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१ ऩषृ्ठबमुभ 

नेऩारको सॊविधान २०७२ रे घोषणा गयेको सॊघीम रोकतान्त्रिक गणतरिात्भक नेऩार 
कामाारिमनको भहत्िऩणुा खनु्त्ककरोको रुऩभा नेऩार सयकायरे २०७३ पागनु २७ गते नेऩार 
याजऩिभा सचुना प्रकान्त्ित गरय सॊघीम सॊयचना अनसुायका ७५३ स्थानीम तह यहेको छ । सोही 
अनसुाय ५ नॊ प्रदेि अरतगात ऩने प्मठुान न्त्जल्राका ९ स्थानीम तह भध्मेको एक गाउॉऩामरका हो 
ऐयािती गाउॉऩामरका। मस गाउॉऩामरकाको नाभ भामड नदद य न्त्झम्रकु नदीको सॊगभ स्थरभा यहेको 
धामभाक ऺेि ऐयाितीको नाभफाट यान्त्खएको हो। प्मठुान न्त्जल्राको सदयभकुाभ देन्त्ख ऩिुा दन्त्ऺण 
ददिाभा ऩने मो गाउॉऩामरकाको केरर सम्भ आइऩगु्न करयि ३९ वकरोमभटयको सडक मािा 
गनुाऩछा। साविकका ६ िटा गाउॉ विकास समभमतहरु फयौंरा, ऩकरा, दाङफाङ, धिुाङ, यस्ऩयुकोट तथा 
मफजरुी राई सभेटेय फनाइएको मो गाउॉऩामरकाभा ६ िाडाहरु यहेका छन। साविक धिुाङ गा वि स 
का िडा नॊ ७ य ८ तथा यस्ऩयुकोट गा वि सका ६,७,८ य ९ नॊ िडाहरु बने क्रभिः सरुभायानी य 
भल्रयानी गाउॉऩामरकाभा सभावहत बएका छन। १५६.७५ िगा वकमभ ऺेिपर ओगटेको मस 
गाउॉऩामरकाको २०६८ को जनगणना अनसुाय कुर जनसॊख्मा २२३९२ यहेको छ।ऩिुाभा अघााखाॉची 
न्त्जल्रा ऩन्त्िभभा सरुभायानी य भाण्डिी गाउॉऩामरका उत्तयभा भल्रयानी य भाण्डिी गाउॉऩामरका य 
दन्त्ऺणभा सरुभायानी य अघााखाॉची ऩने मो गाउॉऩामरकाको केरर ऐयािती-२ ददेयीऩाटाभा  यहेको छ। 

महाॉ ऺेिी, ब्राह्मण, गरधबा, ठकुयी, िादी, भगय, गरुुङ, याउत, कुभार रगाएतका जातजातीहरुको 
फसोफास यहेको छ। न्त्झम्रकु य भामड नददको जराधाय ऺेिको रुऩभा यहेको मो गाउॉऩामरकाभा 
ऐयािती, मफजरुीकोट, फयौंराकोट, जाफनुेदह, आरभदेिी भन्त्रदय, ऩारकुाथान, कापरफटुा, मरवऩकोट 
आदद भखु्म धामभाक स्थरहरु यहेका छन। घाटुनाच, भारुनी नाच, सोयठी नाच, सयाम नाच जस्ता 
नाचहरू महाॉका प्रचमरत नाचहरु हनु। मफजरुीकोट, फयौंराकोट, मरवऩकोट, दाङफाङको द्वादिी य 
जाफनुेभा फडा दिैको अिसयभा भेरा राग्ने गदाछ बने द्वायेघाटको मतहाये षष्टी भेरा तथा ऐयाितीको 
भाघे सक्रारतीको भेरा महाॉका चन्त्चात भेराहरु हनु। धामभाक तथा प्राकृमतक सरुदयताभा सन्त्जएको मो 
गाउॉऩामरका धेयै सम्बािना फोकेय अिसयको ऩखााइभा यहेको छ। 

२०६८ को जनगणनाअनसुाय मस गाउॉऩामरकाको जनसॊख्मा २२,३९२ यहेको छ जसभध्मे 
भवहराको जनसॊख्मा १२,७२७ (५६.८४ प्रमतित) य ऩरुुषको जनसॊख्मा ९,६६५ (४३.१६ प्रमतित) 

यहेको छ । मस गाउॉऩामरकाभा विमबन्न जातजाती तथा धभा भाने्न व्मन्त्िहरूको फसोफास यहेको छ 
। यावष्डम जनगणना २०६८ को तथ्माङ्कअनसुाय सफैबरदा फढी भगय जामत ७,८८३ जना (३५.२० 
प्रमतित), दोस्रोभा ऺेिी ४,७५४ (२१.२३ प्रमतित) य तेस्रोभा ब्राम्हण ऩहाडी २,१५५(९.६२ 
प्रमतित) को फसोफास यहेको छ । औषत ऩारयिारयक आम्दानीभा कृवष व्मिसामको सफैबरदा ठूरो 
वहस्सा यहेको छ य स्थानीम फामसरदाको आम्दानीको अको भखु्म श्रोतको रूऩभा िैदेन्त्िक योजगायी 



ऩमन एक हो । ऩयम्ऩयागत प्रणारीको कृवष ब्मिसामको िैऻामनक विकल्ऩ खोन्त्जयहेका महाॉका 
फामसरदा आधमुनक जीिनिैरीभा सभेत यभाउन थारेका छन ् । स्थानीम जनिन्त्ि भजदयुी तथा 
अध्ममनका रामग विदेन्त्िने क्रभ फवढयहेको छ । मस गाउॉऩामरका आधायबतू देन्त्ख भाध्ममभक 
न्त्िऺासम्भ प्रदान गने िैन्त्ऺक सॊस्था भािाभा यहेका छन ्बने उच्च न्त्िऺा विकासको रामग वििेष 
ऩहर गनुाऩने देन्त्खरछ । अध्ममनका रामग मस गाउॉऩामरकाका िैन्त्ऺक सॊस्थाहरूभा स्थानीम 
विद्याथीका अरािा अरम मछभेकी गाउॉऩामरकाफाट सभेत आउने गयेका छन ् । मस ऐयािती 
गाउॉऩामरकाभा ६ िटा भा.वि, ५ िटा मन.भा.वि य ३३ िटा प्रा.वि (साभदुावमक य सॊस्थागत) गयी 
जम्भा ४४ िटा न्त्िऺण सॊस्थाहरू सॊचामरत छन ्। अमधकाॊि घयभा विद्यतुीकयण बएताऩमन केही 
मसभारतकृत िगाभा यहेका नागारयक बने विद्यतुीम उऩबोगको ऩहुॉचभा ऩगु्न सवकयहेका छैनन ् । 
विगतभा स्थानीम मनकामभा जनप्रमतमनमधको अबाफ, मोजनाफद्ध विकास कामाक्रभ कामाारिमनभा 
कदठनाई तथा आिश्मक आमथाक व्मिस्थाऩनभा कदठनाई हनुरेु मस गाउॉऩामरका ऺेिको अऩेन्त्ऺत 
विकास हनु सवकयहेको देन्त्खॉदैन । विमबन्न सभदुाम, जातजामतका भामनसको फसोफास यहेको मस 
ऺेिभा विमबन्न चाडऩिा भनाउने गरयरछ । दिैँ, मतहाय, साउने य भाघे सक्रान्त्रत, होरी, भहान्त्िियािी, 
चैते दिै, कृष्णजरभाष्टभी, ल्होसाय, फदु्धजमरती आदद महाॉका प्रभखु चाडऩिाको रूऩभा यहेको ऩाईरछ । 

 

विषमगत ऺेिको उऩरन्त्ब्धहरु  
 

 न्त्िऺा तपा  
ऐरावती गाँउपातिका तशक्षा शाखा अन्तरगत सैचातित ४१ वटा सामूदातयक तवद्यािय र ४ 

वटा संस्थागत गरर जम्मा ४५ वटा तवद्याियहरु र मोती मा०तव० स्रोतकेन्र बरौंिा र धमोदय 

मा०तव०जाबुने स्रोतकेन्र गरर २ वटा स्रोतकेन्र  रहकेा छन् । 

  

 गाउँपातिकाको शतप्रततसत अनुदानमा कम्प्युटर नभएका ३४ वटा तवद्याियहरु िाइ 

१/१ सेट कम्प्यूटर ,तप्रन्टर तवतरण । 

 कम्प्यूटर तवतरण गररएका तवद्यािय तथा तातिम केन्रका कम्प्यटूर तशक्षकको िातग ५ 

ददने कम्प्यूटर आधारभूत तातिम संचािन । 

 मूख्यमन्री ग्रातमण तवकास काययक्रम अन्तरगत रु १०,००००/बराबर  ४ वटा 

तवद्याियमा बाि उद्यान स्थापना गररएको। 

 पातिकाको तवतिय समातनकरण अनुदान बाट २ तवद्याियमा रु १७५०००/बराबरको 

बािउध्यान स्थापना। 

 तवद्यूत जडान नभएका तवद्याियमा तवद्यूत जडान गरएको। 

 बाि तवकास केन्र नभएका १४ तवद्याियमा केन्रको स्थापना गरर बाितवकास तशक्षक 

ब्यबस्थापन गररएको  



 रु ६५००००/प्रतत तवद्यािय तवज्ञान प्रयोगशािा स्थापना,पुस्तकािय स्थापना तथा 

ICT conectivityका ब्यवस्था  गररएको । 

 अंगे्रजी, तवज्ञान र गतणत तवषयको तसकाइ उपितब्ध सधुारका िातग अनुदान तवतरण । 

 तवद्याियमा दिल्टर र सनेेटरी प्याडको ब्यवस्था गररएको  । 

 सरसिाइ,अततररक्त कृयाकिाप,तनयतमतता तथा रटकाउदर कायम राख्ने र उत्कृष्ट 

तसकाइ उपितब्ध कायम राख्न तवतभन्न काययक्रमहरु गररएको । 

 स्वास््य तिय   

 संस्थामा सुत्केरी हुनेको िातग प्रोत्साहन तथा अन्तरकृया काययक्रम गररएको ।  
 ८० वषय मातथका जेष्ठ नागररकिाइ तनशुल्क घरदिैोमा उपचार सेवा प्रदान गररएको ।  
 १० वटा बाह्य खोप केन्र तथा ४ वटा सामुदातयक स्वास््य इकाइ तवस्तार गरर 

कमयचारी तथा कायायिय ब्यवस्थापन गरर सञ्चािनमा ल्याएको । 
  गाउँपातिका तभर  रहकेा स्वास््य संस्थाहरूका िातग जनशतक्तको आवश्यकता 

तनधायरण तथा ब्यवस्थापन गरेको । 
  गाउँपातिका तभरका तवतभन्न स्वास््य संस्थाहरूमा औषधी, उपकरण र अन्य सामग्री 

आपूर्षत गरेको  । 
 गाउँपातिकामा स्वास््य काययक्रमहरुको प्रभावकारीता कायायन्वयन सुतनतित गनयको 

िातग पहि गरेको । 
   गाउँपातिका तभर  प्राकृततक प्रकोप र महामारी उत्पन्न हुन ेसमस्या तत्काि 

समाधान र व्यवस्थापन गरेको । 
  गाउँपातिका तभर  स्वास््य सेवा प्रभावकारी बनाउनका िातग अन्य 

संस्थाहरुसंग साझेदार र समन्वय गरेको । 
   गाउँपातिका तभर  स्वास््य सेवा संचािनका िातग समस्याहरुको पतहचान गने र 

समाधानका उपायहरु खोजी गने गरेको । 
  गाउँपातिका तभरका सबै स्वास््य संस्थामा सुपररवेक्षण / तनगरानी गने गरेको । 
  एरावती गाउँपातिका वडा न २ को बरौिा स्वास््य सस्थामा तचदकत्सदकय सेवा 

शुचारु गरेको ।  

 Pr=cfO{=le=/ P8\; ;+qmldt la/fdLsf] nflu k|f]T;fxg Kofs]h lat/0f । 

 ckf+utf ePsf u / 3 au{sf nflu Kfflnsf :t/jf6} k|f]T;fxg /sd 

lat/0f । 

 kflnsf cGt{utsf ;j} :jf:Yo ;+:yfx?jf6 dfl;s @ lbgsf b/n] 

lrlsT;lso ;]jf k|bfg ul/Psf] । 



 a/f}nf र धुवाङ :jf:Yo rf}sLdf usg ;]jf tyf ecg ;]jfsf] la:tf/ 

ul/Psf] । 

 ऐरावती गाउँपातिकामा कोतभड १९ को पररक्षण ४२५ जनामा गररयो भने 

१९५ जनामा कोतभड पोजेरटभ भेरटएको तथयो ।  

 कोतभड अस्पतािमा भनाय गरी उपचार गररएको तबरामी संख्या २६ मध्ये 

२१ जना तनको भएको र ५ जनािाई रेिर गररएको ।  

 कोतभड १९ को भ्यातससन िगाउनेको संख्या कोतभतसल्ड १२१० जना 

भेरोतसि १५७८ जना र जोन्सन एण्ड जोन्सन १०५५ जना गरी जम्मा 

३८४३ जना रहकेो छ । 

 

ऩि ुविकास िाखा 
 P]/fjtL ufpFkflnsf kz' ;]jf zfvf sfof{nosf] nflu cf}ifwL vl/b u/L lat/0f 

. 

 kz' kfns s[ifssf nflu ldg/n Ans vl/b u/L lat/0f . 

 ax' alif{o 8fn] tyf e'O{ 3fF;sf] aLp a]gf{ vl/b u/L lat/0f . 

 EoflS;g]6/ lgo'QmL u/L kl/rfng .  

कृवष विकास िाखा 

 cfs:dLs afnL ;+/If0f -laiffbL vl/b_ u/L lat/0f ul/Psf] .  

 t/sf/L l;8ls6 vl/b u/L lat/0f u/LPsf] . 

 vfBGg wfgsf] aLp vl/b tyf lat/0f .   

 aif{] kmnkm'n -cfFk, lnrL, ;'Gtnf, sfutL / df}ifdL_ sf] la?jf vl/b 

tyf lat/0f . 

 s[lif ljsf; zfvfsf] sfo{qmdnfO{ k|efasf/L sfof{Gjogsf nflu 

s[lif÷kz'kG5L clws[t hgzlQm s/f/df egf{ u/L ;]jf k|jfx ul/Psf] .  

 sf]le8 k|efljt eO{ ufpF kms{]sf s[ifsx?nfO{ pTkfbg ;fdfu|L cg'bfg 

lbPsf] .   



 ;fgf s[lif cf}hf/ tyf oGq pks/0f ls;fgsf] nfut ;xeflutfdf 

cg'bfg ljt/0f ul/Psf] .   

 Ps :yflgo tx Ps pTkfbg sfo{qmd ;~rfng ul/Psf] .  

 

प्रधानमन्री रोजगार काययक्रम 

 a]/f]huf/ JolQmx?sf] &$^ hgfsf] ljj/0f cWojlws ul/of] . 

  @)( hfg a]/f]huf/ JolQmx?nfO{ cf};ft &*.^& lbg /f]huf/L pknAw 

u/fO{of] . 

 @( j6f cfof]hgfx?df cf=a=@)&&.&*df ;DkGg ul/of] .  

 cf=a= )&*.)&(of]hfgx?sf] 5gf}6 ug]{ sfo{ ul/of] . 

 cf=a= )&*.)&( sf] a]/f]huf/ &## JolQmx?sf] ;'lr gljs/0f ul/of]  

. 

k+l~hs/0f zfvf 

 36gf btf{ lstfjx? sDKo"6/ k|0ffnLdf k|lji6 ul/Psf] . 

  j8fx?sf ljleGg :yfgx?df 36gf btf{ tyf ;f=;' btf{ lzlj/ 

;~rfng ul/Psf] . 

  k|To]s j8fsf ;lrj tyf cWoIfx?nfO{ 36gf btf{ lstfj 

Digitization ;DalGwt cled'vLs/0f sfo{qmd ;~rfng ul/Psf] . 

  ljefujf6 pknAw u/fPsf] ah]6jf6 j8fx?nfO{ sDKo'6/ / lk|G6/  

;fdfgx? Vfl/b ul/ pknAw u/fPsf] . 

 cf=j=@)&&÷)&* df o; P]/fjtL ufpFkflnsfdf ^,%^! hgfnfO{ tLg 

rf}dfl;sdf hDdf ? % s/f]8 ^# nfv $& xhf/ ( ;o #( ?k}of a}s+ 

dfkm{t ljt/0f ul/Psf] .  

 

 

kf]if0f sfo{qmd tkm{  

 



  तवपन्न समुदायका २५० जना सुनौिा हजार ददनका आमाहरुिाई 

सरसिाईका सामाग्री तवतरण । 

 तवपन्न समुदायका २५० जना सुनौिा हजार ददनका आमाहरुिाई पोषण 

सम्बतन्ध सामाग्री तवतरण ।  

 तवपन्न समुदायका २५० जना सुनौिा हजार ददनका आमाहरुिाई पोषण 

झोिा तवतरण । 

 

ul/aL lgjf/0sf] nflu n3' pBd ljsf; sfo{qmd 

  ९० जना िघु उद्यमीहरु िाई तातिम प्रदान गरी उद्यमी बनाउन 

सहतजकरण गररएको । 

पवूायधार  तवकास शाखाको 

 आर्षथक वषय २०७७।०७८ hDdf :jLs[t ePsf k'jf{wf/ ljsf; 

lqmofsnfkx? M २१७ 

 7]Ssf ePsf of]hgf ;+Vof M ११, qmdfut M  ४ cf]6f 

 pkef]Qmf ;ldlt dfkm{t ;+rflnt of]hgf M १९७ 

 ;Demf}tf x'g g;s]sf] of]hgf M  ९ cf]6f  

 एक घर एक धारा पहुचँ तबस्तार भएका थप घरधुरी : कररव २६५  

 गापा क्षेर तभरको मुख्य सडक संजाि : ७५ दकमी ( ममयत सम्भार भएको ) 

 नयाँ track खुिेको सडक : १२.५ दकमी  

 तवद्यािय भवन तनमायण : ५  

 ससचाई कुिो तनमायण/तवस्तार : २१ ओटा 

 गोरठबांग-उददक सडक खण्ड जोतडएको  

 चुकाहा- जुडा सडक जोतडएको  

 ओखारी- थारदमार खण्ड जोतडएको  

 रानीवास-उवाबास खण्ड जोतडएको 

 दांगबांग तिफ्ट र बृहत बरौिा खानेपानी बहुबर्षषय ठेक्का. 



 १५ शैया अस्पतािको डी.पी.आर. तयार  

 बरौिा-दउेरािी-अतमिी सडक स्तरोन्नतत डी.पी.आर. तयार  

 मोततमातव तवद्यािय भवन तनमायण 

 ऐरावती खेिकुद मैदान 

 ऐरावती तपकतनक पाकय    

 महने्र मा.तव. चार कोठे भवन तनमायण  

 भुवनेश्वरी आ.तव.चार कोठे भवन तनमायण  

 तसन्दरेु डाँडा उददक जोतगटारर मो.बा. तनमायण 

 खवाङ्ग तिफ्ट खानेपानी आयोजना  

 कतमरे भ्यूटावर पययटन पूवायधार तनमायण 

 गाउँपातिकाको प्रशासदकय भवन तनमायण अतन्तम चरणमा, ४ वटा वडा 

भवन तनमायण सम्पन्न भएको र १ वटा तनमायणको क्रममा रहकेो 

 जनकल्याण मा. तव रानीबासमा भवन तनमायण 

 धमोदय मा.तव जाबुने छारावास तनमायण ।  

 कैरन वाि उद्यान तनमायण 

 खरको छानो तवस्थापन काययक्रम 

 हररयाखोिा जाबुने सडक ममयत 

आर्षथक वषय २०७८।०७९ को आय  तववरण 

l;=g+= ljj/0f /sd 

! ;+3Lo ;/sf/ $!)&*%,))).) 

! -s_ ljQLo ;dfgLs/0f  cg'bfg (,^^,)),))).) 

! -v_ /fhZj afF8kmfF8 &,&&,*%,))).) 

! -u_ ;zt{ cg'bfg @),*@,)),))).) 

! -3_ ljz]if cg'bfg @,)*,)),))).) 

! -ª_ ;dk'/s cg'bfg &$,)),))).) 

@ k|b]z ;/sf/ #,(%,%&,@(*.) 

@ -s_ ljQLo ;dfgLs/0f cg'bfg $%,!!,))).) 

@ -v_ /fhZj afF8kmfF8 %%,)@,@(*.) 

@ -u_ ;zt{ cg'bfg *%,$$,))).) 

@ -3_ ljz]if cg'bfg ^),)),))).) 



# -ª_ ;dk'/s cg'bfg !,%),)),))).) 

$ -r_ cfGtl/s cfDbfgL  ^),)),))).) 

$ -5_ cNof lhDd]jf/L ;g]{ %,*^,$),))).) 

 hDdf M %!,$(,*@,@(*.) 

आर्षथक वषय २०७८।०७९ को तवषयगत क्षेर तिय को व्यय  तववरण 

l;=g+= ljj/0f /sd 

! sfof{no ;~rfng tyf k|zf;lgs (,!#,*&,@(*.) 

@ cfly{s ljsf; !,%),&),))).) 

# ;fdflhs ljsf; #,&%,&!,))).) 

$ k"jf{wf/ ljsf; (,)*,@),))).) 

% ;'zf;g tyf cGt/;DjlGwt If]q !,$!,(),))).) 

 hDdf M @$,(),#*,@(*.) 

^ ;+3Lo ;zt{ cg'bfg tk{msf sfo{qmd @),*@,)),))).) 

& ;+3Lo ljz]if cg'bfg tk{msf sfo{qmd @,)*,)),))).) 

* ;+3Lo ;dk'/s cg'bfg tk{msf sfo{qmd &$,)),))).) 

( k|b]z  ;zt{ cg'bfg tk{msf sfo{qmd  *%$$))).) 

!) k|b]z ljz]if cg'bfg tk{msf sfo{qmd ^),)),))).) 

!! k|b]z ;dk'/s cg'bfg tk{msf sfo{qmd !,%),)),))).) 

 hDdf M @^,%(,$$,))).) 

 s"n hDdf jflif{s ah]6 M %!,$(,*@,@(*.) 

 

 

धन्यावाद । 


