
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिका कार्ायिर्

ताकुकोट, गोरखा    

प्रालबलिक शाखा 

शाखा 
चौमालसक सलमक्षा 



र्ोजनाको लििरण 
कुि र्ोजना संख्र्ा :

गाउँपालिका स्तरीर् र्ोजना 

िार्य स्तरीर् र्ोजना : १४५ िटा 

 ठुिा र्ोजना :बहुबर्षीर् 
• गाउँपालिका भिन 

• हुण्र्ीखोिा-खाचोक-ठोते्नरी-भण्र्ारी गाउँ-रन्चोक-बारपाक सर्क 

• सौरपानी सर्क 

• सभाहि भ्र्ु टािर



कार्यहरु (077-078) (प्रथम चौमालसक)

क्र.स

.

र्ोजनाहरु हािको कार्ायन्िर्नको लस्थलत 

१. र्ोजर खररद सम्पन्न भएको 

२. पलहिो ठेक्का कार्य (८ सर्कहरु) आसर्को सुचनाको क्रममा 

३. दोश्रो ठेक्का कार्य  (२ सर्कहरु ) मुलर्ांकन क्रममा 

४. गा.पा. भिन लनमायण कार्य (गत 

आ.ब.)

भुइँतलिा लनमायण क्रममा

(लित्तीर्-१७%)

५. लिलभन्न झो.पु. लनमायण कार्य 

(गत.आ.ब.)

लनमायणको क्रममा

६. झोिुंगे पुि प्रालबलिक सहर्ोगको 

िालग गै.स.स. छनोट 

सम्पन्न भएको 

७. िार्य कार्ायिर्-०८ (गत आ.ब.) लनमायण क्रममा (लित्तीर्-४८%)

८. भ्र्ु टािर तथा सभा हि सुरुिात क्रममा 

क)लिलभन्न ठेक्का तथा ग.ैस.स.



ख)उपभोक्ता सलमलत

क्र.

स.

र्ोजनाहरु हािको कार्ायन्िर्नको लस्थलत 

१. उपभोक्ता सलमलत अलभमुखीकरण सुरुिात नभएको 

२. र्ोजनाहरुको  सलमलत गठन सुरुिात नभएको 

३. फिलर् सिे सिे क्रममा रहकेो

४. िागत अनुमान तथा लर्जाइन िागत अनुमान कार्य हुदँ ै

नक्सा पास तथा अलभिेखीकरणको िालग फकताब छाप्ने क्रममा 

रहकेो |



आगामी कार्य र्ोजना (फदत्तीर् 

चौमालसक)
क्र.स. कार्यक्रम समर् 

१. पलहिो ठेक्का कार्य (८ सर्कहरु) आसर् 

सूचना,सम्झौता तथा कार्ायदशे 

मलससर मलहना सम्ममा 

२. ठुिा सर्क (२ सर्क )आसर्,सम्झौता

तथा कार्ायदशे 

पुस १५ सम्ममा  

३. िार्य कार्ायिर्-०८ सम्पन्न पुर्ष १५ सम्म 

४. गाउँपालिका भिन /सभाहि/भ्र्ु टािर 

लनमायण कार्य 

लनरन्तर 

क) ठेक्का कार्य



ख)उपभोक्ता

सलमलतक्र.स

.

कार्यक्रम समर् 

१. सलमलत अलभमखुीकरण कार्य मलससर

२. उपभोक्ता सलमलत गठन मलससर 

३. सभे तथा िागत अनुमान पौर्ष/माघ १५ सम्म 

४. सम्झौता माघ सम्म 

५. र्ोजना अनुगमन माघ िालगनु (लनरन्तर)

५. झोिुंग ेपुि लनमायण कार्य लनरन्तर 

(मलससर/परु्ष/माघ/िालगु

न)



समस्र्ाहरु :
 झोिुंगे पुि गै.स.स.छनोट संगै आएको समस्र्ा 

 उपभोक्ता अलभमुखीकरण तथा सम्झौता नहुनु  

 बारपाक भ्र्ु टािर साईट 

 िागत अनुमान क्रममा जनश्रमदान 

 लनमायण ब्र्बसार्ीबाट समर्मा लनमायण कार्य सुरुिात नगनुय (जस्तै बारपाक भ्र्ु टािर , 

गा.पा. सभाहि)

 उपभोक्ता सलमलत गठन तथा अलभमुखीकरण फििा सुस्ती हुदँा प्रालबलिक सिे दोहोराउन पने 

तथा कार्ायन्िर्नमा समस्र्ा हुन सके्न समािानका उपार्हरु :
 झोिुंगे पुि लजम्मेिार संस्था  संग छििि तथा बैठक |

 उपभोक्ता अलभमुखीकरण समर्मा सम्पन्न |

 बारपाक भ्र्ु टािर / समलन्ित क्षेत्रबाट लनमायण सहर्ोग सलमलत गठन |

 िागत अनुमान क्रममा जनश्रमदान के गने लनणयर् |



फोटोहरु:



लनमायणािीन गाउँपालिका भिन 





Thank You


