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श्रीकृष्ण नेपाि 

कार्ाकारी अलिकृि 

गैडाकोट नविपरासी 
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 गैंडाकोट नगरपालिका लमलि २०७१।१।२५ मा घोषणा भएको । 

 सालिकका गैंडाकोट, मकुुन्दपरु, अमरापरुी ३ वटा गा.लव.स. िाई समेलट जम्मा १७ 

वटा वडामा लवभाजन गाररएको र ३ वटा सरुं्क्त वडा कार्ाािर् मार्फ त काम 

भईरहकेो । 

 नेपािको मध्यभाग पने धामीक क्षेत्र मौिाकालिका दलेिमाताको प्रख्यात मलन्दर । 

 िगभग १३,००० घरिुरी संख्र्ा र कुि जनसंख्र्ा कररव ७१,००० । 

 लिजय लिकास श्रोत केन्र, सहमलत, लत्रनेत्र, सामालजक लिकास तथा अनसुन्धान केन्र 

जस्ता ख्यालत प्राप्त गैं.स.स ससं्था । 

 लिकु, लकसान िचत तथा ऋण स.स.ंलि. जस्ता एक्सेस व्रान्ड प्राप्त गनफ सफि 

सहकारी संस्था  स 

 लिजय एर्.एम, सहज स्िास््य सहकारी संस्था लि., लिजय सामदुालयक लिक्षा सदन 

जस्ता सहकारी । 

 

नगर पररचर् 
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 सुन्दरी सामुदालर्क वन उपभोक्ता समुह अमरापरुीिे अपाङ्ग पनुफस्थापन कायफक्रम 

अन्र्तगत लिपन्निाई घर लनमाफण, िन संरक्षण जलडिटुी ब्यिस्था संरक्षण, आर् आजान 

कार्ाक्रमहरु सञ्चािन गरी आएको र सामदुालयक िन गणेशमान रालष्िर् पुरस्कार 

एवं अव्राहम अवाडा अन्र्िरालष्िर् पुरस्कारवाट सम्मान प्राप्त गरी उत्कृष्ठ रुपमा 

पररलचत । 

 अमरापुरी खा.पा.उ.स.िे पानी सुलिकरण खा.पा. सुरक्षा र्ोजना िागु गरी 

कार्ाक्रम गरी नेपािको पलहिो खानेपानी को रुपमा पररलचि । 

 नगरक्षेत्र खिुा लदसामकु्त, पणूफखोप नगरपालिका रुपमा तथा सालिक अमरापरुी हाि 

गैं.न.पा. १४–१७ नेपािको पलहिो पणूफ सरसर्ाई नमनुा क्षेत्र घोषणा भएको र लजल्िाको 

पलहिो पणूफ साक्षर गा.लि.स. क्षेत्रमा पदफछ । 

 चारलकल्िा : 

पिुफमााः- नारायणी नलद तथा नारायणगढ बजार          पलिममााः- झहरे खोिा र रजहर गा.लि.स 

उत्तरमााः- कालिगण्डकी नलद र तनह ुँ लजल्िा             दलक्षणमााः- नारायणी नलद 

 

नगर पररचय 
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प्रमखु उपिलधधहरू 
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 एकीकृत सम्पतत कर लागु गर्नको नर्नित्त र्गर पररषद ्बाट स्वीकृत । 

 वडा नागररक मञ्चहरुको गठन सबै वडािा । 

 वातावरण मैत्री तवद्यालयहरु घोषणा र बाल क्लबहरुको गठन र 

र्गरपानिकािा सनुिकृत । 

 फोहरमैला व्यवस्थापनको लातग मातसक तातलका बर्ाई फोहर 

संकिर् गरे् गररएको । 

 !! hgf किनिारीहरुको स्थाई पदपुतति । 

 



 

बालषफक लित्तीय प्रगलत 
वालषाक आर् व्र्र् लववरण(रु हजारमा) 
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लववरण चािु पूलजंगि कुि 

शीषाक बजेट खचा बजेट खचा बजेट खचा 

केलन्िर् अनुदान 

३६८२४ ३६८२४ ४१३२२ ४१३२२ ७८१४६ ७८१४६ 

राजश्व बांडफांड 

० ० १२०३२ ० १२०३२ ० 

आन्िरीक आर् 

९४८८ ९४८८ ८११२ ८११२ १७६०० १७६०० 

अन्र् 

० ० ७५९४ ७३९४ ७५९४ ७३९४ 

कुि 

४६३१२ ४६३१२ ६९०६० ५६८२८ ११५३७२ १०३१४० 



आन्िररक आर् िथा राजश्व बााँडफााँडको अवस्था 

 लववरण 

०७२/७३ को कूि 

अनुमालनि आर् 

(रु हजारमा) 

र्थाथा आम्दानी 

(रु हजारमा) 

 प्रगलि (%) 

आन्िररक आर्  ११००० २५१९७ १२९।०६ 

 राजश्व बााँडफााँड 

  

९००० १२०३२  ३३।६८ 

 कूि जम्मा 

  

२०००० ३७२२९  
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भौलतक प्रगलत 
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क्र.स 

के्षत्र सचुक ईकाई गि आब 

सम्म सम्पन्न 

(पररमाण) 

चािू 

आ.व.को 

िक्ष्र्   

चािू 

आ.व.को 

सम्पन्न 

पररमाण 

प्रमुख निीजा 

/असर 

१ सडक माटे /कच्ची सडक लक.मी. ८ २० २ 

ग्राभेि सडक लक.मी. ३० ८० ५ 

कािो पते्र  सडक लक.मी. ४० ४० ० 

सडक कल्भटा  वटा ० ० 

२ खानेपानी खानेपानी र्ोजना  संख्र्ा १० २० १० 

३ लसंचाई नहर, कुिो लक.मी. ०।३ १ ०।३ 

पोखरी वटा ३ १२ ३ 

४ सडकपुि 

लनमााण 

सम्पन्न 

पुि वटा ० ० ० 

५ फोहोरमैिा स्र्ालनटरी ल्र्ाण्ड 

लफल्ड साइट 

वटा 

 

० २ ० 

ढि लनकास लमटर ० ० ० 



भौलतक प्रगलत 
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के्षत्र सुचक ईकाई गि आब 

सम्म 

सम्पन्न 

(पररमाण) 

चािू 

आ.व.को 

िक्ष्र्   

चािू 

आ.व.को 

सम्पन्न 

पररमाण 

प्रमुख निीजा /असर 

५ आिास 

तथा भिन 

लिध्यािय भिन 

लनमाफण 

िटा ० १ ० 

न.पा.∕िडा कायाफिय 
भिन लनमाफण 

िटा ३ १७ ० 

 

िलथफङ सेन्टर िटा ० ० ० 

स्िास््य / उप स्िास््य 

चौकी 

िटा ० ० ० 

७ ऊजाफ एिं 

लिध्यतुीकर

ण 

सौयफ सडक ित्ती 

(ऊजाफ)  

संख्या 

 

९० ९० ९० 

 

४५x २ 

अन्य सौयफ उजाफ लक.िा ० ० ० 

जिलिध्यतु ् लक.िा ० ० ० 



Compost manure बनाउने िालिम 

 

सामालजक के्षत्रतर्फ को प्रमखु प्रगलत 

 

 



फोहर व्र्वस्थापनका िालग घर दैिो 

कार्ाक्रम 



टोि टोिमा सरसफाई अलभर्ान 



लवद्यािर् लशक्षा कार्ाक्रम 



नगर समन्वर् सलमलिको अनुगमन 



नगर समन्वर् सलमलिको अनुगमन 



 

मौिाकालिका पाका  िथा पोखरी 

लनमााण 



कैिाश सन्र्ास आश्रममा पाका  

लनमाणा 



नतीजाहरु 
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आयोजना शुरुहुनुभन्दा 
पूर्वको अर्स्था 

Photo 1 

गणेश मलन्दर पोखरी 

िथा पाका  लनमााण 



खारे्पार्ी िहुार् संरक्षण 



 
िौतारो संरक्षण वडा रं्.६ 



िौतारो संरक्षण वडा रं्.७ १० र १३ 



निनिजनुि वातावरण िैत्री वाि उद्यार् 



 

भ-ूसंरक्षण 



र्नवर्ति कार्न 

24 



 

सञ्चालिि आर्ोजनाको लववरण 

 

25 

र्ोजना सङ्ख ख्र्ा 

१ िाख भन्दा कम २७० 

१-५ िाख सम्म १७० 

५-१० िाख सम्म २० 

१० िाख भन्दा मालथ ५ 

कूि ४६५ 
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लववरण आब ०७२/७३ मा 

भत्ता प्राप्त गने 

संख्र्ा 

िगि कट्टा 

गररएको 

संख्र्ा 

खचा रकम 

 (रु. हजारमा) 

लिज 

रकम  

(रु.हजार

मा) 

आ.ब ०७३-७४ मा 

भत्ता लविरण गनुा पने 

संख्र्ा 

औषलि उपचार वृि-वृिा 
११८० ० ११५५२।५०० २३९० 

बृि भत्ता 
२१३४ ५५ १२९१३।५०० २३३८ 

अपाङ्ख ग भत्ता 
११९ ० ८२३।२०० १६६ 

एकि मलहिा भत्ता 
११४१ ३ ६८०६।००० १२४८ 

िोपोन्मुख भत्ता 
० ० 

बाि संरक्षण अनुदान 
२०८ २४ ४८६।८०० २६६ 

कुि 
३२५८२।००० ६४०८ 

 

सामालजक सरुक्षा लविरणको लववरण  

 



बेरुज ुर्र्छ्यौटको लस्थलत 
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क) बेरुजुको लववरण (रकम रु. हजारमा) 

लववरण 

बेरुजु रकम फर्ार्ौट रकम फर्ार्ौ

ट प्रगलि 

प्रलिशि 

अलनर्लमि पेश्की असुि उपर कुि 

बेरू

जु 

अलनर्

लमि 

पेश्की असु

ि 

उपर 

कुि 

आ.

ब. 

७०/

७१स

म्म 

आ.ब. 

७१/७२

को 

कूि आ.ब. 

७०/७१

सम्म 

आ.ब. 

७१/७२

को 

कूि आ.ब. 

७०/७१सम्म 

आ.ब. 

७१/७

२को 

कूि 

केन्िीर् 

अनुदान िफा  ० ० ० ० ४४६७ ४४६७ ० ० ० ० ० २०३९ ० २०३९ 

आन्िरीक 

श्रोि िफा  ५० ० ५० १०० ४५८ ६०८ ० ० ० ० ५० ४१८ ० ४६८ 

कुि ५० ० ५० १०० ४९२५ ५०७५ ० ० ० ० ५० २४५७ ० २५०७ ५० 



 

 

 

 

गनुासो र्र्छ्यौटको लस्थलत 
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लििरण संख्या कारिाही संख्या सम्बोधन (र्र्छ्यौट) 

अ.द.ुअ.आ उजरुीहरु 
१ १ १ 

हिेो सरकारको उजरुीहरु 
० ० 

सतकफ ता केन्रको उजरुीहरु 
० ० 

अन्य गनुासो / उजरुीहरु 
० ० 

कूि १ १ १ 

गनुासो र्र्छ्यौटको अिस्था 



 

आगामी आ.ि.को प्रमखु नीलतहरु 

 

29 

1. भौलतक पिूाफधार 

2. खानेपानी तथा सरसर्ाई 

3. लबपद ्धयिस्थापन तथा संरक्षण 

4. लिद्यतु तथा बैकलल्पक उजाफ 

5. सचुना तथा सञ्चार 

6. िैङ्लगक समानता तथा सामालजक समाबेलिकरण 

 मलहिा तथा बािबालिका 

 दलित आलदबासी – जनजालत 

 जेष्ठ नागररक 

 अपाङ्गता 

 सामालजक पररचािन 

 गैह्र सरकारी संस्था सुँग सहकायफ र समन्िय 

 जनसुँख्या मानि लबकास तथा सामालजक सरुक्षा 

 िन िातािरण र पयफटन 

 सहकारी गररिी लनिारण तथा उद्दमलििता 

 सिुासन 



 

जनशलक्त व्र्वस्थापन 
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लववरण 
केन्ििफा  कोषिफा  जम्मा 

स्वीकृि दरबन्दी पदपूलिा 

स्वीकृि 

दरबन्दी पदपूलिा 

स्वीकृि 

दरबन्दी पदपूलिा 

अलिकृिस्िर २ २ ६ २ ८ ४ 

सहार्कस्िर १ १ १५ १३ १६ १४ 

सहर्ोगीस्िर ० ० ५ ५ ५ ५ 

जम्मा ३ ३ २६ २० २९ २३ 



 

प्रमुख समस्र्ा िथा समािानका िालग गररएका प्रर्ास 
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क्र.स. प्रमुख समस्र्ा समस्र्ा समािानाथा 

चालिएका प्रर्ास 

समस्र्ा समािानाथा 

सुझावहरु 

लजम्मेवार 

लनकार् 

 १ 

धेरै साना योजनाहरु 

(टुके्र योजनाहरु) साना योजनाहरु स्िीकृत नगने 

   

यस आ.ि िाट रु ५ िाख भन्दा 

कम योजनाका काम नगने 

 

 न.पा तथा 

िडा 

कायाफिय 

 २ र्ोहरमैिा धयिस्थापन  

हनमुान मलन्दर धालमफक सा.ि मा 

धयिस्थापन गररएको  

 

 घरमै मि बनाउन कम्पोष्ट 

तालिम तथा लिन लितरण 

 सईुरो कायफक्रम 

 कपडाको िातािरण मैत्री 

झोिा लितरण  

 न.पा तथा 

िडा 

कायाफिय 

 ३ 

उपभोक्ता सलमलतबाट 

सञ्चालित योजना 

  िागत सहभालगता 

अनसुारको कायफ नभएको  

 

  िागत सहभालगता 

अनसुारको रकम जम्मा गरेर 

मात्र योजना सम्झौता गने  

 न.पा तथा 

उपभोक्ता 

सलमलत 




