
कमल गाउँपाललका

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्

प्रशासन शाखा

आ.व.०७७/०७८

प्रथम चौमालसक प्रगती लववरण



कमयचारी लववरण

प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत

सवुास श्रेष्ठ



प्रशासन शाखाका कमयचारीहरु

क्र.सं. नाम, थर पद

१ तलुसी ओझा प्रशासन शाखा प्रमखु

२ तारा बजगाई सहायक पाचौं

जम्मा २ जना



आलथयक प्रशासन शाखाका कमयचारीहरु

क्र.सं

.
नाम, थर पद जम्मा

सजृना राई

रीता सवुेदी

सवुास दाहाल

आधथिक प्रशासन शाखा प्रमखु

लेखा सहायक

स.क.अ.

३



र्ोजना तथा पूवायधार शाखामा कार्यरत कमयचारीहरु 

1. रामचन्द्र गजरेुल

2. सधन्द्दप धनरौला

3. सागर यादव

4. महशे भण्डारी

5. आधसमा दाहाल

6. दीपेन धगरी

7. लोकनाथ राजवंशी

8. मािव प्र.ढंुगाना

योजना शाखा प्रमखु

कम्प्यटुर अपरेटर

पवूाििार शाखा प्रमखु

सब-इधन्द्जधनयर

अ.स.ई

अ.स.ई

अधमन

खा.पा.स.टे



लशक्षा शाखामा कार्यरत कमयचारीहरु

सयुि न्द्यौपाने

रधवन गौतम

शाखा प्रमखु

प्रा.स.

पलजजकरण शाखामा कार्यरत कमयचारीहरु

मञ्जु दाहाल

अ्सरा संग्रौला

शाखा प्रमखु

सहायक कमिचारी

आ.ले.प शाखामा कार्यरत कमयचारी

दवेराज आचायि             शाखा प्रमखु

मलहला लवकास शाखामा कार्यरत  कमयचारी

रेनकुा गौतम           शाखा प्रमखु

स्वास््य शाखामा कायिरत कमिचारीहरु



सचुना तथा प्रधवधि, रोजगार सेवा केन्द्रमा कायिरत कमिचारीहरु

धवजय धतधम्पसना

भरतचन्द्र धतवारी

दगेुन्द्र थापा

सचुना प्रधवधि अधिकृत

रोजगार संयोजक

स.ई.

पश ुसेवा शाखामा कायिरत कमिचारीहरु

बरी भट्टराई

धदपेन्द्र लाधमछाने

धमलन कुमार नेपाली

शाखा प्रमखु

प.स्वा.प्रा.

का.स.

कृधि शाखामा कायिरत कमिचारीहरु

महने्द्र बोहोरा

प्रेम प्रसाद पोखरेल

रमा रेग्मी

शाखा प्रमखु

ना.प्रा.स.

ना.प्रा.स.

धशक्षा शाखामा कायिरत कमिचारीहरु



स्वास््र् शाखामा कार्यरत कमयचारीहरु

बाबरुाम थलुङु शाखा प्रमखु

सीता सवु्वा जनस्वास््य धनररक्षक

स्टोर शाखामा कार्यरत कमयचारी

पवित भण्डारी शाखा प्रमखु

अन्द्य कमिचारीहरु

▪ धछररङ लामा स.क.अ.
▪ धदक्षा श्रेष्ठ सी.वी.आर.एफ

▪ प्रकाश बास्कोटा सी.वी.आर.एफ

▪ दगुािदवेी ढुगेंल का.स.
▪ गंगादवेी दनवुार धलम्पवु का.स.
▪ मकु्ती माझी का.स.
▪ धवजय हररजन का.स.



गाउँपाललकाको कमयचारी तेररज

क्र.
सं.

कार्ायलर्

सेवा प्रकार

जम्मा
करार अस्थार्ी स्थार्ी

१ गाउँपाधलका कायािलय २३ २२ ४५

२ वडा कायािलय १२ २ १२ २६

३ स्वास््य चौकी ४ - १५ १९

४ आिारभतू स्वास््य चौकी १५ - - १५

५ सामदुाधयक स्वास््य केन्द्र ३ - - ३

६ अस्थायी कोधभड अस्पताल ४ - - ४

जम्मा ६१ २ ४९ ११२



क्र.सं लववरण

१ वातावरण तथा प्राकृधतक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७

२ व्यवसाय कर सम्पबधन्द्ि कायिधवधि, २०७७

३ प्रारधम्पभक वातावरणीय परीक्षण कायिधवधि, २०७७

४ घर वहालकर व्यवस्थापन कायिधवधि, २०७७

५ लैंधगक धहसंा धनवारण कोि सञ्चालन कायिधवधि, २०७७

कानुन लनमायण सम्बलधध कार्य



गाउँपाललका स्थापना भए देलख बनेका लवधेर्क, ऐन, लनर्म, कार्यलवलध,
लनदेलशका, आचारसंलहताहरु खोज तलास गरी पाण्डुलललप तर्ार गरी प्रमालणत गरी

राख्ने कार्य गरेको

धविेयक २

ऐन ११

धनयम ३

कायिधवधि १७

धनदधेशका १

आचारसंधहता १

जम्मा ३५

कानुन व्र्वस्था सम्बलधध थप कार्य



क्र.सं. लववरण संख्र्ा

१ राजश्व परामशि सधमधतको बैठक (२०७७/०६/२०) १

राजस्व सम्बलधध कार्य



क्र.सं. लववरण संख्र्ा

१ गाउँ कायिपाधलकाको धनयधमत बैठक १६

२ अन्द्तर शाखा समन्द्वय सम्पबधन्द्ि कायि धनयधमत रुपमा

३ वडा कायािलयहरु सँग समन्द्वय कायि धनयधमत रुपमा

कार्ायलर् प्रशासन सम्बलधध कार्य



क्र.सं लववरण संख्र्ा

१ कमिचारी वैठक २

२ सरुवा भएका कमिचारीको रमाना धनयधमत रुपमा

३ समायोजन भएका कमिचारीको पदस्थापना धनयधमत रुपमा

४ नयाँ धसफाररस भएका कमिचारीको धनयधुक्त र पदस्थापना धनयधमत रुपमा

५ सेवा करारका कमिचारीहरुको सम्पझौता धनयधमत रुपमा

६ अन्द्तर कायािलय प्रधतधनधि धनयधमत रुपमा

कमयचारी प्रशासन सम्बलधध कार्य



घर नक्सा पास सम्बधधी कार्यहरु

क्र.सं लववरण संख्र्ा

१ नयाँ घर नक्सा पास १४

२ परुाना घर अधभलेधखकरण -



व्र्वसार् दताय

क्र.सं लववरण संख्र्ा

१ नयाँ व्यवसाय दताि ६

२ व्यवसाय नधवकरण ९



घ वगयको लनमायण व्र्वसार् इजाजत पत्र

क्र.सं. लववरण संख्र्ा

१ ‘घ’ वगिको धनमािण व्यवसाय इजाजत पत्र ३

२ साना धनमािण व्यवसायी दताि १

३ घ वगिको धनमािण व्यवसाय नधवकरण ७



पशु व्र्वसार् फमय दताय

क्र.सं. लववरण संख्र्ा

१ गाई / भैसी फमि १६

२ खसी / बाख्रा फमि ५

३ बंगरु फमि १८

४ कुखरुा (पंक्षी) फमि १६

५ माछा पालन १०

६ पशु समहू दताि -

जम्पमा दताि ६५



अधर् कार्य

मालपोत कार्ायलर्मा सजचाललत एक मलहने ताललम

क्र.सं. सहभागीको नाम पद

१ तलुसी ओझा अधिकृत

२ सन्द्दीप धनरौला कम्प्यटूर अपरेटर



धधर्वाद



sdn ufpFkflnsf of]hgf zfvf

आ.व २०७७।०७८ को प्रथम चौमासिक प्रगसि िसमक्षा



क्र.सं योजनाको नाम स्वीकृत रकम पररमाण लागत अनुमान सम्झौता/का
याादेश ममतत 

सम्पन्न 
ममतत मुल्याङकन भौततक

प्रगती ववविय प्रगती

१ वडा नं. १ का 
सडक मममत  ४,५०,०००/- ६४० मी ४,५०,४८९/१५ २०७७/६/२० २०७७/७/३० ४,५०,४८९/१५ १०० ४,५०,०००/-

२
२ नं. वडाका 
ववभिन्न सडक 
मममतका लागि
ग्रािेल ढुवानी 

५७,१६८/९० ५७१६८/९० २०७७/६/२५ २०७७/७/१६ ५७१६८/९० १०० ५७,१६८/९०

३
वडा नं. २ स्थित 
खानेपानी योजना 
थिलसम्म जाने
सडक मममत 

९९,५०७/७५ ४० भम ९९,५०७/७५ २०७७/७/२६ २०७७/७/३० ९९,५०७/७५ १०० ९९,५०७/७५

४
आदित्य टोल र
केराधाप विाने
टोलका सडकहरू
मममत वडा न.ं ३

४९,६९५/११ ७२ भम ४९,६९५/११ २०७७/७/२० २०७७/७/२३ ४९,६९५/११ १०० ४९,६९५/११

५
वडा ५ का 

ववभिन्न सडक 
मममत

1,99,632 538 
भम 1,99,747.21 2077/5/28 2077/7/29 199747.21 100 1,99,632

योजनाको प्रगति प्रतिवेदन



क्र.सं योजनाको नाम स्वीकृत रकम पररमाण लागत अनुमान सम्झौता/का
याादेश ममतत सम्पन्न ममतत मुल्याङकन भौततक

प्रगती ववविय प्रगती

६

वडा ६ का 

ववविन्न सडक 

मममत

5,00,000
७०२ 

ति 
5,00,318.79 2077/6/25 2077/7/30 5,00,318.79 100 5,00,000

७
केर्ाम बजार 

बाटो ग्रािेल
2,31,000

३२५ 

ति
2,43,177.86 2077/6/27 2077/7/15 2,37,246.69 100 2,31,000

८

२ न.ं वडाका

ववविन्न सडक 

मममत

98,685.76
१४२ 

ति
98,685.76 2077/6/29 2077/7/16 98,685.76 100 98,685.76

९

४ न.ं वडाका

ववविन्न सडक 

मममत

63,272.32 ९८ ति 63,272.32 2077/6/25 2077/6/30 63,272.32 100 63,272.32

१०
वडा ३ को बाटो 

ग्रािेल
49,695.11 ७२ ति 49,695.11 2077/6/29 2077/7/21 49,695.11 100 49,695.11



क्र.सं योजनाको नाम स्वीकृत रकम पररमाण लागत अनुमान सम्झौता/का
याादेश ममतत 

सम्पन्न 
ममतत मुल्याङकन भौततक

प्रगती ववविय प्रगती

११
वडा ५ चादखुोला 

कटान रोक्ने काि
23,339.98

६४८ 

घ.ति.
23,339.98 2077/4/2 2077/6/30 23,339.98 100 23,339.98

१२
क्वारने्टाइन 

व्यवस्थापन
23,00,000 25,58,465.62 2077/4/2 2077/6/25 25,58,465.62 100 23,00,000

१३

किल गा.पा पूवव

वरन्डा कक्ष ििवि 

सभंार

42,943.19
7.81 

sq m
42,943.19 2077/7/31 2077/8/5 42,943.19 100 42,943.19

१४

वडा ३ डतपपङ

साइट जाने बाटो 

ििवि

63,902.96 ११२ ति 63,902.96 2077/5/31 2077/6/16 63,902.96 100 63,902.96

१५
केखाव बजार फोहोर 

िैला व्यवस्थापन
25,256.81

३२३।१ 

घ.ति
25,256.81 2077/5/30 2077/6/4 25,256.81 100 25,256.81



क्र.
सं योजनाको नाम स्वीकृत 

रकम पररमाण लागत अनुमान सम्झौता/का
याादेश ममतत 

सम्पन्न 
ममतत मुल्याङकन भौततक

प्रगती ववविय प्रगती

१६ रडेक्रस िवनको 

माविल्लो तला िप, 

कमल ५

5,00,000 5,29,805.17 2077/6/25

१७

बुलेवटन प्रकाशन 2,00,000
200 

थान
2,00,000 2077/6/28

२०७८ 

असार 

िसान्ि

१८ शविद धमम िक्त मा.वव 

िवनको वसवलङमा

वजप्सन लागउने कार्म

2,00,000
1610 

sq. ft
2,27,585.98 2077/7/23 2077/8/14 2,27,585.98 100 2,00,000

१९ ढ्र्ाङ्ग्री र्ोदा 

बााँसको पुल वनमामण 

तिा मममत सिंार

1,50,000 ४२ ति 99,120.71
2077/5/2

9
2077/6/4 97,187 98 97,187

२० वसचाइ वमटरमा उठेको 

वबलमा २५%

अनुदान कार्मक्रम, 

वडा न ं१

5,00,000 5,00,000 2077/6/26

२०७८ 

असार 

िसान्ि

0
पेश्की

लगेको
४,००,०००



क्र.
सं योजनाको नाम स्वीकृत 

रकम 
परर
माण लागत अनुमान सम्झौता/का

याादेश ममतत 
सम्पन्न 
ममतत मुल्याङकन भौततक

प्रगती ववविय प्रगती

२२ सावमजवनक सुनवुाइ 

प्रसारण कार्मक्रम, 

विमवशर्र वटवि

1,00,000 1,00,000
2077/6/2

8

सपझौ

िा 

भएको

२३ कमल र्बर डट 

कमबाट सूचना 

प्रकाशन, प्रशारण गने 

कार्मक्रम

2,00,000 2,00,000 2077/6/4
चालु

रहेको

२४ कमल र्बर रवेडर्ो

कार्मक्रम, रवेडर्ो 

विजन

67,500 67,500
2077/5/2

5

२५ वमलन टोलमा देवी 

झोलामा बााँसको

छेकबार लागउने

कार्मक्रम, कमल २

15,000 १ 15,000 2077/6/9
2077/6/1

6
15,000 100 15,000



क्र.

ि.ं 
राजस्व सववरण 

ठेक्केदार 

कम्पनीको नाम 

ठेक्का

अङक
छुट 

हालिम्मको

अिुली 
वाकी कैसियि 

१ ववज्ञापन कर - - - - - -

२ केखाम क्याम्पा सरङपाडा सडक 
थिानीय पूवामधार सेवा शुल्क

चास्म्लङ ववल्डसम
कमल-४ ५,५०,०००/- - २,२०,०००/- ३,३०,०००/-

कृवि ववकास वैक िमक रू. 
३,३०,०००/- को वैक 

जमानत 

३ अमलडािी समयिढ सोलमारी सडक
थिानीय पूवामधार सेवा शुल्क

कन्काइ ववइ 
ननमामण सेवा ३५०००/- ३५००/- ३१५००/- - -

४ भसम्ले क्याम्पा सडक थिानीय 
पूवामधार सेवा शुल्क

आर.दट. पागििरा
ननमामण सेवा 
सुरूङिा 

१५००००/- १५०००/- १,३५,०००/- - -

५ पाडाजुुँिी झकाम वालुविान सडक 
थिानीय पूवामधार सेवा शुल्क - - -- ---

६ भसतापुरी जीवनचोक रतनचॏ न सडक 
थिानीय पूवामधार सेवा शुल्क - - - -

७ दहमाली मािम सडक थिानीय पूवामधार 
सेवा शुल्क

शे्रष्ठ ननमामण सेवा 
वुद्धशास्न्त- १ 

झापा 
३५९९९/- ३५९९/- ३२,४००/- - -

८
केखाम, क्याम्पा, सरङपाडा, वासवारी 
मिलवारे रंिपुर सोलमारी वजारको 

हाटवजार कर 
- - - -

राजस्व ठेक्का सपवतन्ि तववरण



कोभिड अस्पताल उद्घाटन कार्यक्रम समारोह



१५ शैर्ाको अस्पताल भशलान्र्ास कार्यक्रम



wGojfb



प्रथम चौमासिक िसमक्षा क  क
आ.क.२०७७/०७८

कमल गाउँपासलका 
आसथिक प्रशािन शाखा

तोपगाछी,झापा 



आसथिक प्रशािन तर्ि को सकसिय प्रगसत सककण 
सककण अनुमान आम्दानी खचि 

१. णाजश्व बाँडर्ाँड तर्ि

• णाजश्व बाँडर्ाँड िंसिय 

िणकाणकाट प्राप्त हुने 

8,86,24,780.00 2,23,86,451.75 १,१६,५४,०००।०

• प्रदेश िणकाणकाट प्राप्त हुने 

(िकाणी िाधन कण कापत)

69,27,000.00 27,96,181.85 ४,३८,०००।०

२. सकसिय हस्तान्तण  िंसिय िणकाण

• िमासनकण  अनुदान 14,04,00,000.00 7,02,00,000.00 १,२०,६५,०००.

• शशति अनुदान 22,97,00,000.00 ७,६४,७६,६२७.00 ४,५२,३४,०००

• शशति अनुदान पयिटन 

पुकािधाण तर्ि

0 0



• िमपुणक अनुदान ३,४०,००,०००.00 २,२६,००,०००.00 0.00

• सकषेश अनुदान ६,००,००,०००.00 ३,९८,००,०००.00 २३,५६,०००।०0

• िामासजक िुणक्षा भिा १५,००,००,०००.00 ४,९२,३६,९८२.00 ४,९२,३६,९८२।०0

• िडक कोडि नेपाल ८,००,०००।०0 0.00 0.00

३. सकसिय हस्तान्तण  प्रदेश िणकाण

• िमासनकण  अनुदान

७३,९०,०००।०0 18,47,500।०0 ४,९४,०००।०0

• शिति  अनुदान 33,00,000.0 0

सककण अनुमान आम्दानी खचि 



सककण 

अनुमान

आम्दानी 

खचि 
• िमपुणक अनुदान १,५०,००,०००.00 ०.00 ०.00

• सकषेश अनुदान ०.00 ०.00 ०.00

४ जन िहभासगता २५,००,०००।०0 ०.00 ०.00

सककण अनुमान आम्दानी खचि 



कमल गाउँपाललका
गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्, झापा

कार्ायलर्को कोड – ८०११२५०२३००
आ.व. – २०७७.७८  प्रकार – आन्तररक राजस्व खाता  महिना – कार्तयक

लि.नं. राजस्व 
िंकेत आम्दानी शीर्यक अनमुान गत महिना िम्मको 

आम्दानी
र्ि महिनाको 

आम्दानी
र्ि महिना िम्मको 

आम्दानी बाँकक
१ ११३१३ एकीकृत िम्पती कर ४६९५००० १०७५२२२.३५ ३३६२८८.०० १४११५१०.३५ ३२८३४८९.६५
२ ११३१४ भलुमकर/मालपोत १५००००० ७४८४१.०० १९४२२.०० ९४२६३.०० १४०५७३७.००
३ ११३२१ घरविाल कर ५००००० १४९०४८.९५ ३२५१९.०० १८१५६७.९५ ३१८४३२.०५
४ ११३२२ विाल ववटौरी कर ५००००० १५०.०० ०.०० १५०.०० ४९९८५०.००
५ ११४५२ पवुायधार िेवाको उपर्ोगमा 

लाग्ने कर ५५०००० २५१५००.०० ३२४००.०० २८३९००.०० २६६१००.००
६ ११४७२ ववज्ञापन कर ६५५००० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००
६ १४२१२ िरकारी िम्पतीको बबक्रीबाट 

प्राप्त रकम १००००० ०.०० ०.०० ०.०० १०००००.००
७ १४२२१ न्र्ार्र्क दस्तूर ५०००० २००.०० ११६०.०० १३६०.०० ४८६४०.००
८ १४२२३ लशक्षा के्षत्रको आम्दानी १००००० ०.०० ०.०० ०.०० १०००००.००
९ १४२२४ परीक्षा शलु्क १००००० ०.०० ०.०० ०.०० १०००००.००
१० १४२२९ अन्र् प्रशािर्नक िेवा शलु्क ४००००० ४४९५.०० २२४५.०० ६७४०.०० ३९३२६०.००
११ १४२४२ नक्िापाि दस्तुर १५००००० ०.०० १०२५.०० १०२५.०० १४९८९७५.००
१२ १४२४३ लिफाररश दस्तुर ३०००००० ५७७८४२.०० ३५१२४६.०० ९८८२८८=०० २०७०९१२.००
१३ १४२४४ व्र्क्क्तगत घटना दताय दस्तुर ४००००० १९७५०.०० १०१५०.०० २९९००.०० ३७०१००.००
१४ १४२४५ नाता प्रमाणित दस्तुर २००००० ३०९३५.०० २०८१५.०० ५१७५०.०० १४८२५०.००
१५ १४२४९ अन्र् दस्तुर १५५०००० ६९१३६.०० ४८९७३.०० ११८१०९.०० १४३१८९१.००
१६ १४२५३ व्र्ाविार् रक्जष्ट्रेशन दस्तुर १५००००० ४८०२८५.०० २१३८७७.०० ६९४१६२.०० ८०५८३८.००
१७ १४२६५ अन्र् के्षत्रको आर् १००००० ०.०० ०.०० ०.०० १०००००.००
१८ १४३१२ प्रशािर्नक दण्ड, जररवाना र 

जफत १००००० ०.०० ०.०० ०.०० १०००००.००
१९ १४५२९ अन्र् राजस्व 0.00 ५८१५२३.४४ ११७७.०० ५३९१४०.६९ ८४१७२९९.५६

जम्मा १७५०००००.०० ३३१४९२८.७४ १०७१२९७.०० ४४०१८६५=०० २१४५८७७४.२६



कमल गाउँपाललका
गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्, झापा

कार्ायलर्को कोड – ८०११२५०२३००

आ.व. – २०७७.७८  प्रकार – आन्तररक राजस्व खाता  महिना – कार्तयक

लि.नं. लशर्यक महिना
गाउँ 

कार्यपाललकाको 
कार्ायलर् 

वडा न.ं१ वडा न.ं२ वडा न.ं३ वडा नं.४ वडा नं.५ वडा न.ं६ वडा न.ं७

१

आन्तररक राजश्व कमल 
गाउँपाललका तथा वडा 

कार्ायर्लर्िरु

श्रावि १,०३,६२३.४४ १,६३,०८४.०० १,७६,३६९.०० २,६०,९०५.०० १,७७,५४६.०० १,३६,०६८.३५ २,५२,९१३.०० २,०५,५५७.००

२ भाद्र १,२६,९९३.९५ ४८,४७६.०० ६३,४२५.०० ८६,४९०.०० ५६,६७०.०० ६४,९१२.०० ५५,७००.०० ८८,८६९.००

३ अिोज २,१५,३६५.०० १,४२,८२९.०० १,९६,०४१.०० १,९१,१९०.०० १,७०,०८१.०० १,४०,२३१.०० १,७९,०९०.०० २,२१,५९२.००

४ कार्तयक ४,६३,३४०.२५ ३७,७००.०० ५७,८८७.०० ६०,९९०.०० ६५,१६५.०० ५९२००. ०० ५४,७५३.०० ७८,८१०.००

जम्मा ९,०९,३२२.६४ ३,९२,०८९.०० ४,९३,७२२.०० ५,९९,५७५.०० ४,६९,४६२.०० ४००४११=३५ ५,४२,४५६.०० ५,९४,८२८.००

कुल जम्मा ४४,०१,८६५.९९



सकसभन्न कोषको सकसिय अकस्था

क्र.

ि.ं कोषको नाम जम्मा सकसनयोसजत कजेट जम्मा खचि बाँकी 

१. सकसकध कोष (ममित कोष 

कमिचाणी कल्या  कोष)

५५,००,०००।० ४,२४,३४९।० ५५,६६,६५१।०

२. प्रकोप व्यकस्थापन कोष 77,४०,७७०। cNof ;xlt 60,68,845।० १6,71,92५।०

३. सकभाज्य कोष ० ०

४ िमाकेशी सककाि  कायिक्रम ७,००,०००.0 २,०९,०००।००



धरौटीको वििरण
अल्या सहित धरौटी

आम्दानी 
धरौटी फिताा बााँकी 

५१,९२,५८६।५० १५,३५,७३५।०० ३६,५६,८५१।००



शाखागत खचि सककण 

क्र.िं

.

शाखाको नाम जम्मा सकसनयोसजत 

कजेट

जम्मा खचि बाँकी 

१. सशक्षा शाखा १,१५,००,००० ६,६७,८४६।० १,०८,३2,१५४।०

२. स्कास््य शाखा ९०,००,०००
३४,०६,९०१।०

५,५९,३०,९९।०

३. कृसष शाखा १,०५,००,००० ५,५३,४०९।० ९,९४,६५,९१।०

४. पशु शाखा ७३,९०,००० २,४४,७४०।० ७१,४५,२६०।०

५. मसहला तथा बालबासलका 

शाखा

५३,००,००० २,३३,१८५।० ५०,६६,८१५।०



कडागत खचि सककण 

क्र.

िं.

कडा कायािलयहरु जम्मा सकसनयोसजत 

णकम 

खचि बाँकी खचि 

प्रसतशत

१. १ नं. कडा कायािलय, िोलमाणी ६०,००,००० ८,३८,७५० ५१,६१,२५० १३.९७

२. २ नं. कडा कायािलय, क्यम्पा ५८,००,००० १,५२,८९० ५६,४७,११० २.६३

३. ३. नं. कडा कायािलय, केणखा ५४,००,००० ३,४९,६९५ ५०,५०,३०५ ६.४७

४. ४. नं. कडा कायािलय, छलर्ल चौक ५८,००,००० ६३,२७२ ५७,३६,७२८ १.०९

५. ५. नं. कडा कायािलय, पाँडाजुगी ४९,५०,००० १,९४,८७५ ४७,५५,१२५ ३.९३

६. ६. नं. कडा कायािलय, लखनपुण ५४,००,००० ७,०५,००० ४६,९५,००० १३.०५

७. ७. नं. कडा कायािलय, णंगपुण ६०,००,००० १,६१,२५० ५८,३८,७५० २.६८



चालु तथा पुसँजगत खचि सककण 

सककण खचि णकम खचि प्रसतशत क सर्यत

चालु खचि ७,५८,५९,११७ २०.०५

पुसँजगत खचि १,६७,३८,१७३ ५.७७

जम्मा ९,२५,९७,२९०।०



पेश्की सककण 

पेश्की सदइएकको पेश्की र्छियौट पेश्की बाँकी 

४,८४,३७,३९७ ११,९८,५०० ४,७२,३८,८९७



क्षेत्रगत वजटे तथा खर्च 

क्र.िं. के्षत्र/उप के्षत्र सकसनयोजन खचि खचि 

प्रसतशत

मौज्दात

१.
आसथिक सककाि

१०,५१,६०,०००। २५,४३,२९९ २.४२ १०,२६,१६,७०१

२.
िामासजक सककाि

२८,५७,१०,००० ५,१४,८५,२९८ १८.०२ २३,४२,२४,७०२

३.
पूकािधाण सककाि

१९,१८,५६,७९५ १,४३,४८,७९३ ७.४८
१७,७५,०८,००२

४. िुशािन तथा अन्तणिम्बसन्धत 

के्षत्र

९४,००,००० ५७,४१,१५० ६१.०८ ३६,५८,८५०

५.
कायािलय िञ्चालन तथा 

प्रशािसनक

७,६४,६५,००० १,८६,७०,३९४ २४.४३ ५,७७,८५,४५८



/fd|f] kIfx?

Documentation को पाटोमा पहिले भन्दा हिकै सधुार भएको ोँ ।

 लेखा मा budgeting accounting and reporting को लाहग

सतु्र प्रणाहलले समयको बर्त र सरलता ल्याएको।



;d:of tyf r'gf}lt ;'wf/ ug'{kg]{ kIfx? 

k]lZs /sd ;dodf kmrf}{6 ;do gug'{ .

pkef]Qmf tyf kf6L{x?n] lx;fj kmrf}{6sf] sfuhft k'/f 

gu/L lx;fj kmrf}{6sf] nfuL ;d:of x'g' .

 kmrf}{6 kmfOndf sfuhft lgod cg‘;f/ k‘/f gx ‘g‘ . 

a]?h' km/\5of}6df Wofg a9fpg' kg]{ .

a]nfdf x:tfgt/lt ah]6 k|fKt gx'g’.



;'wf/sf pkofx?  

 zfvfx?n] sfo{s|d ;dod} ;DkGg ug{ clu|d k'j{ 

tof/Lsf] sfo{of]hgf agfP/ sfd ug‘kg]{ . 

 sfo{s|d cg' ‘udg ;ldltn] sfo{s|dsf] lgoldt cg‘udg

u/L kf6L{x?NffO{ ;dodf sfo{ ;DkGg ug{ bjfj lbg‘kg]{ . 

 sfo{Gjogdf /x]sf] sfo{s|dx?sf] sfo{k|ult / lx;fa

kmrf}{6sf] ljifodf n]vf zfvf;+u ;dGjo u/L sfo{kflnsf

a}7sdf a]nf a]nfdf 5nkmn tyf ;ldIff ul/g'‘ k5{ . 





२ नं. वडा कार्ाालर्,

कमल गाउँपाललका
आ.व. २०७७/०७८को चौमालिक िलमक्षा

२०७७ श्रावण १ देलि कालताक मिान्त



जन प्रतितनतिहरुको नामावली

वडा अध्यक्ष श्री िारानाथ न्यौपाने

वडा सदस्य श्री दरु्ाा प्रसाद पराजलुी

वडा सदस्य श्री ज्ञानेन्र बहादरु र्ौिम

वडा सदस्य श्री दवेका दवेी थापा

वडा सदस्य श्री वतविा तव.क.

कमाचारीहरुको  नामावली

वडा सतचव श्री दवेी प्रसाद फुयल

स.क.अ. श्री अशषे भट्टराई

कायाालय सहयोर्ी श्री दरु्ाा दवेी डडकका



आम्दानी लववरण

शीर्ाक रकम

सम्पति कर

मालपोि िथा भतूमकर

घर वहाल कर

व्यवसाय कर

सेवा शलु्क

तसफाररस दस्िरु

व्यतिर्ि घटना दिाा दस्िरु

अन्य दस्िरु

२००४२१.७७/-

४३५०/-

१०१००/-

११२७७५/-

१२६०/-

१४६१४०/-

४७२५/-

१३९५०/-

जम्मा ४९३७२१.७७/-

अक्षरेपी रु. चार लाि लिर्ानब्बे हज्जार िात िर् एक्काईि रुपैर्ा ितहत्तर पैिा माि



व्र्लिगत घटना दताा लववरण

जन्मदताा

पुरुर् १५

मलहला २८
जम्मा ४३



व्र्लिगत घटना दताा लववरण

मृत्रु्दताा

पुरुर् १४

मलहला ११
जम्मा २५



व्र्लिगत घटना दताा लववरण

लववाह दताा जम्मा १४



व्र्लिगत घटना दताा लववरण

बिाई िराई दताा

आएको : दताा िंख्र्ा १८ 

पररवार िदस्र् िंख्र्ा ६१

गएको : दताा िंख्र्ा १२ 

पररवार िदस्र् िंख्र्ा ३९



आ.व. २०७७/०७८को प्रथम चौमालिकमा भएको लिफाररि लववरण

जम्मा दताा िंख्र्ा ४५० / चलानी िंख्र्ा ५२५

क्र.िं. लिफाररि शीर्ाक िंख्र्ा रकम

१. नार्ररकिा तसफाररस ६० ९९००/-

२. नािा प्रमातिि २१ ६८२५/-

३. जग्र्ा नामसारी १ ४५०/-

४. चारतकल्ला ७६ ३१५००/-

५. तवद्यिु तमटर तसफाररस २२ २७५०/-

६. अन्य तसफाररस ४०५ ३२,७५३/-



वडा स्तररर् र्ोजनाहरु
क्र.िं. र्ोजनाको नाम रकम

पूवााधार के्षि

१. ममाि संभार ५०००००/-

२. दरं्ाल र्ाउँबाट भतु्लङु स्कुल हुद ैदवेीचौन जाने सडक स्िरोन्नति योजना रमामार्ि ३०००००/-

३. र्ौर बहादरु रायाको घर दक्षीिबाट समयर्ढ चौक जाने सडक स्िरोन्नति रमामार्ि ५०००००/-

४. भतु्लङुक र् पलुबाट दवेीचौन हुद ै१ नं. जोडकने सडक स्िरोन्नति रमामार्ि ५०००००/-

५. छािा चौक सनुाहरा माटो पयुााई सतहि सडक स्िरोन्नति रमामार्ि ५०००००/-

६. समयर्ढ चौक उत्तर मोहन डडककाको घर दडेी अम्बर बहादरु डडककाको घर सम्म ढल तनमााि योजना ५०००००/-

७. समयर्ढ बजार दक्षीि िफा  सडकमा ढल तनमााि ५०००००/-

८. नबोदय थापार्ाउँ १ नं. सडकको दवु ैिफा  ढल तनमााि ५०००००/-

९. तसमलडाँर्ी कल्भटा दक्षीि क्याम्पा आउने सडक स्िरोन्नति ५०००००/-

१०. क्याम्पा बजार दक्षीि िफा  ढल तनमााि योजना ५०००००/-

११. ज्योतिनर्र समुन र्ौिमको घर दक्षीि जाने सडकको पतिम पट्टी पैनीमा ढल तनमााि योजना ५०००००/-

िंस्थागत लवकाि िेवा प्रवाह र शुिाशन

१२. तड.पी.आर. ५०००००/-



वडाको भौलतक िम्पलत तथा लजन्िी िामानहरुको लववरण

िामान िखं्र्ा अवस्था

टेवल ५ थान ४ थान परुाना िोपर्ाछी र्ा.तव.सका, ३ थान ममाि वा बदल्न ुपने

दराज ४ थान सबै परुाना िोपर्ाछी र्ा.तव.सका, ३ थान ममाि वा बदल्न ुपने

कुसी ११ थान २ थान नयाँ, ५ थान प्लाष्टीकका कुसी सेवाग्राहीका लार्ी,

२ थान परुाना काठका प्रयोजन तवतहन, २ थान ममाि वा बदल्न ुपने

सोफा / 

काठको बेन्च

१ सेट / 

२ थान

सोफा सेट ३ वषा परुानो, छाना चतुहने भएकाले ममाि वा बदल्न ुपने

परुानो िोपर्ाछी र्ा तव सका काठको २ थान बेन्चहरु चाल ुअवस्थामा

कम्प्यटुर सेट र ईन्टरनेट जडान सेट २ थान सबै ४ वषा दडेी चाल ुअवस्थामा, १ थान ईन्टरनेट सेट चालू आ.व.मा जडान भएको

तप्रन्टर २ थान १ थान नयाँ, १ थान िोपर्ाछी र्ा.तव.स हुदँा दडेी चतलरहकेो

कापेट २ कोठा दवुै परुानो झतु्रो अवस्थामा रहकेो, बदल्न अति आवश्यक भएको, तजन्सी शाडामा जानकारी र्राईएको  

इन्भटार १ थान लोड ज्यादा भएकाले स्वास््य शाडाको २ थान नयाँ ब्याट्री थप र्दाा पतन लामो ब्याकअप तदन नसक्ने भएको

अन्य अन्य साना सामानहरु वडा कायाालयबाटै ममाि संभार भईरहकेो



वडाको लागी तत्काल अलतआवश्र्क लजन्िी िामानको लववरण

िामाग्रीको नाम कारण/अवस्था

कार्ाालर् भवन अलतआवश्र्क भएको

हालको स्थानमा वडा कायाालय रहदँामा

सेवाग्राही कक्ष ठाँउ अभाव, सामातजक दरुी कायम र्ना असम्भव

सभा हल/बैठक कक्ष ठाँउ अभाव, र्ोपतनयिा कायम र्ना असम्भव

ढोका /झ्याल कमजोर रहकेो, पानी पस्ने र्रेको

छाना ममाि अध्यक्ष कक्षमा पानी चतुहने र्रेको



आ.व. २०७७/०७८को चालु तथा प्रशािलनक िचा

क्र.ि.ं िचा शीर्ाक लवलनर्ोलजत वालर्ाक

रकम

जम्मा लनकािा 

रकम

जम्मा िचा रकम बाँकी रकम

१. बैठक भत्ता २४०००/- ६०००/- ६०००/- १८०००/-

२. पानी िथा तबजलुी ५०००/- ००० ००० ५०००/-

३. सञ्चार महशलु ३६०००/- ९०००/- ९०००/- २७०००/-

४. इन्िन (कायाालय प्रयोजन) ४८०००/- १२०००/- १२०००/- ३६०००/-

५. सवारी सािन ममाि डचा २४०००/- ५८००/- ५८००/- १८२००/-

६. मेतशनरी िथा औजार ममाि संभार िथा संचालन डचा १००००/- ५३००/- ५३००/- ४७००/-

७. मसलन्द िथा कायाालय सामाग्री ४००००/- १३९४५/- १३९४५/- २६०५५/-

८. अनरु्मन डचा ५००००/- ००० ००० ५००००/-

९. तवतवि डचा १६३०००/- ३७९५५/- ३७९५५/- १२५०४५/-

जम्मा ४,००,०००/- ९०,०००/- ९०,०००/- ३,१०,०००/-



मुख्र् गलतलवलधहरु

वडामा दताा भई िचंालनमा रहेका व्र्विार् िघं िसं्थाको लववरण

प्रकार िखं्र्ा

टोल तवकास संस्थाहरु ९ (र्ाउँपातलकामा दिाा भएको)

व्यवसाय संख्या १९९



वडाको िामालजक िुरक्षा भत्ताको लववरण

िंख्र्ात्मक लववरण

लतक्षि समहु
नतवकरि भएको 

संङक ख्या

पलहलो चौमालिक दोश्रो चौमालिक

नयाँ थप संङक ख्या लर्ि कट्टा

जम्मा कायम 

संङक ख्या नयाँ थप संङक ख्या लर्ि कट्टा

जम्मा कायम 

संङक ख्या

जषे्ठ नार्ररक भत्ता(७० बषा मातथ) ४२९ १७ १६ ४३० ४ ० ४३४

जषे्ठ नार्ररक भत्ता (दतलि) ३० २ १ ३१ ० ० ३१

जषे्ठ नार्ररक एकल मतहला ६९ ० १ ६८ ३ ० ७१

तविवा ८१ ७ १ ८७ १ ० ८८

पिूा अपाङक र्िा भत्ता ३१ १ ० ३२ ० ० ३२

अति अशि अपाङक र्िा भत्ता १६ ० ० १६ ० ० १६

दतलि बालबातलका ३४ ४ ३ ३५ १ ४ ३२

जम्मा ६९० ३१ २२ ६९९ ९ ४ ७०४



कार्ाालर् माफा त आफ्नै पहलमा गररएका कार्ाहरु

स्वास््र् लबमा कार्ाक्रम

:jf:Yo ljdf ;xof]u sfo{qmd cGtu{t $) ljkGg kl/jf/ / ckfËtf :jf:Yo ljdf cGtu{t 

$ kl/jf/ u/L hDdf $$ kl/jf/sf] :jf:Yo ljdf ul/Psf] .

शुरलक्षत आवाि कार्ाक्रम

िुरलक्षत आवाि कार्ाक्रम अन्तगात ५५ घरधुरीको िवेक्षण गरी िम्बलन्धत लनकार्मा लिफाररि गरी 

प्रलक्रर्ा अगाडी बढाइएको



वडामा भएका अन्र् कार्ाहरु

• क्याम्पा-समयर्ढ सडकमा ढकयाङक ग्री डोलाको पलु तनमाािािीन अवस्थामा रहकेोमा आवि जावि सहज बनाउनका 

लार्ी ढकयाङक ग्री डोलामा प्रिानमन्त्री रोजर्ार कायारमाम माफा ि बाँसको पलु बनाइएको  

• क्याम्पा बजारमा भडारै सम्पन्न भएको केडाा-सरङपाडा कालोपत्रे सडकमा सवारी दघुाटना न्यनूीकरि िथा शहरी 

सौन्दयािाका लार्ी क्याम्पा बजार व्यवस्थापन सतमति सँर्को सहकायामा बजार क्षेत्रमा ड्रम लाई रंर्रोर्न र्रेर राडी फुल 

तवरुवा लर्ाउने काया र्ररएको  

• तवर्ि वषाको ििृीय चौमातसक र चाल ूआ.व.को प्रथम चौमातसकको सामातजक सरुक्षा भत्ता रकम घर-टोलमा र्एर 

टोल तवकास संस्थाको समन्वयमा सम्बतन्िि लाभग्राहीलाई भत्ता रकम प्रदान र्ररएको  

• सडक बत्ती आवश्यक रहकेो क्षेत्रमा टोल तवकास संस्था माफा ि सडक बत्ती तविरि र्ररएको  

• ग्राभले सडकहरु ममाि र्ररएको  



वडा कार्ाालर्को गाउँपाललका िगँ अपेक्षा

वडा कार्ाालर् भवन लनमााण



तस्वीरहरु



फोटोहरु



फोटोहरु



फोटोहरु





आ.व २०७७/७८ प्रथम चौमासिक (२०७७ िाउन १ देसि कासिक ३०) िम्मको प्रगसि प्रसिवेदन 

१. आ.व २०७७/७८ प्रथम चौमासिक िम्मको सवसिन्न शीर्षकमा िएको आम्दानी सववरण । 

क्र. ि आय सिर्षक 

नम्बर आय सिर्षक नाम रकम 

1 11313 िम्पसि कर 2,20,638.56 
2 11314 िसुमकर/मालपोत 7,753.00 
3 11321 घरवहाल कर 39,108.50 
4 11322 वहाल सवटौरी कर 150.00 
5 11613 व्यविाय रसिष्ट्रेशन दस्तरु 2,00,795 
6 11691.2 आय प्रमाणीत 525.00 
7 14177 घरिग्गा रसिष्ट्रेशन 525.00 
8 14219 अन्य िेवा शलु्क 1,050.00 
9 14243 सिफाररश दस्तुर 96,029.00 
10 14244 व्यसतिगत घटना दताष दस्तुर 2,325.00 
11 14245 नाता प्रमासणत दस्तरु 6,398.00 
12 14249 अन्य दस्तुर 19,972.00 
13 14249.1 प्रमाण पत्र शलु्क 150.00 
14 14249.3 व्यविाय प्रमाण पत्र 2,125.00 

15 14311 न्यासयक दण्ड ,िररवाना र 

िफत 
750.00 

16 14529 अन्य रािस्व 1,275.00 
    जम्मा 5,99,569.06 
    
 जम्मा रु : पााँच लाि उनान्िय हजार पााँच िय उनान्ििरी हजार छ पैिा पात्र ।  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

२. आ.व २०७७/७८ प्रथम चौमासिकमा भएको व्यसिगि घटनादिाष सववरण । 
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३. आ.व २०७७/७८ को वडा स्तरीय योिनाहरु । 
क्र.ि आयोिनाको नाम सवसनयोसित रकम 

   

   

 िम्मा रकम  
 

४. आ.व २०७७/७८ को गा.पा स्तरीय योिनाहरु । 
क्र.ि आयोिनाको नाम सवसनयोसित रकम 

   
   
 िम्मा रकम  

 

५. आ.व २०७७/७८ को प्रदशे स्तरीय योिनाहरु । 
क्र.ि आयोिनाको नाम सवसनयोसित रकम 



   
   
 िम्मा रकम  

 

६. वडाको भौसिक िम्पसि िथा सजन्िी िामानको सववरण र अवस्था । 

क्र.ि 
सिन्िी सववरण िम्मा मममत गर्नमपरे् 

1.  कप्यटर  २ थार् कम्पप्यनटर  
2.  मनर्टर  ३ थार् प्रिन्टर 
3.  टेवल ४ थार् सिसलङ फेर्  
4.  दराज ३ थार् घनम्परे् कन िी 
5.  िामार् राख्न ेयामक २ थार् िोफा िेट 
6.  घनम्परे् कन िी ४ थार्  
7.  कन िी िाधारण १२ थार्  
8.  टट टेवल १ थार्  
9.  िोफा िेट ठन लो िार्ो २ थार्  
10.  सिसलङ्ग फेर् ३ थार्  
11.  टेवल फेर् १ थार्  
12.     

 

७. वडाको लासग ित्काल असिआवश्यक सजन्िी िामानको सववरण । 

क्र ि िामार् प्रववरण आवश्यक पररमाण 

१ स््यानर  १ थार् 

२ याषक  १ थार् 

३ सिल्टर ठुलो  १ थार् 

 
 
 

८. चाल ुप्रशािसनक खचषको सववरण 
क्र.ि खचष शीर्षक सवसनयोसित वासर्षक रकम िम्मा सनकािा रकम िम्मा खचष रकम  बााँकी रकम  

      
      
      

 
 



 
 

९. वडामा दताष िई िञ्चालन रहकेा व्यविाय, िंघ िंस्थाको सववरण 
क्र.ि व्यविायको प्रकार िंख्या 

   
        

 यि वडामा ४४० भन्दा वढी व्यविाय दताम रही िंचालर्मा रहेका छर् ्जि मध्ये 
१०० देखी २०० व्यविायले नर्यसमत र्प्रवकरण गराई र्प्रवकरण कर नतरे पनर् अन्य 
व्यविायीहरुले र्प्रवकरण र्गराउरे् अवस्था रहेको छ । धैरे व्यविायहरु अरु व्यक्तत 
तथा िंघ िंस्थाको घर तथा िटरहरुमा िंञ्चालर्मा रहे पनर् जम्पमा १० देखी २० 
व्यविायी िंघ िंस्थाले घर वहाल कर वापतको रकम बनझाउरे् गरेको अवस्था रहेको 
छ । वडा मा आई व्यविाय दताम गर्म िेवाग्रीहीहरुलाई व्यविाय दतामको नर्वेदर् 
फारम भरी ल्याउरे् र हातले व्यविाय ढड्डा भर्े तथा व्यविाय िमाण पत्र जारी 
गरे् िावधार् रहेको छ व्यविाय दताम गरे् तथा िमाण पत्र जारी गरे् कम्पप्यूटर 
िफ्टवेर िणाली र्रहेको अवस्था छ जिका कारण कनत र के कस्ता व्यविाय िकार, 
कन र् व्यविायीले आफ्र्ो व्यविाय र्प्रवरकण गरे् गरेको र्गरेको, घरधनर्ले घर वहाल 
कर नतरेको र्नतरेको जस्ता कन राहरु यककर् गर्म जटटल रहेको छ । 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

१०. वडाको िामासजक िुरक्षाको सववरण । 

लक्षित िमनह 

गत 
आ.व. 
बाट 

र्प्रवकरण 
भएको 
िंङ््या 

र्यााँ 
थप 

िंङ््या 

लगत 
कट्टा 

पनरुष मटहला जम्पमा 

जेष्ठ र्ागररक 
भत्ता(७० बषम माथथ) ३२४ २४ ११ १५६ १८९ ३४५ 



जेष्ठ र्ागररक 
भत्ता (दसलत) १५ १ ० ९ ७ १६ 

जेष्ठ र्ागररक 
एकल मटहला ७० ४ ० ० ७५ ७५ 

प्रवधवा ७४ १ १ ० ७५ ७५ 

पूणम अपाङ्गता 
भत्ता ९ ० ० ७ २ ९ 

अनत अशतत 
अपाङ्गता भत्ता २४ १ ० १० १५ २५ 

दसलत बालबासलका १२ २ १ ४ ८ १२ 

जम्पमा ५२८ ३३ १३ १८६ ३७१ ५५७ 

२ र्प्रवकरण गर्म र्आउर्े लाभग्राही प्रववरण  

लक्षित िमनह िंङ््या 
जेष्ठ र्ागररक भत्ता(७० बषम माथथ) ९ 

जेष्ठ र्ागररक भत्ता (दसलत) १ 

जेष्ठ र्ागररक एकल मटहला ३ 

प्रवधवा ८ 

पूणम अपाङ्गता भत्ता ० 

अनत अशतत अपाङ्गता भत्ता १ 

दसलत बालबासलका ६ 

जम्पमा  २८ 
यि वडामा ५४ जर्ा लाभग्राहीहरु पेन्शर् िनप्रवधा सलइरहेको व्यहोरा यककर् गरर 
िामाक्जक िनरिा भत्ता िथम चौमासिक रकम उपलब्ध र्गराईएको अवस्था छ 
। 



 

 

 
वडा कायाषलयले आफ्नै पहलमा गरेका कायषहरु 
कोरोना िंक्रमणका करण धेरै कायषहरु अधुरा रहेको अवस्था छ । कमल 

गाउाँपासलका वडा नं ३ को श्री िसहद धमष भि माध्यसमक सवद्यालयमा 

्वारेन्टाइन स्थापना भई िञ्चालन रहदा को पररसस्थसिमा िम्बसन्धि 

वडाको सजम्वेवारी धेरै हुने िथा ्वारेन्टाइन व्यवस्थापन राहि सववरण 

जस्िा कायषमा कमल गाउाँपासलकाका िम्पुणष जनप्रसिसनसध िथा कमल 

गाउाँपसलका कयषकारी असधकृि ज्यू िसहि िम्पूणष कमषचारी िथा फ्रन्ट 

लाइनमा िसटने स्वास््य कमी अग्रज व्यसित्वहरुको िमयोगमा मात्र 

हामी यो पररसस्थसिमा आइपुगेका छौं । लामो िमयको लकडाउन, 
गाउाँपासलका सनिेधाग्या िथा दिै सिहार चाड पवष पसछ वडा कयाषलयका 

केही केही गसिसवसधहरु िञ्चालनमा आएको छ ।  पसहलो चौमासिक 

िामासजक िुरक्षा भिा सविरण, िुरसक्षि नागररक आवाि कयषक्रममा 

सवपन्न नागररक पसहचान िथा िवेक्षण िारम पेि गने, सवसभन्न 

स्थानहरुका बाटाहरु ममषि िथा गाउाँपासलका िथा वडा स्िररय योजनाका 

लासग उपभोिा िसमसि गठन गरर योजना िम्झौिा, लगि स्टमेटका 

लासग गाउाँपासलका पठाउने कायषहर भै रहेको छ । गाउाँपासलका िाँग 

आवश्यक िमन्वय गरर वडा कयाषलयका योजना िथा अन्य 

गसिसवसधहरुलाई यथा ि्य सछटो असघ बडाइने छ ।  
 

११. वडामा िएको अन्य कायषहरु 
        – प्रथम चौमासिक ििा सविरण । 

– िाना टुके्र योिनाहरु िंचालन 



– सवपन्न नागररक पसहचान तथा िरुसित नागररक आवि कायषक्रममा 

३० पररवार छनौट गरर पठाइएको ।  

– िमय तासलका सनधाषरण गरर उपिोक्ता िसमसत गठन गररएको । 

– केरखा बिार केखाष तयाम्पा िडक बिार िेत्रमा ग्रेसडङ िसहत बाटो 

िम्याइएको ।  

– केरखा बिारमा बाटोमा परेको खानेपासनको पाइपलाइ परुानो डे्रन रहकेो 

स्थानमा नासल खसन व्यवस्थापन गररएको ।  

– टोल सवकाि िाँस्थाहरु िाँग िमन्वय गरर गाउाँपासलका आवश्यक 

िाँख्यामा  ह्यमु पाइप माग गररएको । 

– बाटो सवस्तारका गदाष बाटोमा परेका पोलहरु िानष गाउाँपासलका िाँग 

माग गररएको ।  

१२. वडाको िमस्या, िमस्या िमाधान गनष गररएको उपाय 

- गाउाँपासलका का प्रवसभन्र् शाखाहरुले वडामा काम पठाउरे् तर काम 
गर्म आवश्यक िमन्वय र्गररटदरे् ।  

- अन्य वडाहरुमा इक्न्जनर्यर कममचारीहरु िोही वडामा रहेर काम 
गर्े व्यवस्था रहे पनर् वडा र्ं ३ बजार िेत्र िेवाग्राहीको चाप धेरै 
भए पनर् वडाम ैबिेर काम गरेर् ेव्यवस्था र्गररएको ।  

- अफलाइर् वेि िफ्टवेर सिस्टमबाट र्गदी तथा िम्पपती कर 
अर्लाइर् वेि भए पनर् अर्लाइर्मा जााँदा डाटा माइगे्रट गदाम 
प्रवप्रवध िमस्या रहेको भएता पनर् िााँथग्रला िफ्टवेयरले िमयमा 
जार्कारी र्गराउरे् अर्लाइर् रै् भएता पनर् कन रै् पनर् तासलम 
तथा अपडटे र्टदरे् ।  

- राक्ष्िय पररचयपत्र तथा पक्ञ्जकरण प्रवभागको ढनर्मनरे् िप्रवप्रत्त 
पेन्शर् भएका लाभग्राहीलाई कटहले र्ाम काट्र्न परे् हैन हैर् टदर्न 
फेरी टदर्न परे्, कटहले घटर्ा दताम िंिोधर् हनरे् १ वषम कटो अब 
िंिोधर् कटहल्यै र्हनरे्ले गदाम िमस्या छ ।   



१३. वडा कायाषलयको अनकुरणीय कायषहरु 
यि वडा कयाषलयबाट कुनै पसन सवसिष्ट सकसिमका अनकुरसणय कायष 

भएका छैनन ्। अन्य वडा िरह आम जनिा िेवाग्राहीहरुको चहानालाई 

बुसझ सनजहरुको हरेक काम त्रुसटरसहि सछटो छररिो किरी गनष िसकन्छ 

भन्ने सवर्यमा वडा कयाषलयका जनप्रसिसनसध िथा कमषचारी िालमेल 

समलाई कायष गने गररएको छ । कमषचारी जनप्रसिसनसध िथा आम 

िेवाग्राहीको अपेक्षा अनुिार काम गनष वडा कायाषलय पररवार िसल्लन 

रहेको व्यहोरा अनरुोध छ ।  

१४. वडा कायाषलयको गाउाँपासलका िाँग अपेक्षा 

– शाखाका कममचारीहरु एकोहोरो काम वडामा पठाउर्नको िाटो वेला 
मौकामा वडा कयामलय आइ हाम्रो पनर् अवस्था बनझझटदए हर्नथ्यो की 
। 

– वडा कयामलयमा िहरी कममचारीहरु गाउाँपासलकाले टदएको इन्धर् 
तथा मममत खचम अपयामप्त भएको गनर्ािो गर्नम हनन्छ । 

– गाउाँपासलकाले सलखत िमाझणत तथा वहाल करको रेकडम राख्न े
फरमेट खाताको डडजाइर् गरर पठाइटदए हनन्थ्यो ।  

१५. योिना / कायषक्रम िंचालनको महत्वपणूष फोटोहरु 

 

 



यहााँहरुलार्इ  

गर्इछ । 
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८ नाता प्रमाणीत दस्तरु १०,४००

९ अन्य दस्तरु ८,९६५

१० व्यवसाय प्रमाणपत्र ३,६२५

११ क्तवद्यतु सेवा शलु्क १,८७५

१२ अन्य राजस्व ५५२

१३ घर कायम क्तसफाररस शलु्क ८५०

िम्मा ४,६९,४५६.५२



आ.व २०७७/७८ प्रथम चौमासिकमा भएको 
व्यक्तिगि घटनार्िाइ वववरण

िन्म मृत्यु
सम्बन्ध

त्तबच्छेद

त्तववा

ह

बसाई सरी 

आएको
बसाई सरी िाने

िम्मा

पु. म. िम्मा पु. म. िम्मा िम्मा िम्मा

दताा

सं

ख्या

सदस्य

को 

संख्या

दताा

सं

ख्या

सदस्य

को 

संख्या

६ १५ ३१ १२ ३ १५ २ ११ ७ २७ १९ ६५ ८५



आ.ि २०७७/७८ प्रथम चौमाससकमा भएको ससफाररस वििरण

क्र.स त्तसफाररस शीर्ाक संख्या

१ नागररकता त्तसफाररस ८१

२ नाता प्रमात्तणत २९

३ िग्गा नामसारी ५

४ चारत्तकल्ला १०५

५ त्तवदु्यत त्तमटर १७

६ अन्य ३८४

िम्मा ६२१



आ.व २०७७/७८ को वडा स्िरीय सिसलङ्गवाट
➢पूिाषधार तफष ः स्िरउन्निी, ग्राभेल िथा ममइिमा 
जम्मा रु. ५६ लाख ५० हजार ववननयोजन भएकोमा 
ममइि सििइकको रु ६३ हजार २ िय ८० को काम 
िम्पन्न भएको ।
➢िंस्थागि िर्इ ः १ लाख ५० हजार ववननयोजन 
भएकोमा िवैको उपभोतिा िसमनि गठन गरी
िम्झौिाको लागी पहल भर्रहेको । 

➢गि वर्इको काम गनइ वाकी वडा सिसलङवाट 
ववननयोक्जि रकम यि आ. व .मा गा. पा. वाट 
ववननयोजन भएको गि वर्इको अ ल्या ९ लाख ५० 
हजार 



आ.व २०७७/७८ को वडा स्िरीय सिसलङ्गवाट

➢प्रधानमन्त्री रोजगार कायषक्रमको लागी रकम सहित 
विननयोजन भएका २ िटा योजनािरुको रु ८ लाखको 
लगत स्टमेट समेत भएको । साथै अन्त्य २ िटा
योजनाको रकम विननयोजन नभएको तर कायषक्रममा 
समािेश गररएको । 



आ.व २०७७/७८ को वडा स्िरीय योजनाहरु
क्र.
स

आयोजनाको नाम विननयोजजत
रकम

कैफफयत

1 j8f cWoIf dfu{
8,00,000.00 

;ldlt u7g

;DkGg ePsf]

2

lr:ofg bIfL0f ;fd'bflos ejg u|fe]n 

/ vfg]kflg :sLd g+= ! pQ/ b]lv

dfªlxd hf]8\g ;8\s

1,50,000.00 
;ldlt u7g

;DkGg ePsf]

3
lzh{gf 6'qm] ;8\s d}gf a/fOnLsf] 3/ 

k'j{ ;8\s u|fe]n 2,00,000.00 

;ldlt u7g 

;DkGg ePsf]

4

lji0f'dfofF ;'j]bLsf] v]t k"j{ 9ofªu|L 

vf]nf s6fg lgoGq0f 4,00,000.00 

;ldlt u7g

;DkGg ePsf]

5 u}/L6f]n ;8s 5,00,000.00 

;ldlt u7g

;DkGg ePsf]



आ.व २०७७/७८ को वडा स्िरीय योजनाहरु
क्र.
ि

आयोजनाको नाम ववननयोक्जि
रकम

कैफर्यि

6
enfof]8ff8f lqj]0fL rf}s 

;8s dd{t 50,000.00 

;ldlt u7g

;DkGg ePsf]

7
dfbn]6f]n, pQ/ / k"j{ /fO{sf] 

3/5]p ;8\s dd{t 100,000.00 

;ldlt u7g

;DkGg ePsf]

8
;fj{hflgs huuf b]ljyfg

3]/faf/f 100,000.00 

;ldlt u7g

;DkGg ePsf]

9
slj/] xf]ln hfg]af6f] ;8s 

dd{t 200,000.00 

;ldlt u7g

;DkGg ePsf]

10
Hof]lt ;s'nsf] af6f] :t/ 

pGglt 300,000.00 

;ldlt u7g

;DkGg ePsf]



आ.व २०७७/७८ को वडा स्िरीय योजनाहरु
क्र.
स

आयोजनाको नाम विननयोजजत
रकम

कैफफयत

11Ans pBf]u hfg] af6f] u|fe]n 100,000.00 

;ldlt u7g 

;DkGg ePsf]

12
?kgf/fo0f lwtfnsf] 3/ blIf0f

u|fe]n 100,000.00 

;ldlt u7g 

;DkGg ePsf]

13
lsF/ft rf]s dªunaf/] 

hf]8\g] '8s :t/pGgtL 800,000.00 

;ldlt u7g 

;DkGg ePsf]

14

1fg' a:g]tsf] 3/ k'j{ 

clegf/fo0fsf] 3/ ;Dd :nfe 

sNe6{ ;lxt u|fe]n 300,000.00 

;ldlt u7g

;DkGg ePsf]

15 lxdfln rf}s klZrdsf] sNe6{ 400,000.00 

;ldlt u7g

;DkGg ePsf]



आ.व २०७७/७८ को वडा स्िरीय योजनाहरु
क्र.
स

आयोजनाको नाम विननयोजजत
रकम

कैफफयत

16

hf]uL rf}jg 7f8f] af6f] cw'/f] 

pRr :t/Lo u|fe]n 650,000.00 

;ldlt u7g 

;DkGg ePsf]

17

>]i7 /fO{; ldn x'Fb} Pstf 6f]n 

hf]8\g] ;8\s u|fe]n 200,000.00 

;ldlt u7g 

;DkGg ePsf]

18 ljleGg ;8\s dd{t 400,000.00 

19

k'n rf}s pQ/ e'Tn'ª vf]nfdf 

cf]e/km\nf] lgdf0f{ k|wfgdlGq 

/f]huf/ ;fem]bf/L sfo{s|d 400,000.00 

20

lsf/ft /fO{ ;fs]nf  ejgsf] pQ/ 

k6L wfw/ lgoGq0f k|wfg dlGq 

/f]huf/ ;fem]bf/L sfo{s|d 400,000.00 



आ.व २०७७/७८ को वडा स्िरीय योजनाहरु

क्र.
ि

आयोजनाको नाम ववननयोक्जि
रकम

कैफर्यि

21
l;4fy{6f]n gd'gf a:tL ;8s l8= 

lk= cf/ 1,00,000.00 
;ldlt u7g ;DkGg 

ePsf]

22;'rgf tyf ;~rf/ 50,000.00 

23jf}4 u'djf 50,000.00 
;ldlt u7g ;DkGg 

ePsf]

hDdf ?6,750,000.00 



आ.व २०७७/७८ को  गा पा स्िरीय योजनाहरु

४ नं वडा कायाइलयको लागी अवश्यक 
रकम ववननयोजन भएको



क्र.ि क्जन्िी वववरण कैफर्यि
१ ५ कठ्ठा जग्गा दानवाट प्राप्त एकक 

२ आधारएतु स्वास््य 

केन्रका लागी  २ 

कठ्गा जग्गा 

दानवाट प्राप्त एकक 

•वडाको भौनिक िम्पवि िथा क्जन्िी िामानको वववरण र अवस्था

➢ कायाइलय रै्ननक िंचालनका लागी गा पा वाट 
प्राप्ि भएका क्जन्िी िामानहरु क्जन्िी खािा 
अनुिार र्रुुस्ि रहेका
➢ वडाकायाइलमा गा पा वाट प्राप्ि भएका िोर्ाहरु 
काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको । 



िडाको लागग तत्काल अनतआिश्यक जजन्त्सी सामानको 
वििरण:

• प्राववधिक िहाकको लागी क्स्टल र्राज १ थान आवश्यक 
भएको ।



क्र.ि खचइ िीर्इक ववननयो
क्जि
वावर्इक
रकम

जम्मा
खचइ
रकम

बााँकी
रकम

१ कमइचारी वैठक भिा २४,००० ८,००० १६,०००

२ पानी िथा ववजलुी १२,००० २,५६४ ९,४३६
३ िंचार महिुल ३६,००० २,४०० ३३,६००
४ र्न्िन कायाइलय

प्रयोजन
४८,००० १२,१३५ ३५,८६५

५ िवारी िािन ममइि
खचइ

३५,००० १३,६०० २१,४००

•चालु प्रिािननक खचइको वववरण



•चालु प्रिािननक खचइको वववरण
क्र.
ि

खचइ िीर्इक ववननयोक्ज
ि वावर्इक
रकम

जम्मा
खचइ
रकम

बााँकी
रकम

६ मेिनरी िथा औजार
ममइि िम्भार

२०,००० ६७५० १३,२५०

७ मिलन्र् िथा
कायाइलय िामाग्री

४०,००० १६९७३ २३,०२७

८ अनुगमन खचइ ५०,००० ० ५०,०००
९ ववववि खचइ १,३५,००० ४३,२५५ ९१,७४५



क्र.स व्यवसायक  प्रकार संख्या

१ कृषी तथा पशु १२५

२ ह टल १२

३ हार्ावयर ५

४ अन्य ७४

जम्मा २१६

•वडामा र्िाइ भई िञ्चालन रहेका व्यविाय, िंघ िंस्थाको वववरण



लक्षित समुि
पहिलो चौमाससक

नयााँ थप 
संङ्ख्या लगत कट्टा 

जम्मा कायम 
संङ्ख्या 

जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष 
मागथ) ३६ २४ ३५७

जेष्ठ नागररक भत्ता (दसलत) ४ ३ ४३

जेष्ठ नागररक एकल महिला ७ १ ११५
विधिा २ ० ८६
पूणष अपाङ्खगता भत्ता १ ० ३२

अनत अशक्त अपाङ्खगता भत्ता ० २ ३२
दसलत बालबासलका १ १ २०
जम्मा ५१ ३१ ६८५





वडा कायाइलयले आफ्नै पहलमा गरेका कायइहरु

•वडा कायाइलय िथा आिारभूि स्वास््य केन्रको
लागी जग्गा खोज गरी जग्गा प्राप्िी गरेको



वडा कायाइलयको अनुकरणीय कायइहरु

•कोसभड १९ को मिामारीमा पनन सामाजजक सुरिा
भत्ता जेष्ठ नागररक तथा अपाङ्खगिरुलाइ घर घरमा गइ
वितरण गररएको



•योजना / कायइक्रम िंचालनको महत्वपूणइ र्ोटोहरु









;fdflhs ;'/Iff eQf ljt/f0f sfo{qmd









% नं. वडा कार्ाालर्sf] tkm{ af6 

;j}df gd:sf/



आ.व. २०७& /०७*को k|yd rf}dfl;s k|utL

k|ltj]bg

२०७& श्रावण १ देखि sftL{s #) ;Dd

% नं. वडा कार्ाालर्,

कमल गाउँपाखलका



cfDbfgL ljj/0f ;fpg b]vL sftLs ;Dd

S|m=; zLif{s /sd

! ;DktL s/ !,&),()^=#%.–

@ Joj;fo s/ %(,@@%.–

# ;]jf z'Ns @%.–

$ l;kmfl/; b:t'/ !,$(,(%%.–

% Joltmut 36gf btf{ b:t'/ $,(@%.–

^ cGo b:t'/ &,@%).–

& Kf|zf;lgs b08 hl/jfgf –

hDdf $,))$!!=#%.–



l;kmfl/; ljj/0f

S|m=

;

l;kmfl/; zLif{s ;+Vof /sd

! Gfful/stf l;kmfl/; &# !,$)&%.–

@ Gfftf k|df0fLt @# &,$&%.–

# hUuf gfd;f/L & %))).–

$ Rff/lsNnf (^ #),(&%.–

% ljw't ld6/ #& $,^)).–

^ cGo-3/af6f]_ – #,#*,@*^=#%.–

HfDDff $,))$!!=#%.–



Joltmut 36gf btf{ ljj/0f

hGd ljafx ;DaG

w

ljR5]b

Af;fO{;/fO{ Df[To'

Dflxnf K'f?if HfDdf hDDff btf{ 

;+Vof

cfpg] 

;+Vof

Hffg]

;+Vof

Hffg] 

;+Vof

dlxnf K'f?if

!$ @$ !# # $ !) & @$ !) &



cf=j @)&&÷)&* sf] j8f :t/Lo of]hgfx?

qm =; cfof]hgfsf] gfd ljlgof]lht /sd

! ls/ft]Zj/ dfu]d dlGb/ 3]/fa]/f !,))))).–

@ Gfjb'uf{ dlGb/ cfOtaf/] !,))))).–

# Gfjb'uf{ dlGb/ d+unaf/] !,))))).–

$ nIdL gf/fo0f dlGb/ !,%),))).–

% lwdfn uf|dyfg !,))))).–

^ Nfe8f8fF blIf0f bf]0f{ bg'jf/sf] 3/ cuf8L 8«]g 

lgdf0f{

@,))))).–

& lji0f' kf}8]nsf] 3/ blIf0f cw'/f] 8«]g lgdf0f{ %,))))).–

* l;Dn] dfu{ sNe6{ lgdf0f{ $,))))).–

( zflGt dfu{ cw'/f] 8«]g lgdf0f{ %,))))).–



cf=j @)&&÷)&* sf] j8f :t/Lo of]hgfx? 

!) Nfe8f8fF k'j{ zflGt dfu{ 8«]g lgdf0f{ %,))))).–

!! l;Dn] dfu{ k'j{ klZrd ;8s :t/f]GgtL %,))))).–

!@ Kff8fh'uL rf}s blIf0f k'j{ clDasf rf}s ;Dd 

:t/f]GgtL

$,))))).–

!# zflGt 6f]n 9n lgdf0f{ %,))))).–

!$ E'fd/fh dfu{ ;8s :tgf]GgtL %,))))).–

!% U'fx]Zj/L dfu{ cw'/f] 8«]g  lgdf0f{ %,))))).–

!^ U'fx]Zj/L blIf0f u]6 x'b} k'j{ klZrd ;8s 

j8f sfof{no hfg] af6f] 

#,))))).–



cf=j @)&&÷)&* sf] uf=kf :t/Lo of]hgfx? 

qm

=;

cfof]hgfsf] gfd

ljlgof]lht

/sd

s}kmLot

! Jf8f sfof{no ejg lgdf0f{ ^*,))))).– ;Demf}tfeO{

;s]sf]

@ /]8qm; ejgsf] dflyNnf] 

tnf yk

%,))))).– ;Demf}tfeO{

;s]sf]

# ;u'g o'jf Sna 6«; lgdf{0f #,))))).– ;Demf}tfeO{

;s]sf]



Jf8fsf] ef}lts ;Dklt tyf lhG;L ;fdfgsf] ljj/0f 

/ cj:yf

qm =; lhG;L ljj/0f Rffn' hDdf

! 6]jn Rffn' ^ yfg

@ s';L{ Knfli6ssf] Rffn' !) yfg

# s';L{ w'Dg] Rffn' $ yfg

$ b/fh Rffn' @ yfg

% ;f]kmf Rffn' # yfg

^ kmfOn /ofs Rffn' ! yfg

& sDk'6/ Rffn' # yfg

* lk|G6/ Rffn' @ yfg



Rffn' k|zf;lgs vr{sf] ljj/0f

qm =; Vfr lzif{s ljlgof]lht 

aflif{s /sd

hDDff 

lgsf;f 

/sd

hDdf vr{ 

/sd

afFsL /sd

! Jf8f 

;~rfng 

vr{

$,))))).– $,))))).

–

!),!(*).

–

@,(*,)@).

–

@ cflys  

;xfotf 

%),))).– %),))).– #(,%)).– !),%)).–



Jf8fdf btf{ eO{ ;~rfng ePsf Joj;fo

qm ; Joj;fosf] k|sf/ ;+Vof

! ljleGg k|sf/-

xf]6n,kmd{,Uof/]h, ls/fgf

k;n_

#@ -rf}dfl;s_



Jf8f sfof{non] cfkmgf] kxndf u/]sf sfd

!_ ;fdflhs ;'/Iff etf ljt/0f

@ _ ;'/lIft gful/s cfjf; 3/ #( kl/jf/ 

5gf}6 u/]sf]

#_ ljkGg kl/jf/nfO{ ljdf ug{ #) hgf / 

ckfËtf $ hgf u/L hDdf #$ 5gf}6 u/L 

ljdf u/L ;s]sf] .



$_ j8f :t/Lo / uf=kf :t/Lo of]hgfsf] !^ 

j6f pkef]tmf ;ldtL u7g u/L ;lsPsf] 

%_ sdn %sf ljleGg :yfgdf af6f] dd{t ? 

@,))))).– u/]sf]

^_ clxNof of]hgfsf] lxdfnL dfu{ sfnf] kq] 

lgdf0f{ ? !%,($,%!% sf] cg'udg



Jf8f sfof{nosf] ufpFkflnsf ;+usf] ck]Iff

!= /t'jfvf]nf t6aGw

@=;'s'Daf;L ;d:of ;fdfwfg-a;fO{ 

;/fO{ #% leq_

#= /t'jfvf]nf k'j{ /t'jf k'n pt/ 

ljutdf agfPsf] 6«ofsnfO{ dd{t ug]{



Jf8f sfof{nosf] ufpFkflnsf ;+usf] ck]Iff

$=sdn %sf ljleGg cw'/f] 8«]g lgdf0f{

%= lxdfnL dfu{  j8f cWoIfsf] 3/b]vL kmf/nfOg

;Dd af6f] hf]8g] sfnf] kq] .  

^= 3/gS;fsf] ;h{ldg / :ynut lgl/If0f j8fsf] 

k|fljlws af6 x'g' kg]{ .



Jf8f sfof{nosf] ;d:of

!=  sf]jL8 !(sf sf/0f of]hgfsf] pkef]tmf

;ldtL u7g ug{ g;lsPsf],

@= ;8s lgdf{0f ubf{ dfkb08 cg';f/ x'g

g;lsPsf],

#=  hg;xeflutf /sd p7fpg ;d:of,



Jf8f sfof{nosf] ;d:of

$= kf8fh'uL rf}sdf ;fj{hlgs zf}rfnosf] 

;d:of,

%=rfh' / /t'jf vf]nfn] aif]{gL s6fg u/]sf]n] 

:yfoL t6aGwg agfpg' kg]{ .

^=;'/lIft cfjf; bf];|f] ls:tf lgsf;f



pkef]tmf ;ldtL u7g



pkef]tmf ;ldtL u7g



gofF af6f] lgdf0f  ls/ft]Zj/ dlGb/ 

k'j{ /]GhL rf]s ;Dd





laleGg af6f] dd{t



laleGg af6f] dd{t



lgdf0f{fwLg j8f sfof{no ejg





lh1fzf



27





क्र.स.ं शीर्षक रकम
१ सम्पत्ति कर २६५५१६।३३
२ मालपोत तथा भूममकर ११०२७
३ वहाल कर ०
४ व्यवसाय कर ८२४८०
५ सेवा शुल्क ०
६ मसफाररस दस्तुर १६५७३२
७ व्यक्ततगत घटना दताा दस्तुर ३०५०
८ अन्य दस्तुर १४६५०
९ प्रशासननक दण्ड जररवाना ०

जम्मा ५४२४५५।३३



वडा 
नं.

जन्म मतृ्यु
सम्ब
न्ध 

बबच्छे
द

वववाह बसाई सरी 
आएको 

बसाई सरी 
जाने 

जम्मा

पुरूष महहला जम्मा पुरूष महहला जम्मा जम्मा जम्मा दताा
संख्या

सदस्य
को 

संख्या
दताा
संख्या

सदस्य
को 

संख्या

६ ३५ १८ ५३ ७ ७ १४ २ १२ ९ ३३ १० ३३ १००



क्र.स.ं ससफाररस शीर्षक सखं्या रकम
१ नागररकता मसफाररस ५७ ९४०५।००
२ नाता प्रमाणित १७ ५५००।००
३ जग्गा नामसारी ० ०
४ चार ककल्ला ८१ २९१२५।००
५ त्तवद्युत ममटर ८ १०००।००
६ जोतभोग मसफाररस २ –
७ अन्य मसफाररस तथा पत्र ५४७

जम्मा ७१२ 



क्र.स.ं योजनाको नाम
ववननयोजजत 
रकम

१ लक्ष्मी नारायि सामुदानयक भवन घेराबारा २०००००।००
२ चन्रेश्वर सामुदानयक भवन ननमााि, क्जवन चौक ५०००००।००
३ खयरबारी सामुदानयक हल घेराबारा २०००००।००

४
दैवीप्रकोप भवन बाट पूवा लेदम हेमरमको घर जोड्ने बाटो 
उच्च स्तरीय ग्राभेल ४०००००।००

५ हदपक आचायाको घर दक्षिि चौधरी टोल जाने बाटो ग्राभेल १०००००।००

६
शान्तीराम आचायाको घरदेखी नारायि वान्तवाको घर सम्म 
बाटो ग्राभेल २०००००।००

७ ढुकढुकी युवा तलबको सामुदानयक भवन ननमााि ३०००००।००
८ गेउररया सामुदानयक भवन पूवा तफा को छाना ननमााि ३०००००।००
९ पञ्चकन्या माङहहम सेवा भवन ननमााि ३०००००।००
१० ग्रामथान संरिि सममनत घेराबारा, मैनाखोता १०००००।००

क्रमश...



क्र.स.ं योजनाको नाम
ववननयोजजत 
रकम

११ वािी मा.त्तव. पुस्तकालय तथा कापेट ३०००००।००
१२ साधुचौतारा पूवा कल्भटा ममात २०००००।००
१३ पोखरीडडल देणख गेउररया बजार जाने बाटो उच्च स्तरीय ग्राभेल ५०००००।००
१४ आफन्त चौकको पूल चौडा गने काया ५०००००।००
१५ आवश्यक स्थानमा सडक बिी व्यवस्था गने २०००००।००
१६ त्तवमभन्न बाटो ममात सम्पन्न ५०००००।००
१७ सोनापुर महाराजथान घेराबारा ५००००।००
१८ मैनाखोता टोलमा ढल ननमााि ७०००००।००
१९ कांटा चौक देणख तीनपैनी सम्म अधुरो रहेको कालोपत्र ेसम्पन्न ६०००००।००
२० चन्रमेचेको घर देणख फाबेन कृत्तष फमा जाने बाटो ग्राभेल ५००००।००

क्रमश...



क्र.स.ं योजनाको नाम
ववननयोजजत 
रकम

२१ चन्रमेचेको घर देणख कुमार पौडलेको घर जाने बाटो ग्राभेल १०००००।००
२२ इलेतरक स्पे्र टयांकी अनुदान २५००००।००
२३ पश ुबबमा ११००००।००
२४ अशतत अपाङ्ग स्वास््य बबमा सम्पन्न १०५०००।००

२५
गेउररया खोलामा आवश्यक स्थानमा ननयन्त्रि तथा बांसको 
पाइमलगं ४०००००।००

२६ सूचना तथा संचार ३५०००।००
२७ भैपरी ५००००।००

जम्मा 7250000.00





क्र.स.ं जजम्सी वववरण चालु ममषत गनुषपने जम्मा
१ जग्गा ०–१७–५.२५ – ०–१७–५.२५
२ दईु तले भवन १ थान – १ थान
३ बाइक पाकका ङ १ थान – १ थान
४ व्यापाररक सटर १३ कोठा – १३ कोठा
५ प्लाक्टटक कुसी ५० थान – ५० थान
६ स्टील दराज ८ थान – ८ थान

७
काठको हिा भएको र 
नभएको कुसी २ थान ४ थान काम नलाग्ने६ थान

८ घुम्ने कुसी २ थान ५ थान काम नलाग्ने ७ थान
क्रमश...



क्र.स.ं जजम्सी वववरण चालु ममषत गनुषपने जम्मा
९

काठको टेवल र VIP 
टेबल ८ थान – ८ थान

१० स्टील टेबल ३ थान – ३ थान
११ आराम कुसी ३ थान – ३ थान
१२ बेञ्च २ थान – २ थान
१३ काठको दराज १ थान – १ थान
१४ सूचना बोडा ४ थान – ४ थान
१५ मसमलगं फेन १० थान – १० थान
१६ स्टेन फेन २ थान – २ थान

क्रमश...



क्र.स.ं जजम्सी वववरण चालु ममषत गनुषपने जम्मा
१७

साउण्ड मसस्टम ठूलो 
र सानो १।१ थान – १।१ थान

१८ माइक्रो फोन र स्टेन १ थान – १ थान
१९ कम्प्युटर डतेसटप ३ थान – ३ थान
२० त्तप्रन्टर ३ थान २ थान ५ थान
२१ व्यारी ३ थान २ थान ५ थान
२२ इन्भटर २ थान – २ थान
२३ यााक टेबल २ थान – २ थान
२४ भ्याकुम क्तलनर ० थान १ थान १ थान

क्रमश...



क्र.स.ं जजम्सी वववरण चालु ममषत गनुषपने जम्मा
२५ सोलार प्यानल ६ थान – ६ थान

२६ 
एल.जी. हटमभ र 
वालबे्रकर १।१ थान – १।१ थान

२७ टेमलफोन २ थान – २ थान 
२८ सोफा २ थान १ थान ३ थान



क्र.स.ं जजम्सी वववरण कैफफयत
१ स्टील दराल १ थान
२ यााक दराज १ थान
३ घुम्ने कुसी ३ थान

जम्मा ५ थान



क्र.सं.खचष शीर्षक ववननयोजजत
वावर्षक रकम

जम्मा खचष 
रकम

बांकी रकम

१ कमाचारीको बैठक भिा २५०००।०० ० २५०००।००
२ पानी तथा बबजुली २५०००।०० ० २५०००।००
३ सञ्चार महशुल २५०००।०० २०००।०० २३०००।००
४ इन्धन ३५०००।०० १२०७८।०० २२९२२।००
५ सवारी साधन ममात खचा ७५०००।०० ३०८७०।०० ४४१३०।००

६
मेमशनरी तथा औजार ममात 
संभार तथा सञ्चालन खचा

२५०००।००
१५६०।०० २३४४०।००

७ मसलन्द तथा कायाालय सामग्री २००००।०० ७७००।०० १२३००।००

८ अनुगमन खचा ६००००।०० ० ६००००।००

९ त्तवत्तवध खचा ११००००।०० ४२०६५।०० ६७९३५।००
जम्मा ४०००००।०० ९६२७३।०० ३०३७२७।००



क्र.स.ं व्यवसायको प्रकार सखं्या
१ ननमााि सामग्री खररद बबकक्र २
२ ढुवानी सेवा १
३ दैननक खाजा, नास्ता, महदरा, माछा, मासु बबकक्र २
४ ककराना पसल ७
५ मोटरसाइकल ममात तथा पाटास बबक्री २
६ दैननक फलफुल तथा सब्जी त्तवकक्र त्तवतरि १
७ लेखा व्यवस्थापनको काया १
८ फननाचर सामाग्री बबकक्र त्तवतरि १
९ नुडल्स उत्पादन १
१० रेडडमेड लिा कपडा तथा जिुा चप्पल बबकक्र १
११ पुजा सामाग्री बबकक्र १
१२ मोवाइल ररपेयररङ्ग सेन्टर १
१३ पेय पदाथा सब डडलर १
१४ सक्जाकल सामान तथा खाद्यान्न सामान बबकक्र १

जम्मा २३

























कमल गाउँपाललका वडा नं. ७ को भगुोल न्सा































०७७/०७८ अन्तगगत प्रथम चौमालसक भत्ता लवतरण कार्गक्रम



घर घरमा गई भत्ता लवतरण कार्गक्रम







सामालिक सरुक्षा अन्तरकृर्ा कार्गक्रम



गेउरिया पश्चिम श्च िंहदेवी आधािभुत श्चवद्यालय जानेबाटो

कालोपते्र  डक











धन्यवाद !



ब िंमल थापा

लखनपुर स्वास््य चौकि

चौमासिि िसमक्षा २०७७/ ०७८



ओपपडि िेवा
क्र.स. नयााँ सेवा ग्राहि जम्मा सेवा 

ग्राहि

महिला १२७३ १५७२

पुरुष १०६५ १२१३



Top 10 diseases

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Top 10 Diseases in 1st quarter 2077/78



खोप िेवा

BCG १३३

DPT /OPV/PCV/ROTA/FIPV -1 ९७ ROTA -70

DPT /PCV/OPV/ROTA-2 ७३ROTA 49

DPT/OPV/FIPV-3 ९०

MR-1/PCV-3 ११६

JE १६०

MR-2 १६३

TD ७९

खोपिा किसिम                लगाउने  च्चािो ििंख्या

भाद्र महिनामा खोप नचलेिो



पररवार ननयोजन िेवा
साधन नया 

प्रयोग
कर्ाा

अननय
ममर्र्ा

िाल 
अपनाइ-
रिेका

जम्मा
खर्ा

condom 3980

pills 12 39 329 1020

Depo 9 34 292 420

IUCD 32

Implant 17 3 97 17

Minilap 19



िुरक्षक्षत माततृ्व
S.N. <20 years >20 years

4th ANC visit as 
any time

10 61

4th ANC visit as 
a protocal

4 25

4 ANC visit as 
a protocal

6 16



क्षयरोग ननयन्त्रण िाययक्रम
प्रकार महिला पुरुष ग.र् आ.ब 

पहिलो 
र्ोमामसकमा

फोक्िोिो 
हि.ब .

१ ३

पप.सि.डि. १ १

अन्त्य २



िुष्ठरोग ननवारण िाययक्रम
महिला पुरुष

गत  षयिो ४

नया १



िायय योजना

• िायय योजना स्वा. शाखा , प्रमुख तथा िाययक्रम 
फोिल पियन ब च िमन्त्वय गरर  नाउने

•  ापषयि िाययक्रमिरुलाइ िमेहि  ापषयि िाययपारो 
ननमायण गरर िमा ेश गने।



िेवा ििंचालन तथा चनुौती 
असभलेख ब्य स्थापन

• अनलाइन रेिडि यग ब्य स्था 
गने।

• ब रामी पुजायिो पेजलाइ 
 ढाउने।

ओ.पप.डि. िेवा
• उपिरणिो पाररपुती
• गणुस्तर िोसल िकक्रय
 नाउने

खोप िाययक्रम
•आधारभुत िेन्त्द्रमा नै खोप 
ििंचालन
•स्वास््यिमीलाइ खोप तासलम
•िामाग्री पाररपुती

पररवार ननयोजन
•उपिरणिो पाररपुती
•िेिलाइि क्क्लननििो ब्य स्थापन
•िाययक्रम ििंचालन
•ननक्ज क्क्लननि ाि ररपोिय सलने 
ब्य स्था
•तासलमिो ब्य स्था



क्षय /िुष्ठ िाययक्रम

• नया रोगीिो पहिचानिो लागग contact tracing र 
currier  प्रभा िारी  नाउने।

• िोसभि-१९ अस्पतालमा रिेिा TB ििंिास्पद  
ब रासमलाइ BNMT ििंस्था ििंग िमन्त्य गरी खिार 
पररक्षण गने ।

• PBC case भएिा पररवारमा ५  षयमुननिा 
 ाल ासलिा भए नतननिरुलाइ हि.ब .  ाि  चाउन  
अननवायय HRऔषधी चलाउने



क्षय /िुष्ठ िाययक्रम

• िुिुम् ािी लगायत पिुच नपुगेिा  स्तीमा र पुराना 
ििंक्रसमत भएिो स्थानमा माइस्क्रोििोपपि  षयमा २ 
पिि ििंचालन गने।

• लखनपुर स्वास््य चौकििो क्षयरोग ल्या  दताय 
प्रिृया यथा सशघ्र अगािी  ढाउने।



िुष्ठरोग

•  षयमा २ पिि िुष्ठरोग खोज पिताल(screening)
गने ।

• LPEP लाइ प्रभािारी  नाउने।



िुरक्षक्षत माततृ्व
गर्ावर्ी जााँर् (ANC )

• ANCप्रोिोिल  अनुिार जााँच 
 ढाउन जाचाँ गरे  ापतिो
िेवा िबु धा  ारे जानिारी 
मलुि िाययक्रम ििंचालन गने।

• उपिरणिो पररपुनत य

सतु्केरी जााँर् ( PNC)

• PNC प्रोिोिल  अनुिार जााँच 
 ढाउन जाचाँ गरे  ापतिो िेवा 
िबु धा  ारे जानिारी मलुि 
िाययक्रम ििंचालन गने।



प्रयोगशाला

• प्रयोगशाला िेवा ब स्तारिो लागग आ स्यि उपिरण 
थप गने



भाब  िाययक्रम

• ब ध्धालय स्तरमा मनो ैझाननि परामशय िाययक्रम 
ििंचालन गने।

• गा.पा. स्तरिा िाययलयिरुमा स्तनपान िक्ष
ििंचालनिा लागग पिल गने।

• हदवसिय िाययक्रमलाइ प्रभा िारी रुपमा ििंचालनमा 
ल्याउनु पने ।

•  ापषयि स्वास््य मिोत्िव िाययक्रम ।



s] pknAwL xfl;n u¥of}+ < 
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पामलकािरुको र्ूममका 
• आधाररू्र् स्वास््य सेवाको लागग आत्यवाश्यक औषधी, मानव 

संसाधन, पूवााधार र्था उपकरण व्यवस्थापन गने 

• आधाररू्र् स्वास््य सेवामा सबैको समान पिूाँर्को लागग 
आवश्यक कायाक्रम बनाई लागु गने 

• प्राकृनर्क प्रकोप र्था बबपर्मा आधाररू्र् स्वास््य सेवा 
सुननश्श्र्र् गने 

• सामाश्जक स्वास््य सुरक्षामा गररब र्था बबपन्न पहिर्ान गरर 
उक्र् कायाक्रममा सिर्ागी गराई स्वास््यमा पिुाँर् बााउने

• प्रर्ावकारी अनुगमन, मूलयांकन, र्था ननयमन



नेपालले गरेिा अन्त्तराक्ष्िय प्रनतवद्धतािरू
हदगो पविाि लक्ष्य

िन ्२०३० िम्ममा
मात ृमतृ्यू ७० भन्त्दा िम गने

जनििंख्या र पविाि 
िम्वक्न्त्ध अन्त्तराष्िय 

िम्मेलन

पपररवार ननयोजनलाइय पविाििो एजेण्िा वनाउने
िरेि दस्पनतलाइय स्वइयक्च्िि प.नन. िेवामा पिुाँच हदने

महिला पवरूद्द िुने 
हििंिा उन्त्मूलन 
िम्वक्न्त्ध िक्न्त्ध

ममहिला पवरूद्द िुने हििंिािो अन्त्त्य गने

पररवार ननयोजन 
िम्वक्न्त्ध

लण्िन िम्मेलन
पररवार ननयोजनमा लगानी वदृ्हद गने
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स्वास््यका आठ प्रनर्बद्धर्ािरु
मेरा ८ प्रनर्बद्धर्ा, स्वस्थ जीवनको आवश्यकर्ा
१)म तना रहित क्ज नशैलीलाई आत्मिात गिुय
२)म रक्िी, चुरोि, र िुनत यजन्त्य पदाथय ाि िाढै रिन्त्िु
३)म ननयसमत ब्यायाम गिुय
४)म  स्वस्थ र पोपषलो खाना खान्त्ि
५)म ननयसमत स्वास््य जािंच गराउिं िु
६)म प्रदषूण ननयन्त्रणमा िजि रिाँदै आफ्नो घर र िमुदाय 
िफा राख्िु

७)म िाकफि ननयम पालन गिुय
८)म मेरो पररवार र िमुदायिो स्वास््यप्रनत िजि रिन्त्िु



स्वास््य क्षेर: पविाििो मुद्दा  
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िवै उमेरिा िमिूिा व्यक्क्तिालागग 
स्वस्थ जीवन िनुनक्चचत गदै िमदृ्द 

जीवन प्रवधयन गने 



स्वास््य प्रणाली

जनतािो 
स्वास््य

आवचयिता
पुनत य

नेर्तृ्व र 
सशुासन

सूर्ना प्रणाली

औषगध र्था उपकरण

आगथाक श्रोर्

स्वास््य पूवााधार 
मानव श्रोर्
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पोषणको अवस्था

पडु्िोपन:#^ Ü

ख्याउिेपन:१०Ü
 च्चामा रक्तअल्पता: 

४१Ü



नेपालमा रोग ननयन्त्रणिा लक्ष्यिरू
रोकथाम र्था ननयन्रण ननवारण उन्मूलन
हि.पव. नवसशश ुधनुष्ििंिार (भैिेिेिो) पवफर (भैिेिेिो)
एच. आइय.भी. योनरोग िुष्ठरोग (भैिेिेिो) पोसलयो
झािा पखाला िालाजार
िेंगु दादरुा
इयन्त्िेफ्लाइयहिि खसे्र रोग (ििोमा)
न्त्युमोननया िापिपाइयले
रूवेला मलेररया
जिुािो ििंक्रमण आमा वाि वच्चामा िने

एच.आइय.भी, सभररिंगी/सिकफसलि
इयन्त्फ्लुएन्त्जा
लिरे खोकि
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िमानता िमता

सुत्केरी र्था नवजार् मशशु

n}lËs lje]b जार्जानर्
बब
पन्

न
ना
गर

रक
ef}uf]lns If]q 

ckf+utf ePsf JolQm
Ho]i7 gful/s किशोर-किशोरी बबध्यालय 

बाहिरका 



“Unfinished Agenda”

æcem} ck'/f]”

• EoflS;gsf] pkef]u b/df ;dfgtf gePsf] 

• ljZjsf @) Ü eGbf a9L afnaflnsf

cem}klg 5'6L/x]sf

• NDHS 2016 cg';f/ g]kfndf cem} klg ! Ü 

jfnjflnsfx?n] s'g} klg vf]k gkfPsf] / 

@@ Ü n] k"0f{ vf]k gkfPsf] .

• Wf]/} gofF vf]kx?sf] /fli6«o vf]k sfo{qmddf

;dfj]z x'g jfFsL g} 5 . 











कमल गाउँपाललका

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्

पलजिकरण शाखा

को
आ.व ०७७/०७८ को प्रथम चौमालिक प्रगती लववरण 



पलजिकरण शाखाका कमयचारीहरु

क्र.िं. नाम, थर पद फोटो

१ मञ्ज ुदहाल MIS अपरेटर

२
अप्सरा (सङ््गरौला)

कटुवाल
फिल्ड सहायक

िम्मा २ िना



िामालिक िुरक्षा भत्ताको खचय रकम

राफरिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण फवभाग अन्तगगत सञ्चालन ह ुँदै

आएको सामाफजक सरुक्षा कायगक्रम अन्तगगत आ.व. २०७७/७८ को 

प्रथम चौमाफसकमा सामाफजक सरुक्षा तथा संरक्षण अन्तगगत: 

रु. ४,८७,७२,२५९ खचग भएको । 

अक्षरेपी चार करोड ितािी लाख बहत्तर हिार दुई  िर् उ्िाीी



सामाजिक सुरक्षा भत्ता लवतरणको चौमालिक लववरण

लक्षक्षत समुह
पलहलो चौमालिक

कार्म िंङ्ख ्र्ा रकम

िेष्ठ नागररक भत्ता (अ्र्) २,८३१ ३,३१,८९,५७७

िेष्ठ नागररक भत्ता (दललत) २१५ १६,६९,२६७

एकल मलहला भत्ता ५९० ४६,५२,६००

लबधवा भत्ता ६५३ ५१,४१,८००

लोपो्मुख आलदवािी/िनिाती ७० ८,४०,०००

पूणय अपाङ्ख गता भत्ता १५५ १८,३४,६००

अलत अशक्त अपाङ्ख गता भत्ता १७९ ११,४१,६००

बालबललका िुरक्षा भत्ता - दललत २०४ ३,०२,८१५

िम्मा ४,८९७ ४,८७,७२,२५९

अक्षरेपी चार करोड ितािी लाख बहत्तर हिार दुई  िर् उ्िाीी



व्र्लक्तगत घटना दतायको िंलक्षप्त प्रलतवेदन

वडा नं.
ि्म

पुरूष मलहला तेश्रो ललङ्ख ग िम्मा

१ ३९ ४० ७९

२ १५ २८ ४३

३ १९ १८ ३७

४ १६ १५ ३१

५ १४ २४ ३८

६ ३५ १८ ५३

७ २३ २९ ५२

िम्मा १६१ १७२ ० ३३३



व्र्लक्तगत घटना दतायको िंलक्षप्त प्रलतवेदन

वडा नं.
मृत्रु्

पुरूष मलहला तेश्रो ललङ्ख ग िम्मा

१ १६ ४ २०

२ १४ ११ २५

३ ८ ८ १६

४ १२ ३ १५

५ १० ७ १७

६ ७ ७ १४

७ १४ ७ २१

िम्मा ८१ ४७ ० १२८



व्र्लक्तगत घटना दतायको िंलक्षप्त प्रलतवेदन

वडा नं.
िम्ब्ध लबच्छेद लववाह

िम्मा िम्मा

१ १ २०

२ ० १४

३ १ ११

४ २ ११

५ ३ १३

६ २ १२

७ ० १७

िम्मा ९ ९८



व्र्लक्तगत घटना दतायको िंलक्षप्त प्रलतवेदन

वडा नं.

बिाई िरी आएको बिाई िरी िाने बेवाररिे

दताय िं्र्ा िदस्र्को िं्र्ा दताय िं्र्ा िदस्र्को िं्र्ा िम्मा

१ ९ ३८ १६ ६२

२ १८ ६१ १३ ४३

३ ६ १९ ६ २३

४ ७ २७ १९ ६५

५ ४ १० ७ २४

६ ९ ३३ १० ३३

७ ७ २२ १७ ६७

िम्मा ६० २१० ८८ ३१७ ०



Digitization
(लडलिटाई िेशन)

▪ घटना दतागको हस्तफलफखत ढड्डा Digitalize गनगका लाफग 

बोलपत्र मािग त सेवा प्रदायक कम्पनी National Incubation & 

Research Center Pvt. Ltd छनोट भई सम्झौता भईसकेको ।

▪ घटना दतागको हस्तफलफखत ढड्डा Digitalize गन ेक्रममा साफवक 

तोपगाछी गा.फव.स.का ढड्डाहरुको scanning तथा data entry 

को काम भईरहकेो ।



• सामाफजक सरुक्षा तथा व्यफतिगत घटना दताग प्रणाली सदुृढीकरण आयोजना 

अन्तगगत सबै वडामा सम्बफन्ित वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा गनुासो सनुवुाई 

सफमफत गठन भएको ।

• गनुासो सनुवुाई सफमफत गठन भए पश्चातसबै वडामा सामाफजक सरुक्षा तथा 

व्यफतिगत घटना दताग सम्बफन्ि अफभमफुखकरण कायगक्रम सञ्चालन भएको ।

गाउँपाललका स्तरीर् िलमत गीन तथा कार्यक्रम



घटना दताय िशंोधनको नर्ाँ प्रावधान

• राफरिय पररचय पत्र तथा पंजीकरण ऐन 

२०७६ को दिा २५ मा १ वर्ग भन्दा बढी 

अवफिको फववरण सच्याउने काननूी 

प्राविान नदफेखएको ह दाुँ संशोिन गने कायग 

रोफकएको



ध्र्वाद



प्रस्तुतकतता:-दिपक प्र. िाहाल स्वतस््य चौकी  तपगाती   
गद :- हे.अ 



स्वतस््य संस्थत सन्चतलन तथत ब्यवस्थतगन 
समिती(HFOMC)



किाचतरी सतंाठननक चतर्ा



•PHC Outreach Clinic:

S.N Name  of  ORC-Clinic Distance  from
HF(hour)

1 Sarangpara 1 hour 29 minute

2 Bansbaari 1 hour

3 Kerkha 1 hour 5 minute

गाउँघर क्ललनिक हरेक मदहिाको १७ गते िेखी १९ गते सम्मा सन्चालि हुिे गरेको छ ।



•Immunization Clinic:
S.N Name  of EPI-Clinic Distance from  

HF(Hour)

1 Kerkha 1 hour  5 minute

2 Mujurbhitta 1 hour

3 Sarangpara 1  hour  29 minute

4 Bansbaari 1 hour

5 Bhutlung 1 hour  24 minute

6 Health Post 0

खोप क्ललनिक हरेक मदहिाको ११ गते िेखी १६ गते सम्मा सन्चालि हुिे गरेको छ । 



FINANCIAL RESOURCE
Source Budget 

Received

Budget 

Expenditure 

% 

Expenditure 

Balance at the 

end of the FY

Balance of previous year 

(FY 2071/72)

MoH/DoHS

DDC

VDC /Municipality 250000

Development Partner

NGOs 

Community 

Others …….. 

Total



Target Population FY 2077/78
Target population Number

Total Population 27472

Under 1 year 584

Under 2 years 1132

6-12 months 293

6-59 months 2437

12-59 months 2144

Under 5 years: 2728

Female Pop 15-49 years 8324

Married Female Pop 15-49 years 6309

Expected Pregnancies 709

Adolescent Population 10-19 years 5041

Expected live birth 602



Health Service Provided From HF
 OPD

 Integrated Management of Neonatal and Childhod Illness(IMNCI)

 Family Planning Service :- Condom,Depo,Pills,IUCD,Implant

 Safe Motherhood :-ANC,PNC,Delivery,Safe Abortion Service 

 PHC-ORC,EPI-ORC

 Tuberculosis 

 Leprosy

 Malaria/Kala-azar control programme

 Health Education

 Counselling and Testing for HIV/AIDS

 Laboratory Service

 Nutrition Programme



Test perform in Lab:-
 Haemoglobin Test
 Total  Leucocyte Count (TLC)
 Diffrential Leucocyte Count (DLC)
 Blood  Grouping
 Pregnancy  Test  (UPT)
 Venereal  Disease  Research  Laboratory  Test (VDRL)
 Blood  Sugar
 Uric  Acid
 Malaria Test  (RDT)
 Dengue  Test
 AFB  Sputum
 Hepatitis  B surface  antigen (HbsAG )  Test 
 Urine  Routine  Microscopic  Examination (Urine RME)
 Stool  Examination
 HIV  Test
 Bilirubin Test
 Widal Test (Typhoid)



स्वास््य ससं्थावाट सेवा

पाएकाहरुको जम्मा सखं्या ( नयााँ
+ थप पटक )

२३९१ 

स्वास््य संस्थावाट सेवा पाएका जेष्ठ

नागरिक (६० वर्ष भन्दा

माथथका)हरुको जम्मा संख्या

५८१ 



खपग कतयाक्रि
B.C.G १०४ 
DPT-HepB-Hib 1st ७८
DPT-HepB-Hib 3rd ९०
OPV 3rd ९०
PCV 3rd १२१
ROTA ११४
FIPV-2nd ९०
MR 1st १२१
MR 2nd ७५
JE १३०
Fully immunized(12-23months) ७५
T.D-2nd २४ 
T.D-2+ 0



गपषण कतयाक्रि(Nutrition)
पहहलो पटक वृहि अनुगमन गरिएका (२ वर्ष मुहनका ) बालबाहलका संख्या १०१ 

पथहलो पटक तौल थलएका (२ वर्ष मथुनका) बालबाथलका मध्ये जोथिम तथा अती

जोथिम बाल बाथलका संख्या
0

वथृि अनगुमन गरिएका २ वर्ष मथुनका जम्मा बाल बाथलकाहरुको संख्या (नयााँ+
दोहोयाषइ आएको) २७१ 

पथहलो पटक आइिन चक्की पाएका (नयााँ) गभषवथत मथहलाहरुको संख्या ३५

१८० आइिन चक्की पएका गभषवथत मथहलाहरुको संख्या २८ 

जकुाको और्धी पाएका गभषवथत मथहलाहरुको संख्या २५ 

थभटाथमन ‘ए’ पाएका सतु्केिी मथहला हरुको संख्या 0



नवजतत मििु तथत बतलरपाकप
एकककक्रत ब्यवस्थतगन(IMNCI)

२ महहना सम्मका हबिामी हििु हरुको सखं्या (स्वास््य ससं्था

स्ति )
0

स्वास प्रस्वास िोग लागेका ५ वर्ष मथुनका बालबाथलकाहरुको संख्या(स्वास््य संस्था, गाउाँघि
थक्लथनक ि म.स्वा . स्व.से.स्ति)

२१६

स्वास प्रस्वास िोग लागेका ५ वर्ष मथुनका बालबाथलकाहरुको संख्या(म.स्वा.स्व.से.स्ति ) १८८

थनमोथनय + कडा थनमोथनय भएका ५ वर्ष मथुनका बाल बाथलकाहरुको संख्या(स्वास््य
संस्था+गाउाँघि थक्लथनक + म.स्वा.स्व.से.स्ति)

१ 

कडा थनमोथनय भएका ५ वर्ष मथुनका बाल बाथलका हरुको संख्या(स्वास््य संस्था+ गाउाँघि
थक्लथनक) 0

झाडा पिाला लागेका ५ वर्ष मथुनका बालबाथलकाहरुको संख्या(स्वास््य संस्था + गाउाँघि
थक्लथनक + म.स्वा .स्व.से)

१९२

झाडा पिाला लागेका ५ वर्ष मथुनका बालबाथलकाहरुको संख्या(म.स्वा.स्व.से.स्ति ) १८५

कडा जल थबयोजन भएका ५ वर्ष मथुनका बालबाथलक(स्वास््य संस्था स्ति) 0

झाडा पखाला लागेका ५ वर्ष मनुिका बालबाललकाहरुलाई क् िंक र
ओ.आर.एस वाट उपचार गररएको ववरामी सिंख्या

१९२ 



सुरक्षित ितततृ्व कतयाक्रि(Safe 
Motherhood)

१. ार्ावनत सेवत

पथहलो पटक जााँच गरिएको गभषवथत मथहलाहरुको संख्या ४७

चौथो मथहनामा गभषवथत जााँच सेवा २० वर्ष मथुनका ३

२० वर्ष माथथका १६ 

प्रोटोकल अनसुाि ४ पटक (४ ,६ ,८ ि ९) मथहनामा जााँच गरिएको

गभषवथत मथहलाहरुको संख्या

२८ 



२. प्रसुती सेवा
दक्ष प्रसतुीकमी (डक्टि नसष ि ताथलम प्राप्त अ.न.थम बाट प्रसतुी गिाएको संख्या (घि ि
स्वास््य संस्थामा दबैु ) 0

अन्य स्वास््यकमीबाट (दक्ष प्रसथुतकमी बाहके)प्रसतुी गिाएको जम्मा संख्या (घि ि
स्वास््य संस्थामा दबैु ) 0

स्वास््य संस्थामा प्रसतुी भएको संख्या
0

३. सुत्केिी सेवा
प्रोटोकल अनसुाि ३ पटक सतु्केिी जााँच गिेको संख्या

0

गभाषवस्था प्रशव अवस्था ि सतु्केिी अवस्थामा मतृ ्यु भएका मथहलाहरुको संख्या
(स्वास््य संस्था ि समदुाय दबैु) 0



सुिहित गर्षपतन सेवा

सिुथक्षत गभषपतन सेवा पाएका मथहलाहरुको संख्या 0

परिवाि हनयोजन (Family Planning)

थपल्स नयााँ प्रयोगकताषहरुको संख्या ५

थडपो नयााँ प्रयोगकताषहरुको संख्या १

आइ .य.ु थस .थड नयााँ प्रयोगकताषहरुको संख्या 0

इम््लान्ट नयााँ प्रयोगकताषहरुको संख्या ११

बन्ध्याकिण नयााँ प्रयोगकताषहरुको संख्या (थमथनल्याप + भ्यासेक्टोमी ) 0

कण्डम थवतिण गरिएको (गोटा) ४००

हाल अपनाइिहकेाहरुको संख्या थपल्स २१४

हाल अपनाइिहकेाहरुको संख्या थडपो १२३ 



हाल अपनाइिहेकाहरुको संख्या आइ .यु. हस .हि १६

हाल अपनाइिहकेाहरुको संख्या इम््लान्ट ६२

म .स्वा .स्व .सेहवका कायषक्रम (FCHV)

प्रथतवेदन संकलन गरिएका मथहला स्वास््य स्वयं सेथवकाहरुको संख्या ४६

म .स्वा .स्व .से. ले सेवा प्रदान गिेको जम्मा संख्या १५६६

आमा समहुको बैठक बसेको पटक ४६ 

प्राथहमक स्वास््य सेवा/गाउाँघि हललहनक कायषक्रम

थक्लथनक संचालन भएको पटक ९

गाउाँघि थक्लथनकबाट सेवा पाएकाहरुको संख्या ४६९ 



ियिोग हनयन्त्रण कायषक्रम

नयााँ थबिामीहरुको संख्या ७ 
दताष भएका जम्मा थबिामीहरुको संख्या ९ 
उपचाि पिुा गिेका जम्मा थबिामीहरुको संख्या(Cured+Completed)
जनामा

९  
खकाि नहतजा परिवतषन ( नयााँँाँPBC हबिामीहरु)

४ मथहना अगाथड दताष भएका जम्मा थबिामीहरुको संख्या १ 
िकाि नथतजा परिवतषन १  

खकाि नहतजा परिवतषन (रिल्याप्स,फेहलयि ,लस्ट टु फलोअप PBC हबिामीहरु)

४ मथहना अगाथड दताष भएका जम्मा थबिामीहरुको संख्या १
िकाि नथतजा परिवतषन १  

हनको र्एका नयााँ हबिामीहरु

१ वर्ष अगाथड दताष भएका थबिामी संख्या ९ 
थनको भएको संख्या ४ 
उपचाि पिुा भएको संख्या ५ 



कुष्ठरपा ननयन्रण कतयाक्रि
(Leprosy)

नयााँ दताष र्एका हबिामीहरु

एम.थव 0

थप.थव 0

उपचाि पुिा र्एका हबिामीहरु

एम.थव २
थप.थव २
जम्मा ४  

महहनाको अन्त्त्यमा जम्मा हबिामीहरु

एम.थव ३ 
थप.थव 0

जम्मा ३ 



ओ .पग .डि (OPD) सेवत
Outpatient (OPD) new visits 

1845

% of outpatient (OPD) new 

visits among total 

population(6693)

27.5

Proportion of female patients 

among total new OPD visits

53.7%



प्रयपाितलत सेवत 
A.Haematology D.Biochemistry
1 Haemoglobin 30 1 Blood Sugar 85

2 Total Leucocyte Count 8 2 Uric Acid 11

3 Diffrential Leucocyte
Count

8 3 Bilirubin 28

4 Blood Grouping 22 E.Virology

B.Immunology 1 HIV 14

1 Pregnancy Test(UPT) 21 2 HBsAg 15

2 VDRL 14 F.Parasitology

C.Bacteriology 1 Urine RME 25

1 AFB Sputum 19



Analysis and Presentation  for Disaggregated Data, Fiscal Year, 2076/77

Indicator

Ethnicity/Caste Groups
Total

1 2 3 4 5 6

N
N N N N N

N

Fully immunized 

children (as % of 

Under 1 Yrs Population)

15 26 2 0 32 0 75

Enroll in CBIMCI 

Programme
23 38 0 0 28 0 89

Underweight Children 

(<2 Year)
0 0 0 0 0 0 0

Institutional Delivery 0 0 0 0 0 0 0

Abortion Cases 0 0 0 0 0 0 0

Outpatient Cases 209 576 36 0 1024 0 1845

Inpatient Cases 0 0 0 0 0 0 0

New HIV+ Cases 0 0 0 0 0 0 0

New Leprosy Cases 0 0 0 0 0 0 0

New TB Cases 0 4 0 0 3 0 7

Gender Based Violence 0 0 0 0 0 0 0



क् न्सी सामािहरूः
कम््युटर सेट १ थाि 
वप्रन्टर १ थाि
सेलम अटमेदटक एिालाइ र १ थाि
ल्यापटपूः१थाि स्वास््य कायाषलयबाट 
प्रा्त

इन्भटषर चालु १ बबगे्रका १



हाल समस्याहरूः
एिालाइ र  डाि हुि बाँकी 
Motor Cycle Parking अभाव
भवि छत चुदहिे 
स्वच्छ खािेपािी  डाि अभाव 
ताललम सिंचालिका लागग Projector अभाव



Some glimpse of FP service:-







प्रथम चौमासिक प्रगती प्रसतवेदन

आ व २०७७।०७८

िमदृ्ध कमल हाम्रो िरोकार

कमल गाउँपासलका गाउँकार्यपासलकाको कार्ायलर्,

कृसि सवकाश शाखा 

तोपगाछी ,झापा

१ नं प्रदशे , नेपाल



k[i7 e"dLM

emfkf lhNnfsf] klZrd tk{m emfkf lhNnfsf] bds

gu/kflnsf;+u l;dfgf hf]l8Psf] sdn ufpFkflnsf s[lif

pTkfbgsf] b[li6n] cu| :yfgdf 5 . Uff=kf=sf w]/}h;f] j8fx?sf]

d'Vo cfo>f]t s[lif g} xf] . o; uf=kf=sf] pQ/ tkm{ O{nfd

lhNnfsf] r'/] kxf8 kb{5 eg] blIf0f tkm{ uf}/fbx g=kf=/ k'j{df

lzj;tfIfL gu/kflnsf kb{5 . sl/j &))) x]S6/ v]tL of]Uo

hldg ePsf] o; ufpFkflnsfsf] d'Vo ?kdf vfBfGgafnL, wfg,

ux'+, ds}, bnxg, t]nxg nufot, t/sf/LafnL, cfn', sfpnL,

aGbf, 6df6/, le08L, s/]nf cflb Pj+, kmnkm'ndf ljz]if u/L

cf+k, lnrL, sfutL nufotsf v]tL Joj;flos ?kdf x'g]

u/]sf] kfO{G5 .



kl/roM

b]z gof+ zf;sLo ;+/rgfdf uP kl5 hgtfnfO{

;xh ;]jf ;'ljwf k'of{pg] p4]Zon] ljleGg ljifout

sfof{nox? :yfkgf eO{ ;]jf k|bfg ug{] lznlznfdf sdn

ufpFkflnsf s[lif ljsf; zfvfsf] :yfkgf eof] . ufpFkflnsf

If]qsf s[ifsx?nfO{ d"ntM k|fljlws ;]jf k|bfg ug{] x]t'n]

ufpFkflnsfsf] gLlt tyf sfo{qmdnfO{ dWogh/ u/L ljleGg

s[lif sfo{qmdx?sf] th'{df u/L ufpF;efdf k]z ul/of] . kfFrf}F

ufpF;efaf6 kfl/t cf=j=@)&&÷)&* sf] l:js[t jflif{s s[lif

ljsf; sfo{qmd sfof{Gjog u/L ;f] sf] k|yd rfdfl;s k|ult

k|ltj]bg tof/ ul/Psf] 5 .



p4]ZoM

 Joj;flos ?kdf s[lif k]zfnfO{ ckgfpg k|f]T;flxt ug{] .

afnL ;3gtf a[l4 ug{] .

 :j:y afnL pTkfbg,cfuf{lgs,k|fs[lts v]tLnfO{ k|f]T;fxg ug{] .

hldg af+emf] /fVg] k|a[lQnfO{ lg?T;flxt ug{] .

s[lif pTkfbg / pTkfsTj a[l4 ug{] .

nfut vr{ sd u/L a9L d'gfkmf cfh{g ug{] .

ul/jL Go'lgs/0f ug{] .

cfo{cfh{gsf cj;/x? pknAw u/fpg] .

cfot k|lt:yfkg / lgof{t k|jw{gdf 6]jf k'of{pg] .

vfB tyf kf]if0f ;'/Iff ;'lglZrt ug{] .



कृसि शाखामा कार्यरत कमयचारी सववरणः

क्र स पद दरवन्दी पदपुर्ति ररक्त कैर्ियत

१ असिकृत १ ० १

२ प्रा ि १ १ ०

३ ना प्रा ि २ २ २ एक स्थानीर् तह 

एक कृसि प्रासवसिक

अन्तगयत कार्यरत

४ जम्मा ४ १ ३



कृसि सवकाि शाखाको सजन्िी िामसि सववरणः
क्र सं सामग्रीको नाम ईकाइ पररमाण कैर्ियत

१ जैसवक मल उत्पादन गने िेड थान १

२ ल्र्ाव टेवल थान १

३ माटो समसनल्र्ावका िामिी िेट १

४ जैसवक झोलमल उत्पादन गने डम थान ३९

५ च्र्ापकटर मेसिन थान १

६ सिँचाइ मोटर ०.५ ईन्चको थान १

हसँिर्ा थान ४



कृसि सवकाि शाखाको सजन्िी िामसि सववरण

क्र सं सामग्रीको नाम ईकाइ पररमाण कैर्ियत

१ दराज सस्टल थान १

२ असिि रर्ाक थान १

३ डेक्ि टप कम््र्टूर थान १

४ ल्र्ापटप थान १

५ आमय चरे्र थान २

६ कुिी ्लासिक थान ५

७ मोटरिाइकल थान १

८ टेवल थान ३

९ कुिी ररभसल्वंग थान ३



आ व २०७७।०७८ को प्रथम चौमासिक प्रगसत सववरणः

क्र िं कृयाकलाप (Activities)

ईकाइ आ व २०७७।०७८ को प्रथम 

चौमार्सक प्रगर्त र्ववरणः

लक्ष्र् 

पररमाण

भार प्रगती

पररमाण

१
जैर्वक तथा बानस्पर्तक  मल /र्बषादी 

उत्पादन कायिक्रम पटक
१ २९.२

१

३ बाली िंरक्षण सशसवर िँचालन िंख्र्ा ३ २.९ २

४ अद्यक्ष्र्  कृसि पकेट सवकाि कार्यक्रम िँख्र्ा १ १४.६ १

५ माटो पररक्षण र ििुार समसनल्र्ाव स्थापना िंख्र्ा १ १४.६ १

९
व्र्ाविासर्क च्र्ाउखेती गने कृसि िमयको

मागको आिारमा िाझेदारी कार्यक्रम
िंख्र्ा १ ८.७ १



क्र िं कृर्ाकलाप (Activities)

ईकाइ आ व २०७७।०७८ को प्रथम 

चौमार्सक प्रगर्त र्ववरणः

लक्ष्य

पररमाण

भार प्रगती

पररमाण

१०
व्र्ाविासर्क मौरीपालक कृिकहरुको 

मागको आिारमा िाझेदारी कार्यक्रम पटक
१ ४.४

१

११

व्र्ाविासर्क मिलाबाली लगाउने 

कृिकहरुको मागको आिारमा 

िाझेदारी कार्यक्रम

िंख्र्ा १ २.२ १

१२
परुाना रैथानेबाली उत्पादन तथा 

प्रवियन कार्यक्रम
िंख्र्ा १ ३.२ १

१४ तरकारी िीडकीट सवतरण िंख्र्ा २०० १.२ २००

२८ कार्यक्रम िामिी ढुवानी िंख्र्ा १ ०.९ १



२६ भैपरी र र्वर्वध पटक १ २.९ १



शसति अनुदान तिि का कायिक्रमहरः

३

रासिर् तथा स्थानीर् महत्वका खाद्य तथा

पोिण ििुारमा टेवा परु्ायउने बाली वस्तकुो

िाना व्र्ाविासर्क कृसि उत्पादन केन्र

पकेट सवकाि कार्यक्रम िंचालन

पटक १ ३६.४ १



कृिक िमहु तथा व्र्ाविार् दतायको सववरणः

जम्मा दताय भएका कृिक िमहु िङ्ख्र्ाः१०३

र्ि आ व को प्रथम चौमासिकमा दताय भएका कृिक िमहु 

िँख्र्ाः५

जम्मा दताय भएका व्र्ाविार् (िमय) िँख्र्ाः७७

र्ि आ व को प्रथम चौमासिकमा दताय भएका व्र्ाविार् 

िँख्र्ाः३



कार्यक्रममा खचय सववरणः

▪ जम्मा कार्यक्रम बजेट रुः३४,३०,०००।००

▪ जम्मा खचय भएको रकम रुः२८,३०,०००

▪ खचय हुन निकेको रकम रुः६,००,०००

▪ सवत्तीर् प्रगसत प्रसतशतः८२.५०

▪ भौसतक प्रगसत प्रसतशतः८६.६६



समस्या र चुनौतीहरः

जनशसिको अभाव

र्वुा पसु्ताका लासग कृसि के्षत्र रोजाईको सविर् बन्न निक्नु

कृसि के्षत्रमा काम गने कृसि श्रसमकको अभाव 

जसमन खण्डीकरण भइरहकेो कारण मसेिनरी कृसि र्न्त्र उपकरणहरुको 

प्रर्ोगमा िमस्र्ा भइरहकेो

िसुनसित बजार नभएको कारणले ढुक्क भएर कृसि व्र्ाविार् अपनाउन 

निसकरहकेो

िमर्मा उत्पादन िामिीहरुको िहज उपलव्िता नहुनु



सझुावहरः

र्वुा वगयले कृसि के्षत्रको अपनत्व सलनपुने

आिसुनक मेसशनरी कृसि  ओजार उपकरणहरु अनदुानमा उपलब्ि 

गराउन प्रदशे िरकारिँग िमन्वर् गरी प्रभावकारी रुपमा िहज 

उपलव्ि गराउनपुने

जमीन खण्डीकरणलाई सनरुत्िासहत गने खालका नीसतहरु 

अवलम्बन गररनपुने

िसुनसित बजारका लासग गोदाम घर कोल्ड स्टोर दाना उद्योगहरु 

सचउरा भजुा अचार आसद उत्पादन गनय सविशे िहुसलर्त सदईनपुने

अगायसनक उत्पादक कृिकहरुलाई िम्मान र परुस्कृत गररनपुने



उपलर्धधहरः

कृषकहरका समस्याहर स्थलगत रपमा नै पर्हचान गरी समाधानका लार्ग सुझाव उपलव्ध 

गराउने पररपाटीको र्वकास भएको 

कृर्ष के्षत्रमा युवा पुस्ताको ध्यानाकषिण भइरहेको।व्यावसार्यक खेती गरी लाभ र्लन सर्कने

रहेछ भन्ने र्वश्वास बढेको 

रासायर्नक मल र्वषादीको र्बकल्प तयार गरी यसबाट उत्पादन गनि सर्कने धारणाको 

र्वकास भएको 

माटो पररक्षण र कृर्ष चुन प्रयोग गनुिपछि भन्ने धारणाको र्वकास भएको



कृर्ष र्वकास शाखाको भावी रणनीर्तः

प्राङ्गाररक प्रमासणकरणका लासग पहल गररने

 प्राङ्गाररक प्रमासणत गररएको कृसि उपज सवसक्र गनयका लासग छुटै्ट

िेडको व्र्वस्थापन गररने 

अगायसनक उत्पादक कृिकहरुलाई िम्मान र परुस्कृत र्िै आ व बाट 

िरुुवात गररने

हाल उत्पादन गद ैआएको जैसवक तथा अगायसनक मलखादलाई स्थार्ी 

िंरचना सनमायण गरी व्र्ापक रुपमा तर्ार गरी कृिकहरुलाई सनशलु्क 

उपलब्ि गराई उत्पादन प्रसवसिका बारेमा िचतेना गराउने 



कार्यक्रम िञ्चालनका केही     

झलकहरुः



अध्र्क्ष पकेट कृसि सवकाि कार्यक्रमः





व्र्विासर्क मिलाबाली लगाउने कृिकहरुको मागको आिारमा िाझदेारी 

कार्यक्रमः



व्र्ाविासर्क च्र्ाउ खेती गने कृिकहरुको मागमा आिाररत िाझेदारी कार्यक्रमः



जैसवक तथा बानस्पसतक मल उत्पादन



माटो पररक्षण समसनल्र्ाव स्थापनाः



बाली िंरक्षण सशसवर ्लान्ट सक्लसनक िंचालनः



कार्यक्रम अनगुमनका केही झलकहरुः



िैर्यताका लासग िन्र्वाद



महिला तथा बालबाललका 
शाखा

cf=j= @)&&.&* 

sf] rf}dfl;s k|ult



dlxnf ;DaGwL sfo{qmd

Affnljjfx cGTo tyf n}+lus lx+;f lj?4 r]tgfd'ns kf]i6/ 5kfO{



Kff]i6/ 5kfO{



afnaflnsf ;DaGwL sfo{qmd

/fli6«o afnlbj; @)&&.)%.@(

 Affndgf];fdflhs k/fdz{ M ! lbg 

 aSt[Tjsnf k|ltof]lutfM    ! lbg 



Afnlbj;sf] s]xL kmf]6f]x? 



qmdzM



Affnaflnsf ;DaGwL sfo{ljlw tyf sfo{ of]hgf lgdf{0f

 P; ;+sNk g]kfn lj/f6gu/ ;Fu ;Demf}tf ePsf] 

 Affnclwsf/ ;DalGw sfo{ljlw tyf /0fgLlts of]hgf lgdf{0f 

;DaGwL ufpFsfo{kflnsf ;Fu k|f/lDes 5nkmn sfo{qmd

sdn ufpFkflnsfsf] afnd}qL :yfgLo zf;g /0fgLlts of]hgf 

tyf sfo{ljlw lgdf{0f ;DaGwL k|f/lDes k|ltjb]g k]z u/]sf]

 Affnclwsf/ ;DalGw sfo{ljlw tyf /0fgLlts of]hgf lgdf{0f 

;DaGwL Affnaflnsfx?;Fu ;'emfj ;+sng sfo{qmd

 Affnclwsf/ ;DalGw sfo{ljlw tyf /0fgLlts of]hgf lgdf{0f 

;DaGwL ;/f]sf/jfnfx?;Fu 5nkmn sfo{qmd



Affnaflnsf ;DaGwL sfo{ljlw tyf sfo{ of]hgf lgdf{0f



ckf+utf ;DaGwL sfo{qmd

ckf+utf ;dGjo ;ldltsf] a}7s

xfn ;Dd # k6s

Kfl/ro kq ljt/0f o; rf}dfl;sdf hDdf !% 

j6f

cl3Nnf] cf=j= ;Dddf $$^ j6f

hDdf $^! j6f



;dfj]zL ljsf; sfo{qmd 

qm=;= ljj/0f ;+Vof

! :jf:YosdL{x?nfO{ z'esfdgf sf8{ ;DaGwL

cled'vLs/0f

! k6s

@ dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsfx?nfO{ z'esfdgf sf8{ 

;DaGwL cled'vLs/0f

! k6s

#
ckf+utf ePsf JolQmx?sf] k|f]kmfO{n lgdf{0fsf 

nflu tYof+s ;+sng

cl3Nnf] cf=j= df

#@) hgf / o;

rf}dfl;sdf !) 

hgfsf] tYof+s ;+sng

$ ;'gf}nf] xhf/ lbgsf dlxnfx?nfO{ hGdhft ljrngaf/] 

k|jf]lwsf/0f

! k6s







Dflxnf ;+:yf, ;d'x ;ldltsf] k|ult ljj/0f

Dflxnf ;+:yf  !

Dflxnf ;ldlt !& j6f

cl3Nnf] cf=j= ;Dd hDdf art ^) nfv

;b:o ;+Vof !@(* hgf

Dflxnf ;d'xx?nfO{ ;Daf]wg x'g] u/L sfo{qmd gePsf] 

u'gf;f] cfpg] u/]sf]



bf];|f] rf}dfl;sdf z'? ePsf sfo{qmdx?

Nf}+lus lx+;f lj?4sf] !^ lbg] cleofg ;DkGg

cGt/fli6«o ckf+utf lbj; ;DkGg

pBd ljsf; sfo{qmd cGtu{t pBd ljsf; ;xhstf{ 

5gf}6 k|lqmof rln/x]sf] 



wGojfb



k|yd rf}dfl;s ;ldIff uf]i&L

2077.08.29



k|fylds pkrf/
 nIoM cf=c=

 rf}dfl;s ljlgof]lht /sd ? 1,50,000.

 vr{M 1,49,980.

pknJwL

 kz' ;]jf zfvf 1306

 k|fO{e]^ kf/fe]^  718

 hDdf 2024

dlxnfM 443

k'?ifM 774



dfO{g/ ;lh{sn
 nIoM cf=c=

 rf}dfl;s ljlgof]lht /sd ? 20,000.

 vr{M 19,980.

pknJwL
 kz' ;]jf zfvf 90

 k|fO{e]^ kf/fe]^  136

hDdf 226

dlxnfM 84

k'?ifM 103



ufO{gf]sf]nf]lhsn pkrf/
 nIoM cf=c=

 rf}dfl;s ljlgof]lht /sd ? 20,000.

 vr{M 20,030.

pknJwL

 kz' ;]jf zfvf 150

 k|fO{e]^ kf/fe]^  158

hDdf 308

dlxnfM 111

k'?ifM 166



k|of]zfnf ;]jf -/f]u lgbfg_ k/hLjL
lj?$ cf}ifwL vl/b

 nIoM cf=c=

 rf}dfl;s ljlgof]lht /sd ? 15,000.

 vr{M 15,000.

pknJwL

 kz' ;]jf zfvf 2354

 k|fO{e]^ kf/fe]^  582

 hDdf 2936

dlxnfM 596

k'?ifM 730



;;t{ tkm{ Artificial Insemination 

;DaGwL sfo{qmd
 nIoM cf=c=

 ljlgof]lht /sd ? 1,47,000.

 vr{M 81,030.

pknJwL

 696 ln= t/n gfO{^<f]hg vl/b ul/ l;d]gsf] e)*f/)f 
ul/Psf] .



Unf]j l;y vl/b
 nIoM 3 k^s

 rf}dfl;s ljlgof]lht /sd ? 30,000.

 vr{M 30,000.

pknJwL s[lqd uef{wfg

 ufO{ 1256

 e};L+ 88

 afv|f 15

 hDdf 1339

dlxnfM 299

k'?ifM 707



/]ljh vf]k
 nIoM cf=c=

 rf}dfl;s ljlgof]lht /sd ? 25,000.

 vr{M 23,375.

pknJwL

 kz' ;]jf zfvf 119

 k|fO{e]^ kf/fe]^  303

 hDdf 442

dlxnfM 186

k'?ifM 201



k+IfLvf]k
 nIoM cf=c=

 ljlgof]lht /sd ? 1,50,000.

 vr{M 1,50,000.

pknJwL

 kz' ;]jf zfvf 2000

 k|fO{e]^ kf/fe]^  19900

 hDdf 21900

dlxnfM 9

k'?ifM 4



vf]/]t, :jfO{g lkme/, EofuTt] 
r/r/] vf]k ;]jf sfo{qmd

 nIoM cf=c=

 Rf}dfl;s ljlgof]lht /sd ? 2,00,000.

 vr{M k]ZsL 1,50,000.

pknJwL

 EoflS;g]^/ dfkm{t sfo{qmd ;`rfng eO{/x]sf] .



cfly{s ljsf; ;ldlt a}&s
 nIoM cf=c=

 rf}dfl;s ljlgof]lht /sd ? 8,000.

 vr{M e'QmfgL lng af¤sL /x]sf] .

pknJwL

 1 k^s a}&s a;]sf] .



aflif{s k|f]kmfO{n k|sfzg
 nIoM 1 k^s

 ljlgof]lht /sd ? 25,000.

 vr{M k]ZsL 25,000.

pknJwL

 k|sfzgsf] k|s[ofdf /x]sf] .



a+u'/ ks]^ If]q km\nf]ck sfo{qmd

a+u'/df vf]k ;]jf
 nIoM 2 k^s

 rf}dfl;s ljlgof]lht /sd ? 75,000.

 vr{M k]ZsL 75,000.

pknJwL

 EoflS;g]^/ dfkm{t sfo{qmd ;`rfng eO{/x]sf]] .



ljut aif{x?af^ kz'kfng ub}{ 
cfPsf kmfd{nfO{ ^sL{kfngsf] nfuL
uf]&vf]/ ;'wf/ ug{ 75 k|ltzt

cg'bfg sfo{qmd
 nIoM 1 k^s

 rf}dfl;s ljlgof]lht /sd ? 1,50,000.

 vr{M

pknJwL

 sfo{qmd ;`rfngsf] nfuL ljrf/flwg /x]sf] .



kz' ljdf sfo{qmd 50 k|ltzt
cg'bfg

 nIoM cf=c=

 ljlgof]lht /sd ? 14,00,000.

 vr{M

pknJwL

 ljdf sDklgx?nfO{ ;'lrs[tsf nflu ;'rgf k|sfzg
ul/Psf]]] .

 Ps #/ Ps kz' ljdf sfo{qmd ;`rfngsf] nflu
;'rgf k|sfzg ul/ j*fx? Dffkm{t cfj]bg ;+sng sfo{ 
eO{/x]sf] .



;xsf/L ;fem]bf/L bfgf pBf]u 
;`rfng sfo{qmd

 nIoM 1 k^s

 ljlgof]lht /sd ? 15,00,000.

 vr{M

pknJwL

 bfgf pBf]u ;`rfng sfof{ljlwsf] lgdf{)f sf] sfo{ 
eO{/x]sf] .



kmfd{ Joj;fo btf{{
;+Vof dlxnf k'?if xfn;Dd

 ufO{M   14      7        7      88

 e};LM   2       0        2      12

 a+u'/   18      9        9      98

 afv|f 5      3         2      38

 s'v'/f  16       7        9      122

 df%f 10      2        8      39



kz'k+%L d[To' l;kmfl/;
;+Vof

 ufO{M   16

 e};LM   1

 a+u'/   2



 sfo{qmd tyf ah]^ k'l:tsf ;dodf k|fKt gePsf] 
.

 EoflS;g ;dodf pknJw x'g g;Sg' .



 Nofj, cf}ifwL :^f]/ tyf clkm; sf]&f Pp^} ePsf] 
sf/)f sfo{ ug{ s]lx ;d:of ePsf] .

 Zffvfdf df]^/ ;fOsnsf] cfjZoQmf ePsf] .



wGojfb .
ho kz' wg .



कमल गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्

पूर्वाधवर वर्कवस शवखव

आ.र्.०७७/०७८

प्रथम चौमववसक प्रगती वर्र्रण



कमयचारी लििरण

पद संख्यव

इलजिलिर्र १

सि-इलजिलिर्र २

अ.स.इलजिलिर्र ६

खा.पा.स.टे १

अलमि १

िम्मा ११



कमाचवरी वर्र्रण 

क्र.सं. नवम, थर पद

१ सागर र्ादि इलजिलिर्र 

२ महशे भण्डारी सि-इलजिलिर्र

३ तुकवा प्रसवद यवदर् सि-इलजिलिर्र

४ वशब प्रकवश सवह अ.स.इलजिलिर्र 

५ वदपेन वगरर अ.स.इलजिलिर्र 

६ रवम कुमवर आन्देम्बे अ.स.इलजिलिर्र 

७ विम प्रसवद ररजवल अ.स.इलजिलिर्र 

८ आवसमव दवहवल अ.स.इलजिलिर्र 

९ गणेश कुमवर महतो अ.स.इलजिलिर्र 

१० लोकनवथ रवजबंशी अवमन 

११ मवधर् प्र. ढंुगवनव खव.पव.स.टे 



गाउँपालिकावाट संचािन भएका योजनाको भौतिक प्रगति

वर्र्रण िौवतक प्रगवत

कालोपत्रे १४९० लम.

स्तरउजिलत ३५० लम.

ग्राभेल २४६६ लम.

बाँसको पलु १ (४२ लम. )

अस्पताल भिि १(कोलभड ) 

खोला लिर्जत्रण (च्र्ािेलाइि ) ६४८ घ.लम.



यस आ.व.मा ठेक्का प्रकृया मार्फ ि सचंालिि योजनाहरु

वर्र्रण संख्यव

सम्पजि ४

चालु ९

सम्झौता हुि् बाँकी ४

सचूिा प्रकालसत भएका ३

िम्मा २०



क्र.
स. आयोजनवको नवम ठेगवनव

स्र्ीकृत ल.इ.

भ्यवट सवहत
ठेकेदवरको नवम र ठेगवनव

कर्ोल रकम

VAT सवहत

सम्झौतव

वमवत

सम्पन्न गने

वमवत

कैवियत

१ काटाचोक लतिपैिी सडक

अधरुो कालोपते्र कमल-६

८,४३,६५४ लक्की कस्रक्सि एण्ड

इलजिलिर्ररङ लबल्डसय

८,०६,५३७ २०७७/६/३

०

२०७७/१२/

२५

सम्पजि

२ गेउरीर्ा पलिम कमल

खिालको घरदलेख उजिती मागय

हुदै चारआली चोक िािे

सडक कालोपते्र र कल्भटय

लिमायण कार्य कमल-७

४२,०१,५७७ झापाली इजटरिेशिल

इलजिलिर्ररङ एण्ड लिल्डसय

प्रा.लल. लितायमोड झापा

३७,००,७५८ २०७६/९/२

७

२०७७/०७/

२३

सम्पजि

३ लहमाली मागय कालोपते्र गिे

कमल--५

३४,८७,९२५/

५७

झापाली इजटरिेशिल

इलजिलिर्ररङ एण्ड लिल्डसय

प्रा.लल. लितायमोड झापा

२३,६७,८७९ २०७६/९/२

७

२०७७/०७/

२३

सम्पजि

४ काटाचोक लतिपैिी सडक

कालोपते्र कमल-६

३४,५५,७९६/

९३

झापाली इजटरिेशिल

इलजिलिर्ररङ एण्ड लिल्डसय

प्रा.लल. लितायमोड झापा

२६,००,१३१ २०७६/९/२

७

२०७७/०७/

२३

सम्पजि

५ िडा िं. ४,५,६ र ७ का

सडकहरू लिमायण र कालोपते्र

गिे कार्य

१७,१३,४१,५

२५/९३

खररढंुगा सफल िेभी

हटेौडा-२

मकिािपरु, काठमाण्डौ-३५

११,५८,२३,४

०५

२०७६/११/

२२

२०७९/३/२

२

चालु



क्र.स. आयोजनवको नवम ठेगवनव
स्र्ीकृत ल.इ.

भ्यवट सवहत
ठेकेदवरको नवम र ठेगवनव

कर्ोल रकम

VAT सवहत

सम्झौतव

वमवत

सम्पन्न गने

वमवत

कैवियत

६ ढ्याङ्ग्री खोिा पक्की
पुि, वडा नं २

४,९२,८१,३९
४ 

जोशी सर्ि जेलभ, 

काठमाडौ
२,९४,१४,१
१० 

२०७६/३/१
५

२०७७/१२/
१५ 

चािु

७ खानेपानी वविरण
आयोजना

१३,७७,८२,१
६४ 

सगरमाथा ड्रिलिङ
एण्ड कन्स्ट्रक्सन
कम्पनी
प्रा.लि.बुढातनिकण्ठ -

८ काठमाण्डौ

९,५४,११,२४
० 

२०७७/१/२
९ 

२०७९/५/२
९ 

चािु

८ ्वा््य चौकी भवन
तनमाफण कमि-१ र ७

७५,१६,३९०  हहमिारा पुवाफधार
ववकास कम्पनी
प्रा.लि. इटहरी -४
सुनसरी

७४,९६,२७८ २०७७/१/२
९

२०७७/९/२
५

चािु

९ आधारभुि ्वा््य
चौकक भवन कमि-३

३७,०८,१
६५ 

वर्लडफ रेड कन्स्ट्रक्सन
कम्पनी प्रा.लि.दमक
झापा

२६,२८,९०८ २०७७/७/२१ २०७८/३/५ चािु

१० महेन्स्टररत्न मा.वव
भवन

२,५०,०६,४५
२ 

कन्स्टकाई इन्स्टटरनेशनि
ववर्लडसफ प्रा.लि, 

सुरुङ्ग्गा, झापा

१,६५,६८,८७
७

२०७७/८/२
४

२०७८/३/१० चािु



क्र.स. आयोजनवको नवम ठेगवनव
स्र्ीकृत ल.इ.

भ्यवट सवहत
ठेकेदवरको नवम र ठेगवनव

कर्ोल रकम

VAT सवहत

सम्झौतव

वमवत

सम्पन्न गने

वमवत

कैवियत

११ वडा नं ५ को
कायाफिय भवन

९२,२३,२
०६ 

चन्स्टर िुिसा
तनमाफण सेवा,
कमि ५

५४,७०,००
४

२०७७/७/

२१
२०७८/३/

५
चािु

१२ साम्रालमि-बगाने
टोि-लससाबाँध-

क्याम्पा सडक

९७,३१,०५
३ 

पृ् वी तनमाफण
सेवा, डाँगीबारी

५४,४९,३९
०

२०७७/७/

२७
२०७८/३/

५
चािु

१३ वाणी मा.वव. भवन
तनमाफण कमि-६

१,११,६१,७
१०

वर्लडफ रेड
कन्स्ट्रक्सन
कम्पनी
प्रा.लि.दमक झापा

७५,२३,२२
०/१५

२०७७/३/

२१
२०७८/२/

१५
चािु

१४ ्यानटरी प्याड
खररद

२४८०००० सम्झौिा
हुन वाकँी

१५ नरेन्स्टर जनिा
मा.वव पश्चचम
िार्ादी ढ्याङ्ग्री
खोिामा मर्लटीर्ट
विज तनमाफण

२७,६८,६९
१

महहनाविी ्टीि
इन्स्टिश्ररज प्रा.लि, 

ववराटनगर

सम्झौिा
हुन वाँकी



क्र.स आयोजनवको नवम ठेगवनव
स्र्ीकृत ल.इ.

भ्यवट सवहत
ठेकेदवरको नवम र ठेगवनव

कर्ोल रकम

VAT सवहत

सम्झौतव

वमवत

सम्पन्न गने

वमवत

कैवियत

१६ कमि पोखरी 
ववकास 

५६,६६,७०
८/-

प्रववण तनमाफण 
सेवा दमक 

सम्झौिा
हुन वाकँी

१७ साधु
होिी लसमसार क्षेत्र
ववकास 

६४,१७,७०
०/७७

सम्झौिा
हुन वाकँी

१८ सोयफ सडक विी
जडान 

७९,५२९३/- ठेक्का
सूचना 
तनकालि
एको

१९ साम्रालमि-बगाने
टोि-लससाबाँध-

क्याम्पा सडक

३५,३४,२९
२/०८

ठेक्का
सूचना 
तनकालि
एको

२० ढकाि गाउँ 
ढ्याङ्ग्री खोिा 
पाइलिङ

४६,८२,५९
२/१८

ठेक्का
सूचना 
तनकालि
एको



घर नक्सव पवस सम्बन्धी कवयाहरु

क्र.सं वर्र्रण संख्यव

१ िर्ाँ घर िक्सा दताय १६

२ प्रथम चरण ईिाित ११

३ दोस्रो चरण ईिाित १६

४ लिमायण सम्पजि प्रमाण पत्र ८

५ परुािा घर अलभलेलखकरण १०



घ र्गाको वनमवाण व्यर्सवय इजवजत पत्र

क्र.सं. वर्र्रण संख्यव

१ ‘घ’ िगयको लिमायण व्र्िसार् इिाित पत्रमा

लफल्ड प्रलतिेदि

४



संचािनमा रहेका केहह            
आयोजनाहरु  



ढ्यांरी खोिा पूि 



५ न.वडा कायाफिय भवन 



चुिाचुिी मोड डाँरे् सडकमा िने तनमाफण 



१५ बेडको आधारभूि अ्पिािको  माटो पररक्षण 



िोपगाछी खानेपानी अकर्स भवन 



धजर्िाद



प्रधानमन्त्री रोजगार 
कार्यक्रम
आ.व. २०७७।७८

प्रथम चौमासिक 
िसमक्षा



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक् म
आ.व. २०७७।७८ मााः

सूचिकृत बेरोजगार संख्र्या-
४०९



आ.व. २०७७।७८ मा सञ्िालित आर्योजनाहरुको 
ववस्ततृ वववरण

पुरुषः२४२, महिलाः१६७



आ.व. २०७७।७८ मा सचुिकृत बेरोजगारको वडागत वववरण
वार्य नं महिला पुरुष जम्मा

१ २ २९ ३१

२ ६३ ७० १३३

३ ४१ ४४ ८५

४ २२ ४५ ६७

५ २४ २२ ४६

६ ११ १४ २५

७ ४ १८ २२



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक् म
आ.व. २०७७।७८ मााः

सूचिकृत आर्योजना संख्र्या-३९



हाि सम्मको ववननर्योजजत 
वजेट- रु. ६४,८५,०००
रु. ५१७०००० रु्यवारुप
रु. २२००० प्र रो का

रु. १२९३००० प्र रो का



रोजगार सेवा केन्त्रको िाचग

प्राववचधक सहार्यकको
ववज्ञापन, पररक्षा सञ्िािन र

नारु्यजतत



वेरोजगार अनिाईन 
फारमको ववकास



श्रम मन्त्रािर्य बाट 
आर्योजजत ववलिन्त्न
तालिममा सररक



सम्पादित
अन्त्र्य 
कार्यकहरु



•श्रसमकिरुको अनलाईन ईन्त्री र मंसिर १५ बाट बन्त्द 
भएको
•आ व २०७७।७८ का लागग आर्ोजना िूगचकृत
•आ व २०७७।७८ का लागग िूगचकृत आर्ोजनाको लागत 

estimate तर्ार गररएको
• िंिोगधत कार्यववगधका कारण आ व २०७७/७८ का
लागग वर्ािंग आर्ोजना छनौटका लागग पुन पराचार
तथा िूगचकृत वेरोजगारको व्र्विाररक प्राथसमकककरणका 
लागग अनुरोध गररएको तर िाल िम्म प्राप्त नभएको 
अवस्था



next………………………..
ििकारी शाखा



कमि गा पा को क्षेराचधकार लिरका सहकारी संस्थाहरु



कमि गा पा वाडक १ लिरका सहकारी संस्थाहरु



कमि गा पा वाडक २ लिरका सहकारी संस्थाहरु



कमि गा पा वाडक ३ लिरका सहकारी संस्थाहरु



कमि गा पा वाडक ४ लिरका सहकारी संस्थाहरु



कमि गा पा वाडक ५ लिरका सहकारी संस्थाहरु



कमि गा पा वाडक ६ लिरका सहकारी संस्थाहरु



कमि गा पा वाडक ७ लिरका सहकारी संस्थाहरु



सहकारी संस्थाहरुको नीनतगत व्र्यवस्था



सहकारी संस्थाहरुको समस्र्या र समाधान





धन्त्र्वाद



शिक्षा, युवा तथा खेलकुद िाखाक 
आ व २०७७.७८ क  प्रथम 

चौमाशिकक  प्रगतत वववरण



!= sdn ufpFkflnsf cGt{ut ;+rfngdf /x]sf @! j6f 

;fd'bflos laBfnonfO{ klxnf] q}dfl;s -;fpg, ebf}+ / 

c;f]hsf] tnj eQf / bz}+ vr{_ jfktsf] /sd ?= 

#,*@,^&,)&#=## lgsfzf ul/Psf] .

@= ;zt{ cg'bfg cGt{ut rf/sf]7] ejg tyf kfgL / 

;/;kmfO{ ;lxtsf] zf}rfno h:tf ef}+lts ;+/rgfx? 

sfo{kflnsfsf] lg0f{on] ljt/0f eO{ sfof{Gjogsf] 

k|s[ofdf /x]sf] 5 .

± >L ;/:jtL dfWolds ljBfno sdn–$ -rf/sf]7] 

ejg_ ? 5lQ; nfv

± >L gjb'u]{ cfwf/e't ljBfno sdn–! -kfgL / 

;/;kmfO{ ;lxtsf] zf}rfno ? ;ft nfv

lalQo tyf ef}lts k|ult



#=;Zft{ cg'bfg cGt{utsf] k':tsfno, 

ICT ;lxtsf] sDKo'6/ Nofj / lj1fg 

k|of]uzfnfsf] ljt/0fsf nflu dfBlds

ljBfnox?jf6 cfjZostfsf cfwf/df

k|:tfjgf dfu ul/Psf] 5 . 



$=sf]le8 !( sf] sf/0fn] ljBfno lgoldt ?kdf ;+rfng

x'g g;s]sf sf/0f lzIff, lj1fg tyf k|lalw dGqfnon] 

xfn;Dd hf/L u/]sf ljleGg # -ltg_ df]8nx?M

!=j}slNks k|0ffnLjf6 ljBfyL{sf] l;sfO{ ;xhLs/0f 

lgb]{lzsf @)&& 

@= ljBfyL{ l;sfO{ ;xhLs/0f lgb]{lzsf @)&& 

#= ljBfno ;+rfng ;DjlGw sfo{9fFrf @)&& sfof{Gjogdf

/xL ljBfyL{ l;sfO{nfO{ lgoldt ug]{ sfo{ eO{/x]sf] 5 . 



%= ljBfnosf ljljw sfo{qmdx? 

ljBfyL{x?sf] tYofª\s;u ;DjlGwt x'g] 

ePsfn] ljBfno ;xh 9ª\un] ;~rfng

x'g;Sg] jftfj/0f tof/ x'b} uPkl5 cGo

sfo{qmdx? cufl8 j9fpb} nlug] Joxf]/f 

;d]t cg'/f]w 5 .



^= ;fd'bflos tyf ;+:yfut

ljBfnon] ;+rfng u/]sf sIff !! 

/ !@ sf] kl/Iffsf] lgoldt

cg'udg ul/Psf]

&=;fd'bflos laBfnosf lzIfsx?sf] 

sf=;=d'=Joj:yfkg ul/Psf] .



*= ;fd'bflos ljBfnosf lzIfsx?sf] 

JolQmut ljj/0f kmfon tof/ ug{nfO{ 

kqfrf/ u/L k|fKt ePsf kmfonx? 

Joj:yfkg ul/b}+ /x]sf] .

(= lzIffsf ljljWf ljifox?df ljBfnosf k|=c= 

nufot ;/f]sf/jfnfx?;u lgoldt 5nkmn 

/ cGt{lqmofx? ePsf] . 



१०. संस्थागत विद्यालयहरुले शवैिक सत्र २०७७ मा 

लगाउने शलु्क प्रस्ताि माग गरि व्यिवस्थत गरिएको

११. वशिक व्यिस्थापन अनदुान अन्तगगत विवनयोवित रु 

४१,९६,००० मध्ये हालसम्म मदन आवित बहुमखुी 

क्याम्पस s]vf{nfO{ मात्र रु १,५३,८४६ वनकासा भएको 



धन्यवाद



प्रथम चौमासिक िसमक्षा
कार्यक्रम २०७७/७८

कमल गाउँपाललका स्वास््य शाखा



स्वास््र् िंस्था

❖अस्थाई कोभिड अस्पताल---------१

❖क्वारेन्टाइन ------------------------१

❖स्वास््य चौकी --------------------२

❖सामुदाभयक स्वास््य ईकाइ-------१

❖आधारिूत स्वास््य सेवा केन्र ---५

❖जम्मा-----------------------------१०

2



समदुायमा आधारित स्वास््य कायक् म

3

्.
स. क्र्याकलाप

बार्षकक चौमालसक
लक्ष िकम लक्ष प्रगतत खचक 

िकम

१
अपाांग स्वास््य
र्वमा ३० १०५००० ३०

२
र्वपन्न स्वास््य
र्वमा २५० ८७५००० २५०



स्वास््र् िंस्था िंचालन कार्यक्रम

4

्.स. क्र्याकलाप बार्षकक चौमालसक
लक्ष िकम लक्ष प्रगतत कैक्रियत

१ मालसक  सलमक्षा
वैठक ४ ७५६०० १ ४१%

२ र्प्रन्टि,िोटोकपी
मेलसन,ल्यापटप १ १५०००० १ १००%

३ स्वास््य शाखाको 
भणडािण 
व्यवस्थापन

१ १००००० १ १००%

४ अत्यावश्यक औषधी
खरिद

१ २०००००० १ १००%



5

्.स. क्र्याकलाप बार्षकक चौमालसक

लक्ष िकम लक्ष प्रगतत खचक

१

स्वास््य 
चौकीमा 
ल्या.अ. 
व्यवस्थापन

२ जना ७११८६० २
२१२८००

२
कायाकलय 
सहयोगी १ २६३२४० १

७७९२०



स्वास््र् िंस्था व्र्वस्थापन

6

्.स. क्र्याकलाप बार्षकक चौमालसक
लक्ष िकम लक्ष प्रगतत खचक

१ स्वास््य 
चौकीमा 
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