
झिमरुक गाउँपाझिका 

गाउँ कार्यपाझिकाको कार्ायिर्

भ्र्ागतु,ेप्र्ठूान 

आ.व. २०७७/०७८ को सावयजझनक सनुवुाई कार्यक्रम

झमझत : २०७८-०३-३० गते
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प्रस्तोता:कमि प्रसाद भसुाि

प्रमखु प्रशासकीर् अझिकृत



झिमरुक गाउँपालिका भ्यागतेु प्यूठान 
पर्यटकीर् तथा साांस्कृततक के्षत्र

नेपाने खेिकुद मैदान

झदहाल्ना खेिकुद मैदान

इख्नाथान

ओखरकोट कोट घर

रकगारे्डन

ढुुंगेबगैचा झटमरुचौर

गर्डीकोट आिमदवेी मझददर

तुषारा कोट घर

मुख्र् सडकहरु

बाग्दिुा –मच्छी-ठुिाबेसी

मच्छी- सौतामारे-पुकोट दह

मच्छी –नब्बे थापाचौर-बाझदकोट,

मच्छी- ढाँर्ड गब्दी-झटमरुचौर ,

मच्छी-ढाँर्ड गब्दी- तुषारा-कुता

मजुवा –गोिछेर्डी-अघायखाची सर्डक

स्थानीर् तहको 

नाम:झिमरुक गाउँपाझिका

जनसांख्र्ा: २७९३१(१२११७ पुरुष १५८१४ मझहिा ) २०६८ को जनगणना 

अनुसार

के्षत्रफल: १०६.९२ वगय झक.मी 

झवद्यािर्:सरकारी  तथा झनझज सझहत ५४

कोझभर्ड अस्पताि: १ 

स्वास््र् चौकी सुंख्र्ा: ५ 

आिारभतू स्वास््र् सेवा केदर : ३ 

घरधुरी सांख्र्ा: ५८६८ 

राजनैझतक अवस्था

िझुबबनी प्रदशे

झजल्ल्िा : प्र्ूठान

झजल्िा सदरमकुाम : खिुंगा प्र्ूठान

गाउँपाझिका केदर : भ्र्ागतेु जबमा वर्डा: ८ 2



झिमरुक गाउँपाझिकाको न्सा
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सचूना ,सुंचार तथा सामाझजक सुंजािमा झिमरुक गाउँपाझिका

• वेवसाइट:- www.jhimrukmun.gov.np

• ईमेि :- info@jhimrukmun.gov.np / 
jhimrukmun@gmail.com
शाखा/एकाई/वडा कायाािय/स्वास््य संस्थाका आ-आफ्नै सरकारी ईमेि ठेगाना संचािनमा रहेको

• फेसवकु :- www.facebook.com/jhimrukmun

• टुइटर :- www.twitter.com/jhimrukmun

• यटुु्यव :- झिमरुक गाउँपालिका भ्यागतेु,प्यूठान
• अलडयो नोटटस बोडा:- १६१८७०७०८६०१
• सूचना अलिकारीको नं. :- ९८५७८३६३२२
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झिमरुक गाउँपाझिकाबाट सुंचािन भई कार्य सबपदन भएका मखु्र्-

मखु्र् र्ोजना/आर्ोजनाको प्रगझत झववरण
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झिमरुक गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को आम्दानी
स्रोत जम्मा वजेट आम्दानी बाँकी

संघीय सरकार 36 करोड 30 िाख 49
हजार 350

36 करोड 30 िाख 49
हजार 350

0

प्रदेश सरकार
4 करोड 21 िाख 12 हजार

4 करोड 17 िाख 22
हजार 3 िाख 9० हजार -कम

राजश्व बाडफाड -संघीय सरकार 8 करोड 6 िाख 24 हजार 
610

6 करोड 98 िाख 52
हजार 359

1 करोड 7 िाख 72 हजार 
250 -कम

राजश्व बाडफाड -प्रदेश सरकार
37 िाख 99 हजार 52 िाख 26 हजार 399

14 िाख 27 हजार 399 -
बढी

आन्तररक स्रोत 1 करोड 88 िाख 85 हजार 
472

1 करोड 92 िाख 20
हजार 638

3 िाख 35 हजार 166 बढी

जम्मा 50 करोड 84 िाख 70
हजार 432

49 करोड 90 िाख 70
हजार 747

93 िाख 99 हजार 684
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खचा प्रकार टवलनयोझजत वजेट खचा टवत्तीय प्रगलत भौलतक प्रगलत

चाि ुखचा 31 करोड 41 िाख 
21 हजार 194

25 करोड 86 िाख 
63 हजार 812

82.35 प्रलतशत 83.47 प्रलतशत

पूजँीगत 19 करोड 43 िाख 
49 हजार 238

17 करोड 93 िाख 
99 हजार 197

92.31 प्रलतशत 99.43 प्रलतशत

जम्मा 50 करोड 84 िाख 
70 हजार 432

43 करोड 80 िाख 
63 हजार 9

86.15प्रलतशत 91.25 प्रलतशत

टफताा रकम 3 करोड 30 िाख 52 हजार 12

कम आएको 93 िाख 99 हजार 68४

झिमरुक गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को भौलतक तथा टवत्तीय प्रगलत 

7



झिमरुक गाउँपाझिकाको आ.व. २०७५/०७६ दझेख २०७६/०७७ सबमको वेरुजु

2075/०76 सम्मको जम्मा बेरुज ुरकम 2 करोड 25 िाख 70 हजार

2076/०77 मा सम्पररक्षण गररएको
बेरुज ुफर्छ्यौट रकम 96 िाख 18 हजार 772 

2076/०77 को िेखापररक्षणबाट 
औल्याइएको बेरुज ुरकम 1 करोड 8 िाख 26 हजार

भवनको 95िाख 16 हजार 116 
पेश्की बेरुज ु10 िाख सेनटेरी 

प्याड टवतरण नभएको 

जम्मा बेरुजु 2 करोड 14 िाख 64 हजार 228 
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झिमरुक गाउँपाझिकाबाट सुंचािन भई कार्य सबपदन भएका पवूायिार

झवकास तर्य का मखु्र्-मखु्र् र्ोजना/आर्ोजनाको प्रगझत झववरण
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झस.न

. मखु्र् कामको झववरण झवझनर्ोझजत वजेट

ठे्का/उ.स. सबिौता

रकम खचय रकम खचय प्रझतशत मखु्र् उपिव्िी

१

प्रशासकीर् भवन झनमायण 

आर्ोजना ८ करोर्ड १२ हजार

६ करोर्ड ५७ िाख 

३५ हजार ७२४

७ करोर्ड ६७ िाख  

१२ हजार ३६१ ९९.४८

आ.व.०७८-०७९ देझख एउटै छाना मझुनबाट 

सबै सेवा प्रवाह सरि र सहज ढङ्गिे प्रदान 

गनय झसझकने । 

२

नेपाने खेि मैदान झनमायण 

आर्ोजना

५१ िाख ९८ 

हजार ३२१

२७ िाख ६१ हजार

८३७

२७ िाख ६० हजार

६४९ ९९.९६

आ.बा.०७८-०७९ देझख झिमरुक गा.पा

का र्वुाहरुिे झक्रकेट,भझिबि,रू्टबि जस्ता 

खेल्नहरु खेल्न स्ने ।

३

नेपाने खेि मैदान झनमायण 

आर्ोजना

१९ िाख ९३ 

हजार ९६१

१३ िाख ८ हजार 

८२३

१३ िाख ८ हजार 

७६ ९९.९४

आ.बा.०७८-०७९ देझख झिमरुक गा.पा

का र्वुाहरुिे झक्रकेट,भझिबि,रू्टबि जस्ता 

खेल्नहरु खेल्न स्ने ।

४

ओखरकोट सामदुाझर्क 

होमस्टे अिरुो भवन झनमायण ४५ िाख 

५१ िाख ५४ हजार

५९१

५१ िाख ६१ हजार

८५७ १००

आ.ब.०७८-०७९ देझख  सभाहि प्रर्ोगमा

ल्र्ाई पर्यटक तथा अदर् समदुार्हरुिे 

सामदुाझर्क प्रकृझतका कार्यक्रम गनय सझकने

५

१ न.वर्डा कार्यिर्को भवन 

झनमायण आर्ोजना

८६ िाख ६० 

हजार ७७१

६५ िाख ६१ हजार

४५१

२९ िाख १५ हजार

२६१ ४४.४३%

बहुबषीर् ठे्का सबिौता भएको हुदँा

आ.ब.०७९-०८० देझख एउटै भवनवाट सरि र 

सहज ढङ्गिे सेवाग्राही

िाई सेवा प्रवाह गनय सझकने ।10



झस.न. मखु्र् कामको झववरण झवझनर्ोझजत वजेट

ठे्का/उ.स. सबिौता 

रकम खचय रकम खचय प्रझतशत मखु्र् उपिव्िी

६

३ न.वर्डा कार्ायिर्को भवन 

झनमायण आर्ोजना
६० िाख 

६६ िाख ६२ हजार 

६९८

४१ िाख ८५ 

हजार 

२११.६९

६२.८१%

आ.ब.०७९/८० दझेख एउटै भवनबाट  

सेवाग्राही

िाई  सरि र सहज ढङ्गिे सेवा प्रवाह गनय 

सझकने

७

झिमरुक ररुंग रोर्ड 

झनमायण(पझहिो)

४९ िाख ९९ 

हजार ५५८.८९

२२ िाख ४७ हजार 

५८३.५६

२२ िाख ४४ 

हजार ३२०
९९.८५%

झिमरुक ररुंगरोर्ड  खण्र्डमा 

र्ातार्ात सुंचाि भई सो क्षेत्रका

जनतािाई  सवारी सािनमा सहज 

पहुचँ पगु्ने ।

८

झिमरुक ररुंग रोर्ड झनमायण(दोस्रो)
२७ िाख ५१ 

हजार ३५४.४६

२० िाख ५२ हजार 

८२४.८४

२० िाख ३० 

हजार ८२२
९८.९३%

९

झिमरुक ररुंग रोर्ड झनमायण(तेस्रो)
६ िाख ९६ हजार 

७९७.२१

४ िाख ५८ हजार 

३२१.२२

४ िाख ५६ 

हजार २४९
९९.५५%

१०

आिारभतू स्वस््र्  सेवा केदर

भवन झनमायण वर्डा न.३,४,८
५२ िाख २६ िाख ५० हजार

आ.व. ७८/०७९ दझेख  आिारभतू स्वास््र् 

सेवा  केदरबाट सहज रुपमा सेवाग्राहीहरुिे

सेवा प्राप्त गनय सझकने अवस्था सजृना हुने11



झस.न

.
मखु्र् कामको झववरण

झवझनर्ोझजत 

वजेट

ठे्का/उ.स. सबिौता 

रकम
खचय रकम

खचय 

प्रझतशत
मखु्र् उपिव्िी

११
झवपदन बगयका िाझग आवास 

झनमायण(वर्डा न.४,५,६,७,८)
१२ िाख

२३ िाख ६८ हजार 

२०९.३६

८ िाख १९ हजार 

८००
६८.३८

८ वटा घरका िाझग बजेट झबझनर्ोजन भएको

६ वटा घरको सबिौता भई झनमायण कार्य

सबपदन भएको वर्डा नुं. ४, ५,६, ७ र ८ समेत गरी झवपदन 

नागररकहरुिे सहजरुपमा आवासमा वस्ने अवस्था 

सजृना हुने । 

१२

वर्डा न.५ ढार्ड बजार झिफ्ट

खानेपानी आर्ोजना
१० िाख 

११ िाख १७ हजार 

३९९

१० िाख २० 

हजार ४०८
९१.३२

खानेपानी आर्ोजना सबमपन भए पझछ कररव दईु सर्  

स्थानीर्  ढार्डा वजारवासीिे स्वच्छ खानेपानी प्राप्त गनय 

स्ने ।

१३
वर्डा न.६ िारापानी मकायवाुंग 

झिफ्ट ख.पा. आर्ोजना/
१५ िाख 

१६ िाख ४७ हजार 

१३२

१६ िाख ४७ 

हजार ३५२
१००.

खानेपानी आर्ोजना सबमपन भए पझछ कररव चार सर्  

स्थानीर्   माकायवाङ्ग वासीहरुिे स्वच्छ खानेपानी प्राप्त 

गने ।

१४
िाकुरीबगर िो.पु झनमायण 

र्ोजना,झिमरुक गा.पा.१

२७ िाख ६२

हजार ३७८
२८ िाख ५८ हजार ३५

१८ िाख ८४ 

हजार ६५४
६५.९४

िाकुरीवगरदझेख र्सेिाराका स्थानीर् 

जनताहरुको आवतजावतमा सहजता पुग्ने । 

१५
कोईरािे बगैचा झस्टि ट्रस पुि 

झनमायण र्ोजना 

१३ िाख १०

हजार ५७१

१३ िाख ७२ हजार 

७०६

१२ िाख ८१ 

हजार ५२
९३.३२

झिमरुक ४ र ५ का स्थानीर् जनताहरुिाई 

आवतजावतमा सहजता पुग्ने । 12



झिमरुक गाउँपाझिकाको कार्ायिर्बाट झवपद ्व्र्वस्थापनको िाझग 

भएका झक्रर्ाकिापहरु
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कोलभड अस्पताि तथा कोरोना व्यवस्थापनमा आ. व. 2077/०78 मा भएको खचाको टववरण
लस.नं. टववरण खचा कैटफयत

१ कोलभड अस्पतािका कमाचारीको 
तिव

11 nfv 51 
हजार 126

२ औषिी तथा सामग्री खररद 5 िाख 4९ हजार
203

३ ओखरकोट स्वास््य चौकीका २ 
वटा भवन ममात

4 िाख 85 हजार
37

२ वटा भवनिाई ममात गरी 
कोलभड अस्पताि संचािनमा

ल्याईएको ।

४ झजल्िास्तरीय आईसोिेसन सेन्टर 
व्यवस्थापन 2 िाख 

स्थानीय तहको सहकायामा 
आइसोिेसन सेन्टर संचािनमा

ल्याइएको ।
५ पािे पहरो 1 िाख 21 हजार 

150
टवलभन् न क्वारेन्टाइन स्थािमा 

वसेका
६ टवलभन्न क्वारेन्टाइनमा सम्िौता 

अनसुार खाना खवुाए वापत
24 िाख 10
हजार 300

टवलभन् न होटि संचािकिाई
उपिव्ि गराइएको 14



कोलभड अस्पताि तथा कोरोना व्यवस्थापनमा आ. व. 2077-78 मा भएको खचाको टववरण
लस.नं. टववरण खचा कैटफयत

७ मानव उद्बार तथा मालसक भाडामा लिए 
वापतको गाडी भाडा 2 िाख 67 हजार 192

८ टवलभन् न क्वारेन्टाइनमा वायररङ्ग 18 हजार 585
९ VTM िगायतका सामग्री खररद 85 हजार 936

१० कोलभड अस्पतािको िालग फलनाचर खररद 1 िाख 95 हजार 744

११ अझक्सजन कन्सल्रेसन मेलसन खररद 4 िाख 98 हजार 330

१२ टपटपइ सेट, अझक्सलमटर,  औषिी, एझन्टजेन्ट 
िगायतका सामग्री खररद 6 िाख 81 हजार 994

15



कोझभर्ड एझदटझजन टेस्ट पझछको नझतजा
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lबैशाखदझेख हािसबमको र्डाटा

पोजेटिभ नेगेटिभ मतृ्यु Linear (मतृ्यु)

16



झिमरुक गाउँपाझिकाको पुंझजजकरण एकाई तथा वर्डा कार्ायिर्हरुबाट 

भएका घटनादताय सबवदिी कार्यक्रमहरुको प्रगझत झववरण

17



झिमरुक गाउँपाझिकामा भएका जबमा घटना दतायहरु

जदम, ११४३

मतृ्र्,ु २१७

सबवदि झवच्छेद, २

झववाह दताय, २६७

बसाईसराइ दताय, ८५

जबमा सुंख्र्ा -१७९४

जदम मतृ्र्ु सबवदि झवच्छेद झववाह दताय बसाईसराइ दताय
18



झस.न. मखु्र् कामको झववरण झवझनर्ोझजत वजेट खचय रकम खचय प्रझतशत मखु्र् उपिव्िी

१
सामाझजक सरुक्षा भत्ता झवतरण 

बैंझकङ्ग प्रणािीवाट सरुु

८ करोर्ड झवझनर्ोजन 

गररएकोमा 7 करोर्ड 

44 िाख 35 हजार 

869 प्राझप्त

7 करोर्ड 32 िाख 

85 हजार 575 98.45
सवै वर्डाका ३०७८जना िाभग्राहीहरुको 

सा.स.ुभत्ता बैंकवाट झवतरण गररएको

२

व्र्झिगत घटना दतायका दताय 

झकताब झर्डझजटाईजेसनका िाझग 

परामशय सेवा

2 िाख 63 हजार
2 िाख 49 हजार 

374 94.82
सबै वर्डाका परुाना १९६ वटा दताय

झकताबहरुिाई MIS System मा प्रझवष्ट 

गररएको

३

आर्ोजना सबवदिी 

अझभमझुखकरण ताझिम

कार्यक्रम सजचािन

२ िाख २० हजार ७२ हजार 32.73

MIS System तथा सा.स ुको वारेमा ३५ 

जना कमयचारीहरु तथा जनप्रझतझनिीिाई 

ताझिम प्रदान गरी उनीहरुको क्षमता अझभवझृि

भएको

19



झिमरुक गाउँपाझिकाको प्रशासन शाखाबाट सुंचािन भएका कार्यको 

प्रगझत झववरण

20



झिमरुक गाउँपाझिकामा भएका जबमा कमयचारी सुंख्र्ा- गाउँपाझिका/वर्डा 

कार्ायिर्/ स्वास््र् सुंस्थाहरु समेत

50

61

111

कममचारीहरुको संख्यात्मक वववरण

स्थार्ी कमयचारी करारका कमयचारी जबमा कमयचारी 21



झिमरुक गाउँपाझिकामा दताय भएका प्राइभटे र्मय सुंख्र्ा

संख्या, 
जम्मा दताा, 

30

संख्या, यस 
आ.व.मा  
दताा, 30

जम्मा संख्या

जबमा दताय र्स आ.व.मा  दताय 22



झिमरुक गाउँपाझिकाबाट हािसबम झवतरण गररएका ज्र्ेष्ठ नागररक पररचर् पत्र सुंख्र्ा

यस आ.व.मा 
टवतरण, 14

संख्या, अझघल्िो
आ.व.मा टवतरण

जम्मा टवतरण 
संख्या, 307

जम्मा संख्या

र्स आ.व.मा झवतरण अझघल्िो आ.व.मा झवतरण जबमा झवतरण सुंख्र्ा 23



झिमरुक गाउँपाझिकाबाट हािसबम झवतरण गररएका अपाङ्ग पररचर् पत्र सुंख्र्ा

यस आ.व.मा 
टवतरण, 19

अझघल्िो
आ.व.मा 
टवतरण, 
322

जम्मा 
टवतरण 
संख्या, 
341

जम्मा संख्या

र्स आ.व.मा झवतरण अझघल्िो आ.व.मा झवतरण जबमा झवतरण सुंख्र्ा 24



झिमरुक गाउँपाझिकामा हािसबम दताय भएका सहकारी सुंख्र्ा

यस आ.व.मा दताा
2

यस आ.व.मा नटवकरण
10

गत 
आ.व.सम्म 

दताा
28

जम्मा दताा
भएका
30

जम्मा संख्या

र्स आ.व.मा दताय र्स आ.व.मा नझवकरण गत आ.व.सबम दताय 25



झिमरुक गाउँपाझिकाबाट हािसबम भएका दर्ार् झनरोपण सबवदिी झववरण

जम्मा उजरुी संख्या, 44

सनुवुाई भएका उजरुी
संख्या, 28

मेिलमिाप  भएको
संख्या, 15

लनणाय लसफाररस 
संख्या, 13

हेना बाँकी
संख्या, 16

जबमा उजरुी सुंख्र्ा सनुवुाई भएका उजरुी सुंख्र्ा मेिझमिाप  भएको सुंख्र्ा हनेय बाँकी सुंख्र्ा26



झिमरुक गाउँपाझिकाको र्ोजना शाखा तथा रोजगार कार्यक्रम मार्य त 

सुंचािन भएका कार्यहरुको प्रगझत झववरण

27



झिमरुक गाउँपाझिकाका झवझभदन र्ोजना तथा आर्ोजनाहरुको सुंख्र्ातमक झववरण
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उपभोक्ता मार्म त ठेक्काबाि रोजगारतर्म
जम्मा सम्झौता सम्पन्न भएका योजना

28



र्ोजना तथा आर्ोजनाहरुबाट रोजगार पाएकाहरुको सुंख्र्ात्मक झववरण

मझहिा १८१

परुुष २१६

जबमा ३९७

प्रिानमदत्री रोजगार कार्यक्रम मार्य त सबपदन भएका र्ोजना तथा आर्ोजनाहरु

कूि वजटे २ करोर्ड ५ िाख २५ हजार

खचय भएको रकम २ करोर्ड ५ िाख २४ हजार ९ सर्

29



झिमरुक गाउँपाझिकाको कृझष एकाइबाट सुंजचािन भएका कार्यहरुको

प्रगझत झववरण

30



झस.न. मखु्र् कामको झववरण
झवझनर्ोझजत 

वजेट
खचय रकम खचय प्रझतशत मखु्र् उपिव्िी

१
कृषक पाठशािा 

सुंचािन
८० हजार ८० हजार १००.

२५ जना  कृषकहरुिाई १६ हप्तासबम आिु खेतीको बारेमा

व्र्ावहाररक ज्ञान सीप प्रदान गररएको

२
साना कृझष औजार तथा 

र्दत्र उपकरणमा अनदुान

१७ िाख ५०

हजार

१३ िाख 

२२ हजार ७

सर् ४८

७५.५९

झमनीझटिर २० वटा , रोटाभेटर १ वटा  , र्डी फ्रीज ४ वटा , 

कबबाईन झमि ९ वटा ,मल्टी थ्रेसर २ वटा ,टनेि १ वटा 

,थोप सेट १ वटा, बाख्रा तौिने मेझसन २ वटा , चेनस ३ 

वटा  , ब्रसकटर ३ वटा गरी  ४६ वटा  कृझष समहू , 

सहकारी ,कृझष र्मयिाई कृझष र्दत्र उपकरण झवतरण  

गररएको

३

र्िरू्ि दशक अदतरगत 

स्थानीर् तहमा झबरुवा रोपण 

अझभर्ान कार्यक्रम (५०% 

अनुदान)

१० िाख
८ िाख ८०

हजार ४८५
८८.०५

झिमरुक  गाउँपाझिका  वर्डा नबवर ४ र ५ को चिुारा 

के्षत्रमा ३३७ रोपनी के्षत्रर्िमा कागती तथा सदुतिाको के्षत्र 

झबस्तार गररएको । 31



तस.न.
मुख्र् कामको

तििरण

तितनर्ोतजत 

िजेट
खर्य रकम खर्य प्रततशत मुख्र् उपलव्धी

४

अझसना प्रभाझवत 

कृषकहरुको िाझग

गहुकँो उदनत झबउ 

झवतरण

५ िाख
४ िाख ९८ 

हजार
९९.६

झिमरुक गाउँपाझिका वर्डा नबबर ६,७ र ८ का 

अझसना प्रभाझवत कृषकहरुिाई ५० ्वीदटि  

गहुको उदनत झबउ झवतरण गररएको 

५

कृझष ताझिम तथा 

नमनूा प्रदयशनी केदर

स्थापना 

३ िाख १४ 

हजार ६५०

३ िाख १४ 

हजार ६५०

१००.

कररब १५० जना कृषकहरुिाई र्स कृझष तथा 

नमनुा प्रदशयनी केदरमा ब्र्बहाररक ताझिम प्रदान

गररएको

६

तरकारी तथा 

र्िरू्ि नसयरी

स्थापना ३ िाख ३ िाख 

१००.
झिमरुक गाउँपाझिका वर्डा नबबर ३ आहािखोिा, 

वर्डा नबबर ५ चिुारा,र वर्डा नबबर  ८   

िािापोखरीमा नसयरी स्थापना गररएको

७

झवपदन वगयका कृषक 

हरुको िाझग टनेि 

झवतरण ४ िाख ४ िाख
झिमरुक  गाउँपाझिका वर्डा नबबर ३ झसबिेनीमा 

२७ वटा प्िाझस्टक  टनेि झनमायण गररएको
32



झिमरुक गाउँपाझिकाको पश ुएकाइबाट सुंजचािन भएका कार्यहरुको 

प्रगझत झववरण

33



झस.नुं. मखु्र् कामको झववरण
झवझनर्ोझजत 

बजेट
खचय रकम

खचय 

प्रझतशत
मखु्र् उपिब्िी

१
गा.पा. स्तरीर् गाई भैसी पािन 

सबबदिी ताझिम
५० हजार ५० हजार १००

गाई भैसी पािन सबबदिी -२१ 

जना कृषकहरुिाई ताझिम झदई

ज्ञान झसप क्षमता झवकासमा 

अझभवझृि भएको

२
गा.पा. स्तरीर् बाख्रा पािन सबबदिी

ताझिम
६० हजार ६० हजार १००

बाख्रा पािन सबबदिी -२१

कृषकहरुिाई ताझिम झदई

ज्ञान झसप क्षमता झवकासमा 

अझभवझृि भएको

४ र्डािे घासँका बेनाय खररद र ढुवानी ९० हजार ९० हजार १००

घाँसको श्रोत केदर स्थापना

पशिुाई खवुाएर  दिु/मास ु

उत्पादनमा वझृि हुने ।34



झिमरुक गाउँपाझिकाको झशक्षा एकाइसुंग सबवझदित सुंचािन भएका 

कार्यहरुको प्रगझत झववरण

35



झस.न. मखु्र् कामको झववरण झवझनर्ोझजत वजेट खचय रकम खचय प्रझतशत

१
झवद्यािर् भौझतक पवूायिार 

झनमायण अनदुान
१ करोर्ड ८३ िाख

१ करोर्ड ७९ िाख ५७ हजार 

३६५
९८

A. श्री अमरझसुंह मा.झव.सौतामारे र श्री प्रभात मा.झव.आहािखोिामा ४ कोठे  प्की भवन झनमायण        

B. श्री बािझशक्षा मा.झव. ओखरकोट र सवोदर् मा.झव.गरे्डरपानीमा २ कोठे प्की भवन झनमायण              

C. श्री ने.रा.मा.झव.मकायवाङ र श्री ने.रा.आ.झव.झहरापोखरीमा वास सझहतको प्की शौचािर्  झनमायण कार्य भएको   

D. श्री अमरझसुंह मा.झव.सौतामारेमा सभाहि झनमायण भएको      

E. झमझत२०७८।०३।२२ गतेको प्राप्त पत्रानसुार राष्ट्ट्रपझत शैझक्षक सिुार कार्यक्रमतर्य  अझदतम समर्मा थप २ कोठे भवन श्री चदर 

झवकास प्रा.झव. झिमरुक -१  र जनचाहाना प्रा.झव.झिमरुक-१.िाई  प्राप्त भएकोिे उि कार्यक्रम कार्यदवर्न प्रझक्रर्ा अनसुार 

एकमषु्ट रकम झवद्यािर्को खातामा रकम झनकासा गररएको छ 

F. र्स भौझतक झनमायण कार्यक्रमबाट  सामदुाझर्क झवद्यािर्का झवद्याथीहरुिाई झसकाइ सहजीकरणका िाझग सहज भएको छ । 

36



झस.न. मखु्र् कामको झववरण झवझनर्ोझजत वजेट खचय रकम खचय प्रझतशत

२

झवद्यािर्मा शैझक्षक गणुस्तर 

सदुृढीकरण एवम ्कार्यसबपादनमा

आिाररत प्रोत्साहन अनदुान

२ करोर्ड ६६ िाख

२ हजार

२ करोर्ड ४७ िाख

५ हजार
९२.९

उपिव्िी

१.श्री बिभर मा.झव.वाँझदकोटमा झवज्ञान प्रर्ोगशािा स्थापना , 

श्री जनता मा.झव.झटमरुचौरमा सचूना प्रझवझि प्रर्ोगशािा तथा श्री न.ेरा.मा.झव. मकायवाङमा पसु्तकािर्  

स्थापना भएको   र्सबाट कररब २ हजार झवद्याथीहरु प्रत्र्क्ष िाभाझदवत भएका छन ्।जसबाट झसकाई 

सहजीकरण प्रझक्रर्ािाई व्र्वहाररक र वैज्ञाझनक बनाउन  सहज  

२.उत्कृष्ट  झसकाइ उपिब्िी हाझसि गने श्री िक्ष्मी मा.झव.बाुंगेिाई   प्रोत्साहन स्वरुप  २ िाख अनदुान 

प्रदान गररएको छ ।र्सबाट झवद्यािर्को शैझक्षक गणुस्तर अझभवझृि गनय टेवा पगेुको छ ।
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झस.न. मखु्र् कामको झववरण झवझनर्ोझजत वजेट खचय रकम खचय प्रझतशत मखु्र् उपिव्िी

३

तोझकएका झवद्याथीको झदवा 

खाजाका िाझग झवद्यािर्िाई 

अनुदान

७४ िाख ९६ हजार 

८७५

७१ िाख ६७ हजार 

७५०
९५.६

आिारभतू तह (कक्षा १-५ )सबम  अध्र्र्नरत करीब ६००० 

जना झवद्याथीहरुिाई खाजा व्र्वस्थापन गररएको छ ।र्सबाट 

झवद्याथीहरुको उपझस्थझतमा वझृि तथा पोषणमा सबै 

बािबाझिकाहरुको पहुचँ झवस्तार भएको छ ।

४
प्र.अ. र झवद्यािर् कमयचारीका 

िाझग िेखा तथा झजदसी ताझिम
२ िाख २ िाख १००

४६  वटा सामदुाझर्क झवद्यािर्का प्र.अ.तथा १० वटा माध्र्झमक 

झवद्यािर्का िेखा हनेे कमयचारीको पेशागत क्षमता झवकास भई 

झवद्यािर्को िेखा तथा झजदसी प्रणािीमा क्रमशः सिुार आएको

छ ।

५
अुंगे्रजी,गझणत र झवज्ञान झवषर्मा

झशक्षण सहर्ोग अनुदान
२५ िाख ९२ हजार

२२ िाख १५ हजार 

३२५
८५.४६

१.अुंग्रेजी,गझणत र झवज्ञान झवषर्का दरवददी अभाव भएका 

माध्र्झमक झवद्यािर्हरुमा झशक्षक व्र्वस्थापन गररएको छ ।
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झस.न. मखु्र् कामको झववरण झवझनर्ोझजत वजेट खचय रकम खचय प्रझतशत मखु्र् उपिव्िी

६

सावयजझनक झवद्यािर्मा 

अध्र्र्नरत झवद्याथीहरुका 

िाझग छात्रबझृत्त (आवासीर् 

तथा गैरआवासीर्)

१६ िाख ४५ 

हजार

१५ िाख २७

हजार ८००
९२.८८

सामदुाझर्क झवद्यािर्का कररब ३५०० 

जना झवद्याथीहरु  (छात्रा,दझित, तथा 

अपाङ्ग)िाई छात्रावझृत झवतरण 

गररएको छ । 39



झिमरुक गाउँपाझिकाको स्वास््र् एकाइ मार्य त सुंचािन भएका 

कार्यहरुको प्रगझत झववरण
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झस.न. मखु्र् कामको झववरण झवझनर्ोझजत वजेट खचय रकम

खचय 

प्रझतशत मखु्र् उपिव्िी

१

८४ वषय माझथका ज्र्ेष्ठ 

नागररकहरुका िाझग उपाध्र्क्ष

कोषेिी कार्यक्रम

३ िाख ७५ 

हजार

३ िाख ७५ 

हजार
१००

मझहिा ८३ जना पुरुष ६७ जना गरी जबमा१५०जना ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको  घर 

दिैोमै स्वास््र्कमी सझहतको टोिी पुगी स्वास््र् चेक जाच गरी कोशेिी

उपिब्ि गराउदा ज्रे्ष्ठ नागररक अत्र्दतै खसुी भएको ।

२

झिमरुक गाउँपाझिकाझभत्र 

बसोबास गने ६० बषय माझथका 

नागररकिाई झनशलु्क आँखा 

उपचार कार्यक्रम 

३ िाख
२ िाख ५१ 

हजार ४८७
८४

नरेदर गार्त्री आँखा अस्पताि झबजुवारबाट  आखा उपचार सेवा -२१९ 

जनािे  पाएका  छन् जस  मध्रे् चश्मा बनाउनेको  सुंख्र्ा  -१०९ जना र 

शल्र्झक्रर्ा उपचार सेवा प्राप्त गनेको सुंख्र्ा -२० जना रहकेा ।   

३
झन:शलु्क औषिी खररद र 

झवतरण 

२३ िाख ९० 

हजार

२१ िाख १६ 

हजार ३४०
८९ कोझभर्ड अस्थाई अस्पताि,स्वास््र् चौकी र आिारभतू स्वास््र् सेवा 

केदरबाट समेत गरी जबमा २५९३७ जनािे स्वास््र् उपचार सेवा प्राप्त  गरेका ।

४
आर्वुेझदक औषझि खररद र 

झवतरण 

४ िाख ८० 

हजार

४ िाख ८० 

हजार
१००

पाझिकास्तरमा मच्छीमा नागररक आरोग्र् केदर स्थापना भई सुंचािनमा आए 

पश् चात  २२०२ जनािे आर्ुवेझदक उपचार सेवा प्राप्त गरेका ।
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झस.न.
मखु्र् कामको 

झववरण

झवझनर्ोझजत 

वजेट
खचय रकम खचय प्रझतशत मखु्र् उपिव्िी

५

कोझभर्ड 

१९अस्थार्ी

अस्पताि 

सुंचािन 

गररएको  

१५ िाख २४

हजार ४००

११ िाख 

५१ हजार 

१२६

७४

ओखरकोट स्वास््र् चौकीमा १ जना झचझकत्सक, १ जना स्टार् नसय सझहत 

दक्ष जनशझिको व्र्वस्था गरी झचझकत्सकीर् स्वास््र् सेवा उपिब्ि 

गराइएको ।

हाि ५ बेर्ड सझहत अझ्सजन झसझिदर्डर ४ वटा ,अझ्सजन कदसदटे्रटर ११ 

वटा पल्स अझ्सझमटर  ३० वटा र कोझभर्ड १९ को सुंक्रमण झनर्दत्रण, 

उपचार र झनदानका िाझग चाझहने औजार ,उपकरण ,स्वास््र् सामग्रीहरु  

सझहत कोझभर्ड सुंक्रझमतको उपचारका िाझग अत्र्ावश्र्कीर् औषिी 

ब्र्बस्थापन गरी सुंचािनमा ल्र्ाइएको थप ५ बेर्ड तर्ारी अबस्थामा 

राझखएको 

२०७८ वैशाखदझेख हािसबम २०९ जनाको antigen test गररएकोमा 

११४ जनामा  कोझभर्ड १९ सुंक्रमण पुझष्ट भएको छ । आजको झमझतसबम 

कोझभर्ड अस्पतािमा भनाय भई झनको भएको सुंख्र्ा - १० जना ,होम 

आईसोिेसनमा बसी  झनको भएको सुंख्र्ा - ९४ जना र आजको झदनसबम 

होम आईसोिेसनमा बसेकाको सुंख्र्ा - १० जना रहकेो  छ । हाि उहाहरु 

सबैको स्वास््र् अवस्था सामादर् रहकेो छ । कोझभर्डका कारण झजल्िाझभत्र 

मतृ्र्ु भएको सुंख्र्ा - २ जना झजल्िा बाझहर मतृ्र्ु भएको सुंख्र्ा - ८ जना 

समेत गरी जबमा १० जनाको मतृ्र्ु भएको  छ। 
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झिमरुक गाउँपाझिकामा पोषण स्वर्ुंसेझवका मार्य त मार्य त सुंचािन 

भएका कार्यहरुको प्रगझत झववरण
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झस.नुं मखु्र् कार्यक्रमको झववरण झवझनर्ोझजत वजेट खचय रकम खचय प्रझतशत मखु्र् उपिव्िी

१

गाउँपाझिका स्तरीर् पोषण तथा खाद्य 

सरुक्षा झनदशेक सझमझतका

पदाझिकारीहरुिाई पोषणको महत्व, 

बहुके्षत्रीर् पोषण र्ोजना,र्सको 

कार्ायदवर्न, अनगुमन, तथा प्रझतवेदनबारे १

झदवसीर् प्रझशक्षण   

३५ हजार
२६ हजार 

८५५    
७७.५ प्रझतशत

३० जना सहभागीहरुिाई 

पोषणको बारेमा जानकारी 

गराइएको

२
वर्डा स्तरीर् पोषण तथा खाद्य सरुक्षा 

झनदशेक सझमझतको गठन तथा वैठक
१ िाख  ६ हजार

१ िाख  ६ 

हजार १०० प्रझतशत

सवै वर्डाका ८० जना 

सहभागीहरुिाई पोषणको 

बारेमा जानकारी गराइएको
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झस.न. मखु्र् कामको झववरण झवझनर्ोझजत वजेट खचय रकम खचय प्रझतशत मखु्र् उपिव्िी

३

आिारभतू झवद्यािर्हरुमा 

झर्ल्टर प्रणािी झवतरण 

कार्यक्रम

८ िाख ४९ हजार
८ िाख ४९ 

हजार
१००

१.आिारभतू तह (कक्षा १-५) सबमका 

कररब ३८०० झवद्याथीहरुमा स्वच्छ झपउने 

पानीको पहुचँ झवस्तार भएको छ ।र्स 

कार्यक्रमबाट २४  वटा सामदुाझर्क 

झवद्यािर्हरुमा झवद्यतुीर् झर्ल्टर जर्डान 

गररएको छ ।
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झस.नुं मखु्र् कार्यक्रमको झववरण
झवझनर्ोझजत 

वजेट
खचय रकम

खचय 

प्रझतशत
मखु्र् उपिव्िी

३
सनुौिो हजार झदनका आमाहरुको 

समहुिाई तरकारीको झवऊ झवतरण

२ िाख ४० 

हजार

२ िाख ४० 

हजार
१००

सवै वर्डाका २४० जना १००० 

झदनका आमाहरुको पोषणमा सिुार 

हुने

४

झवपदन समदुार्का सनुौिो हजार 

झदनका आमाहरुिाई प्राथझमकता 

झदई -तौझिर्ा,नेिकटर,साबनु तथा 

सरर् १ झकिो झदने) 

१ िाख ९५ 

हजार

१ िाख ९५ 

हजार
१००

सरसर्ाईमा ध्र्ान झदने बानीको 

झवकास हुने ।

५
आिारभतू झवद्यािर् र स्वास््र् 

सुंस्थाहरुमा झर्ल्टर जर्डान कार्यक्रम

८ िाख ४९ 

हजार

८ िाख ४९ 

हजार
१००

२४ वटा आिारभतू 

झवद्यािर्का३८००  बािबाझिका र 

८ वटा स्वास््र् सुंस्थाहरुमा स्वच्छ

खानेपानीको पहुचँमा वझृि भई 

झवरामी हुने दर घट्ने 46



झिमरुक गाउँपाझिकामा िघ ुउद्यम कार्यक्रम मार्य त सुंचािन भएका 

कार्यहरुको प्रगझत झववरण
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क्र.स. मखु्र् कामको झववरण झवझनर्ोझजत वजेट खचय रकम खचय प्रझतशत मखु्र् उपिब्िीहरु

1

उद्यम टवकासका िालग 
सामाझजक पररचािन 

कायाक्रम
50 हजार 400

48 हजार 
790

९६.
झिमरुक गाउँपालिकाका वडा नं. ६ र ७ मा टवलभन्न समूह 
गठन तथा  छनौट गरी घरिरुी सवेक्षण,ग्रामीण िेखाजोखा 
जस्ता कायाक्रम गरेको।

2
उद्यमझशिता टवकास 

तालिम 
1 िाख 34
हजार 400

1 िाख 17
हजार 560

८७
वडा नं. ६ र ७ मा ६६ जनािाई ३ वटा तालिम प्रदान 
गररएको , सहभागLहरुिे व्यवसाय कसरी गने र व्यवसायका 
फाईदा र वेफाईदाहरु छुट्टाउन सक्षम भएका

3
प्राटवलिक लसप टवकास 

तालिम 
6 िाख 38
हजार 800

2 िाख 27
हजार 885

३५

वडा नं. ६ मा १० जना र ७ मा ९ जनािाई ३ मटहने
लसिाईकटाई तालिम ;'? गरेको
वडा नं. ६ मा २ जनािाई व्यटुटपािार तालिम,
वडा नं. ६ मा १० जनािाई वटुटक तालिम र वडा नं. ६ 
मा १० जनािाई ३० ददने वटुटक तालिम प्रदान गररएको 
जसिे गदाा व्यवसाय गने सक्षम वनाइएको,
वडा नं. ७ मा चोयाको झचत्रा वनाउने तालिम ददएको जसिे 
आयआजानमा टेवा परुाउन सहयोग गरेको

4 प्रटविी हस्तान्तरण 2 िाख 68
हजार 800

74 हजार 
400

२६
लसिाई मेलसन  4 वटा ,ईन्टरिग मेलसन 1 वटा ,कैची 9 
वटा ,ररङ्ग 10 वटा टवतरण गरेको जसिे गदाा उद्यdLिाई 
उद्यम संचािन गना केहL राहत लमिेको
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मखु्यमन्त्री ग्रालमण टवकास तथा रोजगार कायाक्रम 
योजनाहरुको टववरण वजेट खचा

टवपन्न वगाका कृषकका िालग 
प्िाझस्टक टनेि टवतरण 4 िाख 3 िाख 85

हजार
टनेिलभत्र तरकारी तथा बेनाा
उत्पादन गरी टवपन्न वगाको 
आयस्तरमा वटृि हनेु

टवपन्न वगाका कृषकका िालग 
मरुाा जातको राँगो  टवतरण 7 िाख 7 िाख उन् नत जातको नश् ि सिुार भै दघुको 

उत्पादनमा वदृद्ब हनेु

टवपन्न बगाका जोझखमयकु्त #/ 
भएका  पररवारको आवास 
लनमााण

10 िाख 50
हजार

8 िाख 19
हजार 806

६  वटा टवपन्न वगाका नागररकिे 
सरुझक्षत आवासमा वस्ने अवस्था
सजृना हनेु

टवपन्न अपाङ्ग तथा दलित वगाका 
िालग ट्वाइिेट लनमााण 4 िाख 3 िाख 99

हजार 800

वडा नं. ३ को कोटफेर वस्तीमा 
सरसफाइयकु्त वस्ती टवकास भइ 
सरुवा रोगको संक्रमणबाट वच्न
सहज हनेु 

49



सरुझक्षत नागररक आवास कायाक्रम
वजेट लनकासा खचा

सरुझक्षत नागररक आवास 
कायाक्रम -झिमरुक
गाउँपालिका- 200 वटा
cfjf; lgdf{)f

1 s/f]* 25 nfv 52 xhf/ 
47 nfv 50 

xhf/ 

झिमरुका गाउँपालिकाबाट थप रकमको व्यवस्था 
गरी  95 घर पररवारिे सरुझक्षत आवासमा वस्ने 
अवस्था सजृना भएको 

टवपन्न वगाका िालग 
जस्तापाता खररद 2 s/f]* 2 s/f]* 2 s/f]*

झिमरुका गाउँपालिकाका आ.व 2075-076मा 
120 घर आ. व 2076-077 मा 533 घर र 
आ.व= 2077-078 मा 323 घर गरी जम्मा  
976 घर पररवारिाई  खरको छानाबाट टवस्थापन 
गरी जस्तापाताको सरुझक्षत आवासमा वस्ने अवस्था 
सजृना भएको 

लनशलु्क जग्गा व्यवस्थापन सम्वन्िमा 
आिारभतू स्वास््य सेवा केन्रको भवन लनमााणका िालग वडा  न 4 मा 
कररव 3 रोपनी ,  वडा न 8  मा 9 आना , वडा न 3 को वडा 
कायाािय भवन लनमााणका िालग  1.5 रोपनी भन्दा बढी र 15 सैयाको 
अस्पताि लनमााणका  िालग ओखरकोट स्वास््य चौकी नझजक ढाँडामा 7 
रोपनी भन्दा बढी जग्गा लनशलु्क रुपमा प्राप्त गररएको ।

वडा न 3 4 र 8 मा आिारभ"त सेवा केन्रको भवन 
लनमााणको काया सरुु भएको, वडा न 3 मा वडा कायाािय 
भवन लनमााणको क्रममा रहेको , 15 शैयाको kflnsf:t/Lo
अस्पतािका िालग सोही जग्गामा भवन लनमााणका िालग  
डीटपआर तयार भएको ।
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समस्याहरु/समस्या समािानका िालग गररएका प्रयासहरु 
लस.न समस्या समािानको िालग गररएका प्रयासहरु
१ पयााप्त जनशझक्तको कमी िोकसेवा आयोगमा कमाचारी पदपूलताको िालग माग गररएको
२ सूचना प्रटवलिमैत्री दक्ष 

जनशझक्तको कमी
जनशझक्तको दक्षता वदृि गनाको  िालग तालिम संञ्चािन 
गररएको

३ भौलतक पूवाािारको 
कमी(गाउँपालिका,वडा
कायााियका भवन नभएका
,भएका पलन झजणा अवस्थामा 
रहेका)

सभाहि लनमााण गरी सोही ठाउँबाट गाउँपालिकाको काम 
कारबाही संञ्चािन गने व्यवस्था लमिाइएको । गाउँपालिको 
प्रमखु प्रशासकीय भवन र वडाहरुका भवन लनमााण भइ 
रहेका।

४ Landline टेलिफोन नभएको
तथा मोबाइि फोनमा समेत 
समस्या

नेपाि टेलिकममा सेवा सिुारको िालग पटक पटक मौझखक 
तथा पत्र माफा त समेत जानकारी गराइएको 

५ पयाटकीय क्षेत्रको पयााप्त टवकास 
गना नसटकएको 

पयाटकीय स्थिहरुको टवकास गने कायािाई लतव्ररुपमा अगालड वढाइएको 
। नेपाने खेिकुद मैदान ,रक गाडेन ,ओखरकोट कोट घर ,इस्नाथानको 
DPR तयार गरीएको 51



जानकारीको िालग

माझथ उझल्िझखत झववरणमा सुंझक्षप्त र मखु्र् मखु्र् कुराहरु समावेश गररएको छ ।

वाझषयक प्रगझत प्रझतवेदनमा सबपणुय झववरण हनेय स्नु हुनेछ । केही झदनपझछ

गाउँपाझिकाको वेवसाइट www.jhimrukmun.gov.np मा हनेय सझकनेछ।
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यहाँहरुका कुनै झजज्ञासाहरु ?
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िन्यवाद।
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