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िक्ष्मण पाणे्ड
प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत

आ.व. ०७८/०७९ को 

बा�षर्क स�मक्षा ��तवेदन



गुल्मी दरवार गाउँपालिकाको स्वीकृत दरबन्दी लववरण

सस.नं. पद, समूह, उपसमूह, तह स्वीकृत 
दरबन्दी पद पूसति ररक्त

१ प्रमखु प्रशासकीय असिकृत १ १ -
२ असिकृत छैठौं प्रशासन २ २ -
३ ईन्न्िनयर छैठौं १ १ -
४ असिकृत छैठौं (न्शक्षा) १ - १
५ असिकृत छैठौं ( हे.इ.) १ १ -
६ असिकृत छैठौं( हे.इ.) १ - १
७ असिकृत छैठौं (लेखा) १ १ -
८ असिकृत छैठौं (पशु सेवा) १ १ -
९ असिकृत ७/८ औं (कृर्ष) १ - १
१० आन्तररक लेखापरीक्षक सहायक पााँचौं १ १ -
११ सहायक पााँचौं (प्रशासन) ७ ३ ४
१२ सहायक पााँचौं (लेखापाल) १ १ -
१३ खा.पा.स.टे. पाचौं १ १ -
१४ सव-ईन्न्िनयर पााँचौं ४ १ ३



गुल्मी दरवार गाउँपालिकाको स्वीकृत दरबन्दी लववरण

१५ कम्प्यूटर अपरेटर पााँचौं १ १ -

१६ प्रार्वसिक सहायक पााँचौं (न्शक्षा) १ - १
१७ सहायक पााँचौं (पशु सेवा) २ - २

१८ सहायक पााँचौं (कृर्ष ) २ - २

१९ सहायक चौथो (प्रशासन) ४ २ २
२० अससषे्टन्ट सव ईन्न्िनयर चौथो ५ २ ३
२१ स.म.र्व.सन. चौथो १ - १
२२ सहायक चौथो (पशु सेवा) २ - २

२३ सहायक चौथो (कृर्ष) १ - १

२४ कायािलय सहयोगी १ १ -

िम्पमा ४४ २० २४



गुल्मी दरवार गाउँपालिकामा करारमा कार्यरत

कमयचारीको लववरण

सस.नं पद, समूह, उपसमूह, तह संख्या स्वीकृत

दरबन्दीमा

दरबन्दी

बाहेक

१ सूचना प्रलवलि अलिकृत १ १

२ रोजगार संर्ोजक १ १

३ कृलि अलिकृत १ १

४ प्रालवलिक सहार्क १ १

५ एमआईएस अपरेटर १ १

६ हेल्थ अलससे्टन्ट ४ ४

७ स्टाफ नसय ४ ४

८ उद्यम लवकास सहज कताय १ १

९ उद्यम लवकास सहर्ोगी १ १

१० सूचना सहार्क १ १

११ लफल्ड सहार्क १ १



गुल्मी दरवार गाउँपालिकामा करारमा कार्यरत

कमयचारीको लववरण

सस.नं पद, समूह, उपसमूह, तह संख्या
स्वीकृत

दरबन्दी

मा

दरबन्दी

बाहेक

१२ नार्ब कृलि प्रालवलिक ३ ३

१३ नार्ब पशु स्वास्थ्य प्रालवलिक ४ ४

१४ अ.हे.व. ५ २ ३

१५ अ.न.मी. ८ ८

१६ ल्याव अलससे्टन्ट १ १

१७ सहार्क कमयचारी २ २

१८ हिुका सवारी चािक २ २

१९ कार्ायिर् सहर्ोगी १५ १५

जम्मा ५७ ३३ २४



गुल्मी दरवार गाउँपालिकामा करारमा कार्यरत

कमयचारीको लववरण

सस.नं. पद, समूह, उपसमूह, तह संख्या स्वीकृत
दरबन्दीमा

दरबन्दी 
बाहेक

१ सूचना प्रर्वसि असिकृत १ १
२ रोिगार संयोिक १ १
३ कृर्ष असिकृत १ १
४ प्रार्वसिक सहायक १ १
५ एमआईएस अपरेटर १ १
६ हेल्थ अससस्टेन्ट ४ ४
७ स्टाफ नसि ४ ४
८ उद्यम र्वकास सहि कताि १ १
९ उद्यम र्वकास सहयोगी १ १
१० सूचना सहायक १ १
११ र्फल्ड सहायक १ १



गुल्मी दरवार गाउँपालिका अन्तगयत स्वास्थ्य चौकीहरुमा कार्यरत

कमयचारीको लववरण

सस.नं. पद, समूह, उपसमूह, तह स्वीकृत 
दरबन्दी पद पूसति ररक्त

१ असिकृत हे.इ. ७ ३ ४ हे.अ.करारमा
२ असिकृत प.हे.न. १ १ ०
३ सस.अ.हे.व. ६ ६ ०
४ सस.अ.न.मी. ५ ५ ०
५ अ.हे.व. ६ ४ २
६ अ.न.मी. ६ ६ ०
७ कायािलय सहयोगी ६ २ ४



गलु्मी दरवार गाउाँपासलका अन्तगित र्वद्यालयहरुमा 
कायिरत न्शक्षक तथा कमिचारीको र्ववरण

सस.नं. पद, समूह, उपसमूह, तह स्वीकृत 
दरबन्दी

गा.पा.
अनदुान प्रार्वसिक तफि

१ प्रा.र्व.द्बितीय ४३
२ प्रा.र्व.ततृीय ६२ १
३ प्रा.र्व.राहत १८
४ बालकक्षा सहयोगी कायिकताि ३३ ९
५ सन.मा.र्व.द्बितीय ६
६ सन.मा.र्व. ततृीय १३ १३ २
७ सन.मा.र्व.राहत १४
८ मा.र्व. द्बितीय १
९ मा.र्व. ततृीय १२ १ २
१० मा.र्व. राहत १०
११ उच्च मा.र्व. ६
१२ र्वद्यालय कमिचारी १०
१३ र्वद्यालयका कायािलय सहयोगी ३०



जम्मा बजेट : ७२,२७,८०,३९२
चािु : ४८,२७,४२,३४७

पँुलजगत : २४,००,३८,०४५

चािु, 67%

पँूजीगत, 33%

चािु पँूजीगत



आम्दानी : ४८,२७,४२,३४७

खचय ४३,४०,१६,८८०

चािु बजेट खचय

89.91

10.09



पँूजीगत बजेट खचय

आम्दानी : २४,००,३८,०४५
खचय : १९,३४,७१,२७५३

80.60

19.40



गुल्मी लजल्लाका स्थानीर् तहको लवगत ३ वियको वेरुजुको तुिनात्मक लववरण

रु. हजारमा

लस.

नं.
स्थानीर् तह

आ.व. 

०७५।०७६

आ.व. 

०७६।०७७

आ.व. 

०७७।०७८

१गुल्मीदरबार गाउँपालिका १७७५३ १६४६७ ७१२२

२छत्रकोट गाउँपालिका २९३२३ ९४११ ५१७८

३रुरुके्षत्र गाउँपालिका ७१२३ ४४३४ ३९४६४

४चन्द्रकोट गाउँपालिका ४१४९० २२००० ६३९०४

५सत्यवती गाउँपालिका २६८४८ ४२४७८ ४२११०

६कालिगण्डकी गाउँपालिका २५२१२ २५५५९ ६२८५९

७इश्मा गाउँपालिका ९३११ १०७७५ २६४४७

८िुकोट गाउँपालिका १०१२१ १२३७४ २६६९३

९मदाने गाउँपालिका २५१६ २५४६ ३७४६

१०मालिका गाउँपालिका ७६२२ २४९७२ ८१३८

११रेसुङ्गा नगरपालिका १२३०६ १६०७६ १२४२६

१२मुलसकोट नगरपालिका ४५४८८ ३११६६ १७०१४

जम्मा २३५११३ २१८२५८ ३१५१०१



आ.व. ०७७/०७८ को बेरुजु लबवरण

जम्मा बेरुजु ७१ िाख २१ हजार

 असुि गनुयपने ६ िाख ३७ हजार

 प्रमाण कागजात पेश गनुयपने : रु २६ िाख ५१ हजार

 लनर्लमत गनुयपने : ३० िाख ४४ हजार

 पेश्की : ७ िाख ८९ हजार



हाि सम्म सुशासन र संस्थागत

लवकासको के्षत्रमा सम्पन्न भएका

मुख्य कृर्ाकिापहरु



१. ०७७ श्रावण देन्ख न्िल्लामै पर्हलो पटक अध्यक्ष र प्रमखु
प्रशासकीय असिकृत तथा प्रमखु प्रशासकीय असिकृत र शाखा
प्रमखुहरु बीच कायि सम्पपादन करार सम्पझौता ।

२. कायि सम्पपादन सम्पझौतानसुार कमिचारीको माससक/चौमाससक मूल्याङ्कन

३. गाउाँपासलकाका र्वसिन्न गसतर्वसिहरु समेर्टएको माससक E-Bulletin 

प्रकाशन

४. गाउाँपासलकाको पर्हचान सर्हतको लोगो, सगत र डकुमेन्री सनमािण 
गररएको । 

५. सूचनाको हकको कायािन्वयनको लासग स्वत : प्रकाशनको व्यवस्था 
(गलु्मी न्िल्लामा स्थासनय तहबाट पर्हलो पटक सरुुवात) 



६. स्थानीय सरकार गठन िए देन्ख हाल सम्पम गलु्मीदरबार
गाउाँपासलकाबाट सम्पपादन िएका र्वसिन्न कृयाकलापहरुको
'गलु्मीदरबार दपिण' नामक पसु्तक र सिसडयो डकुमेन्न्र सनमाणि
सम्पपन्न।

७. गलु्मीदरबार गाउाँपासलकाको समग्र वस्तनु्स्थसत र कला संस्कृसत
संरक्षण गदै समग्र गाउाँपासलकाको पर्हचान सर्हतको गलु्मीदरबार
पररचय नामक सगतको सनमािण सम्पपन्न।

८. गलु्मीदरबार गाउाँपासलकाको संगठन सिेक्षण कायि सम्पपन्न गरीएको ।
९. गलु्मीदरबार गाउाँपासलकाको सूचना प्रर्वसिमा आिाररत वस्तनु्स्थसत

र्ववरण संकलन कायिक्रम संचालन गररएको ।



..... सम्पन्न भएका मुख्य कृर्ाकिापहरु
१०. बााँझो िग्गा उपयोगको लासग िसूम बैंकको स्थापना गरी कायािन्वयन 

गररएको । 
११. कायािलयको प्रवेशद्धारमा नागररकको सरु्विाको लासग नागररक

सहायता कक्षको स्थापना ।
१२. गाउाँपासलका तथा वडा कायािलयमा कायिरत कमिचारीहरुको र्वसिन्न

१० वटा सूचकमा माससक रुपमा मूल्याङ्कन गरर कमिचारीको प्राप्ताङ्कको
आिारमा कमिचारीलाई प्रोत्साहन गने व्यवस्था समलाईएको ।

१३. र्वगतका वषिहरु िन्दा पछील्लो २ आसथिक वषिहरुमा आन्तररक
आम्पदानीमा वरृ्द्ध गररएको ।



...... सम्पन्न भएका मुख्य कृर्ाकिापहरु

१४. सूचना असिकारी तथा शाखा प्रमखुहरुको लासग स्थायी सम्पपकि
नम्पबरको व्यवस्था गररएको ।
१५. गाउाँ कायिपासलकाको कायािलय, वडा कायािलय तथा स्वास््य

संस्थाहरुमा र्वद्यनु्िय हान्िरीको व्यवस्था गरी हान्िरीलाई अनलाईन
सििरमा स्टोरेि तथा अनलाईबाट अनगुमन गने व्यवस्था समलाइएको
।(कागिी हान्िरी र्वस्थार्पत गररएको)

१६. सेवा प्रवाहमा र्वद्यिुको कारणबाट नागररकहरु बन्न्चत हनु नपरोस
िन्ने उद्देश्यले गाउाँपासलका तथा सबै वडा कायािलयहरुमा तथा आफ्नै
िवन िएका स्वास््य संस्थाहरुमा (सोलार) पावर व्याकअपको
व्यवस्था गररएको ।

१७. र्वगतका आ.व. मा कायािन्वयन हनु नसकेको अनलाईन रािस्व
संकलन प्रणालीलाई आ.व. ०७७/०७८ मा सबै वडाबाट २०७८
बैशाख २ गते देन्ख अनलाईन रािस्व प्रणाली संचालन गररएको ।
(पारदन्शिता कायम हनेु िकु्तानीमा SMS )



...... सम्पन्न भएका मुख्य कृर्ाकिापहरु

१९. कृषकहरुको चासो, गनुासो र समस्या बझु्नको लासग कृषकसाँग
गाउाँपासलका कायिक्रम संचालन ।

२०. उपिोक्ताहरुको सरु्विालाई मध्यनिर गरी वडास्तरमा गई उपिोक्ता
ससमसतहरुसाँग योिना सम्पझौता गने कायि गररएको ।

२१. उपिोक्ताहरुको कायिलाई सरलीकरण गनिको लासग योिना सम्पबन्िी
र्वस्ततृ र्ववरण समावेश गररएको पनु्स्तका उपिोक्ता ससमसतलाई र्वतरण
गररएको ।

२२. गाउाँपासलका सित्र रहेका अपाङ्गता िएका व्यन्क्तहरुको पर्हचान तथा
राज्यबाट प्राप्त सेवा सरु्विाबाट बन्न्चत हनु नपरोस िने्न उद्देश्यले अपाङ्ग
पररचय पत्र र्वतरण कायिक्रम संचालन गररएको ।



...... सम्पन्न भएका मुख्य कृर्ाकिापहरु
२३. व्यन्क्तगत घटनादतािलाई व्यवन्स्थत र पारदन्शि बनाउन आ.व. ०७७/०७८

देन्ख सबै वडा कायािलयहरुबाट अनलाईन माध्यमबाट घटना दताि गने व्यवस्था
समलाईएको ।

२४. आम नागररक तथा समसडयालाई सहि सन्चार पहुाँच परु् याउनको लासग
कायािलयको सामान्िक सञ्जाल र वेिसाईटमा न्िल्लाकै स्थानीय तहहरु मध्ये
िेरै अध्यावसिक हनेु गरी सूचना तथा गसतर्वसिहरुलाई नागररकको हातहातमा
पगु्ने व्यवस्था समलाईएको ।

२५. गाउाँपासलकाबाट संचालन हनेु महत्वपूणि कायिक्रमहरुको सूचना एवं िानकारी
पासलकाको नागररकहरुको मोबाईलमा SMS माफि त िानकारी गराउने व्यवस्था
। (गाउाँपासलकामा दताि िएका ४२०० घरिरुी)

२६. गाउाँपासलकाको समग्र सेवा प्रवाहको सम्पबन्िमा आम नागररकको प्रसतकृया
बझु्नको लासग ४२ वटा प्रश्नहरु समावेश गरी सेवाग्राही सन्तषु्टी सिेक्षण
गराईएको । सिेक्षण प्राप्त पषृ्ठपोषण कायिपासलका बैठक र कमिचारीको
सनयसमत माससक बैठकमा छलफल गरी िनताको सझुाव अनसुार कायिक्रम र
सेवा प्रवाहलाई थप प्रिावकारी बनाउने सनणिय गररएको ।



...... सम्पन्न भएका मुख्य कृर्ाकिापहरु
२७. सशुासन सेवा प्रवाह र्वकास सनमािणका कायिहरुलाई थप व्यवन्स्थत,

पारदन्शि र प्रिावकारी रुपमा संचालन गरी पासलकामा सशुासन कायम
गनिको लासग र्वसिन्न कायिर्वसिहरु िारी गररएको ।

२८. कक्षा १ देन्ख ३ सम्पम स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी कक्षा १ मा
हाम्रो गलु्मीदरबार नामक पाठ्यपसु्तकको अध्यापन गराउने कायि
गररएको ।

२९. र्वपद् व्यवस्थापनको लासग आवश्यक न्यूनतम साग्रीहरु खररद गरी सबै
वडा कायािलयहरु तथा गाउाँ कायिपासलकाको कायािलयमा िण्डारण
गररएको (गल, बेल्चा, घन, गैटी, कोदालो, बन्चरो, फलामको बाल्टीन,
फोन्ल्डन स्टेचर, फायरबल, फायर एन्टटङ्गग्यूसर, Saw मेन्शनरी आरा,
फायर सटु, फोकस लाईट, हेलमेटआदी) ।

३०. गाउाँपासलकाको सेवा प्रवाह सशुासन, र्वकास सनमािण, न्शक्षा¸ स्वास््य,
कृर्ष, रोिगार लगायतका क्षेत्रहरुमा िए गरेका र हनेु कायिहरुको
बारेमा आम नागररकलाई ससूुन्चत गदै िनप्रसतसनसि र कमिचारीहरुलाई
िवाफदेही बनाउनको लासग िनतासाँग गाउाँपासलका रेसडयो कायिक्रम
संचालन गररएको ।



...... सम्पन्न भएका मुख्य कृर्ाकिापहरु

३१. संन्घय मासमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट िारी गररएको
स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन
कायिर्वसि, २०७७ बमोन्िम संन्घय मासमला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालयको पररपत्र अनसुार र्वसिन्न १० वटा सूचकमा यस
गाउाँपासलकाको मूल्याङ्कन गदाि समग्र न्स्थसत ८१.२५% प्राप्ताङ्क प्राप्त
गररएको छ । स्थानीय तह र्वन्िय सशुासन िोन्खम मूल्याङ्कन (FRA)
77 ddc बाट feedback 70.5

३२. गाउाँ कायिपासलकाको कायािलयको सनयसमत माससक स्टाफ बैठक बसी
िनता-िनप्रसतसनसि र कमिचारीबीच समुिरु सम्पबन्ि कायम गदै सेवा
प्रवाह सम्पबन्िमा माससक समीक्षा गने पररपाटीको र्वकास गररएको छ

३३. आ.व. ०७५/०७६ को १ करोड १० लाख र आ.व. ०७६/०७७
को १ करोड ४ लाख ९२ हिार गरी िम्पमा २ करोड १४ लाख ९२
हिार बेरुिु फछौटको गररएको र २ करोड ३ लाख ९९ हिार बेरुिु
बााँकी रही फछौटको क्रममा रहेको ।
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३४. पासलकाको न्िन्सी सामग्रीहरुलाई व्यस्थापन गनिको लासग यस आ.व. देन्ख न्िन्सी
सफ्टवयेर माफि त सम्पपूणि खररद तथा माग प्रकृयालाई कम्प्यटुराईि प्रणालीमा रान्खएको

३५. लघु उद्यम सम्पबन्िी कायिक्रमलाई अन्य पासलकाको तलुनामा प्रिावकारी रुपमा
संचालन गरर गाउाँपासलकामा गत वषि १११ िना र यो वषि ९० उद्यमी सिृना
गररएको ।

३६. गाउाँपासलकाका सबै वडाहरुमा र्वसिन्न संघ संस्थामा आवद्ध मर्हला द्बददी बर्हनीहरुको
र्वसिन्न ८ र्वषय (नेततृ्व र्वकास, संचार र्वकास, घरेलु तथा लैर्ङ्गक र्हंसा र कानूनी
उपचार, बचत, प्रिनन स्वास््य, कुसल व्यवसायी कसरी बन्ने, आदी) मा क्षमता
असिवरृ्द्ध गने उद्देश्यले अननु्शक्षण कायिक्रम सम्पपन्न गररएको छ । यस तासलमले सभ्य
समाि ससििना गने अपेक्षा गररएको छ ।

३७. गाउाँपासलकाबाट आयोिना गररएका र्वसिन्न तासलम कायिक्रम अन्तगित बरु्टक तासलम,
ढाका बनुाई तासलम, हाउस वायररङ्ग, डोिर अपरेटर, ्लन्म्पबङ्ग, अचार बनाउने, तासलम
लगायतका तासलम सलएका िनशन्क्तहरुको रोष्टर तयार गररएको ।



...... सम्पन्न भएका मुख्य कृर्ाकिापहरु

३८. गाउाँपासलकाका माध्यसमक र्वद्यालयमा नर्वकरणीय उिाि माफि त खानेपानी तथा
सरसफाई कायिक्रम संचालन गनिको लासग ररन्यूएवल वल्डि को आसथिक र प्रार्वसिक
सहयोग तथा नव प्रिात यवुासंघको सामान्िक पररचालनमा सहकायि गरर ८४ लाखको
लागतमा शदु्ध खानेपानी र शौचालय सनमािणको कायि गररएको ।

३९. गाउाँपासलकामा संचालन िएका र्वसिन्न र्वकास सनमािण कायिहरुको प्रिावकारी
अनगुमन गने व्यवस्था समलाईएको छ ।



...... सम्पन्न भएका मुख्य कृर्ाकिापहरु

४०. गाउाँपासलकाको सवै वडामा प्रिावकारी सेवा प्रवाहको लासग वडा सन्चवको व्यवस्था
गरी समय समयमा अनगुमन सनरीक्षण गरी आवश्यक पषृ्ठपोषण द्बदने व्यवस्था
समलाईएको छ ।

४१. खरको छाना मकु्त गाउाँपासलका बनाउने असियान अन्तगित खरको छाना िएका
घरपररवारलाई सरुन्क्षत आवास सनमािण गराउाँदै िस्तापाता र्वतरण समेतका कायिहरु
सम्पपन्न गरर कररब ९८ प्रसतशत खरकाछाना मकु्त गाउाँपासलका बनाईएको ।

४२. गाउाँपासलकामा मर्हला सशन्क्तकरण माफि त उद्यमी ससििना गदै गररबी सनवारणका
लासग द्बदघिकासलन पररयोिना संचालन गने उद्देश्यले रु. ५ करोडको कृर्ष तथा पशु
उद्यमन्शलता र्वकास पररयोिना लागत साझेदारीमा गलु्मीदरबार गाउाँपासलका र हेफर
प्रोिेटट नेपालबीच सम्पझौता गरी कायिक्रम संचालन गररएको
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४३. गाउाँपासलका सित्र रहेका कृषकहरुलाई प्रार्वसिक ज्ञान द्बदनको लासग
कृर्ष सम्पबन्िी तासलम द्बदने कायिक्रम गररएको ।

४४. गाउाँपासलकाका र्कसानहरुको सूचना प्रर्वसिमा आिाररत र्ववरण प्रर्वष्ट
गरी गाउाँपासलकाको कृर्ष प्रोफाइल तयार गररएको ।

४५. र्वद्यालयस्तरमा खाद्य सरुक्षा, उपिोक्ता हक र्हत संरक्षण, सशुासन,
सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार, घरेलु तथा लैर्ङ्गक र्हंसा, साइबर क्राईम, सूचना
प्रर्वसि लगायतका र्वषयमा र्वद्याथीसाँग गाउाँपासलका कायिक्रम
र्वद्यालयस्तरमा गई संचालन गररएको ।



...... सम्पन्न भएका मुख्य कृर्ाकिापहरु

४६. गाउाँपासलकाबाट प्रदान गररने सेवाहरु र आसथिक कारोबार सर्हतको
त्याङ्कीय र्ववरणको एकीकृत ढााँचा तयार गरी सामान्िक संिाल र
कायािलयको वेिसाईट माफि त सावििसनक गने व्यवस्था समलाईएको
छ ।

४७. खेलासडसाँग गाउाँपासलका कायिक्रम अन्तगित गाउाँपासलकामा रहेका
र्वसिन्न खेलका खेलासडहरुलाई प्रोत्साहन गनि आवश्यक सहयोग तथा
उत्प्ररेणाका कायिक्रमहरु संचालन गररएको ।



...... सम्पन्न भएका मुख्य कृर्ाकिापहरु

४८. गाउाँपासलकाको न्याय सम्पपादनलाई प्रिावकारी र सौहादिपूणि बनाउनको
लासग सबै वडामा मेलसमलापकेन्र स्थापना गनि मेलसमलापकतािको छनौट
गरी सबै वडा कायािलयहरुमा मेलसमलापकेन्र स्थापना गररएको ।

४९. गाउाँपासलकाको आन्तररक श्रोतलाई द्बदगोपन द्बदनको लासग व्यवसाय
दताि संघ संस्था दताि सम्पबन्िी कायिर्वसि सनमािण गरी दताि असियान
संचालन गररएको िस अन्तगित हाल सम्पम ६२७ व्यवसाय दताि तथा
असिलेन्खकरण िएका छन् ।

५०. नागररकलाई गणुस्तरीय खाद्य पदाथिको उपिोग गनि पाउने हक
ससुनन्ित गराउन सनयसमत बिार अनगुमनको व्यवस्था समलाईएको
छ ।
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५१. गाउाँपासलकाको समग्र अवस्थाको बारेमा र्वश्लषेण गरी गाउाँपासलकाको
कायि सम्पपादनलाई प्रिावकारी रुपमा संचालन गनिको लासग सनयसमत
रुपमा चौमाससक ससमक्षा तथा वार्षिक ससमक्षा कायिक्रमहरु संचालन
गररएको ।

५२. आम नागररकहरुको चासो गनुासो र प्रसतकृया बझुी कायि सम्पपादनमा
िएका कमी कमिोरीहरुलाई समािान गरी प्रिावकारी सेवा प्रवाहको
व्यवस्था समलाउाँदै नागरीकप्रसत उिरदायी स्थानीय सरकार बन्नको लासग
सनयसमत रुपमा सावििसनक सनुवुाई कायिक्रम संचालन गररएको ।
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५३. गाउाँपासलकाका सबै कमिचारीहरु डे्रस र पररचय पत्र नलगाई
कायािलयमा आउाँदा सेवाग्राही र कमिचारी छुट्टाउन गाह्रो िएको
िनगनुासो आए पिात सबै कमिचारीहरुलाई असनवायि डे्रस र पररचय पत्र
लगाउन लगाई सोही अनसुार कमिचारी आचरणको मूल्याङ्कन गने
व्यवस्था समलाईएको ।

५४.गाउाँपासलकामा सडक सबस्तार िन्दा सडकको स्तरोन्तीको नीसतसलई
र्वसिन्न सडकहरु स्तरोन्तीको लासग आवश्यक बिेट व्यवस्थापन गरर
सनमािणको कायि अगासड बढाईएको छ ।
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५५. स्थानीय र्वकास प्रर्क्रयामा टोल तथा बस्तीस्तरवाट नै नागररक सहिासगता ससुनन्ित
गदै समािको आसथिक, सामान्िक, सााँस्कृसतक लगायत र्वकासका सबै पक्षमा द्बदगोपना
र अपनत्व सिृना गनि सनन्ित िौगोसलक क्षेत्रसित्र बसोबास गने नागररकहरुको
सहिासगतामा वडा कायािलयको सहयोगीको रुपमा काम गने गरी टोल र्वकास
संस्थाको गठन र पररचालनका लासग आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनि टोल र्वकास
संस्था गठन तथा पररचालन कायिर्वसि, २०७७ सनमािण गरी टोल सबकास संस्था गठन
गररएको ।

५६. सावििसनक िवाफदेर्हता प्रवद्धिन सम्पबन्िी कायिर्वसि-२०७७ गलु्मीदरबार गाउाँ
कायिपासलकाको समसत २०७७।०५।३१ गते िारी गररएको छ । यस कायिर्वसिले
समग्र गाउाँपासलकाको गसतर्वसिहरुलाई सशुासन िवाफदेर्ह र पारदन्शि बनाउन
महत्वपूणि िसूमका खेलेको छ । यसमा रहेका केही महत्वपूणि पक्षहरुको िानकारी
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५७. गलु्मीदरबार गाउाँ कायिपासलकाको कायािलयबाट आ.व. ०७७/०७८
समग्र क्षेत्रमा सम्पपादन गररएको र्ववरण सर्हतको वार्षिक बलेुर्टन
प्रकाशन गररएको ।



.....................सावििसनक िवाफदेर्हता प्रवद्धिन सम्पबन्िी कायिर्वसि-२०७७..............

क) कायािलयमा प्राप्त गनुासो फछौट सम्पबन्िी व्यवस्था
ख) कायािलयको सामान्िक पररक्षण सम्पबन्िी संस्थागत व्यवस्था (दफा १४)
ग) गाउाँपासलकाबाट संचालन गरेका र्वसिन्न योिनाहरुको सावििसनक पररक्षण गने व्यवस्था

(पररच्छेद १)
घ) कुनै पसन सनमािण कायि प्रारम्पि हनुपूुवि कायािलयसाँग सम्पझौता िईसकेपछी आयोिनाका

लािग्राहीको उपन्स्थसतमा आयोिनाको र्ववरण प्रस्ततु गनुिपने व्यवस्था (दफा ३२)
ङ) नागररक वडापत्र सम्पबन्िी व्यवस्था
च) कायािलय र वडा कायािलयले सावििसनक सनुवुाई गनुिपने सम्पबन्िी व्यवस्था
छ) चौमाससक र वार्षिक ससमक्षा गनुिपने व्यवस्था
ि) सेवाग्राही सन्तषु्टी सिेक्षण गनुिपने व्यवस्था



भौलतक उपिब्धी



1. स्वास्थ्य सेवा प्रदान गनय सबै वडामा आिुलनक स्वास्थ्य चौलक लनमायण गने नीलत अनुरुप वडा

नं. ४ बाहेक सबै वडामा स्वास्थ्य चौलक लनमायण भैसकेको छन । वडा नं. ४ मा आ.व. 

०७८/०७९ मा भवन लनमायण कार्य शुरुवात गररएको छ ।

2. गाउँपालिकामा १५ शैर्ाको आिारभूत अस्पताि लनमायणको िालग जग्गा व्यवस्थापन, लनमायण

सम्झौता भई लनमायण कार्य भैरहेको ।

3. गाउँपालिकाको सबै वडा र टोि वस्तिहरुमा मोटरबाटो लविार गने कार्य भएको ।

4. गाउँपालिकामा सुलविा सम्पन्न लवद्यािर् भवन लनमायणका कार्यहरु भईरहेका छन् ।

5. गाउँपालिका लभत्र ठूिा खानेपानी र्ोजना अन्तगयत खहरे खानेपानी तथा अमर अवायथोक

लिफ्ट खानेपानी र्ोजना सम्पन्न भई एक घर एक िारा कार्ायन्वन भएको, अवायङ्गलद गैरा

लिफ्ट खानेपानी, भिार्चौर लिफ्ट खानेपानी, बठवाखोिा लिफ्ट खानेपानी, बोटेपुच्छार

सुपिे घाट लिफ्ट खानेपानी, झाके्रपानी लिफ्ट खानेपानी, नुनथिा लिफ्ट खानेपानी र खोररर्ा

खोल्सी लिफ्ट खानेपानी र्स चािु आ.व. मा सम्पन्न हुने गरर कार्य अलघ बढेको छ ।



6. खर्ज्ायङ्ग बाखे्र बन्द्रखुट्टा वीरबास लससे्न जुभुङ्ग मोटरबाटो िरोन्नती बनाउने कार्य चािु

आ.व. मा संचािन गररएको छ ।

7. खर्ज्ायङ्ग दरबार घुम्टी गौडाकोट जुभुङ्ग मजुवा सडकको िरन्नती तथा कािोपते्र गने कार्य

गनय सम्बस्तित लनकार्मा समन्वर् गररएको छ ।

8. गाउँपालिकामा बहुउदे्दश्यीर् सभाहि लनमायण भई संचािनमा आएको ।

9. एक वडा एक खेिमैदान अलभर्ान अन्तगयत खेिमैदान लनमायण कार्य अगाडी बढाइएको ।

10. गुल्मीदरबार गाउँपालिका र अघायखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका जोड्ने लनसानटारीमा टरस्ट

बृज लनमायण सम्पन्न भएको ।

11. चारपािा दरबार, रेसुङ्गा तपोभुलम, भुवाने पाकय , उजेिा देलव मस्तन्दर िगार्तका लवलभन्न

मठमस्तन्दरहरु लनमायण, ममयत सम्भार र सौन्दर्ीकरण गरर पर्यटन पूवायिार लनमायण गररएको ।

12. नागररकहरुको सुरलक्षत आवासको िालग खरका छाना मुक्त गाउँपालिका बनाउने कार्य

अस्तन्तम चरणमा पुगेको ।



आलथयक तथा सामालजक उपिब्धी



1. साना कृलि लवकास कार्यक्रम अन्तगयत बाख्रा पकेट कार्यक्रम वडा नं.६

मा संचािन गररएको ।

2. गाई भैसँी पािक कृिकहरुका गाई भैसँी बीज वृस्तिको िालग लन:शुल्क

रुपमा AI को व्यवस्था लमिाइएको।

3. वडा नं. १,२,४ र ५ मा बङ्गुर पािन कार्यक्रम संचािन गररएको

4. भैसँीपाि सम्बिी कृिक पाठशािा संचािन गररएको ।



6. साना कृलि पकेट लवकास कार्यक्रम अन्तगयत खाद्यनबािी

कार्यक्रम वडा नं. ६ मा तरकारी तथा आिु खेती कार्यक्रम वडा

नं. ३ मा गरर २ वटा कृलि पकेट लवकास कार्यक्रम संचािन

गररएको ।

7. वडा नं. १ को लशवपुरी, टारी, बुलढचौर र मालिगाउँ र वडा नं. २

को घोराहा फाँटमास्माटय कृलि कार्यक्रम संचािन गररएको ।



9. सुिारीएको गरा सलहतको चक्किा बन्दी कार्यक्रम वडा नं. ४ को

गरमटारीमा संचािन गनय आवश्यक समन्वर् गरर कृिक

समूहिाई प्रोत्साहन गनय रु ३ िाख सहर्ोग गररएको

10. वडा नं. १ मा बोटेगाउँ र कुमाि गाउँ, वडा नं. ३ को लनदुर र वडा

नं. ४ को पल्लो वीरवासमा नमुनाको रुपमा एक घर एक

करेसाबारी कार्यक्रम संचािन गररएको ।



11. वडा नं. २, ४ र ५ मा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तगयत

तरकारी खेती कार्यक्रम संचािन गररएको ।

12. मह उत्पादनमा आत्मलनभयर बन्न वडा नं. १, ३, ४ र ७ मा मौरी

लवकास कार्यक्रम संचािन गररएको ।

14. गाउँपालिका लभत्र रहेको बाँझो खेती र्ोग्य जग्गा उपर्ोगको िालग

भूलम बैंकको स्थापना गरर बाँझो जग्गाको उपर्ोगको गनय

कृिकहरुिाई अनुदान लदने कार्य गररएको ।



15. गाउँपालिका लभत्र उत्पालदत लवलभन्न कृलि उपजहरु, हिकिाका

सामाग्रीहरु, लवलभन्न रैथाने कृलि बािीहरुको संकिन तथा लवक्री

लवतरणको िालग गाउँपालिकाको कोशेिी घर संचािन र

व्यवस्थापनको िालग वडा नं. ४ मा रहेको नवरत्न वहुउदे्दलशर्

कृलि सहकारी संस्था लि. सँग रु १० िाखको सम्झौता गररएको ।

16. गाउँपालिका लभत्रका गररव नागररकहरुको पलहचान गरी पररचर्

पत्र लवतरण गनयको िालग िगत संकिन गने कार्य सम्पन्न गरी

पररचर् पत्र लवतरणको तर्ारी अवस्थामा रहेको ।



17. जेष्ठ नागररकसँग गाउँपालिका कार्यक्रम अन्तगयत जेष्ठ

नागररक सम्मान तथा अन्तलक्रर्ा कार्यक्रम अन्तगयत सबै वडामा

गई जेष्ठ नागररक तथा दलितसँग अन्तलक्रर्ा गनुयको साथै फाइवर

लसरक/ ब्लाङ्गकेट/ थमयस उपहार प्रदान गरी सम्मान गररएको ।

18. मलहिा समूह तथा संस्थामा आवि भएका मलहिािाई समूह तथा

सहकारी संस्था संचािन, घरेिु तथा िैलङ्गक लहंसा, नेतृत्व तथा

संचार लसप, प्रजनन् स्वास्थ्य, ग्रामीण व्यवसार्, मलहिा

सशक्तीकरण िगार्तका लविर्मा अनुलशक्षण तालिम सबै

वडामा संचािन गररएको।





१५ शैर्ाको अस्पताि लनमायण हँदै
गुल्मीदरबार गाउँपालिका ३ िुरेिडाँडा



समस्या र चुनौती
• कोलभड १९ को बढ्दो संक्रमण

• गाउँपालिकामा रहेको भूलमको सही ढंगिे उपर्ोग गरी अलिकतम िाभ लिन

नसलकएको ।

• गाउँपालिकाको भौगोलिक लवकटता र छररएर रहेको विी

• प्रलवलिको प्रर्ोगमा पहँुच कम

• नू्यन आन्तररक आम्दानी

• नू्यन प्राकृलतक स्रोत सािन

• आफ्नै प्रशासकीर् भवनको अभाव हुनु ।

• नागररकको हरेक कामको िालग स्थानीर् सरकारसँग िेरै अपेक्षा हुनु

• नागररकको अपेक्षा अनुसार कार्य गनय प्रर्ाप्त बजेट नहुनु ।











िन्यवाद



आ.व.२०७८/०७९ को बा�षर्क �ग�त स�मक्षा
�शासन, योजना तथा अनगुमन शाखा



 आ.व.२०७८/०७९ मा ३०३ वटा योजनाहरु सम्झौता ग�रएको

 आ.व.२०७८/०७९ मा २९२ वटा योजनाहरु सम्प�

 आ.व.२०७८/०७९ मा ६ वटा योजनाको ठे�ाबाट सम्झौता भएको

 आ.व.२०७८/०७९ मा ३ वटा सम्प� भएको 

 आ.व.२०७८/०७९ मा २ वटा बहवु�षर्य रहेको र १ वटाको म्याद थपको
���यामा रहेको



 आ.व.२०७८/०७९ मा सम्झौता भइ काम नभएका योजना ११ वटा

आ.व. २०७८/०७९ मा योजना स��ी िववरण



�स.
नं. योजनाको नाम

नेपाल 
सरकार/�देश 
सरकार गाउँपा�लकाबाट जम्मा रु. हालसम्म कै.

�व�नयोजन रु. �व�नयोजन रु. सम्झौता रकम
भ�ुानी भएको
रकम

१

खज्यार्� बा� ेबन्�ख�ुा
वीरबास �सस्न ेजभु�ु 
मोटर बाटो स्तरउ�ती ५०००००० ५०००००० ५१२९११० ४६३०८४१.५३

२

उपल्लो ह�टया 
िच�नयापोखर� भरवा 
खज्यार्� मोटर बाटो 
स्तरउ�ती ५०००००० ५०००००० 5008067 ४५०२३८७

३ िझरबास नेटा रैनाद�
डल्ल�खोला मोटर बाटो 
स्तरउ�ती

५०००००० ५०००००० ५६०५३८६.६९ ४९९९९९९

४ िझरबास नेटा रैनाद�
डल्ल�खोला मोटर बाटो 
स्तरउ�ती

२६०२४५० ३७४४२५२
पनु ठे�ा
भएको

�देश सरकार र गलु्मीदरवार गाउँपा�लकाको लागत 
साझेदार�का स�ा�लत योजनाहरु



�स.
नं. योजनाको नाम

नेपाल 
सरकार/�देश 
सरकार 
�व�नयोजन रु.

सम्झौता रकम

हालसम्म भ�ुानी 
भएको रकम

हालसम्म भ�ुानी 
�दन बाँक� रकम

कै�फयत

१
वीरबास�ा�चौकी
भवन िनमा�ण वडा नं. ४ १६६००००० १४२९१४१३ २४५०९४२.१८११८४०४७०.८२

मो�वलाईजेशन पेश्क� 
बाँक� 
रु.१२०००००

२
श्री ई�री मा.िव.१६ कोठे

भवन िनमा�ण १२५००००० २९२८६९७६.७० २८१२१९०.८४26474785.86

मो�वलाईजेशन पेश्क� 
बाँक� 
रु.5600000

३
१५ शैया आधारभुत

अ�ताल १८०००००००० १३३३४०६२० ७८५५०६६५ ५४७८९९५५

मो�वलाईजेशन पेश्क� 
बाँक� 
रु.७७६६०००

संघीय सरकारको �वशेष अनदुान



�स.
नं

आयोजना/कायर्�महरुको नाम वडा/स्थान �व�नयोिजत
रकम

खच�
रकम

आयोजना/कायर्�महरुको �ग�त कै.

भौ�तक �ग�त �वि�य �ग�त
रु.

१ रैनादी िशख्र बजारमुडा मोटर बाटो गु�ीदरबार-१ १०००००० 1000000 100 100

२ �डिम�न कभड�हल जुभु� ठूलाचौर गु�ीदरबार-२ २०००००० 2000000 100 100

३ िसज�निशलआमा समूह भवन गु�ीदरबार-३ १०००००० 1000000 100 100

४ अरकडाँडा युवा �व भवन िनमा�ण गु�ीदरबार-४ १०००००० 1000000 100 100

५ तोष मोटरबाटो मेिसनरी वाल िनमा�ण गु�ीदरबार-५ १०००००० १०००००० 100 100

६ चैतै डाँडा रानीपोखरी िनमा�ण गु�ीदरबार-६ १०००००० 1000000 100 100

७ ठूलापोखरा �ाल डाँडा िटमुरखक�
ख�ा�� मोटर बाटो

गु�ीदरबार-७ १०००००० 821488 ८२.१४ ८२.१४

�देश सशतर् तफर् का योजनाहरुको �ववरण



�स.
नं.

आयोजना/कायर्�महरुको
नाम

वडा/स्थान �व�नयोिजत
रकम

खचर् रकम आयोजना/कायर्�म
हरुको �ग�त

कै.

भौ�तक
�ग�त

�वि�य
�ग�त

१ ख�ा�� दरबार घुम्टी
सडक�रउ�ती

गु�ीदरबार-५, 
६ र ७

४२००००
०

० ० ०

२ छ�थान मिन्दर गलु्मीदरबार-७ १०००००० १०००००० १०० १००

संघीय सरकारबाट �ा� योजनाको �ववरण



�स
.नं

आयोजना/कायर्�
महरुको नाम

वडा/स्थान सम्झौता रकम खचर् रकम आयोजना/कायर्�महरु
को �ग�त

कै

भौ�तक
�ग�त

�वि�य
�ग�त

१ १५ शैया
आधारभूत
अ�ताल भवन
िनमा�ण

गु�ीदरबार-
३

१३३३४०६१९.
८

७८५५०६६५ ६२% ६०.६७
%

संघीय सरकारबाट �ा� योजनाको �ववरण



नाता �मािणतः- ३८७
आम्दानी �मािणतः- ७२
नाग�रकताः- ७६१
नाबालकः- १६
नाग�रकता ��त�ल�पः- २५५
पने्शन �सफा�रसः- १०६
अन्य �मािणतः- ८३०
योजना अनगुमनः- १०९
सहायता कक्षबाट सेवा �लनःे- १५०२
संस्था दतार्ः- २
संस्था न�वकरणः-४ 

गु�ी दरवार गाउँपािलकाका िविभ� िववरणह�



गाउँ कायर्पा�लका बैठक संख्याः- २४

�वषयगत स�म�त बैठक संख्याः- १६

कमर्चार� भनार् सम्बन्धी बैठक संख्याः-३७

स्टाफ �म�ट�ाः- ६

योजना अनगुमन तथा मूल्या�नः- 109 टोल�

�ववध बैठकः- ४ पटक

बोलप� मूल्या�न स�म�त बैठकः-४७

गु�ी दरवार गाउँपािलकाका िविभ� िववरणह�



गु�ी दरवार गाउँपािलकाको �ीकृत दरब�ी िववरण

�स.नं. पद, समूह, उपसमूह, तह
स्वीकृत 
दरबन्द� पद पू�तर् �र�

१ �मखु �शासक�य अ�धकृत १ १ -
२ अ�धकृत छैठ� �शासन २ २ -
३ ईिन्जनयर छैठ� १ १ -
४ अ�धकृत छैठ� (िशक्षा) १ - १
५ अ�धकृत छैठ� ( हे.इ.) १ १ -
६ अ�धकृत छैठ�( प.हे.न.) १ - १
७ अ�धकृत छैठ� (लेखा) १ १ -
८ अ�धकृत छैठ� (पशु सेवा) १ १ -
९ अ�धकृत छैठ� (कृ�ष) १ - १
१० आन्त�रक लेखापर�क्षक सहायक पाँच� १ १ -
११ सहायक पाँच� (�शासन) ७ ३ ४
१२ सहायक पाँच� (लेखापाल) १ १ -
१३ खा.पा.स.टे. पाच� १ १ -
१४ सव-ईिन्जनयर पाँच� ४ १ ३



गु�ी दरवार गाउँपािलकाको �ीकृत दरब�ी िववरण

१५ कम्प्यूटर अपरेटर पाँच� १ १ -

१६ �ा�व�धक सहायक पाँच� (िशक्षा) १ - १

१७ सहायक पाँच� (पशु सेवा) २ - २

१८ सहायक पाँच� (कृ�ष ) २ - २

१९ सहायक चौथो (�शासन) ४ ३ १
२० अ�स�ेन्ट सव ईिन्जनयर चौथो ५ १ ४
२१ स.म.�व.�न. चौथो १ - १
२२ सहायक चौथो (पशु सेवा) २ - २

२३ सहायक चौथो (कृ�ष) १ - १

२४ कायार्लय सहयोगी १२ १ बाँक� करारमा

जम्मा ४४ २३ २१



गु�ी दरवार गाउँपािलकामा करारमा काय�रत
कम�चारीको िववरण

�स.नं पद, समूह, उपसमूह, तह संख्या �ीकृत
दरब�ीमा दरब�ी बाहेक

१ सूचना प्रिविध अिधकृत - १ PLGSP

२ रोजगार संयोजक १ १ प्र.रो.काय�क्रम
३ कृिष अिधकृत १ १
४ प्रािविधक सहायक १ १ प्र.रो.काय�क्रम
५ एम.आई.एस. अपरेटर १ १ पि�करण
६ हे� अिस�े� ४ ४
७ �ाफ नस� ४ ४
८ उ�म िवकास सहज कता� १ १ मेडपा
९ उ�म िवकास सहयोगी १ १ मेडपा
१० सूचना सहायक १ १
११ िफ� सहायक १ १ पि�करण



गु�ी दरवार गाउँपािलकामा करारमा काय�रत
कम�चारीको िववरण

�स.नं पद, समूह, उपसमूह, तह संख्या
�ीकृत
दरब�ी
मा

दरब�ी बाहेक

१२ नायब कृिष प्रािविधक ३ ३ एक गा.िव.स.एक प्रािवधक काय�क्रम

१३ नायब पशु �ा� प्रािविधक ४ २ एक गा.िव.स.एक प्रािवधक काय�क्रम र २
जना गा.पा.

१४ अ.हे.व. ५ २ ३
१५ अ.न.मी. ८ ३ आमा सुर�ा काय�क्रम र ५ दरब�ी भ�ा

बािहर
१६ �ाव अिस�े� १ १
१७ सहायक कम�चारी २ २
१८ हलुका सवारी चालक २ २
१९ काया�लय सहयोगी १५ १५

ज�ा ५७ ३३ २४



गु�ी दरवार गाउँपािलका अ�ग�त �ा� चौकीह�मा काय�रत
कम�चारीको िववरण

�स.नं
. पद, समूह, उपसमूह, तह

स्वीकृत
दरबन्द� पद पू�तर् �र� करारमा

१ अ�धकृत हे.इ. ७ ३ ४ ४ करारमा
२ अ�धकृत प.हे.न. २ १ १ १ करारमा
३ �स.अ.हे.व. ६ ५ १ १ करारमा
४ �स.अ.न.मी. ५ ४ १ १ करारमा
५ अ.हे.व. ६ ० ६ ६ करारमा
६ अ.न.मी. ६ ० ६ ६ करारमा
७ अ.हे.व. गाउँपािलका २ करारमा

अ.न.मी. गाउँपा�लका ४ करारमा
ल्याव अ�सस्टेन्ट गाउँपा�लका १ करारमा
अ.न.मी. ३ आमा सरुक्षा कायर्�म ३ करारमा
अ.हे.व. १ आधारभतू १ करारमा
अ.न.मी. १ आधारभतू १ करारमा
कायार्लय सहयोगी ६ २ ४ ४ करारमा
कायार्लय सहयोगी गाउँपा�लका १ करारमा



गलु्मी दरवार गाउँपा�लका अन्तगर्त �व�ालयहरुमा 
कायर्रत िशक्षक तथा कमर्चार�को �ववरण

�स.नं
. पद, समूह, उपसमूह, तह

स्वीकृत 
दरबन्द� पदपू�तर्

नेपाल 
सरकारबाट 
अनदुान �ा�

करार

२ �ा.�व.ततृीय १०५ ६८ ३६
३ �ा.�व.राहत १८ १८
४ बालकक्षा सहयोगी कायर्कतार् ३३ ४२ गा.पा. ९

६ �न.मा.�व. ततृीय १९ ११ ८
७ �न.मा.�व.राहत १४ १४
९ मा.�व. ततृीय १३ १२ १
१० मा.�व. राहत १० १०
११ उच्च मा.�व. ६ ६
१२ �व�ालय कमर्चार� १० १०
१३ �व�ालयका कायार्लय सहयोगी ३० ३०



 तो�कएको समयमा स�म�तहरु गठन नहनुु

 तो�कएको समयमा योजनाहरु सम्झौता नहनुु

 सम्झौता हुँदाको लगत िस्टमेट अनसुार काम नहनुु

 काम सम्प� ग�रसके प�छ प�न समयमा भ�ुानी �लन नआउनु

 योजना प�रवतर्न भइ रहनु

 उपभो�ा स�म�तमा फेरबदल हनुु

 योजना स�ाल गदार् सम्बन्धीत उपभो�ाले आफ्नो ला�ग नभइ गाउँपा�लकाका ला�ग 

गनर् परेको व्यवहार गनुर् 

योजना काया��यनका सम�ाह�



 कायर्ता�लका अनसुार तोक�एको समयमा स�म�त गठन गनुर् पन�

 योजनाहरु समयमा नै सम्झौता गन� वातावरण �मलाउन ुपन�

 अनगुमन कायर्लाई �भावकार� बनाउन ुपन�

 गाउँपा�लका र वडा स�म�तबाट स्थलगत अनगुमन �नय�मत गन�

 लगत िस्टमेट उपभो�ा स�म�तले बझु्ने ग�र बनाउने

 उपभो�ा स�म�तका अध्यक्ष, सिचव र कोषाध्यक्षलाई ता�लम �दने

 वडा कायार्लयबाट योजनाको सम्झौता र कायर्सम्प�को �सफा�रस गदार् कागजप� 
रुज ुगरेर मा� गनुर् पन�

मा� गन� 

समाधानका उपायह�



योजना अनुगमनका केिह झलकह�

रानी पोखरी



योजना अनुगमनका केिह झलकह�

िसज�निशल आमा समूह भवन



योजना अनुगमनका केिह झलकह�

तोष मोटर बाटो



योजना अनुगमनका केिह झलकह�

�न्खादह मा.िव.भवन िनमा�ण



योजना अनुगमनका केिह झलकह�

�ाडिम�न कभड� हल िनमा�ण ठूलाचौर



योजना अनुगमनका केिह झलकह�

श्री ई�री मा.िव. १६ कोठे भवन िनमा�ण



योजना अनुगमनका केिह झलकह�

श्री सूय�दय मा.िव.राउ� टेवल



योजना अनुगमनका केिह झलकह�

श्री शारदा मा.िव. पु�कालय �वस्थापन



योजना अनुगमनका केिह झलकह�

३ नं. वडा काया�लय



योजना अनुगमनका केिह झलकह�

साझा सुिवधा के�



योजना अनुगमनका केिह झलकह�

श्री राजा �न्खा मा.िव. आईसीटी



योजना अनुगमनका केिह झलकह�

ठूलाचौर �ालडाँडा मोटर बाटो



योजना अनुगमनका केिह झलकह�

च�े�री युवा �व भवन



योजना अनुगमनका केिह झलकह�

रैनादी िशख्र बजारमुडा मोटर बाटो



योजना अनुगमनका केिह झलकह�
पदम बहादुर मा.िव. भवन िनमा�ण



योजना अनुगमनका केिह झलकह�

िझरबास नेटा रैनादी मोटर बाटो



योजना अनुगमनका केिह झलकह�

खज्यार्� बा� ेबन्�ख�ुा वीरबास जभु�ु मो.बा.



योजना अनुगमनका केिह झलकह�

खज्यार्� बा� ेबन्�ख�ुा वीरबास जभु�ु मो.बा.



योजना अनुगमनका केिह झलकह�

चारपाला दरबारमा





िस.नं. िववरण सािवक
सं�ा

थप
सं�ा ज�ा लगत

क�ा
स�ालनमा
रहेको सं�ा कैिफयत

1 कृिष फम� 11 3 14 0 14
2 पशुपं�ी फम� 13 16 29 0 29

3
कृिष तथा पशुपं�ी
फम� 46 41 87 0 87

4 अ��ावसाय 405 102 507 16 491
5 ज�ा 475 162 637 16 621



1 �ावसाय नवीकरण सं�ा 376

2 �ावसाय नवीकरण नगरेको सं�ा 99



िस.नं
.

वडा
नं.

सािवक दता�
सं�ा

आ.ब. २०७८/७९
मा दता�

ज�ा कैिफयत

१ १ ६४ २० ८४
२ २ ८७ १२ ९९
३ ३ ८१ २५ १०६
४ ४ ११३ ४२ १५५
५ ५ २८ २९ ५७
६ ६ ३३ ११ ४४
७ ७ ६९ २३ ९२
ज�ा ४७५ १६२ ६३७



बजार अनगुमनः-2२७
बजार अनगुमनको �ममा ४७ वटा पसलबाट
म्याद नाघेका सामा�ी वरामत ग�र ज�रवाना समेत 
ग�रएको ।

बरामत ग�रएका सामा�ीहरु सबै न� ग�रएको ।



खरका छाना म�ु कायर्�म अन्तगर्त खरको छाना भएका
२१ जना �वप� प�रवारलाई जस्तापाता �वतरण ग�रएको ।

सरुिक्षत नाग�रक आवास कायर्�म अन्तगर्त
आ.व.०७७/०७८ मा सम्झौता भएका ११३ जना
लाभ�ाह� मध्ये ३३ जनालाई �थम �कस्ता वापतको रकम
र ५९ जना लाभ�ाह�लाई दो�ो �कस्ता वापतको रकम
भ�ुानी भएको।२१ जना लाभ�ाह�ले कुनै प�न �कस्ता
नपाएका।

खरका छाना भएका घर प�रवारको तथ्या� अध्याव�धक
ग�रएको ।खरले छाएका घर ५१ वटा बाँक� रहेका।



जे� नाग�रक प�रचय प� �वतरण संख्याः ९ जना



िस. 
नं.

वडा नं. अव्यविस्थत 
बसोबासी

भ�ुम�हन द�लत/भ�ुम�हन 
सकुुम्बासी

ज�ा कैिफय
त

१ १ बिलथुम १ ३ ४
२ २ जुभु� ० २ २
३ ३ गौडंाकोट ० ४ ४
४ ४ वीरबास ० २ २
५ ५ अमर

अवा�थोक
० ३ ३

६ ६ ठुलान ० ६ ६
७ ७

ठुलापोखरा
१४ ४ १८

ज�ा १५ २४ ३९

अव्यविस्थत बसोबासी भ�ुम�हन द�लत/भ�ुम�हन सकुुम्बासीको लगत स�लन
सम्वन्धी �ववरण



�स.नं. कायर्�मको नाम �व�नयोिजत
बजेट 

खचर् भएको
बजेट 

लाभािन्वत
संख्या ल�य �ग�त

१

जे� नाग�रक �दवश 
कायर्�म अन्तगर्त जे� 
नाग�रकलाई थमर्स �वतरण 
ग�रएको 

५0 ५0 ५० 100 100

२ अपा� प�रचय प� �वतरण 
कायर्�म ५० 0 ३७

३ मेल�मलापकतार्को ला�ग 
अ�भमखुीकरण कायर्�म ३५ ३५ २५ १०० १००

४
म�हला �सपमलुक ता�लम 
अन्तगर्त अचार बनाउने
ता�लम

६० ६० २५ १०० १००
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५ लै��क �हंसा �वरु�को १६ 
�दने अ�भयान कायर्�म ५0 ५0 ८० 100 100

६

अपा�सगँ गाउँपा�लका 
कायर्�म अन्तगर्त अपा� 
सम्मान तथा फाइबर �सरक 
�वतरण कायर्�म

१०० १०० ४३ १०० १००

७

जे� नाग�रकसगँ 
गाउँपा�लका कायर्�म 
अन्तगर्त जे� नाग�रक 
सम्मान तथा फाइबर �सरक 
कायर्�म 

१०० १०० ४४ १०० १००

८ म�हला डाइपर तथा सेनेटर� 
प्याड बनाउने ता�लम ३०० ३०० १२५ १०० १००
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९ म�हला ने�तृ्व तथा संस्थागत 
�वकास १०0 १०0 ३५ 100 100

१०
द�लत लिक्षत कायर्�म 
अन्तगर्त द�लत जे� नाग�रक 
सम्मान तथा कायर्�म

४०० १८० ९६ १०० १००

११

द�लत लिक्षत कायर्�म 
अन्तगर्त �वप� द�लत  
नाग�रक �सलाई मेिशन �वतरण 
कायर्�म

४०० १०० ५ १०० १००

१२
बालबा�लकासगँ गाउँपा�लका 
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�दने लेवल १) 0 0 २० 100 100

१४ प्लिम्व� ता�लम (१६५�दने 
लेवल १) ० ० २० १०० १००

१५
अटोमेका�नकल्स ता�लम (३ 
म�हने लेवल १ ) ० ० २० १०० १००

१६
समाजमा रहेका कु�रती 
कुसंस्कार �वरु� सरकार 
सहकार� साझेदार� कायर्�म

६० ६० ८० १०० १००



 सा�वक संख्याः-३१० जना

 नया ँथप संख्याः-२०९ जना

जम्मा संख्याः- ५१९ जना
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मिह
ला पु�षज�ा शेयर पँूजीबचतसंकलन ऋण लगानी �स्थर स�ित ज�ा स�ित

दािय�

१ उजेलादेवी कृिष स.सं.िल. वडा नं. १ ५०३/०७१/०७२ कृिष बचत/
ऋण ५० ५१ १०१ १०१००० ४५५४११ ५८०८८९ ५८१९०१ १ जना नभएको नगरेको

२ उ�ल उपभो�ा स.सं.िल. वडा नं. १ १७/०६६/६/२९ िन�ृय

३
काभे्रपोखरी बचत तथा ऋण स.स.िल. 
वडा नं.२ २९६/०६६/१/२१ एकल बचत/

ऋण ६४ ५४ ११८ ३८९००० १८४०४४५ ९८९००० ४४६२ २५६२३७१ १ जना नभएको नगरेको

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

५
िमिलजुली ब�उदे�ीय कृिष
स.सं.िल. वडा नं. २ ०३/११/२०६६ ब� १३९ ६८ २०७ २६४०० १८११९८८ १८१०९८८ १८११९८८ ० नभए

को नगरेको

६ जुभु� मौरीपालन स.सं.िल. वडा नं. २ ४८७/०७०/५/१९ िन�ृय

७
गौडाकोट अदुवा उ�ादक स.सं.िल. 
वडा नं. ३ ३९३/०६९/११/१ कृिष बचत/

ऋण ३५ २० ५५ ७०७०० ८०७४४१ ८०३७६६ ८७८१४१ ० नभए
को नगरेको

८
साना िकसान कृिष स.सं.िल. वडा नं. 
३ १८९/061/१०/१ कृिष

बचत/
ऋण/अ
�

१२४४ २३२ १४८०९११३७०० १२६४३१६९५
१६४०५२५३०

२ १७६२९०१ २११४२३१५८ ५ जना नभएको नगरेको

९
नवदुगा� मिहला दु� उ�ादक कृिष
स.सं.िल. वडा नं. ३ ४२/०६०/४/११ कृिष बचत/

ऋण २६ ० २६ ११२०० १०१५३९ १५१३११ १३३००० १५१३११ १ जना नभएको नगरेको

१०
कािलका मिहला जागृित ब�उदे�ीय
स.सं.िल. वडा नं. ३ २४१/०६४/१२/४ ब� बचत/

ऋण ३०२ ० ३०२ ४५८५०० ३०९९३६९ ३७२२३४२ ४१८०८४२ १ जना नभएको नगरेको
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११ नवदुगा� कृिष स.सं.िल. 
वडा नं. ३

३११/०६६/
७/९ कृिष बचत/ऋ

ण ६५० २४२ ८९२ १०१६२०
०

१०४०५९३
४ १३१९७२०८ ९६२७३ १०३५५१३

४ ४ जना नभएको नगरेको

१२ नवर� कृिष स.सं.िल. 
वडा नं. ४

४२८/०७०/
३/१० कृिष बचत/ऋ

ण/कृिष ४३२ १९५ ६२७ ८७७८०
०

६४२५९७
४ ६६२३०१० १२१७७३५

७८४०७४
५/७३०३७
७४

२ जना नभएको नगरेको

१३
नवकोिपला अदुवा
उ�ादक स.सं.िल. वडा
नं. ४

४०८/०७०/
१/१०

िन�ृय
रहेको

१४
शुभप्रभात मिहला कृिष
ब�उदे�ीय स.सं.िल. 
वडा नं. ५

५६३/०७३/
११/९ ब. उ. बचत/ऋ

ण १७३ ० १७३ १७४००
० ३१५५९१ ११४२४०० १०८९५९० १ जना नभएको नगरेको

१५ अमरक�ाण बचत तथाऋण स.स.िल. वडा नं ५
२७१/०६५/
६/१५

िन�ृय
रहेको

१६ ई�री बचत तथा ऋणस.स.िल. वडा नं. ६
३०८/०६६/
३/२६ एकल बचत/ऋ

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

१७ जनिहन स.स.िल. वडा
नं. ६

िन�ृय
रहेको

१८ चारपाला बचत तथा ऋणस.स.िल. वडा नं. ७
२९३/२०६६

/१/२५ एकल बचत/ऋ
ण ३५६ २५७ ६१३ १८८४५

००
१८११११६
३ २१४७१२५० ८३७२३ २३५१४०३

६ १ जना नभएको नगरेको

१९ दरबार देिवस्थान कृिषस.सं.िल. वडा नं. ७
४३२/०७०/
३/११ कृिष बचत/ऋ

ण ७६ ४८ १२४ १२५००० ८९१६३४ १०७००० १ जना नभएको नगरेको

२०
ठुलापोखरा मिहला
िवकास ब�उदे�ीय
स.सं.िल. वडा नं. ७

211/20
62/3/2

0
ब. उ. बचत/ऋ

ण ६१५ ० ६१५ ६१५०००९८४०००० १०५९३००० भवन १०४५५०७ २ जना नभएको नगरेको
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२१ िमरिमरे बचत तथा ऋण
स.स.िल. वडा नै. ४

२२३/०६३/८
/८ एकल बचत

/ऋण
1070 802 1872 5046०००48671370 55445641 990000 ३ जना नभएको नगरेको

सािवक सहकारी सं�ाः -२१
नयाँ थप सं�ाः -०
ज�ा सहकारी सं�ाः -२१
सिक्रय सहकारी सं�ाः -१६
िन�ृय सहकारी सं�ाः -५



िववरण
आ.व. २०७८/०७९
वािष�कमा भ�ा प्रा�

गन� सं�f

िवतरण रकम
�.

लगत
क�ा
सं�ा

कैिफयत

जे� नाग�रक अ� १४८६
7,04,50,601

९२

सवै
अनलाईनमा
दता� भएका

जे� नाग�रक दिलत १८१ 53,09,360 १
एकल जे� मिहला ४८७ 1,53,43,339 १२
िवधवा मिहला ५२८ 1,59,44,040 ७
पुण� अपा� ६८ 33,27,660 ३
आंिसक अपा� १२६ 30,83,472 ०
दिलत बालबािलका २७५ 16,69,960 ५८

hDdf ३१५१ 11,51,28,432 १७३
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साउन २२ २२ ४४ १६ १५ ३१ १० १ ४ १ ५ ३
भदौ ३१ २८ ५९ ८ ११ १९ १३ १ ३ ५ १५ ३
असोज १९ ३२ ५१ १२ १३ २५ १९ ० ० ९ ३२ ०
काित�क ५७ ४८ १०५ १७ २० ३७ ४७ २ १० २० १०७ २
मंिसर ४३ ५८ १०१ १६ ११ २७ ४१ ० ० १३ ४७ २
पौष ३८ ४२ ८० १५ १५ ३० ३५ २ १० १५ ६५ ४
माघ २४ ४७ ७१ ११ ११ २२ ३५ ० ० ११ ४२ २
फागुन ४१ ४१ ८२ ११ १४ २५ ३४ ० ० ११ ३८ ३
चैत्र ४१ ३४ ७५ ११ १५ २६ २८ ० ० २० ६४ २
बैशाख ३७ ४२ ७९ १२ १३ २५ ३१ ३ १३ ९ ३६ १
जे� ४६ ५२ ९८ ८ १२ २० ३२ १ ५ १५ ६४ २

असार २४ २९ ५३ ८ १२ २० ३२ ० ० १३ ४९ ४
ज�ा ४२३ ४७
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 सबै वडा काया�लयबाट अनलाइन प्रणाली बाट ���गत
घटना दता� गन� ग�रएको ।
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सं�ा कैिफयत
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• सामदुा�यक मेल�मलाप केन्�को संख्याः ७ वटा
• सामदुा�यक मेल�मलाप कतार्को सूचीकृत संख्याः १३ वटा



�स.नं. वडा नं मेल�मलाप कतार्को संख्या कै�फयत
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जे� नाग�रक िदवश काय�क्रम



जे� नाग�रक िदवश काय�क्रम



जे� नाग�रक िदवश



जे� नाग�रक िदवश काय�क्रम



अपा� प�रचयपत्र िवतरण काय�क्रम



अपा� प�रचय पत्र िवतरण काय�क्रम



बजार अनुगमन



बजार अनुगमन



बजार अनुगमन



बजार अनुगमन



बजार अनुगमन



बजार अनुगमन



मेलिमलापकता�को लािग अिभमुखीकरण काय�क्रम



अचार बनाउने तािलम



अचार बनाउने तािलम



अचार बनाउने तािलम



अचार बनाउने तािलम



अचार बनाउने तािलम



अचार बनाउने तािलम



म�हला नेततृ्व तथा संस्थागत �वकास ता�लम



लै��क �हंसा �वरु�को १६ �दने अ�भयान कायर्�म 



लै��क �हंसा �वरु�को १६ �दने अ�भयान कायर्�म 



लै��क �हंसा �वरु�को १६ �दने अ�भयान कायर्�म 



लै��क �हंसा �वरु�को १६ �दने अ�भयान कायर्�म 



लै��क �हंसा �वरु�को १६ �दने अ�भयान कायर्�म 



जे� नाग�रक तथा अपा�संग गाउँपा�लका कायर्�म अन्तगर्त जे� नाग�रक तथा 
अपा�ता भएका व्यि�लाई सम्मान तथा फाईवर �सरक �वतरण कायर्�म 



जे� नाग�रक तथा अपा�संग गाउँपा�लका कायर्�म अन्तगर्त जे� नाग�रक तथा 
अपा�ता भएका व्यि�लाई सम्मान तथा फाईवर �सरक �वतरण कायर्�म 
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जे� नाग�रक तथा अपा�संग गाउँपा�लका कायर्�म अन्तगर्त जे� नाग�रक तथा 
अपा�ता भएका व्यि�लाई सम्मान तथा फाईवर �सरक �वतरण कायर्�म 



जे� नाग�रक तथा अपा�संग गाउँपा�लका कायर्�म अन्तगर्त जे� नाग�रक तथा 
अपा�ता भएका व्यि�लाई सम्मान तथा फाईवर �सरक �वतरण कायर्�म 



जे� नाग�रक तथा अपा�संग गाउँपा�लका कायर्�म अन्तगर्त जे� नाग�रक तथा 
अपा�ता भएका व्यि�लाई सम्मान तथा फाईवर �सरक �वतरण कायर्�म 



जे� नाग�रक तथा अपा�संग गाउँपा�लका कायर्�म अन्तगर्त जे� नाग�रक तथा 
अपा�ता भएका व्यि�लाई सम्मान तथा फाईवर �सरक �वतरण कायर्�म 



जे� नाग�रक तथा अपा�संग गाउँपा�लका कायर्�म अन्तगर्त जे� नाग�रक तथा 
अपा�ता भएका व्यि�लाई सम्मान तथा फाईवर �सरक �वतरण कायर्�म 



जे� नाग�रक तथा अपा�संग गाउँपा�लका कायर्�म अन्तगर्त जे� नाग�रक तथा 
अपा�ता भएका व्यि�लाई सम्मान तथा फाईवर �सरक �वतरण कायर्�म 



जे� नाग�रक तथा अपा�संग गाउँपा�लका कायर्�म अन्तगर्त जे� नाग�रक तथा 
अपा�ता भएका व्यि�लाई सम्मान तथा फाईवर �सरक �वतरण कायर्�म 



डाईपर तथा सेनेटर� प्याड बनाउने ता�लममा 
सहभागीहरुले ता�लम �लदै



डाईपर तथा सेनेटर� प्याड बनाउने ता�लम 
कायर्�म



डाईपर तथा सेनेटर� प्याड बनाउने ता�लममा 
सहभागीहरुले ता�लम �लदै



म�हला नेततृ्व तथा संस्थागत �वकास ता�लम



म�हला नेततृ्व तथा संस्थागत �वकास ता�लम



म�हला नेततृ्व तथा संस्थागत �वकास ता�लम



म�हला नेततृ्व तथा संस्थागत �वकास ता�लम



द�लत लिक्षत कायर्�म अन्तगर्त जे� द�लत 
सम्मान तथा ब्ल्या�ेट �वतरण कायर्�म 



द�लत लिक्षत कायर्�म अन्तगर्त जे� द�लत 
सम्मान तथा ब्ल्या�ेट �वतरण कायर्�म 



द�लत लिक्षत कायर्�म अन्तगर्त जे� द�लत 
सम्मान तथा ब्ल्या�ेट �वतरण कायर्�म 



द�लत लिक्षत कायर्�म अन्तगर्त जे� द�लत 
सम्मान तथा ब्ल्या�ेट �वतरण कायर्�म 



द�लत लिक्षत कायर्�म अन्तगर्त जे� द�लत 
सम्मान तथा ब्ल्या�ेट �वतरण कायर्�म 



द�लत लिक्षत कायर्�म अन्तगर्त जे� द�लत 
सम्मान तथा ब्ल्या�ेट �वतरण कायर्�म 



द�लत लिक्षत कायर्�म अन्तगर्त जे� द�लत 
सम्मान तथा ब्ल्या�ेट �वतरण कायर्�म 



द�लत लिक्षत कायर्�म अन्तगर्त जे� द�लत 
सम्मान तथा ब्ल्या�ेट �वतरण कायर्�म 



द�लत लिक्षत कायर्�म अन्तगर्त जे� द�लत 
सम्मान तथा ब्ल्या�ेट �वतरण कायर्�म 



द�लत लिक्षत कायर्�म अन्तगर्त �सलाई मेशीन  
�वतरण कायर्�म 



द�लत लिक्षत कायर्�म अन्तगर्त �सलाई मेशीन  
�वतरण कायर्�म 



बालबा�लकासंग गाउँपा�लका कायर्�म 



बालबा�लकासंग गाउँपा�लका कायर्�म 



समाजमा रहेका कु�रती कुसंस्कार �वरु� सरकार 
सहकार� साझेदार� कायर्�म



समाजमा रहेका कु�रती कुसंस्कार �वरु� सरकार 
सहकार� साझेदार� कायर्�म



�ा� सेवा िलने नाग�रकह�को िववरण नविशशु
तथा
वालरोग
तफ�
ज�ा
सेवा िलने
सं�ा

प�रवार
िनयोजन
तफ�

�ा�
संस्थाबाट

गाउँघर
�ीिनक

खोप
के�बाट

मिहला
�ा�

�यंसेिवका
माफ� त

ज�ा अस्थायी
साधन प्रयोग
गरेका

प्रयोगकता�

20865 3307 2312 11572

1058 867.6



पोषण
काय�क्रम सुरि�त मातृ� काय�क्रम

नया
तौल

दोहोया�
इ

आएका
तौल
िलने
पटक

गभ�जाँच
गराएका
मिहलाको
सं�ा

ज�ा
सु�ेरी
तथा
नविश
सु जाँच
गराए
का
मिहला
को
सं�ा

पािल
काको
विथ��
से�र
मा
प्रसुती

अ�
�ा�
संस्थामा
प्रसुती

घरैमा
प्रसुती
भए
का
मिह
लाको
सं�ा

621 3921 293 194 52 201 9



"क�ो छआमा" काय�क्रम

गभ�वती
सं�ा

परामश�
िदईएको
सं�ा

गभ�वती आमा
संग फोकल
पस�नले स�क�
गरेको पटक

गाउपािलका
को कोशेिल
िबतरण

अ�ा
िबतरण
गरेको
ब�ा
सं�ा

293 291 1586 १०३३ ३२०१



िव�ालय साथी िश�ा काय�क्रम

सािथ िश�ामा
सहभािग छात्रा

सहभागी
छात्र

ज�ा सहभागी
स�ा

2121 1546 3535



िदघ� रोिगको लािग िनः शु�
औषिध उपचार

उ�
र�चाँप मधुमेह दम
जना ए�ोड जना मेटफरिमनजना सालबुटामोल

६



घरघरमा �े� नाग�रक
�ा� सेवा

ज�ा सेवा िदएको सं�ा
1188



�ा� प्रव��न
सहभािग सं�ा

16872



िबिवध काय�क्रम
िभआइ ए
�ा� मा
सेवाग्रािश

प िन सेटलाइट
�ा�मा
सेवाग्रािह

�यरोग
सेटलाइट
�ा�मा
सेवाग्रिह

आमा समुह
बैठकमा
सहभािग

227 39 156 2822



खोप कायर्�म
सुचकह� २०७६/०७

७
२०७७
/०७८

२०७८
/०७९

±
अवस्था

िब.िस.जी. कभरेज 50.4 59 77.4

िड.िप.टी.हपे.िब.िहब ३ कभरेज 59.7 85.5 108.4

ओ.िप.िभ.३ कभरेज 59.7 85.5 108.4

िप.िस.िभ. ३ कभरेज 55.4 67.2 101.7

रोटा २ कभरेज 0 73.6 105.1

एफ. आइ.पी.िभ. १ कभरेज 62.2 90.3 107.7

ज.ेई. कभरेज 70.4 94.2 110.4

दादरुा �बेला २ कभरेज 69.9 102.8 108

�ट.िड. २ र २+ कभरेज 43.5 55.8 75.7

पूणर् खोप कभरेज 71.2 95.8 106.7

िड.पी.टी–हपे िब १– दादरुा �वेला 
दो�ो िबचको �पआउट दर 9.7 9.8 -0.31



खोप काय�क्रमको तुलना�क कभरेज
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खोप काय�क्रमको तुलना�क कभरेज
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FULL IMMUNIZATION

57.3
76

100
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076/77 77/78 78/79

PERCENT

PERCENT



CB-IMNCI
DATE/
PERIOD

ARI CASe
incedence
rate

DIARRHOEA 
CASE 
incedence
rate

076/77 997.9 187.5

77/78 658.1 169.4

78/79 951.2 150.2



पोषण कायर्�म

सुचकह� २०७६/
०७७

२०७७
/०७८

२०७८
/०७९

±
अव
स्था

कम जन्म तौल भएका नवजात िशशुको
�ितशत

0 1.6 3.1

नयाँ तौल िलएका १ वषर् मुिनका
िशशुह�को �ितशत

57.5 64.1 89.3

नयाँ तौल िलएका १२ दिेख २३ मिहनाका 
िशशुह�को �ितशत

71.2 98.1 119.1

जन्मेको ६ मिहनासम्म स्तनपान गराएको 
ब�ाह�को �ितशत

36.7 62.6 92.3

गभर्वती अवस्थामा १८० �दन आइरन 
च�� �ा� गरेका गभर्वती मिहलाह�को 

ि

45 57.3 89.6
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सुरिक्षत मातृत्व कायर्�म
सुचकह� २०७६/०७

७
२०७७
/०७८

२०७८
/०७९

±
अवस्था

�ोटोकल अनुसार पिहलो पटक गभर्वती जाचँ गराएका 
गभर्वती मिहलाह�को �ितशत

56.5 57.9 93.8 +

�ोटोकल अनुसार ४ पटक गभर्वती जाँच गराउन े
मिहलाह�को �ितशत

45 57.3 89.6 +

घरमा िजिवत जन्म भएको नवजात िशशुको जम्मा 
संख्या

0 2 10 -+

संस्थागत �सुित दर 1.5 14.5 18.6 +
दक्ष �सुितकम��ारा �सुित भएको दर 1.5 14.5 18.6 +
�ोटोकल अनुसार ३ पटक सुत्केरी जाचँ गराउन े
आमाह�को �ितशत

1.7 23.3 53.6 +

आकिस्मक ज�टलता यु� अवस्थाको �वस्थापन 
भएको �ितशत

0 0 -

संस्थागत सुत्केरी मध्ये आमा सुरक्षा �ोत्साहन भ�ा 
िलनकेो �ितशत 

160 100 101.6 =

संस्थागत सुत्केरी मध्ये चारपटक गभर् जाँच गराए 
वापतको �ोत्साहन िलने को �ितशत 

200 100 98.2 =

सुरिक्षत गभर्पतन गराउन ेमिहलाह�को �ितशत 12 16 0 +



सुरि�त मातृ� काय�क्रमको तुलना�क
कभरेज
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प�रवार योजना र सामदुाियक सेवा कायर्�म

सुचकह� २०७६/०
७७

२०७७
/०७८

२०७८
/०७९

±
अवस्था

प�रवार िनयोजन सेवाका नयाँ सेवा�ाही दर 
(िववािहत �जनन उमेरका मिहलाह� मध्ये)

6.7 8.9 10.9

प�रवार िनयोजन दर (अस्थाई मा�) 12.4 14.3 23.3 +

गाउँघर िक्लिनक संचालन �ितशत 79.2 76.4 72

�त्येक गाउँघर िक्लिनकबाट सेवा िलएका 
सेवा�ाहीको औसत संख्या 14.7 9.7 9

खोप िक्लिनक संचालन �ितशत 84.1 99.3 99

खोप िक्लिनक सेवा िलएका सेवा�ाहीको 
औसत संख्या 10.2 10.1 10.3

आमा समूहको बैठक संचालन �ितशत 96.8 99.7 98.1

मिहला स्वास्थ्य स्वयं सेिवकाल े�ित मिहना 
े ो े ी ो औ ं 13.1 12.1 13.6



FAMILY PLANNING CPR 
078/79Organization/unit CPR

BALITHUM 17.5
JUBHUNG 17.3

GAUDAKOT 17.4
BIRBAS 20.1

AMAR ARBATHOK 26.3
THULANA 12.8

DARBAR
DEVISTHAN 54.4



प�रवार योजना काय�क्रमको तुलना�क
कभरेज

12.4

14.3

23.3

CPR

76/77
77/78
78/79



OPD VISITS
60.8%

39

61

78/79

male%
female %



TOP 10 DISEASES
S.N DISEASES TOTAL

1 Gastritis (APD) 1025
2 Falls/Injuries/Fractures 893
3 Rhinitis Cases 783
4 Headache 716

5 Upper Respiratory Tract Infection (URTI) 632

6 Hypertension 616

7 Arthritis 599
8 ARI/Lower Respiratory Tract Infection (LRTI) 555
9 PUO 496

10 Eczema Cases 403



TOP 10 DISEASE
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िस.न रोग जना
१ �ानसर १९
२ मुटु रोग ११
३ मृगौला रोग ७
४ म�ष्त� प�घात ०१
५ मे�द� प�घात ०१

ज�ा ३९



कोिभड-१९ अपडेट
िववरण ज�ा
ए��जेन परी�ण 627
पोजेिटभ 186
नेगेिटभ 441

िप िस आर परी�ण
777

पोजेिटभ 376
नेगेिटभ 401

संक्रमणबाट मृ�ु 14

ज�ा संक्रिमत 565
हाल स� िनको भएको 551



Target 
First 
Dose Coverage(%)

Second 
Dose

coverag
e

Buster 
Dose Coverage

GULMIDAR
BAR RM 14271 14098 98.7% 1175182.3% 9807 69.5%   
BALITHUM
HP 2585 2429 94%

2377
98%

1614
66.4%

JUVUNG HP 2562 2149 84% 1904 88.5% 1790 83.2%
GAUDAKOT
HP 1795 1645 91.6% 1537 93.4%

1398
85%

BIRBAS HP 3084 2631 85.3% 2545 96.7 2259 86%
AMAR
ARBATHOK
HP 1114 1020 91.5%

939

98%
899

88%
THULANA
BHCS 1308 1106 84.5% 1092 100% 664 60%

27



1

• गाउटोल स� प्राथिमक उपचार सेवा पुया�उने उ�े���प मिहला �ा�
�यमसेिवका िब�ालय का �ा�फोकल िश�क जनप्रितिनिध सिचव र
प्रह�रह� ग�र ज�ा १६१ जनालाइ प्रथिमक उपचार स��� २ िदने तािलम
प्रदान ग�र १३२ जनालाइ प्राथिमक उपचार िकट ब� उपल� गराइ
गाउटोल स� प्राथिमक उपचार सेवाको शू�वात।

२

• �नपानको आव�कता र मह�वारे जनचेतना बृ�� गन� प्र�क
वडामा रहेका सुनौलो १००० िदनका आमाह�लाइ समावेश ग�र

�नपान स��� अिधमु�खकरण काय� स�� ।

3

• सुनौलो १००० िदनका आमाह�लाइ समावेश ग�र पोषण
स��� अिधमु�खकरण गनु�का साथै सहभािग सवैलाइ
कोदो,चामल,चना, अ�ा,सावुन र न�ट सहीतको
पोषण �ाकेज िबतरण ।



4

•

•िनः शु� जे� नाग�रक
�ा� िशिवर संचालन।

5
•प�रवार योजना काय�क्रमलाइ
लि�त गद� प्र�क वडामा
सेटलाइट �ा� संचालन ।



1

• मा�ािमक र िन� मा�ािमक िब�ालयह�मा सुरि�त मिहनावा�र स���
अिभमु�खकरण काय�क्रम संचालन ग�र सवै िब�ालयह�मा सेिनट�र �ाड
िबतरण ग�र िबशेष समारोहको िबचमा गाएपािलका अ��बाट
मिहनावा�रका लािग सुरि�त सामाग्रीयु� िब�ालय �ेत्र गाउपािलका
घोषणा ।

२
• ६० बष� उमेर पुगेका जे� नाग�रक, मिहलाह�, दाँत स��� िबरामीह�,आखा
स��� सम�ा भएका िबरामीह� र प�रवार योजना अ�ग�त लामो साधनको प्रयोग
गन� चाहने मिहलाह�लाइ लि�त ग�र एिककृत िनः शु� �ा� िशिवर संचालन ।

3

• पूण� संथागत प्रसुित वडा अिभयानको शु�वात । जस मा गभ�वितको घरमा
गभ�वित झ�ा रा�े,बथ�� से�रमा प्रसुती �न आउदा ए�ुले� सेवा
िनः शु� गन� र गभ�वित लाइ प्रयोगशाला सेवा मा ला�े शु�मा ५० प्रितशत
छुट िदने काय�को शु�वात ।



1
•सािथ िश�ा काय�क्रम संचालन ।
•�ा�आमा समुह लाइ पुनजा�गरण।

२

• िपछिडएका समुदायलाइ लि�त ग�र६८५ जनालाइ�ा�
प्रव��न स��� अिभमु�खकरण स��।

3

• ३ िदनेआखा,नाक,कान र घाँिट स��� िनः शु� अपे्रशन िशिवर
स��।

• िब�ालय र िश�ाको प�ँच मा नभएका र घरमै ब�े मिहलाह�लाइ लि�त गद�
�ा�आमा समुहमा सुरि�त मिहनावा�र स��� अिभमु�खकरण स�� ग�र
घरघरमा सेनीट�र �ाड िबतरण काय� स�� ।



1

• मात्री तथा नविशसु को �ा�लाइ म�नजर गद� नेपालमै पिहलोपटक
क�ो छआमा ? काय�क्रमको शु�वात ।

• ०७७ साल भाद्र मा एकै मिहनामा ३ वटा �ा� संस्थामा नया बिथ��
से�र संचालन ।

२
• गाउपालकामा कोिभड १९ रोकथाम तथा िनय�णका लािग ५
वेडको कोिभड अ�ताल स्थापना ।

3

• १५ वेडको अ�ताल िनमा�णका लागी आव�क ज�ाको
�वस्था ग�र अ�तालको भवन िनमा�ण िस�ा�ास ।

• बिलथुम �ा� चौिकलाइ लु��िन प्रदेशमै पिहलो पूण
पोषणमै�ी �ा� संस्था घोषणा ।



1

• मात्री तथा नविशसु को �ा�लाइ म�नजर गद� नेपालमै पिहलोपटक
क�ो छआमा ? काय�क्रमको िनर�रता।

• ओ िट िस संचालन
• ग्रािमण अ�� ासाउ� काय�क्रम संचालन

२
• १५ वेडको अ�ताल िनमा�णका लागी आव�क ज�ाको
�वस्था ग�र अ�तालको भवन िनमा�ण काय�को िनर�रता

3
• २ वटा वडामा सू� होम डेिलभ�र वाड� घोषणा को स�ूण� तया�र पुरा
• वटा वडामा पूण पोषणमै�ी �ा� संस्था घोषणा को स�ूण� तया�र पुरा











�ा�संस्थामा पोषण कन�र
स्थापना











यस गा.पा. �भ�का �व�ालय उमेर समूहका
वालवा�लकाहरुलाई �व�ालय िशक्षाको मूल �वाहमा
�वाह�करण गन� �व�ालयमा भनार्को श�ुनि�तता �दान गन�
गणुस्तर�यर जीवनोपयोगी िशक्षा �दान गन�,�व�ालयहरूलाई
सूचना ��व�धमै�ी र भौ�तक रुपले साधन सम्प� बनाउने
�य�मा यो गाउँपा�लका ला�ग परेको छ। यसै सन्दभर्मा
गलु्मीदरबार गा.पा.ले �वगत् १ वषर्�भ�मा सम्पादन गरेका
िशक्षा सम्वन्धी मखु्य �वषयलाई देहाय बमोिजम �स्ततु
ग�रएकको छ।



• माध्य�मक तह सम्मको �व�ालय िशक्षाको व्यवस्थापन
स्थानीय तहले गनुर्पन� संवैधा�नक व्यवस्था भए
वमोिजम िशक्षाका उ�ेश्य, �न�त र संरचना तथा
आ�थर्क, �शास�नक व्वस्थापन र कायार्न्वयन तहमा
अजुर्नदृ�� प-ुयाएर मा� आशातीत उपलब्धी �ा�
गनर्स�कन्छ। त्यसैले गलु्मीदरबार गाउँपा�लकाले
आफ्नो पा�लका �भ� �व�ालय िशक्षालाई समयसापेक्ष
स्तर�य �भावकार� र उपलिब्धमखुी बनाउन �व�भ�
अभ्यास र �यास ग�ररहेको छ।



गलु्मीदरबार गाउँपा�लकामा संचा�लत िशक्षण संस्थाहरुको 
�ववरण देहाय बमोिजम उल्लेख ग�रएको छ 

�व�ालयको संख्याः
वडा नं. वाल �वकासकेन्�  �ाथ�मक(१ - ३) �ाथ�मक(१ - ५)�न.मा.(१ - ८)माध्य�मक(१ - १०)उ. माध्य�मक(१ - १२) 

जम्मा

१ 1 2 2 0 2 1 8
२ 0 2 1 1 0 2 6
३ 0 2 0 0 1 1 4
४ 3 3 1 1 0 1 9
५ 0 1 1 0 1 0 3
६ 2 0 0 1 0 1 4
७ 2 0 0 0 1 0 3

ज�ा 8        10          5      3         5        6      37



संस्थागत �व�ालय -संख्या (१-१० संचा�लत)- २



हाल सम्म भएका मखु्य उपलिब्धहरु
१.भौ�तक पक्षः
यस गाउपा�लका अन्तगर्तका सामदुा�यक �व�ालयहरुका भवन तथा 
कक्षा कोठाहरु �नधार्�रत मापदण्ड अनसुार �नमार्ण ग�रएका
छन ्। �व�ाथ� संख्याका अनपुातमा कक्षाकोठामा फ�नर्चर व्यवस्थापन, 
�व�ालयका खेल मैदान, स्वच्छ खानेपानीको �वन्ध र
�व�ालय प�रसरको घेरावार समेत कायर्हरु ५ वष� आव�धक कालमा 
सम्प� भएका छन भने कोह� �व�ालय भवन तथा खेलमैदान
�नमार्ण कायर् �मागत योजनामा समा�व� भई �ग�त उन्मखु रहेको छ। 
यस अवधीमा सम्प� भएका �व�ालयको भौ�तक पूवार्धार
�वकास देहाय बमोिजम उल्लेख ग�रएको छ।



१.२ खेल मैदान �नमार्ण तथा �व�ालय प�रसर घेराबार 
कम्पाउण्ड वाल �नमार्ण कायर् सम्प� भएका �व�ालयहरु:

1. पदम बहादरु मा.�व.
2. का�ेपोखर� मा.�व. (�नमार्ण कायर् भैरहेको)
3. सूय�दय मा.�व. (�नमार्ण कायर् भैरहेको)
4. ठूलोपोखरा मा.�व.
5. म्यालपोखर� मा.�व.
6. गंगा आधारभतू �व�ालय
7. महाकाल� आधारभतू �व�ालय
8. शारदा मा.�व.



१.३.वातावरणीय स्वच्छता, सरसफाइ तथा अपागं र छा�ामै�ी 
(वास स�हतको) शौचालय �नमार्ण कायर्�म अन्तगर्त �नम्न
�व�ालयहरुमा �नम्न कायर् सम्प� ग�रएको।

1. ब�लथमु नरहर मा.�व.
2. पदम बहादरु मा.�व.
3. महाकाल� �न.मा.�व.
4. ठूलोपोखरा मा.�व.
5. रुन्खा दह मा.�व.
6. ई�र� मा.�व.
7. शारदा मा.�व.
8. म्यालपोखर� मा.�व.
9. जनता �ा.�व.
10. गंगा आधारभतू �व�ालय



• १.४ स्वच्छ �पउनेपानी ब्यवस्थापन
• सबै �व�ालयलाइ �व�ाथ� संख्या र तहका आधारमा यूरो 
गाडर् तथा वाटर �फल्टर �वतरण ग�रएको।

• �व�ालयमा खानेपानीको �ोत व्यवस्थापन तथा आपू�तर्का 
ला�ग गै.स.सं. संगको समन्वय र साझेदार�मा आवश्यक
�नतीगत तथा आ�थर्क �ोत व्यवस्थापन ग�रएको छ।

• गाउँपा�लकाको पहलमा सबै मा.�व.हरुमा TREAT प�रयोजना 
माफर् त स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन तथा शौचालय �नमार्ण 
र ममर्त कायर् सम्प� भएको छ।



• १.५ �योगमा आधा�रत िशक्षण �व�ध र
��याकलाप, �सकाइ अभ्यासमा गरेर �सक्ने
अवधारणा अनरुूप माध्य�मक तह संचा�लत
�व�ालयहरूमा �वज्ञान सामा�ी स�हतको �योगशाला,
कम्प्यूटर कक्ष र िशक्षण �सकाइ ��याकलापलाई
ओिजलो, तेिजलो र �भावकार� बनाउन �ाथ�मक
तहमा बकुकनर्र तथा माध्या�मक तहमा पसु्तकालय
�नमार्ण कायर् ग�रएको छ।



• 2. शैिक्षक सशुासन तथा क्षमता �वकास

• िशक्षा संग सम्बिन्धत कायर्�व�ध तयार गर� कायार्न्वयनमा
ल्याइएको

• शैिक्षक शसुासन, जवाफदे�हता र पारदश�ताका ला�ग �व�ालयमा 
सूचना अ�धकार� तो�कएको।

• �व�ालयको शैिक्षक स्तर सधुार र ब�ृ�का ला�ग �धानाध्यापक र 
�व.व्य.स. अध्यक्षहरुको क्षमता �वकास सम्बन्धी

• ता�लम/गो�ी संचालन गर� थप िजम्मेवार� र जवाफदे�ह बनाइएको
• िशक्षकहरुलाई आध�ुनक सूचना ��व�ध संग जोड्न अ�भमखुीकरण 

कायर्�म संचालन ग�रएको
• िशक्षकहरुलाई आफ्नो �वषयको क्षमता अ�भब�ृ� गनर् सबै 

िशक्षकहरुका ला�ग पनुतार्जगी ता�लम तथा कायर्शाला स�ालन
• ग�रएको।
• �वषयगत िशक्षक स�म�त तथा �वषयगत �वषय �वज्ञ तो�कएको।
• यस गा.पा. अन्तरगतका १० ओटा सामदुा�यक �व�ालयहरुमा 

�व.व्य.स. गठन कायर् सम्प�।



• ३. शैिक्षक पक्ष :
• आधारभतू तहमा अध्ययनरत सवै छा�ाहरू र द�लत �व�ाथ�हरुका 

ला�ग छा�विृ�को व्यवस्था।
• �प�छ�डएका समदुायका वालवा�लकाहरुलाई �वशेष छा�विृ�को 

व्यवस्था।
• वौ��क तथा शर��रक अपा�ता भएका �व�ाथ�हरुका ला�ग छा�विृ�को 

व्यवस्था।
• गाउँपा�लका �भ�को शैिक्षक मानक तयार गन� कायर्को �ारम्भ

ग�रएको।
• शैिक्षक सूचकका आधारमा उत्कृ� �व�ालय र कायर्सम्पादनका

आधारमा उत्कृ� �धानाध्यापक, िशक्षक तथा कमर्चार�हरुलाई परुस्कृत 
र �ोत्सा�हत गन� कायर्को थालनी ग�रएको।

• अल्पसङ् ख्यक तथा �पछ�डएको समदुाय अन्तगर्त पन� यस गा.पा. मा 
रहेका बोटे माझी र कुमाल भाषा तथा �लपीको संरक्षण र सम्ब�र्न गन� 
कायर् भैरहेको।

• संस्कृत भाषा संरक्षणका ला�ग यस गा.पा अन्तगर्त वडा नं. १ मा 
रहेको सव��र िशवालयमा संस्कृत िशक्षा पठन पाठन कायर् भैरहेको।



• स्थानीय पा��म (कक्षा १-३) तयार गर� सो को आधारमा स्थानीय
पा�पसु्तक हा�ो गलु्मीदरबार कक्षा १ मा पठनपाठन ग�रएको तथा
कक्षा २ र ३ का ला�ग पा�पसु्तक मस्यौदा लेखन कायर् को थालनी
भएको।

• �व�ाथ� मूल्या�न तथा पर�क्षामा एकरूपता कायम ग�रएको।
• �नशलु्क पा�पसु्तक, छा�ाहरूका ला�ग �नःशलु्क स्यानेटर� प्याड

�वतरण कायर् सवर्शलुभ र �भावकार� बनाइएको।
• को�भड १९ का कारण �भा�वत भएको शैिक्षक ग�त�वधीलाई चलायमान

र ग�तशील बनाउन तथा शैिक्षक क्ष�त न्यूनीकाणका लागी �सकाइका
बैकिल्पक माध्यम रे�डयो िशक्षा, online class, worksheet �नमार्ण र
�वतरण, टोल िशक्षा तथा learning center, CUG Service आद�
माध्यमबाट िशक्षण �सकाइ कृयाकलाप स�ालन ग�र घरघरमा
िशक्षक,टोलटोलमा �व�ालय भ�े आदशर् वाक्यलाई आत्मसात ग�रएको
सवै माध्य�मक �व�ालयहरूमा �नशलु्क Internet सेवा �वाह ग�रएको।



• �व�ालय िशक्षालाई गणुस्तर�य, �भावकार� र उ�ेश्यमूलक बनाउन
�धानाध्यापकहरुको �नय�मत बैठक/गो�ी संचालन गन� तथा �वषयगत
िशक्षक स�ाल गठन ग�रएको।

• �व�ालय सेवाक्षे� �भ�का कुनै प�न वालवा�लका �व�ालय बा�हर नरहेको
कुरा स�ुनि�त ग�रएको।













• पूवरधार �वकास तथा वातावरण वयवसथापन शाखा 



आ.व. २०७8/०७9 मा सम्प� योजनाहरु

�स.
न. योजनाको नाम

�व�नयोिजत
बजेट

(रू हजारमा)

बजेट खचर्
(रू हजारमा)

�ग�त

भौ�तक �वि�य

1.
�समलपाटा ठूलाखकर्
खानीमोर चारख�ेु मोटर 
बाटो �नमार्ण वडा नं 1

1350 1350 1400 �मटर नयाँ मोटर बाटो 
�नमार्ण 100%

2.
गलु्मीदरबार गा.पा. वडा 
नं.1 रैनाद� िश� 
बजारमडुा मो.बा.

1000 1000 200 �मटर  मोटर बाटो 
स्तरउन् नती 100%

1. सडक- नया ँसडक



�स.
न. योजनाको नाम �व�नयोिजत बजेट बजेट खचर्

�ग�त

भौ�तक �वि�य

1.
िझरबास टाप ुरैनाद� डल्ल�खोला 
मो.वा स्तरउन् नती (E-Bid)
(रेस�ुा दशर्न कन्स्�कशन एण्ड �ा.ल�. सँग 
सम्झौता)

9705604
ठे�ा सम्झौता
5442123

52,58521 4698 �मटर  मोटर 
बाटो स्तरउन् नती 96%

2.
उपल्लो ह�टया िच�नयापोखरा भरवा 
रानबास फेद� खज्यार्� सडक (E-Bid)
(�बटेन कन्स्�कशन एण्ड �ा.ल�. सँग सम्झौता)

9691832
ठे�ा सम्झौता
4862201 44,69,88१ 4000 �मटर  मोटर 

बाटो स्तरउन् नती 92%

3 खज्यार्� बा� ेबन्दरख�ुा �बरबास 
�सस्ने जभु�ु सडक

9701196
ठे�ा सम्झौता
4979719

45,29,683
4200 �मटर  मोटर 
बाटो स्तरउन् नती 92%

4
िझरबास टाप ुरैनाद� डल्ल�खोला 
मो.वा स्तरउन् नती (E-Bid)
(रेस�ुा दशर्न कन्स्�कशन एण्ड �ा.ल�. सँग 
सम्झौता)

4262272
ठे�ा सम्झौता
2526651

18,96,167 1771 �मटर  मोटर 
बाटो स्तरउन् नती 

75%

आ.व. २०७8/०७9 मा सम्प� योजनाहरु
1. सडक- स्तरउन् नती



�स.
न. योजनाको नाम �व�नयोिजत 

बजेट
बजेट 
खचर्

�ग�त

भौ�तक �वि�य

7. गलु्मीदरबार गा.पा. वडा 
नं.5 तोस मो.बा 1000 1000 �रटे�न� तथा �ेस वाल �नमार्ण 100%

8.

गलु्मीदरबार गा.पा. वडा 
नं.7 ठुलापोखरा म्याल 
डाँडा �टमरुखकर्  खज्यार्ङ 
मो.बा.

1000 851
2000 �मटर  मोटर बाटो 
स्तरउन् नती 100%

9.
गलु्मीदरबार गा.पा. वडा 
नं.1 रैनाद� िश� बजारमडुा 
मो.बा.

1000 1000 200 �मटर  मोटर बाटो स्तरउन् नती 100%

1. सडक- स्तरउन् नती �मशः

आ.व. २०७8/०७9 मा सम्प� योजनाहरु



�स.न
. योजनाको नाम �व�नयोिजत 

बजेट बजेट खचर्
�ग�त

भौ�तक �वि�य

1.
4 नं वडा कायार्लय 
भवनको रे�ल� तथा 
�फ�न�स�

700 645 रे�ल� तथा �फ�न�स� कायर् 92%

2.
गलु्मीदरबार गा.पा. वडा 
नं.3 �सजर्निशल आमा
समूह भवन �नमार्ण

1000 1000
आ.व.2076/077 को अधरुो 
योजना सम्प� 
�फ�न�स� तथा कम्पाउण्ड कायर्

100%

3
गलु्मीदरबार गा.पा. वडा 
नं.4 अरकडाँडा यवुा
क्लब भवन

1000 1000
आ.व.2076/077 को अधरुो 
योजना सम्प� 
�फ�न�स� तथा कम्पाउण्ड कायर्

100%

४. छ�थान मिन्दर �नमार्ण 
वडा नं.7 1000 1000 मिन्दर �नमार्ण 100

2.भवन
आ.व. २०७8/०७9 मा सम्प� योजनाहरु



�स.
न. योजनाको नाम �व�नयोिजत 

बजेट बजेट खचर्
�ग�त

भौ�तक �वि�य

4.
रा�प�त शैिक्षक सधुार 
कायर्�म-4 कोठे भवन 
�नमार्ण �ी थाक्सीपोखरा 
मा.वी.

3600 1138 चार कोठे RCC भवन �नमार्ण (भकुम्क 
��तरोधात्मक)-�नमार्णाधीन

31%

5.

रा�प�त शैिक्षक सधुार 
कायर्�म-2 कोठे भवन �नमार्ण 
�ी रुन्खा दह मा.�व 1800 1800 दईु कोठे RCC भवन �नमार्ण (भकुम्क 

��तरोधात्मक)
100%

आ.व. २०७8/०७9 मा सम्प� योजनाहरु
2.भवनः �मश



�स.
न. योजनाको नाम �व�नयोिजत 

बजेट बजेट खचर्
�ग�त

उपलब्धी
भौ�तक �वि�य

12.
�बरबास स्वास्थ्य चौक�-
(Ebid)
(Shrestha Trade Suppliers 
Const. Sewa सँग सम्झौता)

21163383
ठे�ा सम्झौता
13875158

23,79,555
पेश्क� 

(11,00,00)

RCC Frame 
Structure, 
Brickworks समप�

25% �नमार्णा�धन 

13.
�ी ई�र� मा.वी.16 
कोठे भवन �नमार्ण   
(Arjun Builders and 
Const.Pvt.Ld. सँग सम्झौता)

36428095
ठे�ा सम्झौताः
28433958

27,30,283
पेश्क� 

(56,00,00)

रा��य पनु�नमार्णको 
�डजाईन गाईडलाइन-
4 कोठा भवन 
�नमार्ण-प�हलो तलमा 

30% �नमार्णा�धन

11.
वडा नं.2 भवन �नमार्ण
Ruru Resunga Construction 
Nirman Sewa

2423695
ठे�ा सम्झौताः
1798759

11,70,381

िस्टल स्�क्चर-
�स्ट-हल 
�नमार्ण(110
व.मी)

65% �नमार्णा�धन

आ.व. २०७8/०७9 मा सम्प� योजनाहरु
2.भवनः �मश



�स.
न. योजनाको नाम �व�नयोिजत बजेट बजेट खचर्

�ग�त

भौ�तक �वि�य

1.

सयु�दय सोलार मसु 
प�रयोजना, वडा नं.2
(Nirmala & Mahima Const Pvt. 
Ltd.  सँग सम्झौता)

1098023
ठे�ा सम्झौता
9,58,555

9,01,844
- Intake Works
- Horizontal Roughing Filter
- RVT RCC 20 cum
- Fencing Works & Fitting Works

95%

2.
ठुलोखोला का�ेपोखर� सोलार 
मसु प�रयोजना 
Suryodaya Construction 

1937220
ठे�ा सम्झौता
1692567

16,65,791

- Intake Works
- Collection Chamber
- Horizontal Roughing Filter
- RVT RCC 50 cum
- Fencing Works & Fitting Works

95%

3.खानेपानी

आ.व. २०७8/०७9 मा सम्प� योजनाहरु



�स.
न. योजनाको नाम �व�नयोिजत

बजेट बजेट खचर्
�ग�त

भौ�तक �वि�य

1.
गलु्मीदरबार गा.पा. वडा नं.2
ब्याड�मन्टन कभडर्हल जभु�ु 
ठूलाचौर

1000 1000
डबलकोटर् खेलमैदान 
�नमार्ण
सम्प� हनु बाँक�

100%

आ.व. २०७8/०७9 मा सम्प� योजनाहरु
4.खेलमैदान

�स.
न. योजनाको नाम �व�नयोिजत

बजेट बजेट खचर्
�ग�त

भौ�तक �वि�य

1. गलु्मीदरबार गा.पा. वडा नं.6
चैतेडाँडा रानीपोखर� �नमार्ण 1000 1000 पोखर� �नमार्ण 100%

5.पोखर�



1. 15 शैया अस्पताल भवन �नमार्ण
 �नमार्ण भईरहेको स्थानः गलु्मीदरबार गा.पा.-03, ग�डाकोट, गलु्मी

 सम्झौता रकमः रु. 12,94,56,913.16

 सम्झौता भएको फमर्को नामः M/S BKOI/Arjun/Newa Liza JV, Tamghas, Gulmi

 योजनाको अवधीः2 वषर् (सम्झौता �म�तः2078/03/25)

 हालको अवस्थाः �नमार्णा�धन

 आ�थर्क �ग�तः60% (रु.8,07,62,781)

 भौ�तक �ग�तः क�रब 50%

बहवुष�/आ.व.2077/078 मा संचा�लत
योजना (म्याद थप)



2. अमरअबार्थोक स्वास्थय चौक� भवन �नमार्ण
 सम्झौता रकमः 1,28,76,048

 हालको अवस्थाः सम्पन् न

 हाल सम्म भ�ुानी भएको

 आ.व.2078/078 : 63,30,842

 आ.व.2078/079: 59,67,507

बहवुष�/आ.व.2077/078 मा संचा�लत
योजना (म्याद थप)



3. भलायचौर �लफ्ट खा.पा.
 सम्झौता रकमः 92,21,848

 हालको अवस्थाः सम्पन् न

 हाल सम्म भ�ुानी भएको

 आ.व.2078/078 : 56,91,098

 आ.व.2078/079: 33,97,514

बहवुष�/आ.व.2077/078 मा संचा�लत
योजना (म्याद थप)



4. बोटेपछुार �लफ्ट खा.पा.
 सम्झौता रकमः 81,21,336

 हालको अवस्थाः सम्पन् न(ठे�ा अनसुार)

 हाल सम्म भ�ुानी भएको

 आ.व.2078/078 : 57,27,986

 आ.व.2078/079: 23,34,070

योजना सम्प� हनु बाँक�

बहवुष�/आ.व.2077/078 मा संचा�लत
योजना (म्याद थप)



5. पदम बहादरु मा.�व.भवन �नमार्ण (4 कोठे)
 सम्झौता रकमः 35,77,297

 हालको अवस्थाः सम्पन् न

 हाल सम्म भ�ुानी भएको

 आ.व.2077/078 : 18,85609

 आ.व.2078/079: 16,46,688

बहवुष�/आ.व.2077/078 मा संचा�लत
योजना (म्याद थप)



आ.व. २०७8/०७9 मा संचा�लत आयोजनाहरुको तिस्वरहरु

6. घमु्ट� सेप्ट�बे�रयर �नमार्ण
 सम्झौता रकमः 6,19,723

 हालको अवस्थाः सम्पन् न

 हाल सम्म भ�ुानी भएको

 आ.व.2078/079: 6,17,997



घमु्ट� रोडसेफ्ट� बे�रयर -28 मी. अमरअवार्थोक स्वास्थ्य चौक� �नमार्ण

योजनाहरुको फोटोहरु



िझरबास टाप ुरैनाद� डल्ल�खोला मो.वा स्तरउन् नती रैनाद� िश� बजारमडुा मो.बा. वडा नं.1



सयु�दय सोलार मसु प�रयोजना, वडा नं.2



�सजर्निशल आमा समूह भवन �नमार्ण वडा नं.3



अरकडाँडा यवुा क्लब भवन �नमार्ण वडा नं.4



अरकडाँडा यवुा क्लब भवन �नमार्ण वडा नं.4 तोस मोटरबाटो ग्या�बन �नमार्ण वडा नं.5



छ�थान मिन्दर �नमार्ण वडा नं.7 थाक्सीपोखरा मा.वी. 4 कोठे भवन �नमार्ण वडा नं.1
रा�प�त शैिक्षक सधुार कायर्�म



वोटेपछुार �लफ्ट खा.पा.



�नदरुदे�व मिन्दर �नमार्ण वडा नं.3 ई�र� मा.वी. 16 कोठे भवन �नमार्ण  वडा नं.6



साझा स�ुवधा केन्� वडा नं.3 �बरबास स्वास्थ्य चौक� (हालको अवस्था)



15 शैया आधारभतु अस्पताल �नमार्ण



चालु खच� - ८९.९०%  
पुिजगत खच� -८०.६०%
ज�ा -८६.८१%



आ�ानी िववरण
िस.
नं. श्रोत हालस�को

आ�ानी अ�रमा कैिफ
यत

१ नेपाल सरकार (समानीकरण) ९,९६,००,०००/- नौ करोड छयान�े लाख

२ नेपाल सरकार (शसत� अनुदान
चालु) २३,३६,२२,०००/- तेइस करोड छि�स लाख

बाइस हजार ।

३ नेपाल सरकार िवषेश अनुदान २,९१,००,०००/- दुइ करोड एकान�े लाख ।

४ नेपाल सरकार समपुरक अनुदान ४२,००,०००/ बयािलस लाख

३ प्रदेश (समानीकरण) ४६,५१,०००/ छेयािलस लाख एकाउ� हजार
पाच सय

५ प्रदेश िवशेष अनुदान ६०,००,०००/- सािठ लाख



आ�ानी िववरण
िस
.नं
.

श्रोत हालस�को
आ�ानी अ�रमा

कै
िफय
त

६
प्रदेश सरकार
समपुरक
अनुदान

१,५०,००,०००
.
/-

एक करोड पचास लाख

७ प्रदेश सरकार
शश�त अनुदान

८५,४४,०००
/- पचािस लाख चौबालिस हजार

७
राज� बाडफाँड
(संघ) ६,२६,४५,५४

०.
छ करोड छ��स लाख
पैचालिस हजार पाच सय
चािलस �पैया

८
राज�
बाँडफाड(प्रदेश ४९,५४,१८७/- उनपचास लाख चौब� हजार

एक सय सतािस



आ�ानी िववरण
िस.नं. श्रोत हालस�को आ�ानी अ�रमा कैिफयत

९

आ��रक श्रोत आ�ािन (सूिच
दता�, �वसाय
दता�/निवकरण/ज�रवाना, डोजर
दता�/निवकरण संघ सस्था दता� र
निवकरण ढु�ा िगटी र बालुवा
तथा मालपोत र िविवध) (वडा
काया�लयको िसफा�रश, भूिमकर, 
घरबहाल कर, ���गत घटना
दता� र अ� श्रोतबाट प्रा� राज�)

53,51,626।-
ित्रप� लाख
एकाउन हजार छ
सय छिवस
�पैया।



गाउँपािलका बजेट र खच� तफ�

िस.नं. िववरण बजेट रकम अ�रमा खच� रकम अ�रमा प्रितशत

१ पँूजीगत २४,००,३८,०४५ चौिबस करोड अठितस हजार
पैचािलस �पैया

१९,३४,७१,
२७५/

उ�ाइस करोड
चौितस लाख
एकह�र दुइ
सय पचह�र

८०.६०%

२ चालु ४८,२७,४२,३४६ अठचािलस करोड स�ाइस लाख
बयािलस हजार ितन सय

छयािलस

४३,४०,१६,
८८०/

ित्रचािलस
करोड चालिस
लाख सोह्र
हजार आठ
सय अिस

८९.९०%

ज�ा ७२,२७,८०,३९१ बह�र करोड स�ाइस लाख अिस
हजार ितन सय एकान�े

६२,७४,८८,
१५५

बैसि� करोड
चौह�र लाख
अठािस हजार
एक सय पच्प�

८६.११%



सामािजक सुर�ा

• ज�ा िनकाशा ; ११,५३,९१,३८८.००/-
• एघार करोड ित्रप� लाख एकान�े हजार ितन सय
अठािस।



एिककृत �ा� चौिक १५ शैया

• ज�ा खच� ७,४२,९१,०००/-
• सात करोड बयािलस लाख एकान�े हजार।



प�ृभमूीः
गलु्मीदरवार गाउँपा�लकामा कृषक म�हला तथा स्थानीय
यवुाहरुलाई लिक्षत गर� रोजगारमूलक उ�मिशल र मयार्�दत कृ�ष
व्यवसायको �वकास गनर्का ला�ग आ�ान गरे अनरुुप हेफर
�ोजेक्ट नेपाल र नव�भात यवुा संघ (NPYS) सँगको सहकायर्मा
कायर् गन� गर� गलु्मीदरवार कृ�ष तथा पशु उ�मिशलता �वकास
प�रयोजना स�ालन ग�रएको छ । प�रयोजनाले क�रव १२५०
जनालाई �त्यक्ष रुपमा समेट्ने ल�य �लएको छ । यस
प�रयोजना गाउँपा�लकाको सवै वडामा स�ा�लत छ ।

म�
ल
वार, ज

नवरी10, 2023

2



प�ृभमूीः
प�रयोजनाका मखु्य ग�त�व�धहरुमा उ�त न�का �वऊ बा�ा

तथा बोकाको �वतरण, घाँसको �वधर्न, �ागंा�रक तरकार�

उत्पादन, दगु्ध व्यवसाय �वधर्नमा सहयोग, माछापालन

�वधर्न, यवुा तथा म�हलाहरुको नेततृ्व क्षमता तथा

व्यवसा�यकताको �वकास, कृषक प�रवारहरुलाई �ा�व�धक

तथा सामािजक ता�लमहरु, म�हलाहरुको स्वावलम्बी समहु

तथा

म�
ल
वार, ज

नवरी10, 2023
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प�ृभमूीः

यवुा समूह गठन तथा प�रचालन, उच्च मूल्य कृ�ष
उपजहरुको उत्पादन, भण्डारण तथा बजार�करण,
सहकार�को सदुृढ�करण, खोर गोठ सधुार, बा�ा तौलने
उपकरण, व्यविस्थत संकलन केन्�, कृ�ष तथा पशु
व्यवस्थापन सँग सम्बिन्धत असल अभ्यासहरुको �चार
�सार आ�द छन् । �म�त २०७८।८।२१ मा सम्झौता गर�
शरुुवात ग�रएको प�रयोजनाको अव�ध २ वषर् रहेको छ ।

म�
ल
वार, ज

नवरी10, 2023
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कायर्�मको ल�य र उ�ेश्यः
ल�यः

यस प�रयोजनाको ल�य �त्यक्ष रुपमा आव� �वप�, द�लत तथा जनजा�त

प�रवारहरु तथा उ�मी यवुाहरुको वा�षर्क आम्दानीमा व�ृ� गर�

िज�वकोपाजर्नमा सधुार गनुर् रहेको छ ।

उ�ेश्यः

 म�हला तथा यवुाहरुलाई समूहमा संग�ठत गर� आ�थर्क, सामािजक सशि�करण माफर् त

िज�वकोपाजर्नमा सधुार गद� कृ�ष र पशु उ�मशीलता �वकासमा सहजीकरण सहयोग गन� ।

 उ�त ��व�धको अनसुरण गर� सधुा�रएको भ�सी बा�ा, बंगरु, लोकल कुखरुा व्यवस्थापन

तथा दधु, तरकार� र फलफूलको उत्पादन र उत्पादकत्वमा ब�ृ� गर� कायर्�ममा आव�

प�रवारको वा�षर्क आम्दानी ब�ृ� गन� ।

 सामािजक पुजँीको अ�भव�ृ� गद� सहकार� दतार् तथा सहकार�को संस्थागत �वकासमा सहयोग

गन� ।म�लवार, जनवरी 10, 2023
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कायार्न्वयन ���याः

 प�रयोजना व्यवस्थापन तथा अनगुमन स�म�त गठन, छलफल
बैठक, योजना �नमार्ण

 प�रयोजना व्यवस्थापन स�म�त गठन, छलफल बैठक, योजना
�नमार्ण र कायार्न्वयन

 समूह गठन र प�रचालन
 मा�सक बैठक स�ालन, ता�लम, योजना �नमार्ण र

कायार्न्व्यनका ला�ग फलोअप
 उपभो�ा स�म�त गठन, क्षमता �वकास, ब�क खाता स�ालन

म�लवार, जनवरी 10, 2023
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प�रयोजना संझौता

म�
ल
वार, ज

नवरी10, 2023
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प�रयोजना संझौता
 गलु्मीदरबार गाउँपा�लकाले गैरसरकार� संस्था तथा नीिजक्ष�ेको

सहकायर्मा ग�रबी�नवारणका ला�ग �दघर्का�लन प�रयोजना संचालन गन�

उ�शे्यले कृ�ष तथा पशु उ�मिशलता �वकास प�रयोजना लागत

साझेदार�मा गलु्मीदरबार गाउँपा�लका र हेफर �ोजेक्ट नेपालबीच �म�त

२०७८।०८।२१ गते समझदार� प�मा हस्ताक्षर गन� कायर्�म

सम्प� भयो । यस्तो प�रयोजना संचालन गन� नेपालको ४६औं

स्थानीय तहको रुपमा गलु्मीदरबार गाउँपा�लका रहेको छ ।

म�
ल
वार, ज

नवरी10, 2023
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प�रयोजना संझौता
प�रयोजना सम्झौता रुपन्देह� बटुवलमा हेफर इन्टरनेशनलका
Director Alia Marker, Dr Mahendra Lohani,
हेफर �ोजेक्ट नेपालका अध्यक्ष डा. शभु नारायण महतो लगायत
�व�भ� आठ वटा देशका ��त�न�धहरुको उपिस्थ�तमा कायर्�म
सम्प� भएको �थयो । गाउँपा�लकाको तफर् बाट कायर्�ममा
का.वा. अध्यक्ष �मना भण्डार� र �मखु �शासक�य अ�धकृत
ल�मण पाण्डेको सहभा�गता रहेको �थयो ।

म�
ल
वार, ज

नवरी10, 2023
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स्थानीय सरकार देिख समदुाय सम्म पगु्ने ���या

पा�लका तहमा

- प�रयोजना 
व्यवस्थापन तथा 
अनगुमन स�म�त

वडा तहमा 

- प�रयोजना 
व्यवस्थापन स�म�त

समदुाय स्तरमा 

- मूल समहु 
तथा उपहार 
समूह

म�लवार, जनवरी 10, 2023
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बजेट खचर्को अवस्था 
म�
ल
वार, ज

नवरी10, 2023

11

� स खचर् �बि�य शीषर्क �व�नयोिजत रकम खचर् रकम ��तशतमा

१ पश ुख�रद तथा 
ढुवानी

४२४२५०० २९१२०५० ६८.६३%

२ बागवानी तथा 
ढुवानी

३०८९५०० ९८०१०४ ३१.७२%

३ कृ�ष उपकरण 
ख�रद

१४९०९००० ११८९१९३९ ७९.७६%



बजेट खचर्को अवस्था  
म�
ल
वार, ज

नवरी10, 2023

12

� स खचर् �बि�य शीषर्क �व�नयोिजत रकम खचर् रकम ��तशतमा

४ ता�लम १२६८००० ३३००४५ २६.०२%

५ �ा�व�धक सेवा तथा 
मलु्यांकन

८१३००० ५१०६८१ ६२.८१%

जम्मा २४३२२००० १६६२४८१९ ६८.३५%

गाउँपािलकाको र हेफरको खच�को अवस्था
C:\Users\hsc\Desktop\Gulmidarbar 
Expenses 
(1).pdfC:\Users\hsc\Desktop\Summary 
Expenses (1).pdf



�व�नयोिजत रकम तथा खचर्को  अवस्था 

४२
४२
५०
०

३०
८९
५०
० १४
९०
९०
००

१२
६८
००
०

८१
३०
००

२४
३२
२०
००

२९
१२
०५
०

९८
०१
०४

११
८९
१९
३९

३३
००
४५

५१
०६
८१

१६
६२
४८
१९

०
५००००००
१०००००००
१५००००००
२०००००००
२५००००००
३०००००००

िबिनयोिजत रकम खच� रकम

म�
ल
वार, ज

नवरी10, 2023
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ल�य तथा उपलब्धीको अवस्था
मदाने गाउँपािलका

म�
ल
वार, ज

नवरी10, 2023

14

� 
स

कायर्�महरु वडा नं ल�य उपलब्धी �ब�नयोिजत 
रकम

खचर् रकम ��तशत

कै
�फ

य
त

१ समूह/स�ाल गठन र सबिलकरण

१.१ मूल समहु
गठन

सात वटै
वडाहरु

१४ १४ ० ० १००%

२ सामािजक पूजी तथा समहु सदस्य क्षमता �वकास

२.१ हेफर
आधारिशला
ता�लम

सात वटै 
वडाहरु

१४ १४ २२७५०० १९०७३० ८३.८३
%



ल�य तथा उपलब्धीको अवस्था
म�
ल
वार, ज

नवरी10, 2023

15

मूल समहु गठनका ला�ग सहिजकरण 
गद� प�रयोजना �टम

मूल समहु गठनमा भनाई राख्दै वडा 
अध्यक्ष



वाडर् अनसुार मूल समूहमा आव�ताको �ववरण

वाड� नं १ वाड� नं
२

वाड� नं
३

वाड� नं
४

वाड� नं
५

वाड� नं
६

वाड� नं
७

कुल
ज�ा

दिलत 2 10 7 3 4 12 21 59
जनजाित 33 23 26 23 30 4 0 139
बा�न �ेत्री 13 21 20 20 17 40 35 166
ज�ा 48 54 53 46 51 56 56 364

0
50

100
150
200
250
300
350
400

म�
ल
वार, ज

नवरी10, 2023
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हेफर आधारिशला ता�लमका तिस्वरहरु
म�
ल
वार, ज

नवरी10, 2023
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तािलका सहभािगह�ले एकले अका�
लाई तािलममा �ागत गद�

तािलम समापन काय�क्रममा भनाई
राख्नु�ँदै प्र प्र अिधकृत �ू



आधारिशला तािलममा �ा��ल लाईट सेसन
म�
ल
वार, ज

नवरी10, 2023
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हेफर आधारिशला ता�लमका तिस्वरहरु
म�
ल
वार, ज

नवरी10, 2023
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आधारिशला तािलम पिछ उपहार
प्रदान गद� समुहका सद�ह�

आधारिशला तािलम पिछ उपहार
प्रदान गद� समुहका सद�ह�



हेफर आधारिशला ता�लमका तिस्वरहरु
म�
ल
वार, ज

नवरी10, 2023
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आधारिशला तािलम पिछ सामुिहक
काय�मा जुट्दै समुहका सद�ह�

आधारिशला तािलम पिछ सामुिहक
सरसफाईमा जुट्दै समुहका सद�ह�



हेफर आधारिशला तािलम पिछ सहयोिग हात ब�ै
समुह
म�
ल
वार, ज

नवरी10, 2023
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ल�य तथा उपलब्धीको अवस्था
मदाने गाउँपािलका

म�
ल
वार, ज

नवरी10, 2023
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� 
स

कायर्�महरु वडा 
नं 

ल�य उपलब्धी �ब�नयोिजत 
रकम

खचर् रकम ��तश
त

कै
�फ

यत

३ आयआजर्नका ला�ग पशु �वतरण

३.१ उपहार
मोडेलमा बा�ा
�वतरण

सात वटै
वडाहरु

२५० २५५ २०००००० १९६०२५० ९८.०
१%

३.२ �बउ बोका
�वतरण

सात वटै 
वडाहरु

५५ २८ १३७५००० ६४७४०० ४७.०
९%

३.३ रागँो �वतरण
कायर्�म

५ ६ १५०००० १५०००० १००
%



वाडर् अनसुार उपहार मोडेलमा �वतरण ग�रएका बा�ा संख्या
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िवतरण गनु��दै का पा सद�

िबज वृ�� िबउपल िवतरण काय�क्रम
वाड� नं २



व्यवसा�यक नसर्र� कायर्�मका तिस्वरहरु
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वडागत रुपमा बा�ाको खोर �नमार्ण तथा भकारो सधुारको 
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तमा

कै
�फ

यत

९ सरोकारवाला सगँको बैठक तथा अनगुमन

९.१ प�रयोजना
व्यवस्थापन
तथा अनगुमन
स�म�त बैठक
र
अ�भमिुखकरण

गा पा १ १ ४०००० ४०००० १००
%



ल�य तथा उपलब्धीको अवस्था
मदाने गाउँपािलका
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� स कायर्�मह
रु 

वडा नं ल�य उपल
ब्धी

�ब�नयोिजत 
रकम

खचर् रकम ��तश
तमा

कै
�फ

यत

९ सरोकारवाला सगँको बैठक तथा अनगुमन

९.२ वाडर् स्तर�
प�रयोजना
व्यावस्थापन
स�म�त गठन
तथा
अ�भमिुखकरण

सबै 
वडाहरु

७ ७ ५६००० ४०००० ७१.४
२%

९.३ PMMC

अनगुमन
सबै 
वडाहरु

१ १ ४०००० ४०००० १००
%



सरोकारवाला सँगको बैठकका तिस्वरहरु
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वाड� �रीय प�रयोजना �वस्थापन
सिमित बैठक वाड� नं १

पािलका �रीय प�रयोजना
�वस्थान सिमतको बैठक



वाडर् स्तर�य प�रयोजना व्यवस्थापन स�म�त बैठक
म�
ल
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अनगुमनका तिस्वरहरु
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अनगुमनका तिस्वरहरु
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कायर्�मका मखु्य उपलव्धीहरुः

• यस आ�थर्क वषर्मा प�रयोजनाबाट गाउँपा�लकाका क�रब ६१६
घरधरु� र उनका प�रवार �त्यक्ष लाभािन्वत भएको छन् ।

• गर�ब र �वप� समदुायहरुलाई कायर्�मले समेटेको छ ।
• ६७ वटा भकारो सधुार भएका छन् भने ४६ वटा बा�ाको खोर

�नमार्ण भएका छन् ।
• बा�ापालन, बंगरुपालन, मौर�पालन लगायतका आय आजर्नका

कायर्�महरुबाट लिक्षत समदुायहरुको आ�थर्क स्तर सधुारका ला�ग
ढोका खलेुको छ ।

• प�रयोजनाबाट २५५ गोटा बा�ा र २८ गोटा �बउ बोका �वतरण
भएको छ ।

• �ब�भन् न जातका घाँसका �बउ तथा �वरुवा �वतरण ग�रएको छ
• तरकार�मा आत्म�नभर्र बनाउनका ला�ग एक घर एक करेसा बार�

कायर्�म माफर् त तरकार�का �बउ �वजन �वतरण ग�रएको छ ।
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कायर्के्ष�मा देिखएका संभाव्यताहरु
आगामी �दनमा कायर् के्ष�मा �नम्न कायर्हरु गनर् सक्ने

संभाव्यताहरु रहेका छन् ।
१) साम�ुहक व्यवसाय ग�र अम्दानी बढाउनका ला�ग
लघु उ�मको �वकास गन� जसमा स्था�नय स्तरका
�ोतहरुको �योगमा जोड �दनपुन� ।

२)आम्दानी मलुक खेती संचालन गन� ।
३) व्यवसा�यक बा�ा तथा तरकार� खेतीलाई बढावा �दने
खालका कायर्�महरु संचालन गन� ।

४) संचालन हनुे हरेक खालका कायर्�महरुलाई पकेट
के्ष�कारुपमा �वस्तार हनुेगर� संचालन गनुर्पन� ।
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कृ �ष �वकास शाखा



�स.नं. कायर्�मको नाम बजेट खचर् मखु्य उपलिब्ध

रकम ��तशत

१. आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना
भएका साना व्यवसायीक उत्पादन
केन्� (पकेट) �वकास कायर्�म
�नरन्तरता

१२,००,००० ९,१९,०३४ ७६.६ गाउँपा�लका �भ� क�रब १० हे.
क्षे�फलमा खा�ान् न पकेट र ७
हे. क्ष�ेफलमा तरकार� पकेट
संचालन गर� उत्पादन ग�रएको

२. �कसान सूचीकरण कायर्�म ३,००,००० २,६८,७५० ८९.५ गाउँपा�लका �भ�का कृषकहरुको
�ववरण �कसान सूचीकरणको
वेबसाइटमा ��वष् ट ग�रएको

३. अध्यक्ष कृषक सम्मान कायर्�म १,५०,000 १,५०,000 १०० गाउँपा�लकाका उत्कृष् ट
कृषकहरुलाई सम्मान ग�रएको

४. माटो जाँच् ने उपकरण ख�रद ३,५०,000 ३,५०,000 १०० गाउँपा�लकामा माटो प�रक्षण गन� 
यन्� ख�रद भएको

संचा�लत कायर्�महरूको �ग�त �ववरण



�स.नं. कायर्�मको नाम बजेट खचर् मखु्य उपलिब्ध

रकम ��तशत

५. कृषकसँग गाउँपा�लका
कायर्�म

१,००,००० ५६,१५० ५६.१ कृषकहरुको समस्याहरु प�हचान गर�
त्यसको उपय�ु समाधानका
उपायहरुको बारेमा कृ�ष
�ा�व�धकबाट जानकार� गराउने तथा
गाउँपा�लकासगँ अन्तर��यात्ममक
कायर्�म ग�रएको

६. बाँझो जग्गा खेती
अनदुानको कायर्�म (भमूी
ब�क)

७,०0,00० 4,42,000 63.14 गाउँपा�लका �भ� रहेको बाझँो
जग्गाको लगत संकलन गर� त्यसमा
खेती गनर्को ला�ग �ोत्साहन ग�रएको

७. कफ�को साना व्यवसायीक
कृ�ष उत्पादन केन्�
(पकेट) �वकास कायर्�म

१२,००,००० ० ० -

संचा�लत कायर्�महरूको �ग�त �ववरण



�स.नं. कायर्�मको नाम बजेट खचर् मखु्य उपलिब्ध

रकम ��तशत

८. बाल� कटानी तथा
तथ्याङ् क अध्याव�धक
कायर्�म

५०,००० ३७,६५० ७५.३ गाउँपा�लका �भ� उत्पादन हनुे
�व�भन् न बाल�हरुको उत्पादन �ववरण
प�ा लगाउन आवश् यक उपकरण
ख�रद गर� केह� बाल�हरुको बाल�
कटानी ग�रएको।

संचा�लत कायर्�महरूको �ग�त �ववरण



संचा�लत कायर्�मको मखु्य उपलिब्धहरु

 पकेट �वकास कायर्�म �नरन्ततार्बाट गलु्मीदरबार-३ मा ७ हे. क्षे�फलमा 
मौसमी तथा बेमौसमी तरकार�को उत्पादन ग�रएको छ। त्यस्तै गलु्मीदरबार-६ 
मा स्थापना भएको खा�ान् न (मकै) पकेट माफर् त १० हे. क्षे�फलमा उन् नत 
जातको मकै उत्पादन भएको छ।

 �कसान सूचीकरण कायर्�म माफर् त गलु्मीदरबार गाउँपा�लकाका ३३५० जना 
कृषकहरुको �ववरण �कसान सूचीकरणको वेबसाइटमा ��वष् ट ग�रएको छ।

 गाउँपा�लकामा उत्कृष् ट कृ�ष कायर् गद� आउन ुभएका १३ जना कृषकहरुलाई 
अध्यक्ष कृषक सम्मानबाट सम्मान गर� थप �ोत्साहन ग�रएको छ। जसमा 

 गाउँपा�लका �भ�का कृषकहरुलाई थप सेवा �दान गन� उ�ेश्यका साथ माटो 
प�रक्षण �म�न ल्याब संचालनको ला�ग माटो जाँच्ने उपकरण ख�रद ग�रएको छ। 
उ� उपकरण माफर् त यस आ.व. देखी कृषकहरुको माटो प�रक्षणको कायर्को 
सरुुवात ग�रने छ। 



संचा�लत कायर्�मको मखु्य उपलिब्धहरु
 कृषकहरुको समस्या, चासो, गनुासो तथा सझुावहरु संकलन गन� उ�ेश्यका 
साथ कृषकसंग गाउँपा�लका कायर्�म संचालन ग�रएको छ। सो कायर्�म 
माफर् त यस आ.व. मा कृ�ष �ा�व�धकले ४१० जना कृषकहरुको खेतबार�मै 
गई �त्यक्ष रुपमा सेवा परु् याएका छन।् साथै ६० जना व्यवसायीक कृषक, 
ह�रत स्वयंसेवक, कृ�ष सहकार�का ��त�न�धहरुको उपिस्थ�तमा 
अन्तर��यात्मक कायर्�म संचालन ग�रएको छ।

 बाँझो जग्गा खेती अनदुानको कायर्�म (भमूी ब�क) बाट गाउँपा�लका �भ� 
रहेको बाँझो जग्गाको लगत संकलन गर� त्यसमा खेती गनर्को ला�ग 
�ोत्साहन ग�रएको ।

 बाल� कटानी तथा तथ्या� अध्याव�धक कायर्�मबाट उत्पादनको �ववरण 
संकलन गनर् आवश्यक उपकरण ख�रद गर� �व�भन् न बाल�हरुको उत्पादन 
तथ्या� संकलन ग�रएको। 



�कसान सूचीकरण कायर्�मबाट �ववरण 
संकलन भएको कृषक संख्या
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�धानमन्�ी रोजगार कायर्�म
रोजगार सेवा केन्�



प्रधानम�ी रोजगार काय�क्रम

 श्रम रोजगार तथा सामािजक सुर�ा म�ालय अ�ग�त "श्रमको स�ान रा��को अिभयान" भ�े मूल
नाराका साथ िवगत ४ वष�दे�ख स�ालन मा आएको प्रधानम�ी रोजगार काय�क्रम २०७५ साल फागुन १
गतेदे�ख देशभरका सवै स्थानीय तहह�मा रोजगार सेवा के� माफ� त स�ालनमा आएको छ । नेपाल सरकारले
काम र रोजगारीलाई उ� प्राथिमकतामा रा�ख गरीव तथा जीवनयापन जो�खममा परेका वग�लाई लि�त ग�र
�ूनतम रोजगारी सुिनि�तता माफ� त सामािजक सुर�ाको दायरा िव�ार गन� प्रधानम�ी रोजगार काय�क्रमको
ल� रहेको छ जसमा एक आिथ�क वष�मा १०० िदनको रोजगार नपाएका १८ दे�ख ५९ वष� उमेर अनुसारका
नाग�रकह�लाई १०० िदनको रोजगार पाउने ग�र यो काय�क्रम काय��यनमा रहेको छ । देशभरका ७५३ वटै
स्थानीय तहमा रोजगार सेवा के� स्थापना ग�र बरोजगारीह�को त�ा� संकलन तथा िव�ेषण गन�, लाभग्राही
प�रचयपत्र िबतरण गन�, बेरोजगार ���को सूचीलाई रोजगार �वस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रिव�
गन�,आयोजनाह�मा माग भए बमोिजम सूचीकृत बेरोजगार ���लाई रोजगारीका लािग खटाउने, रोजगा�रका
अवसरह�को पिहचान ग�र सो को सूचना प्रवाह गन� ज�ा कामह� रोजगार सेवा के� माफ� त भईरहेको छ ।



िबगतका वष�ह�मा ज�ै आ.व. ०७८।७९ मा प्रधानम�ी रोजगार काय�क्रम अ�ग�त काय�िविध
अनुसार तोिकएको मापद�को आधारमा सूचीकृत बेरोजगार ��� छनोट ग�र २०७८-१०-१६ बाट
काय�क्रमको शुभार� ग�रएको र सबै लाभग्राहीलाई ड� ेसकोड र आव�क औजार सामग्रीको
�बस्था ग�र ७ वटै वडा काया�लयमा िविभ� योजनाका कामह� स�� भएका छन् ।

काय�िविधमा तोिकए अनुसारका आयोजनाका �ेत्रह�िभत्र पन� ग�र योजनाका कामह� स�� भएका
छन् । ज�ै..
 एक घर एक धारा काय�क्रम अ�ग�त खानेपानीको पाईपलाइन िव�ार,
 पोखरीह�को मम�त,
 गोरेटोबाटो िनमा�ण तथा मम�त,
 मूल तथा शाखा बाटाह�मा नाली िनमा�ण तथा सरसफाई,
 िसँढी तथा पखा�ल िनमा�ण,
 पिहरो पन्छाउने काम लगायतका �ेत्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार ���ले १०० िदन बराबरको
रोजगार प्रा� गरेका छन्।



काय�क्रम सु� भएदे�ख हाल स�को रोजगारीको िववरण

आ. व . सूचीकृत
सं�ा

लाभग्राही
सं�ा

काममा संल� िदन

०७५/७६ ११९७ १४० ३०
०७६/७७ २८३ १११ ३०
०७७/७८ ६६५ २०५ १००
०७८/७९ ८६३ २१३ १००
०७९/८० ८३२



आिथ�क वष� २०७८/७९ मा स�� िक्रयाकलापह�

 रोजगारीमा संल� �न चाहने बेरोजगार ���को लािग फागुन १ दे�ख फागुन मसा�स�को
समय अविधमा सूचना प्रकािशत ग�र ७ वटै वडा काया�लयमा आवेदन भन� काम
स��।(सुचनालाई वडा काया�लय, साव�जिनक स्थल,रेिडयो ,वेभसाईट माफ� त प्रचारप्रसार।)

 प्रा� आवेदन फम� चैत्र मसा�िभत्र रोजगार �वस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रिव� गन� काम स��
।

 प्र�ेक वडाबाट योजना छनोट काय� ।
 सबै योजनाह�लाई सूचना प्रणालीमा प्रिव�।
 सबै वडाबाट लाभग्राही छनौट ।



स�� िक्रयाकलापह�…….

 सवै वडाह�बाट सामुदाियक योजनाको काया��यन।
 लाभग्राहीलाई योजनाको स��मा प्रािबिधक माग�दश�न र अिभमुखीकरण।
 योजना काया��यनको क्रममा अनुगमन।
 लाभग्राहीलाई ब�क खाता खोल्न सहजीकरण ।
 श्रिमकलाई २ चरण ग�र ब�क खाता माफ� त �ाला भु�ानी ।



०७८/७९ को गलु्मीदरवार गाउँपा�लका तथ्या� 

१ करोड ३९ लाख ९६ हजार १ करोड ३६ लाख १४ हजार १ करोड २१ लाख ६७ हजार १ सय ९९



कायर्क्रम सञ्चालनका लािग कुल ज्याला बजेट

युवा�पः ३८,१३,००० नेपाल सरकारः
८४,७५,०००

ज�ा: 
१,२२,८८,०००



वडागत रोजगारीको िववरण
वडा नं. सूचीकृत सं�ा लाभग्राही सं�ा काम गरेको ज�ा िदन भ�ुानी रकम

१ १३४ २९ १०० १६,७३,३००

२ १६९ ३४ १०० १९,६१,८००

३ १३७ ३७ १०० २१,३४,९००

४ ११२ ३१ १०० १७,८८,७००

५ ९६ २६ १०० १५,००,२००

६ १३४ ३४ १०० १९,६१,८००

७ ८१ २२ १०० १२,६९,४००

ज�ा ८६३ २१३ १०० १,२२,९०,१००



प्रधानम�ी रोजगार काय�क्रमको अिभमुखीकरण तथा शुभार� काय�क्रम



प्रधानम�ी रोजगार काय�क्रमको अिभमुखीकरण तथा शुभार� काय�क्रम



वडा नं. १ अ�ग�त शाखा बाटोमा नाली िनमा�ण



वडा नं. १ मा िसँढी िनमा�ण



वडा नं. २ मा बाटो सोिल� गद�



गाउँपािलकाबाट काय�क्रमको अनुगमन िनरी�ण गन� क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अिधकृत लगायत कम�चारीह�



वडा नं. २ मा पखा�ल िनमा�ण ।



वडा नं. ३ को शाखा बाटोमा नाली िनमा�ण गद� ।



वडा नं. ३ मा गोरेटो बाटो िनमा�ण र नाली सरसफाई गद� ।



वडा नं. ४ मा िसँढी िनमा�ण गोरेटोबाटो िनमा�ण



वडा नं. ५ मा पोखरी सरसफाई गद�।



वडा नं. ५ मा गोरेटो बाटो िनमा�ण ।



वडा नं. ६ मा गोरेटो बाटो िनमा�ण गद� ।



वडा नं. ६ मा िसंढी िनमा�ण



वडा नं. ६ मा नाली सरसफाई र पोखरी मम�त गद� ।



वडां. ७ मा पाईप बो�ै गरेको त�ीर



वडां. ७ मा पाईप खानेपानीको पाइप लाईन िनमा�ण गद�



वडा नं. ७ मा पाईपलाईन िव�ार ।





ख�रद सम्बन्धी �ववरण
िस.
न.

ख�रदको ग�रएको सामाग्री िव�ृत िववरण खच� रकम बजेटको स्रोत कैिफयत

मेिसनरी औजार ख�रद • साउ� ��म
• कम्�ुटर, िप�र, िविभ�
िवद्युतीय सामानह�

७,००,००० गाउँपािलका

फिन�चर िफ�स� • गाउँ काय�पािलकाको काया�लय
• वडा काया�लय
• �ा� संस्थामा िविभ�
फिन�चर, फिन�िस� सामान

८,००,००० गाउँपािलका

मसल� तथा काया�लय सामाग्रीह� गाउँ काय�पािलकाको काया�लय,
वडा काया�लय, �ा� संस्थाह�का
लािग काया�लय सामान �ेशनरी
सामाग्रीह�, लेटर�ाड फारम
छपाई आिद

१६,००,००० गाउँपािलका



�मस..........
िस.
न.

ख�रदको ग�रएको सामाग्री िव�ृत िववरण खच� रकम बजेटको स्रोत कैिफयत

टनेल ख�रद १८० वटा ५०% अनुदान
गाउँपािलका तथा २, ७ र ४ नं. वडा
काया�लयबाट िवतरण गरेको

७,२०,००० गाउँपािलका तथा
वडा काया�लय

टंकी ख�रद १४१ वटा टंकी ५ र ६ वडा
काया�लयबाट िवतरण गरेको

६,२०,४०० वडा काया�लय

�ािवन तारजाली २५८ वटा गाउँपािलका र ५ नं. 
वडाको रकमबाट िवतरण ग�रएको

५,०८,२९८ गा.पा.
वडा काया�लय

िविभ� साईजका खा.पा.पाईप ख�रद गा.पा. तथा वडा नं. २,४,५,६ र ७
को लािग १४४९५ िमटर ख�रद ग�र
िवतरण ग�रएको

११,१४,५०२ गा.पा.
वडा काया�लय



�मस..........
िस.न. ख�रदको ग�रएको सामाग्री िव�ृत िववरण खच� रकम बजेटको स्रोत कैिफयत

ज�ापाता १३९ व�ल ज�ापाता टे�रबाट ख�रद
भई िवतरण भएको

२०,५५,०६७ गा.पा.
१ नं. वडा काया�लय

ित्रपाल ख�रद २०० थान ख�रद ग�र िनवा�चन तथा
गाउँपािलका र वडा काया�लयलाई
िववतरण ग�रएको

३,३४,१४० गा.पा.
वडा काया�लय

वैक��क सौय� उज� गाउँपािलका सभाहलको लािग तथा सोलर
र सडक बि� मम�त बेट� ी ख�रद ग�रएको

८,००,००० गा.पा.

१८०mm सेनेटरी �ाड ख�रद १२,६४२ िपस सामुदाियक िव�ालयको
लािग ख�रद ग�रएको

९,९९,८८२ गा.पा.

क�ाईन िमल मेडपा काय�क्रम १० वटा २०% अनुदान
वडा नं. १, ४ र ५ को लािग ८ वटा ५०%
अनुदानमा ग�र ज�ा १८ वटा

९,००,००० गा.पा.



�मस..........
िस.न. ख�रदको ग�रएको सामाग्री िव�ृत िववरण खच� रकम बजेटको स्रोत कैिफयत

िमिनिटलर ख�रद ५०% अनुदानमा ६ वटा वडा नं. ४ र १ को
लािग

४,२०,००० वडा काया�लय

िसलाई मेिसन ८ वटा मेिसन २०% अनुदानमा मेडपा बाट
र लि�त काय�क्रमबाट ५ वटा ग�र ज�ा
१३ वटा ख�रद गरी िवतरण

२,३३,९३८ गा.पा.
वडा काया�लय



सूचना ��व�ध शाखा



�नरन्तर गाउँपा�लकाको वेबसाईट अध्याव�धक........
गाउँपा�लकाबाट सम्पादन भएका हरेक कृयाकलापहरु तथा सावर्ज�नक महत्वका सूचना/जानकार�/पर�प�/�नद�शनहरुलाई
दै�नक रुपमा कायार्लयको वेभसाईटमा अध्याव�धक गराई नाग�रक र आम सरोकारको सूचनाको हकलाई �भावकार�
कायार्न्वयन ग�रएको।वेवसाईटमा रा�पुन� हरेका �कारका �वषयवस्तु समाबेश भएका र रा�ीयस्तरमै हा�ो गाउँपा�लकाको
वेवसाईटलाई नमूनाको रुपमा �लइएको/अनशुरण ग�रएको।



सामािजक स�ालको माध्यमबाट तरुुन्तै सूचना तथा जानकार� सवर्साधारणमाझ पयुार्ईएको

गाउँपा�लकाबाट सम्पादन भएका हरेक कृयाकलापहरु तथा सावर्ज�नक महत्वका सूचना/जानकार�हरुलाई
दै�नक रुपमा कायार्लयको फेसबकु पेज माफर् त अध्याव�धक गराई नाग�रकलाई तरुुन्तै सूचना सम्�षेण गन�
ग�रएको। सामािजक स�ाल माफर् त �ा� भएका आम नाग�रकका चासो गनुासोलाई सकारात्मक रुपमा �लई
गनुासो सनुवुाई गन� ग�रएको।



एक�कृत स्थानीय तह वस्तगुत तथ्या� संकलन कायर् संचालन 
स्थानीय तहको व�ुगत िववरण स�लन गरी स�िलत त�ा�को आधारमा एकीकृत स्थानीय तह व�ुगत
िववरण (Integrated Local Government Profile : iLG-Profile) प्रणालीलाई िविभ� सरकारी िनकायह�मा
स�ािलत प्रणालीह�मा अ�रआब� गरी स्थानीय तहबाट �ने सेवाप्रवाहमा समेत आव� गरी
अिभलेखह� �त: अ�ाविधक (Live Update) �ने गरी स�ालनको �वस्था िमलाउनको लािग त�ा�
संकलन काय� जारी रहेको ।



सामािजक स�ारको रुपमा �पु यस.यम.यस. �णाल� �योग गर� पा�लकाका सम्पूणर् 

घरमू�ल, जन��त�न�ध, कमर्चार�माझ सूचना परु् याईदै आईएको।
गाउँपा�लकाका सावर्ज�नक महत्वका अत्यावश्यक सूचना/जानकार�हरुलाई �पु SMS �णाल� माफर् त सूचना सम्�षेण

गन� ग�रएको। आ.व.२०७८/७९ मा गाउँपा�लकाका क�रव ४२०० घरधरु�, करदाता तथा �व�भ� �नकायलाई

गर� ३१५०० SMS पठाईएको छ। स्थानीय तहको हकमा सूचना �वाहको ला�ग यो असाध्यै �भावकार� भएको

बिुझएको छ।



सवै वडा कायार्लयबाट अनलाईनमा आधा�रत व्यि�गत घटना दतार्
२०७७ भा� १ गतेबाट गलु्मीदरबार गाउँपा�लकाले ७ वटै वडा कायार्लयबाट व्यि�गत घटनादतार् अनलाईन

गन� ग�रएको छ । हरेक वडा कायार्लयमा ईन्टनेटको समस्यालाई न्यू�नकरण गर� अनलाई घटना दतार्लाई

�भावकार� गन�को ला�ग Fiber Net तथा �वकल्पको ला�ग 4G Dongle व्यवस्था ग�रएको।



मा�सक तथा वा�षर्क ई-बलेु�टन �काशन
२०७८/७९ को नी�त तथा कायर्�ममै समाबेश ग�र गलु्मीदरबार गाउँपा�लकाको सूचना शाखाले मा�सक तथा वा�षर्क ई-

बलेु�टन �काशन गन� गरेको छ।म�हनाभर सम्पादन भएका ��याकलाप लगायत सम्पूणर् ग�त�वधीहरु समेटर मा�सक तथा

वा�षर्क रुपमा ई-बलेु�टन �काशन हनु्छ। ई-बलेु�टनले गाउँपा�लकाको ऐनाको रुप �लएको �व�दतै छ। यसर� मा�सक रुपमा

ई-बलेु�टन �काशन गन� गलु्मीदरबार गाउँपा�लका प�हलो हो।



राज� संकलनमा अनलाईन राज्� संकलन �णाल�को �योग 
गलु्मीदरबार गाउँ कायर्पा�लका अन्तगर्तका वडा कायार्लयहरु तथा कायर्पा�लकाको कायार्लयमा राज� संकलन �णाल� जडान ग�र संचालनमा

ल्याइएको छ ।पारदिशर्ता कायम गनुर् र राज�को वास्त�वक �क्षेपणमा सहयोग पयुार्उनु यसको उ�ेश्य रहेको छ।जनुसकैु समयमा राज�को

तात्का�लन अवस्था सिजलै �ा� गनर् स�कन्छ। करदाताले आफूले �तरेको करको �ववरण तरुुन्तै आफ्नो मोबाईलमा SMS माफर् त �ा� गनुर्

यसको अक� �वशेषता हो।



अनलाईनमा आधा�रत िजन्सी सफ्टवेयरको �योगबाट िजन्सी सामानको व्यवस्थापन  
िजन्सी व्यवस्थापन �णाल�को माध्यमबाट गलु्मीदरबार गाउँ कायर्पा�लका अन्तगर्तका वडा कायार्लयहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरु,

सम्पूणर् �वषयगत शाखाहरु तथा कायर्पा�लकाको कायार्लयमा िजन्सी सम्बन्धी सम्पूणर् कायर्हरुको अ�भलेिखकरण, मागसंग

सम्बिन्धत ग�त�वधीहरु ईन्टरनेटको माध्यमबाट व्यवस्थापन गन� उ�ेश्यले िजन्सी व्यवस्थापन �णाल� संचालनमा ल्याइएको

छ ।पारदिशर्ता कायम गनुर् र िजन्सी सामानहरुको वास्त�वक �के्षपणमा सहयोग पयुार्उनु यसको उ�ेश्य रहेको छ।जनुसकैु

समयमा िजन्सीको तात्का�लन अवस्था सिजलै �ा� गनर् स�कन्छ।



केन्��कृत हािजर� �णाल�को �योग 
गलु्मीदरबार गाउँपा�लका अन्तगर्तका सम्पूणर् कमर्चार�हरुको सम� व्यवस्थापन, �नयन्�ण तथा अ�भलेिखकरणका

लागी अनलाईनमा आधा�रत मानव संसाधन �णाल� जडान ग�र संचालनमा ल्याइएको छ ।पारदिशर्ता कायम गनुर् र

कमर्चार�को �नय�मत उपिस्थती र कायर्सम्पादनको मूल्या�नमा सहयोग पयुार्उनु यसको उ�शे्य रहेको छ।कायार्लयमा

�बगत २ वषर्देिख नै हस्त�लिखत हािजर� रिज�र �योगमा ल्याईएको छैन।यसलाई स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प�न �वस्तार

गद� ल�गयको छ।



FIBER NET को व्यवस्थापन ग�रएको

नेपाल दरुसंचार ��धकरण र Techminds Network Pvt. Ltd

�बच सम्झौता भई यस गाउँपा�लकाको सबै वडा कायार्लय,

स्वास्थ्य संस्था तथा माध्य�मक �व�ालयहरुमा गणुस्तर�य

Fiber Net जडान भई संचालनमा रहेको।



G-CLOUD मा SERVER SHIFT ग�रएको
पा�लकाकोले �योग गद� आईरहेको �व�भ� अनलाई �णाल�हरु (Centralization E-attendance Management

System, कर संकलन �णाल�) को डाटालाई व्यविस्थत तथा सरुिक्षत रा�को ला�ग सूचना ��व�ध �वभागले �दान
गरेको G-Cloud मा Server व्यवस्थापन ग�रएको छ । जसमा डाटाको सरुक्षाको ला�ग Disaster Recovery

Center को व्यवस्था ग�रएको छ ।



• गलु्मीदरवार गाउँपा�लका अन्तगर्तका हालसम्म �ा�
भएकोआन्त�रक आम्दानीको �ववरण



िशषर्क अनसुार राज� संकलनको �ववरण
क्र.सं. िववरण कर / शु� छुट ज�रवाना ज�ा

1 भ�ुम तथा मालपोत कर - 11314 11,79,379.95 0 1,22,727.8513,02,107.80

2 व्यवसाय कर - 14612 7,75,250.00 3,000.00 0.00 7,72,250.00

3 अन्य सेवा शलु्क - 14220 74,385.00 0.00 0.00 74,385.00

4 ए�ककृत सम्प�ी कर - 11313 1,70,655.50 0 0 1,70,655.50

5 कृषक समूह दतार् - 100 0 0 100

6 कृ�ष तथा पशजुन्य वस्तकुो व्यवसा�यक 
कारोबारमा लाग्ने कर - 11631 3,450.00 0 0 3,450.00

7 घर कर - ११३१४.३ 79,016.50 0.00 0.00 79,016.50

8 घर बहाल कर - 11321 2,22,709.79 0 0 2,22,709.79

9 न्या�यक दस्तरु - 14221 220 0 0 220

10 नाता �मािणत दस्तरु - 14245 81,200.00 0 0 81,200.00



�.सं. �ववरण कर / शलु्क छुट ज�रवाना जम्मा
11 �नमार्ण व्यवसाय घ 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00

12 पर�क्षा शलु्क - 14224 92,000.00 0 0 92,000.00

13 बन क्षे�को अन्य आय - 14264 4,400.00 0 0 4,400.00

14 ब्यि�गत घटन दतार् दस्तरु - 14244 5,51,700.00 0 0 5,51,700.00

15 ब्य�ीगत सम्प�ीमा लाग्ने कर -
11311 42,950.00 0 0 42,950.00

16 बहाल �बरौट� कर - 11322 6,700.00 0 0 6,700.00

17 बािणज्य ब�क मखु्य कायार्ल - 7,500.00 0 0 7,500.00

18 भ�ुम तथा मालपोत कर - 11314 1,200.00 0 0 1,200.00

19 लेखा प�रक्षण दस्तरु - 16,500.00 0 0 16,500.00

20 व्यावसाय कर - 14611 10,200.00 0 0 10,200.00

21 �वधतु सम्बन्धी दस्तरु - 14262 900 0 0 900

22 सवार� साधन कर - 11691 4,000.00 0 0 4,000.00

23 संस्थागत सम्प�ीमा लाग्ने कर - 11312 100 0 0 100

24 �सफा�रस दस्तरु - 14243 8,88,650.00 0 0 8,88,650.00

जम्मा 43,03,166.74 3,000.00 1,22,727.8544,22,894.59

�मश..........



भुिम तथा मालपोत कर

�वसाय कर

अ� सेवा शु�एिककृत स��ी कर
घर बहाल कर

नाता प्रमािणत द�ुर

िनमा�ण �वसाय घ

परी�ा शु�

���गत घटन दता� द�ुर

��ीगत स��ीमा ला�े कर

बहाल िबरौटी कर

बािण� ब�क मु� काया�ल

लेखा प�र�ण द�ुर

�ावसाय कर

िवधुत स��ी द�ुर

सवारी साधन कर

संस्थागत स��ीमा ला�े कर

िसफा�रस द�ुर

िशष�क अनुसार राज� संकलनको िववरण



संकलन केन्� राज� संकलनको �ववरण
िस.नं. संकलन के� संकलन भएको रकम

1 कायर्पा�लकाको कायार्लय 11,30,117.10

2 वडा न १ 4,80,814.10

3 वडा न २ 7,64,566.43

4 वडा न ३ 3,72,058.65

5 वडा न ४ 6,51,919.84

6 वडा न ५ 2,93,802.85

7 वडा न ६ 3,01,985.02

8 वडा न ७ 4,27,630.60

जम्मा 44,22,894.59



25%

11%

17%8%

15%

7%

7%

10%

संकलन भएको रकम

काय�पािलकाको काया�लय
वडा न १
वडा न २
वडा न ३
वडा न ४
वडा न ५
वडा न ६
वडा न ७



अन्य �ोतबाट �ा� हनेु आन्त�रक आम्दानी

�स.नं. संकलन केन्� संकलन भएको रकम

1 मालपोत रिज�ेशन शलु्क 5,15,833.00

2 अन्य �व�वध आम्दानी 4,12,899.06

जम्मा 9,28,732.06



कुल आन्त�रक आम्दानी आम्दानी

िस.नं. संकलन के� संकलन भएको रकम

1 गा.पा.को संकलन केन्�बाट संक�लत 
रकम 44,22,894.59

2 अन्य �ोतबाट �ा�बाट रकम 9,28,732.06

जम्मा 53,51,626.65



 आ.ब. 2078/079 मा राज� सम्वन्धी राज� परामशर् 
स�म�तको 4 वटा ब�ठक बसेको ।





नम�ार

ग�रबी िनवारणको लािग लघु उ�म िवकास काय�क्रम
(मेड्पा) 

आ. व.२०७८÷०७९ को संि�� वािष�क प्रगती िववरण

सहयोग
उ�ोग, वािण� तथा आपूित� म�ालय

काठमा�ौ ं

आयोजक
गु�ीदरबार गाउँपािलका

गाउँ काय�पािलकाको काया�लय , उ�म िवकास शाखा, 
गु�ी

1



ग�रबीको रेखामुिन रहेको अित िवप� वग�, मिहला, दिलत, आिदवासी जनजाती र
िपछिडएका समूहलाई लघु उ�मीको �पमा स्थािपत गरी उनीह�को जीवन �र सुधार
गन� ।

रोजगारीको अवसर िसज�ना गन� ।

स्थानीय पर�रागत पेशागत �ेत्रमा प�रमाज�न, आधुिनकीकरण तथा िविविधकरण गद�
स्थानीय स्रोतसाधन, प्रिविध र सीपको अिधकतम उपयोगलाई प्रो�ाहन गन� ।

उ�म मुलुकको उ�मशीलता िवकासको आधारलाई मजबुत र फरािकलो बनाउँदै
राि�� य अथ�त�को सु�ढीकरणमा योगदान पु¥याउने ।

ग�रबी िनवारणको लािग लघु उ�म िवकास काय�क्रम (मेड्पा)को
उ�े�ह�ः

2



लि�त वग�ह�ः

क. आयको आधारमा:
१. ग�रब प�रवारह�: नेपाल जीवन�र सव��ण २०२१ अनुसार
(प्रित���आय–�.३९७२६.६९ भ�ा कम भएको वग� ।

ख.उमेरका आधारमा:
ग�रब बेरोजगार युवाह� (१६ वष� दे�ख ४० वष�का युवा –क��मा ६० प्रितशत)

ग.समावेिशताको आधारमा:
ग�रब मिहला: क��मा ७० प्रितशत
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gLltut jftfj/0f: n3' pBd
d}qL gLltut k[i7kf]if0f / 

lgb]{lzsf tof/L 

^=j:t' / ;]jf
ahf/Ls/0f tyf
Joj;fo k/fdz{

!=pBd
ljsf;sf nflu

;fdflhs
kl/rfng

pBdL l;h{gf
/ ljsf;

$= n3'ljQdf 
kx"Fr #=k|fljlws 

;Lk ljsf;

@=pBdzLntf
ljsf;

%=pko'Qm
k|ljlwdf kx"Fr

:j/f]huf/, /f]huf/L 
l;h{gf, :t/f]Gglt, 
;fgf pBf]udf k|j]z 

kL=cf/ =P=,3/w'/L ;j]{If0f, 
;Defljt pBdL 5gf}6,k|lt JolQm 
k|lt jif{ cfo olsg, ;d"x u7g, 
lgoldt a}7s, ;xeflutfTds 
lg0f{o, k"j{ ;xsf/L u7g

n3' pBd ljsf; df]8]nsf r/0fx?

tLgj6f lg0f{ox?:
• ;+efljt pBdsf] 5gf}6 
• Jofj;flos of]hgf tof/L 
• nufgL ug]{ /sd olsg 
ug]{  

Jofj;flos of]hgfsf] cfwf/df k|fljlws 
;Lk ljsf;, u'0f:t/Lo j:t' pTkfbg 

ug{ ;Sg] Ifdtf ljsf; 

Jofj;flos of]hgfsf] 
cfwf/df C0fdf kx"Fr, 
ljQLo ;fIf/tf, ljdf 
;DjGwL 1fg 

k|ljlwsf] 1fg, 
k|of]u, u'0f:t/ tyf
pTkfbsTjdf j[l4 

ahf/ ljsf;, ahf/ 
;DaGw, ahf/Ls/0fsf] 
1fg, lgoldt cg'udg
tyf k/fdz{ 
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नयाँ उ�मी सृजनाका लािग ग�रने िक्रयाकलापह�

गाँउपािल
का र वडा
�रीय

अिभमूखीक
रण

काय�क्रम
स्थलको
पिहचान
तथा छनौट

प्रार��क
सव��ण

बजार, प्रिवधी
तथा वातावरण
स�ा�ता
पिहचान

संभा�
लघुउ�मीको
पिहचान र
छनौट
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समूह
िनमा�ण
तथा
प�रचाल
न

उ�मशील
ता िवकास
तािलम
संचालन

सीप
िवकास
तािलम
संचालन

Jofj;flo
s k/fdz{ 
;]jf k|bfgM

sRrf
kbfy{, 
k|ljlw, 
ljQLo
kx'Fr, 

ahf/Ls/0f

;femf
;'ljwf
s]Gb| 

lgdf{0f 

tYofÍ
cBfjlw

s

क्रमशः
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आ. व. २०७८/०७९ को ल� तथा उपल�ी

qm= 
;+=

ljj/0f nIo
;+Vof

pknAwL
;+Vof

k'i6\ofOsf] 
cfwf/

! j8f :t/Lo cled'lvs/0f # # Jf8fsf] 
l;kmfl/; kq, 
sfo{qmdsf] 
pkl:yltsf] 

k|ltlnlk,k|ltj]b
g, 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]hgf tof/ ul/g] ;+Vof * !!

* pBd Joj;fosf] 5gf}6 * !!
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qmdzM

qm= 
;+=

ljj/0f nIo
;+Vof

pknAwL
;+Vof

k'i6\ofOsf] 
cfwf/

! K|ffljlws ;Lkd'ns tflnd k|bfg * !! sfo{qmdsf] 
pkl:yltsf] 
k|ltlnlk, 
kmf]6fx?  
;DalGwt
dfOGo"6

@ n3' pBdL / ljlQo ;]jf k|bfos;Fu cGt/lqmof tyf Nf3' 
pBdsf] ljdfsf] nflu ;xlhs/0f

# #

# pko'Qm k|ljlw x:tfGt/0f ^ ;d"x ^ ;d"x

$ Afhf/ ;DaGw ljsf; # #

% n3' pBdL ;[hgf ;+Vof *% !!)

^ s'n :t/f]GgtLx'g] pBdLsf] ;+Vof $) ^!
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sfo{If]q ljj/0fM

qm= 
;+=

j8f g+= jf8{ g+= 6f]n
a:tL

gofF pBdL
nIo ;+Vof

:t/f]GgtL
nIopBdL
;+Vof

pknAwL ;+Vof s}lkmot

! 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 – !) !%

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

() $) !&!
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;DkGg ePsf lqmofsnfkx?M
j8f :t/Lo cled'lvs/0f

qm= 
;+=

:yfg ;DkGg ldlt ;xefuL
ljj/0f

pknAwL k'i6\ofOsf] 
cfwf/

! Jf8f g+= $ @)&*÷)^÷!* !& !=o; sfo{qmd cGtu{t
ul/g] lqmofsnfksf]
hfgsf/L / 5nkmn,
@= a:tL 5gf}6

Jf8fsf] 
l;kmfl/; kq,
sfo{qmdsf] 
pkl:yltsf] 
k|ltlnlk,| 
k|ltj]bg, 
kmf]6fx?  
;DalGwt
dfOGo"6

@ Jf8f g+= ! @)&*÷)^÷!( ##

# Jf8f g+= # @)&*÷)&÷)$ #%

hDdf *%
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Jf8f g+= $                                          jf8{ g+= !

sfo{qmd cled"lvs/0fsf s]lx emnsx?M

jf8{ g+= $Jf8f g+= #                                          

11



;xefuLtfTds u|fdL0f n]vfhf]vf sfo{qmdM
qm= 
;+=

:yfg ;DkGg ldlt ;xefuL
ljj/0f

pknAwL k'i6\ofOsf] 
cfwf/

! Jf8f g+= $ @)&*÷)^÷!* !& !=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 .

Jf8fsf] 
l;kmfl/; kq,
sfo{qmdsf] 
pkl:yltsf] 
k|ltlnlk, 
kmf]6fx?  
;DalGwt
dfOGo"6, 
k|ltj]bg, 
;fdflhs ;|f]t 
gSzf

@ Jf8f g+= ! @)&*÷)^÷!( ##

# Jf8f g+= # @)&*÷)&÷)$ #%

$ hDdf *%
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Jf8f g+= #                                          

sfo{qmdsf s]lx emnsx?M

Jf8f g+= $                                          

13



k|f/lDes ;j]{If0fM 3/w'/L ;j]{If0f -P / aL kmf/fd_

qm= 
;+=

:yfg ;DkGg ldlt ;xefuL
ljj/0f

pknAwL k'i6\ofOsf] 
cfwf/

! Jf8f g+= ! @)&*÷)^÷)! b]lv
@)&*÷)&÷#)
;Dd

$) ljkGg 3/
kl/jf/ 5gf}6
k|lt AolQm
cfo jflif{s
?=#(&@^=^(
eGbf sd cfo
ePsf ljkGg
kl/jf/sf k|lt
AolQm dfkg /
5gf}6

kmf]6fx? / 
h]=l;= Pd= 
cfO P; 
;ˆ6j]o/df
8f6f OlG6«

@ Jf8f g+= # ##

# Jf8f g+= $ $)

hDdf !!#

14



8f6f ;j]{If0f / k|lji6sf] s]lx emnsx?M

Jf8f g+= # sf ;Defljt pBdLsf] 8f6f k|lji6 ub}{                                          GESIMIS df 8f6f cBfjlws ub}{                                          

GESIMIS df ;Defljt pBdLsf] ljj/0f GESIMIS df ;d"x u7g cBfjlws

15



;d"x u7g sfo{qmd ;DkGgM

qm= 
;+=

:yfg ;DkGg ldlt ;xefuL
ljj/0f

pknAwL k'i6\ofOsf] 
cfwf/

! j8f g+= $ df @)&*÷)&÷@* ut]  @ 3/w'/L ;j]{If0faf6 klxrfg ePsf
;DefJo n3' pBdLx?sf] n3' pBdL
;d"x u7g u/L
u7g ePsf ;d"xsf ;b:ox?nfO{ 
;d"xsf] cjwf/0f, kmfObf, cfjZostf / 
dxTjaf/] hfgsf/L u/fO dfl;s a}7s 
to u/L ;d"xdf art kl/rfng ug{ 
l;sfpg] ;d"xsf pBdLx?nfO{ g]t[Tj
k|lqmofdf cfpg / g]t[Tj ug{ ;3fpg] . 
;d"xnfO{ cfjZos ;fdu|L ;xof]u dfu
ug]{ 

sfo{qmdsf] 
pkl:yltsf] 
k|ltlnlk, 
k|ltj]bg,
kmf]6fx?  
;DalGwt
dfOGo"6

@ j8f g+= ! df @)&*÷)&÷@( ut] @

# j8f g+= # df @)&*÷)&÷#) ut] #

&

16



pBdlzntf ljsf; tflndM ;DkGg -Joj;fo ;r]ttf , Joj;fo ;'? / h];L 
tflnd * lbgsf]_

qm= 
;+=

:yfg ;DkGg ldlt ;xefuL
ljj/0f

pknAwL k'i6\ofOsf] 
cfwf/

! j8f g+= $ df @)&*÷)*÷)@ ut] b]lv !! 
ut] ;Dd

#& ;+efljt pBdLx?sf]
nflu / pBd ug{
rfxg] tyf lj:tf/ ug{
rfxg] pBdLx?sf]
nflu ;r]tgf
Joj;flos of]hgf
tof/L, nufgL ug]{
dfqf olsg /
;Defljt pBd 5gf}6

Jf8fsf] 
l;kmfl/; kq,
sfo{qmdsf] 
pkl:yltsf] 
k|ltlnlk, 
k|ltj]bg, 
kmf]6fx?  
;DalGwt
dfOGo"6

@ j8f g+= ! df @)&*÷)*÷!$ ut] b]lv @# 
ut] ;Dd

@^

# j8f g+= # df @)&*÷)*÷@^ ut] b]lv
@)&*÷)(÷)^ ut] ;Dd

##

(^

17



pBdlzntf ljsf; tflnddf dfu eO{ cfPsf tflnd ljj/0fM

qm= 
;+=

Tfflndsf] gfd ;xefuL ljj/0f pknAwL k'i6\ofOsf] cfwf/

Jff8{ g+= $ jf8{ g+= ! jf8{ g+= #

!= a+u'/ kfng tflnd !) hgf ( hgf $ hgf pBdlzntfsf]
ljsf; kl5
l;k ljsf;
tflnd lbPdf
;kmn pBdL
aGg pBd ug{
rfxg]
pBdLx?sf]
nflu tflnd
dfu ;DaGwL
5nkmn

sfo{qmdsf] 
pkl:yltsf] 
k|ltlnlk, Joj;fo
j[xt 5gf}6 / ;'Id 
5gf}6 kmf/fdx?, 
;Defljt
Joj;fosf] 
of]hgfx?, kmf]6fx?  
;DalGwt dfOGo"6

@= afv|f kfng tflnd ( hgf !) hgf $ hgf

#= b'gf 6k/L agfpg] tflnd % hgf ) )

$= t/sf/L v]tL tflnd !@ hgf ) )

%= l;nfO{ s6fO{ tflnd ! hgf ) !! hgf

^= Jo"l6kfn{/ tflnd ) ) # hgf

&= 8n s'zg agfpg] tflnd ) & hgf !! hgf

#& hgf @^ hgf ## hgf

18



pBdlzntf ljsf; tflndsf s]lx emnsx?M

tflnd ;dfkg sfo{qmddf dGtJo /fVb} sf=jf= cWoIf

j8f g+= # df

tflnd pb\3f6g sfo{qmddf z'esfdgf dGtJo /fVb} k|=k|= c=

j8f g+= $ df

tflnd ;dfkg sfo{qmddf dGtJo /fVb} j8f cWoIf
j8f g+= ! df

tflnd ;~rfngsf] qmddf Joj;fo ;r]ttf v]n v]Nb} ;xefuLx?

19



:t/pGgtL cGtu{t dfu cfPsf tflnd / k|ljlw ljj/0fM

qm= 
;+=

:yfg ;DkGg ldlt ;xefuL
ljj/0f

pknAwL k'i6\ofOsf] 
cfwf/

! j8f g+= @ df @)&&÷!!÷)% !$
hgf

ut # jif{ leqsf
pBdLx?sf] nflu /
pBd ug{ rfxg] tyf
lj:tf/ ug{ rfxg]
pBdLx?sf] nflu
:t/pGgtL tflnd ,
cfjZos k|ljlw dfu
;DaGwL 5nkmn

sfo{qmdsf] 
pkl:yltsf] 
k|ltlnlk, 
kmf]6fx?  
;DalGwt
dfOGo"6

@ j8f g+= % df @)&&÷!!÷)^ / 
@)&&÷!!÷!)

!& 
hgf

# j8f g+= ^ df @)&&÷!@÷)@ / 
@)&&÷!@÷)#

!* 
hgf

$ j8f g+= & df @)&&÷!@÷)& @& hgf

20



:t/pGgtL cGtu{t ;xsf/L lZfIff / ladf sfo{qmdsf]  ljj/0fM

qm= 
;+=

:yfg ;DkGg ldlt ;xefuL
ljj/0f

pknAwL k'i6\ofOsf] cfwf/

! j8f g+= @ df @)&&÷!!÷)% !$ hgf ut jif{sf
pBdLx?sf] nflu /
pBd ug{ rfxg]
tyf lj:tf/ ug{
rfxg] pBdLx?sf]
nflu ;xsf/L lzIff
/ kz' tyf s[lif
ladf ;DaGwL
hfgsf/L

Jf8fsf] l;kmfl;; 
kq,sfo{qmdsf] 
pkl:yltsf] 
k|ltlnlk, k|ltj]bg, 
kmf]6fx?  
;DalGwt dfOGo"6

@ j8f g+= % df @)&&÷!!÷)^ / 
@)&&÷!!÷!)

!& hgf

# j8f g+= ^ df @)&&÷!@÷)@ / 
@)&&÷!@÷)#

!* hgf

$ j8f g+= & df @)&&÷!@÷)& @& hgf

21



:t/ pGgtLdf dfu eO{ cfP/ k|bfg ul/Psf k|ljlwx?sf] ljj/0fM

Jf8f g++=%
 l;nfO{ s6fO{ d]l;g !

 s'6fgL lk;fgL d]l;g !

Jf8f g++=^

Jf8f g++=&

 s'6fgL lk;fgL d]l;g !

 lxn 6+ls !@

 s'6fgL lk;fgL d]l;g !

 lxn 6+ls !!

 l;nfO{ s6fO{ d]l;g !

Jf8f g++=@
 s'6fgL lk;fgL d]l;g @

 lxn 6+ls #
23



gofF pBdL ;[hgf tkm{ k|bfg ul/Psf k|ljlwx?sf] ljj/0fM

Jf8f g++=!

Jf8f g++=$

 s'6fgL lk;fgL d]l;g !

 l;nfO{ d]l;g ^

 s'6fgL lk;fgL d]l;g @

 OG6/ns d]l;g !

24

Jf8f g++=#

 s'6fgL lk;fgL d]l;g @

 8n s'zg agfpg] ;fdu|L ^



sfo{qmdsf emnsx?M

25



;DkGg k|fljlws l;k ljsf; tflnd ljj/0fM

qm= ;+= Dffu ePsf l;ksf] gfd af8{ g+= $ af8{ g+= ! af8{ g+= # s}lkmot

! a+u'/ kfng tflnd √ √ √

@ afv|f kfng tflnd √ √ √

# b'gf 6k/L agfpg] tflnd √ – –

$ t/sf/L v]tL tflnd √ – –

% l;nfO{ s6fO{ tflnd √ – √

^ Jo"l6kfn{/ tflnd – – √

& 8n s'zg agfpg] tflnd – √ √

26



sfo{qmdsf emnsx?M

b'gf 6k/L agfpg] tflnd tflnd jf8{ g+=$           afv|f kfng tflnd jf8{ g+=!

l;nfO{ s6fO{ tflnd tflnd jf8{ g+=# Ao"6Lkfn{/ tflnd tflnd jf8{ g+=#

27



n3'ljQdf kx'Fr / ahf/Ls/0f sfo{qmdsf]  ljj/0fM

qm= 
;+=

:yfg ;DkGg ldlt ;xefuL
ljj/0f

pknAwL k'i6\ofOsf] cfwf/

! j8f g+= ! df @)&(÷)#÷!* #! hgf n3' pBdLx?nfO{ n3' ljQdf
kx'r ;DaGwL 5nkmn u/fO{
Joj;fo ;~rfng ug{ / k"FhL
cfkm} h'6fpgsf] nflu ;xsf/L
lzIff k|bfg u/L ;xsf/L;Dd
kx'Fr k'u]sf] / pTkflbt j:t'x?
ahf/ lj:tf/sfnflu
;/f]sf/jfnfx?;+u lj:t[t
5nkmn

Jf8fsf] 
l;kmfl;;,sfo{qmd
sf] pkl:yltsf] 
k|ltlnlk, k|ltj]bg, 
kmf]6fx?  
;DalGwt dfOGo"6

@ j8f g+= # df @)&(÷)#÷!% @* hgf

# j8f g+= $ df @)&(÷)#÷!^ @( hgf
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sfo{qmdsf emnsx?M
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;femf ;'ljwf s]Gb| lgdf{0fM j8f g+= # df ;DkGg

n3' pBdLx?af6 s'g} j:t'sf] pTkfbg ug{,

Nf3' pBdLx?af6 pTkflbt j:t' k|zf]wg ug {,

pTkflbt j:t' ahf/Ls/0f / ;f] ;DaGwL s'g} 
klg ;]jf k|bfg ug{.
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sfo{qmdsf s]lx l;sfO{x?M

ul/aL lgjf/0fsf nflu n3' pBd ljsf; sfo{qmd Ps cf}hf/ 

s[lif, kz', jg / k|fs[lts ;|f]tdf cfwfl/t n3' pBd lbuf] ePsf

ahf/ ;'lglZrtfsf] cfwf/df ul/g] pBd ;kmn x'g] 

nlIft ju{NffO{ Plss[t ;]jf k'/\ofPdfq ;kmn pBdL tof/ x'g] 

:yfgLo txsf] cfly{s ljsf;sf] nflu pko'Qm dfWod ePsf

:yfgLo txsf] :jfldTj ePsf]df jl9 k|efjsf/L b]lvPsf

ul/aL / sd cf}wf]lus ljsf; ePsf g]kfn h:tf] b]zsf nflu of] df]8]n 
pko'Qm

31



cf=j= @)&*÷)&( df d]8\kf ah]6 ljj/0f
s|=;+= ls|ofsnfk nIo ah]6 k|ltzt /]Gh -

lgb]{lzsf_

jf:tljs ah]6 

k|ltzt

/sd ?=

1
pBd ljsf;sfnflu ;fdflhs kl/rfng

100 3% 3 71,400.00

pBdlzntf ljsf; tflnd 95
7- 9 %

7 1,66,600.00

K|ffljlws ;Lkd'ns tflnd k|bfg 90
35- 41 %

36 8,56,800.00

pko'Qm k|ljlw kx'Fr tyf x:tfGt/0f 90
15- 18 %

15 3,57,000.00

n3' shf{dfkx'Fr 90
3-4 %

3 71,400.00

Afhf/Ls/0f ;]jf 90
3-5 %

3 71,400.00

pBdljsf; ;xhstf{ 2
24- 33%

33 7,85,400.00

कुल बजेट 23,80,000.00  

Ef}/x]sf pBdLx?sf] :t/f]GgtL 40
100

100 4,80,000.00

3 pko'Qm k|ljlw ;d'xdf x:tfGt/0f 2
100

100 1,40,000.00

4 ;femf ;'ljwf s]Gb| 1 5,00,000.00

hDdf 35,00,000.00 32
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