,८८,६३४ ७४.०६ १,५३,६१,३६६ 

१.१ कृर्ष ३,६७,५१,००० २,६१,८२,९६५ ७१.२३ १,०५,६८,०३५ 

१.२ उद्योग ४५,२४,५०० ३९,५५,७२६ ८७.४३ ५,६८,७७४ 

१.३ पयिटन ४४,३०,००० ४३,०९,९४२ ९७.२९ १,२०,०५८ 

१.४ सहकािी ५,५०,००० २,२२,५९६ ४०.४७ ३,२७,४०४ 

१.५ ििश्रोत तिा तसंचाई ७८,९७,५०० ६४,५९,५८८ ८१.७९ १४,३७,९१२ 

१.६ बन १६,००,००० ० ० १६,००,००० 

१.७ पशपुन्द्छी र्वकास ३२,७२,००० २५,६९,३७२ ७८.५३ ७,०२,६२८ 

१.८ भतूि व्यवस्िा २,२५,००० १,८८,४४५ ८३.७५ ३६,५५५ 

२ सािाक्षिक र्वकास ३५,४०,०७,३७० २९,३७,८३,९६० ८२.९९ ६,०२,२३,४१० 
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