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गुल्मीदरबार गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
गौडाकोट गुल्मी 

आ.व. ०७७/०७८ को  
वार्षयक समीक्षा कार्यक्रम 

२०७८।०५।२०  

हाि सम्मको संक्षक्षप्त गततर्वधि 
प्रस्तुतकताय 

िक्ष्मण पाण्ड े
प्रमुख प्रशासकीर् अधिकृत 
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हार्दिक श्रद्धासमुन 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

श्रदे्वय अध्यक्ष अशोककुमार थापा 
 

"उत्पादन गरौं आत्मननर्िर बनौं¸ समदृ्ध गलु्मीदरबार हामी नमली बनाउँ" 
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जम्मा बजेट (संशोधित सहित) : ५३,४६,३२,९३५ 
 
चालु : ३१,५५,२१,७७८ 
 
पुुँजजगत : २१,९१,११,१५७ 
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२९००००००० 

३०००००००० 

३१००००००० 

३२००००००० 
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२७७७९८९१६ 

बजेट 
खचच 
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बजेट खचच (प ुँजजगत) 

७०.१५% 

० 

५००००००० 

१०००००००० 

१५००००००० 

२०००००००० 

२५००००००० 

बजेट खचच 

२१९११११५७ 

१५३७१८२७७ 

बजेट 

खचच 

समग्र बजेट खचचको अवस्था 
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३०००००००० 

४०००००००० 

५०००००००० 

६०००००००० 

बजेट चालु खचच पुुँजीगत खचच समग्र खचच 

५३४६३२९३५ 

२७७७९८९१६ 

१५३७१८२७७ 

४३१५१७१९३ 

बजेट 
चालु खचच 
पुुँजीगत खचच 
समग्र खचच 
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आ.व. ०७७/०७८ मा सशुासन  र 
ससं्थागत ववकासको क्षेत्रमा 
सम्पन्न भएका मखु्य 

कृयाकलापिरु 

१. जिल्लामै पहहलो पटक अध्यक्ष र प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत तथा 
प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत र शाखा प्रमखुहरु बीच कायि सम्पादन 
करार सम्झौता । 

२. कायि सम्पादन सम्झौतानसुार कमिचारीको मानसक/चौमानसक मूल्याङ्कन 

३. गाउँपानलकाका हिनर्न्न गनतहिनिहरु समेहटएको मानसक E-Bulletin 

प्रकाशन 

४. गाउँपानलकाको पहहचान सहहतको लोगो ननमािण गररएको ।  

५. सूचनाको हकको कायािन्ियनको लानग स्ित : प्रकाशनको व्यिस्था 
(गलु्मी जिल्लामा स्थाननय तहबाट पहहलो पटक सरुुिात)  
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..... सम्पन्न भएका मुख्य कृयाकलापिरु 
६. बाँझो िग्गा उपयोगको लानग र्नूम बैंकको स्थापना गरी कायािन्ियन 

गररएको ।  
७. कायािलयको प्रिेशद्धारमा नागररकको सहुििाको लानग नागररक 

सहायता कक्षको स्थापना । 
८. आम नागररकको सहुििाको लानग पानलका तथा िडा कायािलयबाट 

प्रिाह गररने सेिाहरुको लानग आिश्यक कािगात र प्रकृया सम्बन्िी 
पजुस्तका छपाईको तयारी गररएको । covid  

९. गाउँपानलका तथा िडा कायािलयमा कायिरत कमिचारीहरुको हिनर्न्न 
१० िटा सूचकमा मानसक रुपमा मूल्याङ्कन गरर कमिचारीको प्राप्ताङ्कको 
आिारमा कमिचारीलाई प्रोत्साहन गने व्यिस्था नमलाईएको ।  

...... सम्पन्न भएका मुख्य कृयाकलापिरु 
१०. सूचना अनिकारी तथा शाखा प्रमखुहरुको लानग स्थायी सम्पकि  
नम्बरको व्यिस्था गररएको । 
  
११. गाउँपानलका तथा िडा कायािलयहरुमा हिद्यजुिय हाजिरीको व्यिस्था 

गरी हाजिरीलाई अनलाईन माध्यमबाट अनगुमन गने व्यिस्था 
नमलाइएको । (कागिी हाजिरी हिस्थाहपत गररएको) 

 
१२. सेिा प्रिाहमा हिद्यिुको कारणबाट नागररकहरु बजन्चत हनु नपरोस 

र्न्न ेउदे्दश्यले  गाउँपानलका तथा सबै िडा कायािलयहरुमामा पािर 
व्याकअपको व्यिस्था 

 
१३. हिगतका आ.ि. मा कायािन्ियन हनु नसकेको अनलाईन रािस्ि 

संकलन प्रणालीलाई आ.ि. ०७७/०७८ मा सबै िडाबाट २०७८ 
बैशाख २ गते देजख अनलाईन रािस्ि प्रणाली संचालन गनि 
आिश्यक व्यिस्था नमलाईएको। (पारदजशिता कायम हनु ेर्कु्तानीमा 
SMS ) 
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...... सम्पन्न भएका मुख्य कृयाकलापिरु 
१४. मात ृ जशसु̧ नि जशसु̧  पोषण¸ सरसफाई¸पररिार योिना सहहत गर्ििती 

महहलाहरुको स्िास््यलाई ख्याल राख्दै कस्तो छ आमा कायिक्रम 
संचालन । 

 

१५. कृषकहरुको चासो, गनुासो र समस्या बझु्नको लानग कृषकसँग कृहष 
प्राहिनिक कायिक्रम संचालन । 

 
१६. उपर्ोक्ताहरुको सहुििालाई मध्यनिर गरी यस आ.ि. मा िडास्तरमा 

गई उपर्ोक्ता सनमनतहरुसँग योिना सम्झौता गने कायि गररएको । 
 

१७. उपर्ोक्ताहरुको कायिलाई सरलीकरण गनिको लानग योिना सम्बन्िी 
हिस्ततृ हििरण समािेश गररएको पजुस्तका उपर्ोक्ता सनमनतलाई हितरण 
गररएको ।  

 

१८. गाउँपानलका नर्त्र रहेका अपाङ्गता र्एका व्यजक्तहरुको पहहचान तथा 
राज्यबाट प्राप्त सेिा सहुििाबाट बजन्चत हनु नपरोस र्न्ने उदे्दश्यले 
िडास्तरमा घमु्ती जशहिर माफि त अपाङ्ग पररचय पत्र हितरण कायिक्रम 
संचालन गररएको ।  

 
 

...... सम्पन्न भएका मुख्य कृयाकलापिरु 
१९. व्यजक्तगत घटनादतािलाई व्यिजस्थत र पारदजशि बनाउन प्रथम चौमानसक देजख 

सबै िडा कायािलयहरुबाट अनलाईन माध्यमबाट घटना दताि गने व्यिस्था 
नमलाईएको ।  

 

२०. आम नागररक तथा नमनडयालाई सहि सन्चार पहुँच परु् याउनको लानग 
कायािलयको सामाजिक सञ्जाल र िेर्साईटमा जिल्लाकै स्थानीय तहहरु मध्ये 
िेरै अध्यािनिक हनु ेगरी सूचना तथा गनतहिनिहरुलाई नागररकको हातहातमा 
पगु्न ेव्यिस्था नमलाईएको ।  

 
२१. गाउँपानलकाबाट संचालन हनु ेमहत्िपूणि कायिक्रमहरुको सूचना एिं िानकारी 

पानलकाको नागररकहरुको मोबाईलमा SMS माफि त िानकारी गराउन ेव्यिस्था 
। (गाउँपानलकामा दताि र्एका ४२०० घरिरुी) 

 
२२. गाउँपानलकाको समग्र सेिा प्रिाहको सम्बन्िमा आम नागररकको प्रनतकृया 

बझु्नको लानग ४२ िटा प्रश्नहरु समािेश गरी सेिाग्राही सन्तषु्टी सरे्क्षण 
गराईएको (३३६ िना सेिाग्राहीले आफ्नो प्रनतकृया राख्न ु र्एको) प्राप्त 
पषृ्ठपोषण कायिपानलका बैठक र कमिचारीको ननयनमत मानसक बैठकमा 
छलफल गरी िनताको सझुाि अनसुार कायिक्रम र सेिा प्रिाहलाई थप 
प्रर्ािकारी बनाउने ननणिय गररएको ।  
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...... सम्पन्न भएका मुख्य कृयाकलापिरु 
२३. सशुासन सेिा प्रिाह हिकास ननमािणका कायिहरुलाई थप व्यिजस्थत, 

पारदजशि र प्रर्ािकारी रुपमा संचालन गरी पानलकामा सशुासन कायम 
गनिको लानग हिनर्न्न १२ िटा कायिहिनिहरु िारी गररएको ।  

 

२४. कक्षा १ देजख ३ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी आगामी शैजक्षक 
सत्रदेजख कक्षा १ मा हाम्रो गलु्मीदरबार नामक पाठ्यपसु्तक छपाई 
गररएको । 

 

२५. हिपद् व्यिस्थापनको लानग आिश्यक न्यूनतम साग्रीहरु खररद गरी सबै 
िडा कायािलयहरु तथा गाउँ कायिपानलकाको कायािलयमा र्ण्डारण 
गररएको (गल, बेल्चा, घन, गैटी, कोदालो, बन्चरो, फलामको बाल्टीन, 
फोजल्डन स्टेचर, फायरबल, फायर एजटटङ्गग्यूसर, Saw मेजशनरी आरा, 
फायर सटु, फोकस लाईट, हेलमेट आदी) । 

 
२६. गाउँपानलकाको सेिा प्रिाह सशुासन, हिकास ननमािण,  जशक्षा¸ स्िास््य,  

कृहष,  रोिगार  लगायतका क्षेत्रहरुमा र्ए गरेका र हनु ेकायिहरुको 
बारेमा आम नागररकलाई ससूुजचत गदै िनप्रनतनननि र कमिचारीहरुलाई 
ििाफदेही बनाउनको लानग िनतासँग गाउँपानलका रेनडयो कायिक्रम 
संचालन गररएको ।  

 

...... सम्पन्न भएका मुख्य कृयाकलापिरु 
२७. संजघय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट िारी गररएको स्थानीय तहको  

स्िमूल्याङ्कन स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्िमूल्याङ्कन कायिहिनि, २०७७ बमोजिम 
संजघय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पररपत्र अनसुार हिनर्न्न १० िटा 
सूचकमा यस गाउँपानलकाको मूल्याङ्कन गदाि समग्र जस्थनत ६०.५० प्राप्ताङ्क प्राप्त 
गररएको छ ।  

 
२८. गलु्मीदरबार गाउँपानलकाको नमनत २०७७/११/१३ देजख संचालन र्एको सातौं 

गाउँसर्ाबाट पानलका नर्त्र रहेका रुग्ण आयोिनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गनि 
आिश्यक बिेट संशोिन गरर योिनालाई सम्पन्न गनि आिश्यक कायि गररएको ।  

 
२९. गाउँ कायिपानलकाको कायािलयको ननयनमत मानसक स्टाफ बैठक बसी िनता-

िनप्रनतनननि र कमिचारीक समुिरु सम्बन्ि कायम गदै सेिा प्रिाह सम्बन्िमा मानसक 
समीक्षा गने पररपाटीको हिकास गररएको छ । 

 
३०. आ.ि. ०७६/०७७ को १ करोड १० लाख बेरुि ुफछौट गररएको । 
 
३१. गाउँपानलकाको जशक्षालाई व्यिजस्थत र प्रर्ािकारी रुपमा संचालन गनिको लानग जशक्षा 

ऐनलाई सातौं सर्ाबाट संशोिन गररएको साथै िातारण र फोहरमैला व्यिस्थापनको 
लानग आिश्यक कानून ननमािण गररएको ।    
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...... सम्पन्न भएका मुख्य कृयाकलापिरु 
३२. पानलकाको जिन्सी सामग्रीहरुलाई व्यस्थापन गनिको लानग यस आ.ि. देजख जिन्सी 

सफ्टिेयर माफि त सम्पूणि खररद तथा माग प्रकृयालाई कम््यटुराईि प्रणालीमा राजखएको  
३३. लघ ु उद्यम सम्बन्िी कायिक्रमलाई अन्य पानलकाको तलुनामा प्रर्ािकारी रुपमा 

संचालन गरर १११ िना उद्यमी सिृना गररएको ।  
३४. गाउँपानलकाका सबै िडाहरुमा हिनर्न्न संघ संस्थामा आिद्ध महहला र्ददी बहहनीहरुको 

हिनर्न्न ८ हिषय (नेततृ्ि हिकास, संचार हिकास, घरेल ुतथा लैहङ्गक हहंसा र कानूनी 
उपचार, बचत, प्रिनन स्िास््य, कुसल व्यिसायी कसरी बन्ने, आदी) मा क्षमता 
अनर्िहृद्ध गने उद्देश्यले २१० िना लाई अनजुशक्षण कायिक्रम सम्पन्न गररएको छ । 
यस तानलमले सभ्य समाि नसििना गने अपेक्षा गररएको छ ।   

३५. मखु्य मन्त्री ग्रामीण हिकास तथा रोिगार कायिक्रम अन्तगित बहुटक तानलम, ढाका 
बनुाई तानलम, हाउस िायररङ्ग, डोिर अपरेटर तानलम लगायतका तानलम संम्पन्न गरी 
तानलम नलएका िनशजक्तहरुको रोष्टर तयार गररएको ।  

 
 

...... सम्पन्न भएका मुख्य कृयाकलापिरु 

३६. गाउँपानलकाका सबै हिद्यालयमा हिद्याथी, जशक्षक जशक्षीका तथा कमिचारीहरुलाई शदु्ध 
हपउन ेपानीको व्यिस्था नमलाउन अत्यािनुनक प्रहिनियकु्त यरुो गाडि हितरण गररएको  

 

३७. गाउँपानलकाका माध्यनमक हिद्यालयमा नहिकरणीय उिाि माफि त खानेपानी तथा 
सरसफाई कायिक्रम संचालन गनिको लानग ररन्यूएिल िल्डि को आनथिक र प्राहिनिक 
सहयोग तथा नि प्रर्ात यिुासंघको सामाजिक पररचालनमा सहकायि गरर आगामी 
िषिको लानग लागत साझेदारी बिेटको व्यिस्था नमलाईएको ।  

 

३८. गाउँपानलकाका हिनर्न्न रणनैनतक योिनाहरु संचालनको लानग संघ तथा प्रदेश 
सरकारसँग समन्िय गरी केही योिनाहरु स्िीकृतीको लानग आिश्यक पहल गररएको  

 

३९. गाउँपानलकामा संचालन र्एका हिनर्न्न हिकास ननमािण कायिहरुको प्रर्ािकारी 
अनगुमन गने व्यिस्था नमलाईएको छ । 
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...... सम्पन्न भएका मुख्य कृयाकलापिरु 
४०. गाउँपानलकाको सिै िडामा प्रर्ािकारी सेिा प्रिाहको लानग िडा सजचिको व्यिस्था 

गरी समय समयमा अनगुमन ननरीक्षण गरी आिश्यक पषृ्ठपोषण र्दने व्यिस्था 
नमलाईएको छ ।  

 

४१. खरको छाना मकु्त गाउँपानलका बनाउने अनर्यान अन्तगित खरको छाना र्एका 
घरपररबारलाई िडा नं. २ र ४ मा िस्ता पाता ननशलु्क हितरण गररएको र दनलत 
तथा हिपन्न पररबारलाई िडा नं. २, ४, ५ र ६  मा ३०० र ५०० नलटरको 
हहलट्याङ्कहरु ननिःशलु्क हितरण गने व्यिस्था नमलाईएको छ । आ.ि. ०७८/०७९ 
मा खरका छाना मकु्त गाउँपानलका घोषणाको अजन्तम तयारी गररएको ।   

 

 

...... सम्पन्न भएका मुख्य कृयाकलापिरु 
४२. गाउँपानलका कायािलय, िडा कायािलय, स्िास््य संस्था र  माध्यनमक 

हिद्यालयहरुमा २ िषि सम्म ननशलु्क इन्टरनेट उपलब्ि गराउन 
Techmind Network Pvt. Ltd. कम्पनीसँग समन्िय गरी इन्टरनटे िडान 
गने कायिको गरेको । 

४३. गाउँपानलका नर्त्र रहेका कृषकहरुलाई प्राहिनिक ज्ञान र्दनको लानग 
कृहष सम्बन्िी तानलम र्दने कायिक्रम गररएको ।  

४४. गाउँपानलकाको कृहष प्रोफाइल तयार गनिको लानग आिश्यक व्यिस्था 
नमलाईएको । 

 

 

 



9/6/2021 

11 

...... सम्पन्न भएका मुख्य कृयाकलापिरु 
४५. हिकास ननमािण तथा सेिा प्रिाहमा स्माटि गाउँपानलका ननमािण गनि 

आिश्यक पूिाििारहरुको व्यिस्था नमलाईएको छ ।  
 

४६. गाउँपानलकाबाट प्रदान गररने सेिाहरु र आनथिक कारोबार सहहतको 
त्याङ्कीय  हििरणको एकीकृत ढाँचा तयार गरी सामाजिक संिाल र 
कायािलयको िेर्साईट माफि त सािििननक गने व्यिस्था नमलाईएको    
छ । 

४७. गाउँपानलकाका कमिचारी, स्िास््यकमी, हिद्यालय जशक्षक तथा हिद्यालय 
कमिचारीलाई आफ्नो कायि सम्पादनमा सहिता तलु्याउन र आिश्यक 
कायािलय सामग्री राख् नको लानग official bag हितरण गररएको ।  

 

...... सम्पन्न भएका मुख्य कृयाकलापिरु 
४८. गाउँपानलकाको न्याय सम्पादनलाई प्रर्ािकारी र सौहादिपूणि बनाउनको 

लानग सबै िडामा मेलनमलापकेन्र स्थापना गनि मेलनमलापकतािको छनौट 
गरी २०७८ बैशाख ४ गते देजख ८ र्दने तानलम संचालन गरी सबै 
िडा कायािलयहरुमा मेलनमलापकेन्र स्थापनाको आिश्यक व्यिस्था 
नमलाइएको ।  

४९. गाउँपानलकाको आन्तररक श्रोतलाई र्दगोपन र्दनको लानग व्यिसाय 
दताि संघ संस्था दताि सम्बन्िी कायिहिनि ननमािण गरी दताि अनर्यान 
संचालन गररएको िस अन्तगित आ.ि. ०७७/०७८ मा ४७५ व्यिसाय 
दताि तथा अनर्लेजखकरण र्एका छन ्। 

५०. नागररकलाई गणुस्तरीय खाद्य पदाथिको उपर्ोग गनि पाउने हक 
सनुनजित गराउन ननयनमत बिार अनगुमनको व्यिस्था नमलाईएको    
छ । 
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...... सम्पन्न भएका मुख्य कृयाकलापिरु 

५१. गाउँपानलकाको समग्र अिस्थाको बारेमा हिश्लषेण गरी गाउँपानलकाको 
कायि सम्पादनलाई प्रर्ािकारी रुपमा संचालन गनिको लानग ननयनमत 
रुपमा चौमानसक सनमक्षा तथा िाहषिक सनमक्षा कायिक्रमहरु संचालन 
गररएको ।  

५२. आम नागररकहरुको चासो गनुासो र प्रनतकृया बझुी कायि सम्पादनमा 
र्एका कमी कमिोरीहरुलाई समािान गरी प्रर्ािकारी सेिा प्रिाहको 
व्यिस्था नमलाउँदै नागरीकप्रनत उिरदायी स्थानीय सरकार बन्नको लानग 
ननयनमत रुपमा सािििननक सनुिुाई कायिक्रम संचालन गररएको 
(२०७७।१२।२७) 

 

...... सम्पन्न भएका मुख्य कृयाकलापिरु 
५३. गाउँपानलकाका सबै कमिचारीहरु डे्रस र पररचय पत्र नलगाई 

कायािलयमा आउँदा सेिाग्राही र कमिचारी छुट्टाउन गाह्रो र्एको 
िनगनुासो आए पिात सबै कमिचारीहरुलाई अननिायि डे्रस र पररचय पत्र 
लगाउन लगाई सोही अनसुार कमिचारी आचरणको मूल्याङ्कन गने 
व्यिस्था नमलाईएको ।  

५४. गाउँपानलकको सहुििा सम्पन्न सर्ाहल ननमािण गररएको । 
 

५५.गाउँपानलकामा सडक नबस्तार र्न्दा सडकको स्तरोन्तीको नीनतनलई 
हिनर्न्न सडकहरु स्तरोन्तीको लानग आिश्यक बिेट व्यिस्थापन गरर 
ननमािणको कायि अगानड बढाईएको छ । 
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...... सम्पन्न भएका मुख्य कृयाकलापिरु 
५६. स्थानीय हिकास प्रहक्रयामा टोल तथा बस्तीस्तरिाट नै नागररक सहर्ानगता सनुनजित 

गदै समािको आनथिक, सामाजिक, साँस्कृनतक लगायत हिकासका सबै पक्षमा र्दगोपना 
र अपनत्ि सिृना गनि ननजित र्ौगोनलक क्षेत्रनर्त्र बसोबास गने नागररकहरुको 
सहर्ानगतामा िडा कायािलयको सहयोगीको रुपमा काम गने गरी टोल हिकास 
संस्थाको गठन र पररचालनका लानग आिश्यक कानूनी व्यिस्था गनि टोल हिकास 
संस्था गठन तथा पररचालन कायिहिनि, २०७७ कायिपानलकाबाट िारी गररएको छ ।  

 
५७. सािििननक ििाफदेहहता प्रिद्धिन सम्बन्िी कायिहिनि-२०७७ गलु्मीदरबार गाउँ 

कायिपानलकाको नमनत २०७७।०५।३१ गते िारी गररएको छ । यस कायिहिनिले 
समग्र गाउँपानलकाको गनतहिनिहरुलाई सशुासन ििाफदेहह र पारदजशि बनाउन  
महत्िपूणि र्नूमका खेलेको छ । यसमा रहेका केही महत्िपूणि पक्षहरुको िानकारी 

 
 

.....................सािििननक ििाफदेहहता प्रिद्धिन सम्बन्िी कायिहिनि-२०७७.............. 
 

क) कायािलयमा प्राप्त गनुासो फछौट सम्बन्िी व्यिस्था 
ख) कायािलयको सामाजिक पररक्षण सम्बन्िी संस्थागत व्यिस्था (दफा १४) 
ग) गाउँपानलकाबाट संचालन गरेका हिनर्न्न योिनाहरुको सािििननक पररक्षण गने व्यिस्था 

(पररच्छेद १) 
घ) कुनै पनन ननमािण कायि प्रारम्र् हनुपूुिि कायािलयसँग सम्झौता र्ईसकेपछी आयोिनाका 

लार्ग्राहीको उपजस्थनतमा आयोिनाको हििरण प्रस्ततु गनुिपने व्यिस्था (दफा ३२) 
ङ) नागररक िडापत्र सम्बन्िी व्यिस्था 
च) कायािलय र िडा कायािलयले सािििननक सनुिुाई गनुिपने सम्बन्िी व्यिस्था  
छ) चौमानसक र िाहषिक सनमक्षा गनुिपने व्यिस्था 
ि) सेिाग्राही सन्तषु्टी सरे्क्षण गनुिपने व्यिस्था 
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भौततक उपिब्िी 

1. स्वास््य सेवा प्रदान गनच सबै वडामा आिुननक स्वास््य चौकक ननमाचण गने नीनत 
अनुरुप वडा नं. ४ बािेक सबै वडामा स्वास््य चौकक ननमाचण भैसकेको छन । वडा 
नं. ४ मा आ.व. ०७८/०७९ मा भवन ननमाचण कायच सम्पन्न गररनेछ । 

2. गाउुँ पाललकामा १५ शैयाको आिारभ त अस्पताल ननमाचणको लाधग जग्गा 
व्यवस्थापन, ननमाचण सम्झौता भई ननमाचण कायच भैरिेको । 

3. गाउुँ पाललकाको सबै वडा र टोल वजस्तिरुमा मोटरबाटो ववस्तार गने कायच भएको । 
4. गाउुँ पाललकामा सुवविा सम्पन्न ववद्यालय भवन ननमाचणका कायचिरु भईरिेका छन ्। 
5. गाउुँ पाललका लभत्र ठ ला खानपेानी योजना अन्तगचत खिरे खानेपानी तथा अमर 

अवाचथोक ललफ्ट खानेपानी  योजना सम्पन्न भई एक घर एक िारा कायाचन्वन 
भएको, अवाचङ्गहद गैरा ललफ्ट खानेपानी, भलायचौर ललफ्ट खानेपानी, बठवाखोला 
ललफ्ट खानेपानी, बोटेपुच्छार सुपले घाट ललफ्ट खानेपानी, झाके्रपानी ललफ्ट 
खानेपानी, नुनथला ललफ्ट खानेपानी र खोररया खोल्सी ललफ्ट खानेपानी यस चालु 
आ.व. मा सम्पन्न िुने गरर कायच अनघ बढेको छ ।  
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6. खर्जयाचङ्ग बाखे्र बन्रखुट्टा वीरबास लसस्ने जुभुङ्ग मोटरबाटो स्तरोन्नती बनाउने 
कायच चालु आ.व. मा संचालन गररएको छ । 

7. खर्जयाचङ्ग दरबार घुम्टी गौडाकोट जुभुङ्ग मजुवा सडकको स्तरन्नती तथा कालोपत्रे 
गने कायच भइरिेको छ ।  

8. गाउुँ पाललकामा बिुउद्देश्यीय सभािल ननमाचण भई संचालनमा आएको । 
9. एक वडा एक खेलमैदान अलभयान अन्तगचत खेलमैदान ननमाचण कायच अगाडी 

बढाइएको ।  

10. गुल्मीदरबार गाउुँ पाललका र अघाचखाुँचीको छत्रदेव गाउुँ पाललका जोड्ने ननसानटारीमा 
ट्रस्ट बजृ ननमाचण सम्पन्न भएको । 

11. चारपाला दरबार, रेसुङ्गा तपोभुलम, भुवाने पाकच , उजेला देवव मजन्दर लगायतका 
ववलभन्न मठमजन्दरिरु ननमाचण, ममचत सम्भार र सौन्दयीकरण गरर पयचटन प वाचिार 
ननमाचण गररएको ।  

12. नागररकिरुको सुरक्षक्षत आवासको लाधग खरका छाना मुक्त गाउुँ पाललका बनाउने 
कायच अजन्तम चरणमा पुगेको । 

6. आ.व. ०७७/०७८ मा सम्झौता भएका ३१५ योजना मध्ये २९९ 
योजनािरु सम्पन्न भै सकेका र केिी योजनािरु सम्पन्न िुने क्रममा 
रिेका ।  
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आधथयक तथा सामाजिक उपिब्िी  

1. साना कृवि ववकास कायचक्रम अन्तगचत बाख्रा पकेट कायचक्रम वडा 
नं.६ मा संचालन गररएको । 

2. गाई भैँसी पालक कृिकिरुका गाई भैँसी बीज वदृ्धिको लाधग 
नन:शुल्क रुपमा AI को व्यवस्था लमलाइएको। 

3. वडा न.ं १,२,४ र ५ मा बङ्गुर पालन कायचक्रम संचालन गररएको  

4. वडा न.ं २ मा बाख्रा पालन र वडा नं. ६ मा भैँसीपाल सम्बन्िी 
कृिक पाठशाला संचालन गररएको । 

5. कृिकिरुको समस्या पहिचान गदै आवश्यक परामशच प्रदान गनच 
कृिकसुँग पशु प्राववधिक कायचक्रम संचालन गररएको । 
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6. गाउुँ पाललकामा उत्पादन अगाचननक कृवि उपचिरुलाई खररद 
गरी अगाचनीक खानेकुरालाई वढवा हदनको लाधग वडा नं. ६ 
मा एग्रो टुररिम कायचक्रम संचालन गररएको .  

7. साना कृवि पकेट ववकास कायचक्रम अन्तगचत खाद्यनबाली 
कायचक्रम वडा नं. ६ मा तरकारी तथा आल ुखेती कायचक्रम 
वडा न.ं ३ मा गरर २ वटा कृवि पकेट ववकास कायचक्रम 
संचालन गररएको । 

8. वडा नं. १ को लशवपरुी, टारी, बहुढचौर र माललगाउुँ  र वडा 
नं. २ को घोरािा फाुँटमा स्माटय कृर्ष कार्यक्रम संचालन 
गररएको । 

9. सिुारीएको गरा सहितको चक्कला बन्दी कायचक्रम वडा नं. 
४ को गरमटारीमा संचालन गनच आवश्यक समन्वय गरर 

कृिक सम िलाई प्रोत्सािन गनच रु ३ लाख सियोग गररएको 
10. वडा नं. १ मा बोटेगाउुँ  र कुमाल गाउुँ , वडा नं. ३ को ननदरु 

र वडा नं. ४ को पल्लो वीरवासमा नमनुाको रुपमा एक घर 
एक करेसाबारी कायचक्रम संचालन गररएको । 
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11. वडा नं. २, ४ र ५ मा एक गाउुँ  एक उत्पादन कायचक्रम 
अन्तगचत तरकारी खेती कायचक्रम संचालन गररएको । 

12. मि उत्पादनमा आत्मननभचर बन्न वडा नं. १, ३, ४ र ७ मा 
मौरी ववकास कायचक्रम संचालन गररएको । 

13. ववदेशबाट फकेका यवुािरुलाई प्रोत्सािन गनच सब ै वडामा 
कोलभड कृवि कायचक्रम संचालन गररएको । 

14. गाउुँ पाललका लभत्र रिेको बाुँझो खेती योग्य जग्गा उपयोगको 
लाधग भ लम बैंकको स्थापना गरर बाुँझो जग्गाको उपयोगको  

गनच कृिकिरुलाई अनदुान हदने कायच गररएको । 

15. गाउुँ पाललका लभत्र उत्पाहदत ववलभन्न कृवि उपजिरु, 
िस्तकलाका सामाग्रीिरु, ववलभन्न रैथान े कृवि बालीिरुको 
संकलन तथा ववक्री ववतरणको लाधग गाउुँ पाललकाको कोशिेी 
घर संचािन र व्यवस्थापनको लाधग वडा नं. ४ मा रिेको 
नवरत्न विुउद्देलशय कृवि सिकारी संस्था लल. सुँग रु १० 
लाखको सम्झौता गररएको ।  

16. गाउुँपाललका लभत्रका गररव नागररकिरुको पहिचान गरी 
पररचय पत्र ववतरण गनचको लाधग लगत संकलन गने कायच 
सम्पन्न गरी आगामी आ.व. देखख पररचय पत्र ववतरणको 
कायच गने तयारी गररएको ।  
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17. जेष्ठ नागररक सम्मान तथा अन्तकक्रया कायचक्रम अन्तगचत 
सब ैवडाको टोल स्तरमा गई ८७ विच भन्दा माधथका जेष्ठ 
नागररकसुँग अन्तकक्रया गनुचको साथ ै फाइवर लसरक र 
रेडडयो उपिार प्रदान गरी सम्मान गररएको । 

18. महिला सम ि तथा संस्थामा आवद्ि भएका महिलालाई 
सम ि तथा सिकारी संस्था संचालन, घरेल ु तथा लङै्धगक 
हिसंा, नेततृ्व तथा संचार लसप, प्रजनन ्स्वास््य, ग्रामीण 
व्यवसाय, महिला सशक्तीकरण लगायतका ववियमा 
अनलुशक्षण ताललम सब ैवडामा संचालन गररएको। 

 

19. कोलभड संक्रलमत र कोलभडका संकास्पद बबरामीिरुको 
स्वास््य पररक्षण तथा उपचारको लाधग स्वास््य संस्था 
सम्म जान आउन २ वटा एम्वलेुन्स र एउटा जजप गरर ३ 
वटा सवारी सािन नन:शलु्क उपलब्ि गराइएको । 

20. कोलभड मिामाररको संक्रमण रोकथाम ननयन्त्रणको लाधग 
आवश्यक व्यवस्था लमलाई गाउुँ पाललकामा अजक्सजन सहित 
१० शयैाको कोलभड अस्पताल संचालन गरर नागररकको 
उपचार गने व्यवस्था लमलाइएको ।  

21. कोलभडको कारणले गदाच अवरुद्ि भएको शकै्षक्षक 
कक्रयाकलापलाई वकैजल्पक माध्यमबाट ननरन्तरता हदइएको  
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22. गाउुँ पाललकाका गभचवती महिलािरुलाई संस्थागत प्रसुतीलाई 
प्रोत्सािन गदै गाउुँ पाललकाको वधथचङ्ग सेन्टर सम्म आउन र 
जानको लाधग नन:शलु्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था    गररएको ।  

23. मखु्यमजन्त्र ग्रालमण ववकास तथा रोजगार कायचक्रम माफच त 
आवास ववहिनिरुको लाधग ५ वटा आवास ननमाचण गन ेकायच 
गररएको, ववलभन्न लसपम लक तथा स्वरोजगारम लक 
ताललमिरु सचंालन गररएको, ववद्यालयमा शदु्ि वपउने 
पानीको लाधग गाउुँ पाललकाका सब ैसामुदानयक ववद्यालयिमा 
युरो गाडच तथा युभी कफल्टरको व्यवस्था गररएको । 

23. गाउुँ पाललकाका गभचवती महिलािरुलाई संस्थागत प्रसुतीलाई 
प्रोत्सािन गदै गाउुँ पाललकाको वधथचङ्ग सेन्टर सम्म आउन र 
जानको लाधग नन:शलु्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गररएको । 

  
24. मखु्यमजन्त्र ग्रालमण ववकास तथा रोजगार कायचक्रम माफच त 

आवास ववहिनिरुको लाधग ५ वटा आवास ननमाचण गन ेकायच 
गररएको, ववलभन्न लसपम लक तथा स्वरोजगारम लक 
ताललमिरु सचंालन गररएको, ववद्यालयमा शदु्ि वपउने 
पानीको लाधग गाउुँ पाललकाका सब ैसामुदानयक ववद्यालयिमा 
युरो गाडच तथा युभी कफल्टरको व्यवस्था गररएको । 
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25. गाउुँ पाललकाका नागररकको स्वास््य सरुक्षामा सतचकता 
अपनाउुँ दै ववलभन्न स्वास््यका कायचक्रमिरु कायचयोजना सहित 
सचंालन गररएको । कोलभड १९ संक्रमीत भई िोम 
आइसोलेसनमा रिन ुभएका नागररकिरुलाई जनप्रनतननधिको 
समन्वयमा घरघरमा स्वास््र्कमी पररचालन गरर आवश्यक 
स्वास््य परामशच कायचक्रम सचंालन गररएको । साथै 
संक्रमीतको स्वास््य अवस्थानसुार अजममलमटर लगायतका 
स्वास््य सामग्री उपलब्ि गराईएको ।  

25. जजल्लामा रिेको कोलभड परीक्षण ल्याब सचंालनको लाधग 
गाउुँ पाललकाबाट १० र ल्याबको कायाचलय संचालन खचच वापत 
२ लाख गरी रु १२ लाख रकम उपलब्ि गराई संक्रमण 
रोकथाम तथा परीक्षणको दायरा बढाउन े कायचमा सियोग 
योगदान गरेको ।  

 

26. कोलभड-१९ ववरुद्िको खोप कायचक्रमिरु जजल्ला खोप समन्वय 
सलमनतको ननदेशन तथा ननणचयानसुार व्यवस्थापन गररएको । 
िाल सम्म गाउुँपाललकाका ............ नागररकले खोप सेवा 
ललनुभएको ।  
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१५ शरै्ाको अस्पताि तनमायण हँुदै 
 गुल्मीदरबार गाउँपालिका ३ िरेुिडाँडा 
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१५ शरै्ाको अस्पताि तनमायण हँुदै 
 गुल्मीदरबार गाउँपालिका ३ िरेुिडाँडा 

आ.ि. ०७८/०७९ मा 
संचालन हनेु मखु्य 

कायिक्रमहरु 
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आ.व. ०७८/०७९ को बिेट 

१. हाम्रो हिकास हाम्र ै लानग, हाम्रो संरचना हाम्रो सम्पिी र्न्ने 
अनर्यान संचालन गरर सािििननक संरचनाहरुको संरक्षणमा 
टोलहिकास संस्था लगायतका संघ संस्थाहरुलाई पररचालन 
गनि आिश्यक व्यिस्था नमलाईएको । 

२. िनतासँग गाउँपानलका कायिक्रम  
३. िेष्ठ नागररकसँग गाउँपानलका कायिक्रम 
४. हिद्याथीसँग गाउँपानलका कायिक्रम 

५. बालबानलकासँग गाउँपानलका कायिक्रम 
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६. संचारकमीसँग गाउँपानलका कायिक्रम 
७. कृषकसँग गाउँपानलका कायिक्रम 
८. आमासँग गाउँपानलका कायिक्रम अन्तगित कस्तो छ आमा  
९. खेलाडीसँग गाउँपानलका कायिक्रम 
१०. अपाङ्गसँग गाउँपानलका कायिक्रम 
११. एकघर एक करेसाबारी कायिक्रम 
१२. एक िडा एक पयिटकीयस्थल कायिक्रम 
१३. एक िडा एक हेनल्याड कायिक्रम 
१४. प्रहिनिमैत्री स्थानीय सरकार   

१५. गाउँपानलकाको सबै गनतहिनिहरु समेहटएको ई-बलेुहटन 
ननयनमत प्रकाशनको व्यिस्था 

१६. ननशलु्क कृनतम गर्ाििान कायिक्रम 
१७. कृषकहरुलाई अनदुानका हिनर्न्न कायिक्रम 
१८. 'ग' िषिको अपाङ्गता र्एका नागररकहरुलाई पानलकाबाट 

मानसक र्िाको व्यिस्था 
१९. निप्रर्ात यिुासगँको साझेदारीमा गाउँपानलका नर्त्र रहेका 

हिद्यालयहरुमा शदु्ध खानेपानी र सरसफाई सम्बन्िीका 
योिना संचालन गने ।  
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२०. गाउँपानलकालाई कृहष र पशपुालनमा पूणिरुपमा आत्म 
ननर्िर बनाउन राहिय तथा अन्तराहिय गैर 
सकारकारीसँस्थाहरुसँग लागत साझेदारीमा कायिक्रम 
संचालनको लानग आिश्यक समन्िय गररएको । 

समस्या र चुनौती 
• कोलभड १९ को बढ्दो संक्रमण 

• गाउुँपाललकामा रिेको भ लमको सिी ढंगले उपयोग गरी अधिकतम लाभ 
ललन नसककएको ।  

• गाउुँपाललकाको भौगोललक ववकटता र छररएर रिेको वस्ती 
• प्रववधिको प्रयोगमा पिुुँच कम 

• न्य न आन्तररक आम्दानी 
• न्य न प्राकृनतक स्रोत सािन 

• आफ्नै प्रशासकीय भवनको अभाव िुनु । 
• नागररकको िरेक कामको लाधग स्थानीय सरकारसुँग िेरै अपेक्षा िुनु  

• नागररकको अपेक्षा अनुसार कायच गनच प्रयाप्त बजेट निुनु । 
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िन्यिाद 
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प्रस्तोता 
टंक प्रसाद पन्थी 
अनिकृत छैठौं 

 
 

गलु्मीदरबार गाउँपानलका  
गाउँ कायिपालकाको कायािलय 

गौंडाकोट गलु्मी  
 

आ.ि.२०७७/०७८ को बाहषिक प्रगनत सनमक्षा 
प्रशासन, योिना तथा अनगुमन शाखा 

आ.ि.२०७७/०७८ मा ३१५ िटा योिनाहरु सम्झौता गररएको 
  
आ.ि.२०७७/०७८ मा २९९ िटा योिनाहरु सम्पन्न र्एका 

 
  आ.ि.२०७७/०७८ मा ६ िटा ठेक्का र्एका योिनाहरुको 

आजंशक र्कु्तानी र्एको  
 

आ.ि.२०७७/०७८ मा सम्झौता र्इ काम नर्एका योिना १० 
िटा 
 

 
 

आ.व. २०७७/०७८ मा योजना सम्बन्िी 
वववरण 
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नस.नं
. योिनाको नाम 

नेपाल 
सरकार/प्रदेश 
सरकार  गाउँपानलकाबाट 

लागत स्टीमेट 

िम्मा रु. हालसम्म  हालसम्म  

    हिननयोिन रु. हिननयोिन रु. सम्झौता रकम 

र्कु्तानी र्एको 
रकम 

र्कु्तानी र्दन बाँकी 
रकम 

१ 

र्लायचौर नलफ्ट खानेपानी िडा 
नं. ६ ५०,००,००० ५०,००,००० ९६,४५,५१३.७८ ९२२१४८४.९८ 

५३९१०८९.८८ 

 ४१०७०३९.६५ 

२ 

बोटेपछुार नलफ् खानेपानी िडा 
नं. ७ ५०,००,००० ५०,००,००० ९६५६५१९.४५ ८१२१३३७.३२ ५७२७९८६.९५ २६३६९९० 

३ खज्यािङ्ग बाख्र ेबन्दरखटु्टा 
िीरिास नसस्ने िरु्ङु्ग मोटर 
बाटो िडा नं. ४ र २ 

५०,००,००० ५०,००,००० ९६२०४७४.०६ ४१२७८९९.१६ २५३७२१७.३३ 
 

१७१४५१८.८० 

प्रदेश सरकार र गलु्मीदरिार गाउँपानलकाको लागत 
साझेदारीका सञ्चानलत योिनाहरु 

नस.
नं. योिनाको नाम 

नेपाल 
सरकार/प्रदेश 
सरकार  

लागत स्टीमेट 

िम्मा रु. हालसम्म  हालसम्म  कैहफयत 

    हिननयोिन रु. सम्झौता रकम 

र्कु्तानी र्एको 
रकम 

र्कु्तानी र्दन बाँकी 
रकम 

१ 

अमर अवायथोक स्वास््र् 
चौकी भवन तनमायण वडा 

नं. ५ २००००००० १९३३४८९१.८२ १२८७६०४८.९३ 

 
६३३०८४३.४२ 

 ६९३१४८६.९७ 

कजन्टन्िेन्सी 
सहहत 

 

२ 
पदम बहादरु मा.र्व. भवन 

तनमायण वडा नं. १ ६०००००० ५१२०३८२.६७ ३५७७२९७.३३ १८८५६०९.६० १७९९००६.६४ 

३ 
१५ शैर्ा आिारभुत 

अस्पताि १८०००००००० १७४२८७१७७ १२९४५६९१२ १२२००००० १२११४०६२० 

संघीय सरकारको हिशषे अनदुान 
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नेपाल सरकार र गुल्मी दरवार गाउुँपाललकाको लागत 
साझदेारीमा सञ्चालन भएका योजनािरु 

  
नस.नं
. 

योिनाको नाम 
  

गत आ.ि.को 
र्कु्तानी र्दन बाँकी 
रकम र्कु्तानी र्एको रकम 

1. खिियाङ्ग दरिार घमु्ती सडक िडा नं. ५, ६ र ७ 35,63,978।4 ३३२०७८५ 

2. 
गौंडकोट िरु्ङु्ग मििुा सडक िडा नं. ३ र २ 24,83,516।2 २२५७७७२२ 

3. खहरेखोला खानेपानी योिना २७,०६,९४० २६५१३५९ 

4. बठिाखोला नलफ्टङ्ग खाने पानी १६,०४,५९७ ५३९७८३ 

5. अिािङ्गदी गैरा रुमापोखरा नलजफ्टङ्ग खा.पा. 
३४,३९,२३४ 

 ३२८२७९६ 

 
  

 

स्थानीय पूिाििार हिकास साझेदारी कायिक्रम 

नस
.नं
. 

आयोिना/कायिक्रमहरुको 
नाम 

िडा/स्थान कुि िागत हिननयोजित 
रकम 

खचय रकम आयोिना/कायिक्रमह
रुको प्रगनत 

कै. 

र्ौनतक 
प्रगनत 

हिजिय 
प्रगनत 
रु. 

१ हलु्टुङ्ग टाङलािी घमुी 
पल्लीकोट र्ेंडुिा सडक 
कलऐ्टि ननमािण 

िडा नं. २ ११३४७७४ १०००००० १०००००० १०० १०० 

२ मििुा घोराहा हलु्टुङ्ग 
मोटर बाटो स्तरउन्नती 

िडा नं. २ ११३३९४४.९५ १०००००० १०००००० १०० १०० 

३ देिालय आमा समूह 
र्िन ननमािण 

िडा नं. ७ ११११९०५.७६ १०००००० १०००००० १०० १०० 

४ ठूलाचौर लामडाँडा रािा 
हररयाली सडक 

िडा नं. ३ 
र ७ 

८८९३७६.५३ ८००००० ८००००० १०० १०० 

५ देहिस्थान मजन्दर ननमािण िडा नं. ३ ७९३३८४ ७००००० ७००००० १०० १०० 
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नस.
नं 

आयोिना/कायिक्रमहरुको 
नाम 

िडा/स्थान कुल लागत हिननयोजित 
रकम 

खचय रकम आयोिना/का
यिक्रमहरुको 
प्रगनत 

कै. 

र्ौनत
क 
प्रगनत 

हिजि
य 
प्रगनत 
रु. 

१ राँकेखोिा बगर तटबन्ि 
वडा नं. ५ 

गुल्मीदरबार-५ ११०९१९४.८५ १०००००० १०००००० १०० १०० 

२ िनज्र्ोती प्रा.र्व.भवन 
तनमायण कोठा बबस्तार वडा 
नं. १ 

गुल्मीदरबार-१ १११५५१० १०००००० १०००००० १०० १०० 

३ बलिथुम नरहरी कण्डेि 
मा.र्व.र्वज्ञान प्रर्ोगशािा 
वडा नं. १ 

गुल्मीदरबार-१             १००९१२९ १०००००        १०००००० १०० १०० 

४ सूर्ोदर्मा मा.र्व. 
कम्पाउण्ड तारबार वडा नं. 
२  

गुल्मीदरबार-२ ११२३४३७.८७ १०००००० १०००००० १०० १०० 

५ सावयजिक शौचािर् 
तनमायण वीरबास वडा नं. 
४ 

गुल्मीदरबार-४ २२२२०५२.९८ २०००००० २०००००० १०० १०० 

६ पौवाखकय  लिफ्ट लसचंाई 
आर्ोिना 

गुल्मीदरबार-३ १०००००० सम्झौता नर्एको  

प्रदेश सशति तफि का योिनाहरुको हििरण 
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

नस.
नं. 

आयोिना/कायिक्रमहरु
को नाम 

िडा/स्था
न 

कुल लागत हिननयोजित 
रकम 

खचि रकम आयोिना/कायिक्रमहरु
को प्रगनत 

कै. 

र्ौनतक 
प्रगनत 

हिजिय 
प्रगनत  

१ पदम बहादरु मा.हि. 
कम्पाउण्ड तथा 
आईनसटी  

 ग.ुद.पा. 
१ 

१६६५३२९.
९२ 

१५००००० १५००००० १०० १०० 

२ देउरीपोखरा खेल मैदान 
ननमािण  

ग.ुद.पा. 
२ 

१११४५०१ १०००००० १०००००० १०० १०० 

प्रदेश हिशेष तफि को योिनाको हििरण 
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नस
.नं
. 

आयोिना/कायिक्रमहरु
को नाम 

िडा/स्थान कुल लागत 

 

गाउँपानल
काबाट 

हिननयोजित 
रकम 
(स्िा.ननदेशनाल
यबाट ) 

खचि रकम आयोिना/कायिक्रमह
रुको प्रगनत 

कै. 

र्ौनतक 
प्रगनत 

हिजिय 
प्रगनत रु. 

१ ठुलान आिारर्तु 
स्िास््य केन्र र्िन 
ननमािण  

गलु्मीदरिार-
६ 

१६९१९३९ ३२४८४० १२,००,००० १५२४८४० १०० १०० 

स्िास््य ननदेशनालयबाट हिननयोजित 
 

 
 
गाउँ कायिपानलका बैठक संख्यािः- ३० 
  
 हिषयगत सनमनत बैठक संख्यािः- ११ 
 
 हिपद व्यिस्थापन कोष पररचालन उप-सनमनतको 
बैठक संख्यािः- ४ पटक 
 
कमिचारी र्नाि सम्बन्िी बैठक संख्यािः- ४८ 
 
स्टाफ नमहटङ्गािः- १० 
 
योिना अनगुमनिः- ८६ टोली 
 
 हििि बैठकिः- १४ पटक 

  
 

गुल्मी दरवार गाउुँपाललकाका ववलभन्न वववरणिरु 
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 गम्र्ीर खालका रोग लागेका नागररकहरुलाई उपचारको लानग सहयोग गरेको संख्यािः- ८३  
 

 गम्र्ीर खालका रोग लागेका नागररकहरुलाई उपचारको लानग सहयोग गरेको रकम रु ५,८०,५०० 
।– 
 

 बाढी पहहरोको कारण राहत प्राप्त गने संख्यािः- १७९ 
 

 बाढी पहहरोको कारण राहत सहयोग गरेको रकम रु १३,६४,,००० ।– 
 

 हपनसआर ल्याि सञ्चालनको लानग िम्मा रु. १२,००,०००।- र्कु्तानी 
 
 

ववपद यवस्थापन तथा आधथचक सिायताको वववरणिरु 

 

 

गुल्मी दरवार गाउुँपाललकाको स्वीकृत दरबन्दी वववरण 

नस.नं. पद, समूह, उपसमूह, तह 
स्िीकृत 
दरबन्दी पद पूनति ररक्त 

१ प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत १ १ - 

२ अनिकृत छैठौं प्रशासन २ २ - 

३ ईजन्िनयर छैठौं १ १ - 

४ अनिकृत छैठौं (जशक्षा) १ - १ 

५ अनिकृत छैठौं ( हे.इ.) १ १ - 

६ अनिकृत छैठौं( हे.इ.) १ - १ 

७ अनिकृत छैठौं (लेखा) १ १ - 

८ अनिकृत छैठौं (पश ुसेिा) १ १ - 

९ अनिकृत ७/८ औ ं(कृहष) १ - १ 

१० आन्तररक लेखापरीक्षक सहायक पाँचौं १ १ - 

११ सहायक पाँचौं (प्रशासन) ७ ३ ४ 

१२ सहायक पाँचौं (लेखापाल) १ १ - 

१३ खा.पा.स.टे. पाचौं १ १ - 

१४ सि-ईजन्िनयर पाँचौं ४ २ २ 
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गुल्मी दरवार गाउुँपाललकाको स्वीकृत दरबन्दी वववरण 

१५ कम््यूटर अपरेटर पाचँौं १ १ - 

१६ प्राहिनिक सहायक पाँचौं (जशक्षा) १ - १ 

१७ सहायक पाँचौं (पश ुसेिा) २ - २ 

१८ सहायक पाँचौं (कृहष ) २ - २ 

१९ सहायक चौथो (प्रशासन) ४ ३ १ 

२० अनसषे्टन्ट सि ईजन्िनयर चौथो ५ ३ २ 

२१ स.म.हि.नन. चौथो १ - १ 

२२ सहायक चौथो (पश ुसेिा) २ - २ 

२३ सहायक चौथो (कृहष) १ - १ 

२४ कायािलय सहयोगी १ १ - 

िम्मा ४४ २३ २१ 

 

 

गुल्मी दरवार गाउुँपाललकामा करारमा कायचरत 
कमचचारीको वववरण 

नस.नं पद, समूह, उपसमूह, तह संख्या 
स्वीकृत 
दरबन्दी
मा 

दरबन्दी 
बािेक 

१ स चना प्रववधि अधिकृत १ १ 

२ रोजगार संयोजक १ १ 

३ कृवि अधिकृत १ १ 

४ प्राववधिक सिायक १ १ 

५ एमआईएस अपरेटर १ १ 

६ िेल्थ अलसस्टेन्ट ४ ४ 

७ स्टाफ नसच ४ ४ 

८ उद्यम ववकास सिज कताच १ १ 

९ उद्यम ववकास सियोगी १ १ 

१० स चना सिायक १ १ 
११ कफल्ड सिायक १ १ 
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गुल्मी दरवार गाउुँपाललकामा करारमा कायचरत 
कमचचारीको वववरण 

नस.नं पद, समूह, उपसमूह, तह संख्या 
स्वीकृत 
दरबन्दी
मा 

दरबन्दी 
बािेक 

१२ नायब कृवि प्राववधिक ३ ३ 

१३ नायब पशु स्वास््य प्राववधिक  ४ ४ 

१४ अ.िे.व. ५ २ ३ 

१५ अ.न.मी. ८ ८ 

१६ ल्याव अलसस्टेन्ट १ १ 

१७ सिायक कमचचारी २ २ 

१८ िलुका सवारी चालक २ २ 

१९ कायाचलय सियोगी १५ १५ 

जम्मा  ५७ ३३ २४ 

 

 

गुल्मी दरवार गाउुँपाललकामा करारमा कायचरत 
कमचचारीको वववरण 

नस.नं. पद, समूह, उपसमूह, तह संख्या स्िीकृत 
दरबन्दीमा 

दरबन्दी 
बाहेक 

१ सूचना प्रहिनि अनिकृत १ १ 

२ रोिगार संयोिक १ १ 

३ कृहष अनिकृत १ १ 

४ प्राहिनिक सहायक १ १ 

५ एमआईएस अपरेटर १ १ 

६ हेल्थ अनसस्टेन्ट ४ ४ 

७ स्टाफ नसि ४ ४ 

८ उद्यम हिकास सहि कताि १ १ 

९ उद्यम हिकास सहयोगी १ १ 

१० सूचना सहायक १ १ 
११ हफल्ड सहायक १ १ 
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गुल्मी दरवार गाउुँ पाललका अन्तगचत स्वास््य चौकीिरुमा 

कायचरत कमचचारीको वववरण 

नस.नं. पद, समूह, उपसमूह, तह 
स्िीकृत 
दरबन्दी पद पूनति ररक्त 

१ अनिकृत हे.इ. ७ ३ ४ हे.अ.करारमा 
२ अनिकृत प.हे.न. १ १ ० 

३ नस.अ.हे.ि. ६ ६ ० 

४ नस.अ.न.मी. ५ ५ ० 

५ अ.हे.ि. ६ ४ २ 

६ अ.न.मी. ६ ६ ० 

७ कायािलय सहयोगी ६ २ ४ 

 

 

गलु्मी दरिार गाउँपानलका अन्तगित हिद्यालयहरुमा 
कायिरत जशक्षक तथा कमिचारीको हििरण 

नस.नं. पद, समूह, उपसमूह, तह 
स्िीकृत 
दरबन्दी 

गा.पा. 
अनदुान 

प्राहिनिक तफि  

१ प्रा.हि.र्ितीय ४३ 

२ प्रा.हि.ततृीय ६२ १ 

३ प्रा.हि.राहत १८ 

४ बालकक्षा सहयोगी कायिकताि ३३ ९ 

५ नन.मा.हि.र्ितीय           ६ 

६ नन.मा.हि. ततृीय १३ १३ २ 

७ नन.मा.हि.राहत १४ 

८ मा.हि. र्ितीय १ 

९ मा.हि. ततृीय १२ १ २ 

१० मा.हि. राहत १० 

११ उच्च मा.हि. ६ 

१२ हिद्यालय कमिचारी १० 

१३ हिद्यालयका कायािलय सहयोगी ३० 

                                                                                                        



9/6/2021 

37 

 
 तोहकएको समयमा सनमनतहरु गठन नहनु ु

 
 तोहकएको समयमा योिनाहरु सम्झौता नहनु ु

 
 सम्झौता हुँदाको लगत जस्टमेट अनसुार काम नहनु ु

 
 काम सम्पन्न गररसके पनछ पनन समयमा र्कु्तानी नलन नआउन ु

 
 योिना पररितिन र्इ रहन ु

 
 उपर्ोक्ता सनमनतमा फेरबदल हनु ु

 
 योिना सञ्चाल गदाि सम्बन्िीत उपर्ोक्ताले आफ्नो लानग नर्इ गाउँपानलकाका लानग  
 
   गनि परेको व्यिहार गनुि  

 
   

 
योजना कायाचन्वयनका समस्यािरु 

 
 कायितानलका अनसुार तोकीएको समयमा सनमनत गठन गनुि पने 

 
 योिनाहरु समयमा नै सम्झौता गने िातािरण नमलाउन ुपने 

 
 अनगुमन कायिलाई प्रर्ािकारी बनाउन ुपने 

 
 गाउँपानलका र िडा सनमनतबाट स्थलगत अनगुमन गने 

 
 लगत जस्टमेट उपर्ोक्ता सनमनतले बझु्ने गरर बनाउने 

 
 उपर्ोक्ता सनमनतका अध्यक्ष, सजचि र कोषाध्यक्षलाई तानलम र्दने 

 
 िडा कायािलयबाट योिनाको सम्झौता र कायिसम्पन्नको नसफाररस गदाि कागिपत्र 

रुिगुरर  
 
  मात्र गने  

 

समािानका उपायिरु 
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लस.
नं. 

योजनाको नाम ठेगाना ववननयोजज
त रकम 

खचच 
रकम 

प्रगनत कैकफय
त भौनतक ववत्तीय 

1 वडा कायाचलय भवन ममचत तथा 
कम्पाउण्ड तारजाली ननमाचण वडा न ५ 

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-5          

1000000 100000

0 

१०० 100 

2 राुँके खोला भ्याले बगर तटबन्िन वडा 
न ं ं. ५ 

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-5          

1000000 100000

0 

१०० 100 

3 मोटर बाटो ममचत संभार गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-5          

500000 500000 १०० 100 

4 शुभ प्रभात महिला सम ि भवन ननमाचण गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-5          

349000 349000 १०० 100 

5 ठ लापोखरा देखख बगैचा सम्म मोटर 
बाटो उन्नती 

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-7          

450000 450000 १०० 100 

6 ४ नं. वडा कायाचलय भवनको सभािल 

तथा कोठा थप 

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-4          

1000000 100000

0 

१०० 100 

7 ममचत सम्भार  गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-4          

1000000 100000

0 

१०० 100 

३ लाख भन्दा माधथका योजनािरुको वववरण  

8 लमसुगा लसरानादेखख गेठे 

खोलासम्मको मो.बा. स्तर उन्नती 
तथा नाली 

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-4         

300000 30000

0 

१०० 100 

9 जावनुिारा देववस्थान खा.पा 
योजना वडा न.ं ३ 

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-3         

400000 40000

0 

१०० 100 

10 दिपोखरी आमा समुि प्रनतक्षालय 

रंगरोगन  तथा फननचचर खररद 

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-3         

36251.

15 

36251.

15 

१०० 100 

11 लशवालय मजन्दर  लसडड ननमाचण 

वडा न.ं२ 

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-2         

250000 25000

0 

१०० 100 

12 काबे्रपोखरी मा.वव.लसललङ्ग 

प्लाष्टर 

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-2         

300000 30000

0 

१०० 100 

३ लाख भन्दा माधथका योजनािरुको वववरण  
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लस.न.ं योजनाको नाम ठेगाना ववननयो
जजत 
रकम 

खचच 
रकम 

प्रगनत कैकफ
यत भौनत

क 

ववत्तीय 

13 मनकामना मजन्दर ननमाचण वडा न.ं२ गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-2         

550000 50000

0 

१०० 100 

14 जभुुङ्ग मोटर बाटो ममचत संभार गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-2         

८५०००० ८५०००० १०० 100 

15 पदम बिादरु मा.वव.कम्पाउण्ड तथा 
वाल तथा प्रववधि ननमाचण  

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-1         

100000

0 

10000

00 

१०० 100 

16 ममचत संभार  गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-1         

155000

0 

15500

00 

१०० 100 

17 ममचत संभार  गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-३         

६००००० ६००००० १०० 100 

18 उजेलीदेवी मजन्दर पयचटकीय पुवाचिार 
गुल्मीदरबार गा.पा.१ 

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-1          

300000 300000 १०० 100 

३ लाख भन्दा माधथका योजनािरुको वववरण  

लस.नं
. 

योजनाको नाम ठेगाना ववननयो
जजत 
रकम 

खचच 
रकम 

प्रगनत कैकफ
यत भौ

नतक 

ववत्तीय 

19 ननशानटारी झोलुङ्गे पलु ननमाचण  गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-6         

२७००००० २५१८०८
० 

१०० ९३.२६ 

20  देउरी पोखरा खेलमैदान ननमाचण वडा 
न.ं२  

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-2         

1000000 100000

0 

१०० 100 

21 सावचजननक शौचालय ननमाचण 

बबरबास वडा न.ं४  

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-4         

2000000 200000

0 

१०० 100 

22 िहटया नयाुँपोखरी टङ्लाजी मोटर 
बाटो 

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-2         

300000 300000 १०० 100 

23 जनर्जयोनत प्रा.वव.भवन ननमाचण कोठा 
ववस्तार वडा न.ं१ 

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-1         

1000000 100000

0 

१०० 100 

24 माईकास्थान मजन्दर ननमाचण वडा 
न.ं७ 

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-7         

1000000 100000

0 

१०० 100 

25 ठुलाना सामुदानयक स्वास्थय 

इकाईको पवुाचिार ननमाचण  

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-1         

1524840 152484

0 

१०० 100 

३ लाख भन्दा माधथका योजनािरुको वववरण  
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लस.न.ं योजनाको नाम ठेगाना ववननयो
जजत 
रकम 

खचच 
रकम 

प्रगनत कैकफ
यत भौनत

क 

ववत्तीय 

26 जनता प्रा.वव. भवन ननमाचण वडा नं ४ 

जजमी 
गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-4          

300000 300000 १०० 100 

27 शाखा मोटर बाटो ममचत गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-7          

११७१००० ११७१००० १०० 100 

28 देववथान मजन्दर ननमाचण गौंडाकोट गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-3          

700000 700000 १०० 100 

29 जुभुङ्ग खानेपानी योजना सञ्चालन गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-2          

300000 300000 १०० 100 

30 देवालय आमा समुिको भवन ननमाचण गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-7          

1000000 100000

0 

१०० 100 

31 घोरािा फाुँट लसचाई योजना  गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-2          

300000 300000 १०० 100 

32 झाक्रीपानी श्रीनगर खा.पा.योजना  गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-4          

600000 600000 १०० 100 

33 ठला आुँगन -िहटया -गैराबारी -
बेतपानी -भलायचौर -बस्नेतको 
पोखरा-पोखराहढका एअरपोटच जाने 

मो.बा.स्तरोन्ती वडा नं.६ 

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-6          

1000000 100000

0 

१०० 100 

३ लाख भन्दा माधथका योजनािरुको वववरण  

लस.न.ं योजनाको नाम ठेगाना ववननयो
जजत 
रकम 

खचच 
रकम 

प्रगनत कैकफ
यत भौनत

क 

ववत्तीय 

34 मजुवा घोडािा -िुल्टुङ्ग 

मो.बा.स्तरउन्ती 
गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-2          

1000000 100000

0 

१०० 100 

35 सुपाखोला देवव देउराली मजन्दर 
ननमाचण  

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-3          

400000 400000 १०० 100 

36 आवाङ्गदीगैरा रुमापोखरा ललफ्ट  

खानेपानी योजना  
गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-4          

3000000 300000

0 

१०० 100 

37 ठुलाचौर लमदनुकाचौर उखाप रोटेपानी 
सल्लेरी वपडीडाडाुँ कोल तथा काकी 
घरसम्मा मो.बा.स्तरउन्ती 

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-7          

350000 350000 १०० 100 

38 म्यालपोखरी मा.वव.रंगरोगन गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-3          

500000 500000 १०० 100 

39 माईकास्थान मजन्दर घडरेी ननमाचण गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-7          

500000 500000 १०० 100 

40 सुयेाचदय मा.वव. कम्पाउड तथा तारबार गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-2          

1000000 100000

0 

१०० 100 

३ लाख भन्दा माधथका योजनािरुको वववरण  
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लस.न.ं योजनाको नाम ठेगाना ववननयो
जजत 
रकम 

खचच 
रकम 

प्रगनत कैकफ
यत भौनत

क 

ववत्तीय 

41 रुन्खादि मा.वव.ट्रस्ट ननमाचण  गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-4          

855000 855000 १०० 100 

42 काफलपानी खाम्जा डौडाल मोटर बाटो 
ववस्तार 

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-3          

375000 375000 १०० 100 

43 मिाकाली नन.मा.वव शौचालय ननमाचण गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-2          

700000 700000 १०० 100 

44 काललमाटी कोटटोला ललफ्ट खानेपानी गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-2          

350000 350000 १०० 100 

45 िुल्टुङ्ग टङलाजी -घुमी पल्लीकोट -

भेडुवा सडक कलभचट ननमाचण  

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-2          

1000000 100000

0 

१०० 100 

46 खझरबास नेटा लुम्पेक मोटर बाटो 
ममचत  

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-1          

350000 350000 १०० 100 

47 सुयोदय मा.वव पखाचल ननमाचण  गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-2          

500000 500000 १०० 100 

३ लाख भन्दा माधथका योजनािरुको वववरण  

लस.न.ं योजनाको नाम ठेगाना ववननयो
जजत 
रकम 

खचच 
रकम 

प्रगनत कैकफ
यत भौनत

क 

ववत्तीय 

48 रुरु रेसुङ्गा पयचटन प्रबिचन 

स्तरउन्नती  
गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-3          

640000 640000 १०० 100 

49 जजलम  खानेपानी योजना  गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-4          

450000 450000 १०० 100 

50 ठुलाचौर- लामडाुँडा -राजा-िररयाली 
सडक 

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-7          

800000 800000 १०० 100 

51 स्माटच कृवि साझदेारी कायचक्रम गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-2          

1000000 100000

0 

१०० 100 

52 गंगा आिारभुत ववद्यालय भवन 

फाउन्डसेन ननमाचण  

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-6          

500000 500000 १०० 100 

53 जनता प्रा.वव. वास सहित शौचालय 

ननमाचण  

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-4          

700000 700000 १०० 100 

54 थाक्सीपोखरा मा.वव.आई.लस.टी 
ब्यवस्थापन 

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-1          

650000 650000 १०० 100 

55 सुयेाचदय मा.वव.ववज्ञान प्रयोगशाला गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-2          

650000 650000 १०० 100 

३ लाख भन्दा माधथका योजनािरुको वववरण  
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लस.नं. योजनाको नाम ठेगाना ववननयो
जजत 
रकम 

खचच 
रकम 

प्रगनत कैकफय
त भौनत

क 

ववत्तीय 

56 पदम बिादरु मा.वव.कम्पाउण्ड वाल 

तथा प्रववधि ननमाचण 

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-1          

500000 500000 १०० 100 

57 मोटर बाटो ममचत संभार गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-6          

550000 550000 १०० 100 

59 बललथुम  नरिरर कण्डले मा.वव.ववज्ञान 

प्रयोगशाला वडा नं १ 

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-1          

1000000 100000

0 

१०० 100 

61 गाउुँटोल मजन्दर ननमाचण वडा नं.७ गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-7          

300000 300000 १०० 100 

62 काब्रेपोखरी मा.वव.राष्टपनत शौक्षक्षक  

सुिार कायचक्रम 

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-2          

650000 650000 १०० 100 

६३ काब्रेपोखरी मा.वव. पुस्तकालय 

ब्यवस्थापन 

गुल्मीदरबार 
गाउुँपाललका-2          

650000 650000 १०० 100 

३ लाख भन्दा माधथका योजनािरुको वववरण  

योजना अनुगमनका केहि झलकिरु 
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योजना अनुगमनका केहि झलकिरु 

योजना अनुगमनका केहि झलकिरु 
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योजना अनुगमनका केहि झलकिरु 

योजना अनुगमनका केहि झलकिरु 
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योजना अनुगमनका केहि झलकिरु 

योजना अनुगमनका केहि झलकिरु 
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योजना अनुगमनका केहि झलकिरु 

योजना अनुगमनका केहि झलकिरु 
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योजना अनुगमनका केहि झलकिरु 

 

 

         िन्यबाद  
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गलु्मीदरबार गाउँपानलका 
गाउँ कायिपानलकाको कायािलय 

गौँडाकोट, गलु्मी 
 
 

िाहषिक प्रगनत सनमक्षा 
आ.ि.2077/078 

• पूिििार हिकास तथा िातािरण 
व्यिस्थापन शाखा 

 
• प्रस्तोता: ई.राि ुअयािल 

आ.ि. २०७7/०७8 मा सम्पन्न 
योिनाहरु 

नस
.न
. 

योिनाको नाम 

हिननयो
जित 
बिेट 
(रू 

हिारमा) 

बिेट 
खचि 
(रू 

हिारमा) 

 

लक्ष्य 

प्रगनत 

उपलब्िी 
र्ौनतक 

हिजि
य 

1
. 

नसमलपाटा 
ठूलाखकि  खानीमोर 
चारखटेु्ट मोटर बाटो 
ननमािण िडा नं 1 

1350 
 

135
0 

नसमलपाटा, ठूलाखकि , 
खानीमोर, चारखटेु्ट 
स्थानहरुमा सडकको 
पहुँच- िडाकायिलयबाट  

1200 
नमटर नयाँ 
मोटर बाटो 
ननमािण 

100
% 

नसमलपा
टा-
चारखटु्ट 
खण्ड को 
बाटो 
ननमािण 

2
. 

थाटसीपोखरा 
िडाकुन छाचरेु 
मो.बा. िडा नं 1 

200 200 
थाटसीपोखरा िडाकुन 
छाचरेु सडक ननमािण –
आ.ि.2076/077 क्रमश 

कररब 600 
नमटर नयाँ 
बाटो ननमािण 

100
% 

थाटसीपो
खरा देजख 
िडाकुन 
सम्म 
मो.बा. 

3 
कुमाल गाउँ बिार 
मडुा ननलािङ मो.बा. 400 400 

कुमाल गाउँ बिार 
मडुा ननलािङ नयाँ 
मो.बा. 

कररब 900 
नमटर नयाँ 
बाटो ननमािण 

100
% 
 

कुमाल 
गाउँ 
बिार 
मडुा 
ननलािङ 
नयाँ 
मो.बा. 

4 
बाँसगैरा रिालीटोल 
हुँदै र्लामसम्म 
मो.बा. 

200 200 
बाँसगैरादेजख 
रिालीटोल र्लाम नयाँ 
ट्रयाक ननमािण 

500 नमटर 
नयाँ बाटो 
ननमािण 

100
% 
 

बाँसगैरा 
रिालीटोल 
हुँदै 
र्लामसम्म  

5 
मानलका राटसे 
ठूलाचौर बगैचा 
खोला मो.बा. 

200 200 
मानलका राटसे ठूलाचौर 
बगैचा खोला सम्म नयाँ 
बाटो ननमािण 

650 नमटर 
नयाँ बाटो 
ननमािण 

100
% 
 

मानलका 
राटसे 
ठूलाचौर 
बगैचा  

1. सडक- नया ँ
सडक 
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नस
.न
. 

योिनाको नाम 
हिननयो
जित 
बिेट 

बिे
ट 
खचि 

लक्ष्य 

प्रगनत 

उपलब्िी र्ौनतक 
हिजि
य 

6
. 

घयरचौर नसउडेनी 
बठिा खोला मो.बा. 250 

 
25
0 

घयरचौर नसउडेनी 
बठिा खोलासम्म 
नयाँबाटो ननमािण 

800 नमटर 
नयाँ मोटर 
बाटो ननमािण 

100
% 

नयाँ ट्रयाक 
ननमािण 

7
. 

बडहरे मो.बा. 
ननमािण 150 

15
0 

थाटसीपोखरा िडाकुन 
छाचरेु सडक ननमािण 
–आ.ि.2076/077 
क्रमश 

कररब 400 
नमटर नयाँ 
बाटो ननमािण 

100
% 

नयाँ ट्रयाक 
ननमािण 
 

आ.ि. २०७7/०७8 मा सम्पन्न 
योिनाहरु 

1. सडक- नया ँसडक 
क्रमश 

नस
.न
. 

योिनाको नाम 
हिननयो
जित 
बिेट 

बिेट 
खचि लक्ष्य 

प्रगनत 
उपलब्िी 

र्ौनतक हिजिय 

1. 

ठूला आगँना-हहटया-
गैराबारी-बेदपानी-
फलायचौर-बस्नेत 
पोखरा-पोखराहढक-
एअरपोट िाने मो.बा. 
स्तरउन्नती िडा नं.6 

1000 
 

100
0 

ठूला आगँना देजख 
पोखरा-पोखराहढक 
हुँदै एअरपोट 
मो.बा. स्तरउन्नती 
(बाटो चौडा) 

1200 
नमटर  
मोटर बाटो 
स्तरउन् नती 

100% 

ठूला हहटया 
पोखराहढ सम्म 
मो.बा. 3 नम 
बाट 5.5नम 
चौडा बनेको 

2. ठलापोखरादेजख बगैँचा 
मो.बा. स्तर िडा नं.7 450 

45
0 

बगैँचादेजख 
म्यालडाँडासम्म 
बाटो स्तरउन्नी-3नम 
बाटोलाई चौडा गरर 
5.5नम बानउने 

1200 
नमटर  
मोटर बाटो 
स्तरउन् नती 

100% 

बगैँचादेजख 
िोतेपोखरा सम्म 
बाटो स्तरउन्नी-
3नम बाटोलाई 
चौडा गरर 
5.5नम बानेको 

3 
दह घमु्टीडौडाल मो.बा. 
पखािल तथा ग्याहिन 
िडा नं.3 

225 
22
5 

दह घमु्टीडौडाल 
मो.बा. पखािल 
तथा ग्याहिन 
स्तरउन् नती 

300 
नमटर  
मोटर बाटो 
स्तरउन् नती 
पहहरो 
रोकथाम 
नल गयानबन 
िाली 

100% 

 

बाटो स्तरउन् नती 
सँगै सडक 
आितिाितमा 
सहुििा 

4 म्यालपोखरी खाम्िा 
मो.बा.ममित िडा नं.3 175 

17
5 

म्यालपोखरी 
खाम्िा 
मो.बा.ममित  

300 
नमटर  
मोटर बाटो 
स्तरउन् नती  

100% 

 

बाटो स्तरउन् नती 
सँगै सडक 
आितिाितमा 
सहुििा 
 

आ.ि. २०७7/०७8 मा सम्पन्न 
योिनाहरु 

1. सडक- 
स्तरउन् नती 



9/6/2021 

51 

नस.
न. योिनाको नाम 

हिननयो
जित 
बिेट 

बिेट 
खचि लक्ष्य 

प्रगनत 

उपलब्िी र्ौनतक 
हिजि
य 

7. ठुलाचौर लामडाँडा 
रािा हररयाली सडक 1000 

 
100
0 

ठुलाचौर 
लामडाँडा रािा 
हररयाली सडक 
स्तरउन्नी- 

3 हकमीबाटो 
स्तरउन्नती तथा 
आिश्यक ठाउँमा 
पहहरो रोकथाम 
नल गयानबन िाली 

100
% 

बगैँचादेजख 
िोतेपोखरा 
सम्म बाटो 
स्तरउन्नी-
3नम 
बाटोलाई 
चौडा गरर 
5.5नम 
बानेको 

8. 
मििुा-घोडाहा-
हलुटुङ्ग मो.बा. 
स्तरउन्नी 

1000 
100
0 

मििुा-घोडाहा-
हलुटुङ्ग मो.बा. 
स्तरउन्नी 

1.2 हकमीबाटो 
स्तरउन्नती तथा 
आिश्यक ठाउँमा 
पहहरो रोकथाम 
लानग गयानबन 
िाली(112घ.मी) 
र ह् यमु पाईप 
कायि 
 

100
% 

मििुा-
घोडाहा-
हलुटुङ्ग 
मो.बा. 
स्तरउन्नी 
 

9. 

खज्यािङ्ग बाख्र ेनसस्ने 
िरु्ङु्ग सडक-Ebid 
(KD Construction 
सँग सम्झौता) 
 

10000 
ठेक्का 

सम्झौता 
412789

9 

25,3
7,21
6 

खज्यािङ्ग बाख्र े
नसस्ने िरु्ङु्ग 
अन्तगित 11 
हकमी सडक 
स्तरउन् नती 

हाल सम्म 8.5 
हकमी सडक 
स्तरउन्नती 

61% 

 
ननमािणानिन 

1. सडक- स्तरउन् नती 
क्रमशिः 

आ.ि. २०७7/०७8 मा सम्पन्न 
योिनाहरु 

नस.
न. योिनाको नाम 

हिननयो
जित 
बिेट 

बिेट 
खचि लक्ष्य 

प्रगनत 
उपलब्िी र्ौनतक हिजिय 

1
0. 

गौँडाकोट िरु्ङु्ग 
मििुा सडक 
(सपुाखोला-देउराली 
पोखरा) ग्रारे्ल कायि 

650 650 
स्तरउन्नती 
कायि(ग्रारे्लीङ्ग) 

650 नम बाटो 
ग्रानर्नलङ्ग कायि 100% 

सडक 
ग्रारे्नलङ्ग सँगै 
सडक 
आितिाित
मा सहि 

1
0. ममित संर्ार 4800 

480
0 

1-7 िडा गा.पा. 
अनगितका मो.बा 
ममित 

मखु्य तथा शाखा 
मो.बा ममित 

100% ममित सम्पन्न 

आ.ि. २०७7/०७8 मा सम्पन्न 
योिनाहरु 

1. सडक- स्तरउन् नती 
क्रमशिः 
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नस
.न
. 

योिनाको नाम 
हिननयो
जित 
बिेट 

बिेट 
खचि लक्ष्य 

प्रगनत 
उपलब्िी 

र्ौनतक 
हिजि
य 

1
. 

4 नं िडा 
कायािलय र्िनको 
सर्ाहल तथा कोठा 
थप 

1000 100
0 

4 नं िडा 
कायािलयको 
प्रशासननक र्िन 
तथा सर्ाहल 
ननमािण 

कोठा तथा 
सर्ाहल थप 
गरर RCC 
र्िन ननमािण 

100
% 

आ.ि 
2076/076 
सम्पन्न  3 कोठे 
र्िन मानथ कोठा 
तथा सर्ाहल थप 

2
. 

शरु्प्रर्ात महहला 
समूह र्िन ननमािण 
िडा नं. 5 

250 250 

शरु्प्रर्ात महहला 
समूह र्िन 
ननमािण सम्पन्न–
आ.ि.2076/077 
क्रमश 

दईु तले RCC 
र्िन ननमािण 

100
% 

आ.ि.2076/077 
एक तला ननमािण 
र्एको क्रमश यस 
आ.ि.मा दईु कोठा 
सहहत एक तला थप 
र्ई र्िन ननमािण 
सम्पन्न  

3 

िडा कायिलय र्िन 
ममित तथा 
कम्पाउण्ड ननमािण 
िडा नं. 5 

1000 
100
0 

िडा कायिलय 
र्िन ममित तथा 
कम्पाउण्ड ननमािण 

िडा कायिलयको 
प्राङ्गाणमा PCC , 
Retaining Wall र 
बाउन्ड्री िाल 
ननमािण 

100
% 
 

िडा कायिलमा 
कम्पाउण्ड िाल 
लगाई कायािलय 
व्यिस्थापन  

4 
रुमापोखरा हेल्थहट 
्लाष्टर तथा 
शौचालय िडा नं.4 

180 180 
रुमापोखरा 
हेल्थहट ननमािण 
सम्पन्न 

पलाष्टर तथा 
शौचलय 
ननमािण 
र्एको 

100
% 
 

आ.ि.2076/077 
को क्रमश 
योिनामा पलाष्टर 
तथा शौचलय 
ननमािण गरर 
हेल्थहट सम्पन्न  

5 
िनज्योती प्रा.िी. 
र्िन ननमािण(कोठा 
हिस्तार) िडा नं. 1 

1000 
100
0 

िनज्योनत प्रा.िी. 
र्िन ननमािण 

दईु कोठे 
RCC र्िन 
ननमािण 

100
% 
 

र्िन ननमािण 
र्ई दईु िटा 
कक्षाकोठा थप 
र्एको 

2.र्िन 

आ.ि. २०७7/०७8 मा सम्पन्न 
योिनाहरु 

नस
.न
. 

योिनाको नाम 
हिननयो
जित 
बिेट 

बिेट 
खचि लक्ष्य 

प्रगनत 
उपलब्िी 

र्ौनतक 
हिजि
य 

6. 
सािििननक 
शौचालय ननमािण 
िडा नं.4 

2000 200
0 

िडा नं.4 
नबरबास 
बिारमा 
सािििननक 
शौचालय ननमािण 

अपाङ्गमैत्री 
तथाWASH 
सहुििा 
सहहतको 
शौचालय 
ननमािण 

100
% 

बिारक्षेत्रमा 
सािििननक 
शौचालय ननमािण 
सँगै िातािरणीय 
स्िछता  

7. 
सूयोदय मा.हि. 
कम्पाउण्ड तथा 
तारबार 

1000 
100
0 

हिद्यालय 
कम्पाउण्ड 
घेराबार  

Retaining wall 
, मेसोनरी िाल 
र रेनलङ्ग 
ननमािण 

100
% 

हिद्यालयको 
प्राङ्गाण िररपरर 
बाउन्ड्री लगाई 
हिद्यालय 
व्यिस्थापन 
र्एको 

8. रुन्खादह मा.हि. 
ट्रस्ट ननमािण 800 800 

हिद्यालयमा ट्रष्ट 
स्ट्रकचर ननमािण  

हिद्यालयको 
मानथल्लो तालामा  
जस्टल स्ट्रटचरको 
हल ननमािण 
(कररब 1300 
sqft) 

100
% 
 

हिद्यालयमा हल 
ननमािण-ठूला 
कायिक्रम 
संचालनमा  सहि 
(पूरा रुपमा 
सम्पन्न हनु 
बाँकी) 

9. 
रािपनत शैजक्षक 
सिुार कायिक्रम-2 
कोठे र्िन ननमािण 

1800 
180
0 

म्यालपोखरी र 
ठूला पोखरा 
मा.हि.मा र्िन 
ननमािण 

दईु कोठे RCC 
र्िन ननमािण 
(र्कुम्क 
प्रनतरोिात्मक) 

100
% 
 

कोठा ननमािण सँगै 
कक्षा 
व्यिस्थापनमा 
सहि 

1
0. 

ठुलाना सामदुाहयक 
पूिििार स्िास्थ 
ईकाई 
 

1524 
152
4 

स्िास््य ईकाई 
ननमािण 

स्िास्थय र्िन 
टाइप नड 
ननमािण 

100
% 
 

र्िन ननमािण सँगै 
स्िास्थय सेिा 
प्रिाहमा सहयोग    

आ.ि. २०७7/०७8 मा सम्पन्न 
योिनाहरु 

2.र्िनिः क्रमश 
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नस.
न. योिनाको नाम 

हिननयो
जित 
बिेट 

बिेट 
खचि लक्ष्य 

प्रगनत 
उपलब्िी 

र्ौनतक 
हिजि
य 

11
. 

गाउँपानलका 
सर्ाहल 
(रुरु रेसङु्गा 
कन्स्ट्रटसन 
प्रा.ली) 

ठेक्का 
सम्झौता 

22,56,23
5 
 

22,56,
235 
 

सर्ाहल ननमािण 
सम्पन्न 

पलाष्टर, 
रंरोगन, फल्स 
नसनलङ्ग आर्द 
काम र्एको 

49% 

पन्न र्ई 
संचालनमा 
आएको 
 

12
. 

अमर अबािथोक 
स्िास््य चौकी- 
EBid 
(Pantha Shree 
Krishna JV सँग 
सम्झौता) 

2000
0 
ठेक्का 

सम्झौता 
63,30,
842 

63,3
084
2 

िडा नं.5 मा 
प्रथानमक 
स्िास्थय चौकी 
ननमािण टाईप- 
नब 

RCC Frame 
Structure, 
Brickworks 
समपन्न 

49% 

 
ननमािणानिन  

13
. 

पदम बहादरु 
मा.हि  
(C.Shine Const 
Pvt.Ltd. 

6000 
ठेक्का 

सम्झौतािः 
35,77,
297 

 

18,8
5609 

हिद्यालय र्िन 
ननमािण 

राहिय 
पनुननमािणको 
नडिाईन 
गाईडलाइन-4 
कोठा र्िन 
ननमािण-पहहलो 
तलमा  

52
% 

ननमािणानिन 

11
. 

गलु्मीदरबार 
पयिटन पूिििार 
काक्रि म- ईश्वरर 
मजन्दर हल ननमिण 

1200 120
0 

जस्टल स्ट्रटचर-
ट्रस्ट-हल 
ननमािण 

जस्टल स्ट्रटचर-
ट्रस्ट-हल 
ननमािण(110 
ि.मी) 

100
% 

सम्पन्न 

आ.ि. २०७7/०७8 मा सम्पन्न 
योिनाहरु 

2.र्िनिः क्रमश 

नस.
न. योिनाको नाम 

हिननयो
जित 
बिेट 

बिेट 
खचि लक्ष्य 

प्रगनत 
उपलब्िी 

र्ौनतक 
हिजि
य 

11
. 

माईकस्थान 
मजन्दर मजन्दर 
ननमािण िडा नं. 7 

1000 100
0 

िडा नं .7 ठुला 
पोखरामा मजन्दर 
ननमािण  

मजन्दरको फ्रम 
पाटि ननमािण-
पलाष्टर, 
रंगरोगन कायि 
बाँकी 

100
% 

आ.ि.2077/0
78 को बिेट 
अनसुारको योिना 
सम्पन्न र्एता पनन 
योिना पूणि रुपमा 
सम्पन्न हनु बाँकी 

12
. 

गैराटोल हिश्वकमाि 
मजन्दर ननमािण 
िडा नं.7 

200 200 
गैराटोल 
हिश्वकमाि मजन्दर 
ननमािण  

मजन्दरको 
स्ट्रचरल पाटि 
सम्पन्न (रंगरोगन 
हनु बाँकी) 

100
% 

13
. 

जशिालय मजन्दर 
ननमािण नसडी 
ननमािण िडा नं.2  

250 250 
जशिालय मजन्दर 
ननमािण नसडी 
ननमािण  

मजन्दर 
प्रिेशद्वारमा नसनड 
ननमािण 

100
% 

 

आ.ि. २०७7/०७8 मा सम्पन्न 
योिनाहरु 

2.र्िनिः क्रमश 
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नस.
न. योिनाको नाम 

हिननयो
जित 
बिेट 

बिेट 
खचि लक्ष्य 

प्रगनत 
उपलब्िी 

र्ौनतक 
हिजि
य 

1. 
िाबनुिारा देहिथान 
खा.पा. योिना 
िडा नं. 3 

400 400 
िाबनुिारा 
देहिथान खा.पा. 
योिना  

 
 
10 घ.मी. 
फेरोनसमेन्ट 
तथा 2000 
नम पाइपलाइन 
ननमािण 

100
% 

व्यिजस्थत 
खानेपानी सँगै 
शदु्ध खानेपानीमा 
सहुििा 
 

2. 
िरु्ङु्ग खानेपानी 
योिना संचालन 
िडा नं. 2 

300 300 

खानेपानी योिना 
संचालन(ममित)
को लानग पाईप 
तथा ईन्टेक 
कायि 

पाईप खररद 
तथा ईन्टेक 
कायि र्एको 

100
% 

व्यिजस्थत 
खानेपानी सँगै 
शदु्ध खानेपानीमा 
सहुििा 

3. जिमी एक घर एक 
िारा 600 600 

82 घरलाइ 
एक घर एक 
िारा खानेपानी 
ननमािण  

पहहले र्एको 
खानेपानी 
संरचनामा- एक 
घर एक 
िाराको लानग 
पाइपलाएन, 
हफहटङ्ग गरर 
व्यिजस्थत 

10
0 

82 घरलाइ शदु्ध 
खानेपानी सहुििा 

3.खाने
पानी 

आ.ि. २०७7/०७8 मा सम्पन्न 
योिनाहरु 

नस.
न. योिनाको नाम 

हिननयो
जित 
बिेट 

बिेट 
खचि लक्ष्य 

प्रगनत 
उपलब्िी 

र्ौनतक 
हिजि
य 

5. 
र्पू ुखानेपानी 
ठूलापोखरा टङ्की 
ननमािण िडा नं. 7 

250 250 खानेपानी टङ्की 
ननमािण 

 
12 घ.मी. 
फेरो नसमेन्ट 
टङ्की ननमािण 

100 खानेपानी सहुििा 

6. झाक्रीपानी जश्रनगर 
खानेपानी योिना  650 650 

खानेपानी योिना 
सम्पन्न 

2076/077 
क्रमशिः पम्प 
िडान कायि 

नबररबास बिार 
क्षेत्रलाई 
खानेपानी सहुििा  

7. अबािङदीगैरा नलफ्ट 
खा.पा. िडा नं.4 3000 

300
0 

खानेपानी योिना 
सम्पन्न 

2076/077 
क्रमशिःपाईप 
लाईन, पम्प 
िडान कायि, 
हिद्यतु िडान 

10
0 

90 घरमा 
व्यिजस्थत 
खानेपानी सहुििा 

8. बठिाखोला नलफ्ट 
खा.पा. िडा नं.6 3950 

395
0 

82 घरलाइ 
एक घर एक 
िारा खानेपानी 
ननमािण  

2076/077 
क्रमशिः पाईप 
लाईन, पम्प 
िडान कायि 

10
0 

168 घरमा 
व्यिजस्थत 
खानेपानी सहुििा 
 

9. ननुथला नलफ्ट 
खा.पा. िडा नं.3 1000 100 

खानेपानी योिना 
पाइपलाईन 
कायि 

434 मी GI 
Pipe मात्र 
िडान 

10
0 

आ.ि.2077/078 को 
बिेट अनसुारको 
योिना सम्पन्न 
र्एता पनन योिना 
पूणि रुपमा सम्पन्न 
हनु बाँकी 

आ.ि. २०७7/०७8 मा सम्पन्न 
योिनाहरु 

3.खानपेानी : 
क्रमश 
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नस.
न. योिनाको नाम 

हिननयो
जित 
बिेट 

बिेट 
खचि लक्ष्य 

प्रगनत 
उपलब्िी 

र्ौनतक 
हिजि
य 

1
0. 

बोटेपछुार नलफ्ट 
खा.पा. 
िडा नं. 7-E_Bid 
 
(अिुिन नबल्डसि 
कन्सट्रटसन सँग 
सम्झौता) 
 

10000 
ठेक्का 

सम्झौता 
81,21,3

36 

57,2
7,98
6 

खानेपानी योिना 
सम्पन्न 

2076/077 
क्रमशिः हिद्यतु 
िडान कायि, 
पाईपलाईन 
िाडान 

70% ननमािणानिन  

1
1. 

र्लायचौर नलफ्ट 
खा.पा. िडा नं.6- 
E_Bid 
(अिुिन नबल्डसि 
कन्सट्रटसन सँग 
सम्झौता) 

1000
0 
ठेक्का 

सम्झौता 
92,21,
848 

56,9
1,09
8 

खानेपानी योिना 
सम्पन्न 

2076/077 
क्रमशिः हिद्यतु 
िडान कायि, 
पाईपलाईन िाडान 

62% 
ननमािणानिन  

 

आ.ि. २०७7/०७8 मा सम्पन्न 
योिनाहरु 

3.खानपेानी : 
क्रमश 

नस.
न. योिनाको नाम 

हिननयो
जित 
बिेट 

बिेट 
खचि लक्ष्य 

प्रगनत 
उपलब्िी 

र्ौनतक 
हिजि
य 

1. 
देउराली पोखरा 
खेल मैदान िडा 
नं.2 

1000 100
0 

िडास्तरीय 
खेलमैदान 
ननमािण 

खेलमैदान 
ननमािण 

100
% 

खेलैदान ननमािण 
सँगै खेलकोद 
आयोिना  

2. 
लामडाँडा 
खेलमैदान िडा 
नं.7 

100 100 
खानेपानी योिना 
सम्पन्न 

2076/077 
क्रमशिः हिद्यतु 
िडान कायि, 
पाईपलाईन िाडान 

100
% 

 

खेलैदान ननमािण 
सँगै खेलकोद 
आयोिना  

 

3 

र्लायचौर 
ब्याटनमन्टन कोटि 
ननमािण 

150 150 
ब्याटनमन्टन 
कोटि ननमािण 

ब्याटनमन्टन कोटि 
ननमािण 

100
% 

 

खेलैदान ननमािण 
सँगै खेलकोद 
आयोिना  
 

आ.ि. २०७7/०७8 मा सम्पन्न 
योिनाहरु 

4.खेलमैदान 
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नस.
न. योिनाको नाम 

हिननयो
जित 
बिेट 

बिेट 
खचि लक्ष्य 

प्रगनत 
उपलब्िी 

र्ौनतक 
हिजि
य 

1. 

ननसानटारी ट्रस्ट 
निि ननमािण 
जस्टल पार्टसि 
खररद- Ebid 
Home Tech 
Pvt.Ltd 
10,89,692.34  
ट्रस िडान- 
उपर्ोक्ता सनमनत 
 
 

2700 270
0 

गलु्मीदराबार-6 
र छत्रदेि -2 
को खोलामा 
जस्टल िति 
ननमािण 

32 नम लामो 
जस्टल निि 
ननमािण सम्पन्न 

100
% 

निि ननमािण सँगै 
दिैु पानलकालाइ 
आितिाितमा 
सहि 

झोलङु्गपेलु क्षेत्रगत 
कायिक्रम 

आ.ि. २०७7/०७8 मा सम्पन्न 
योिनाहरु 

•32 मी.लामो ट्रस्ट नििको गणुस्तरीय मापनको लानग  SEBAC 
Nepal,TBSU,  Srisanjil             सस्थाहरु सँग गाउँपानलकाको हटम 

यस आ.ि. २०७7/०७8 मा संचानलत 
आयोिनाहरुको तजस्िरहरु 
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नसमलपाटा ठूलाखकि  चारखटेु्ट सडक नयाँ ट्रयाक ननमािण  
 

देउराली पोखरा खेल मैदान 
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ममित संर्ार 

खज्यािङ्ग बाख्र ेबन्रखटु्टा नबरबास नसस्न ेिरु्ङु्ग 
सडक 
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अमर अबािथोक स्िास््य चौकी- (हालको 
अिस्था)  

र्लायचौर ब्याटनमन्टन कोटि िनज्योती प्रा.िी. नबद्यालय ननमािण 
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गाउँपानलका सर्ाहल 

माईकस्थान मजन्दर िडा नं.७ हिश्वकमाि मजन्दर िडा नं.4 
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बठिाखोला नलफ्ट खा.पा. 

                  कुनै जिज्ञासा ??? 
 
 
                      घन्यिाद 
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गलु्मीदरबार गाउँपानलका 
गाउँकायिपानलकाको कायािलय  

गौंडाकोट गलु्मी   
 

सामाजिक तथा आनथिक हिकास शाखा 

प्रस्ततु कताि  
निराि जघनमरे 
अनिकृत छैंठौं 

 व्यिसाय नहिकरण तथा दताििः- ४७५ िटा 
 कृहष फमि दताििः- ११ िटा 
 पश ुफमि दताििः- १३ िटा 
 कृहष तथा पशपंुक्षी फमि दताििः- ४६ िटा 
 व्यिसाय नयाँ दताििः- २१४ िटा 
 व्यिसाय निीकरणिः- १९१ िटा 
 व्यिसाय लगत कट्टािः- ३ िटा 
 

  
 

 
 

            व्यिसाय सम्बन्िी 
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लस.नं. वडा नं.          दताय  नवीकरण संख्र्ा कैफिर्त 

१ १ ६४ 

२ २ ८७ 

३ ३ ८१ 

४ ४ ११३ 

५ ५ २८ 

६ ६ ३३ 

७ ७ ६९ 

जम्मा                 ४७५ 

व्यवसाय दताच वडागत वववरण 

बिार अनगुमन पसल संख्यािः- २४६  
बिार अनगुमनमा कारिाहीिः- ६७ 
(प्रनत पसल रु.५००। का दरले िररिाना गररएको) 
 

  
 

 
 

      बिार अनगुमन सम्बन्िी 
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  चाल ुआ.ि. ०७८/०७९मा पानलकालाई खरका छाना 
मकु्त पानलका घोषणा गने अनर्यान अन्तगित आ.ि. 
०७७/०७८ मा िडा नं. २ र ५ लाई खरका छाना 
मकु्त िडा बनाइएको, घोषणा गनि मात्र बाँकी रहेको । 
  खरका छाना र्एका ६८ िटा हिपन्न पररिारलाई  
२४५ िण्डल िस्तापाता हितरण गररएको । 
 

 
 

सामाजिक हिकास तफि िः खरका छाना मकु्त 
कायिक्रम 

सरुजक्षत नागररक आिास कायिक्रम अन्तगित 
आ.ि.०७७/०७८ को लानग १२३ िना स्िीकृत र्ई 
आए अनसुार १०७ िनाको सम्झौता र्एको । 
सम्झौता र्एका मध्ये ६२ िनालाई ३० हिारका दरले 
र १ िनालाई २३,०००। गरर िम्मा ६३ िनालाई 
प्रथम हकस्ता िापतमा रु.१८,८३,०००।र्कु्तानी 
र्दइएको । 
िनता आिास कायिक्रम अन्तगित िडा नं. १ का ८ 
िनाको नामािली स्िीकृत र्ई आए अनसुार ८िनाको 
सम्झौता र्ई कायिक्रम सम्पन्न र्एको ।  
 
 

सामाजिक हिकास तफि िः खरका छाना मकु्त 
कायिक्रम 
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 िेष्ठ नागररक पररचयपत्र हितरण संख्यािः १५ िना  
 

सामाजिक हिकास तफि िः िेष्ठ नागररक पररचय 
हितरण  

 

  

 
 

 

 

       सामाजिक हिकास तफि िः 
नस.नं. कायिक्रमको नाम  हिननयोजित 

बिेट  
खचि र्एको 
बिेट  

लार्ाजन्ित 
संख्या  

लक्ष्य  प्रगनत  

१ लैहङ्गक हहंसा 
हिरुद्धको १६ र्दने 
अनर्यान अन्तगित 
िनचेतना मलुक 
कायिक्रम संचालन 

५0 ५0 ९६ 100 100 

२ अपाङ्ग पररचयपत्र 
हितरण घजुम्त जशहिर 
संचालन 

१०० ४० ४२ १०० ४० 

३ िेष्ठ नागररक 
अन्तहक्रि या तथा 
सम्मान कायिक्रम 

१०० १०० १०० १०० १०० 
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          सामाजिक हिकास तफि िः 

नस.नं. कायिक्रमको नाम  हिननयोजित 
बिेट  

खचि र्एको 
बिेट  

लार्ाजन्ित 
संख्या  

लक्ष्य  प्रगनत  

५ महहला समूह तथा 
संस्थाका नयाँ सदस्यका 
लानग अनजुशक्षण तानलम 
कायिक्रम (७ िटै 
िडाहरुमा २ र्दनका 
दरले १४ र्दन संचालन 
र्एको) 

२५0 २५० २१० 100 १०० 

६ िेष्ठ नागररक र्दिश 
कायिक्रम अन्तगित िेष्ठ 
नागररकको स्िास्थ 
पररक्षण तथा रेनडयो 
हितरण कायिक्रम 

५० ५० ५२ १०० १०० 

७ दताि जशहिर 
अनर्मखुीकरण कायिक्रम 

५३ ५३ ४५ १०० १०० 

लसपमुलक ताललम ललएकािरुको वववरण 

लस.नं.   नाम थर ठेगाना 
वडा नं.     ताललमको नाम लमनत अवधि   सम्पकच  नम्बर कैकफयत 

१ नुम बिादरु माच्कोटी १ डोजर अपरेटर ताललम ०७७/१२/०१ देखख ०७७/१२/३० १ महिना     

२ थम्मन सारु २ डोजर अपरेटर ताललम ०७७/१२/०१ देखख ०७७/१२/३० १ महिना     

३ रेशम नघलमरे ३ डोजर अपरेटर ताललम ०७७/१२/०१ देखख ०७७/१२/३० १ महिना     

४ श्याम  बिादरु राना ४ डोजर अपरेटर ताललम ०७७/१२/०१ देखख ०७७/१२/३० १ महिना     

३ कृष्ण वव.क. ५ डोजर अपरेटर ताललम ०७७/१२/०१ देखख ०७७/१२/३० १ महिना     

६ अमतृ पररयार ५ डोजर अपरेटर ताललम ०७७/१२/०१ देखख ०७७/१२/३० १ महिना     

७ बालकृष्ण शािी ६ डोजर अपरेटर ताललम ०७७/१२/०१ देखख ०७७/१२/३० १ महिना     

८ कृष्ण बिादरु टण्डन  ७ डोजर अपरेटर ताललम ०७७/१२/०१ देखख ०७७/१२/३० १ महिना     

९ ववशाल काकी ७ डोजर अपरेटर ताललम ०७७/१२/०१ देखख ०७७/१२/३० १ महिना     

१० ववजय थापा २ िाउस वाक्षररङ्ग ताललम ०७७/१२/०१ देखख ०७७/१२/१५ 
 १५ हदन     
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लसपमुलक ताललम ललएकािरुको वववरण 

लस.नं.   नाम थर 
ठेगा
ना 
वडा 
नं. 

    ताललमको नाम लमनत अवधि   सम्पकच  नम्बर कैकफयत 

११    गोपाल थापा २ िाउस वाइररङ्ग ताललम ०७७/१२/१ देखख ०७७/१२/१५ १५ हदन     

१२    लालमणी घनतच २ िाउस वाइररङ्ग ताललम ०७७/१२/१ देखख ०७७/१२/१५ १५ हदन     

१३    लमलन थापा ३ िाउस वाइररङ्ग ताललम ०७७/१२/१ देखख ०७७/१२/१५ १५ हदन     

१४   वपताम्बर पेमी ३ िाउस वाइररङ्ग ताललम 
 

 ०७७/१२/१ देखख ०७७/१२/१५ 
 
 

१५ हदन     

१५     टोप बिादरु तङ्गनामी ५ िाउस वाइररङ्ग ताललम ०७७/१२/१ देखख ०७७/१२/१५ १५ हदन     

१६  नारायण नेपाली ६ िाउस वाइररङ्ग ताललम ०७७/१२/१ देखख ०७७/१२/१५ १५ हदन     

१७  ववमल बिादरु काकी ७ िाउस वाइररङ्ग ताललम ०७७/१२/१ देखख ०७७/१२/१५ १५ हदन     

१८  बुराम बोिोरा ७ िाउस वाइररङ्ग ताललम ०७७/१२/१ देखख ०७७/१२/१५ १५ हदन     

१९ रमा कडेल ४ बुहटक ताललम २०७७/१२/१०/ देखख ०७७/१२/२५ १५ हदन     

२० साववत्रा टण्डन ४ बुहटक ताललम २०७७/१२/१०/ देखख ०७७/१२/२५ 
 १५ हदन     

लसपमुलक ताललम ललएकािरुको वववरण 

लस.नं.   नाम थर 
ठेगा
ना 
वडा 
नं. 

    ताललमको नाम लमनत अवधि   सम्पकच  नम्बर कैकफयत 

२१ अन्जु बस्नेत ४   बुहटक ताललम २०७७/१२/१० देखख २५ गते सम्म १५ हदन     

२२ ममता पररयार ४  बुहटक ताललम २०७७/१२/१० देखख २५ गते सम्म १५ हदन     

२३ अजस्मता पररयार ४  बुहटक ताललम २०७७/१२/१० देखख २५ गते सम्म १५ हदन     

२४ लललता पररयार ४  बुहटक ताललम २०७७/१२/१० देखख २५ गते सम्म 
 १५ हदन     

२५ अननिा डम्बरपाल ४  बुहटक ताललम २०७७/१२/१० देखख २५ गते सम्म 
 १५ हदन     

२६ कौलशला नेपाली ४  बुहटक ताललम २०७७/१२/१० देखख २५ गते सम्म 
 १५ हदन     

२७ उमा पुन ४  बुहटक ताललम २०७७/१२/१० देखख २५ गते सम्म 
 १५ हदन     

२८ मना ववश्वकमाच ४  बुहटक ताललम २०७७/१२/१० देखख २५ गते सम्म 
 १५ हदन     

२९ शलमचला नघलमरे ४ बुहटक ताललम २०७७/१२/१०/ देखख २५ गते सम्म १५ हदन     

३० ववमला नघलमरे ४ बुहटक ताललम २०७७/१२/१०/ देखख २५ गते सम्म 
 १५ हदन     
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लसपमुलक ताललम ललएकािरुको वववरण 

लस.नं.   नाम थर 
ठेगा
ना 
वडा 
नं. 

    ताललमको नाम लमनत अवधि   सम्पकच  
नम्बर कैकफयत 

३१  सम्झना ज्ञवाली ४   बुहटक ताललम २०७७/१२/१० देखख २५ गते सम्म १५ हदन     

३२  डडलकला कुवर ३  बुहटक ताललम २०७७/१२/१० देखख २५ गते सम्म १५ हदन     

३३  सरस्वती खास ु ३  बुहटक ताललम २०७७/१२/१० देखख २५ गते सम्म १५ हदन     

३४  तुल्सा नेपाली ३  बुहटक ताललम २०७७/१२/१० देखख २५ गते सम्म 
 १५ हदन     

३५ साववत्रा बुचा ५  ढाका बुनाइ ताललम २०७७/१२/२२ देखख ०७७/०३/२१ गते सम्म ३ महिना     

३६ ववरु सोमै ५  ढाका बुनाइ ताललम २०७७/१२/२२ देखख ०७७/०३/२१ गते सम्म ३ महिना     

३७ सीता वव.क. ५  ढाका बुनाइ ताललम २०७७/१२/२२ देखख ०७७/०३/२१ गते सम्म ३ महिना     

३८ सीता ज्ञवाली ६  ढाका बुनाइ ताललम २०७७/१२/२२ देखख ०७७/०३/२१ गते सम्म ३ महिना     

३९ कल्पना खत्री ६  ढाका बुनाइ ताललम २०७७/१२/२२ देखख ०७७/०३/२१ गते सम्म ३ महिना     

४० राधिका टण्डन ६  ढाका बुनाइ ताललम २०७७/१२/२२ देखख ०७७/०३/२१ गते सम्म ३ महिना     

लसपमलुक ताललम ललएकािरुको वववरण 

लस.नं.   नाम थर 
ठेगा
ना 
वडा 
नं. 

    ताललमको नाम लमनत अवधि   सम्पकच  
नम्बर कैकफयत 

४१  रचना कुवर ६ ढाका बुनाइ ताललम २०७७/१२/२२ देखख ०७७/०३/२१ गते सम्म ३ महिना     

४२  ननमचला टण्डन ७ ढाका बुनाइ ताललम २०७७/१२/२२ देखख ०७७/०३/२१ गते सम्म ३ महिना     

४३  ववष्णु कडेल ७ ढाका बुनाइ ताललम २०७७/१२/२२ देखख ०७७/०३/२१ गते सम्म ३ महिना     

४४  रन्जना कामी ७ ढाका बुनाइ ताललम २०७७/१२/२२ देखख ०७७/०३/२१ गते सम्म ३ महिना     

४५ रेवता अयाचल ७  ढाका बुनाइ ताललम २०७७/१२/२२ देखख ०७७/०३/२१ गते सम्म ३ महिना     

४६ पावचती टमटा ७  ढाका बुनाइ ताललम २०७७/१२/२२ देखख ०७७/०३/२१ गते सम्म ३ महिना     
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• साववक संख्यााः-१९३ जना 
• नयाुँ थप संख्यााः-८१ जना 
• जम्मा संख्यााः-२७४ जना 

लसपमुलक ताललम वववरण 

सामाजिक सरुक्षा तफि िः  

हििरण 
आ.ि. २०७७/०७८ 
मा र्िा प्राप्त गने 

संख्यf 

हितरण रकम 

रु. 

लगत 
थप 
संख्या  

 

लगत 
कट्टा 
संख्या  

बैंकबाट भत्ता 
र्वतरण गने 
j8f संख्र्ा 

िेष्ठ नागररक अन्य  14५३ ४,5८,२२,000 २१९ ९३ 

७ ओटै िडा  

िेष्ठ दनलत  15६ ३७,१६,000 ३४ ११ 

Psn h]i7 dlxnf 4७२ १,००,४८,000 ५० २९ 

ljwjf dlxnf ५०१ १,१३,५२,000 ७९ ९ 

 पूणि अपाङ्ग  ७१ २४,८४,000 ९ १ 

आंजशक अपाङ्ग  10९ २०,०८,०00 १६ १ 

blnt afnaflnsf 2६७ १२,८९,६00   ८५ ८५ 
    hDdf ३०२९ ७,६७,१९,६00 ४९२ २२९ 
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सामाजिक सरुक्षा तफि िः  

हििरण 
आ.ि. २०७७/०७८ 
मा र्िा प्राप्त गने 

संख्यf 

हितरण रकम 

रु. 

लगत 
थप 
संख्या  

 

लगत 
कट्टा 
संख्या  

कैफिर्त 

ग िगिका अपाङ्ग ६७ ४,८३,000 १६ ०   

सामाजिक सरुक्षा तफि िः  

र्ववरण  सार्वक संख्र्ा थप संख्र्ा िम्मा 
संख्र्ा कैlkmot 

  अनलाइन दताि  २५३७ ४९२ ३०२९ 
    hDdf २५३७ ४९२ ३०२९ 
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महिना 
जम्म दताच मतृ्यु दताच 

वववाि 

बसाइ सराइ सम्ब
न्ि 
वव
च्छेद म. पु. जम्मा म. पु. जम्मा आएको

दताच  
आएको 
संख्या 

गएको 
दताच 

गएको 
संख्या 

साउन ४३ ३६ ७९ २० २३ ४३ १४ ० ० ४ १७ ० 

भदौ १९ १३ ३२ ४ ५ ९ ६ १ ४ ४ ८ १ 

असोज ३१ ३५ ६६ १० ७ १७ १० ० ० ४ १४ १ 

कानतचक २३ २२ ४५ ९ ८ १७ १७ ० ० ४ १७ ० 

मंलसर ५३ ३९ ९२ १३ १२ २५ ३९ १ ३ ८ ३० ० 

पौि ३२ ३५ ६७ ७ १९ २६ १५ २ ४ १२ ४५ ३ 

माघ ३४ ३४ ६८ ९ ९ १८ २१ १ १ २३ ११४ २ 

फागुन ४१ ३५ ७६ ८ १२ २० २६ १ २ ११ ३८ २ 

चतै्र ३७ ४२ ७९ १८ ११ २९ २० १ २ ७ ७ ० 

बशैाख २६ ४० ६६ ५ ७ १२ १५ २ ६ ९ २३ १ 

जेष्ठ ३ ३ ६ ५ ९ १४ ० ० ० ० ० ० 

असार २८ ३१ ५९ १२ १६ २८ १५ ० ० ५ १९ ० 

जम्मा ३७० ३६५ ७३५ १२० १३८ २५८ १९८ ९ २२ ९१ ३३२ १० 

पञ्जीकरण वववरणाः- 

• सबै वडा कायाचलयबाट अनलाइन प्रणाली बाट 
व्यजक्तगत घटना दताच गने कायच भैरिेको। 

• व्यजक्तगत घटना दताचका दताच ककताब 
डडजजटाईजेशनको  काम सम्पन्न भएको । 

• दताच लशववरको काम सम्पन्न भएको । 

           पञ्जीकरण वववरणाः- 
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लस
. 
न. 

र्ववरण 

क वगयको संख्र्ा ख वगयको 
संख्र्ा 

ग वगयको 
संख्र्ा 

घ वगयको 
संख्र्ा 

कुि िम्मा  
संख्र्ा 

म. पु. ि
म्मा म. पु. ि

म्मा म. प.ु ि
म्मा म. पु. ि

म्मा म. प.ु ि
म्मा 

१ 
साववक 
संख्या २९ ३९ ६८ २७ ७० ९७ १५ ३३ ४८ १५ १४ २९ ८६ १५६ २४२ 

२ 
नयाुँ 
ववतरण 

२ १ ३ ४ ६ १० ८ १४ २२ २ ५ ७ १६ २६ ४२ 

जम्मा ३१ ४० ७१ ३१ ७६ १०७ २३ ४७ ७० १७ १९ ३६ १०२ १८२ २८४ 

अपाङ्गिरुको वववरणाः- 

सिकारी वववरणाः 
क्र.स. सहकारीको नाम र ठेगाना दताय नं. र लमतत फकलस

म 
मुख्र् 
कारोबार 

सदस्र् संख्र्ा पतिल्िो आ.ब. को र्वततर् र्ववरण 

प्रत्र्क्ष  
रोिगा
री 

कोपो
लमस
मा 
आब
द्ि 
भए 
नभए
को 

सम्पतत 
शद्धिकरण 
सम्बन्िी 

प्रततवेदन पेश 
गरे नगरेको  महहिा पुरुष िम्मा शेर्र पूँिी बचत संकिन ऋण िगानी जस्थर सम्पतत िम्मा सम्पतत 

दातर्त्व 

१ उजेलादेवी कृवि  स.सं.लल. वडा नं. १ ५०३/०७१/०७२ कृवि बचत/ऋण ५० ५१ १०१ १०१००० ४५५४११ ५८०८८९   ५८१९०१ १ 
जना 

नभए
को नगरेको 

२ 
उर्जजल उपभोक्ता स.सं.लल. वडा नं. 
१ १७/०६६/६/२९                          ननष्कृय 

३ 
काभे्रपोखरी बचत तथा ऋण 
स.स.लल. वडा नं.२ २९६/०६६/१/२१ एकल बचत/ऋण ६४ ५४ ११८ ३८९००० १८४०४४५ ९८९००० ४४६२ २५६२३७१ १ 

जना 
नभए
को नगरेको 

४ गौरीशंकर कृवि  स.सं.लल. वडा नं. २ ३२/२०६६/११/२५ कृवि बचत/ऋण ९२ ९८ १९० ३८०००० ३७०८३३३ २४५०००० ४४८०२०९   १ 
जना 

नभए
को नगरेको 

५ 
लमललजुली बिुउदेश्यीय कृवि स.सं.लल. 
वडा नं. २ ०३/११/२०६६ बिु   १३९ ६८ २०७ २६४०० १८११९८८ १८१०९८८   १८११९८८ ० नभए

को नगरेको 

६ 
जुभुङ्ग मौरीपालन स.सं.लल. वडा नं. 
२ ४८७/०७०/५/१९                         ननष्कृय  

७ 
गौडाकोट अदवुा उत्पादक स.सं.लल. 
वडा नं. ३ ३९३/०६९/११/१ कृवि बचत/ऋण ३५ २० ५५ ७०७०० ८०७४४१ ८०३७६६   ८७८१४१ ० नभए

को नगरेको 

८ 
साना ककसान कृवि  स.सं.लल. वडा 
नं. ३ १८९/061/१०/१ कृवि 

बचत/
ऋण/अ
न्य 

१२४४ २३२ १४८० ९११३७०० १२६४३१६९५ १६४०५२५३०२ १७६२९०१ २११४२३१५८ ५ 
जना 

नभए
को नगरेको 

९ 
नवदगुाच महिला दगु्ि उत्पादक कृवि  
स.सं.लल. वडा नं. ३ ४२/०६०/४/११ कृवि बचत/ऋण २६ ० २६ ११२०० १०१५३९ १५१३११ १३३००० १५१३११ १ 

जना 
नभए
को नगरेको 

१० 
काललका महिला जागनृत बिुउदेश्यीय 
स.सं.लल. वडा नं. ३ २४१/०६४/१२/४ बिु बचत/

ऋण ३०२ ० ३०२ ४५८५०० ३०९९३६९ ३७२२३४२   ४१८०८४२ १ 
जना 

नभए
को नगरेको 
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सिकारी वववरणाः 
क्र.स. सहकारीको नाम र ठेगाना दताय नं. र 

लमतत फकलसम मुख्र् 
कारोबार 

सदस्र् सखं्र्ा पतिल्िो आ.ब. को र्वततर् र्ववरण 

प्रत्र्क्ष  
रोिगारी 

कोपोलमस
मा 

आबद्ि 
भए 

नभएको 

सम्पतत 
शद्धिकर

ण 
सम्बन्िी 
प्रततवेदन 
पेश गरे 
नगरेको  

अन्र् 
केही भए 

महहिा पुरुष िम्मा शेर्र 
पूँिी 

बचत 
संकिन ऋण िगानी जस्थर 

सम्पतत 
िम्मा 
सम्पतत 
दातर्त्व 

११ नवदगुाच कृवि  स.सं.लल. वडा नं. ३ ३११/०६६/७/९ कृवि बचत/ऋ
ण ६५० २४२ ८९२ १०१६२०० १०४०५९३४ १३१९७२०८ ९६२७३ १०३५५१३४ ४ जना नभएको नगरेको   

१२ नवरत्न कृवि  स.सं.लल. वडा नं. ४ 
४२८/०७०/३/१

० कृवि बचत/ऋ
ण/कृवि ४३२ १९५ ६२७ ८७७८०० ६४२५९७४ ६६२३०१० १२१७७३५ ७८४०७४५/७३०३७७४ २ जना नभएको नगरेको   

१३ नवकोवपला अदवुा उत्पादक 
स.सं.लल. वडा नं. ४ 

४०८/०७०/१/१
०                           ननष्कृय 

रिेको 

१४ 
शुभप्रभात महिला कृवि 

बिुउदेश्यीय स.सं.लल. वडा 
नं. ५ 

५६३/०७३/११/
९ ब. उ. बचत/ऋ

ण १७३ ० १७३ १७४००० ३१५५९१ ११४२४००   १०८९५९० १ जना नभएको नगरेको   

१५ अमरकल्याण बचत तथा 
ऋण स.स.लल. वडा नं ५ 

२७१/०६५/६/१
५                           ननष्कृय 

रिेको 

१६ ईश्वरी बचत तथा ऋण 
स.स.लल. वडा नं. ६ 

३०८/०६६/३/२
६ एकल बचत/ऋ

ण २२५ १५६ ३८१ १८८००० ३९०२७३७ २१२५५०० १०५४८ ५१४६०२९ १ जना नभएको नगरेको   

१७ जनहिन  स.स.लल. वडा नं. 
६                             ननष्कृय 

रिेको 

१८ चारपाला बचत तथा ऋण 
स.स.लल. वडा नं. ७ 

२९३/२०६६/१/
२५ एकल बचत/ऋ

ण ३५६ २५७ ६१३ १८८४५०० १८११११६३ २१४७१२५० ८३७२३ २३५१४०३६ १ जना नभएको नगरेको   

१९ दरबार देववस्थान कृवि  
स.सं.लल. वडा नं. ७ 

४३२/०७०/३/१
१ कृवि बचत/ऋ

ण ७६ ४८ १२४ १२५००० ८९१६३४ १०७०००     १ जना नभएको नगरेको   

२० 
ठुलापोखरा महिला ववकास 
बिुउदेश्यीय स.सं.लल. वडा 

नं. ७ 
211/206
2/3/20 ब. उ. बचत/ऋ

ण ६१५ ० ६१५ ६१५००० ९८४०००० १०५९३००० भवन १०४५५०७ २ जना नभएको नगरेको   

सिकारी वववरणाः 
क्र.स. सहकारीको नाम र ठेगाना दताय नं. र 

लमतत फकलसम मुख्र् 
कारोबार 

सदस्र् सखं्र्ा पतिल्िो आ.ब. को र्वततर् र्ववरण 

प्रत्र्क्ष  
रोिगारी 

कोपोलमस
मा 

आबद्ि 
भए 

नभएको 

सम्पतत 
शद्धिकर

ण 
सम्बन्िी 
प्रततवेदन 
पेश गरे 
नगरेको  

अन्र् 
केही 
भए महहिा पुरुष िम्मा शेर्र पूँिी बचत संकिन ऋण िगानी जस्थर 

सम्पतत 

िम्मा 
सम्प
तत 
दातर्
त्व 

२१ 
 

लमरलमरे बचत तथा ऋण 
स.स.लल. वडा नै. ४ 

२२३/०६३/८/८ एकल बचत 
/ऋण 1070 802 1872 5046००० 48671370 55445641 990000  ३ जना नभएको नगरेको   

     साववक सिकारी संख्यााः-२० 
     नयाुँ थप संख्यााः-१ 
     जम्मा सिकारी संख्यााः-२१ 
     सकक्रय सिकारी संख्यााः-१६ 
     ननष्कृय सिकारी संख्यााः-५ 
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मखु्यमन्त्री तथा ग्रालमण ववकास तथा      
रोजगार कायचक्रम 

कार्यक्रमका उद्िेश्र्हरुुः- 
   
  आधथचक तथा सामाजजक स चकका आिारमा कमजोर देखखएका 

नगरपाललका तथा गाउुँपाललकािरुका घरपररवार वा 
व्यजक्तिरुको गुणस्तरीय लशक्षा, स्वास््य, रोजगारी, 
आयआजचनका अवसरिरु तथा सामाजजक संरक्षणका कायचक्रम 
माफच त जीवनस्तर सुिार गरी गररवी ननवारण गने । 

 

 

 
 
 

कार्यक्रमका िक्षक्षत समहू/वगय : 
 

(१) गररवीको समस्या भएका घर पररवार,  
 
(२) असिाय, जेष्ठ नागररक, एकल महिला, 
बालबाललका र अपांगता भएका व्यजक्तका 
घरपररवार, 

 
(३) दललत¸ वपछडडएका समुदाय तथा सुरक्षक्षत 
वसोवास नभएका पररवारिरु, 

 
(४) कुनै प्रकोप तथा घटनाबाट घरवारववहिन 
भएका पररवार, 
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 कायचक्रम मोडलाः मागमा आिाररत 
 
 कुल कायचक्रम संख्यााःचाल-ु१२ र प जजगत-१० वटा 
    जम्मा कायचक्रम संख्यााः-२२ वटा  
 भौनतक प्रगनताः कररब ९८ प्रनतशत 
 
 ववत्तीय प्रगनताः कररब ९८ प्रनतशत 
 
 प्राथलमकताका के्षत्राः कृवि तथा लसचाइ 
 
 लसप ववकासका ववलभन्न ताललमिरु 
 

 
 
 
 
 
 
 

sfo{qmdsf] s'n jh]6-६० लाख 

sfo{qmd vr{ M ? ५७लाख५० हिार 
k|zf;lgs vr{ M ? @ लाख५० हिार 
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lkmtf{ /sd M ? 

१,४१,८४४   

sfo{qmd vr{ af6 M रु. १,४१,०८१ 

 

k|zf;lgs vr{ af6 M रु.७६३  

 

 

  

 
 

 

 

   मखु्यमन्त्री ग्रामीण हिकास तथा रोिगार कायिक्रमिः- 

नस.नं. कायिक्रमको नाम  हिननयोजित 
बिेट  

खचि र्एको 
बिेट  

लार्ाजन्ित 
संख्या  

लक्ष्य  प्रगनत  

१  डोिर अपरेटर 
तानलम कायिक्रम  

३०0 ३०० ९ 100 १०० 

२ हाउस िायररङ्ग 
स्तरिहृद्ध तानलम 

१५० १५० ११ १०० १०० 

३ महहला बहुटक तानलम १५० १५० १६ १०० १०० 

४ ढाका बनुाई तानलम  ३०० ३०० १२ १०० १०० 

५ ्लजम्िङ्ग तानलम १५० १५० १४ १०० १०० 

६ अचार बनाउने तानलम १०० १०० २१ १०० १०० 

७ पणुि सरसफाई तानलम १०० १०० २५ १०० १०० 
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मखु्यमन्त्री ग्रामीण हिकास तथा रोिगार कायिक्रमिः- 

नस.नं. कायिक्रमको नाम  हिननयोजित 
बिेट  

खचि र्एको 
बिेट  

लार्ाजन्ित 
संख्या  

प्रगनत  

८  आिास ननमािण 
कायिक्रम  

१५०० १५०० ५ १०० 

९ हििालयमा हपउने 
पानी सहुद्धकरणको 
लानग यरुोगाडि 

५०० ४६६ ५५०० १०० 

१० बढुीचौर कुलो 
नसं.कुलो ममित 

२०० २०० २७० १०० 

११ सेरा खेत नसं.कुलो 
ममित 

१५० १५० २५५ १०० 

१२ कुमाल गाउँ नर्रकुलो 
ममित 

१५० १५० १५५ १०० 

 

  

 
 

 

 

मखु्यमन्त्री ग्रामीण हिकास तथा रोिगार कायिक्रमिः- 

नस.नं. कायिक्रमको नाम  हिननयोजित 
बिेट  

खचि र्एको 
बिेट  

लार्ाजन्ित 
संख्या  

प्रगनत  

१३  गरमटारी नसं.कुलो 
ममित 

२०० २०० ३०९ १०० 

१४ र्लायचौर हेल्थहट 
सदुृढीकरण  

१०० १०० ३५० १०० 

१५ बनथिङ्ग सेन्टर 
सदुृढीकरण  

४०० ४०० ३० १०० 

१६ बाह्रहिसे नसं.कुलो 
ममित 

२०० २०० १६६ १०० 

१७ र्िेुलमारा महुान 
संरक्षण 

१०० ० ० ० 
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मखु्यमन्त्री ग्रामीण हिकास तथा रोिगार कायिक्रमिः- 

नस.नं. कायिक्रमको नाम  हिननयोजित 
बिेट  

खचि र्एको 
बिेट  

लार्ाजन्ित 
संख्या  

प्रगनत  

१८  करेसाबारी प्रबद्धिन 
कायिक्रम  

३०० २९४ ३७ १०० 

१९ गोला सहहतका 
मौरीघार हितरण 
कायिक्रम 

३५० ३४८५०० ४१ १०० 

२० लोकल कुखरुापालन 
कायिक्रम 

१०० १०० २ १०० 

२१ प्रकोप व्यिस्थापन 
सामग्री खररद 

१०० १०० २२ १०० 

२२ आरन सिुार 
कायिक्रम 

१५० १५० ७ १०० 

 
• ५ जना गणक र १ जना सुपरीवेक्षक ननयुक्त गरर कायचक्रम 

संचालन गररएको । 

गररब पररवार पहिचान तथा पररचयपत्र ववतरण कायचक्रम 
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वडा नं. िम्मा घर िुरी संख्र्ा  त्र्ाङ्ग संकिन पररवार संख्र्ा कैफिर्त 

१ ९१३ ९०७ 

२ ९६१ ८५२ 

३ ६९२ ६४४ 

४ ११२१ १०१५ 

५ ५१४ ३८८ 

६ ५६४ ४७० 

७ ८३७ ६२६ 

जम्मा  ५६०२ ४८९७ 

  गररब पररवार पहिचान तथा पररचय पत्र ववतरण 

 

  

 
 

 

 

न्याहयक सनमनत तफि िः 
                बैठक संख्यािः १२ 

नस.नं. उिरुी हििरण   उिरुी संख्या  फछियौट संख्या  लक्ष्य  प्रगनत  कैहफयत 

१ घरायसी  सम्बन्िी 
हििाद आर्द  

     ७     ६ 100 ८५.७१ 
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              कायचक्रम संचालनका केहि झलकिरु 

िेष्ठ नागररक अन्तहक्रि या तथा सम्मान कायिक्रम 

      कायचक्रम संचालनका केहि झलकिरु 

िेष्ठ नागररक अन्तहक्रि या तथा सम्मान कायिक्रम 
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              कायचक्रम संचालनका केहि झलकिरु 

अपाङ्ग पररचयपत्र हितरण घजुम्त जशहिर कायिक्रम 

          कायचक्रम संचालनका केहि झलकिरु 

लैनगङ्ग हहंसा हिरुद्धको १६ र्दने अनर्यान अन्तगित चेतनामलुक कायिक्रम 
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             कायचक्रम संचालनका केहि झलकिरु 

लैहङ्गक हहंसा हिरुद्धको १६ र्दने अनर्यान अन्तगित चेतनामलुक कायिक्रम 

              कायचक्रम संचालनका केहि झलकिरु 

लैहङ्गक हहंसा हिरुद्धको १६ र्दने अनर्यान अन्तगित चेतनामलुक कायिक्रम 
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डोजर अपरेटर ताललम 

डोजर अपरेटर ताललम 
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दताच लशववर अलभमुखीकरण कायचक्रम 

  

दताच लशववर अलभमुखीकरण कायचक्रम 
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गररब पररवार पहिचान तथा पररचय पत्र ववतरण कायचक्रम 

                    
  

            
महिला अनुलशक्षण ताललम 
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महिला अनुलशक्षण ताललम 

                    
  

            

महिला अनुलशक्षण ताललम 
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ढाका बुनाई ताललम 

j'l6s tflnd  

कायचक्रमका केिी झलक 
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बुहटक ताललम 

  

  दललत आरन सुिार सामाग्री ववतरण कायचक्रम 
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 lh1fzf << 

  ;'emfjx? <<< 

िन्यिाद                    
  

            नमस्कार 
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  वार्षिक प्रगर्ि समीक्षा गोष्ठी 

   आर्थिक वषि २०७७/ ०७८ 

 

  स्थानः गुल्मीदरवार गाउँपार्िकाको सभाहि 

   र्मर्िः २०७८ /०५ /२० 

आयोजकः 

गुल्मीदरवार गाउँपार्िका 

गाउँकायिपार्िकाको कायाििय 

स्वास््य शाखा 

गौडाकोट,गुल्मी 

िुर्बिनी प्रदेश, नेपाि 

समार्नकरण अनुदानिर्ि  

र्स 

न 
कायिक्रम िजेट िजेट खर्ि िक्ष्य 

प्रगर्ि 
मुख्य उपिब्धी 

भौर्िक र्िर्िय 

१ कस्िो छ 

आमा 

कायक्रम 

९००००० ९००००० ३०० ७२ १०० ३२२ जनािाइ गभिजाँर् र सुत्केरर जाँर् संगै  

१६१० प्याकेज र्ििरण र ६५६ जना 

िािवार्िकाहरुिाइ ९१८४ वटा अण्डा 

र्ििरण साथै पोषण प्रवर्द्िन 

२ र्दर्ि रोर्गको 

र्नशुल्क 

उपर्ार 

३५०००० ३५०००० १००० ७० १०० १५८ जना मधुमेहका रोर्ग िाइ ४२११५ 

 र्र्कक मेटर्र्मिन, ५३५ उच्र् रक्तर्ाँपका 

र्िरामीिाइ १००६८६ 

 र्र्कक एमिोड ५ र ७७ जना दमका र्िरामी 

िाइ ६३१६० र्र्कक सािमोि 

३ र्िध्यािय 

सार्थ र्शक्षा 

कायिक्रम 

१५०००० १५०००० २००० ७८ १०० ६२२ जना छात्र   र ९४२ छात्रा गरर १५६४ 

जनािाइ कक्षा र्शक्षण गरर स्वास््य सरे्िना 

अर्भिृर्र्द् 

४ स्वास््य 

पविर्द्िन 

कायिक्रम 

१५०००० १५०००० ५०० ९७ १०० ७ ठाउँमा स्वास््य प्रवर्द्िन कायिक्रम संर्ािन 

गरर सो कायिक्रमिाट जबमा ४८६ जना 

िाभान्वीि 

५ औषर्ध िथा 

स्वास््य 

सामाग्री खररद 

१०००००० १०००००० १९९०९ ६६ १०० 
८१५४ जना मर्हिा र ५०१८ जना पुरुष गरर 

जबमा  १३१७२ जना िाभान्वीि 
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समार्नकरण अनुदानिर्ि  

र्स 

न 
कायिक्रम िजेट िजेट खर्ि िक्ष्य 

प्रगर्ि 

मुख्य उपिब्धी 

भौर्िक र्िर्िय 

६ िर्थिङ्ग सेन्टरको िार्ग 

उपकरण 

१००००० १००००० ४५४ १५ १०० ६८ जनािाइ सुरर्क्षि प्रसुर्ि सेवा 

प्रवाह 

७ प्राथर्मक उपर्ार कायिक्रम १००००० १००००० ५००० ९९.६ १०० १४ जनािाइ िार्िम सर्हि 

प्रथर्मक उपर्ार र्कट िकस 

र्ििरण ४९८० जना िाइ 

प्राथर्मक उपर्ार 

८ उत्कृष्ट स्वास््य संस्था 

स्वास््यकर्मि प्रोत्साहन 

१००००० १००००० २० १०० १०० २० जना स्वास््यकर्मि र ४ वटा  

स्वास््य संस्था पुरस्कृि 

९ म स्वा से प्रोत्साहन ८००००० ८००००० ८३ १०० १०० ८३ जना िाइ उपिब्ध 

शसिि अनुदानिर्ि  

र्स 

न 
कायिक्रम िजेट िजेट खर्ि िक्ष्य 

प्रगर्ि 

मुख्य उपिब्धी 

भौर्िक र्िर्िय 

१ आधारभुि िथा आकर्स्मक 

सेवाको िार्ग औषर्ध खररद 

११८५००

० 

११८५००० १९९०९ ६५ १०० साविजर्नन खररद ऐन िमोर्जम 

औषर्ध खररद गरर र्नःशुल्क 

औषर्धको र्नयर्मि आपुर्िि 

२ आधारभुि स्वास््य सेवा 

अनुगमन 

६०००० ६०००० ७ १०० १०० तै्रमार्सक रुपमा सवै स्वास््य 

सस्थाहरुमा र्नयर्मि अनुगमन 

सबपन्न । 

३ क्षयरोग र्नयन्त्रण कायिक्रम २००००० १५६००० २० ७५ ७८ जनरे्िना अर्भिृर्र्द् र डट्स 

उपर्ार को कारण क्षयरोग 

र्नयन्त्रणको प्रकृयामा रहेको 

४ सरुवा रोग िथा महामारर 

र्नयन्त्रण 

४५००० ४५००० ५०० ९७ १०० सरे्िनामुिक कायिक्रमका 

कारण सरुवा रोग र्नयन्त्रण 

भैरहेको । 

५ सुर्ना संकिन भेररर्र्केशन 

एवम गुणस्िर सुधार साथै 

सर्मक्षा 

२००००० २००००० ७ ९० १०० अर्भिेख िथा प्रर्िवेदन 

ब्यवस्थापनमा सुधार । 



9/6/2021 

92 

शसिि अनुदानिर्ि  

र्स 

न 
कायिक्रम िजेट िजेट खर्ि लक्ष्य 

प्रगर्ि 

मुख्य उपिब्धी 

भौर्िक र्िर्िय 

६ खोप कायिक्रम १८४००० १८४००० ४५४ ९० १०० गि िषिको िुिनामा थप प्रगर्ि साथै 

ड्रपआउट िच्र्ाको न्युर्नकरण 

७ पोषण 

कायिक्रम 

४७६००० ४७६००० ८१४ ६५ १०० गि िषिको िुिनामा उल्िेखर्नय प्रगर्ि 

हार्सि 

८ स्वास््य र्शक्षा १००००० १००००० ५००० ९८ १०० स्वास््य प्रवधिन कायिक्रम मा ३४५० 

जना िाभार्न्वि 

९ मात्री िथा 

नवर्शसु 

कायिक्रम 

१५००००० ८५०००००० ४५४ ६५ ५७ मात्रीर्शसु स्वास््यमा उल्िेखर्नय 

प्रगर्ि गनि सर्ि । 

१० राजरिर्  
महहिा 
स्वास््र् 
स्वर्मसेवीका 
कार्यक्रम 

१४४९००० १२४९००० ८३ १०० १०० स्वास््य प्रवर्द्िन कायिक्रमको 

प्रभावकाररिा िढ्दो । 

शसिि अनुदानिर्ि  

र्स 

न 
कायिक्रम िजेट िजेट खर्ि लक्ष्य 

प्रगर्ि 

मुख्य उपिब्धी 

भौर्िक र्िर्िय 

११ सने िथा नसने 

रोगहरुवारे अन्िरर्क्रया 

५५००० ५५००० ५० १०० १०० सने िथा नसने रोगहरुवारे जनरे्िना 

अर्भिृर्र्द् 

१२ नाक कान र्ार्ट िथा 

मुख स्वास््य सबवर्न्ध 

अर्भमुर्खकरण 

७५००० ७५०० १२७ १०० १०० गाउपार्िका र्भत्रका ८३ जना म स्वा 

से र ४४ जना स्वास््यकर्मि गरर १२७ 

जना िाइ सो सबवर्न्ध जानकारर 

१३ ििव भिा िथा 

प्रशासर्नक खर्ि 

२८४०००

०० 

८३ १०० समयमै कमिर्ाररहरुिाइ ििव भिा 

भुक्तार्न 

१४ बािरोगको एफककृत 
ब्र्वस्थापन 

१००००० १००००० ४४ १०० १०० िािरोगको एर्ककृि ब्यवस्थापन 

सबवर्न्ध सर्मक्षा िथा अनसाइट 

कोर्र्ङ्ग सबपन्न । 
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शसिि अनुदानिर्ि  

र्स 

न 
कायिक्रम िजेट िजेट खर्ि लक्ष्य 

प्रगर्ि 

मुख्य उपिब्धी 

भौर्िक र्िर्िय 

१५ न्युनिम सेवा मापदण्ड 

कायािन्वयन िथा 

सुदृर्ढकरण 

२३०००० २३०००० २ १०० १०० स्वास््य सेवा प्रवाहमा गुणस्िर सुधार 

१६ आधारभुि स्वास््य 

सेवा केन्रको संर्ािन 

५००००० ५००००० १ १०० १०० आधारभुि स्वास््य सेवा केन्रको 

संर्ािन 

 

१७ सामार्जक पररक्षण 

कायिक्रम 

१००००० १००००० ६ १०० १०० सवै स्वास््य र्ौर्कहरुको सामार्जक 

पररक्षण कायि सबपन्न । 
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८४ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरुको उपचाि कायषक्रम थवविण  

क्र 

स  
स्वास््य ससं्थाको नाम  

उपर्ार गररएको 

सखं्या  

मुख्य रोगहरुको 

र्ववरण  
कैर्र्यि  

१ बथलिमु स्वास््य चौथक २२ 

उच्च िक्तचााँप ,मधमुेह 

,हाडजोथनष तिा नसा 

िोग, ग्याथरिक, 

रुघाखोथक थनमोथनया, 

दम, छाला सम्वथधध 

समस्या , कुपोर्ण , 

नाक कान घाथि 

सम्वथधध समस्या आथद 

२ जभुङ्ुग स्वास््य चौथक २४ 

३ गौडाकोि स्वास््य चौथक ९ 

४ थबिवास स्वास््य चौथक १० 

५ अमि अ स्वास््य चौथक १९ 

६ ठूलान  आ स्वा से के १४ 

७ दिवाि द ेस्वास््य चौथक १९ 

जबमा ११७ 

थदघष िोथगका लाथग उपचाि कायषक्रम थवविण  
क्र

 

स

  

रोगको 

र्कर्सम 

र्िरार्म 

जना 
औषर्धको नाम 

औषर्धको पररमाण 

ट्याविेट 
कैर्र्यि  

१ 
उच्च 

िक्तचााँप 
५३५ Amlodepin 5mg १००६८६ 

BP 

CHECK 

२ मधमुेह १५८ Metformin 500mg ४२११५ 

RBS 

TEST 

 

३ दम ७७ Salbutamol 4mg ६३१६० 

PNEUBU

LIZATIO

N 

जबमा ७७० 
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स्वास््य र्वमा कायिक्रम (कायिक्रम िागु भएका र्जल्िामा मात्र) 

क्र 

स 

र्ववरण उपिब्धी 

१ जम्मा थवथमत परिवाि .२३२० परिवाि 

. 

२  सेवा थलएका थवथमत संख्या ८२९१ जना 

३ जम्मा संकथलत िकम ६४७९६०० 

आ व ०७७⁄०७८ मा कोर्भड १९ पररक्षण  र्िवरण 

190 

Antigen Pcr Total 
test 

positi
e 

negativ
e 

Total Positie negativ
e 

total 

39 70 109 367 381 748 857 
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आ व ०७७⁄०७८ मा कोर्भड १९ रोकथामको िार्ग 

कल्याट््रयाक टे्रर्सङ्ग 

191 

र्िरार्म वडा जबमा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

Pcr swab  69 67 234 38 45 21
4 

81 748 

antigen 6 9 14 6 2 24 48 109 

total 75 76 248 44 47 23
8 

12
9 

857 

आ व ०७७⁄०७८ मा कोर्भड १९ कुि संक्रर्मिहरुको र्िवरण 

192 

आ व 

०७७⁄०७८ 

वडा जबमा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

संक्रर्मि ३२ ५१ ८४ ५४ २३ १०
५ 

५७ ४०६ 

मृत्यु २ १ १ ४ ८ 
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खोप कायिक्रम 

सुर्कहरू २०७५/०७६ २०७६/०७७ २०७७ /०७८  अवस्था 

र्ि.र्स.जी. कभरेज 59 50.4 59 + 

र्ड.र्प.टी.हेप.र्ि.र्हि ३ कभरेज 68.2 59.7 85.5 + 

ओ.र्प.र्भ.३ कभरेज 68.2 59.7 85.5 + 

र्प.र्स.र्भ. ३ कभरेज 67.6 55.4 67.2 + 

रोटा २ कभरेज  - - 70.6 + 

एर्. आइ.पी.र्भ. १ कभरेज 58 61 87.8 + 

जे.ई. कभरेज 77.4 70.4 94.2 + 

दादुरा रूिेिा २ कभरेज 74.1 70 102.8 + 

र्ट.र्ड. २ र २+ कभरेज 55.6 43.5 55.8 + 

पूणि खोप कभरेज 74.1 70 102.8 

र्ड.पी.टी–हेप र्ि १– दादुरा रूवेिा दोस्रो र्िर्को ड्रपआउट 

दर  

13.7 9.7 9.8 

र्व.र्स.र्ज खोप  र दादुरा रूवेिा पर्हिो खोप पर्हिो र्िर्को 

ड्रपआउट दर  

-5.7 -8.9 -19.8 

कोर्भड १९ र्िरुर्द् खोप अर्भयान 

194 

खोपको 

नाम 
वडा जबमा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

कोर्भर्सल्ड 

एस्ट्राजेर्नका 

 

२५० २५० ३३० ३५० १७० १४० २२० १७१० 

भेरोर्शि ३५२ ३२२ ५४६ ३४७ १९१ २३० ३२३ २३११ 

जोनसोन 

एण्ड 

जोनसोन 

१३० १३० २०० १५० ९५ ७० १५५ ९२० 

जबमा ७३२ ७०२ १०७६ ८४७ ४५६ ४४० ६९८ ४९४१ 
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55.4 
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61 
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43.5 

59 

85.5 85.5 

67.2 
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87.8 

94.2 
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76/77

77/78

-20
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5

10
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dpt 1 vs mr2 bcg vs mr1

13.7 

-5.7 

9.7 

-8.9 

9.8 

-19.8 

75/76

76/77

77/78
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राजरिर् पोषण कार्यक्रमको ३ वषयको 
तुिनात्मक कभरेि  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

58 57.1 

4.5 

56 

68.4 

5.2 

58.1 

88.4 

7.6 75/76

76/77

77/78

पोषण कायिक्रम 

सरु्कहरू 
२०७५/०७

६ 

२०७६/०

७७ 

२०७७ 

/०७८ 

± 

अव

स्था 

कम जन्म िौि भएका नवजाि र्शशुको प्रर्िशि 0 0 1.6 + 

नयाँ िौि र्िएका १ वषि मुर्नका र्शशुहरुको प्रर्िशि 58 56 58.1 + 

नयाँ िौि र्िएका १२ देर्ख २३ मर्हनाका र्शशुहरुको प्रर्िशि 57.1 68.4 88.4 + 

जन्मेको ६ मर्हनासबम स्िनपान गराएको िच्र्ाहरूको प्रर्िशि 0 36.7 62.6 + 

गभिविी अवस्थामा १८० र्दन आइरन र्ककी प्राप्त गरेका 

गभिविी मर्हिाहरुको प्रर्िशि 

64.7 45 59 + 

सतु्केरी अवस्थामा र्भटार्मन ए प्राप्त गरेका मर्हिाहरुको 

प्रर्िशि 

16 4 23 + 

िृर्द अनुगमनमा २ वषि मुनीका र्शशुहरूको औषि  भेट  4.5 5.2 7.6 + 

पर्हिो र्रणमा र्भटार्मन ए को आम र्विरणको कभरेज 100 97 100 

दोस्रो र्रणमा र्भटार्मन ए  को आम र्विरणको कभरेज 100 97 99 
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बाि रोग व्र्वस्थापन तथा नविात लशशु स्र्ाहार 
कार्यक्रमको ३ वषयको तुिनात्मक कभरेि 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

 ARI incidence rate
(per 1000)

Pneumonia
incidence rate (per

1000)

Diarrhoea
incidence rate per

1000

756 

34 

209 

997 

20 

187 

658 

14 

169 

075/76

076/77

076/78

सुरक्षक्षत माततृ्व कार्यक्रमको ३ वषयको 
तुिनात्मक कभरेि  

63.5 64.7 

4.1 4.1 

56.5 

45 

1.5 1.7 

58.5 59 

15 

23.3 

0

10

20

30

40

50

60

70

075/76

76/77

077/78
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अन्िर कायिक्रम प्रगर्ि िुिना 

सुर्कहरू २०७७/०७८ 

पररवार र्नयोजन सेवाका नयाँ सेवाग्राही दर (र्ववार्हि प्रजनन उमेरका मर्हिाहरु मध्ये) 6.7 

प्रोटोकि अनुसार पर्हिो पटक गभिविी जाँर् गराएका गभिविी मर्हिाहरुको प्रर्िशि 57.9 

गभिविी अवस्थामा १८० र्दन आइरन र्ककी प्राप्त गरेका गभिविी मर्हिाहरुको प्रर्िशि 59 

संस्थागि प्रसुर्ि दर 15 

दक्ष प्रसुर्िकमीद्वारा प्रसुर्ि भएको दर 15 

जन्मने र्वर्िककै नाभी मिम िगाएका नवजाि र्शशुको प्रर्िशि 100 

कम जन्म िौि भएका नवजाि र्शशुको प्रर्िशि 1.6 

प्रोटोकि अनुसार ३ पटक सुत्केरी जाँर् गराउने आमाहरुको प्रर्िशि 23.3 

र्ड.र्प.टी.–हेप.र्ि.–र्हि ३ कभरेज 85.9 

दादुरा⁄ रूिेिा २ कभरेज 102.8 

५ वषि मुर्नका झाडापखािाका र्िरामी मध्ये र्जंक र पुनजििीय झोििाट उपर्ार गरेको प्रर्िशि 99.4 

र्नमोर्नया िथा कडा र्नमोर्नया भएका िच्र्ा मध्ये एन्टीवायोर्टकवाट उपर्ार गनेको प्रर्िशि  100 

उपचारात्मक सेवा(िाततगत 
र्ववरण) 

24.3 
12 

19.8 

0.6 

Brahmin/Chhetri

Dalit

Janjati

Other Caste



9/6/2021 

102 

    कार्यक्रमको नाम िाबाजन्भत 
िनसंख्र्ा 

महहिा सामुदातर्क स्वास््र् स्वंर् हदवस गाँ.पा को सबै 
स्वास््र् चौकीमा मनाइएको 

८३ 

CB-IMNCI को Onsite coaching  कार्यक्रम ५२ 

स्वास््र् प्रबियन कार्यक्रम  २२६ 

नाक, कान, घाँटी तथा मुख सम्बन्िी अलभमुखखकरण 
कार्यक्रम 

१४१ 

महहिा सामुदातर्क स्वास््र् स्वंर् सेर्वकाहरुिाई 
आिारभुत तालिम 

१७ 

र्वश्व एच.आइ.लभ हदवस १५० 

आर्ोडडन महहना ११६ 

र्वश्व क्षर्रोग हदवस ७८ 

फकशोरीहरुको िागी आइरन तथा िोलिक एलसड बबतरण २३५९ 

खोप हदवस ६० 

स्र्ाटिाईट मर्ाम्प २० 

नर्वनिम कायिहरू 

र्स.नं

. 

कायि िागि उपिब्धी 

१ र्रर्रमा जेष्ठ नागररक सेवा कायिक्रम ० ११२० जना 

 

२ िौि अनुगमन कायिक्रम (प्रत्येक 

मर्हनाको २८ गिे) 

० ६४४ जना  

३ स्वास््य आमा समुह पुनरजागरण ० २२४१ 
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कायिरि साझेदार संस्थाहरू 

र्स.नं

. 

साझेदार ससं्था र्वषयगि 

कायिके्षत्र 

भौगोर्िक के्षत्र कायिवनयन समय 

र्समा 

१ स-ुआहारा स्वास््य िथा 

पोषण 

गुल्मीदरवार 

गाउँपार्िका वडा नं  

१ देर्ख ७ 

िहुिर्षिय 

२ नाडेक एर् आइ र्भ 

एड्स 

गुल्मीदरवार 

गाउँपार्िका वडा नं  

१ देर्ख ७ 

 

िहुिर्षिय 
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धधयवाद ्
प्रस्ततुकताषाः 

नािायण प्रसाद अयाषल 

अथधकृत 

गलु्मीदिवाि गाउाँपाथलका  

स्वास््य शाखा 

 

 

k|:t'tstf{M 

elj:o cof{n -n]vf clws[t_ 

cfly{s k|zf;g zfvf  

लमतत : २०७८।०५।२०गत े
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आम्दानी र्ववरण 

लस
.नं
. 

श्रोत 
हािसम्मको 
आम्दानी अक्षरमा 

कै
फि
र्त 

१ नेपाल सरकार (समानीकरण) ९,२६ ०ꓹ०,०००
/- 

नौ करोड 
छजब्बस 
लाख  

२ 
नेपाल सरकार (शसतच अनुदान 
चालु) 

१९,९५,३४,३५
०/- 

उन्नाईस 
करोड 
पन्चानब्बे 
लाख चौनतस 
िजार नतन 
सय पचास  

३ प्रदेश (समानीकरण) ५०,३७,०००/ पचास लाख 
सैनतस िजार 

४ प्रदेश शसतच १४,८५,००००/
- 

एक करोड 
अठचाललस 
लाख पचास 
िजार  

५ प्रदेश ववशिे 
१२,००००,००
०/- 

एक करोड 
बबस लाख  
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आम्दानी र्ववरण 
लस
.नं
. 

श्रोत 
हािसम्मको 
आम्दानी अक्षरमा 

कै
फि
र्
त 

६ प्रदेश समपुरक  ११,२५०,०००/- एक करोड बाह्र 
लाख पचास लाख  

७ 
राजश्व बाडफाुँड (संघ) 
 

५,३७,५७,७०५.६७/
- 
 

पाच करोड सैनतस 
लाख सन्ताउन्न 
हिार सात सय पाच 
र सतसहि  

८ राजश्व बाुँडफाड(प्रदेश) ४३,३९,७६२.५५/- 
नत्रचािनलस लाख 
उनचानलस हिार 
सात सय बैसिी र 
पच्पन्न  

लस.न.ं प्रकोप व्र्वस्थापन को आम्दातन  रकम कैफिर्त 

१ केन्रबाट  १०,००,०००  

२ गत विचमा बचत १५,४३,९६१ 

३ राम बिाद ुथापा गु द गा पा ३ वडा  १२,५०० 

४ नारायण प्रसाद अयाचल स्वास््य प्रमुख  ५,५५५ 

५ युनाइटेड कफटनेश युवा क्लब बाट ५०,००० 

६ गा पा समाननकरण बाट  २५,३९,४५५ 

प्रकोप व्यिस्थापन को आम्दानी  



9/6/2021 

108 

आम्दानी र्ववरण 

लस.न.ं श्रोत हािसम्मको आम्दानी अक्षरमा कैफिर्त 

९ 

आन्तररक श्रोत (स धच दताच, 
व्यवसाय 
दताच/नववकरण/जररवाना, डोजर 
दताच/नववकरण संघ सस्था दताच 
र नववकरण ढुङ्गा धगटी र 
बालुवा तथा मालपोत र ववववि) 

१९,३६,१४०/- 
उन्नाइस लाख 
छवत्तस िजार एक 
सय चाललस  

१० 

आन्तररक श्रोत (वडा 
कायाचलयको लसफाररश, भ लमकर, 
घरबिाल कर, व्यजक्तगत घटना 
दताच र अन्य श्रोतबाट प्राप्त 
राजश्व) 
 

२९,२६,७०७ ५ꓹ७/- 
उन्नानतस लाख 
छबबस िजार सात 
सय सात रुपयैा र 
सन्तायन्न पसैा 

गाउँपालिका तिय  
नस.नं. हििरण बिेट रकम  खचि रकम प्रनतशत 

१ पूिँीगत १४,४०,३३,१५७/- १०,०३,१५५४०.७२/ ६९.६४% 

२ चालगुत  ११,१६,०८,४२८/- ९,२३,६४,००० ८३.९६% 
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प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण 

लस.
नं. 

र्ववर
ण 

बिेट 
रकम  

अक्षरमा खचय रकम अक्षरमा प्रततश
त 

१ 
प ुँजी
गत 

२,२४,४२,०
००/- 

दईु करोड 
चोबबस लाख 
बयाललस िजार 

२,१०,८६,७२
६ ५ꓹ६/- 
 

दईु करोड दश लाख 
छयसी िजार सात 
सय छजब्बस रुपयैा र 
छपन्न पसैा 
 

९३.९६
% 

२ 
चालु
गत  

५६,००,००
०/- छपन्न लाख ५२७६५३३/- 

बाउन्न लाख छितर 
िजार पाच सय 
तेवत्तस 

९४ २ꓹ२
% 

सघंीर् सरकारबाट हस्तान्तरण 

लस
.नं
. 

र्ववर
ण 

बिेट 
रकम  

अक्षरमा खचय रकम अक्षरमा  प्रततशत 

१ 
प ुँजी
गत 

५,२१,३५,९
९९/- 

पाच करोड 
एक्काइस लाख 
पधैचस िजार 
नौ सय 
उन्नासय 

३,२३,१६,०१
,० ८ꓹ५/- 

नतन करोड तेईस 
लाख   सोि 
िजार दश र 
पचालस पसैा  

६१.५८% 

२ 
चालु
गत  

१९,९९,१३,
३५०/- 

उनाईस करोड 
उन्नासय लाख 
तेिच िजार नतन 
सय पचास 

१८,०१,५८,०
४३.५०/- 

अठार करोड एक 
लाख अन्ठाउन्न 
िजार बत्रचाललस 
र पचास पसैा  

९०.११% 
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प्रकोप व्र्वस्थापन 

लस.
नं. 

र्ववर
ण 

बिेट 
रकम  

अक्षरमा खचय रकम अक्षरमा प्रततशत 

१ 
चालु
गत  

५१,४५९१६
/- 

एकाउन्न लाख 
पचैाललस िजार 
नौ सय सोिच 

४५,०९,१८१/
- 

पचैाललस लाख 
नौ िजार एक 
सय एकालस 

८८.२३% 

खचय लशषयक अनसुार बिेट र खचय को आधथयक बबबरण 

लस.न.ं  खचच लशिचक कोड वववरण बजेट जम्मा खचच 

१ २११११ पाररश्रलमक कमचचारी १,४५,००,००० १,११,४५,३१७.९६ 
२ २१११२ पाररश्रलमक पदाधिकारी ८०,००,००० ७५,४७,००० 
३ २११२१ पोशाक ६,५०,००० ५,२०,००० 
४ २११२३ औििीउपचार खचच १,००,००० १,००,००० 
५ २११३१ स्थानीय भत्ता ४,५०,००० २,६२,३०० 
६ २११३२ मिंगी भत्ता ८,४०,००० ५,३४,००० 
७ २११३३ कफल्ड भत्ता ३,००,००० ३,००,००० 
८ २११३४ कमचचारीको बठैक भत्ता ५,००,००० ४,९४,००० 
९ २११३५ कमचचारी प्रोत्सािन तथा परुस्कार २३,००,००० २२,८७,४१२ 
१० २११३९ अन्य भत्ता १,००,००० ४०,३८८ 
११ २११४१ पदाधिकारी बठैक भत्ता १९,७०,००० १८,९२,५०५ 
१२ २१२१२ कमचचारीको योगदानमा आिाररत 

ननवतृभरण तथा उपदान कोि खचच ४,५०,००० २,७९,०२७ 

१३ २१२१३ कमचचारीको योगदानमा आिाररत बीमा कोि 
खचच १,५०,००० ९,६०० 

१४ २२१११ पानी तथा बबजलुी ४,५०,००० २,१६,०३५.०४ 
१५ २२११२ संचार मिसुल ३,००,००० १,४१,१०८ 
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लस.नं.  खचच लशिचक 
कोड वववरण बजेट जम्मा खचच 

१६ २२११२ संचार मिसुल १३,५०,००० ७,७०,६२० 
१७ २२२११ इन्िन (पदाधिकारी) ५,००,००० ४,७५,४६१ 
१८ २२२१२ इन्िन (कायाचलय प्रयोजन) १२,००,००० १०,४०,४५१ 
१९ २२२१२ इन्िन (कायाचलय प्रयोजन) ५०,००० ५०,००० 
२० २२२१३ सवारी सािन ममचत खचच ८,००,००० ५,५९,०४४ 
२१ २२२१४ बबमा तथा नवीकरण खचच ३,००,००० ३,००,००० 
२२ २२२२१ मेलशनरी तथा औजार ममचत सम्भार तथा सञ्चालन खचच ४,००,००० २,०२,२२२ 
२३ २२३११ मसलन्द तथा कायाचलय सामाग्री २०,२०,००० २०,१२,७६० 
२४ २२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खचच २,००,००० १,९६,००० 
२५ २२३१४ इन्िन - अन्य प्रयोजन १,००,००० १,५०० 
२६ २२३१५ पत्रपबत्रका, छपाई तथा स चना प्रकाशन खचच ७,५०,००० ७,४८,४६० 
२७ २२४११ सेवा र परामशच खचच ५,००,००० १,०३,४०० 
२८ २२४१३ करार सेवा शुल्क ७३,९७,००० ६९,०३,२४२ 
२९ २२४१३ करार सेवा शुल्क ८,००,००० ३,५३,०४० 
३० २२४१९ अन्य सेवा शुल्क ५,००,००० ८०,००० 
३१ २२५११ कमचचारी ताललम खचच ३,००,००० २,९९,६९२ 
३२ २२५१२ सीप ववकास तथा जनचेतना ताललम तथा गोष्ठी सम्बन्िी खचच ३,५०,००० २,५०,००० 
३३ २२५१२ सीप ववकास तथा जनचेतना ताललम तथा गोष्ठी सम्बन्िी खचच ६,००,००० ३,९६,४०० 
३४ २२५१२ सीप ववकास तथा जनचेतना ताललम तथा गोष्ठी सम्बन्िी खचच १०,००,००० ९,९९,२१५ 
३५ २२५२२ कायचक्रम खचच २९,१५,००० २३,८६,२२५.५५ 

लस.नं
. 

 खचय लशषयक 
कोड र्ववरण बिेट िम्मा खचय 

३६ २२५२२ कायचक्रम खचच ८,५०,००० ३,६३,४६० 
३७ २२५२९ ववववि कायचक्रम खचच २,००,००० २,००,००० 
३८ २२६११ अनगुमन, म ल्यांकन खचच ८,५०,००० ८,५०,००० 
३९ २२६१२ भ्रमण खचच ११,००,००० १०,९९,१३३ 
४० २२७११ ववववि खचच २५,३६,००० २५,३६,००० 
४१ २२७११ ववववि खचच १४,७२,०१५ ४,००,००० 
४२ २२७२१ सभा सञ्चालन खचच ८,००,००० ७,९९,४०० 
४३ २५३१४ िालमचक तथा सांस्कृनतक संस्था सिायता २,६०,००० १,८९,८५० 
४४ २५३१५ अन्य सस्था सिायता ५०,००० ४२,००० 
४५ २५३१५ अन्य सस्था सिायता १६,५०,००० १२,४२,६२० 
४६ २६४१२ सरकारीननकाय, सलमनत¸ प्रनतष्ठान एव ंबोडचिरूलाई सशतच 

चालु अनदुान ५३,००,००० ५३,००,००० 
४७ २७१११ सामाजजक सुरक्षा ५,००,००० ४,८३,००० 
४८ २७१११ सामाजजक सुरक्षा १८,१०,००० १८,१०,००० 
४९ २७२१२ उद्दार, राित तथा पनुस्थाचपना खचच २५,००,००० २५,००,००० 
५० २७२१२ उद्दार, राित तथा पनुस्थाचपना खचच २८,००,००० २५,७७,०३७ 
५१ २७२१२ उद्दार, राित तथा पनुस्थाचपना खचच १,००,००० १,००,००० 
५२ २८१४२ घरभाडा १२,००,००० १२,००,००० 
५३ २८१४३ सवारी सािन तथा मेलशनर औजार भाडा ६,००,००० ५,४९,९०० 
५४ २८१४९ अन्य भाडा १,००,००० ९९,०१२ 
५५ २८२१९ अन्य कफताच १,३४,८९,५५३ १,००,३८,१२८ 
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223 

u'NdLb/af/ ufpFkflnsf  

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no  

lzIff o'jf tyf v]ns'b zfvf uf}+8fsf]6 
 

cf=j= @)&&.)&* को 
 

वार्षयक सलमक्षा 
 

प्रस्ततुकताि 
नरेन्र प्रसाद शमाि 

जशक्षा शाखा 
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o; u'NdLb/af/ ufpFkflnsfleqsf ljBfno ;FVof 

j8f g+ afnljsf; 
cfwf/e't dfWolds 

;:yfut hDdf 
!  # !  %  !  * (  !) (  !@  

! ! @ @ ) @ ! ) * 

@ ) @ ! ! ) @ ) ^ 

# ) @ ) ) ! ! ) $ 

$ # # ! ! ) ! ! !) 

% ) ! ! ) ! ) ) # 

^ ! ) ) ) ! ) ! # 

& # ) ) ) ! ) ! % 

hDdf * !) % # % ^ @ #( 

ljBfyL{ ;+Vof @)&& 

tx ljBfyL{ ;FVof 

afnljsf; *)) 

sIff ! b]vL % @@$) 

sIff ^ b]vL * !@)& 

sIff ( b]vL !) &!$ 

sIff !! b]vL !@ $(( 

hDdf %$^) 
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hDdf b/jGbL ljj/0f 

qm=;= tx ;/sf/L 

b/jGbL 

/fxt Ufkf 

cg'bfg 

hDdf 

! k|fylds !)% !* !^ !#( 

@ lg=df= !( !$ ) ## 

# df=lj= !# !) ) @# 

$ ;fljs 

pdflj 

@ $ ) ^ 

% jfnljsf; ## ) ( $@ 

hDdf !&@ $^ @% @$# 

ufpFkflnsfsf] gLlt sfo{qmd of]hgf cGtu{t ljlgof]lht jh]6 4f/f 

;DkfbLt sfo{qmdx? M 

 
•  uf=kf= :t/Lo v]ns'b lzIfs Joj:yfkg M lg=df= tyf dfWolds 

ljBfnosf ljBfyL{x?nfO zfl/l/s Jofofd v]ns'b sf dfWodjf6 

cg'zfl;t rl/qjfg, g}ltsjfg tyf zf/Ll/s dfgl;s / ;+j]ufTds 

kIfsf] ljsf; eO :j:Yo, lhDd]jf/ ;jn / r/Lqjfg gful/s lgdf{0f 

ug{ ;xof]u k'u]sf] . o;sf nfuL ? @,^),))) . ljlgof]lht ePsf] . 

•  k|=c= x?sf] dfl;s ;ldIff j}7s k|wfgfWofksx?n] ljBfnodf ;Dkfbg 

u/]sf dfl;s sfo{ k|ult ljjj/0f sf] k|:t'lts/0f ;ldIff of]hgf 

lgdf0f{, / 5nkmn / jx;sf dfWodaf6 c;n cEof;sf] yfngL 

ul/Psf] 5 . ut z}=;=df  *  k6s k|wfgfWofkssf] j}7s j;L lzIffsf] 

u'0f:t/ / ;f] clej[l4 / kx'Frdf dxTjk'0f{ lg0f{o ul/Psf] 5 .   o;sf 

nfuL ? #,@),))) . ljlgof]lht ePsf] . 

•  cfwf/e"t txsf] sIff ! - # Plss[t kf7\oqmd kf7\ok':ts 

k|jf]lws/0f cled'lvs/0f tflnd uf]i7L ;+rfng ul/Psf] 5 . o;jf6 

lzIfsx?sf] Ifdtf / ;Ifdtf ljsf;df yk 6]jf k'u]sf] 5 . of] sfo{ @ 

r/0fdf ;DkGg ePsf] / nfeflGjt lzIfs ;+Vof ^) hgf /x]sf] 5 .  
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ufpFkflnsfsf] gLlt sfo{qmd of]hgf cGtu{t ljlgof]lht jh]6 4f/f 

;DkfbLt sfo{qmdx? M 

 

• sf]lj8 !( dxfdf/Lsf sf/0f pTkGg k/Ll:yltjf6 k|efljt 

ePsf] z}lIfs lqmofsnfknfO j}slNks dfWodjf6 ;xlhs/0f 

ul/Psf] . uf=kf= n] cfly{s ;|f]t Aoj:yfkg u/L ;j} sIffsf 

ljBfyL{x?nfO ;xlhs/0f ul/Psf] . uf=kf= n] cfly{s ;|f]t 

Aoj:yfkg u/L ;j} sIffsf ljBfyL{x?nfO{ Work Sheet –-

u[xsfo{ sf] ?kdf_ tof/ u/L ljt/0f ug]{ Joj:yf ldnfOPsf] . 

• ljBfnox?n] ljBfyL{x?sf] 3/e]6, 3/b}nf] u/L Work Sheet 

ljt/0f . 6f]n lzIff, /]l8of] lzIff, Online/Offline sIff 

;Frfng u/L qmdz M z}lIfs ultljlwnfO ultzLn agfOPsf] . 

• ljBfyL{ d'NofÍgsf nflu k/LIff afx]ssf cGo ;fwg lg/Gt/ 

d"NofÍg, sIff pkl:ylt, sIff sfo{, sIff cjnf]sg, Jojxf/ 

k|bz{g, cfbLsf] k|of]u u/L aflif{s glthf k|sfzg ug]{ Joj:yf 

ldnfOPsf] . 
 

ufpFkflnsfsf] gLlt sfo{qmd of]hgf cGtu{t ljlgof]lht jh]6 4f/f 

;DkfbLt sfo{qmdx? M 

 
• sIff * sf] glthf k|sfzg / ;Tofkgsf nflu ljBfnoaf6 k|fKt u|]8 

l;6sf] 58\s] tyf gd"gf k/LIf0f u/L ;f] sf] cfwf/df u|]8l;6 / Mark 

ledger tof/ u/L glthf k|sfzg ul/Psf] . 

• ljBfnosf] z}lIfs ef}lts tyf kof{j/l0fo kIfsf] cjnf]sg lgl/If0f / 

cg'udg u/L cfufdL jif{ dfu / cfjZostfsf jLr tfbDotf ldnfpg] 

Joj:yfsf] yfngL ul/Psf] . o; sfo{df ;Dj4 ;/f]sf/ jfnfx?jf6 % 

k6s cgudg u/LPsf] .  

• z}lIfs gLlt sfo{qmd lgdf0f{ ;xlhs/0f / sfof{Gjogdf lzIff ;ldltsf] 

j}7s j;L cfj:os /fo ;Nnfx / ;'emfj cfbfgk|bfg u/L gLltut 

lg0f{o ug]{ ul/Psf] . ut z}= ;= df lzIff ;ldltsf] $ k6s k"0f{ ?kdf 

cf}krfl/s j}7s jl;Psf] . 

• ljifout ;ldltsf] a}7s  ljBfnosf] z}lIfs k7gkf7gnfO yk 

Jojl:yt / k|efjsf/L jgfpg ljifout ;ldltsf] j}7s jl; cfaZos 

gLlt lgdf0f{ / /fo ;Nnfx ;'emfj ;Fsng ul/Psf] . o; sfo{sfnflu @ 

k6s j}7s a;]sf] . 
 



9/6/2021 

116 

ufpFkflnsfsf] gLlt sfo{qmd of]hgf cGtu{t ljlgof]lht jh]6 4f/f 

;DkfbLt sfo{qmdx? M 

 

•  P]g;+;f]wg sfo{ u'NdLb/af/ ufpFkflnsfn] hf/L u/]sf] :yflgo lzIff P]g 

@)&% nfO cfjZos /fo ;Nnfx ;'emfj ;lxt k/Ldfh{g ug'{kg]{ ePsf]n] 

lzIff P]g ;F;f]wg d:of}bf ;ldlt u7g ul/ pQm lzIff P]g nfO ;F;f]wg 

ug'{kg]{ sf/0f ;lxt /fo ;Nnfx ;lxt d:of}bf tof/ ul/ sfo{kflnsfdf k]; 

ul/Psf] o; sfo{sfnfuL @ k6s a}7s a;]sf] . 

• :yflgo kf7\oqmd / kf7\ok':ts n]vg M kf7\oqmd k|f?k @)&^sf] 9fFrf 

cg';f/ :yflgo txn] !)) k'0ffÍsf] :yflgo ljifoj:t'df cfwfl/t 

kf7\ok':ts tof/ ug'{kg]{ ePsf]n] pQm kf7\ok':ts tof/ ug]{ dfu{bz{gsf] 

?kdf kf7\oqmd lgdf0f{ ug{ jfG5lgo ePsf]n] xfd|f] u'NdLb/af/ gfds 

kf7\ok':ts sIff ! df  o;} z}lIfs ;q b]vL nfu'x'g] :yflgo kf7\oqmd tyf 

:yflgo kf7\ok':ts n]vg tyf ;Dkfbg sfo{ ;DkGg ul/Psf] 5 . o; 

sfo{sf nflu !! k6s a}7s jl;Psf] / !$ hgf lj1 lzIfsx?nfO 

v6fOPsf] . 

• /fi6klt /lgË l;N8 k|ltof]lutf ;DkGg ePsf] . 

uf kf sf] gLlt sfo{qmd of]hgf cGtu{t ljlgof]lht jh]6 4f/f ;DkfbLt sfo{qmdx? M 

cf j )&&.)&* 

qm=;= sfo{qmd ;+Vof ljlgof]lht 

/sd 
vr{ /sd k|ult 

k|ltzt 

! k|wfgfWofks a}7s * 3,20,000 1,99,386 62.30 

@ lzIff ;ldlt a}7s $ 1,00,000 90,167 90.16 

# kf7\oqmd n]vg tyf :fDkfbg 

!-#  

!! 2,00,000 2,00,000 100 

$ 
xfd|f] u'NdLb/af/  

sIff ! 

!$ hgf lj1 lzIfs ljleGg lzif{sjf6 

/sdfGt/ u/L jh]6 

ljlgof]hg ul/Psf]  

% k/LIff Joj:yfkg a}7s vr{ $ 

3,50,000 

1,07,880 

44.22 
ljifout ;ldlt a}7s vr{ @  20,905 

Worksheet  lgdf0{f tyf 

ljt/0f 

@^ hgf @ lbg 26,000 

^ ufkf :t/Lo v]ns'b lzIfs 

Joj:yfkg 

! 2,60,000 2,60,000 100 
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uf kf sf] gLlt sfo{qmd of]hgf cGtu{t ljlgof]lht jh]6 4f/f ;DkfbLt sfo{qmdx? M cf j )&&.)&* 

qm=;= sfo{qmd ;+Vof ljlgof]lht /sd 
vr{ /sd k|ult 

k|ltzt 
& 

ljBfno sd{rf/L tyf jfnsIff 

lzIfs cled'lvs/0f 
*@ 1,00,000 1,00,000 100 

* 
sIff !-# kf7\oqmd 

k|af]lws/0f 
^) @ r/0f 1,50,000 1,50,000 100 

( 
ljBfno sd{rf/L k|f]T;fxg $) 1,00,000 1,00,000 100 

!) 
afnsIff lzIfs k|f]T;fxg $@ 2,00,000 2,00,000 100 

!! 
ljBfno ;3g cg'udg 

cjnf]sg / lg/LIf0f 
%  1,50,000 1,50,000 100 

!@ 
lzIff ;ldlt ;b:o / k| c 

x?sf] gd'gf ljBfno e|d0f 
!  $$ hgf 3,00,000 3,00,000 100 

!# 

Jf]f6]dfemL efiff ;+/If0f 
!,#),))) !,#),))) !)) 

!$ 

;:s[t efiff ;+/If0f j8f g+= ! 

!,#),))) !,#),))) !)) 

zzt{ cg'bfg g]kfn ;/sf/ 
qm=;= sfo{qmd ljlgof]lht 

/sd 

vr{ /sd k|ult 

k|ltzt 

nfjflGjt ;+Vof 

! tnaeQf lgsfzf e'QmfgL &,%#,)),))) &,%#,)),))) !)) ;a} ;/sf/L 

lzIfs sd{rf/L 

@ ljBfno ef}lts k'jf{wf/ 

lgdf0f{ cg'bfg 

!$,)),))) !$,)),))) !)) @ ljBfnodf 

zf}rfno lGfdf0f{ 

# lgz'Ns kf=k' cg'bfg @#,$%,))) @#,$$,))) ((=(% %$^) ;Dk'0f{ 

ljBfyL{x?  

$ lbjf vfhf $),$%,))) $),$%,))) !)) #)$) ljBfyL{ 

% ljBfno ;Frfng  

Joj:yfkg 

!(,$),))) !%,%&,))) *)=@% @( ljBfno 

^ ;fd'bflos l;sfO s]Gb| @,)),))) @,)),))) !)) ! 

& sfo{ ;Dkfbgdf cfwf/Lt 

k|f]T;fxg cg'bfg 

@^,#*,))) @^,#*,))) !)) ( ljBfno 
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zzt{ cg'bfg g]kfn ;/sf/ 
qm=;= sfo{qmd ljlgof]lht /sd vr{ /sd k|ult 

k|ltzt 

nfjflGjt ;+Vof 

* 
k|lt ljBfyL{ nfut 

cg'bfg 

!$,^!,))) !$,$@,)%) (*.&) ;a} ljBfno 

( 
z'Go b/jlGb cg'bfg @%,(@,))) @%,(@,))) !)) $ ljBfno 

!) 
/fi6klt z}lIfs ;'wf/ &%,)),))) &%,)),))) !)) * 

!! sf]lj8 !( l;sfO ;xlhs/0f @*,^%,))) @*,^%,))) !)) ;j} ljBfno 

!@ 
5fqj[QL &,#^,))) &,#^,))) !)) sIff ! * sf ;j} 

5fqf / blnt 

tyf ;j} sIffsf 

ckfË ljBfyL{x? 

 
 

आ.ि. २०७७/७८ को िाहषिक 
समीक्षा 

        

सूचना प्रहिनि शाखा 
प्रस्ततुकताि 
सरेुश खनाल 

सूचना प्रहिनि अनिकृत 

नमनतिः२०७८।०५।२० गते  
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  १. ननरन्तर गाउँपानलकाको िेबसाईट अध्यािनिक........ 
गाउँपानलकाबाट सम्पादन र्एका हरेक कृयाकलापहरु तथा सािििननक महत्िका सूचना/िानकारी/परीपत्र/ननदेशनहरुलाई 
दैननक रुपमा कायािलयको िेर्साईटमा अध्यािनिक गराई नागररक र आम सरोकारको सूचनाको हकलाई प्रर्ािकारी 
कायािन्ियन गररएको।िेिसाईटमा राख्नपुने हरेका प्रकारका हिषयिस्त ुसमाबेश र्एका र रािीयस्तरमै हाम्रो गाउँपानलकाको 
िेिसाईटलाई नमूनाको रुपमा नलइएको/अनशुरण गररएको। 

  २.सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट तरुुन्तै सूचना तथा िानकारी 
सििसािारणमाझ पयुािईएको 
गाउँपानलकाबाट सम्पादन र्एका हरेक कृयाकलापहरु तथा सािििननक महत्िका सूचना/िानकारीहरुलाई दैननक रुपमा 
कायािलयको फेसबकु पेि माफि त अध्यािनिक गराई नागररकलाई तरुुन्तै सूचना सम्प्रेषण गने गररएको। सामाजिक सञ्जाल 
माफि त प्राप्त र्एका आम नागररकका चासो गनुासोलाई सकारात्मक रुपमा नलई गनुासो सनुिुाई गने गररएको।  
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  ३.सामाजिक सञ्चारको रुपमा ग्रपु यस.यम.यस.प्रणाली प्रयोग गरी पानलकाका 
सम्पूणि घरमूनल, िनप्रनतनननि, कमिचारीमाझ सूचना पयुािईदै आईएको। 
गाउँपानलकाका सािििननक महत्िका अत्यािश्यक सूचना/िानकारीहरुलाई ग्रपु यस.यम.यस. प्रणाली माफि त 
सूचना सम्प्रषेण गने गररएको।आ.ि.  २०७७/७८ मा गाउँपानलकाका कररि ४००० घरिरुीमा ९ पटक  
गरी ३६००० यस.यम.यस. पठाईएको छ।स्थानीय तहको हकमा यो अभ्यास हाम्रो गाउँपनलकामा नयाँ 
गररएको र असाध्यै प्रर्ािकारी र्एको बजुझएको छ। 

  ४. सिै िडा कायािलयबाट अनलाईनमा आिाररत व्यजक्तगत घटना दताि 
२०७७ र्ार १ गतेबाट गलु्मीदरबार गाउँपानलकाले ७ िटै िडा कायािलयबाट व्यजक्तगत घटनादताि अनलाईन गने गररएको 
छ। जिल्लामा रेसङु्गा नगरपानलका पनछ सम्पूणि िडामा यो कायिलाई पूणिता र्दनेमा गलु्मीदरबार गाउँपानलका पहहलो हो। 
र्ौगोनलक अिजस्थनतका कारणले िडा नं १ र २ मा  अन्य चडाका तलुनामा ईन्टरनेटमा समस्या आइरहेकोले सेिाग्राहीले 
केही समय कुनुिपरेको समस्यालाई मध्यनिर गदै िैकजल्पकको रुपमा २ िडा कम्पनीको ईन्टरनेट िडान कायि सरुु 
र्ईसकेको छ।यो िषि 4G Dongle लाई हिटलपको रुपमा प्रयोग गरी सेिाग्राहीको चासो सम्बोिन गने तफि  लानग परेका 
छौ। 
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  ५.मानसक ई-बलेुहटन प्रकाशन 
२०७७/७८ को नीनत तथा कायिक्रममै समाबेश गरर गलु्मीदरबार गाउँपानलकाको सूचना शाखाले 
मानसक ई-बलेुहटन प्रकाशन गने गरेको छ।महहनार्र सम्पादन र्एका हक्रयाकलाप लगायत सम्पूणि 
गनतहििीहरु समेटर मानसक ई-बलेुहटन प्रकाशन हनु्छ। ई-बलेुहटनले गाउँपानलकाको ऐनाको रुप 
नलएको हिर्दतै छ। यसरी मानसक रुपमा ई-बलेुहटन प्रकाशन गने गलु्मीदरबार गाउँपानलका पहहलो 
हो। 

  ६.मानसक प्रगती हििरण प्रकाशन 
गाउँपानलकाका हिनर्न्न हिषयगत शाखा, िडा कायािलयहरुबाट सम्पादन र्एका मानसक 
त्याङ्कीय हििरण पानलकाको िरे्साईट, सामाजिक सञ्जाल माफि त प्रकाशन गने गररएको छ। 
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  ७. रािि संकलनमा अनलाईन राज्श्व संकलन प्रणाली को प्रयोग  
गलु्मीदरबार गाउँ कायिपानलका अन्तगितका िडा कायािलयहरु तथा कायिपानलकाको कायािलयमा रािि 

संकलन प्रणाली  िडान गरर संचालनमा ल्याइएको छ ।पारदजशिता कायम गनुि र रािश्वको िास्तहिक 

प्रक्षेपणमा सहयोग पयुािउन ु यसको उद्धेश्य रहेको छ।िनुसकैु समयमा रािश्वको तात्कानलन अिस्था 

सजिलै प्राप्त गनि सहकन्छ। करदाताले आफूले नतरेको करको हििरण तरुुन्तै आफ्नो मोबाईलमा SMS 

माफि त प्राप्त गनुि यसको अको हिशेषता हो। 

  ८. अनलाईनमा आिाररत जिन्सी सफ्टिेयरको प्रयोगबाट  
जिन्सी सामानको व्यिस्थापन   
जिन्सी व्यिस्थापन प्रणालीको माध्यमबाट  गलु्मीदरबार गाउँ कायिपानलका अन्तगितका िडा 
कायािलयहरु, स्िास््य संस्थाहरु, सम्पूणि हिषयगत शाखाहरु तथा कायिपानलकाको कायािलयमा 
जिन्सी सम्बन्िी सम्पूणि कायिहरुको अनर्लेजखकरण, मागसंग सम्बजन्ित गनतहििीहरु ईन्टरनेटको 
माध्यमबाट व्यिस्थापन गने उद्धेश्यले जिन्सी व्यिस्थापन प्रणाली संचालनमा ल्याइएको                      
छ ।पारदजशिता कायम गनुि र जिन्सी  सामानहरुको िास्तहिक प्रक्षेपणमा सहयोग पयुािउन ुयसको 
उद्धेश्य रहेको छ।िनुसकैु समयमा जिन्सीको तात्कानलन अिस्था सजिलै प्राप्त गनि सहकन्छ। 
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९. अनलाईनमा आिाररत मानि संशािन प्रणालीको  प्रयोग  
गलु्मीदरबार गाउँपानलका अन्तगितका सम्पूणि कमिचारीहरुको समग्र व्यिस्थापन, ननयन्त्रण तथा 
अनर्लेजखकरणका लागी अनलाईनमा आिाररत मानि संशािन प्रणाली िडान गरर संचालनमा 
ल्याइएको छ ।पारदजशिता कायम गनुि र कमिचारीको ननयनमत उपजस्थती र कायिसम्पादनको 
मूल्याङ्कनमा सहयोग पयुािउन ु यसको उद्धेश्य रहेको छ। कायािलयमा नबगत २ िषिदेजख नै 
हस्तनलजखत हाजिरी रजिष्टर प्रयोगमा ल्याईएको छैन। 

धन्यवाद !! 
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ul/aL lgjf/0fsf] nflu n3' pBd ljsf;  sfo{qmd 

-d]8\kf_   

 

Afflif{s ;ldIff @)&* 

 

;xof]u 

pBf]u, jfl0fHo tyf cfk"lt{ dGqfno  

sf7df08f}+ 

cfof]hs 

u'NdLb/af/ ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no, pBd ljsf; zfvf,  

u'NdL 
 

 k|:t'tstf{   
 dx]Gb| kl/of/ 

pBd ljsf; ;xhstf{ 

 

ul/aL lgjf/0fsf] nflu n3 pBd ljsf; sfo{qmd -

d]8\kf_sf] p2]Zo 

 

 nlIft ;d"xsf] rfxgf tyf dfu, ahf/ ;Defjgf 

tyf :yfgLo >f]tsf] pknAwtfsf] cfwf/df sfo{qmd 

;~rfng ug]{, 

 pBdlzntf ljsf; dfkm{t pBdL l;h{gf  ug]{, 

 pBd :yfkgfsf nflu Plss[t ;]jfx? k|bfg  ug]{, 

 :yfgLo :t/df g} /f]huf/ l;h{gf ug]{, 

 pBd :yfkgfsf] nflu n3'ljQ;Ddsf] kx'Fr ;xh 

agfpg], 

 pko'Qm k|ljlwsf] k|of]udf j[l4 u/L ahf/ ;DaGwsf] 

lj:tf/ ug]{, 

 n3' pBdLx?sf] :t/ pGgtL ug]{ . 
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cf= j= @)&&÷)&* sf] nIo tyf pknAwL -ah]6 ;fdflhs 

kl/rfng६८४००।–_ 
 qm= 

;+= 

ljj/0f nIo 

;+Vof 

pknAwL 

;+Vof 

k'i6\ofOsf] 

cfwf/ 

 

s}lkmo

t 

!  j8f :t/Lo 

cled'lvs/0f 

$ $ sfo{qmdsf] 

pkl:yltsf] 

k|ltlnlk, 

kmf]6fx?  

;DalGwt 

dfOGo"6 

 

 

@ lk cf/ P -

;xefuLtfTds u|fld0f 

n]vfhf]vf _ 

$ $ 

# 3/w'/L ;j]{If0f ;DkGf – 

kmf/d P / la _ 

!@) !!( 

$ ;DefJo n3' pBdLsf 

?kdf ;xefuLx? 5gf}6 

!)) !!^ 

% n3' pBdL ;d'x u7g 

tyf kl/rfng 

* * 

^ pBdlzntf ljsf; 

tflnd ;+rfng  

$ $ 

& Joj;flos of]hgftof/ 

ul/g] ;+Vof 

* !% 

* pBd Joj;fosf] 5gf}6 !@ !% 

sfo{If]q ljj/0f 
qm= 

;+= 

j8f g+=  jf8{ g+= 

6f]n 

a:tL 

gofF 

pBdL 

nIo 

;+Vof 

pknAwL 

;+Vof 

:t/f]GgtL 

pBdL ;+Vof 

s}lkmo

t 

! Jf8f g+= &  ;a} a:tL @) @% 

@ Jf8f g+= ^  ;a} a:tL @) @& – 

# Jf8f g+= %  ;a} a:tL @) #) – 

$ Jf8f g+= @  lem/af; 

a:tL 

@) @( – 

% Jf8f g+= #  ;a} a:tL – – !% 

^ Jf8f g+= $  ;a} a:tL – – !% 

& j8f g+=& ;a} a:tL – – !& 

*) !!! $& 
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;DkGg ePsf lqmofsnfkx?M 

ufpFkflnsf / j8f :t/Lo cled'lvs/0f 
qm

= 

;+

= 

:yfg ;DkGg 

ldlt 

 

;xef

uL 

ljj/0f 

 

pknAwL 

 

k'i6\ofOsf] 

cfwf/ 

 

! ufpFkflnsf 

:t/Lo 

@)&&÷)(

÷)( 

!=o; sfo{qmd 

cGtu{t ul/g] 

lqmofsnfksf] 

hfgsf/L / 

5nkmn, 

@=  a:tL 5gf}6  

 

sfo{qmdsf] 

pkl:yltsf] 

k|ltlnlk, 

kmf]6fx?  

;DalGwt 

dfOGo"6 

 

@ Jf8f g+= &  

 
@)&&÷)(

÷!^ 
@! 

# Jf8f g+= ^  

 
@)&&÷)(

÷!( 
@% 

$ Jf8f g+= %  

 
@)&&÷)(

÷@^ 
!& 

% Jf8f g+= @  

 
@)&&÷)(

÷@) 
@^ 

;xefuLtfTds u|fdL0f n]vfhf]vf sfo{qmd 

qm

= 

;+

= 

:yfg ;DkGg 

ldlt 

 

;xef

uL 

ljj/0f 

 

pknAwL 

 

k'i6\ofOsf] 

cfwf/ 

 

! Jf8f g+= &  @)&&÷)(

÷!& 

#) 

hgf 

!=o; sfo{qmd 

cGtu{t ul/g] 

lqmofsnfksf] 

hfgsf/L / 

5nkmn, 

@= ;fdflhs ;|f]t 

gS;f tof/ u/L 

:yfgLo ;|f]t 

;fwgsf] 

pknAwtf, 

ahf/s]Gb|, :yfgLo 

;dGjsf/L ;+3 

;+:yfaf/] 

hfgsf/L, nlIft 

ju{sf] ca:yf 

cflbaf/] hfgsf/L 

. 

 

sfo{qmdsf] 

pkl:yltsf] 

k|ltlnlk, 

kmf]6fx?  

;DalGwt 

dfOGo"6, 

;fdflhs 

;|f]t gSzf 

 

@ Jf8f g+= ^  @)&&÷)(

÷!( 
@% 

hgf 

# Jf8f g+= %  @)&&÷)(

÷@) 
$$ 

hgf 

$ Jf8f g+= @  @)&&÷)(

÷@! 
$) 

hgf 



9/6/2021 

127 

वडा नं.२ ताललम समापन झलक    वडा नं.६ 
ताललम समापन झल 

Jff8{ g+=५ tflnd 

cg'udg  

Joj:ffo ;r]ttf v]n jf8{ g+=@ 

gofF pBdL l;h{gf tkm{ dfu cfPsf tflnd 

ljj/0f 

 

qm= 

;+= 

:yfg Tfflnd ljj/0f ;xef

uL 

ljj/0f 

pknAwL k'i6\ofO

sf] 

cfwf/ 

! j8f g+= & 

df    

Dff]6/;fOsn dd{t $ 

hgf 

pBdlznt

fsf] ljsf; 

kl5 l;k 

ljsf; 

tflnd 

lbPdf 

;kmn 

pBdL aGg 

pBd ug{ 

rfxg] 

pBdLx?sf] 

nflu 

tflnd dfu 

;DaGwL 

5nkmn 

sfo{qmd

sf] 

pkl:yl

tsf] 

k|ltlnlk

, 

kmf]6fx?  

;DalGw

t 

dfOGo"6 

Dff]afOn dd{t @ hgf 

t/sf/L v]tL & 

hgf 

Affv|f kfng & 

hgf 

l;nfO s6fO{  @ hgf 

@ j8f g+= ^ 

df    

t/sf/L v]tL !! 

hgf 

Affv|f kfng !^ 

hgf 
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qm= 

;+= 

:yfg Tfflnd ljj/0f ;xefu

L 

ljj/0f 

pknAwL k'i6\ofOs

f] cfwf/ 

# j8f g+= % df   

 

a+u'/ kfng                    

s'v'/f kfng                   

t/sf/L v]tL                

Affv|f kfng                  

;]g]6/L Kof8 

agfpg] 

% hgf  

& hgf 

!# 

hgf 

( hgf 

 @ 

hgf 

pBdlzntf

sf] ljsf; 

kl5 l;k 

ljsf; 

tflnd 

lbPdf 

;kmn 

pBdL aGg 

pBd ug{ 

rfxg] 

pBdLx?sf] 

nflu tflnd 

dfu 

;DaGwL 

5nkmn 

sfo{qmd

sf] 

pkl:ylt

sf] 

k|ltlnlk, 

kmf]6fx?  

;DalGwt 

dfOGo"6 
$ j8f g+= @ df   t/sf/L v]tL 

tflnd 

( hgf 

Affv|f kfng 

tflnd 

@) 

hgf 

तानलमका हिनर्न्न तस्िीरहरु 
Dff]6/;fOsn dd{t tflnd jf8{ g+=&           Dff]afOn dd{t tflnd 

jf8{ g+=& 

    t/sf/L v]tL tflnd jf8{ g+=&                  t/sf/L v]tL 

tflnd jf8{ g+=& 
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k|fljlws l;k ljsf; tflnd  ljj/0f 

 

 

qm= 

;+= 

Dffu ePsf 

l;ksf] gfd 

af8{ g+= & af8{ g+= ^ 

 

af8{ g+= % 

 

af8{ g+= 

@ 

 

s}lkmot 

 

! t/sf/L v]tL 

tflnd 

    

@ l;nfO{s6fO{  – – – 

# Dff]afOn dd{t 

tflnd 

 

$ Dff]6/;fOsn 

dd{t tflnd  

 – – – 

% Affv|fng tflnd     

^ a+u'/ kfng 

tflnd 

– 

 
 – 

& s'v'/fkfng 

tflnd 

 –  – 

* Kof8 agfpg] 

tflnd 

– –  – 

 
 
 
 
 
 

बाख्रा पालन तानलम िाडि नं.७             नसलाइ कटाइ 
तानलम िाडि नं.७  

 

तरकारी खेती तानलम िाडि नं.६         बाख्रा पालन 
तानलम िाडि नं ६  
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स्तरउन्नती डलकुशन तानलम िाडि नं ७     स्तरउन्नती 
ब्यूहट पालिर िाडि नं ७   

नयाँ उद्यमी तफि  स्िीकृत बिेट 
२२,८०,०००।- 

क्र.स तालिमहरुको 
नाम 

वाडय नं िाभान्वीत 
संङ्र्ा 

१. मोटरसाइकल 
ममित तानलम 

िाडि 
नं.७ 

४ िना 

२. मोबाइल ममित िाडि 
नं.७ 

२ िना 

३. तरकारी खेती िाडि 
नं.७ 

६ िना 

४. बाख्रा पालन िाडि 
नं.७ 

७ िना 

५. नसलाइ कटाइ 
तानलम 

िाडि 
नं.३ 

१ िना 

६. तरकारी खेती िाडि 
नं.६ 

१६ िना 

७. बाख्रा पालन िाडि 
नं.६ 

१० िना 

८. बंगरु पालन 
तानलम 

िाडि 
नं.५ 

६ िना 
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स्तरउन्नती तफि  तानलम र प्रहिनि स्िीकृत बिेट 
४,८०,०००।-  

९. बाख्रा पालन तानलम िाडि नं.५ ८ िना 
१
०. 

बाख्रा पालन तानलम िाडि नं. ५ ७ िना 

१
१. 

तरकारी खेती तानलम िाडि नं.५ १४ िना 

१
२. 

कुखरुा पालन तानलम िाडि नं.५ र 
७ 

७  िना 

१
३. 

तरकारी खेती तानलम िाडि नं.२ ९ िना 

१
४. 

बाख्रा पालन तानलम 
२समूह 

िाडि नं. २ २० िना 

क्र.
स 

तानलमहरु िाडि नं. लार्ान्िीत 
सङ्गख्या 

१. डलकुशन तानलम िाडि नं.७ ७ िना 
२. ब्यूटी पालिर तानलम िाडि नं.७ १० िना 
३. नसलाइ कटाइ 

तानलम 
िाडि नं.३ १ िना 

लघ ुनबिमा पहुँच 
कायिक्रम६८,४००।-         िाडि नं.७      िाडि 

नं.६ 

         िाडि नं.५      िाडि नं.२ 
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उपयिु प्रहिनिमा पहुँच 
क्र.
स 

तानलमहरु िाडि नं. प्रहिनि 

टनेल ट्याङ्की ररपेररङ्ग मेजशन 

१. मोटसाइकल 
ममित 

िाडि 
नं.७ 

- - ४ सेट - 

२. मोिाइल ममित िाडि 
नं.७ 

- - २ सेट - 

३. तरकारी खेती िाडि 
नं.७ 

७ 
िटा 

- - - 

४. बाख्रा पालन िाडि 
नं.७ 

- २ िटा - - 

५. नसलाइ कटाइ िाडि 
नं.७ 

- - - १ सेट 

६. बाख्रा पालन 
तानलम 

िाडि 
नं.६ 

- ११ िटा - - 

७. तरकारी खेती िाडि 
नं.६ 

१७ 
िटा 
 

- - - 

८. बंगरु पालन िाडि 
नं.५ 

- ५ िटा - - 

९. बाख्रा पालन िाडि 
नं.५ 
 

- ५ िटा - - 

१
०. 

कुखरुा पालन िाडि 
नं.५ 

- ४ िटा - - 

१
१. 

तरकारी खेती िाडि 
नं.५ 
 

२१ 
िटा 

- - - 

१
२. 

सेनीटरी ्याड िाडि 
नं.५ 
 

   -        - - १ सेट 

१
३. 

बाख्रा पालन िाडि 
नं.२ 

१८ िटा 

१
४. 

तरकारी खेती िाडि 
नं.२ 

९ 
िटा 

- - - 
स्तरोन्ननत तफि  प्रहिनि हस्तान्तरण 

क्र.
स 

तानलमहरु िाडि नं. प्रहिनि 

टनेल ट्याङ्की ररपेरर
ङ्ग 

मेजशन 

१. बाख्रा पालन 
तानलम 

िाडि 
नं.४ 

- १५ - 

२. तरकारी खेती 
तानलम 

िाडि 
नं.३ 

१५ - - 

िम्मा ६९ ६० 
िटा 

६ 
िटा 

२ 
िटा 

बाकी ३१ 
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प्रहिनि हस्तान्तरण कायिक्रमका तजस्िरहरु 

बिारीकरण तथा परामशि कायिक्रम 
६८,४००।- 

         िाडि नं.५      िाडि नं.२ 

        िाडि नं.७      िाडि 
नं.६ 
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मेड्पा बिेट नबबरण 

क्र.
स 

कार्यक्रमहरु िक्ष्र् रकम 

१. उद्यम हिकासका लानग 
सामाजिक पररचालन 

१५० ६८४००।- 

२. उद्यमजशलता हिकास तानलम १३० १५९६००।- 

३. प्राहिनिक नसप मलुक 
तानलम 

११५ ८२०८००।- 

४. उपयिु प्रहिनि पहुँच तथा 
हस्तान्तरण 

१०० ३६४८००।- 

५. लघ ु किािमा पहुँच १०० ६८४००।- 

६. बिारीकरण तथा परामशि 
सेिा 

१०० ६८४००।- 

७. उद्यम हिकास सहिकताि 
तलब, बैठक र्िा र 
अनगुमन खचि 

२ ७२९६००।- 

कुल बिेट २२८००००।- 

८. रै्रहेका उद्यमीहरुको 
तानलम र प्रहिनि स्तरोन्नती 

४० ४८००००।- 

९. उपयिु प्रहिनि समूहमा 
हस्तान्तरण 

१४००००।- 

िम्मा २९०००००।- 

 

 

s]lx lh1f;f<<<  

;'emfax?<<< 
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             िन्यिाद । 
 

             नमस्कार 

                      

 

                       

   प्रस्तुतकताय 
        lgd{nf kf08]o 

       /f]huf/ ;+of]hs 

         /f]huf/ zfvf  

        गौडाकोट, uNdL .   
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                k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd     

                       k[07eld 

   >d /f]huf/ tYff ;fdflhs ;'/Iff dGqfno cGtu{t æ>dsf] ;Ddfg /f06sf] 

cleofgÆ eGg] d'n gf/fsf ;fYf ljut # jif{b]lVf ;Grfngdf cfPsf] k|wfgdGqL 

/f]huf/ sfo{qmd @)&% ;fn kmfu'g ! ut] b]lv b]ze/sf ;j} :yfgLo txx?df 

/f]huf/ ;]jf s]Gb| dfkm{t sfof{Gjogdf /x]sf] 5 . g]kfn ;/sf/n] sfd / /f]huf/LnfO{ 

pRr k|fyldstfdf /flv u/Lj tYff hLjgofkg hf]lvddf k/]sf ju{nfO{ nlIft ul/ 

Go'gtd /f]huf/L ;'lglZrttf dfkm{t ;fdflhs ;'/Iffsf] bfo/f lj:tf/ ug]{ /fl06o 

sfo{qmd k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd xf] . Hf;df Ps cfly{s jif{df  !)) lbgsf] 

/f]huf/ gkfPsf !* b]lv %( jif{ pd]/ ;d'xsf gful/sx?nfO{ !)) lbgsf] /f]huf/ 

k|bfg ug]{ ul/ of] sfo{qmd sfof{Gjogdf cfPsf] 5 . b]ze/sf &%# j6} :yfgLo txdf 

/f]huf/ ;]jf s]Gb| :yfkgf ul/ /f]huf/ ;+of]hs / k|fljlws ;xfossf] Joj:yf 

ul/Psf] 5 .  

                

 

ljutsf jif{x?df h:t} cf=j= )&&.&* df klg k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd cGtu{t  sfo{ljlw cg';f/ 

tf]lsPsf] dfkb08sf] cfwf/df ;'rLs[t j]/f]huf/ JolQm  5gf]6 ul/ @)&& .!).!% af6 z'? eO{ & j6} 

j8f sfof{nodf ljleGg of]hgfsf sfd  sfd ;DkGg ePsf] 5 . 

 ljut # jif{b]lv ;Grfngdf cfPsf] of] sfo{qmddf )&%.&^ df !!(& hgf स धचकृत dWo] !$) hgfn] #) 

lbgsf], )&^.&& df  @*# hgf स धचकृत dWo] !!! hgfn] #) lbgsf] /f]huf/ kfPsf  lyP eg]   

cf=j=)&&.&* df ^^% hgf a]/f]huf/ JolQm ;’rLs[t ePsf 5g\ . Hf;df sfdsf nflu kfl/>ldsdf 

cfwfl/t z;t{ अनुदान /sd # r/0fdf afF8kmf8 ul/ cfPsf]n] @)% hgfnfO{  !)) lbg a/fj/sf] /sd 

k|fKt ePsf] िुनाले ;fj{hlgs ljsf; lgdf{0f ;DalGw  ljleGg cfof]hgfsf If]qdf /f]huf/ k|fKt u/]sf 5g\ . 

t\ngfTds ?kdf x]bf{ ljutsf jif{x?df eGbf cf=j= )&&.&*df w]/} JolQmx?n] w]/} lbgsf]  /f]huf/ k|fKt 

u/]sf 5g\ . 

 ;ft j6} j8fsfof{nx?df sfo{ljlwd} tf]lsPcg';f/sf cfof]hgfsf If]qx?leq kg]{ ul/ sfdx? ;DkGg 

ePsf 5g\ . h:t}  Ps 3/ Ps wf/f sfo{qmd cGtu{t vfg]kfgLsf] kfOknfOg lj:tf/, ljleGGf j8fx?df 

sRrL kf]v/L lgdf{0f, lj:yflkt ePsf kf]v/Lx?sf] dd{t tyf ;/;kmfO{,j[Iff/f]k0f tyf 3]/fjf/,x]lnKof8 

lgdf{0f,rf}kf/L lrGg] sfd, uf]/]6f] af6f] lgdf{0f tyf dd{t, d'n tyf zfvf af6fx?df gfnL lgdf{0f tyf 

;/;kmfO{, klx/f] kG5fpg] sfd, ko{6g kj{4gsf nflu lkSgLs :k6{ lgdf{0f cflb If]qx?df  ;'rLs[t 

a]/f]huf/ JolQmx?n] sfd ul/  !)) lbgsf] /f]huf/ k|fKt u/]sf 5g\ .  
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  गलु्मीदरबार ufFpkflnsfdf cf=j=)&&÷)&* df 

/f]huf/ zfvfjf6 ;DkGg ePsf sfdx?  

 cfufdL cfly{s jif{ )&*.&( sf] nflu a]/f]huf/ JolQmx?nfO{ Go"gtd /f]huf/Lsf] k|Tofe'lt ug{ 

ufFpkflnsf If]qleq /x]sf Go"gtd /f]huf/Ldf ;+UnUg x'g rfxg] JolQmx?n] lgj]bg lbgsf] nflu 

@)&& ;fn kmfu'g ! Uft] b]lv kmfu'g d;fGt ;Ddsf] ;dofjlwdf ;'rgf k|sflzt ul/ & j6} j8f 

sfof{nox?df cfj]bg kmd{ eg]{ sfd ;DkGg ePsf] 5 .  

 ;j} j8f sfof{nox?af6 kmd{x? ;+sng ul/ lt JolQmx?n] e/]sf] ljj/0fsf] cfwf/df /f]huf/ 

Joj:yfkg ;'rgf k|0ffnL - EMIS_ df k|lj06 ug]{ sfd ;DkGg ePsf] 5 . Hf;df k'/fgf JolQmx?sf] 

;d]t gjLs/0f ul/ *^# hgf a]/f]huf/ JolQm ;"rLs[t ePsf 5g\ . -)&*.&( sf] nflu_ 

  sfddf 5gf]6 ePsf @)% hgf a]/f]uf/ JolQmx?nfO{ sfo{:ynd} uO{ nfeu|fxL kl/rokq ljt/0f 

ul/Psf] 5 .  

 

 of]hgfsf sfd xFbf k|To]s j8fdf uO{ lgoldt cg'udg ul/Psf] 5 . sfd ;Gtf]if hgs gePsf] 

7fFpdf k|fljlwssf] cfjZos ;Nnfx ;'emfj cg\;f/ sfdx? cl3 a9fO{ ;DkGg ul/Psf] 5 .   

 

 /f]huf/df vl6Psf >ldsx?n] kfpg] kfl/>lds tyf Hofnf g]kfn ;/sf/sf] gLlt tyf sfo{qmd 

cg';f/ a}+s vftf dfkm{t Ef\QmfgL ub}{ cf=j= )&&.&* sf] sfo{qmd ;DkGg ePsf] 5 . 

            ljj/0f 

• a]/f]huf/ ;"rLsf] btf{sf nflu k|fKt s"n lgj]bg ;+Vof        — ^&* -!# hgfsf] ljj/0f gv’n]sf]_  

• ;"rLs[t ePsf j]/f]huf/ JolQmsf] ;+Vof          — ^^% hgf, k'?if —$!^ /  

                                                               dlxnf—@$( hgf 

• /f]huf/df ;+n+Ug hgzlQm                 — @)%Hfgf 

• cfof]hgf ;Grfngsf nflu s"n k|fKt cg'bfg /sd           —!,)^,)$,)))- g]kfn     

•                                                           ;/sf/ / cfO{=l8=P_ af6 k|fKt 

cgbfg   

•                                                         ljkGg >ldssf] Hofnfdf dfq vr{ 

ug\kg]{  

 

• s'n vr{                                                 — !,)$,%#,&$)                                            

• afFsL /sd                                               — !,%),@^)    

• sfo{qmd ;+rfng ldlt –                                   —@)&&.!).!% af6 ;? eO{  

                                                           ;j} j8fx?df !)) lbg a/fa/sf]            

                                                             sfd ePsf] . 

 

 

 



9/6/2021 

138 

cf=j= @)&&.&* df ;"rLs[t ePsf j]/f]huf/ 

JolQmx?sf] j8fut   ljj/0f 

j8f g+= ;"rLs[t ;+Vof 5gf]6 ;+Vof -k|ltztsf] 

cfwf/df_ 

! 
(^ 

         28(14.43%) 

@              135          36 (18.34%) 
#              107          35 (16.09%) 
$              84          32 (12.63%) 
%              86          25 (12.93%) 
^              86           26(12.93%) 
&              71          23 (10.67%) 

hDdf              665 hgf             205hgf 

स धचकृत ePsf / sfddf 5gf]6 ePsf JolQmx?sf] 

j8fut ljj/0f :tDe tflnsfdf  

0

100

200

300

400

500

600

700

j8f g+=! j8f g+=@ j8f g+=# j8f

g+=$

j8f g+=% j8f g+=^ j8f g+=& hDdf

;"rLs[t ;+Vof

5gf]6 ;+Vof
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sfdsf nflu kfl/>ldsdf cfwfl/t 

;fd'bflos cfof]hgf ;Grfng ;DalGw 

;zt{ cg'bfg afF8kmf8 
l; g of]hgf 

;+rfng :yfg 

/ j8f  

of]hgf  

sfo{qmd

sf] gfd 

of]hgf ;+rfng ldlt sfdbf/ ;+Vof sfd u/]sf] 

hDdf lbg 

Hofnf /sd 

! Aflny‘d  !  !#  @)&&.!).!% 

b]lv@)&*.!.@# ;Dd 

@* !)) !$,$&,^)) 

@ heª @ * @)&&.!).!% b]lVf !.@% 

;Dd 

#^ !)) !*,^!,@)) 

# uf}+8fsf]6 # !( @)&&.!).!^ b]lVf 

@)&*.!.@* ;Dd 

#% #! Hfgfn] 

!)) lbg 

afFsL $ 

hgfn] #) 

lbg 

!^,^$,&$) 

$ jL/jf; $ @) @)&&.!).!* b]lv 

@)&*.!.@& ;Dd 

#@ !)) !^,%$,$)) 

% cd/ cjf{yf]s 

% 

* @)&&.!).!% b]lv 

@)&*.!.@$ ;Dd 

@% !)) !@,(@,%)) 

^ b/jf/ 

b]jL:yfg ^ 

!) @)&&.!).!% b]lv 

@)&*.!.@$ ;Dd 

@^ !)) !#,$$,@)) 

& b/jf/ 

b]jL:yfg & 

!# @)&&.!).!% b]lv 

@)&*.!.@) ;Dd 

@# !)) !!,*(,!)) 

hDdf (! @)% !)) !,)$,%#,&$

) sfdsf nflu kfl/>ldsdf cfwfl/t ;fdbflos cfof]hgf ;Grfng ;DjlGw z;t{ 

अनुदान afF8kmf8-ljkGg >ldssf ] Hofnfdf dfq _ 

qm = 

;= 

of]hgf 

;Grfn

g 

:yfg 

of]hgfsf] gfd /f]huf

/df 

;+nUg 

hgzl

Qm 

ljlgof]l

ht 

ah]6 

Afh]6 

vr{ 

nIo K|fult d'Vo pknlJw 

! Alny'd 

,! 

 uf]7f/ vx/] vfg]kfgLsf] 

kfO{knfO{g 

lj:tf/,Efo/:yfg ;'Vvf 

kf]v/L lgdf{0f,j8f leq 

/x]sf ljleGg uf]/]6f] af6f] 

lgdf{0f tyf en s6fg ;Fu} 

gfnL lgdf{0f, sRrL kf]v/L 

lgdf{0f nufot cGo 

 

@^ !$,$&,^

)) 

!$,$&,^

)) 

!))Ü !)) Ü  — sRrL kf]v/L lgdf{0f 

— Uf]f/]6f] af6f] lgdf{0f 

tyf en s6fg 

Zffvf  jf6fdf gfnL 

lgdf{0f 

lj:yflkt ePsf 

kf]v/Lx?sf] dd{t tyf 

;+/If0f cflb . 

 

@ h'e'Ë @ gFof kf]v/L lkSgLs :k6{ 

lgdf{0f, h'e'ª vfg]kfgL 

tyf ;/;kmfO{ of]hgf 

cGtu{t e'h]ndf/f 

,sf]O{nfv08df kfO{knfO{g 

vGg] / k'g]{ sfd, h]NbL 

5x/f df]6/af6f] lgdf{0f , 

j8f leq /x]sf ljleGg 

uf]/]6f] af6f] lgdf{0f .  

#^ !*,^!,@

)) 

!*,^!,@)

) 

!)) 

Ü 

!)) Ü  ko{6g kj{4gsf nflu 

lkSgLs :k6{ lgdf{0f  

df]6/jf6f] df gfnL tyf 

en Joj:yfkg 

Vffg]kfgLsf d’xfg 

;/;FkmfO{ 

uf]/]6f] af6f] lgdf{0f cflb . 

 

mailto:!.@%
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qm 

= 

;= 

of]hgf 

;Grfng 

:yfg 

of]hgfsf] gfd /f]huf

/df 

;+nUg 

hgzl

Qm 

ljlgof]lht 

ah]6 

Afh]6 vr{ nI

o 

K|fult d'Vo pknlJw 

# uf}+8fsf]6 

,# 

!=Jf8f leq /x]sf ljleGg 

kf]v/L dd{t, 

@ 6f]n6f]ndf hfg] uf]/]6f]af6f] 

lgdf{0f 

#=Dofnkf]v/L b]lv 

WjfbLvf]nf;Ddsf] gfnL l 

lgdf{0f 

$,a'9Lkf]v/L dd{t tyf rf}kf/L 

lgdf{0f, 

%=7fF7fpdf klx/f] kG5fpg] sfd  

#% !*)(%)) !^%$$)) !)) 

Ü 

((Ü 

-#% hgf dWo] $ 

hgfn] #) lbg 

dfq sfd u/]sf] 

x’gfn] _ 

Kff]v/L lgdf{0f 

rf}kf/L lgdf{0f, 

gfnL lgdf{0f  

Uf]f/]6f] af6f] lgdf{0f  

Klx/f] kG5fpg] sfd 

cflb . 

 

jL/jf;

$ 

!;fx'vf]nf lkSgLs :k6{ lgdf{0f, 

@=s';]qf]kmNg] b]lv l/tfsf] 

3/;Ddsf] uf]/]6f]af6f] lgdf{0f, 

 #=;’Gtnf aufg ;/;kmfO{ 

$=6f]n6f]ndf hfg] uf]/]6f]af6f] 

lgdf{0f 

%= ?Gvf nf}/Lkf]v/L ;/;kmfO{ 

tyf gfnL Joj:yfkg 

^=?Gvf ljßtb]lv ?Gvf ahf/ 

3DtL ;Ddsf] gfnL Joj:yfkg 

&= ?Gvfahf/ k|l;4 kf]v/L 

;/;kmfO{ 

*= lzjfno dlGb/ ;kmfO{ 

#$ !^%$$)) !^%$$)) !)) 

Ü 

!)) Ü lkSgLs :k6{ 

lgdf{0f,uf]/]6f] af6f] 

lgdf{0f,au}rf 

;/;kmO{, gfnL 

Joj:yfkg ,kf]v/L 

dd{t tyf 

;/;kmfO{ ,;’Gtnf 

aufg uf]8d]n tyf  

dlGb/ ;/;kmfO{,.  

qm = 

;= 

of]hgf 

;Grfn

g :yfg 

of]hgfsf] gfd /f]huf/d

f ;+nUg 

hgzlQm 

ljlgof]lht 

ah]6 

Afh]6 vr{ nIo K|fult d'Vo pknlJw 

%= cd/c

jf{yf]s, 

% 

!tNNnf]xl6of 9\ª/L 

uf]/]6f] af6f] lgdf{0f 

@= j8f sfof{no kfs{ 

lgdf{0f 

#= x]lnKof8 lgdf{0f 

$= uf}/Lkf]v/f b]lv 

k+w]/f;Ddsf] uf]/]6f] 

af6f] lgdf{0f 

%=e6/fO{6f]nb]lv 

afxf6f/L ;Ddsf] 

uf]/]6f]af6f] lgdf{0f 

^=xl6ofb]lv un]grf}/ 

lvNof08 uf]/]6faf6f] 

lgdf{0f 

@% !@(@%)) !@(@%)) !)) 

Ü 

!)) 

Ü 

Jf8f leq 

/x]sf ljleGg 

uf]/]6f] 

af6fx?sf] 

lgdf{0f 

x]lnKof8 

lgdf{0f, 

af6fx?sf] 

en tyf 

gfnL 

Joj:yfkg 

cflb. 

^= b/jf/ 

b]jL:yf

g, ^ 

!=Af7jf lnkml6ª 

vfg]kfgL cGtu{t 

kfO{knfO{g lj:tf/ . 

@= enforf}/ 

uf]/]6f]af6f] lgdf{0f 

#=a]nkf]v/f,sn6ª 

lgdfrf}/ uf]/]6f]af6f] 

lgdf{0f 

$= afgkf]v/f kf]v/L 

lgdf{0f 

%= rt/8fF8f, sn6ª 

;fFw/ kFw]/f] lgdf{0f  

   

@^ !#$$@)) !#$$@)

) 

!)) 

Ü 

!)) 

Ü 

Vffg]kfgLsf] 

kfO{knfO{g 

lj:tf/. 

uf]/]6f] af6f] 

lgdf{0f. 

kf]v/L lgdf{0f 

tyf kf]v/L 

dd{t,uf]/]6f] 

af6f]df l;F9L 

lgdf{0f cflb .    
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qm = 

;= 

of]hgf 

;Grfng 

:yfg 

of]hgfsf] gfd /f]hu

f/df 

;+nU

g 

hgz

lQm 

ljlgof]lht 

ah]6 

Afh]6 vr{ nIo K|fult d'Vo 

pknlJw 

& b/jf/b]jL:

yfg & 

!=km]FbLb]lv kNnf]jf6], 

km]FbLb]lv lrFbLkfgL 

,7’nfrf}/ b]lv 

sle08];Ddsf] gfnL 

lgdf{0f 

@= b]p/fnLkf]v/L / 

9’ª/Lkf]v/L dd{t tyf 

;/;kmfO{ 

#= 7’nfkf]v/f kf]v/L 

dd{t  

$= nfd8fF8f df]6/jf6f] 

tyf gfnL Joj:yfkg . 

@# !!,*(,!)

) 

!!,*(,!

)) 

!)) 

Ü 

!)) Ü gfnL tyf 

en 

Joj:yfk

g, 

Kf]fv/Lsf] 

dd{t tyf 

;/;kmfO{ 

Uf]/]6f]af6

tf] lgdf{0f 

cflb.  

    lzif{s k|fKt cg'bfg /sd vr{ ePsf] /sd         afFsL /sd s}lkmot 

/f]huf/ ;]jf s]Gb|sf] 

;Grfng vr{ 

^$))) ^$))) ) 

/f]huf/ ;]jf s]Gb|sf] 

;'b[9Ls/0f  

!&%))) !&%))) ) 

ljkGg >ldssf] 

Hofnf  

!,)^,)$,))) !,)$,%#,&$) !,%),@^) 
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ljkGg >ldssf] Hofnf j[t lrq  

s'n cg'bfg /sd

vr{ ePsf] /sd

afFsL /sd

98.59 Ü vr{ 

! 

1 .41 Ü afFsL  
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Ps 3/ Ps wf/f sfo{qmd cGtu{t vfg]kfgLsf] kfOknfO{g vGg] / k’g]{ sfd 

eO{/x]sf] t:jL/ ,alnyd ! 

 एक घर एक िारा कायचक्रम अन्तगचत खानेपानीको पाईपलाईन पुने काम भईरिेको, 
बललथुम  
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         पोखरीिरुको ममचत, बललथुम,१ 

कच्चीपोखरी ननमाचण, बललथुम,१ 
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नुँयापोखरी वपक्नीक स्पटच ननमाचण,जुभुङ,२ 

नुँया पोखरी ननमाचण, जभुङ २ 
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Vffg]kfgLsf] kfO{knfO{g lj:tf/ ,j8f g+= @ 

Nffeu|fxLnfO{ k/Lrokq ljt/0f ubf{sf] t:jL/,uf}+8fsf]6 , #  
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Kflx/f] kG5fO{/x]sf] t:jL/, j8f g+= # 

 klx/f] uPsf] 7fpFdf 9’+u lj5\ofO{ uf]/]6f] af6f] lgdf{0f ul/Psf] t:jL/, jL/jf;, $ 
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                       x]lnKof8 lgdf{0f,cd/cjf{yf]s,% 

 
 

आ.ि. २०७७/७८ को िाहषिक समीक्षा 
      

  

जिन्सी शाखा 
प्रस्ततुकताि 
नर्मसेन थापा 

सहायकस्तर पाचौ 

नमनतिः२०७८।०५।२० गते  



9/6/2021 

150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.ि. २०७७/७८ मा खररद गररएका सामानहरुको संजक्षप्त हििरण 

Nofk6k 

l;=g+= कायिक्रमको नाम संख्या रकम कैहफयत 

! खानेपानी टंकी vl/b  j8f नं २, ४, ५ र ६ मा @(& १०,५८,१३३ ५०० र ३०० 
नल. 

@ Knfli6s 6g]n l;n kf]lng () lh= P;=Pd= ५० 
% अनदुान कायिक्रम अन्तगित 

@$) %,@*,)))  िडा नं. १,२, 
७ र गा.पामा 

# /fxt Joj:yfkg lqkfn vl/b !%) !,(%,))) 

$ Nofk6k Jofu vl/b lzIfs तथा 
कमिचारीका लानग 

$#) ^,%%,(^% 

% सामदुाहयक हिद्यालयका छात्राका लानग :ofgL6]/L 
Kof8 vl/b 

@#,!%) 
्याकेट 

$,&),*&! 6]G8/ 

^ िरु्ङु्ग बनलथमु uf}8fsf]6 :of:Yo चौकीका nflu 
;f]nf/ Kofgn OGe6/ j]l6« vl/b 

# ;]6 $,%(,))) 

& गररि परीचयपत्र tYof° ;+sng u0fssf 

nflu ट्याि vl/b 

& @,%&,@)) 

* nlIft ju{sf nflu j8f g+ ! देजख ७ मा 
d]8kf कायिक्रम 6g]n / खानेपानी टंकी खररद 

*) 6g]n 

^) टंकी 
%,(#,!$) 

आ.ि. २०७७/७८ मा खररद गररएका सामानहरु संजक्षप्त हििरण 

l;=

g+ 

कायिक्रमको नाम संख्या रकम कैहफयत 

( ls;fg6f/L emf]=k=l:6n पाट्चस vl/b j8f g+= ^ ! !!,@@,#*@ 6]G8/ 

!) j8f sfo{{no / uf=kf=मा ljBtLo xfhL/ h8fg  * ;]6 !,$#,))) 
!! कोनर्ड अस्पतालको ] nflu सामग्री vl/b !) ;]6 

j]8 clS;hg l;lnG8/ #  कन्सन्टे्रटर ३ 

^,!$,%!) 

!@ िडा नं. g+=!, % र ^ का ls;fgsf nflu 

%)% cgbfgjf6 wfg sf6\g] d]l;g vl/b 

^ ;]6  !,(*,))) 

!# j8f sf{nox?df kl~hs/0f cgnfOg 

Joj:yfkgsf] nflu sDKo6/ lk|G6/ :Sofg/ $ 
lh 8ªuf]n vl/b 

&-& 
िटाका 
b/n] 

&,#!,*^$ 6]G8/ 

!$ िडा Joj:yfkgsf] nflu बेट्री * OGe6/ $ j8f 

g+= @, &, % र $ मा 
$ ;]6 @,%&,!)) 
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आ.ि. २०७७/७८ मा खररद गररएका सामानहरुको संजक्षप्त हििरण 

l;=

g+ 

कायिक्रमको नाम संख्या रकम कैहफयत 

!% dVodGqL u|fld0f ljsf; sfo{qmdjf6 =सामदुाहयक 
हिद्यालयहरु( प्रा.हि., नन. मा. हि. र मा.हि.)मा सदु्ध 

vfg]kfgL Joj;yfkg ug{ o/f]uf8{ lkmN6/ खररद 

$) $,%%,&)) 

!^ िडा g+ =! sf] nflu %)% अनदुानमा ldlg 6]n/, kfj/ 6]n/ 

vl/b 

 

& #,(%,))) 

!& िडा g+ =४ sf] nflu १०० % अनदुानमा ldlg 6]n/  vl/b 

 

% #%)))) 

!* िस्तापाता vl/b uf=kf= र िडा g+= @ ,$ @$% 

j08n 

@%,!(,##% टेण्डर 

!( ;efxn Joj:yfkgsf] nflu ;f]kmf;]6 ,6]jn ,P; df]8n कुची 
kbf{, sfk]{6 रोष्टम टी 6]jn हफहटङ्गका ;fdg vl/b 

!!,*%,))) 

@) फननिचर tyf lkmSr/df x]Nk 8]:s lgdf{0f, uf=kf, j8f sfof{no 

र :jf:Yo संस्थामा कुजचि{, 6]jn, b/fh, nufot kmlg{r/ ;fdfg 

vl/b 

&,*#,))) 

आ.ि. २०७७/७८ मा खररद गररएका सामानहरुको संजक्षप्त हििरण 

l;=g+ 

कायिक्रमको नाम संख्या रकम कैहफयत 

@! मेनसनरी cf}hf/ kmf]6f] slk, lk|g6/, h]g]6/ cGo ;dfg 

vl/b 

@,)),@)) 

@@ गाउँपानलका लगायत हिनर्न्न zfvf, j8f sfof{no, 

:jf:yo ;+:yfsf nflu rflxg] :6]zg/L ;fdfg k:ts, n]6/ 

Kof8 kmf/dx?, 5kfO jfktsf] 

!%,$%,@)) 

@# पाईप vl/b ljleGg ;fOhsf j8f g+=@, # ,$, ^ 

(साईज १६०,३२,२०,२५ mm) 
७७८४ लम. ७,३९,०६१ 

@$ nlIft sfo{qmd अन्तगित l;nfO d]l;g १५ ग्लेण्डर 
१६ ,ओजल्डङ्ग मेनसन ४, कैची १४ vl/b 

#,$$,))) 
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िन्यिाद! 

गुल्मीदरबार गाउुँपाललका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  
गौडाकोट, गुल्मी 

प्रस्ततुकताि 
उिेलीदेिी पोखरेल 

पश ुअनिकृत 
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शाखाबाट सम्पादन र्एका कायक्रमको 
हििरण 

l; g 

 of]hgf 

sfo{s|dsf] 

gfd  

ljlgof]lh

t ah]6  

 ah]6 vr{    nIo  

ef}lts ÷          

ljtLo 

d'Vo pknAwL 

! 

afv|f kfng 

sfo{s|d 

!,)),))

) 

!,)),))) 

Aoj;fOs ?kdf 

afv|f kfng u/]sf 

bnLt  sL;fgnfO 

j8f g # df cfyL{s 

cg'bfg lbg] . 

    

Aoj;fOs ?kdf afv|f 

kfng u/]sf bnLt  

sL;fgx?n] cfyL{s cg'bfg 

nLO vf]/ ;'wf/ vf]/ lgdf0{f 

/ cfocfh{gdf j[bL{ u/] . 

@ 

s[qLd 

uef{wfg 

tfnLd 

%),))

) 

vr{ 

gePsf] 

s[qLd uef{wfg 

tfnLd ug{ 

P cfO /]]Kfm|L 

gePsf] . 

    

!s[qLd uef{wfg 

;DaGwL tfnLd 

u/LPsf] . 

@kfnLsf af6 

ljgLof]hLt jh]6 vr{ 

geO tfnLs s]Gb| 

afs] af6 eTtf k|fKt 

ePsf] . 

# 

kz' 

:jf:Yo 

lzlj/  

&%,))) uf kf 

af6 

/sdfGt/ 

ePsf]  

        

$ 

esf/f] 

;'wf/ 

sfo{s|d 

%) k|= 

cg'bfg  

!,)),))) !,)),))) esf/f] ;'wf/ 

ug]{  

    u'=b=uf=kf sf] 

j8f g+ $ df 

!^ cf]6f esf/f] 

;'wf/ ;DkGg 

ePsf]  

% 

dT:o 

ljsf; 

sfo{s|d  

!,)),))) !,)),))) u'=b=uf=kf 

eLqsf df5f 

kfn]sf 

sL;fgx?nfO 

df5fsf e'/f 

bfgf / cf}iflw 

ljt/0f ug]{  

    u'=b=uf=kf 

eLqsf df5f 

kfn]sf 

sL;fgx?nfO 

%),))) 

df5fsf e'/f  # 

af]/f bfgf / 

cf}iflw jLt/0f 

u/Lof]  
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^  

df;' k;n 

;'wf/ %) k|= 

cg'bfg 

sfo{s|d  

!,)),))

) 

!,)),)

)) 

u' b uf kf eLq 

dfkb08 cg';f/  

;~rfng ePsf 

df;'k;n x?nfO 

cg'udg u/L df;' 

k;n ;'wf/ ug]{ 

sfo{s|d . 

    

u' b uf kf eLq 

dfkb08 cg';f/  

;~rfng ePsf $ 

cf]6f df;' k;n x? 

;'wf/ eP . 

& 

cfs:dLs 

/f]u ;DaGwL 

EofS;Lg 

sfo{s|d  

!,)),))

) 

!,)),)

)) 

cfS;dLs vf]k 

nufpg] . 

    

u'=b=uf=kf sf ;Dk'0f{ 

j8f x?df kL kL cf/, 

/fgLv]t,:jfOgKfmLj/ 

EofS;Lg nufO ;Dk'0f{ 

afvf s'v'/f au'/ 

x?df /f]u ;+u n8g 

;Sg] Ifdtf k|wfg 

u/Lof]  

* 

kz'kIfLsf] 

nfuL cf}ifwL 

v/Lb  

%,@%,))

) 

%,@%,)

)) 
        

( 

s'v'/f 

;+/If0fsf] 

nflu %) k|= 

cg'bfgdf 

h]g]g]6/ 

v/Lb  

!, %),))) !,)&,)))  

afsL /x]sf] 

$# ))) uf 

kf df kmLtf{ . 

s'v'/fkfng ug]{ 

sL;fgnfO %) 

k|= cg'bfgdf 

h]g]g]6/ bLg]  

    s'v'/fkfng ug]{ sL;fgnfO %) k|= 

cg'bfgdf $ cf]6f 

h]g]g]6/ ljt/0f u/Lof] .  

!)  

dfOs|f]:sf]k 

d];Lg v/Lb  

@,)),))) uf kf af6 

/sdfGt/ 

ePsf] 

        

!! 

ayzfnf 

Aoj:yfkg  

%),)))÷ sfd 

gePsf]  

        

!@  

afv|f ld;g 

sfo{s|d  

  

$,)),))) 

kz' jL1 

s]Gb| af6  

$,)),))) sNkgf afv| kmd{ 

/ /fgf afv|f 

kmd{nfO 

vf]/ ;'wf/ ug]{  

rfks6/ v/Lb  

ldg/n cf}iflw 

jLt/0f 

3f;sf] jL?jf 

v/Lb  

  

    kmd{ / /fgf afv|f kmd{nfO 

vf]/ ;'wf/ ug]{  

rfks6/ v/Lb  

ldg/n cf}iflw jLt/0f 

3f;sf] jL?jf v/Lb u/L bLO 

cfxf/fdf j[bL{ eof] k|hgg ljsf; 

eof] / lgjf{x d'vL afv|f kfng af6 

Aaoj;fOs ?kdf j[bL{ eof] . 
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!# af]o/ 

lj8/ x8  

!,@%,))) !,@

%,)

)) 

@% j6f vf]/ 

dd{t ug]{ 

%))) sf 

b/n] cg'bfg 

lbg]  

    u'=b=uf kf j8f g+ ! 

jnLy'df kRrL; j6f 

vf]/ dd{t u/Lof] .  

h;dfM 3f;sf jL?jf 

cf}ifwL l8kLÍ 6]Í ! 

gLdf{0f eof]  

!$ s[ifL{sdL{ 

tyf 

/f]huf/ 

bftf  

sNkgf afv|f 

kmd{ nfO df;Ls 

!#$))  sf 

b/n] s[ifL{ 1fg 

s]Gb| af6 @ 

hgfnfO cg'bfg  

@ hgf s[ifL{ 

sdL{nfO df;Ls 

?kdf /f]huf/ 

afkt !#$)) 

lbg] Aoj:yf  

    @ hgf s[ifL{ sdL{nfO 

df;Ls ?kdf /f]huf/ 

afkt !#$)) lbg] 

Aoj:yf ePsf]  

!% s[ifL{ tyf 

kz' s/f/ 

v]tL  

!,#%,))) !,#%,))) afv|f kfng ug]{      Aoj;flos ?kdf vf]/ 

lgdf0f{ u/L afv|f kfng 

u/Lof] . 

!^ jf]o/ jL8/ 

x8{ 

*,*%,))) 

g]kfn 

nfOeO:6s  

*,*%,))) vf]/ gLdf0f{ ug]{ . 

bfgf lk;fpg] d];Lg 

gLdf0f{ ug]{ . 

3f; sf6g] d];Lg  

afv|f hf]vg] d];Lg . 

&% k|= hftsf jf]sf 

jLt/0f  

h'sfdf6] cf}ifwL 

jLt/0f ug]{  

kf7;fnf ;~rfng 

ug]{ . 

    j8f g+ @ df afv|fsf] 

kf7;fnf  ;DkGg j8f g= 

^ df e};Lsf] ;+rfng eof]  

bfgf agfpg] t/Lsf af/] 

hfgsf/L . 

!& jË'/ ljt/0f 

sfo{s|d  

#),))))) 

  

#),))))) !() j6f kf7fkf7L 

jLt/0f ug]{ # hgf 

s[ifssf] !! j6f 

sf]7f ePsf] vf]/ 

ag]sf]  

    !() j6fsf b/n] # 

j8fdf  kf7fkf7L jLt/0f 

u/Lof] / # hgf s[ifssf] 

!! j6f sf]7f ePsf] vf]/ 

lgdf0f{ eof]  
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!*  afv|f 

kfng 

tyf aË'/ 

kfng 

sfo{s|d  

d]8kf 

    afv|f kfng tyf 

aË'/ kfng 

tfnLd lbg]  

    ;Dk'0f{ j8fdf @ lbg] 

afvf kfnLg tfnLd 

;DkGg  

!( afv|f 

ks]6 

sfo{s|d  

!%,)),))) 

k|b]z 

sfo{s|d  

!%,)),)

)) 

afv|f vf]/ dd{t 

@$) hgfnfO 

%,)))÷ sf 

b/n] gof @ 

cf]6f vf]/ 

lgdf{0f %),)))  

sf b/n] tfnLd  

cf}iflw ljt/0f 

lbg]  

    afv|f vf]/ dd{t 

@$) hgfnfO 

cg'bfg %,)))÷ sf 

b/n] gof @ cf]6f 

vf]/ lgdf{0f %),))) 

sf b/n]   tfnLd  

cf}iflw ljt/0f lbg] 

@! sf]eL8 

÷k|efjL

t 

cg'bfg  

  

!%,))))

) 

k|b]z 

sfo{s|d 

!%,))))

) 

  

sf]eL8 k|efjLt 

eP/ ufp 

Kfms]{sfnfO 

ls;fgnfO 

cg'bfg lbg] 

sfo{s|d  

  

    sf]eL8 k|efjLt 

eP/ ufp 

Kfms]{sfnfO 

ls;fgnfO 

@),))), 

@%,))),%),)))÷ 

sf b/n] cg'bfg 

Aoj:yf u/Lof]  

@@  kz'kIfL 

kmd{ btf{  

*% hgf            
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@#  aË'/  

ks]6  

#),))))

) 

#),))))

) 

  

aË/ ljt/0f 

vf]/ dd{t 

,gfof vf]/ 

lgdf0f{  

    aË/ ljt/0f vf]/ 

dd{t ,gfof vf]/ 

lgdf0f{ u/L j8f 

g+ % df #! hgf 

nfefjLgt  

@$ nf]Ssn 

s'v'/f 

kfng 

sfo{s|d  

!,)),))

) 

!,)),))) :yfgLo 

hftsf 

s'v'/f kfng 

sfo{s|d  

    j8f g+ % sf] g]jf 

s'v'/f kmd{df 

%)))) / a/d]nL 

kz'kifL kmd{df 

%),))) xhf/sf 

rNnf s'v'/f 

kfNgL sfd u/Lof]. 

        नबनर्न्न ठाउका तस्िीरहरु 
         कल्पना बाख्रा फमि 
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     कृषक पाठशाला िडा नं ६ रै्सी 

          ननमचल गाइ फमच 
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  हपयसु बाख्रा फमि खोर सिुार िाडि नं 
६  

                मेन्दोला र इन्दोला प्रिातीको हिकासे 
घाँस 
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        र्कारो सिुार पाठशाला कायिक्रम िाडि 
नं ६ 

           पाठशालाको नसकाइबाट दाना बनाएको 
तस्िीर 
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         पहित्रा बट्टाइ पालन खोर िरु्ङु्ग 
हहटया 
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 आ.ब.०७७/७८ बािीक प्रगती 



9/6/2021 

163 

 

 s'n If]qkmn 
७९.९९ 

वगयफकिोलमटर 
hDDff j8f ;+Vof ७ 
hDDff hg;ªVof २२,०३७ 
 hDdf s[ifs ;d'x ;+Vof २४ 
hDdf s[lif ;xsf/L ;+Vof ५ 
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कृषक भेटघाट कार्यक्रम ३४७ िना 

cf=a= ०७७/७८ df u'NdLb/af/ uf=kf= af6 s[lif ljsf; zfvfsf] 

nfuL :jLs[t ePsf] ah]6 /sd ljj/0f  

क्र.सं. 
 

बिेटको श्रोत बाषीक स्वीकृत 
रकम 

कैफिर्त 

१. संघीय सरकार ३०,००,०००।- 
२. प्रदेश सरकार ६४,५०,०००।- 
३. गुल्मीदरबार गा.पा. २७,००,०००।- 
४. कुल जम्मा १,२१,५०,०००।- 
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१२१५०००० 
११५३३८९८ 

६१६१०२ 

० 

२०००००० 

४०००००० 

६०००००० 

८०००००० 

१००००००० 

१२०००००० 

१४०००००० 

आ.ब. ०७७/७८ बाषीक बिेट खचय रु. 

कुल बजेट खचच भएको2 खचच नभएको 

९५.००% 

५.००% 

आ.ब.०७७/७८ बािीक बजेट खचच%मा 

खचच भएको खचच नभएको 
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एकमूष्ठ हिजिय प्रगनत हििरण  
 

 
 
 

कायिक्रमहरुको नाम बाहषिक 
हिननयोिन 

हाल सम्मको 
प्रगनत लाभानववत 

जनसंख्या कायिक्रमको उपल्बिता कै. 
खचि रु. खचि % 

cWoIf s[ifs ;DDffg sfo{s|d १,५०,००० 0 0 - - 

Ps 3/ Ps s/];fjf/L 

१,५०,००० १,४६,८५० ९७.९० ४७ जना 
 वडा नं. ३ र ४ का कृषकहरुलाई आवश्यक 

तरकारी ववउपल र सामाग्रीको वमवनवकट 
ववतरण 

Pu|f] 6'/Lhd k|f]T;xfg 

२,००,००० २,००,००० १०० ५ जना  
एग्रो  टुरीजमको लागी वडा नं.६ मा रहेको 

एग्रो ररसोट संग समंझतैा गरर काम 
गरररहेको 

s[lif oGqLs/0f %) Ü 

cg'bfg 

१,००,००० १००००० १०० ६० जना ६ वटा धान काटने मेवसन वतरण 

s[lif ;DaGwL tfnLd 

१,५०,००० १,२८,५२५ ८५.६८ २८० जना 

सब ैवडा का कृषकहरुलाई आवश्यक कृवष 
प्रववधी, रोग वकरा बाट बालीमा हुनसक्ने के्षती 
र वनयन्त्रण वबधी , सम्बन्त्धी  १ विने वसकाई 

सहवजकरण 

sf]eL8 ljz]if s[lif 

sfo{s|d 

४,००,००० ४,००,००० १०० १८ जना कोभीड प्रभाववत भई फकेका कृषकहरुलाई 
उत्पािन सामाग्रीमा अनुिान 

गा.पा. 

एकमूष्ठ हिजिय प्रगनत हििरण  
 
 
 

कायिक्रमहरुको नाम बाहषिक 
हिननयोिन 

हाल सम्मको 
प्रगनत लाभानववत 

जनसंख्या कायिक्रमको उपल्बिता कै. 
खचि रु. खचि 

% 
vfwGg afnL  

ljh j[lb sfo{s|d 

१,००,००० ३५,२०० ३५.२० १०७ जना 
वडँ नं.५ का कृषकहरुलाई वडँ संग समन्त्वय गरर 

उन्त्नत मकै ववउ ववतरण गररएको 

uf]nf ;lxtsf] d}/L ks]6 

If]q lgdf{0f %)Ü 

cg'bfg 

१,५०,००० १,४८,७५० ९९.१७ ३२ जना 
वडा नं. ३ र ७ का कृषकहरुलाई ५०Ü अनुिानमा 

गोलासवहत (कम्तीमा ४ फे्रम मरैी भएको) मौरी 
धार ववतरण गररएको 

Rofp ljsf; k|f]T;xfg 

sfo{s|d 

१,0०,००० १,००,००० १०० १ फमम 
१ वटा च्याउ घरमा कररब २०० मुडामा वसताके 

च्याउ उत्पािन भईरहेको 

knfi6Ls 6g]n vl/b 

%)Ü cg'bfg 

२,००,००० १,८९,९९७ ९५ - 
खररि समीवत माफम त पलाविक टनेल खररि 

गरर  वडा माफम त ववतरण गररएको 

afemf] hUuf v]tL  

cg'bfgsf] sfo{s|d 

७,००,००० ५,८९,७८९ ८४.२६ २१७ जना वडा नं. ४ र वडा नं.६ मा संचालन गररएको 

af+b/ nufot jGohGt' 

af6 jfnL ;+/If0f 

sfo{s|d 

१,००,००० ८७,५०० ८७.५० - 
खररि सवमवत माफम त बािर धपाउने यन्त्र खररि 

गरर वडा संग समन्त्वय गरर ववतरण गररएको 
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एकमूष्ठ हिजिय प्रगनत हििरण  
 
 
 

कायिक्रमहरुको नाम बाहषिक 
हिननयोिन 

हाल सम्मको 
हिनतय प्रगनत लाभानववत 

जनसंख्या कायिक्रमको उपल्बिता कै. 
खचि रु. खचि % 

;fgf l;+rfO{ sfo{s|d 
२,००,००० १,९४,००० ९७ ४५ घर धुरी 

वडा नं २ मा रहेको घोराहा वसहचाई कुलोको 
मममत कायम भएको 

Ps :yflgo tx Ps 

pTkfbg sfo{s|d 

१७,००,००० १६,२९,२०० ९५.८४ 

३ वटा सहकारी 
अन्त्तगमतका 
शेयर सिस्य 
कृषकहरु 

सहकारी माफम त  सम्झतैा गरर वडा नं. २,४र ५ 
मा  तरकारी खेती  सम्बन्त्धी कायमक्रम 

संचलन भएको 

kfnLsf sf];]nL 3/ 

-k|bzgL tyf ljs|L sIf_ 

१०,००,००० १०,००,००० १०० 
नवरत्न कृवष 

सहकारी 

पालीकामा रहेको कृवष उत्पािन  हरुको  
पिमशन र वबक्री ववतरणको लागी  सम्झतैा 

गरी  कायमक्रम अगाडी बढाईएको  

sf]eL8 k|efljt eO{  

uf+p kms]{sf s[ifsx?nfO{ 

pTkfbg ;fdfu|L cg'bfg 

२०,००,००० १९,७४,७०६ ९८.७४ २०० जना 
प्रिेश सरकारको  कायमववधी अनुसार कोभीड 

प्रभाववत भई गाउँ फकेका कृषकहरुलाई 
उत्पािन सामाग्रीमा अनुिान 

;fgf s[lif cf}hf/ tyf 

oGq pks/0f cg'bfg 

१७,५०,००० १७,५०,००० १००  ७८ जना 
५०Ü अनुिानमा वमवनवटलर ३१ वटा, 
पलाविक टनेल ९१ वटा, चेन सअ १७ वटा र 
च्यापकटर २ वटा ववतरण 

s[ifs btf{ Joj:yfkg 

sfo{s|d 

३,००,००० २,९८,३२० ९९.४४ - 
कृषक िताम व्यवस्थापन कायमक्रम संचालन 
गनमको लागी आवश्यक ल्यापटप र टयाब 

खररि गररएको 

एकमूष्ठ हिजिय प्रगनत हििरण  
 

 
 
 

कायिक्रमहरुको नाम बाहषिक 
हिननयोिन 

हाल सम्मको 
प्रगनत लाभानववत 

जनसंख्या कायिक्रमको उपल्बिता कै. 
खचि रु. खचि % 

s[lif tyf kz'kG5L ;DjGwL 

tYofÍ cWofjwL sfo{s|d 

१,००,००० १,००,००० १०० - 
कृवष तथयाङ्क पुस्तीका तयार 

गररएको 

gf+of ax'pb]Zo g;{/L 

:yfkgf 

२,००,००० २,००,००० १०० १ फमम 

व्यवसायीक  फलफुल  ववरुवा 
उत्पािन गनमको लागी  स्थायी जाली 
सवहतको  नसमरी घर  तयार भएको र 

आगामी बषमबाट सुन्त्तला जातको 
फलफुलको वबरुवा उत्पािन हुने 

/fli6o / :yfgLo dxTjsf 

vfw tyf kf]if0f ;'/Ifdf 6]jf 

k'of{pg] jfnL j:t'sf] ;fgf 

Joj;foLs s[lif pTkfbg 

s]Gb| -ks]6_ ljsf; sfo{s|d 

;+rfng 

२४,००,००० २२,६१,०६१ ९४.२१ 

१ फमम र १ कृषक समुह 
गरर प्रत्यक्ष रुपमा ४० 

घर का कृषकहरु 
लाभावन्त्वत भएको 

तरकारी पकेट कायमक्रम बाट ३० वटा 
टनेलमा वनयवमत रुपमा गोलभेडा 
उत्पािन भईरहेको छ भने खाधन्त्न 
पकेट कायमक्रम बाट कररब २० हे. 

के्षरफलमा उन्त्नत मकैको उत्पािन 
भएको छ । 

कृषकहरुलाई कायमक्रम संचालन 
गिाम आवश्यक पने कृवष औजार 

उपकरण,रासायवनक मल,प्रववधी र 
वसंचाई को उवचत व्यवस्था भएको । 
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sfo{s|dsf s]lx 

t:jL/x? 

कृिकको बारीमा तरकारी  
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स्माटि कृहष कायिक्रममा 
िादै गदाि आदरणीय सर 

हरु संग 

िान खेती गलु्मीदरबार गाउँपानलका 
२ िरु्ङु्ग घोराहा फांट 
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कृिकको माछा पोखरी 
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लसताके च्याउ खेती गुल्मीदरबार ६ 

च्याउ खेती 
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नसचरी व्यवस्थापन तालीम  

फलफ ल ववरुवा उत्पादनगनचको लागी 
स्थायी जालीघर 
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wGojfb 

j8f sfof{nox?sf] 

ljj/0f 
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गुल्मीदरवार गाउँपालिका 
१ नं वडा कार्ायिर् 
वलिथुम, गुल्मी 

 

िाहषिक सनमक्षा गोष्ठी      
आ.ि. ०७७/०७८                                      

  

                                                         
 

प्रस्तुतकताय 
िग बहादरु सतयङ्गी  

वडा सधचव   

 गु=द=गा=पा=१, वलिथुम 

  

  

 वडाको संक्षक्षप्त पररचर् 
वडाको भौगोलिक अवजस्थतत M पुवयमा 

चन्रकोट गा.पा. तुराङ्ग, पजश्चममा पर्वत्र 
ततथय स्थि रेसुङ्गा, उत्तरमा रेसुङ्गा 

नगरपालिका १४ , दक्षक्षणमा गुल्मीदरवार 
गा.पा.२ िभुुङ्ग 

िनसंख्र्ा M ४५९४ महहिा २२३४ पुरुष २३६० 
घरिुरी संख्र्ा M ८८५ 

मुख्र् िातिाती M मगर, ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, 
कुमाि, मझी, कामी 

मुख्र् खाद्र्ान्न बािी M मकै, िान, तोरी, गहु, 

कोदो, िििुि,  तरकारी 
मुख्र् बिारक्षेत्र M नेटाबिार  

मुख्र् उत्पादन M मकै, िान, तोरी, मह 
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कमयचारी सम्बन्िी र्ववरण 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लस.ंन.ं पद 
कमयचारी 
नाम थर 

कार्ायिर् 
खुिेके 
िम्मा 
हदन 

िम्मा 
हाजिरी 
हदन 

बबदा काि 
अनुप
जस्थत 

कैफिर्त 

१ 
वडा 
सधचव 

िग 
बहादरु 
सतुयङ्गी 

३०० २८१ ५ ०९ ५ 

२ 

नार्व 
पशु 

स्वास््र् 
प्रार्वधिक 

नारार्ण 
पन्थी ३०० २४४ ७ १८ ३१ 

३ 

सामाजि
क 

पररचाि
क 

सर्वना 
िुङ्िेिी ३०० २१८ 

०९ 
 

०१ ७२ 

४ 
कार्यिर् 
सहर्ोगी  

हटकाराम 
परािुिी ३०० २९५ ३ 

० 
 

२ 

बैठक सम्बन्िी र्ववरण 

लस.ंनं
. 

र्ववरण संख्र्ा कैफिर्त 

१ वडा सलमततको बठैक २५ 

२ अनगुमन सलमततको 
बठैक 

०३ 

३ समन्वर् बठैक ०५ 

४  स्टाि बठैक ५ 

५ अन्र् बठैक ०४ 
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पजन्िकरण सम्बन्िी र्ववरण 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लस.ंनं. र्ववरण िम्मा संख्र्ा कैफिर्त 

१ िन्म १२२ 

२ मतृ्रू् ४० 

३ र्ववाह ४३ 

४ सम्बन्ि र्वच्िेद ० 

५ बसाइ सराइ गएको २२ 

६ बसाइ सरी आएको ३ 

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्िी र्ववरण 
 
 

लस.ंनं
. 

र्ववरण िम्मा 
संख्र्ा 

प्रथम 
चौमालसक 
भमतानी 

दोस्रो 
चौमालसक 
भुमतानी 

तसे्रो 
चौमालसक 
भुमतानी 

िम्मा 
भुमतानी 
रकम 

१ ज्रे्रठ नागररक २२५ २६,२८०००। २५,२३,०००। २७,४८,०००। ७८,९९,०००। 

२ एकि महहिा ६० 
वषय पुगेको 

६६ ५,४४,०००। ४,७६,०००। ५,६८,०००। १५,८८,०००। 

३ र्विवा ८३ ६,५६,०००। ६,३८,०००। ५,६८,०००। १८,६२,०००। 

४ पूणय अपाङ्ग 
भएका 

४ ४८,०००। ४८,०००। ४८,०००। १,४४,०००। 

५ अतत अशमत 
अपाङ्ग भएका 

१९ १,१५,२००। १,१५,२००। १,१५,२००। ३,४५,६००। 

६ ग वगयको अपाङ्ग 
भएका 

७ ६७,२००। 

७ बािबालिका ३८ ५४,४००। ५५,६००। ५६,०००। १,६७,०००। 

िम्मा १,२०,७२,८०
०। 
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लसिाररस/प्रमाखणत सम्बन्िी र्ववरण 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लस.ंनं. र्ववरण संख्र्ा कैफिर्त 

१ नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्र १२८ 

२ प्रततलिर्प नागररकताको प्रमाण पत्र ३६ 

३ अंधगकृत नागररकता लसिाररस ० 

४ नाता प्रमाखणत नेपािी ०९ 

५ नाता प्रमाखणत अंगे्रिी र्वदेश 
प्रर्ोिन   

६३ 

६ पेन्सन सम्बन्िी कागिात प्रमाखणत ५ 

७ नाबािक पररचर् पत्र लसिाररस ४ 

८ व्र्वसार् दताय लसिाररस ३५ 

९ आर् स्रोत प्रमाखणत १५ 

१० अन्र् प्रमाखणत ९७ 

११ अन्र् लसिाररस ३०७ 

रािश्व संकिन सम्बन्िी र्ववरण 
 
 
 
 

लस.ंनं. र्ववरण रकम 

१ भूलम तथा मािपोत कर ९७,३३३.८७। 

२ घर कर २९,१३५। 

३ लसिाररस दस्तुर १,४९,३९०। 

४ व्र्जमतगत घटना दताय दस्तुर ७६,८००। 

५ व्र्ावसार् नर्वकरण र व्र्वासर्ा 
दताय लसिाररस  

८,५००। 

७ अन्र् दस्तुर 

िम्मा ३,६१,१५८.८७। 
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कृषक अनुदान सम्बन्िी र्ववरण 
 
 
 

लस.ंनं. अनुदान र्ववरण संख्र्ा मुख्र् उपिब्िी 

१ 
प्िाजस्टक टनेि 
र्वतरण ५०Ü 

अनुदान 
४८ 

व्र्ावसातर्क 
तरकारी खेती 

k|j{4g 

२ 
प्िाजस्टक पोखरी 
र्वतरण तनशुल्क 

४ 
पातन संकिन सँगै 

लसचंाइ 

३ 

दलित िक्षक्षत 
वेजल्डङ्ग र 

धगन्डर मेलसन 
र्वतरण तनशुल्क 

१ 

प्रर्वधिको प्रर्ोग 
सँगै 

व्र्वासातर्कता 
k|j{4g 

५ पावर टेिर २ 
िागत, समर्को 

वचत सँगै कृर्षमा 
र्ाजन्त्रकरण 

६ हाते ट्र्ामटर ५ 

िागत, समर्को 
वचत सँगै कृर्षमा 

र्ाजन्त्रकरण 
 

वडा स्तरमा संचािन भएका र्ोिनाको र्ववरण 
 
 
 
 
 

लस.ंनं
. र्ोिनाको नाम कुि बिेट कुि खचय मुख्र् उपिब्िी 

१ ढुङ्गे कोि संरक्षण १,००,०००। १,००,०००। 
प्राधचन वस्तुहरुको 

संरक्षण 

२ 
प्िाजरटक टनेि पोखरी 
खररद ५०Ü अनुदान 

२,००,०००। २,००,०००। प्रोत्साहन 

३ पशु cf}ifwL vl/b ५०,०००। ५०,०००। सहुलिर्त 

४ 
कृर्ष र्ाजन्त्रकरुण ५०Ü 

अनुदान 
४,००,०००। ४,००,०००। प्रर्वधिको प्रर्ोग 

५ 
आिम देवी मजन्दर 

ममयत 
८०,०००। ८०,०००। 

lh0ff]{4f/ dlGb/sf] 

;+/If0f 

६ 
टारी रािा कृरण पौवा 

तनमायण 
२,००,०००। २,००,०००। तनमायण कार्य सम्पन्न 

७ 
उिेिा देवी मजन्दर 
पर्यटकीर् पूवायिार 

२,३०,०००० २३,००,०००। k|j]z4f/ ,dlGb/ lgdf{0f 

८ घती टोि कुिो ममयत १,००,०००। १,००,०००। 
ममयत कार्य सम्पन्न भइ 
तनर्लमतरुपमा लसचंाइ 

उपिब्ि 

९ वलिथुम रु्वा मिव १,५०,०००। १,५०,०००। 
खेिकुद, किा,संस्कतीको 

संरक्षण 

१० 
माखझगाउँ खानेपानी 

र्ोिना १,००,०००। १,००,०००। 
खानेपातनको मुि सँगै 
पाइप व्र्वस्थापन 
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वडा स्तरमा संचािन भएका र्ोिनाको र्ववरण 
 
 
 
 
 

लस.ंनं. २९र्ोिनाको नाम कुि बिेट कुि खचय मुख्र् उपिब्िी 
११ कल्िेरी ररपपाटा खा.पा. ८०,०००। ८०,०००। टंफक तनमायण 

१२ घती टोि खा.पा ५०,०००। ५०,०००। टंफक तनमायण 

१३ बिरमुडा खा.पा १,२०,०००। १,२०,०००। टंफक तनमायण 

१४ 
माझी प्रा.र्व. बाि लशक्षा 

व्र्वस्थापन 
५०,०००। ५०,०००। 

खेििन्र् सामाग्री 
खररद 

१५ 
उिेिादेर्व प्रा.र्व 

घेरावार 
५०,०००। ५०,०००। सुरक्षा 

१६ 
बलिथुम स्वास््र् चौकी 

व्र्वस्थापन 
१,००,०००। १,००,०००। 

आवश्र्क ितनयचर 
खररद 

१७ अहदय हेल्थ हटय १,००,०००। १,००,०००। 
खोप संचािनका 
िागी पुवायिार 

तनमायण 

१८ 
बोटे माखझ भाषा 

संरक्षण 
१,३०,०००। १,३०,०००। 

िोपोन्मुख भाषाको 
संरक्षण 

१९ संस्कृत भाषा संरक्षण १,३०,०००। १,३०,०००। 
प्राधचन संस्कत 
भाषाको संरक्षण 

२० 
दलित िक्षक्षत वेजल्डङ्ग 
र धगन्डर मेलसन खररद 

३०,०००। ३०,०००। प्रर्विीको प्रर्ोग 

२१ 
कुमािगाउँ देखख 

तनिायङ्ग बिरमुडा लसख्र 
मो.वा. 

२,००,०००। २,००,०००। मोटरवाटो ममयत  

२२ 
डल्िीखोिा पुिकामुख 

मो.वा. ममयत 
२०००००। २०००००। मोटरवाटो ममयत  

वडा स्तरमा संचािन भएका र्ोिनाको र्ववरण 
 
 
 
 
 

लस.ंनं. र्ोिनाको नाम कुि बिेट कुि खचय मुख्र् उपिब्िी 

२२ 
डल्िीखोिा पुिकामुख 

मो.वा. ममयत 
२,००,०००। २,००,०००। मोटरवाटो ममयत  

२३ 
थामसीपोखरा 

गल्िेकोट भर्रथान 
मोवा र्वस्तार 

२,००,०००। २,००,०००। मोटरवाटो र्वस्तार 

२४ 
थामसीपोखरा वडाकुन 

िाचुरे मो.वा. २,००,०००। २,००,०००। नर्ाँ िर्ाक तनमायण 

२५ 
लसमिपाटा ठुिाखकय  
खानीमोर चारखुट्टे 
मोटरवाटो तनमायण 

१०,००,०००। १०,००,०००। 
नर्ाँ मोटरवाटो 

तनमायण 

२६ 
भिायडाडा पुरानो ठाडो 

बाटो तनमायण 
१,५०,०००। १,५०,०००। 

२८ लमटर वाटो 
ििान गररएको 

२७ ममयत संभार ७,५०,०००। ७,५०,०००। 
वडा अन्तरगतका 
मोटरवाटाहरु ममयत 

संभार 

२८ 
बोटेमाझी कुमािगाउँ 

सा.स्वा.इ.भवन 
तनमायण 

१,००,०००। १,००,०००। पुवायिार तनमायण 

२९ 
र्पपिपोखरा िरट 

तनमायण 
२,००,०००। २,००,०००। 

तनमायण कार्य 
सम्पन्न 

३० 
र्वरणुर्पपि िरट 

नमायण 
२,००,०००। २,००,०००। 

तनमायण कार्य 
सम्पन्न 

३१ 
खौवा रानीपौवा 

तनमायण 
१,५०,०००। 

 
१,५०,०००। 

तनमायण कार्य 
सम्पन्न 
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वडा स्तरमा संचािन भएका र्ोिनाको र्ववरण 
 
 
 
 
 

लस.ंनं. र्ोिनाको नाम कुि बिेट कुि खचय मुख्र् उपिब्िी 

३२ 
धचउररलमि शौचािर् 

तनमायण 
१,००,०००। १,००,०००। 

तनमायण कार्य 
सम्पन्न भएको 

३३ 
िनज्र्ातत प्रा.र्व. 
कक्षाकोठा ममयत 

५०,०००। ५०,०००। ममयत कार्य सम्पन्न 

३४ रैनादी प्रार्व खेिमैदान १,००,०००। १,००,०००। खेिमैदान तनमायण 

३५ 
थामसीपोखरा मा.र्व. 

भि तनर्न्त्रण 
२,००,०००। २,००,०००। भि व्र्वस्थापन 

३६ 
पदम बहादरु मा.र्व 
तारवार तथा खेि 
मैदान र्वस्तार 

२,४२,०००। २,४२,०००। सम्पन्न भएको 

३७ 
बलिथुम नरहरर 

कण्डिे मा.र्व. तारवार 
१,५०,०००। १,५०,०००। सम्पन्न भएको 

३८ 
िनज्र्ाती प्रा.र्व भवन 

तनमायण 
१०,००,०००। १०,००,०००। नर्ाँ भवन तनमायण 

३९  
वलिथुम नरहरी कण्डिे 

मा.र्व. र्वज्ञान 
प्रर्ोगशािा 

१०,००,०००। १०,००,०००। 
र्वज्ञान प्रर्ोगशािा 
सँगै आवश्र्क 
सामान खररद 

४० 
पदम बहादरु मा.र्व ४ 
कोठे भवन तनमायण 

६०,००,०००। ६०,००,०००। 
४ कोठे भवन 
तनमायण भएको वडा स्तरमा संचािन भएका र्ोिनाको र्ववरण 

 
 
 
 
 

लस.ंनं. र्ोिनाको नाम कुि बिेट कुि खचय मुख्र् उपिब्िी 

४१ 
थामसी पोखरा मा.र्व 
४ कोठे भवन तनमायण 

६०,००,०००। ६०,००,०००। 
४ कोठे भवन 
तनमायण भएको 

४२ 
पदम बहादरु मा.र्व ४ 
कोठे भवन तनमायण 

पुनयतनमायण 
प्राधिकरणको िागत 
जस्टमेट अनुसार 
काम सम्पन्न 

भएको 

४ कोठे भवन 
तनमायण भएको 
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वडामा रहेका सामाजि संघ संस्थाहरु 
 
 
 लस.ंन.ं संघ संस्थाको नाम 
अध्र्क्षको नाम र 
सम्पकय  नम्बर 

संस्थाको उद्देश्र् 

१ वलिथमु र्ुवा मिव 
प्रकाश सतुयङ्गी 
९८४०२३२८८१ 

मुनािारहहत 
सामाजिक 

कार्यमा समयर्पत 

२ 
नव िनर्वकास र्ुवा 

पररवार 

अम्मर बहादरु 
राकसकोटी 

९८६९३६९५०८ 
,,           ,, 

३ िागरण र्ुवा कल्व 
मनोि सतुयङ्गी 
९८१२९६३०७६ 

,,           ,, 
 

वडामा रहेका कृषक समूह सम्बन्िी र्ववरण 
 
 
 
 
 

लस.ं
नं. समुहको नाम 

अध्क्षको नाम र सम्पकय  
नम्बर 

उद्देश्र् 

१ 
लशव शंकर स्माटय गाउँ 
vfBGgjfnL pkef]Qf समुह 

दगुायमणी गौतम 
९८४७५०५१३० 

प्रर्वधिको प्रर्ोग सँगै कृर्षवािी 
उत्पादनमा सहजिकरण 

२ 
लशवपरुी बहुउद्देश्र् कृषक 

समुह 
रािेन्र कण्डेि 
९८५७०३४६६० 

कृर्षिन्र् वािीहरुको उत्पादन र 
उत्पादकत्व बढाउन सहजिकरण गने 

३ वडा स्तरीर् कृषक समुह 
िीव बहादरु माझकोटी 

९८५७००६४५०९ 
कृर्षिन्र् वािीहरुको उत्पादन र 

उत्पादकत्व बढाउन सहजिकरण गने 

४ उन्नत बाख्रापािन समुह 
गुन्ि बहादरु रेश्मी 

९८४७१५९५३१ 
स्वरोिगार, व्र्वासातर्करण सँगै 

मासुमा आत्मतनभयर 

५ आिमदेवी बाख्रापािन समुह 
अम्मर बहादरु िम्तरी 

९८६४४४३४०० 
स्वरोिगार, व्र्वासातर्करण सँगै 

मासुमा आत्मतनभयर 

६ 
पररवतयनशीि बाख्र।पािन 

समुह 
रतन खड्का 
९८२१९७९६२९ 

स्वरोिगार, व्र्वासातर्करण सँगै 
मासुमा आत्मतनभयर 

७ उिेिा देवी बाख्रापािन समुह 
िसुयराम रिािी 
९८१९४६२९३१ 

स्वरोिगार, व्र्वासातर्करण सँगै 
मासुमा आत्मतनभयर 

८ लसियनशीि बाख्रापािन समुह 
होम बहादरु राना 
९८६९८५७३३३ 

स्वरोिगार, व्र्वासातर्करण सँगै 
मासुमा आत्मतनभयर 

९ आत्मतनभयर बाख्रापािन समुह 
टेक नारार्ण माझकोटी 

९८४७२१८११० 
स्वरोिगार, व्र्वासातर्करण सँगै 

मासुमा आत्मतनभयर 
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वडामा प्राप्त ठाडो उिुरी सम्बन्िी र्ववरण 
 
 
 

वडा कार्ायिर्मा रहेका जिन्सी सामग्रीहरुको 
र्ववरण 

 

लस.ंनं. उिुरी दताय संख्र्ा ििौट संख्र्ा ििौट हुन बाँकी 
संख्र्ा 

१ ४ ४ ० 

लस.ंनं. र्ववरण संख्र्ा स्रोत प्राप्त लमतत कैफिर्त 

१ ल्यापटप (dell) 1 गा.वव.स 

२ कम्प्युटर (dell) 2 
गुल्मीदरवार 

गा.पा. 
२०७५/०३/०६, 
२०७७/०९/०७ 

३ स्टील दराज 3 गा.वव.स 

४ घुम्ने कुची 4 
गा.वव.स/गाउुँ पा

ललका 

५ प्लाजस्टक कुधचच 43 
गा.वव.स/ 
गाउुँ पाललका २०७५/०५/३० 

६ 
काठको सामान्य 

कुधचच 2 गा.वव.स 

७ 
काठको सामान्य 

टेवल 
4 गा.वव.स 

८ सोफासेट 2 
गुल्मीदरवार 

गा.पा. 
२०७५/०५/२१, 
२०७७/०५/३० 

९ 
फोटोकपी मेलसन 

ब्रोदर 
1 

गुल्मीदरवार 
गा.पा. २०७५/०३/०६ 

वडा कार्ायिर्मा रहेका जिन्सी सामग्रीहरुको र्ववरण 
 
 
 
 
 
 
 

लस.ं
नं. र्ववरण संख्र्ा स्रोत प्राप्त लमतत कैफिर्त 

१० मोवाइि सेट 
गुल्मीदरवार 

गा.पा २०७५/०२/२१ 

११ र्प्रन्टर २ गाउँपालिका  
०७५/०५/०६-
२०७७/०९/७ 

१२ अफिस टेवि २ 
गुल्मीदरवार/गा.

र्व.स २०७५/०२/०६ 

१३ स्टीि टेवि १ गा.र्व.स 

१४ फिल्टर १ गा.र्व.स 

१५ टेवि पंखा २ गा.र्व.स 

१६ ग्र्ास सेट १ गाउँपालिका 
१७ धचर्ा िे १ गा.र्व.स 

१८ 
इलिजमिक 
फकत्िी १ गा.र्व.स 

१९ स्टीि िग १ गा.र्व.स 

२० धचर्ा हदउरी १ गा.र्व.स 

२१ धचर्ा फकत्िी १ गा.र्व.स 

२२ जस्टि धगिास १८ गा.र्व.स 
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वडा कार्ायिर्मा रहेका जिन्सी सामग्रीहरुको र्ववरण 
 
 
 
 
 
 
 

लस.ंनं. र्ववरण संख्र्ा स्रोत प्राप्त लमतत कैफिर्त 

२३ पिाजस्ट धगिास ६ गाउँपालिका २०७७/०५/२
१ 

२४ लसलिङ् पंखा  १ गाउँपालिका २०७७/०५/३
० 

२५ एस कुधचय ३ गा.र्व.स 

२६ उिुरी पेहटका १ गा.र्व.स 

२७ सूचना पाटी १ गाउँपालिका २०७७/०५/३
० 

२८ माइक्रोसकोप १ गा.र्व.स 

२९ हट.भी. १ गा.र्व.स 

३० इिेजमिक हहटर २ गाउँपालिका २०७५/१०/१
५ 

३१ ग्र्ास हहटर  १ गाउँपालिका २०७५/१०/२
१ 

३२ मर्ािकुिेटर २ गाउँपालिका २०७७/१२/२
५ 

३३ वाइिाइ सेट  १ गाउँपालिका २०७६/०२/२
२ 

३४ इ हाजिरी सेट १ गाउँपालिका २०७७/०५/१
१ 

३५ इन्भटर सेट १ गाउँपालिका २०७७/०५/३
० 

वडा कार्ायिर्मा रहेका जिन्सी सामग्रीहरुको र्ववरण 
 
 
 
 
 
 
 

लस.ंनं. र्ववरण संख्र्ा स्रोत प्राप्त लमतत कैफिर्त 

३६ कम्प्र्ुटर टेवि १ गाउँपालिका २०७७/०५/३० 

३७ कोदािो िरुवा १२ गाउँपालिका २०७६/०२/२२ 

३८ वेल्चा १२ गाउँपालिका २०७६/०२/२२ 

३९ गि  २ गाउँपालिका २०७६/०२/२२ 

४० घन २ गाउँपालिका २०७६/०२/२२ 

४१ ठेिा गाडा ४ गाउँपालिका २०७६/०२/२२ 

४२ गैटी  १२ गाउँपालिका २०७६/०२/२२ 

४३ हलसर्ाँ ४ गाउँपालिका २०७६/०२/२२ 

४४ वन्चरो  १ गाउँपालिका  
२०७६/०२/२

५ 

४५ साउण्ड लसस्टम १ गाउँपालिका २०७७/०५/३० 

४६ टी टेवि १ गाउँपालिका २०७७/०५/३० 
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वडा लभत्र रहेका सहकारी तथा र्वत्तीर् संस्था सम्बन्िी र्ववरण 
 
 
 
 
 

लस.ं
नं. संस्थाको नाम ठेगाना संस्थाको 

प्रकुतत 
कैफिर्त 

१ 
उिेिादेवी कृर्ष 

सहकारी ग.ुद.गा.पा-०१ 
सेवामिुक 

 

      
 
 
 
 

         िन्र्वाद Û 



9/6/2021 

186 

  

गुल्मीदरवार गाउँपालिका 
  २ नं. वडा कार्ायिर् 

िुभुङ्ग, गुल्मी 
 

िाहषिक सनमक्षा गोष्ठी      
आ.ि. ०७७/०७८                                      

  

                                                         
 

प्रस्तुतकताय 
रुम बहादरु गाहा 

वडा सधचव   

 गु=द=गा=पा=२, िुभुङ्ग 

  

  

 वडाको संक्षक्षप्त पररचर् 
वडाको भौगोलिक अवजस्थतत M पुवयमा 

चन्रकोट गा.पा. तुराङ्ग, पजश्चममा पर्वत्र 
ततथय स्थि रेसुङ्गा, उत्तरमा गुल्मीदरवार 
गा.पा. १ वलिथुम , दक्षक्षणमा गुल्मीदरवार 

गा.पा.४ र्वरवास 
िनसंख्र्ा M ५१६२ महहिा २६६१ पुरुष २५०१ 

घरिुरी संख्र्ा M ९६१ 
मुख्र् िातिाती M मगर, ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार 
मुख्र् खाद्र्ान्न बािी M मकै, िान, तोरी, गहु, 

कोदो, िििुि,  तरकारी 
मुख्र् बिारक्षेत्र M हहटर्ा बिार 
मुख्र् उत्पादन M मकै, िान, तोरी,  
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कमयचारी सम्बन्िी र्ववरण 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लस.ंन.ं पद 
कमयचारी 
नाम थर 

कार्ायिर् 
खुिेके 
िम्मा 
हदन 

िम्मा 
हाजिरी 
हदन 

बबदा काि 
अनुप
जस्थत 

कैफिर्त 

१ 
वडा 
सधचव 

रुम 
बहादरु 
गाहा 

३०० २६४ १५ १५ ६ 

२ अ.स.इ 

गोकणय 
प्रसाद 

ततलमजल्स
ना 

३०० २७२ १० ८ १० 

४ 
कार्यिर् 
सहर्ोगी  

समुन्र 
शे्ररठ ३०० २८५ ३ 

७ 
 

५ 

बैठक सम्बन्िी र्ववरण 

लस.ंनं
. 

र्ववरण संख्र्ा कैफिर्त 

१ वडा सलमततको बठैक २४ 

२ अनगुमन सलमततको 
बठैक 

०३ 

३ समन्वर् बठैक ०४ 

४  स्टाि बठैक ०३ 

५ अन्र् बठैक ०१ 
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पजन्िकरण सम्बन्िी र्ववरण 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लस.ंनं. र्ववरण िम्मा संख्र्ा कैफिर्त 

१ िन्म १४७ 

२ मतृ्रू् ५२ 

३ र्ववाह ३५ 

४ सम्बन्ि र्वच्िेद ० 

५ बसाइ सराइ गएको २३ 

६ बसाइ सरी आएको २ 

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्िी र्ववरण 
 
 

लस.ंनं
. 

र्ववरण िम्मा 
संख्र्ा 

प्रथम 
चौमालसक 
भमतानी 

दोस्रो 
चौमालसक 
भुमतानी 

तसे्रो 
चौमालसक 
भुमतानी 

१ ज्रे्रठ नागररक २६६ २२८००००। ३१४४०००। ३१९२०००। 

२ एकि महहिा ६० 
वषय पुगेको 

८६ ५१२०००। ७३६०००। ६८८०००। 

३ र्विवा ८९ ५६८०००। ६८८०००। ७१२०००। 

४ पूणय अपाङ्ग 
भएका 

१० १०८०००। १०८०००। १२००००। 

५ अतत अशमत 
अपाङ्ग भएका 

३५ १९८४००। १९८४००। २२४०००। 

६ ग वगयको अपाङ्ग 
भएका 

८ ५०४००। 

७ बािबालिका ७४ १०५६००। ११८४००। ११८४००। 
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लसिाररस/प्रमाखणत सम्बन्िी र्ववरण 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लस.ंनं. र्ववरण संख्र्ा कैफिर्त 

१ नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्र ११८ 

२ प्रततलिर्प नागररकताको प्रमाण पत्र ७६ 

३ अंधगकृत नागररकता लसिाररस ० 

४ नाता प्रमाखणत नेपािी ६३ 

५ नाता प्रमाखणत अंगे्रिी र्वदेश 
प्रर्ोिन   

१५ 

६ पेन्सन सम्बन्िी कागिात प्रमाखणत ५ 

७ नाबािक पररचर् पत्र लसिाररस १ 

८ व्र्वसार् दताय लसिाररस २ 

९ आर् स्रोत प्रमाखणत ३ 

१० अन्र् प्रमाखणत ०३ 

रािश्व संकिन सम्बन्िी र्ववरण 
 
 
 
 

लस.ंनं. र्ववरण रकम 

१ भूलम तथा मािपोत कर १५२००। 

२ घर कर १६१३०। 

३ लसिाररस दस्तुर १३५२००। 

४ व्र्जमतगत घटना दताय दस्तुर १६०००। 

५ अन्र् दस्तुर १००००। 
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कृषक अनुदान सम्बन्िी र्ववरण 
 
 
 

लस.ंन.ं अनुदान र्ववरण मुख्र् उपिब्िी 

१ 
कागती र्वरुवा खररद 

५०Ü अनुदान 

व्र्ावसातर्कता सँगै 
स्वरोिगार k|j{4g 

वडा स्तरमा संचािन भएका र्ोिनाको र्ववरण 
 
 
 
 
 

लस.ंनं
. र्ोिनाको िम्मा संख्र्ा कुि बिेट कुि खचय मुख्र् उपिब्िी 

१ १६ ४३३६०००। १००Ü सम्पन्न भएको 
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वडामा रहेका सामाजि संघ संस्थाहरु 
 
 
 

लस.ंन.ं संघ संस्थाको नाम 
अध्र्क्षको नाम र 
सम्पकय  नम्बर 

संस्थाको उद्देश्र् 

१ श्री एभरग्रीन र्ुवा मिव 
कमि थापा 
९८४७४१४८८८ 

मुनािारहहत 
सामाजिक 

कार्यमा समयर्पत 

वडामा रहेका कृषक समूह सम्बन्िी र्ववरण 
 
 
 
 
 

लस.ं
नं. समुहको नाम 

अध्क्षको नाम र सम्पकय  
नम्बर 

उद्देश्र् 

१ 
लशव शंकर स्माटय गाउँ 
vfBGgjfnL pkef]Qf समुह 

दगुायमणी गौतम 
९८४७५०५१३० 

प्रर्वधिको प्रर्ोग सँगै कृर्षवािी 
उत्पादनमा सहजिकरण 

२ 
काभे्रपोखरी तरकारी तथा 

िििुि समुह 
िगर लसहं थापा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन 

सहजिकरण गने 
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वडामा प्राप्त ठाडो उिुरी सम्बन्िी र्ववरण 
 
 
 
 
 

लस.ंनं. उिुरी दताय संख्र्ा ििौट संख्र्ा ििौट हुन बाँकी 
संख्र्ा 

१ ४ ४ ० 

वडा लभत्र रहेका सहकारी तथा र्वत्तीर् संस्था सम्बन्िी र्ववरण 
 
 
 
 
 

लस.ं
नं. संस्थाको नाम ठेगाना संस्थाको 

प्रकुतत 
कैफिर्त 

१ 
काभे्रपोखरी वचत 
तथा qm[0f ;xsf/L 

ग.ुद.गा.पा-०२ 
सेवामिुक 
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         िन्र्वाद Û 

गलु्मीदरवार गाउँपालिका ३ 
नं. वडा कार्ायिर्को वार्षयक 

प्रगती प्रततवेदन 
आ.व.२०७७/०७८ 

प्रस्तुतकताय 
पखूणयमा तघलमरे 

वडा सधचव, ३ नं. वडा कार्ायिर् 
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वडाको सकं्षक्षप्त पररचर् : 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

गुल्मी जजल्लाका ९३ वटा वडािरु लमलेर १२ ओटा स्थानीय 
सरकार बनेका छन ् । ७ ओटा वडािरु लमलेर बनेको एउटा 
स्थानीय सरकार िो, गुल्मीदरबार गाउुँ पाललका । यस 
गाउुँ पाललकामा रिेका ७ वडािरुमध्ये रेसङु्गाको काखमा रिेको 
सनु्दरनगरी वडा िो, गौँडाकोट । यस वडामा ववलभन्न िालमचक 
तथा सांस्कृनतक मित्व बोकेका मठ-मजन्दरिरु तथा जातीय 
भेिभिुा देख्न पाईन्छ । प्रकृनतको मनोरम दृश्य ताराखसे गुफा, 
भवुाने पाकच , सपुा देउराली मजन्दर, लसलमभमुी मजन्दर लगायतका 
मन ैलोभ्याउने पयचटकीय सम्भावना बोकेका स्थलिरु पनन यसै 
वडामा रिेका छन ्। यस वडामा २ ओटा माध्यलमक र २ ओटा 
प्राथलमक ववद्यालयिरु रिेका छन ् । गुल्मीदरबार 
गाउुँ पाललकाको केन्र पनन यसवैडाको गौँडाकोट बजारमा रिेको 
छ ।  
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वडाको भौगोलिक अवजस्थतत : 

गुल्मीदरबार गाउुँ पाललका लभत्र रिेका ७ ओटा 
वडािरुमध्ये गौँडाकोट पनन एक िो । यस वडाको 
प वचतफच  वडा नं.४ बबरबास, पजश्चमतफच  रेसुङ्गा 
नगरपाललका वडा नं.१३, उत्तरतफच  वडा नं.२ जुभुङ्ग र 
दक्षक्षणतफच  वडा नं.७ दरबार देववस्थान पदचछ । 

घरिुरी सङ्ख्र्ा : 

यस वडामा कुल घरिुरी सङ्ख्या २०६८ सालको 
जनगणना अनुसार ६४३ रिेको र आ.व. २०७५/०७६ को 
सवेक्षण अनुसार कुल घरिुरी सङ्ख्या ६९२ छन । 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

िनसङ्ख्र्ा: 
यस गौँडाकोट वडाको कुल जनसङ्ख्या २०६८ सालको 
जनगणना अनुसार २५६३ रिेको छ । जसमध्ये १०५२ 
पुरुि र १५११ महिला रिेका छन ् । आ.व. २०७५/०७६ 
को सवेक्षण अनुसार कुल जनसङ्ख्या २८९३ रिेको छ 
। जसमा पुरुि १२३२ र महिला १६६१ छन ्। 

मुख्र् िातिाती : 

यस वडामा मुख्यगरी मगर, क्षेत्री, दललत र ब्रह्यमण 
जातीका माननसिरुको बािुल्यता रिेको पाईन्छ । 
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मुख्र् खाद्र्ान्न बािी : 

यस वडाको मुख्य खाद्यान्न बाली मकै रिेको छ । 

मुख्र् बिार क्षेत्र : 

नेटा, राजा र गौँडाकोट बजार यस वडाका मुख्य बजार 
के्षत्र िुन ्। 

मुख्र् उत्पादन : 

यस वडामा मुख्यगरी सुन्तला, कागती, अदवुा, तरकारी 
र दिु उत्पादन िुन्छ । 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

कमयचारी सम्बन्िी र्ववरण : 
क्र.स. पद कमिचारीको 

नामथर 

कायािलय 
खलेुको 

िम्मा र्दन 

िम्मा 
हाजिरी 
र्दन 

नबदा काि अनपुजस्थत कैहफयत 

१ िडा सजचि पूजणिमा जघनमरे  
३०० 

२६७ १२ २१ ० 

२ ओर्रनसयर नसता लम्तरी  
३०० 

१४८ ११
० 

२० ० ९८ र्दन 
सतु्केरी 
नबदा 

३ ना प स्िा प्रा उद्धि प्र. 
न्यौपाने 

३०० २७८ १२ १० ० 

४ कायािलय 
सहयोगी 

नैना थापा ३०० २७८ १५ ७ ० 

५ कायािलय 
सहयोगी 

अिुिन हि क ३०० २९५ ५ ० ० 
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बैठक सम्बन्िी र्ववरण : 

क्र.स. हििरण सङ्गख्या कैहफयत 

१ िडा सनमनत बैठक २९ 

२ अनगुमन सनमनतको बैठक ३ 

३ नबपद् सम्बन्िी बैठक ७ 

४ अन्य बैठक ६ 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

क्र.स. हििरण सङ्गख्या कैहफयत 

१ िन्म 
 

६७ 

२ मतृ्य ु
 

३२ 

३ नबिाह 
 

२० 

४ सम्बन्ि नबच्छेद ५ 

५ बसाइसराई गएको 
 

१० िटा ३६ 
िना 

६ बसाइसराई आएको 
 

२ िटा ९ िना 

पजजिकरण सम्बन्िी र्ववरण: 
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पजजिकरण सम्बन्िी र्ववरण: 

६७ 

३२ 
२० 

५ 
१० 

२ 
० 

१० 

२० 

३० 

४० 

५० 

६० 

७० 

८० 

िन्म मतृ्र् ु बबवाह सम्बन्ि बबच्िेद बसाइसराई गएको बसाइसराई 
आएको 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

क्र
.स
. 

हििरण िम्मा 
संख्या 

प्रथम 
चौमानसक 

दोस्रो 
चौमानसक 

तेस्रो 
चौमानसक 

िम्मा र्कु्तानी 
रकम 

१ ज्येष्ठ नागररक १६९ १३,३२,००० १८,०३,००
० 

२०,२८,००
० 

५१,६३,००० 

२ ज्येष्ठ दनलत १६ १,२०,००० १,२०,००० १,२८,००० ३,६८,००० 

३ एकल महहला ६० 
िषि मानथ 

५३ ३,३६,००० ४,२४,००० ४,२४,००० ११,८४,००० 

४ हिििा ६३ ४,४०,००० ४,७२,००० ५,१२,००० १४,२४,००० 

५ पूणि अपाङ्गता र्एका ५ ६०,००० ६०,००० ६०,००० १,८०,००० 

६ अनत अशक्त अपाङ्गता 
र्एका 

१६ ८९,६०० ८९,६०० १,०२,४०० २,८१,६०० 

७ (ग) िगिको अपाङ्गता 
र्एका 

९ 0 0 ५४,६०० ५४,६०० 

८ दनलत बालबानलका २७ ४४,८०० ४४,८०० ४३,२०० १,३२,८०० 

िम्मा ३५८ २४,२२,४०० ३०,१३,४०० ३३,५२,२०
० 

८७,८८,००० 

सामाजिक सरुक्षा सम्बन्िी र्ववरण : 



9/6/2021 

199 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

क्र.स.  हििरण सङ्गख्या कैहफयत 

१ नेपाली नागररकता प्रमाण पत्र ८९ 

२ प्रनतनलपी नागररकता प्रमाण पत्र ४५ 

३ अंनगकृत नागररकता नसफाररस १ 

४ नाता प्रमाजणत नेपाली  ३८ 
नाता प्रमाजणत अंग्रिेी १२ 

५ पेन्सन सम्बन्िी कागिात प्रमाजणत १० 

६ नाबालक पररचय पत्र नसफाररस १ 

७ व्यिसाय दताि नसफाररस १२ 

८ आयस्रोत प्रमाजणत २२ 

९ अन्य प्रमाजणत १३७ 

१० अन्य नसहफरस ४१७ 

११ नन:शलु्क पशऔुषनि हितरण ३४४ 

१२ पशपंुक्षीको उपचार सङ्गख्या १०७८९ 

१३ कृषक सँगको रे्टघाट कायिक्रम ३४४ 

१४ ए आई १२० 

लसिाररस तथा प्रमाखणत सम्बन्िी 
र्ववरण : 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

क्र.स. हििरण रकम 

१ र्नूम तथा मालपोत कर 
 

१२५४ १,२०,७७६ 

२ घर बहाल कर 
 

३४ ६०,६३२ 

३ नाता प्रमाखणत दस्तरु ५० १९,८०० 

४ नसफाररस दस्तरु 
 

७१४ १,१३,२५० 

५ व्यजक्तगत घटना दताि दस्तरु 
 

११७ ३४,१०० 

६ अन्य दस्तरु 
 

१ २,५०० 

िम्मा 
 

२१७० ३,५१,०५८ 

रािस्व संकिन सम्बन्िी र्ववरण : 
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कृर्ष अनुदान सम्बन्िी र्ववरण : 

क्र.स. अनदुान हििरण संख्या मखु्य उपलब्िी 

१ कोनर्ड १९ कृहष अनदुान 
 

१६ कृहष उपि उत्पादनमा बदृ्धि 

२ टनेल हितरण 
 

१४ कृहष उपि उत्पादनमा बहृद्ध 

३ हिउहििन हितरण ४ िटा कृषक 
समूहलाई 

कृहष उपि उत्पादनमा बहृद्ध 

४ नमनी हटलर 
 

४ िटा कृहष उत्पादनमा सहिता 

५ मास ुपसल सिुार 
 

३ िना बहृद्ध 

६ सनु्तला कागती हिरुिा 
हितरण 

१७५० हिरुिा कृहष उपि उत्पादनमा बहृद्ध 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

वडा स्तरमा संचािन भएका र्ोिना : 

क्र.

सं. 

योिनाको नाम ननमािण कम्पनी तथा 
उपर्ोक्ता समूह 

कुल 
बिेट 

कुल खचि मखु्य उपलब्िी 

१ पश ुऔषनि खररद गा पा माफि त ५०,००
० 

५०,००
० 

कृषकहरुलाई 
नन:शलु्क पशऔुषनि 

हितरण 

२ नबउहििन खररद िडा कायािलय 
माफि त 

२०,००
० 

२०,००
० 

कृहष उत्पादनमा 
मद्दत 

३ सनु्तला तथा कागती 
हिरुिा खररद 

निदगुाि कृहष 
सहकारी माफि त 

२५,००
० 

३०,००
० 

कृषकहरुलाई 
प्रोत्साहन 

४ अपाङ्ग बाख्रापालन उपर्ोक्ता समूह ५०,००
० 

५०,००
० 

आयआििनमा िहृद्ध 

५ िनिाती रे्षर्षुा 
संरक्षण 

उपर्ोक्ता समूह ५०,००
० 

५०,००
० 

रे्षर्षुा तथा 
संस्कृनतको संरक्षण 

६ दनलत बाख्रापालन उपर्ोक्ता समूह १,००,०
०० 

१,००,०
०० 

आयआििनमा िहृद्ध 

७ ननदरु कानलका संरक्षण उपर्ोक्ता समूह ५०,००
० 

५०,००
० 

मजन्दर संरक्षण 
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८ म्यालपोखरी मा.हि. 

संचालन अनदुान 

हिद्यालयमाफि त २,००,००
० 

२,००,००
० 

हिद्यालय संचालन 

९ रािारुन्खा मा.हि. 
संचालन अनदुान 

हिद्यालयमाफि त १,५०,००
० 

१,५०,००
० 

हिद्यालय संचालन 

१० माइकास्थान प्रा.हि. 
संचालन अनदुान 

हिद्यालयमाफि त ५०,००० ५०,००० हिद्यालय संचालन 

११ स्िामीपोखरी प्रा.हि. हिद्यालयमाफि त ५०,००० ५०,००० हिद्यालय संचालन 

१२ स्िास््य अनदुान स्िास््य 
चौकीमाफि त 

१,००,००
० 

१,००,००
० 

कायािलय संचालन 

१३ र्गरेथान मजन्दर 
कोलडाँडा र्ल 
ननयन्त्रण 

उपर्ोक्ता समूह ४०,००० ४०,००० र्ल ननयन्त्रण 

१४ सपुाखोला देिी देउराली 
मजन्दर व्यिस्थापन 

उपर्ोक्ता समूह १,५०,००
० 

१,५०,००
० 

मजन्दरको ममित तथा 
व्यिस्थापन 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

१
५ 

दहपोखरी आमासमूह 
प्रनतक्षालय 

उपर्ोक्ता 
समूह 

७५,००० ७५,००० प्रनतक्षालय स्तरोन्ननत 

१
६ 

घमु्टी पखेु नबरमान मो बा 
हेमपाईप तथा पखािल 
ममित 

उपर्ोक्ता 
समूह 

२,५०,०
०० 

२,५०,०
०० 

मोटरबाटोको ममित 
तथा संरक्षण 

१
७ 

घमु्टी पौिाखकि  तारिाली उपर्ोक्ता 
समूह 

१,००,०
०० 

१,००,०
०० 

मोटरबाटोको संरक्षण 

१
८ 

चारपोखरी मोटरबाटो उपर्ोक्ता 
समूह 

५०,००० ५०,००० नर्एको 

१
९ 

िलडाँडँ मो बा ननमािण उपर्ोक्ता 
समूह 

१,००,०
०० 

१,००,०
०० 

मोटरबाटोको ममित 

२
० 

दह घमु्टी डौडाल मो बा 
पखािल तथा ग्यानबन 

उपर्ोक्ता 
समूह 

२,२५,०
०० 

२,२५,०
०० 

मोटरबाटोको 
स्तरोन्ननत 

२
१ 

पखेु ठूलापोखरा जघनमरेटोल 
मो बा 

उपर्ोक्ता 
समूह 

५०,००० ५०,००० नर्एको 

२
२ 

फुटकर योिना गाउँपानलका
माफि त 

२,२६,०
०० 

२,२६,०
०० 

पाईप खररद 
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२३ बढुीपोखरी लामागाडे 
घोडा गोरेटो बाटो 

उपर्ोक्ता समूह ५०,००० ५०,००
० 

गोरेटो बाटोको ननमािण 

२४ मटीखाना ढुङ्गे मो बा 
ममित 

उपर्ोक्ता समूह १,००,००
० 

१,००,०
०० 

मोटरबाटोको ममित 

२५ म्यालपोखरी खाम्िा 
मो बा ममित 

उपर्ोक्ता समूह १,७५,००
० 

१,७५,०
०० 

मोटरबाटोको ममित 

२६ ममित संर्ार उपर्ोक्ता समूह ५,००,००
० 

५,००,०
०० 

िडानर्त्रका 
मोटरबाटोहरुको ममित 

२७ रािा िारापानी 
गोरेटो बाटो ममित 

उपर्ोक्ता समूह ५०,००० ५०,००
० 

गोरेटो बाटो ममित 

२८ रािा र्टे्टचौर मो बा 
पखािल ननमािण 

उपर्ोक्ता समूह १,००,००
० 

१,००,०
०० 

मोटरबाटोको संरक्षण 

२९ आरुगैरा हफरहफरे 
खा पा टंकी ननमािण 

उपर्ोक्ता समूह १,००,००
० 

१,००,०
०० 

खानेपानीको संरक्षण 

३० ठूलापिेँरा ममित उपर्ोक्ता समूह १,००,००
० 

१,००,०
०० 

महुान संरक्षण 

३१ ठूलापोखरा खा पा 
व्यिस्थापन 

उपर्ोक्ता समूह ७५,००० ७५,००
० 

नर्एको 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

३
२ 

ननदरु ररङ्गरोड मो बा उपर्ोक्ता समूह १,४०,०
०० 

१,४०,०
०० 

मोटरबाटो स्तरोन्ननत 

३
३ 

पाखखुोला िारापानी नलजफ्टङ्ग खा पा उपर्ोक्ता समूह १,५०,०
०० 

१,५०,०
०० 

खानेपानीको संरक्षण 

३
४ 

बकेुनी पिेँरा लमु्थर गोरेटो बाटो उपर्ोक्ता समूह ५०,००
० 

५०,००
० 

गोरेटो बाटो ननमािण 

३
५ 

मल्दी नलजफ्टङ्ग खा पा ममित उपर्ोक्ता समूह २,००,०
०० 

२,००,०
०० 

खानेपानीको संरक्षण 

३
६ 

रेडक्रस खा पा पाईप मरेमत उपर्ोक्ता समूह ५०,००
० 

५०,००
० 

खानेपानीको संरक्षण 

३
७ 

सपुाखोला खा पा ररिर्ि टंकी ढलाई उपर्ोक्ता समूह ६०,००
० 

६०,००
० 

खानेपानीको संरक्षण 

३
८ 

साहखुोला था्ला पखेु खा पा टंकी उपर्ोक्ता समूह १,००,०
०० 

१,००,०
०० 

नभएको 

३
९ 

साहखुोला पखेु ठूलापोखरा खा पा 
ममित 

उपर्ोक्ता समूह ५०,००
० 

५०,००
० 

खानेपानीको संरक्षण 

४
० 

बढुीपोखरी छत्र मजन्दर प्राङ्गण ममित उपर्ोक्ता समूह ७५,००
० 

७५,००
० 

सामाजिक सांस्कृनतक 
मजन्दरको संरक्षण 

४
१ 

साहखुोला पखेु खा पा टंकी ननमािण उपर्ोक्ता समूह १,००,०
०० 

१,००,०
०० 

खानेपानीको संरक्षण 
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काम नभएका योजनािरु 

क्र.सं. र्ोिनाको नाम कुि बिेट 

१ चारपोखरी मोटरबाटो ग्याबबन तथा पखाचल ५०,००० 

२ पुखे ठ लापोखरा नघलमरेटोल मो बा ववस्तार ५०,००० 

३ सािुखोला थाप्ला पुखे खा पा टङ्की पुन ननमाचण १,००,००० 

क्र.सं. र्ववरण र्ोिनाको 
सङ्ख्र्ा 

कुि बिेट 

१ काम सम्पन्न योजनािरु ३८ ४१,८६,००० 

२ काम नभएका योजनािरु ३ २,००,००० 

३ जम्मा ४१ ४३,८६,००० 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

93% 

7% 

काम सम्पन्न योजनािरु काम नभएका योजनािरु 
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वडामा रहेका सामाजिक संघ संस्थाहरु : 

क्र.सं. संघ संस्थाको नाम अध्यक्षको नाम र सम्पकि  
नं. 

संस्थाको उदेश्य 

१ न्यू र्दपज्योनत यिुाटलब गम्मर नसं खास ु

९८४४७५२८६६ 

खेलकुदको हिकास तथा 
सामाजिक कायि 

२ नि जक्षनति यिुाटलब कमल काकी सामाजिक कायि 

३ नमलनसार यिुा समूह पदम सयुििंशी सामाजिक कायि 

४ छरछरे यिुाटलब तेि बहादरु घनति सामाजिक कायि 

५ र्नुमका यिुाटलब लाल बहादरु सराङ्गकोटी 
९८६३९१४१४३ 

खेलकुदको हिकास तथा 
सामाजिक कायि 

६ गौरीशंकर यिुाटलब अम्मर बहादरु जघनमरे 
९८६६२८५०२० 

खेलकुदको हिकास तथा 
सामाजिक कायि 

७ ईन्रेणी यिुाटलब सन्तोष थापा 
९८४७५७१३०० 

सामाजिक कायि 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

कृषक समूह सम्बन्िी र्ववरण : 

क्र.सं. समूहको नाम अध्यक्षको नाम र सम्पकि  नं. संस्थाको उदेश्य 

१ लालीगुरँास तरकारी उत्पादक कृषक 
समूह 

मेघ बहादरु जघनमरे 
९८४७०७२८६० 

तरकारी उत्पादन 

२ हपपलडाँडा तरकारी उत्पादक कृषक 
समूह 

नलला देिी पनु 
९८६७९२६२५८ 

तरकारी उत्पादन 

३ निदगुाि कृषक समूह रािा सिुदेी ९८६७१४७८६८ बचत तथा कृहष उपि उत्पादन 

४ नसमीर्मुी तरकारी उत्पादक कृषक 
समूह 

राम बहादरु थापा 
९८४७२२००६८ 

तरकारी उत्पादन 

५ देिीथान तरकारी उत्पादक कृषक 
समूह 

गंगा खास ु तरकारी उत्पादन 

६ सनुौलो नबहानी कृषक मकै उत्पादक 
समूह 

लमुान नसं ढेंगा 
९८४७४४२५९७ 

मकैको नबउ उत्पादन 

७ सपुादेउरालीतरकारी कृषक समूह शेर बहादरु थापा 
९८६७८३७१०९ 

 

तरकारी उत्पादन 
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वडामा प्राप्त ठाडो उिरुी सम्बन्िी र्ववरण : 

क्र.सं. उिरुी दताि 
संख्या 

फछौट संख्या फछौट हनु बाँकी 
संख्या 

१ ४ ४ ० 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

वडा कार्ायिर्मा रहेका जिन्सी सामाग्रीहरुको र्ववरण : 

qm=;= ljj/0f ;+Vof ;|f]t k|fKt ldlt s}= 

1 l:6n b/fh 3 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&#-)&$ 

2 6]a'n ;fbf 2 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&#-)&$ 

3 j8f sfof{no  1 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&#-)&$ 

4 s'rL{ ;fbf 2 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&#-)&$ 

5 Sofns'n]6/ 1 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&#-)&$ 

6 6]a'n 3/f{jfnf 1 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&#-)&$ 
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7 Knfli6s s'rL{ 10 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&#-)&$ 

8 sf7sf] s'rL{ 2 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&#-)&$ 

9 sL af]8{ 1 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&#-)&$ 

10 Nofk6k 1 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&#-)&$ 

11 sf7sf] 6]a'n 1 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&#-)&$ 

12 sf7sf] s'rL{ 1 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&#-)&$ 

13 sf7sf] a]~r 4 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&#-)&$ 

14 kmf]Nl8ª s'rL{ 1 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&$-)&% 

15 Knfli6s s'rL{ 18 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&$-)&% 

16 clkm; b/fh 1 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&$-)&% 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

17 lsrg ¥ofs 1 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&$-)&%   

18 l6gsf] afs; 1 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&$-)&%   

19 Uof; r'nf] 1 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&$-)&%   

20 ph'/L k]6Lsf 1 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&$-)&%   

21 u'gf;f] k]6Lsf 1 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&$-)&%   

22 cf/fdbfoL a]~r 1 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&$-)&%   

23 ;f]kmf ;]6 1 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&$-)&%   

24 sDKo'6/ 1 ufpFkflnsf dfkm{t cf j )&$-)&% 

25 Aof6«L OGe6/ 1 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^   

26 3'Dg] s'rL{ 5 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^   

27 b/fh 2 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^   

28 ;f]kmf ;]6 1 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^   

29 lk|G6/ 1 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^   

30 df]6/;fO{sn 1 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^ 
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41 :6Ln hu 1 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^  

42 a]Nrf 12 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^  

43 a~r/f] 2 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^  

44 sf]bfnf] 12 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^  

45 un 2 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^  

46 3g 2 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^  

47 7]nf uf8f 4 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^  

48 xFl;of 4 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^  

49 Knfli6s s'rL{ 12 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^  

50 jfO{kmfO{ 1 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^  

51 vf=kf= lkml6ª ;]l6ª 1 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^  

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

31 df]afOn ;]6 2 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^ 

32 6]a'n 5 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^  

33 kbf{ 14 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^  

34 Uof; lx6/ 1 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^  

35 l;lnG8/ 2 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^  

36 ufu|L 1 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^  

37 afN6L 3 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^  

38 O{ lsTnL 1 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^  

39 O{ k+vf 2 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^  

40 lkmN6/ 1 ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^  
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52 kl~hs/0f /lhi6/   ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^  

53 kmfOn kf]sf   ufpFkflnsf dfkm{t )&%-)&^  

54 6]a'n 1 ufpFkflnsf dfkm{t )&^-)&& 

55 b/fh 1 ufpFkflnsf dfkm{t )&^-)&& 

56 ;fp08 :6d 1 ufpFkflnsf dfkm{t )&^-)&& 

57 sDKo'6/ 1 ufpFkflnsf dfkm{t )&&-)&* 

58 lk|G6/ 1 ufpFkflnsf dfkm{t )&&-)&* 

59 :Sofg/ 1 ufpFkflnsf dfkm{t )&&-)&* 

60 sf]bfnf] 2 ufpFkflnsf dfkm{t )&&-)&* 

61 a~r/f] 2 ufpFkflnsf dfkm{t )&&-)&* 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

62 3g 2 ufpFkflnsf 

dfkm{t 

)&&-)&* 

63 un 2 ufpFkflnsf 

dfkm{t 

)&&-)&* 

64 a]Nrf 2 ufpFkflnsf 

dfkm{t 

)&&-)&* 

65 jfOkmfO{ 1 ufpFkflnsf 

dfkm{t 

)&&-)&* 
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वडाँ अन्तगयत रहेका सावयितनक सम्पर्त्तको र्ववरण : 

क्र.सं. हििरण स्थान स्िानमत्ि क्षेत्रफल दताि पिुाि 
र्ए/नर्एको 

१ रेडक्रस र्िन रािा रेडक्रस २ आना र्एको 
२ िडा कायािलय र्िन रािा िडा कायािलय ७ आना र्एको 
३ स्िास््य चौकी 

र्िन परुानो 
रािा स्िास््य चौकी ८ आना र्एको 

४ स्िास््य चौकी 
र्िन नयाँ 

रािा स्िास््य चौकी ५ रोपनी र्एको 

५ नमनुा सामदुाहयक 
बन 

म्यालपोख
री 

उपर्ोक्ता सनमनत 
(नेपाल सरकार) 

३२ हेटटर नर्एको 

६ जशिल सामदुाहयक 
बन 

रािारु
न्खा 

उपर्ोक्ता सनमनत 
(नेपाल सरकार 

१७ हेटटर नर्एको 

७ िाबनुिारा 
सामदुाहयक बन 

िाबनुिारा उपर्ोक्ता सनमनत 
(नेपाल सरकार 

९३ हेटटर नर्एको 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

८ कानलका मजन्दर  रािा उपर्ोक्ता सनमनत २ आना नर्एको 

९ देहिथान मजन्दर रािा उपर्ोक्ता सनमनत २ आना नर्एको 

१० नसनमर्मुी मजन्दर गौँडाकोट उपर्ोक्ता सनमनत ५ आना नर्एको 

११ र्गेर स्थान मजन्दर पखेु उपर्ोक्ता सनमनत ६आना नर्एको 

१२ जशिालय मजन्दर उररमडाँडा उपर्ोक्ता सनमनत १ रोपनी नर्एको 

१३ जशिालय मजन्दर म्यालपोखरी उपर्ोक्ता सनमनत नर्एको 

१४ सपुाखोला देिी 
देउराली मजन्दर 

सपुाखोला उपर्ोक्ता सनमनत १ रोपनी नर्एको 

१५ छत्र महाराि 
मजन्दर 

बढुीपोखरी उपर्ोक्ता सनमनत १ रोपनी नर्एको 
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u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

१६ र्गिती मजन्दर लमु्थर उपर्ोक्ता सनमनत १२आना नर्एको 
१७ देहिथान मजन्दर ननदरु उपर्ोक्ता सनमनत १३ आना नर्एको 
१८ थाम्कामाई मन्दर डौडाल उपर्ोक्ता सनमनत ३ आना नर्एको 
१९ रै्रि मजन्दर म्यालपोखरी उपर्ोक्ता सनमनत ४आना नर्एको 

२० देिी मजन्दर ननदरु उपर्ोक्ता सनमनत १ रोपनी नर्एको 
२१ नसद्ध मजन्दर दहपोखरी उपर्ोक्ता सनमनत ३ आना नर्एको 
२२ नसििनजशल आमा 

समूह र्िन 

पखेु उपर्ोक्ता सनमनत २ रोपनी नर्एको 

२३ दहपोखरी आमा 
समूह र्िन 

दहपोखरी उपर्ोक्ता सनमनत ७ आना नर्एको 

२४ देहिस्थान आमा 
समूह प्रनतक्षालय 

रािा 
छापपोखरा 

उपर्ोक्ता सनमनत ४ आना नर्एको 

२५ गौँडाकोट 
जशिलपाटी 

गौँडाकोट उपर्ोक्ता सनमनत ३ आना नर्एको 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

२६ दहघमु्टी जशिलपाटी दहघमु्टी उपर्ोक्ता सनमनत ६आना नर्एको 

२७ र्दपज्योनत प्रनतक्षालय रािा उपर्ोक्ता सनमनत ५ आना नर्एको 

२८ रुन्खादह जशिलपाटी रुन्खादह उपर्ोक्ता सनमनत ४ आना नर्एको 

२९ माईका स्थान प्रा.हि. पखेु नेपाल सरकार ४ रोपनी नर्एको 

३० रािा रुन्खा मा.हि. रािा नेपाल सरकार ४रोपनी र्एको 

३१ म्यालपोखरी मा.हि. गौँडाकोट नेपाल सरकार ८ रोपनी नर्एको 

३२ स्िामीपोखरी प्रा.हि. ननदरु नेपाल सरकार १४ आना र्एको 

३३ िनता बाल हिकास 
केन्र 

डौडाँल नेपाल सरकार १ रोपनी र्एको 

३४ बढुीपोखरी उपर्ोक्ता सनमनत १ रोपनी नर्एको 
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u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

३५ दहपोखरी उपर्ोक्ता सनमनत १३ 
रोपनी 

नर्एको 

३६ हररयाली 
सामदुाहयक बन 

पखेु उपर्ोक्ता सनमनत १२.५ 
हेटटर 

नर्एको 

३७ दजक्षण कानलका 
मजन्दर 

िारापानी उपर्ोक्ता सनमनत ४ आना नर्एको 

३८ मानलका मजन्दर िारापानी उपर्ोक्ता सनमनत ५ आना नर्एको 

३९ जशिालय मजन्दर िारापानी उपर्ोक्ता सनमनत ४ आना नर्एको 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

वडा लभत्र रहेका सहकारी तथा र्वर्त्तर् 
संस्था सम्बन्िी र्ववरण : 

क्र.सं. संस्थाको नाम ठेगाना संस्थाको प्रकृनत 

१ ग्लोबल आई एम ई बैंक ग ुद गा पा – ३, 
गौँडाकोट बिार 

हिजिय कारोबार 

२ पानथर्रा मननट्रान्सफर ग ुद गा पा – ३, 
गौँडाकोट बिार 

हिजिय कारोबार 

३ सबैको लघहुिि हिजिय संस्था ग ुद गा पा – ३, 
गौँडाकोट बिार 

हिजिय कारोबार 

४ सयुोदय लघहुिि हिजिय संस्था ग ुद गा पा – ३, 
गौँडाकोट बिार 

हिजिय कारोबार 

५ उन्ननत लघहुिि हिजिय संस्था ग ुद गा पा – ३, 
गौँडाकोट बिार 

हिजिय कारोबार 

६ ग्लोबल आई एम ई लघहुिि हिजिय 
संस्था 

ग ुद गा पा – ३, 
गौँडाकोट बिार 

हिजिय कारोबार 

७ साना हकसान कृहष सहकारी संस्था ग ुद गा पा – ३, रािा कृहष उत्पादन 
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u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

८ निदगुाि कृहष सहकारी संस्था ग ुद गा पा – 

३, रािा 
कृहष उत्पादन 

९ कानलका महहला िागनृत 
बहउुदे्दश्यीय सहकारी संस्था 

ग ुद गा पा – 

३, रािा 
बहउुदे्दश्यीय 

१० गौँडाकोट अदिुा उत्पादक 
सहकारी संस्था  

ग ुद गा पा – 

३, गौँडाकोट 
बिार 

अदिुा उत्पादन 

११ निदगुाि महहला दगु्ि उत्पादक 
कृहष स.स. नल. 

ग ुद गा पा – ३ दिु उत्पादन 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

 k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmdfkm{t #! hgf ljkGg JolQmx?nfO{ ljleGg 

of]hgfx?df /f]huf/ lbO{ cfly{s ;xof]u ePsf] . 

 ;'/lIft gful/s cfjf; sfo{qmdsf] nflu  !$ 3/kl/jf/ 5gf}6 ePsf  

 ldlt @)&& ;fn cflZjg !@ ut]af6 cgnfO{g JolQmut 36gfbtf{sf] 

;'?jft ul/Psf] . 

 dlxgfsf] Ps lbg  j8f sfof{no  kl/;/  ;fd'lxs  ;/;kmfO{  sfo{ 

;~rfng . 

 e"ld a}+s :yfkgfsf] nflu afemf] hUuf ljj/0f cfPsf] kl/jf/ ;+Vof @ 

/x]sf] . 
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u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

 ldlt @)&*/)!/)@ ut]af6 cgnfO{g gubL /l;b tyf dfnkf]t     

s/sf] ;'?jft ul/Psf] . 

 xfp; jfol/ª # hgf, knlDaª # hgf, 8f]h/ ck/]6/ ! hgf, a'l6s 

% hgf, d]nldnfk # hgf, l;nfO{s6fO{ ! hgf u/L hDdf !^ hgfn] 

ljleGg tflnd lnO{ l;k tyf Ifdtfsf] ljsf; ePsf] . 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

केहह िोटोहरु 

व्र्जमत्तगत घटना दताय अनिाइन सुरुवात 
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u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

/fhf e6\6]rf}/ df]=af= kvf{n         

cf?u}/f lkm/lkm/] vf=kf= 6+sL 

lgdf{0f 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

  
k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd ;'?jft 

Training CST/1St Days/Music for Quietness (Prem Rana-autari)/01 Track 1.wma
Training CST/1St Days/Music for Quietness (Prem Rana-autari)/01 Track 1.wma
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u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

b/af/ s[lif kmd{sf] g;{/L   

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

hfa'gwf/f b]ljyfg vf=kf=    

bx 3'DtL 8f}8fn df]=af= 

lgdf{0f 

Training CST/1St Days/Music for Quietness (Prem Rana-autari)/01 Track 1.wma
Training CST/1St Days/Music for Quietness (Prem Rana-autari)/01 Track 1.wma
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u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

नारी हदवस मनाउँदै 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf # g+= j8f sfof{no 

wGojfb . 
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नमस्कार  

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf $ g+= 

j8f sfof{no 
 

गलु्मीदबार गाउँपानलका ४ न िडा 
कायािलयबाट सम्पादन र्एका 

हिनर्न्न कायिहरुको बाहषिक प्रगती 
हििरण 
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िडा पररचय 
कुल जनसख्या ४७३६ (महिला – २५९१,  परुुि – २१४५) 
घरिरुी सख्या – 1108 

मखु्य जातजाती, 
– मगर   ५९१ 

- बांिमण ३८३ 
- मसु्लीम  १ 
- दललत घरिरुी   १३३ 
मखु्य खािान्न बाली – मकै 
मखु्य बजार के्षत्र – वीरबास 
मखु्य उत्पादन -  गोलभेडा 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf 

$ g+= j8f sfof{no 
१. आन्तररक आम्दानी 

qmdzM 

बार्षयक  k|utL ljj/0f 
पजञ्जकरण 

 
आजन्तरक 
आम्दानी 

 

घर 
बहाल 
कर 

 

मालपोत 
 

िम्मा 
 

३९४५० १५६८५४ ३६७२ १५०५८०।३९ ३५०६०१।३९ 
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u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf 

$ g+= j8f sfof{no 

[CATEGORY NAME] 
[PERCENTAGE] 

आन्तररक आम्दानी 
45% 

मालपोत 
43% 

घर बिाल कर 
1% 

आम्दानी रकम रु. 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf $ g+= j8f sfof{no 

२. व्यजक्तगत घटना दताि  आ.ि. २०७७/०७८  

hGdbtf{ d[To' btf{ 
ljjfx 

btf{ 

a;fO{;/fO btf{ 
;DaGw 

ljR5]b 
d k' hDdf d k' hDdf 

cfPsf] 

btf{ 

;+Vof 

uPsf] 

btf{ 

;+Vof 

hDdf 

74 60 134 12 29 41 46 3 7 10 2 
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u'NdLb/af/ ufpFkflnsf j8f g+= $ jL/af;sf] 

of]hgf ;DaGwL ljj/0f 

of]hgf ;+Vof ;DkGg ePsf] ;+emf}tf gePsf] e'QmfgL 

ePsf 

Jf8f :tl/o 29 २८ ० २८ 

uf=kf= :tl/o 5 ५ 0 ५ 

k|b]z :tl/o 2 २ ० २ 

s]Gb| :tl/o ! १ 0 ० 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf  

$ g+= j8f sfof{no 

सामाजिक सरुक्षा : 

क्र. 
स. 

सामाजजक सुरक्षाको 
ककलसम 

जम्मा 
संख्या 

प्रथम चौमालसक 
भुत्तानी 

दोस्रो चौमालसक 
भुत्तानी 

तेस्रो चौमालसक 
भुत्तानी 

जम्मा भुत्तानी 
रकम 

१ जेष्ठ नागररक 
                 
864  

                          
3,456,000  

                         
3,492,000  

                        
3,420,000  

                
10,368,000  

२ जेष्ठ दललत 
                 
110  

                              
272,000  

                             
312,000  

                            
296,000  

                      
880,000  

३ एकल महिला 
                 
309  

                              
848,000  

                             
816,000  

                            
800,000  

                  
2,472,000  

४ बबिवा 
                 
316  

                              
800,000  

                             
832,000  

                            
896,000  

                  
2,528,000  

५ प णच अपाङ्ग (क) 
                    
63  

                              
240,000  

                             
252,000  

                            
252,000  

                      
744,000  

६ अनत अशत्त अपाङ्ग 
                    
44  

                              
102,400  

                               
96,000  

                              
96,000  

                      
294,400  

७ दललत बालवाललका 
                 
101  

                                
51,200  

                               
59,200  

                              
51,200  

                      
161,600  

जम्मा 1807 5769600 5859200 5811200 17448000 
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u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf $ g+= j8f sfof{no 

४.अन्य हििरण : 

हििरण संख्या 
नाता प्रमाजणत ६१ 

आम्दानी प्रमाजणत १७ 

नागररकता नसफाररस १०२ 

प्रनतनलपी नागररकता नसफाररस 42 

अन्य प्रमाजणत 133 

िग्गा नामसारी नसफाररस 34 

िडा सनमनत बैठक 24 

हिपद् सम्बजन्ि बैठक 6 

नन:शलु्क पश ुऔषनि हितरण संख्या  १९३० 

कृनत्रम गर्ाििान संख्या ( गाई रै्सी ) 42 

कृषक संग रे्टघाट 236 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf ४ g+= j8f 

sfof{no 

प्रिानमन्त्री रोिगार कार्यत्रम र र्वर्वि 

४. खरको छाना र्एका घरपररिार संख्या -  16 

५. केनर्ड १९ को कारण रोिगार गमुाएका नागररकको संख्या - 246  

८. हरेक महहनाको २० गते पछानडको पहहलो आइतबार  कायािलय पररसर सरसफाइ गने 
ननणिय गररएको छ । 

९. नमनत २०७७/०६/०१ गते बाट अनलाइन व्यजक्तगत  घटना दतािको सरुुिात गररएको । 

१०.नमनत २०७८/०१/०१ गते बाट रािश्व र मालपोत उठाउने कायि अनलाइन प्रणालीबाट 
सरुुिात गररएको । 

३. सरुजक्षतनागररक आिास कायिक्रम अन्तगित खरको छानामकु्त घरपररिार संख्या-  ३4 

२. प्रिानमजन्त्र रोिगार कायिक्रमको लानग रोिगार प्राप्त नागररकहरुको संख्या- ३२ 

१. प्रिानमजन्त्र रोिगार कायिक्रमको लानग आिेदन र्दएका बेरोिगारहरुको संख्या - ८4 



9/6/2021 

222 

वडामा रिेका कृिक समिु सम्बन्िी वववरण 

नस 
न 

समहुको नाम अध्यक्ष सम्पक न उदेश्य 
 

1 हररयाली कृषक समहु दनिराम सोमै 9869410165 

समहुमा 

आिद्ध 

कृषकहरुको 

आय आििनमा 

बहृद्ध 

2 सयुिदय बहउुदेश्य कृ स बल बहादरु बलाल 9847393994 

3 रुमापेखरा तािा तरकारी उत्पादन कृ स उमेश रायमाझी 9868096890 

4 दल्र्ाङ् कृषक समहु नबष्ण ुकुमारी पल्ली 9847171996 

5 जशिदेउराली कृषक समहु कुमारी सयुििशी 9847392046 

6 लाली गरुास कृषक समहु हमु बहादरु राकस 9857067299 

7 लगनजशल कृषक समहु गोमा रिाली 9840490230 

8 बासखकि  कृषक समहु चनुनकला बढुाथोकी 9840477731 

नस 
न 

समहुको नाम अध्यक्ष सम्पक न उदेश्य 
 

9 जिमी तरकारी उत्पादन कृषक समहु कमला गेलाङ् 9867764969 

समहुमा 

आिद्ध 

कृषकहरुको 

आय आििनमा 

बहृद्ध 

10 कोहपला कृषक समहु लोकनाथ अयािल 9867804295 

11 रािाकृष्ण कृषक समहु लकु्षमन कडेल 9847526651 

12 आरुपाटा कृषक समहु इजन्दरा बस्नेत 9867135224 

13 नमलीिलुी कृषक समहु चेतराम अयािल 96177955868 

14 मखमली कृषक समहु पम्फा सयुििशी 9847598294 

15 प्रगनत कृषक समहु यम बहादरु ढेगा 9867013774 

16 गाइनेटा कृषक समहु पदम बहादरु काकी 9867133855 

वडामा रिेका कृिक समिु सम्बन्िी वववरण 
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र्वर्त्तर् संस्था सहकारी र सामाजिक संघ 
सस्थाहरुको र्ववरण  नस न सघ सस्थाके नाम अध्यक्ष सम्पक न उदेश्य 

1 नमरनमरे साकोस ठाकुर प्रशाद शमाि 9857064105 सामाजिक सेिा 
2 निरत्न कृहष स स नल इन्र बहादरु डम्मरपाल   सामाजिक सेिा 

3 जशिशजि यिुा टलि जित बहादरु ढेगा 9847148020 सामाजिक सेिा 

4 िनहहत यिुा टलि उमेश रायमार्ी 9868096890 सामाजिक सेिा 

5 समुिरु यिुा टलि प्रकाश काकी 9857064229 सामाजिक सेिा 
6 िनकल्याण यिुा टलि इन्र बहादरु डम्मरपाल   सामाजिक सेिा 

7 न्यू रेसङु्गा यिुा टलि रािन अयािल 9849043279 सामाजिक सेिा 

8 सयुिहकरण यिुा टलि सन्तोष राकस 9847338678 सामाजिक सेिा 

9 हिहानी यिुा टलि नन्द बहादरु ढेगा 9866588069 सामाजिक सेिा 

10 न्यू रोयल नर्िन य ुटलि नर बहादरु पल्ली   सामाजिक सेिा 

11 न्यू राइजिङ्ग यिुा टलि कमल क्षेणी 9869845294 सामाजिक सेिा 

12 चण्डेश्वरी यिुा टलि नहिन रिाली 9847141453 सामाजिक सेिा 
13 कामना आमा समहु पदमा पल्ली   सामाजिक सेिा 
14 चण्डेश्वरी आमा समहु कमला गलेाङ्ग   सामाजिक सेिा 

जिन्सी र्ववरण 
नस न हििरण संख्या स्रोत प्राप्त नमनत कैहफयत 

1 जस्टल दराि ९ गा. पा. 
2 सोफा २ गा. पा. 
3 घमु्ने कुची १२ गा. पा. 
4 जस्टल बेन्च २ गा. पा. 
5 काठको बेन्च १ गा. पा. 
6 काठको कुची २ गा. पा. 
7 ्लाहष्टक कुची ४२ गा. पा. 
8 अहफस टेिल २ गा. पा. 
9 सादा टेिल ७ गा. पा. 
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जिन्सी र्ववरण 
नस न हििरण संख्या स्रोत प्राप्त नमनत कैहफयत 

10 डेटस्टप २  गा. पा. 

11 ल्यापटप नबग्रकेो १ गा. पा. 
12 फोटोकपी मेनसन १ गा. पा. 
13 हप्रन्टर २ गा. पा. 
14 टेिल फ्यान २ गा. पा. 
15 हहटर २ गा. पा. 
17 ग्यास चलुो सेट १ गा. पा. 
17 हफल्टर १ गा. पा. 

कमिचारी हििरण 

नस न कमिचारीको नाम 

कायािलय 
खलेुको 
र्दन 

िम्मा 
हाजिर हिदा काि अनपुजस्थत कैहफयत 

1 घनश्याम चदुाली 303 295 7 0 0 

2 हिरेन्र टण्डन 303 ३०० 7 5 ० 

3 उद्धि न्यौपाने 303 ३०० ३ ० ० 

4 ओम बहादरु रिाली 303 303 0 0 0 

5 पूणि बहादरु अनिकारी 
क्षेत्री 

303 300 3 0 0 
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बैठक सम्बन्िी हििरण 

नस.न. हििरण संख्या कैहफयत 

1 वडा सलमततको बठैक २४ 

2 अनगुमन सलमततको बठैक ० 

3 समन्वर् बठैक ० 

4 स्टाि बठैक ० 

5 अन्र् बठैक २० 

टोल हिकास संस्था 

हाल सम्म गठन नर्एको 
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सावचजननक सम्पवत्तको 
वववरण 

लस न ककत्ता न के्षत्रफल स्थान स्वालमत्व दताच प जाच 
भए/ 
नभएको 

कैकफयत 

१ ७३७ ०-१०-२-३ वीरबा
स 

वडा 
कायाचलय 

भएको 

२ ७३८ ०-१०-२-२ 
 

वीरबा
स 
 

वडा 
कायाचलय 
 

भएको 
 

३ १०१२ ५-०-०-० रुन्खाद
ि 

स्वास््य 
चौकी 

भएको 
 

४ १०२२ ०-१३-०-० वीरबा
स 
 

स्वास््य 
चौकी 
 

भएको 
 

५ १४८५ ०-५-३-० रुमापो
खरा 

स्वास््य 
चौकी 
 

भएको 
 

६ ४७६ ६७-१-३-३ रुन्खाद
ि 
 

रुन्खादि मा 
वव 

भएको 
 

७ ४९१ ५५-७-३-० रुन्खाद
ि 
 

रुन्खादि मा 
वव 

भएको 

८ २०४ ०-३-०-२ भट्टेचौ
र 

रुन्खादि मा 
वव 

भएको 

९ २०७ ८-८-३-१ भट्टेचौ
र 
 

रुन्खादि मा 
वव 

भएको 

१० 

u'NdLb/jf/ ufpFkflnsf 

$ g+= j8f sfof{no 

wGojfb . 
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Jflif{s ;ldIff  

u'NdLb/af/ ufpFkflnsf % g+= j8f sfof{no u'NdL . 

jflif{s ;ldIff uf]i7L @)&* 

                                                                                                            k|:t'tstf{  

                                                                                                            dfof 608g  

                                                                                                             j8f ;lrj  

j8fsf] ;+lIfKt kl/ro M 

j8fsf] ef}uf]lns cjl:ylt M k'j{ 5qsf]6 uf=kf=, klZrddf 5qb]j ufpFkflnsf 

/ u'NdLb/jf/ 

uf=kf j8f g+= ^, pQ/ u'NdLb/af/ uf=kf= j8f g++= & / $ / blIf0f  5qsf]6 

uf=kf= / 

5qb]j  uf=kf= ;+u l;dfgf hf]lPsf] 5 . 

hg;+Vof Mdlxnf !@%$ hgf / k'?if ($& hgf ul/  hDdf @@)!  

3/ w'/L ;+Vof M hDDff  %!$ 

d'Vo hfthftL M j|xfd0f , If]qL , du/ , g]jf/ ,lj=s= kl/of/ nufPsf d'Vo 

hfthftLsf] a;f]jf;   

                /x]sf] . 

d'Vo vfWffGg afnL M ds} , wfg ,  

d'Vo ahf/ If]q M u08sL 8f]jf6f , lx6Lof ahf/ . 

d'Vo pTkfbg M t/sf/L kmnkm'n , b'w ,df;' / nfufPt cGo ,  
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q=;+

= 

kb  sd{rf/L sf] 

gfdy/  

sfof{no  

v'n]sf] 

hDdf 

lbg 

hDdf 

xflh/ 

ePsf] 

lbg  

ljbf  sfh  cg'kl:yt  s}lkmot  

! j8f 

;lrj  

dfof 608g  #)) @*! !% $ ) 

@ gf=k|f=

;= 

gd'gf uf}td #)) @&* !( # ) 

# gf=k|f=

;= 

xl/ k|;fb 

s8]n  

#)) @&& @# ) ) 

$ ;f=s= df]xg 

tª\gfdL 

#)) #)) ) ) ) 

% sf=;= zfGtf lu/L  #)) @(% % ) ) 

sd{rf/L ;+DjGwL ljj/0f M 

l;=

g+=  

ljj/0f  ;+Vof  s}lkmot  

! j8f ;ldltsf] a}7s #^ 

@ cg'udg ;ldltsf] a}7s % 

# ;dGjo j}7s  & 

$ :6fkm a}7s  !@ 

% ljifout a}7s @! 

^ ljkt Aoj:yfkg ;DjGwL 

a}7s  

)( 

& cGo a}7s  !&  

a}7s ;DjGwL ljj/0f M 
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l;=g+=  6f]n ljsf; ;+:yfsf] 

gfd  

7]ufgf  ;d]l6osf] 

3/w'/L ;+Vof  

;+:yfsf] 

cWoIfsf]  

gfd  

! tf]if ufprf}/  u'=b=uf=kf= % $( lednfn 

s8]n  

@ uf}/Lkf]v/f  u'=b=uf=kf= % () u'0flgwL kf}8]n  

# /fgf6f]nf  u'=b=uf=kf= % *# nId0f kGt  

6f]n ljsf; ;+:yf ;DjGwLt ljj/0f M 

l;=g+

=  

ljj/0f  hDdf ;+Vof  s}lkmot  

! hGd  ^) 

@ d[To'  @@ 

# ljjfx !* 

$ ;DjGw ljR5]b  ! 

% a;fO{ ;/fO{ uPsf]  *  

^ a;fO{;/L cfPsf]  ) 

klGhs/0f ;DjGwL ljj/0f M 
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l;=g+= ljj/0f  hDdf 

;+Vof  

   k|yd 

rf}dfl;s  

  bf];|f] 

rf}dfl;s 

e'QmfgL  

  t];|f] 

rf}dfl;s 

e'QmfgL  

hDdf e'QfgL 

/sd  

! h]i7 gful/s  !#* !^,(@,))). !^,#@,))). !^,%^,))). $(,*),))). 

@ h]i7 blnt @) !,^),))). !%,@))). !,^),))). $&,@))). 

# Psn dlxnf ^) 

jif{ k'u]sf]  

)@ !^,))). !^,))). !^,))). $*,))). 

$ ljw'jf  ^$ $,**,))). $,&@,))). %,!@,))). !$,&@,))). 

% k'0f{ ckfË  !) !,@),))). !,@),))). !,@),))). #,^),))). 

^ clt czQm ckfË ! ^$)). ^$)). ^$)). !(,@)). 

& u ju{sf ckfË !@   )   ) (^,^)). (^,^)). 

* afnaflnsf  @( $#,@)). $#,@)). $^,$)). !,#@,*)). 

hDdf  @&^ @%,@%,^)). @$,$!,^)). @^,!#,$)). &%,*),^)). 

;fdflhs ;'/Iff ;DjGwL ljj/0f M 

l;=g+=  ljj/0f  ;+Vof  s}kmLot  

! g]kfnL gful/stf l;kmfl/;  $* 

@ k|ltlnkL gfl/stf l;kmfl/;  #% 

# c+lus[t gful/stf l;kmfl/;  ! 

$ gftf k|df0fLt  ^# 

% gftf k|df0fLt c+u|]hL  % 

^ k]G;g ;DjGwL sfhhft k|df0fLt  # 

& Aoj;fo btf{ l;kmfl/;  & 

* cfo;|f]t k|df0fLt  !! 

( cGo k|df0Lt  !$& 

!) cGo l;kmfl/;  #&& 

!! gfafns kl/ro kq l;kmfl/;  ) 

l;kmfl/;÷k|df0fLt ;DjGwLt ljj/0f M 
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l;=g+=  ljj/0f     /sd  s}lkmot  

!   e'dL tyf dfnkf]t s/  ? ^))#%=)*. 

@ 3/ axfn s/  ? $)). 

# gftfk|df0Lt b:t'/  ? #^)$). 

$ l;kmfl/;  ? %($$). 

% AolQmut 36gf btf{ z'Ns  ? @())). 

^ 3/ s/  ? #^**$=)%. 

& cGo b:t'/  ? @@&). 

 hDdf  ? @@$)^(=!# 

/fh:j ;+sng ;DjGwL ljj/0f M 

qm=;+=  cg'bfg ljj/0f ;+Vof d'Vo pknAwL 

! xft] 6\ofS6/  % yfg  v]t jfl/df hf]Tg ;xh ePsf] 

. 

@ KNffli6s 6g]n  @) yfg  t/sf/L pTkfbgdf a[4L ePsf] 

. 

# ds} ljp cg'bfg  $ lSjG6n  pTkfbgdf  a[4L . 

$ sf]le8\ sfof{qmd  !! hgf s[ifs  ;fgf s[ifsx?nfO{ k|f]T;fxg 

ldn]sf] .  

s[ifs cg'bfg ;DjGwL ljj/0f M 
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qm=;+=  of]hgf tyf sfo{qmdsf] gfd  ljlgof]lht /sd  s'n vr{   d'Vo pknAwL  

! j8f sfof{no ejg dd{t tyf 

sDkfp08 tf/hfnL lgdf{0f j8f 

g+= %  

 ? !) nfv  ? !) nfv ;DkGg ePsf] . 

@ z'e k|eft dlxnf ;d'x ejg 

lgdf{0f j8f g+= %  

? # nfv$( 

xhf/  

? # nfv$( 

xhf/  

;DkGg ePsf] . 

# lzjfno dlGb/ dd{t j8f g+= % 

-j8f sfof{no glhs _ 

 ? ! nfv   ? ! nfv  ;DkGg ePsf] . 

$ l;/fª\bL vf=kf= of]hgf j8f g+= 

%  

? ! nfv ? ! nfv ;DkGg ePsf] . 

% cf/g ;'wf/ sfo{qmd  ?%) xhf/  ?%) xhf/  ;DkGg ePsf] . 

^ Knfli6s 6+sL vl/b ? % nfv  ? % nfv  ;DkGg ePsf] . 

& awzfnf Joj:yfkg %) % 

cg'bfg  

? %) xhf/  ) sfo{ gePsf]  

j8f :t/df ;+rfng ePsf of]hgfx?sf] ljj/0f . 

& awzfnf Joj:yfkg %) % 

cg'bfg  

? %) xhf/  ) sfo{ gePsf]  

* O{Zj/L  df=lj= ;~rfg cg'bfg  ? @ nfv  ? @ nfv  ;DkGg ePsf] . 

( 1fg]bo k|f=lj= ;~rfg cg'bfg ? ! nfv  %) 

xhf/  

? ! nfv  %) 

xhf/  

;DkGg ePsf] . 

!) zf/bf df=lj=;~rfg cg'bfg ? $ nfv  ? $ nfv  ;DkGg ePsf] . 

!! xl6of k|f=lj= ;~rfg cg'bfg ? @ nfv %) 

xhf/  

? @ nfv %) 

xhf/  

;DkGg ePsf] . 

!@ ufpFrf}/ kf}jf lgdf0f{  ? &) xhf/  ? &) xhf/  ;DkGg ePsf] . 

!# rf/Lv]Ng] 8f8fF k|ltIffno lgdf{0f  ? %) xhf/  ? %) xhf/  ;DkGg ePsf] . 

!$ 8f8fs'jf kf}jf lgdf0f{  ? &% xhf/  ? &% xhf/  ;DkGg ePsf] . 



9/6/2021 

233 

!% uf}/L o'jf ;d'xsf] ejg 

;+/If0f  

? @ nfv  ? @ nfv  ;DkGg ePsf] . 

!^ UjfnLrf}/ df]=jf= dd{t  ? &) xhf/  ? &) xhf/  ;DkGg ePsf] . 

!& 8f8f kf]v/L df]=af= dd{t  ? ! nfv  ? ! nfv  ;DkGg ePsf] . 

!* df]6/ af6f] dd{t ;+ef/  ? % nfv  ? % nfv  ;DkGg ePsf] . 

!( v]bL{ k3]/f] lgdf{0f  ? %) xhf/  ? %) xhf/  ;DkGg ePsf] . 

@) cf?kf6f ;kfËbL 3f6 

df]=af= 

? @ nfv 

%) xhf/  

? @ nfv %) 

xhf/  

;DkGg ePsf] . 

qm=;+= ;+3 ;+:yfsf] gfd  cWoIfsf] gfd  ;Dks{ g+=  ;+:yfsf] p2]Zo  

! >L gj  l;h{glzn 

cfdf ;d'x   

lji0f' b]jL >]i7  (*$&)^!#@(      ;]jf  

@ >L zf/bf df=lj=  u'0fgLwL kf}8]n (*$$&!^$!      ;]jf  

# xl6of k|f=lj=  lji0f' b]lj >]i7 (*$&)^!#@(      ;]jf  

$ 1fgf]bo k|f=lj= afa'/fd kGt  (*$&@%$(%$      ;]jf  

                   j8fdf /x]sf ;+3 ;+:yfsf ljj/0f M  
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qm=;+= ;d'xsf] gfd  cWoIfsf] gfd  ;Dks{ g+=  ;+:yfsf] p2]Zo  

! vfBfGg afnL s[ifs 

;d'x 

xl/gf/fo0f 

zdf{  

ljp ljhg pTkfbg 

ug]{  

@ gjsf]lknf s[ifs 

;d'x  

u'0fgLwL kf}8]n  t/sf/L pTkfbg ug]{  

# /fgf6f]nf a]df};dL 

t/sf/L afnL s[ifs 

;d'x  

nIfd0f kGt  a]df};dL t/sf/L 

pTkfbg ug]{ 

$ y'Dsf t/sf/L 

pTkfbg s[ifs ;d'x  

;l/tf cof{n  t/sf/L pTkfbg ug]{ 

                     j8fdf /x]sf s[ifs ;d'xx?sf] ljj/0f  M  
 

l;=g+=  ph'/L btf{ ;+Vof  km5f}{6 ;+Vof  km5f}{6 x'g 

jfsL ;+Vof 

! & ^ ! 

j8fdf k|fKt 7f8f] ph'/L ;DjGwL ljj/0f . 
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qm=;+ k|fKt ;|f]t ljj/0f ;+Vof -yfg_ s}lkmot 

! uf=kf=  l:6n b/fh % yfg 

@ uf=kf= 6]j'n -3{/fjfnf_ % yfg 

# uf=kf= Knfli6s s'rL{ %) yfg 

$ uf=kf= hUuf wgL nfn k'hf{ k|df0f kq ! yfg 

% uf=kf=  sDKk'6/ / lkG6/ @.@ yfg 

^ uf=kf= sDKk‘6/ 6]jn ! yfg 

& uf=kf= 3'Dg] s'rL{ % yfg 

* uf=kf= Onf]6f]{lgs s]6nL ! yfg 

( uf=kf=  $hL 8+uf]n ! yfg 

!) uf=kf= Uof; r'nf] ! ;]6 

!! uf=kf= rfh{ a]6«L # yfg 

!@ uf=kf= O{Ge6/ @ yfg 

!# uf=kf=  Sofgg\ lkG6/ @ yfg 

!$ uf=kf= /fp8/ # yfg 

!% uf=kf= /fp8/ l8efO{; ! yfg 

!^ uf=kf= kmf]6f]skL d]l;g ab/ ! yfg 

!& uf=kf= df]6/ ;fO{sn n' ! a !!$! g+= ! yfg 

!* uf=kf= :Sofg/ !yfg 

!( uf=kf= l:ks/ ! yfg 

                      j8f sfof{nodf /x]sf d'Vo lhG;L ;fdfu|Lx?sf] ljj/0f                     

l;=g+=  ljj/0f  :yfg  bftf{ k'hf{ eP 

gePsf]  

!  7'nf] v]bL{ ;fd'bfoLs ag 

pkef]Qmf ;ldlt  

/fgf6f]nf   ePsf]  

@ ?kfld{hf ;fd'bfoLs ag pkef]Qmf 

;ldlt  

/fgf6f]nf  ePsf] 

# b'uf{ dlGb/  uf}/Lkf]v/f  gePsf]  

$ jfxf]v/ k|ltIffno  uf}/Lkf]v/f  gePsf]  

% u0f]z dlGb/  /fgf6f]/f  gePsf]  

^ bfl;grf}/ k|ltIffno  /fgf6f]nf  gePsf] 

& u08sL 8f]jf6f k|ltIffno   /fgf6f]nf  gePsf] 

* tf]if k|ltIffno  tf]if  gePsf] 

j8f cGtu{t /x]sf] ;fj{hlgs ;DklQsf] ljj/0f . 
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( eujtL b]lj dlGb/  /fgf6f]nf  gePsf]  

!) dfO{ dlGb/  Ujflngrf}/  gePsf] 

!! Ujflngrf}/ k|ltIffno  Ujflngrf}/ gePsf] 

!# xl/y'd lzjfno dlGb/  xl/y'd  gePsf] 

!$ rG8Lyfg dlGb/  tNnf] xl6of  gePsf]  

!% /fd dlGb/  tNnf] xl6of gePsf] 

!^ /fwfs[i0f dlGb/  tNnf] xl6of gePsf] 

 !& au}rf k|ltIffno  tNnf] xl6of gePsf] 

!* y'Dsf k|ltIffno  y'Ddf  gePsf] 

!( j8f sfof{no ejg  xl/y'd  ePsf] 

@) z'e k|eft dlxnf s[ifL ;=;=ln 

ejg  

xl/y'd ePsf]  

l;=

g+=  

;+:yfsf] gfd  7]ufgf  ;+:yfsf] k|s[tL  s}kmot  

! z'e k|eft dlxnf 

s[ifL ;=;=ln=  

u'=b=uf=kf= % ;]jf / art  

                  j8f leq /x]sf ;xsf/L tyf ljlQmo ;+:yf ;DjGwL ljj/0f M  
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s]xL lh1f;f == < 

गुल्मीदरबार गाउुँपाललका 
०६ न.ं वडा कायाचलय 

 
 

वाविचक सलमक्षा गोष्ठी २०७८ 

 
प्रस्तुतकताच 

 

 
तेजेन्र थापा  

वडा सधचव 
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वडाको संक्षक्षप्त पररचय 
g]kfndf ltg txsf] ;/sf/ ePkl5 h; dWo] g]kfnsf] Ps gd'gf :yflgo tx u'NdLb/af/ 

klg kb{5 ;f]xL cGt{ut ljleGg ^ j6f uf=lj=;= ldn]/ ag]sf] Ps uf=lj=;=dWo] b/af/ 

b]lj:yfg klg /x]sf] 5 ldlt @)&#.!!.@& ut] :yflgo ;/sf/ kl5 hg;+Vof tyf ef}uf]lns 

cj:yfsf] sf/0f ;f] uf=lj=;= @ j6f j8f ^ / & df ljefhg ePsf] xf] h; dWo] ;fljs 

j8fx? $,&,*/( ldnL ^ g+=j8f ag]sf] 5 .  

 o; j8fsf] d'Vo sfof{no u'NdLb/af/ ufpkflnsf uf}8fsf]6 b]lv sl/j ^ ls=dL=b'/Ldf o; 

j8f  /x]sf] 5 .;fy} o;sf] k'j{df cd/cjf{yf]s klZrddf /];'+uf gu/kflnsf pQ/df 

tkf]jg /];'+uf kljqfwfd / blIf0f efudf  P}ltxfl;s b/af/ Oi6b]lj OZj/L dlGb/ /x]sf] 5 

. h; sf/0f o; j8f uf}/jdo efUodfgL /x]sf] 5 . o; j8f wfld{s tyf ;f:s[lts 

b[li6sf]0f af6 lgs} k|efj zfnL b]lvG5 w/flto tyf e}uf]lns cj:yf cGt{ut le/kfvf 

psfnf] cf]/fnf] /x]sf] 5 . o; b/af/ b]lj:yfg ^ g+= j8f sfof{no cGt{ut Dofn8f8f, 

vf]Nof{  lrlgofkf]v/L a]nkf]v/f,km;{jf,s'N6'+u,cd/fO{,rf}kf/L, ju}rf, /fgfsfkf]v/f nufot 

enforf}/ If]qx? /x]sf 5g .  
hg;+Vof : 
o; j8fsf] s'n hg;+Vof @)^* ;fnsf] hgu0fgf cg';f/ @#)) /x]sf] 5 ;f] dWo] !@() 

dlxnf / !)!) k'?if /x]sf] 5 / o; j8fsf] a:t' l:ylt c';f/ xfnsf] hg;+Vof @&@% 

/x]sf] 5 . h;df dlxnf !%!( / k'?if !@)^ hgf 5g . 3/ w'/L ;+Vof $() /x]sf] 5 .    

 
वडfsf] hfthflt, jfnLgfnL,tyf jhf/ If]q ljj/0f: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

      मखु्य जातजाती : ब्राम्िण, के्षत्री, नेवार, ठकुरी, 
     मगर,ववश्वकमाच,नेपाली,पररयार,कुमाल इत्यादी ।   

      मुख्य खाद्यान्न बाली : मकै, िान, गिु,hf} ,sf]bf ] फापर, Tff]/L। 
       मखु्य बजार के्षत्र : धचननयापेखरी, िहटया बजार,  
       मखु्य उत्पादन : मकै, िान, । 
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लस.
न.ं 

पद hg k|ltlglwx?sf] नाम थर 7]ugf ;Dks{ g+= 

! cWoIf lx/f axfb'/ vqL  u'=b=)^ (*$&!*^!@& 

@ ;b:o l8n axfb'/ 608g u'=b=)^ (*$&#)(#%( 
3 

;b:o ;g'b]lj sfsL{ u'=b=)^ (*%&)&$$!@ 

$ ;b:o g'/ axfb'/ vqL u'=b=)^ (*%&)^!%$^ 

% ;b:o ;'lgtf lj=s= u'=b=)^ (*$&%%#*** 

        hg k|ltlglw सम्बन्िी वववरण 

  कमचचारी सम्बन्िी वववरण 

लस.नं
. 

पद कमचचारीको नाम थर कायाचलय 
खुले हदन 

जम्मा 
िाजजरी  

बब
दा 

काज अनुप
जस्थत 

कै 

! 

t]h]Gb| yfkf  

@. सव इजन्जननयर  सागर सारू  २८३ २२५ ३ १० ४५ 

#. ना.कृ.प्रा. शकुन्तला मल्ल शािी  २८३ १७४ ६ १० ९३ 

$. सिायक क. हदनेश प्रसाद शे्रष्ठ  २८३ २४४ ० १० ३९ 

%. का.स. ररता ज्ञवाली  २८३ २७० ५ ५ ३ 
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 बैठक सम्बन्िी र्ववरण 

लस.
नं. 

र्ववरण संख्र्ा कैफिर्त 

१ वडा सलमततको बैठक २४ 

२ अनुगमन सलमततको बैठक ४ 

३ समन्वर् बैठक ५ 

४ स्टाि बैठक ७ 

५ अन्र् बैठक ८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        

 
 
 
 
 

      
लस.नं. वववरण जम्मा संख्या कैकफयत 

१ जन्म ८६ 
२ मतृ्यु २२  
३ वववाि २५  
४ सम्बन्ि ववच्छेद १ 

५ बसाई सराई गएको २५ 
६ बसाई सरी आएको ० 
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     सामाजिक सुरक्षा सम्बन्िी र्ववरण 

लस.
नं. 

र्ववरण िम्मा 
संख्र्ा 

प्रथम 
चौमालसक 
भुमतानी 

दोस्रो चौमालसक 
भुमतानी 

तेस्रो 
चौमालसक 
भुमतानी 

िम्मा 
भुमतानी 
रकम 

१ ज्रे्रठ नागररक ४२४ १४,४०,००० १७,५२,००० १८,१२,००० ५०,०४,००० 

ज्रे्रठ दलित नागररक २४ १,९२,००० १,६८,००० १,७६,००० ५,३६,००० 

२ एकि महहिा ६० वषय पुगेको १४७ ३,९२,००० ४,१८,००० ४,३२,००० १२,४२,००० 

३ र्विवा ३०७ ४,०८,००० ४,५०,००० ४,४०,००० १२,९८,००० 

४ पूणय अपाङ्गता भएका १८ ६०,००० ७२,००० ८४,००० २१६००० 

५ अतत अशमत अपाङ्गता भएका २६ ५७,६०० ५१,२०० ५७,६०० १६६४०० 

६ ग वगयको अपाङ्गता भएका ९ - - ६७,२०० ६७,२०० 

७ बािबालिका १२६ ६४,००० ६८,८०० ६८,८०० २,०१,६०० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

लस.नं. र्ववरण संख्र्ा कैफिर्त 

१ नेपािी नागररकता प्रमाण पत्र ५७ 
२ प्रततलिर्प नागररकता प्रमाण पत्र ३८ 
३ अंधगकृत नागररकता लसिाररस १ 

४. नाता प्रमाखणत नेपािी २६ 

५ नाता प्रमाखणत अंगे्रिी (र्वदेश प्रर्ोिन) २ 

६ पेन्सन सम्बन्िी कागिात प्रमाखणत २ 
७ नाबािक पररचर् पत्र लसिाररस ० 

७८ व्र्वसार् दताय लसिाररस ० 

९ आर् स्रोत प्रमाखणत २ 

१० अन्र् प्रमाखणत २ 

११ अन्र् लसिाररस ६१ 

        लसिाररस/प्रमाखणत सम्बन्िी र्ववरण 
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      /fhZj सकलन ;DalGw ljj/0f 
लस.नं. र्ववरण संख्र्ा रकम 

१ भूलम तथा मािपोत कर ४५० ५१५९७ 

२ घर वहाि कर ४५० ४५००० 

३ लसिाररस दस्तुर ६०६२० 
४. व्र्जमतगत घटना दताय दस्तुर २२१३० 

५. घर कर - 
कुि िम्मा १७९५४७ 

        

    

 

   कृषक अनुदान सम्बन्िी र्ववरण 

लस.नं. अनदुान र्ववरण संख्र्ा मखु्र् उपिब्िी 
१ पिाजस्टक टनेि २० तरकारी खेती 
२ चाप कटर १ घास काट्न सजििो 
३ लमतनततिर ६हषय पावर ४ खेत तथा बारी खनिोतगनय 
४ बाखा पािन अनुदान १३ िीवन स्तर उकास्न 

५ बंगुर पािन  १ िीवन स्तर उकास्न 

६ तरकारी खेती अनुदान ४ िीवन स्तर उकास्न 

७ लसताके च्र्ाउ १ िीवन स्तर उकास्न 
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वडास्तरमा संचालन भएका योजनाको वववरण 
 
 
लस.
न.ं 

योजनाको नाम ननमाचण कम्पनी तथा 
उपभोक्ता सलमनत 

कुल बजेट कुल खचच मुख्य उपलब्िी 

१ cGt/ kfgL vf]/]kfgL tf/hfnL 
उपभोक्ता सलमनत 

(% (% :t/ pGgtL  

२ s[lif sfo{qmd 
उपभोक्ता सलमनत 

!)) !)) :t/ pGgtL  

३ rf/kfnf km|]08 Snj  
उपभोक्ता सलमनत 

%) %) :t/ pGgtL  

४ dlxnf blnt sfo{qmd 
उपभोक्ता सलमनत 

!)) !)) :t/ pGgtL  

५ dflnsf d+lGb/ ;+/If0f 
उपभोक्ता सलमनत 

!)) !)) :t/ pGgtL  

६ o'jf /f]huf/ 8f««OleË 
उपभोक्ता सलमनत 

!%) !%) :t/ pGgtL  

७ nf]s ;+:s[lt 
उपभोक्ता सलमनत 

%) %) :t/ pGgtL  

८ u+uf cfwf/e't ljBfno ;+rfng 
उपभोक्ता सलमनत 

!^) !^) :t/ pGgtL  

९ lzz' sNof0f afnljsf; ;+rfng 
उपभोक्ता सलमनत 

!)) !)) :t/ pGgtL  

१० OZf/L df=lj=;+rfng 
उपभोक्ता सलमनत 

@)) @)) :t/ pGgtL  

११ sog kfgL jfemf]kf6f uf]=jf= 
उपभोक्ता सलमनत 

%) %) :t/ pGgtL  

१२ 7'nfg et]/kf6f tf/hfnL 
उपभोक्ता सलमनत 

^) ^) :t/ pGgtL  

१३ wPrf}/ l;p8]gL vf]nf df]=jf= 
उपभोक्ता सलमनत 

 

!)) !)) :t/ pGgtL  

लस.
नं. 

योजनाको नाम ननमाचण कम्पनी तथा 
उपभोक्ता सलमनत 

कुल बजेट कुल खचच मुख्य उपलब्िी 

!$ wf/fkfgL uf}/flb df]=jf= 
उपभोक्ता सलमनत 

#) #) :t/ pGgtL  

!% kf]v/f l9s :n]k lgdf0f{ 
उपभोक्ता सलमनत 

@% @% :t/ pGgtL  

!^ dfem/ vf]N6]kfgLkf}8]n 6f]n df]=jf= 
उपभोक्ता सलमनत 

!)) ) :t/ pGgtL  

!& df]6/af6f] dd{t ;+ef/  
उपभोक्ता सलमनत 

%%) %%) :t/ pGgtL  

!* rf}88f8f /fgL kf]v/L dd{t 
उपभोक्ता सलमनत 

%) %) :t/ pGgtL  

!( Dofn8f8f /fgL kf]v/L dd{t 
उपभोक्ता सलमनत 

() () :t/ pGgtL  

@) vx/] v]t l;rfO{ kfOk vl/b 
उपभोक्ता सलमनत 

#^ #^ :t/ pGgtL  

@! uf}/fbL nfDr[kf6f vf=kf= tyf kfO{k r]Dj/ dd{t  उपभोक्ता सलमनत 
%) %) :t/ pGgtL  

@@ 7'nf] kw]/f] tyf ;fb/ kw]/f] dd{t 
उपभोक्ता सलमनत 

$) $) :t/ pGgtL  

@# vf]Nof{ en ;+/If0f tyf 9'+uf 6+sL dd{t 
उपभोक्ता सलमनत 

&% &% :t/ pGgtL  

@$ dflnsf /fS;] 7"nfrf}/ au}rf vf]nf df]=jf= 
उपभोक्ता सलमनत 

!)) !)) :t/ pGgtL  

@% tNnf] rf}kf/L vf=kf=kfO{k tyf u]8jn dd{t 
उपभोक्ता सलमनत 

$) $) :t/ pGgtL  

@^ tNnf] lg/NbL vf]Nof{ vf=kf= dd{t  
उपभोक्ता सलमनत 

$) $) :t/ pGgtL  

@& wf/f kfgL ;fn3f/L vf=kf=dd{t  
उपभोक्ता सलमनत 

^) ^) :t/ pGgtL  

@* k]v'g kf]v/f 6+sL lgdf{0f 
उपभोक्ता सलमनत 

%) %) :t/ pGgtL  

@( j]bkfgL d'xfg ;{/If0f 
उपभोक्ता सलमनत 

%) %) :t/ pGgtL  

#) lrlgof kf]v/L 6«:6 lgdf{0f 
उपभोक्ता सलमनत 

 

!)) !)) :t/ pGgtL  
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लस.
नं. 

संघ संस्थाको नाम अध्यक्षको नाम र सम्पकच  नम्बर संस्थाको उद्देश्य 

१ चारपािा फे्रण्ड मिव  सन्तोष कुमार थापा ९८४९०८३०५४  सामाजिक काम 

२ श्री इश्वरी बचत तथा ऋण संथा. जिविाि पौडिे का.वा.अ. ९८५७०६७१५४ सहुलिर्त रुपमा ऋण हदन 

 
 
 
 
वडामा रहेका कृषक समूह सम्बन्िी र्ववरण 

लस.नं
. 

समुहको नाम अध्र्क्षको नाम र सम्पकय  नम्बर संस्थाको उद्देश्र् 

१ इश्वरी बहुउदेश्र् कृर्ष समूह कुस्मा अर्ायि ९८६१९३४४९९ तरकारी उत्पादन 

२ गौरादी कँुवर बाख्रा पािन अमर बहादरु कँुवर ९८४७०७२०१५ बाख्रा उत्पादन 

३ गौरादी एकीकृत कृर्ष र्वकास िमय अमर बहादरु कँुवर ९८४७०७२०१५ तरकारी उत्पादन 

हररर्ािी कृर्ष पशुपकं्षी तथा मस्र्र् पािन   र्वुराि कँुवर ९८६७१६०५०० मािा उत्पादन 

४ श्री सगरमाथा बहुउदेश्र्र् कृषक समूह लमना पौडेि ९८४७१८७००५ तरकारी उत्पादन 

५ रानी पोखरी भेडा िमय मान कुमारी सारु ९८६१९३४४९९ भेडा उत्पादन 

७ मालिका तरकारी कृषक समूह बहर अर्ायि ९८४४७५२६३२ तरकारी उत्पादन 

८ स्वािीनता पसुपकं्षी िमय सन्तोष कुमार थापा९८४९०८३०५४ बाख्रा कुखुरा उत्पादन 

      वडा कार्ायिर्मा रहेका जिन्सी सामग्रीहरुको र्ववरण 

लस.नं. र्ववरण संख्र्ा स्रोत प्राप्त लमतत 

१ टेबुि  ५ गा.पा. बाट  २०७४/११/१२ 

२ दराि  ४ गा.पा. बाट २०७४/११/१२ 

३ सोिासेट १ गा.पा. बाट २०७४/११/१२ 

४  घुम्ने कुची ६ गा.पा. बाट २०७४/११/१२ 

५ पिाजस्टक कुची २८ गा.पा. बाट  २०७४/११/१२ 

६  टेबुि पंखा  २ गा.पा. बाट २०७४/११/१२ 

७ ढोका पदाय  १० गा.पा. बाट २०७४/११/१२ 

८ कुशन  8 गा.पा. बाट २०७४/११/१२ 

९ कम्पुटर सेट ३ गा.पा. बाट  २०७४/११/१२ 

१० िोटो कपी मेलसन १ गा.पा. बाट २०७४/११/१२ 
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लस.नं. र्ववरण संख्र्ा स्रोत प्राप्त लमतत 

११ स्कानर १ गा.पा. बाट २०७४/११/१२ 

१२ ग्र्ासचुिो सेट १ गा.पा. बाट २०७४/११/१२ 

१३ उिुर पेहटका  १ गा.पा. बाट  २०७४/११/१२ 

१४ िाइट वेम पावर  १ गा.पा. बाट २०७४/११/१२ 

१५ नानो स्तांड १ गा.पा. बाट २०७४/११/१२ 

१६ इन्भटर ब्र्ािी १ गा.पा. बाट २०७४/११/१२ 

१७ वाईिाई राउटर  २ गा.पा. बाट  २०७४/११/१२ 

१८ लभजिटर पुतिी बिी सेट  २ गा.पा. बाट २०७४/११/१२ 

१९ धगिास २४ गा.पा. बाट २०७४/११/१२ 

२० इिेमिोतनक फकत्नी २ गा.पा. बाट २०७४/११/१२ 

लस.न.ं र्ववरण संख्र्ा स्रोत प्राप्त लमतत 

२१ knfli6s गमिा  १ गा.पा. बाट  २०७४/११/१२ 

२२ बेल्चा ३ गा.पा. बाट २०७४/११/१२ 
२३ घन ३ गा.पा. बाट २०७४/११/१२ 
२४ गि  ३ गा.पा. बाट २०७४/११/१२ 
२५ ििामे बाल्टी १ गा.पा. बाट  २०७४/११/१२ 
२६ कोदािो ३ गा.पा. बाट २०७४/११/१२ 
२७ बन्चरो १ गा.पा. बाट २०७४/११/१२ 
२८ गैती ३ गा.पा. बाट २०७४/११/१२ 
२९ िर्रबि १ गा.पा. बाट  २०७४/११/१२ 
३० िर्जकमसयत  १ गा.पा. बाट २०७४/११/१२ 
३१ भ्र्ाकुम  १ गा.पा. बाट २०७४/११/१२ 
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लस
.न.ं 

र्ववरण स्थान स्वालमत्व क्षेत्र
िि 

दताय पिुाय भए 
/नभएको 

१ श्री इश्वरी मजन्दर दरबार देवीस्थान हहटर्ा वाडयको स्वालमत्व  २रो दताय पिुाय भएको 

२ लशवािर् मजन्दर दरबार देवीस्थान हहटर्ा वाडयको स्वालमत्व १ दताय पिुाय भएको 

३ ठुिान स्वास््र् आिारभूत केन्र ठुिान वाडयको स्वालमत्व ०.३ दताय पिुाय भएको 

४  चौदादाड़ा रानीपोखरी चतुदायदा वाडयको स्वालमत्व १ दताय पिुाय भएको 

५ म्र्ाल्दादा रानीपोखरी म्र्ाल्दादा वाडयको स्वालमत्व १ दताय पिुाय भएको 

६ धचतनर्ापोखरी लशवािर् मजन्दर धचतनर्ापोखरी वाडयको स्वालमत्व ०.२ दताय पिुाय भएको 

७ श्री इश्वरी मा.र्व. दरबार देवीस्थान हहटर्ा वाडयको स्वालमत्व २ दताय पिुाय भएको 

८ श्री गंगा आिारभूत धचतनर्ापोखरी वाडयको स्वालमत्व ४ दताय पिुाय भएको 

९ धचतनर्ापोखरी सामुदातर्क 
स्वास््र् इकाई हेल्थ हटय  

धचतनर्ापोखरी वाडयको स्वालमत्व १ दताय पिुाय भएको 

१० कालिका मजन्दर चौपारी वाडयको स्वालमत्व ०.३ दताय पिुाय भएको 

लस.
न.ं 

र्ववरण स्थान स्वालमत्व क्षेत्रि
ि 

दताय पिुाय भए 
/नभएको 

११ मालिका मजन्दर िसवाय  वाडयको स्वालमत्व १ दताय पिुाय भएको 
१२ बाि र्वकास लशशुकल्र्ाण भिार्चौर वाडयको स्वालमत्व १ दताय पिुाय भएको 
१३ भिार्चौर हेल्थ हटय भिार्चौर वाडयको स्वालमत्व ०.४ दताय पिुाय भएको 
१४ ब्र्ाडलमन्टन ग्राउन्ड भिार्चौर वाडयको स्वालमत्व १ दताय पिुाय भएको 
१५ प्रहरी चौकी दरबार देवीस्थान हहटर्ा वाडयको स्वालमत्व १ दताय पिुाय भएको 
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     वडा लभत्र रिेका सिकारी तथा वववत्तय संस्था सम्बन्िी वववरण 

लस.
नं. 

संस्थाको नाम ठेगाना संस्थाको प्रकृनत कैकफयत 

१ चारपािा फे्रण्ड मिव  गुद ०६ सन्चािनमा रहेको   

२ श्री इश्वरी बचत तथा ऋण संथा. गुद ०६ सन्चािनमा रहेको 
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प्रस्ततुकताि 
टुक बहादरु राना 

िडा सजचि तथा क.अ. 

गलु्मीदरबार गाउँपानलका  

 
७ नं. िडा कायािलय  

लमतत : २०७८।०५।२० गते 

संजक्षप्त पररयच 
संघीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक नेपालको संवविान 
२०७२ को प्रभावकारी कायाचन्वयनका लाधग संवविानको 
िारा २९५ बमोजजम कायम भएको स्थानीय ति अन्तगचत 
गुल्मीदरबार गाउुँ पाललका िो। यस गाउुँ पाललकामा रिेको ७ 
वटा वडािरु मध्ये साववक दरबारदेववस्थान गा.वव.स. वडा 
नं.१, २, ३, ५ र ६  लमललई िालको वडा नं. ७ कायम 
भएको छ । जुन पहिलेकै गा.वव.स. भवन भएको 
ठ लापोखरामा कायाचलय रिेको छ।  यो वडा ८.४५ बगच 
कक.मी. के्षत्रफलमा फैललएको छ ।  भने अन्य वववरण 
ननम्न रिेको छ। 
• िनसंख्र्ा   :  ४२१० (परुुि १६७३ महिला 
२५३७) 

• घरिरुी संख्र्ा  : ८३६ 
• मखु्र् िातिातत   : ब्रािमण, के्षत्री, जनजानत 
र दललत 

• मखु्र् बिारके्षत्र   : ठ लोपोखरा, िहटया र 
बजारमारे 

• मखु्र् उत्पादन   : मकै र तोरी   
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बैठक सम्बन्िी हििरण 

लस.नं. वववरण संख्या कैकफयत 

१ वडा सलमनतको बैठक ४५   

२ अनुगमन सलमनतको बैठक ५   

३ समन्वय बैठक ७   

४ स्टाफ बैठक ४   

कमयचारी सम्बन्िी र्ववरण 

लस.न.ं पद कमचचारीको 
नाम थर 

कायाचलय खुलेको 
जम्मा हदन 

जम्मा िाजजरी 
हदन बबदा काज / 

कफल्ड 
अनपुजस्थ

त कैकफयत 

१ ना.प्रा.स जय हिमाल 
कंडेल 300 २४४ १२ ४४ ०   

२ कायाचलय 
सियोगी 

भेि ववक्रम 
खत्री 300 २४७ १२ २१ २० 

बबरामी 
भएकोले 

अनपुजस्थत 
भएको 

३ कायाचलय 
सियोगी तुल्सा नघलमरे 300 ९४ ० ० ० 

चतै्रमा 
ननयजुक्त 
भएको 



9/6/2021 

250 

पजन्िकरण सम्बन्िी र्ववरण 

लस.नं. र्ववरण िम्मा संख्र्ा कैफिर्त 

१ जन्म ९०   

२ मतृ्यु ३३   

३ वववाि १९   

४ सम्बन्ि ववच्छेद १   

५ बसाई सराई गएको ४   

६ बसाई सरी आएको ०   

० 

१० 

२० 

३० 

४० 

५० 

६० 

७० 

८० 

९० 

१०० 

जन्म मतृ्यु वववाि सम्बन्ि ववच्छेद बसाईसराई गएको बसाईसराई आएको 

पजन्िकरण सम्बन्िी र्ववरण 

संख्या 
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सामाजिक सुरक्षा सम्बन्िी र्ववरण 

लस.नं. वववरण जम्मा 
संख्या 

प्रथम 
चौमालसक 
भुक्तानी 

जम्मा संख्या 
दोस्रो 

चौमालसक 
भुक्तानी 

जम्मा संख्या 
तेस्रो 

चौमालसक 
भुक्तानी 

जम्मा 
भुक्तानी रकम 

१ र्जयेष्ठ नागररक 
159 19,08,000 215 24,15,000 218 26,16,000 

69,39,000 

२ एकल महिला ६० 
विच पुगेको 16 1,28,000 80 6,00,000 14 1,12,000 

8,40,000 

३ 
वविवा (आधथचक 
सिायता) 
 62 49,600 14 1,12,000 80 6,40,000 

8,01,600 

४ प णच अपाङ्गता 
भएका 59 4,72,000 72 5,50,000 73 5,84,000 

16,06,000 

५ अनत अशक्त 
अपाङ्गता भएका 13 1,56,000 13 1,56,000 14 1,68,000 

4,80,000 

६ ग वगचको 
अपाङ्गता भएका 16 1,02,400 16 1,02,400 14 89,600 

2,94,400 

७ बालबाललका 
32 51,200 31 49,600 27 43,200 

1,44,000 

  िम्मा 357 28,67,200 441 39,85,000 440 42,52,800 1,11,05,000 

0

50

100

150

200

250

र्जयेष्ठ नागररक एकल महिला ६० विच 
पुगेको 

वविवा (आधथचक 
सिायता) 

प णच अपाङ्गता भएका अनत अशक्त अपाङ्गता 
भएका 

ग वगचको अपाङ्गता 
भएका 

बालबाललका 

सामाजिक सरुक्षा सम्बन्िी र्ववरण 

प्रथम चौमालसक संख्या   दोस्रो चौमालसक संख्या तेस्रो चौमालसक संख्या 
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लसिाररस / प्रमाखणत सम्बन्िी र्ववरण 

नस.नं. हििरण संख्या कैहफयत 

१ नेपाली नागररकता प्रमाण पत्र  ६०   

२ प्रनतनलहप नागररकता प्रमाण पत्र  १५   

३ अंनगकृत नागररकता नसफाररस  ०   

४. नाता प्रमाजणत नेपाली  १८   

 ५ नाता प्रमाजणत अंग्रिेी (हिदेश प्रयोिन)  ५   

७ पेन्सन सम्बन्िी कागिात प्रमाजणत  ७   

७ नाबालक पररचय पत्र नसफाररस  १   

८ व्यिसाय दताि नसफाररस  ११   

९ आय स्रोत प्रमाजणत  ७   

१० अन्य प्रमाजणत  २५   

११ अन्य नसफाररस  १७६   

भूलम तथा मािपोत कर 

घर  कर 

नाता प्रमाखणत दस्तुर 

लसिाररस दस्तुर 

व्र्जमतगत घटना दताय 
दस्तुर 

घर वहाि कर 
अन्र् दस्तुर 

रािस्व संकिन सम्बन्िी र्ववरण 



9/6/2021 

253 

रािस्व संकिन सम्बन्िी र्ववरण 

नस.नं. हििरण संख्या रकम 

१ र्नूम तथा मालपोत कर 502 46,652.25 

२ घर कर 390 39,426.60 

३ नाता प्रमाजणत दस्तरु 49 21,500.00 

४. नसफाररस दस्तरु 132 39,100.00 

५. व्यजक्तगत घटना दताि दस्तरु 100 23,900.00 

६. घर िहाल कर 0 0.00 

७ अन्य दस्तरु 4 900.00 

िम्मा रकम 1,71,478.85 

कृषक अनुदान सम्बन्िी र्ववरण 

नस.नं. अनदुान हििरण संख्या मखु्य उदे्दश्य 

१ टनेल ५० 

कृहष उत्पानलाई िहृद्ध गनि तथा 
बेमौसमी तरकारीहरु उत्पादन गरी 
कृहषमा आत्माननर्िर बनाउन सहयोग 
गने उदे्दश्यले टनेल हितरण गररएको 
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वडास्तरमा संचािन भएका र्ोिनाको र्ववरण 
लस.नं
. र्ोिनाको नाम तनमायण कम्पनी तथा उपभोमता सलमतत र्वतनर्ोिन खचय खचय 

(%) कैफिर्त 

१ लामडाुँडा खेल मैदान ननमाचण   लामडाुँडा खेल मैदान ननमाचण  उपभोक्ता 
सलमनत १,००,००० १,००,००० १००.   

२ िोवासी पोखरा खेलमैदान ननमाचण   िोवासी पोखरा खेलमैदान ननमाचण  उपभोक्ता सलमनत ५०,००० ५०,००० १००.   

३ ठुलापोखरा देखख बगैंचासम्म मो.बा. स्तर उन्नती   
ठुलापोखरा देखख बगैंचासम्म मो.बा. स्तर 
उन्नती  उपभोक्ता सलमनत ४,५०,००० ४,५०,००० १००.   

४ वोराखकच  देखख बोछार मो.बा. स्तर उन्नती   
वोराखकच  देखख बोछार मो.बा. स्तर 
उन्नती  उपभोक्ता सलमनत ५०,००० ५०,००० १००.   

५ बािुनथोक नाली ननमाचण   बािुनथोक नाली ननमाचण  उपभोक्ता 
सलमनत ५०,००० ५०,००० १००.   

६ बौदीबाट खालकाचौर मो.बा. ननमाचण   बौदीबाट खालकाचौर मो.बा. ननमाचण  उपभोक्ता सलमनत ५०,००० ५०,००० १००.   

७ ठुलाचौर देखख बोटे पुछार मो.बा. स्तर उन्नती   
ठुलाचौर देखख बोटे पुछार मो.बा. स्तर 
उन्नती  उपभोक्ता सलमनत ७०,००० ७०,००० १००.   

८ 
ठुलाचौर लमदनुका चौर उखपा 
रोटेपानी सल्लेरी पीडीडाडुँ कोल तथा 
काकीका घर सम्म मो.बा.स्तरउन्नती  

ठुलाचौर लमदनुका चौर उखपा रोटेपानी 
सल्लेरी पीडीडाडुँ कोल तथा काकीका घर 
सम्म मो.बा.स्तरउन्नती  उपभोक्ता 
सलमनत 

३,५०,००० ३,५०,००० १००.   

९ बडिरे मो.बा. ननमाचण   बडिरे मो.बा. ननमाचण  उपभोक्ता 
सलमनत १,५०,००० १,५०,००० १००.   

१० भतेरपाटा मो.बा. मान बिादरुको घरमुनी पखाचल ननमाचण   
भतेरपाटा मो.बा. मान बिादरुको घरमुनी 
पखाचल ननमाचण  उपभोक्ता सलमनत ५०,००० ५०,००० १००.   

लस.न.ं र्ोिनाको नाम तनमायण कम्पनी तथा 
उपभोमता सलमतत र्वतनर्ोिन खचय खचय 

(%) 
कैफि
र्त 

११ उवप्रकोट पखाचल ननमाचण   उवप्रकोट पखाचल ननमाचण  
उपभोक्ता सलमनत ४०,००० ४०,००० १००.   

१२ शाखा मोटर बाटो ममचत   शाखा मोटर बाटो ममचत  
उपभोक्ता सलमनत ९,७१,००० ९,७१,००० १००.   

१३ खखनतचप ठुलोपोखरा मो.बा.नाली 
ननमाचण   

खखनतचप ठुलोपोखरा मो.बा.नाली 
ननमाचण  उपभोक्ता सलमनत १,७०,००० १,७०,००० १००.   

१४ बासपोखरा देखख उवप्रकोट 
नाली ननमाचण   

बासपोखरा देखख उवप्रकोट नाली 
ननमाचण  उपभोक्ता सलमनत ६०,००० ६०,००० १००.   

१५ ठरलाचौर देखख बजारमारे 
मोटरबाटो   

ठरलाचौर देखख बजारमारे 
मोटरबाटो  उपभोक्ता सलमनत ४०,००० ४०,००० १००.   

१६ म्यालडाुँडा खा.पा.टङ्की 
ननमाचण   

म्यालडाुँडा खा.पा.टङ्की 
ननमाचण  उपभोक्ता सलमनत ६०,००० ६०,००० १००.   

१७ कुडापानी मुल संरक्षण   कुडापानी मुल संरक्षण  
उपभोक्ता सलमनत ५०,००० ५०,००० १००.   

१८ कारपाटा जामुनेपानी तथा 
बासका रुख पुँिेरो ममचत   

कारपाटा जामुनेपानी तथा 
बासका रुख पुँिेरो ममचत  
उपभोक्ता सलमनत 

१,१०,००० १,१०,००० १००.   

१९ पाइप खररद साववक वडा न.ं 
१   

पाइप खररद साववक वडा न.ं १  
उपभोक्ता सलमनत ५०,००० ५०,००० १००.   

२० भु.प.ुखानेपानी ठ लापोखरा 
टङ्की ननमाचण   

भ.ुप.ुखानेपानी ठ लापोखरा 
टङ्की ननमाचण  उपभोक्ता 
सलमनत 

२,५०,००० २,५०,००० १००.   
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लस.न.ं र्ोिनाको नाम तनमायण कम्पनी तथा उपभोमता 
सलमतत र्वतनर्ोिन खचय खचय 

(%) 
कैफि
र्त 

२१ गाउुँ टोल मजन्दर ननमाचण वडा नं. ७  
गाउुँ टोल मजन्दर ननमाचण वडा नं. 
७  उपभोक्ता सलमनत १,००,००० १,००,००० १००.   

२२ लशवालय मजन्दर ननमाचण बोटे   
लशवालय मजन्दर ननमाचण बोटे  
उपभोक्ता सलमनत १,७०,००० १,७०,००० १००.   

२३ 
बाटामुनी 
देववकास्थान 
मजन्दर ममचत   

बाटामुनी देववकास्थान मजन्दर 
ममचत  उपभोक्ता सलमनत ४०,००० ४०,००० १००.   

२४ लभउलसन थान मजन्दर ममचत   
लभउलसन थान मजन्दर ममचत  
उपभोक्ता सलमनत ४०,००० ४०,००० १००.   

२५ 
काललकानाथ 
मजन्दर  लसडड 
ननमाचण   

काललकानाथ मजन्दर  लसडड 
ननमाचण  उपभोक्ता सलमनत २०,००० २०,००० १००.   

कुल जम्मा   ३५,४१,००० ३५,४१,००० १००.   

िडामा रहेका सामाजिक संघ संस्थाहरुको हििरण 

नस.नं. समूहको नाम अध्यक्षको नाम र सम्पकि  
नम्बर 

संस्थाको 
उद्देश्य 

1 चारपाला समदृ्ध यिुा अनर्यान हहमाल ज्ञिाली/ 
९८४७१८४६२१ 

2 यनुाईटेड हेल्थ एण्ड हफटनेस 
टलब 

इन्र बहादरु 
थापा/९८५७०८५०९३ 

3 नसद्धाथि सामदुाहयक नसकाई केन्र अशोक कुमार 
शे्रष्ठ/९८५१०७५८६८ 



9/6/2021 

256 

वडामा रहेका कृषक समूह सम्बन्िी र्ववरण 

नस. नं. समूहको नाम अध्यक्षको नाम र सम्पकि  
नम्बर संस्थाको उद्देश्य 

१ जशिशजक्त गाई पालन कृहष 
समूह 

सयुि बहादरु टण्डन/ 
९८४७०५४६९१ दिु उत्पादन तथा हितरण 

२ इन्र गैराखकि  कृहष तथा 
पशपुक्षी फमि इन्र बहादरु थापा कृहषलाई व्यिसायीकरण गरी 

आय आििन गने 

३ कल्पना बाख्रा फमि ननमिला काकी व्यिसायीक बाख्रा पालन 

४ टण्डन कृहष तथा पशपुक्षी 
फमि देि बहादरु टण्डन कृहषलाई व्यिसायीकरण गरी 

आय आििन गने 

वडा कार्ायिर्मा रहेका जिन्सी सामग्रीहरुको र्ववरण 
लस.
नं. र्ववरण संख्र्ा स्रोत प्राजप्तको लमतत 

१ मोटरसाईकल १ गा.वव.स. बाट 
अल्या 2075-02-09 

२ Computer 4 गा.पा.   

३ Home UPS २ गा.पा. 2074-10-20 

४ ईन्भटर व्याट्री ३ गा.पा.   

५ बाईफाई राउटर २ गा.पा. 2074-10-20 

६ नानो स्टयाण्ड २ गा.पा. 2074-10-21 

७ लाईट वेभ पावर १ गा.पा.   

८ अकफस टेबुल १ गा.पा. 2075-02-09 

९ अकफस घुम्ने कुधचच ५ गा.पा. / गा.वव.स. 2075-02-06 

१० Mobile Set 2 गा.पा. 2075-02-26 

११ सोफा सेट २ गा.पा.  2075-02-26 

१२ अकफस दराज लससावाल १ गा.पा. / गा.वव.स. 2075-02-26 

१३ आराम बेन्च ११ गा.पा. / गा.वव.स. 2074-04-01 

१४ काठको टेबल ३ गा.पा. / गा.वव.स. 2074-04-01 

१५ वप्रन्टर  ३ गा.पा. / गा.वव.स.   
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लस.
नं. र्ववरण संख्र्ा स्रोत प्राजप्तको लमतत 
१६ कुची कालो फमच ३ गा.पा. / गा.वव.स.   
१७ कफल्टर २ गा.पा   
१८ जस्टल दराज ३ गा.पा. 2074-04-01 

१९ रोस्टम १ अल्या 2074-04-01 

२० कम्प्युटर टेबल ४ अल्या / गा.पा.   

२१ स चना पाटी १ अल्या  2074-04-01 

२२ उजुरी पेहटका १ अल्या    

२३ स्टेन पंखा २ गा.पा.   

२४ ग्यास सेट (लसललण्डर र चुलो) १ गा.पा. 2075-03-20 

२५ इलेक्टीक ककत्ली १ गा.पा. 2075-03-20 

२६ स्टील र् याक १ अल्या   

२७ काठको दराज १ अल्या   

२८ काठको र् याक १ अल्या   

२९ काठको कुची ४ अल्या   

३० प्लाष्टीक कुची २० अल्या   

३१ हिटर २ गा.पा. 2075-09-08 

३२ Scanner १ गा.पा. 

वडा अन्तगयत रहेको सावयितनक सम्पर्त्तको र्ववरण 

नस.नं. हििरण स्थान स्िानमिि क्षेत्रफल दताि पिुाि र्ए/ 
नर्एको 

१ 
िडा 

कायािलयको 
र्िन 

ठूलापोखरा िडा कायािलय ४-९-२-२ र्एको 
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वडा लभत्र रहेका सहकारी तथा र्वर्त्तर् संस्था 
सम्बन्िी र्ववरण 

नस.नं. संस्थाको नाम ठेगाना संस्थाको प्रकृनत कैहफयत 

 १ चारपाल बचत तथा ऋण 
सहकारी संस्था 

गलु्मीदरबार-७, 
ठुलापोखरा बचत तथा ऋण   

 २ महहला बहउुदे्दश्य सहकारी 
संस्था 

गलु्मीदरबार-७, 
ठुलापोखरा बहउुदे्दश्य   

 ३ दरबारदेहिस्थान कृहष सहकारी 
संस्था नल. 

गलु्मीदरबार-७, 
ठुलापोखरा 

कृहष प्रद्विन 
सम्बजन्ि कायि   

योजनािरुको केिी तस्वीरिरु 
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