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गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

ताकुकोट, गोरखा

भौतिक परू्वाधवर 
तर्कवस शवखव 

प्रस्तोता: ई. अलिनव गौतम

प्रमुख, िौलतक पवूायधार लवकास शाखा



प्रस्िुतिकव तर्षयहरू

– शाखाको पररचर्

– बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकाका पवूायधारहरू

– आ.व. २०७८/७९ को पवूायधार र्ोजना

– आ.व. २०७८/०७९ का कार्यर्ोजनाहरू

– आ.व. २०७८/७९ को कार्यसमीक्षा

– पवूायधार के्षत्रको बजेट र खचय

– आ.व. २०७९/८० का कार्यर्ोजनाहरू तथा Work Schedule Plan

– समस्र्ाहरू

– अन्र् (पवूायधार ल्र्ाब)



प्रवतर्तधक शवखव

– आजको र्ुग लवज्ञान तथा प्रलवलधको र्ुग हो ।

– गाउँपालिकाको लवकासका िालग िौलतक र प्राकृलतक स्रोत/साधनको जलत मात्रामा िलूमका हुन्छ, त्र्सिन्दा 

बढी िलूमका जनशलिको हुन्छ ।

– लवकासका िालग मानवीर् पुँजी आवश्र्क हुन्छ र सोको लनमायण गनय प्रालवलधक शाखा अपररहार्य हुन्छ ।

– प्रालवलधक ज्ञान प्राप्त व्र्लििे मात्रै प्राकृलतक स्रोत र साधनको उलचत उपर्ोग गनय सक्छ ।

– प्रालवलधक शाखा प्रालवलधक रूपिे जलत शालिशािी हुन्छ त्र्लत नै गाउँपालिका शलिशािी हुने हो; लवकास 

हुने हो ।

– समर्ानुकूि लवकास हुन सकेन िने कलहिै पलन समाज/संस्थािे लवकास गनय सक्दनै ।



प्रवतर्तधक शवखव

– लवज्ञान एउटा अलतररि आत्मा हो, प्रलवलध िनेको त्र्ो अलतररि आत्मािे उ्जाएको आलवस्कार हो । 

– मान्छेिे आलदम कािदलेख नै प्रलवलधको प्रर्ोग गद ैआएको हो ।

– गाउँपालिकाको माटोसहुाउँदो प्रलवलधको लवकास गनयका िालग प्रालवलधक शाखाको मह्वपूणय िलूमका छ ।

– लवज्ञान रूख

– प्रलवलध फि

– शाखा हाँगा/हात

– प्रलवलध=प्र+लवलध लवशेष लवलध/वैज्ञालनक तररकािे गररने लवलध 

– प्रालवलधक=प्रलवलध+इक



प्रवतर्तधक 

– कृलष प्रालवलधक

– पशु प्रालवलधक

– स्वास््र् प्रालवलधक

– पूवायधार प्रालवलधक



परू्वाधवर 

पूर्वाधवर : पूर्ा + आधवर

– लवकास, लनमायण, उद्योगधन्दा आलदको स्थापनाका िालग आवश्र्क पने वस्तु, सीप, ज्ञान र िौलतक संरचना आलद ;

– कुनै काम थािनी गनय आवश्र्क पने पलहिो आधार ;

– लवकासको पवूय आधार/जग; लवकासको पवूय सतय; दक्ष मानवबाट गररने लवकासात्मक कार्य ;

– कुनै पलन गाउँपालिकाका कलत लवकलसत छ िनेर िौलतक चस्मािे आकिन गने आधार िनेको पवूायधारको उपि्धता ; 

– आलथयक सामालजक रूपान्तरणको पलहिो सतय ;

– नेपािमा पलन पवूायधार लवकासलबना सामालजक रूपान्तरण सम्िव छैन िन्ने सोच नागररक र राजनीलतक दिहरूमा पाइन ु

ज्र्ाद ैसकारात्मक कुरा ;

– राज्र् लवकासशीि अवस्थामा रहदँासम्म पवूायधार िनेको लनमायण ;



परू्वाधवर

भौतिक परू्वाधवर
सडक, भर्न, तर्द्यिु, टेतिफोन, खवनेपवनी, ढि, 

तसिँचवइ ...

सवमवतिक परू्वाधवर
तशक्षव, स्र्वस््य ...



परू्वाधवर शवखवको हविको अर्स्थव

जनशलि-लववरण

– ई. अभिनर् गौतम

– स.ई. अलस्मता अलधकारी

– स.ई. उज्वि लगरर

– अ.स.ई. लवजर् गरुुङ

– अ.स.ई. अन्जु थापा

– अ.स.ई. सलुनि मोिान

– खा.पा.स.टे. वसन्त िट्ट

– अलमन प्रेम गरुुङ

– ्र्ाक हो अपरेटर श्री थारु



बवरपवक सुतिकोट गवउिँपवतिकवकव परू्वाधवरहरू

– सामदुालर्क िवन .... ७५ वटा 

– वडा नं. १ ... १ वटा

– वडा नं. २ ... ४ वटा

– वडा नं. ३ ... ९ वटा

– वडा नं. ४ ... २१ वटा

– वडा नं. ५ ... १३ वटा

– वडा नं. ६ ... १३ वटा

– वडा नं. ७ ... ८ वटा

– वडा नं. ८ ... ६ वटा

– गाउँपालिकाको प्रशासकीर् िवन ... एक 

(इन्टेररर्रको कार्य हुदँ)ै

– बहूद्दशे्र्ीर् सिाहि ... एक (इन्टेररर्रको कार्य हुदँ)ै

– खानेपानी

– फेरोलसमेन्ट टंकी ... 

– आर.सी.सी. टंकी ... 

– वडा कार्ायिर् िवन

– आफ्नै िवन िएको .... पाँच वटा

– नव लनलमयत ... एक (वडा नं. ८)

– िाडामा बसेको .... एक (वडा नं. ६)



बवरपवक सुतिकोट गवउिँपवतिकवकव परू्वाधवरहरू

– सडक (लक.मी.) .... ४१७.४८

– पालिका स्तरीर् (लक.मी.) .... १३६.७५

– ग्रालमण (लक.मी.) .... ६९.०९

– कृलष (लक.मी.) .... ७९.८३

– गोरेटो (लक.मी.) .... १३१.८२

– रंगशािा ... एक (गा.पा. स्तरीर्)

– बसपाकय  ... एक वटा

– आधारितू अस्पताि ... एक वटा

– स्वास््र् चौकी ... सात वटा

– आर्ुवेद औषधािर् ... एक वटा

– आधारितू स्वास््र् केन्र ... एक वटा

– सामदुालर्क स्वास््र् इकाई ... दईु वटा



आ.र्. २०७८/०७९ को कवयासमीक्षव

क्र.सं.
कार्यक्रम/र्ोजनाको 

नाम

सञ् चालन भएको
स्वीकृत बजटे जम्मा खचय

उपभोक्ता
समममत/ठेके

दार

भौमतक 
प्रगमत

मवमिर्
प्रगमत

प्रगमतको अवस्था
(सम्पन्न/क्रमागत/ 

अधरुो)
कैमिर्त

पामलका वडा नं. टोल

१
गाउँपालिकाको प्रशासलनक िवन 

लनमायण
बा.स.ुगा.पा. ६ ताकुकोट 50,00,000.00 25,55,996.68 ठेकेदार 100.00% 51.12% सम्पन्न

अलिल्िो

वषयको 

क्रमागत 

र्ोजना

२ बारपाक भ्र्ू टावर लनमायण बा.स.ुगा.पा. २ बारपाक 60,00,000.00 10,24,949.64 ठेकेदार 70.00% 17.08% क्रमागत

३ बहुउद्देश्र्ीर् सिा हि लनमायण बा.स.ुगा.पा. ६ ताकुकोट 40,00,000.00 39,30,416.14 ठेकेदार 100.00% 98.26% सम्पन्न

४

हुडीखोिा-खाचोक-ठोट्नेरी-

िण्डारीगाउँ-रन्चोक-बारपाक 

सडक स्तरउन्नलत

बा.स.ुगा.पा. ३/४/२
स्वाँरा-सौरपानी-

बारपाक
2,70,00,000.00 1,71,32,075.45 ठेकेदार 65.00% 63.45% क्रमागत

५ ढोडेनी सौरपानी सडक स्तरउन्नलत बा.स.ुगा.पा. ४ सौरपानी 35,00,000.00 19,14,981.99 ठेकेदार 100.00% 54.71% सम्पन्न

६
उल्टे-डाँडागाउँ-पाल्ख ुसडक 

स्तरउन्नलत
बा.स.ुगा.पा. ६ ताकुकोट 50,00,000.00 -5,68,051.75 ठेकेदार 100.00% -11.36% सम्पन्न



आ.र्. २०७८/०७९ को कवयासमीक्षव

क्र.सं. कार्यक्रम/र्ोजनाको नाम
सञ् चालन भएको

स्वीकृत बजटे जम्मा खचय
उपभोक्ता

समममत/ठेके
दार

भौमतक 
प्रगमत

मवमिर्
प्रगमत

प्रगमतको अवस्था
(सम्पन्न/क्रमागत/ 

अधरुो)
कैमिर्त

पामलका वडा नं. टोल

७ चनौटे-पाल्ख ुसडक स्तरउन्नलत बा.स.ुगा.पा. ५/६ ता.मा.िा.बोट 10,00,000.00 3,86,350.51 ठेकेदार 100.00% 38.64% सम्पन्न
अलिल्िो

वषयको 

क्रमागत 

र्ोजना
८

१५ शैर्ाको आधारितू अस्पताि 

लनमायण
बा.स.ुगा.पा. ४ सौरपानी शसतय 2,40,38,650.54 ठेकेदार 15.00% - क्रमागत

९
लदि बहादरु रम्तेि स्मलृत पाकय  

लनमायण
बा.स.ुगा.पा. ८ जरांग 1,50,00,000.00 1,36,67,876.59 ठेकेदार 85.00% 91.12% क्रमागत

नर्ाँ ठेक्का

१०
चनौटे-तामािाबोट-पाल्ख ुसडक 

स्तरउन्नलत
बा.स.ुगा.पा. ५/६ ता.मा.िा.बोट 84,00,008.00 9,74,720.97 ठेकेदार 85.00% 11.60% क्रमागत

११
गाउँपालिका िवनको इन्टेररर्र 

कार्य
बा.स.ुगा.पा. ६ ताकुकोट 80,00,000.00 32,34,512.00 ठेकेदार 55.00% 40.43% क्रमागत

१२ गाउँपालिकाको पवूायधार लनमायण बा.स.ुगा.पा. ६ ताकुकोट 35,00,000.00 12,03,986.98 ठेकेदार 85.00% 34.40% क्रमागत

१३
बारपाक बहुप्रालवलधक 

लशक्षािर्को छात्रावास लनमायण
बा.स.ुगा.पा. ४ सौरपानी 75,00,000.00 31,05,635.01 ठेकेदार 80.00% 41.41% क्रमागत



परू्वाधवर के्षत्रको कूि बिेट र खचा
(आ.र्. २०७७/०७९ vs २०७८/०७९)

आ.र्. २०७७/०७८ को

कूि बिेट : २६,३०,०५,०००/-

कूि खचा : १९,५१,९५,३३३.०९/-

तर्त्तीय प्रगति : ७४.२२ %

आ.र्. २०७८/०७९ को

कूि बिेट : २२,८४,०७,६००/-

कूि खचा : १५,२०,११,६८७.४७/-

तर्त्तीय प्रगति : ६६.५५ %



परू्वाधवर के्षत्रको कूि बिेट र खचा 
(आ.र्. २०७७/०७९ vs २०७८/०७९)

०.००

५.००

१०.००

१५.००

२०.००

२५.००

२०७८/०७९ को कूल बजटे र खचय

बिेट खचा

०

५

१०

१५

२०

२५

३०

२०७७/०७८ को कूल बजटे र खचय

बिेट खचा



आ.र्. २०७८/७९ कव कवयायोिनवहरू

– पुराना िरहरूको अलििेखीकरण ;

– िर नक्सा पास कार्यिाई लनरन्तरता ;

– एक वडा एक पाकय  लनमायण ;

– चौतारा सधुार ;

– वडा-गाउँपालिका सडकको स्तरोन्नलत ;

– पर्यटनमखुी गाउँपालिकाको लनमायण ;

– प्रालवलधक सीपमिूक तालिम सञ्चािन  (Staffs, 

Users Committee, Workers) ;

– प्रर्ोगशािीर् परीक्षणका आधारमा पररमाण र 

गणुस्तरमा कडाइ ;

– गा.पा. अन्तगयतका पूवायधारहरूको त्र्ाङ्क 

सङ्किन ।



आ.र्. २०७९/८० कव कवयायोिनवहरू

– पुराना िरहरूको अलििेखीकरण ;

– िर नक्सा पास कार्यिाई लनरन्तरता ;

– एक वडा एक पाकय  लनमायण ;

– चौतारा सधुार ;

– वडा-गाउँपालिका सडकको स्तरोन्नलत ;

– पर्यटनमखुी गाउँपालिकाको लनमायण ;

– प्रालवलधक सीपमिूक तालिम सञ्चािन  (Staffs, 

Users Committee, Workers) ;

– प्रालवलधक प्रर्ोगशािा संचािन गराउने ;

– प्रर्ोगशािीर् परीक्षणका आधारमा पररमाण र 

गणुस्तरमा कडाइ ;

– गा.पा. अन्तगयतका पूवायधारहरूको त्र्ाङ्क 

सङ्किन ।



Work Schedule Plan 2079/080

क्र.स. कवर्ाक्रम समर्

टेण्डरसम्बन्धी कवर्ा

१ पलहिो टेण्डर िदौको पलहिो हप्ता

२ आशर्को सचूना प्रकाशन असोजको दोस्रो हप्ता

३ र्ोजना सम्झौता/कार्ायदेश असोजको तेस्रो/चौथो हप्ता

४ दोस्रो टेण्डर (बाँकी ठूिा र्ोजना) असोजको मलहना

५ आशर्को सचूना प्रकाशन कालिक मलहना

६ र्ोजना सम्झौता/कार्ायदेश मङ्लसर मलहना



Work Schedule Plan 2079/080

क्र.स. कवर्ाक्रम समर्

उपिोक्तव सभमभतसम्बन्धी कवर्ा

१ सलमलत Orientation कार्य िदौ मलहनाको पलहिो/दोस्रो हप्ता

२ र्ोजना सलमलत गठन िदौ मलहनासम्म

३ लफल्ड सिे िदौ-असोज मलहनासम्म

४ लडजाइन/इलस्टमेट िदौ, असोज, कालिक, मङ्लसर र पसु मलहनासम्म 

नोट: पुस मसान्तसम्म सबै सम्झौता सक्नुपने, नसकेमा योजना रकमान्तर हुने;

५ र्ोजना अनगुमन तथा ििुानी माि, फाल्गुन



Work Schedule Plan 2079/080

क्र.स. कवर्ाक्रम समर्

अन्र् कवर्ा

१ िर नक्सा पास/अलििेखीकरण लनरन्तरता

२ प्रालवलधक तालिम िदौ मलहना

३ कामदार तालिम िदौ मलहना

४ उपिोिा सलमलतिाई तालिम असोज मलहना



समस्यवहरू

– आवश्र्क तालिमको कमी;

– दक्ष कामदारको कमी; 

– काम गने गित तररका;

– कामसम्बन्धी ज्ञानको कमी;

– काममा ठगी (Quality/Quantity);

– लनमायण सामग्रीको गणुस्तर;

– िगूोि;

– जनश्रमदान/जनसहिालगता;



प्रवतर्तधक ल्यवर् (मकन ?)

 भनमवाण सवमग्रीको गुणस्तर चेक/जवचँ गरी कवर्ाको गुणस्तर कवर्म रवख्न;

 कवर्ाको गुणस्तर चेक/जवँच गना;

 गुणस्तरहीन कवर्ा गने उपिोत्तव सभमभत, भनमवाण व्र्र्सवर्ी तथव अन्र्लवई कवरर्वही गना;

 कवर्ा मुलर्वांकनलवई आधवर भिन;

 अन्र् ।



प्रवतर्तधक ल्यवर् (के गर्य ?)

– Slump Cone



प्रवतर्तधक ल्यवर् (के गर्य ?)

– Automatic Digital Compression Test



प्रवतर्तधक ल्यवर् (के गर्य ?)

– Concrete Hammer



परू्वाधवर ल्यवर् (के गर्य ?)

– Flexure Test

– Aggregate Impact Test

– Sieve Analysis

– Loss Angeles Abrasion Testing Machine

– Dynamic Cone Penetration Test

– Liquid/Plastic/Shrinkage Limit Test



धन्यर्वद !!!

बवरपवक सुतिकोट 
गवउिँपवतिकव, िवकुकोट, 

गोरखव

परू्वाधवर शवखव


