
 
आ.व. २०७८/७९ को 

 

प्रथम चौमासिक िसमक्षा 
 

२०७८ मंसिर २९ गते 

आयोजकः  
कमल गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

तोपगाछी ,  झापा  



 
 
 

कमल गाउँपाललका 
१ नं वडा कार्ाालर् 

सोलमारी, झापा 
प्रदेश नं १, नेपाल 

                                        EMAIL: KAMALRURAL1@GMAIL.COM 

 
 

आ.व .२०७८/०७९ (२०७८ श्रावण १ देखि २०७८ 
कालताक ३० सम्म ) को चौमालसक प्रगलत लववरण । 
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=

क्र.स साल/मलिना रकम 

१. २०७८ श्रावण ८२,६०८.४४ 

२. २०७८ भाद्र १,७३,६७७.00 

3. २०७८ आलिन १,१४,९७७.२२ 

4. २०७८ कालताक १,५६,८५२.00 

कुल जम्मा: ५,२८,११४.६६ 

अक्षरेपी पाँच लाि अठ्ठाइस िजार एक सर् 
चौध रुपैर्ाँ छैसठ्ठी पैसा मात्र ।  

१. 



२         लसफाररस लववरण
क्र.स लसफाररस शीर्ाक संख्या रकम
१ नागररकता लसफाररस १२९ 21285.00
२ नाता प्रमाणीत ३९ 12955.00
३ जग्गा नामसारी ६ 4350.00
४ चारलकल्ला ८८ 121575.00
५ घरबाटो लसफाररस १४५ 67125.00
६ लवजुली जडान १३ 40640.00
७ अन्य १७६ 17555.00



क्र.स 
व्यवशार्को 
प्रकार 

आ.व.२०७८/०७९ 

मा दताा भएका संख्या 
२०७८/७९ मा नलवकरण 

भएका  संख्या  

१ निनि पसल तथा 
अन्य व्यवसाय 

१२ १९ 

३. 



४.       व्यखिगत घटना दताा लववरण 

जन्म मृतु्य वसाईसराई लववाि सम्वन्ध लवचे्छद 

३५ २० १६ १५ १ 



५. आ.व.२०७८/७९ पलिलो तै्रमालसकमा मा सामालजक सुरक्षा 
लववरण गत आ.व. लाभग्रािी 

संख्या 
नर्ाँ 
थप 

लगत 
कट्टा 

आ.व.२०७८/०
७९ मा जम्मा 

िम्मा ७०४ ३७ १५ ७२६ 



६
क्र.स. िचा शीर्ाक लवलनर्ोलजत वालर्ाक रकम िचा रकम
१ sd{r f/Lsf] j }7s eQf 28 8 0 0 960 0

२ kfgL t yf lah'nL 20 0 0 0 4 4 18

३ ; ~r f/  dxz'n 20 0 0 0 64 0 0

४ OGwg -sfof{no k|of]hg_ 50 0 0 0 19634

५ ; j f/L ; fwg dd{t  vr { 20 0 0 0 4 4 50

६ d]lzg/ L t yf cf}hf/  dd{t  ; +ef/  t yf ; ~r fng vr { 20 0 0 0 0

७ d; nGb t yf sfof{no ; fdfu|L 30 0 0 0 38 10

८ cg'udg vr { 50 0 0 0 0

९ lj lj w vr { 16120 0 4 594 0

hDdfM 4 0 0 0 0 0 94 ,252

आ.व.२०७८/ ०७९ मा प्रशासलनक िचाको लववरण



क्र.
स 

खिकृत र्ोजनाको नाम भौलतक 
प्रगलत 

लवलिर् 
प्रगलत 

र्ोजना कार्ाान्वनको  
प्रकृर्ा शुरु नभएको भए 
कारण 

१ एक घर एक स्वास्थ्य नवमा ४३% काम 
सम्पन्न 

१,७३,२५० 
खर्च भएको 

२ बालवानलका तथा खेलकुद नवकास 
सनमत गठि 
भएको 

३ वडास्तररय नसलाइ वुिाइ कायचक्रम 
अध्ययिको 
क्रममा रहेको 

४ संर्ार व्यवस्थापि 
कायचक्रमहरु 
संर्ालि भएको । 

५ वडाका नवनभन्न र्ौकमा सडक वनि 
ठेक्का प्रकृयामा 
रहेको  

६ बासुर्ौक र प्रसाइ र्ौक िािे सडक 
स्तरउन्नती 

सशोधि गिुचपिे 

७ रामर्न्द्र वेस्रा र सोलमारी दनिण िहरको 
बाटो स्तरउन्नती 

स्टिमेट भएको 

७.                              वडा स्तररर् र्ोजनाको प्रगती लववरण 



क्र.
स 

खिकृत र्ोजनाको नाम भौलतक प्रगलत लवलिर् 
प्रगलत 

र्ोजना कार्ाान्वनको  प्रकृर्ा 
शुरु नभएको भए कारण 

८ ह्युमपाइप कल्भटच निमाचण उ.स. निमाचण 

९ टेक ब. काकीको घर पूवचबाट वडा 
कायाचलय िािे बाटो स्तरोन्नती 

स्टिमेट भएको 

१० शुक्रवारे र्ौकको गोलर्क्र निमाचण 
उ.स. निमाचण 
िभएको 

११ बााँसवारी र्ौकको गोलर्क्र निमाचण 
स्टिमेट 

१२ सोलमारी र्ौकको गोलर्क्र निमाचण 
उ.स. निमाचण 
िभएको 

१३ सरङपाडा- काठनमल गोलर्क्र निमाचण 
स्टिमेट भएको 

१४ 

सुिाहारा र्ौकको गोलर्क्र निमाचण 

स्टिमेट भएको 
 



क्र.
स 

खिकृत र्ोजनाको नाम भौलतक 
प्रगलत 

लवलिर् 
प्रगलत 

र्ोजना कार्ाान्वनको  प्रकृर्ा शुरु 
नभएको भए कारण 

१५ ढ्याङग्री बिारबाट पनिम ढ्याङग्री 
खोलामा कटपवाल निमाचण 

उपभोक्ता 

१६ एवाि इटा भट्टा देखी पूवच िािे बाटो 
ग्राभेल 

उ.स.निमाचण 

१७ हाम्रो र्ौकबाट पूवचिािे बाटो ग्राभेल 
स्टिमेट 

१८ ढ्याङग्री बिारबाट झोलुङे्ग पुल िािे बाटो 
ममचत 

स्टिमेट 

१९ वस् िेत टोलबाट खेम खनतवडाको घर 
िािे बाटो ग्राभेल 

स्टिमेट 

२० तुलसी¸गंगा र देनव सरको घर िािे बाटो 
ग्राभेल 

स्टिमेट 

२१ धाधरगाउाँ  सावला मोहलीको घर 
अगाडीको बाटो तथा पानि निकास

उ.स.निमाचण 



क्र.
स 

खिकृत र्ोजनाको नाम भौलतक प्रगलत लवलिर् 
प्रगलत 

र्ोजना कार्ाान्वनको  
प्रकृर्ा शुरु नभएको 

भए कारण 

२२ वाह्रनवघे र्ौकबाट पनिम िािे बाटो ग्राभेल स्टिमेट भएको 

२३ लक्ष्मी टोलबाट मररया कमल िोड्िे सडक 
ग्राभेल 

स्टिमेट 

२४ बासुर्ौकबाट उिर िहर िािे बाटो ग्राभेल 
संसोधि 
गिुचपिे 

२५ पुण्य रायको घर देस्टख झोलुङे्ग पुल सम्म 
ग्राभेल 

सम्झौता 
भएको  

२६ धुवच काकीको घरदेस्टख िेत्र काकीको घर 
सम्म ग्राभेल 

स्टिमेट भएको 

२७ नसगे्दल टोल हुदै फनडन्द्रको पोखरी िािे 
बाटो ग्राभेल 

स्टिमेट भएको 

२८ गडुरमारी र्ौकबाट तोणच काकीको घरहुदै 
िािे बाटो ग्राभेल 

स्टिमेट भएको 
 



क्र.
स 

खिकृत र्ोजनाको नाम भौलतक 
प्रगलत 

लवलिर् 
प्रगलत 

र्ोजना कार्ाान्वनको  प्रकृर्ा 
शुरु नभएको भए कारण 

२९ कानलका प्रा.नव. देखी मलामी खािा घर 
िािे बाटो ग्राभेल 

स्टिमेट भएको 
 

३० दुगाच र्ापागाइको घर पूवच िािे बाटो ग्राभेल स्टिमेट भएको 
३१ कमल १ र गौरादह ९ को नसमािाको 

लालध्वि काकीको घर तफच  िािे बाटो 
ग्राभेल 

स्टिमेट भएको 

३२ पुतनलर्ौकबाट पनिम सूयच खड्काको घर 
िािे बाटो ग्राभेल 

स्टिमेट भएको 

३३ वडाका नवनभन्न बाटाहरु ममचत 
सम्झौता 
भएको 

३४ सुकुम्वासी झोलुङे्ग पुलमुिी ढंुगे िाली 
निमाचण 

स्टिमेट भएको 
 

३५ िवदुगे प्रा.नव घेरावारा स्टिमेट भएको 



क्र.
स 

खिकृत र्ोजनाको नाम भौलतक प्रगलत लवलिर् 
प्रगलत 

र्ोजना कार्ाान्वनको  प्रकृर्ा शुरु 
नभएको भए कारण 

३६ िरेन्द्र ििता मा.नव िेि निमाचण संसोधि गिुचपिे 

३७ बााँसवारी सु्कल निणोद्धार सम्झौता भएको 

३८ कानलका प्रा.नव घेरावारा संसोधि गिुचपिे 

३९ आिने्दश्वर नशवालय मस्टन्दर व्यवस्थापि¸ 

रतिर्ौि 

उ.स.निमाचण 
भएको 

४० दुगाच मस्टन्दर व्यवस्थापि¸ बााँसवारी उ.स.निमाचण 
िभएको 

४१ नशवालय मस्टन्दर व्यवस्थापि¸ पुतलीर्ौक 
उ.स.निमाचण 
िभएको 

४२ 

महारािी मस्टन्दर व्यवस्थापि¸ सोलमारी 
उ.स.निमाचण 
िभएको 
 



क्र.
स 

खिकृत र्ोजनाको नाम भौलतक प्रगलत लवलिर् 
प्रगलत 

र्ोजना कार्ाान्वनको  
प्रकृर्ा शुरु नभएको भए 

कारण 

४३ नवषु्ण पाञ्चायि मस्टन्दर व्यवस्थापि¸ 

सोलमारी 
उ.स.निमाचण िभएको 

४४ राधाकृष्ण मस्टन्दर व्यवस्थापि¸ शान्तीर्ौक 
उ.स.निमाचण िभएको 

४५ रामिािकी मस्टन्दर व्यवस्थापि¸ सुिाहारा उ.स.निमाचण िभएको 

४६ िवदुगे मस्टन्दर व्यवस्थापि¸ढ्याङग्री उ.स.निमाचण िभएको 

४७ नशवदुगाच मस्टन्दर व्यवस्थापि¸ सरङपाडा उ.स.निमाचण िभएको 

४८ गोरखिाथ मस्टन्दर व्यवस्थापि¸ वाह्रनवघे 
उ.स.निमाचण िभएको 

४९ पाराखोपी सामुदानयक भवि निणोद्धार उ.स.निमाचण िभएको 



क्र.
स 

खिकृत र्ोजनाको नाम भौलतक प्रगलत लवलिर् 
प्रगलत 

र्ोजना कार्ाान्वनको  
प्रकृर्ा शुरु नभएको 

भए कारण 

५० बरगाछीबाट धादरगाउाँ  िािे बाटोमा िेष्ठ िागररक 
र्ौतारो निमाचण 

उ.स.निमाचण 
िभएको 
 



नव लनलमात आधरभुत िास्थ्य केन्द्र 



नव लनलमात आधरभुत िास्थ्य केन्द्र 



लनमााणालधन १ नं.वडा कार्ाालर् 



१ नं.वडा कार्ाालर् जाने बाटो लनमााण 



कजे्व पुलको कारण मोटरसाईकल दुघाटना 



बर्ााले धान डुवान गरेपछी पानी लनकास गदै ।  





२ नं. वडा कार्ाालर् 
कमल गाउँपाललका 

आ.व. २०७८/०७९को प्रथम चौमालिक िलमक्षा 



जन प्रलिलनलिहरुको नामावली 
वडा अध्र्क्ष श्री िारानाथ 
न्र्ौपाने 
वडा िदस्र्  श्री दगुाा प्रिाद 
पराजलुी 
वडा िदस्र्  श्री ज्ञानेन्र 
बहादरु गौिम 

वडा िदस्र् श्री देवका देवी 
थापा
वडा िदस्र् श्री वलविा 
लव.क.

कमाचारीहरुको  नामावली 
वडा िलचव   श्री देवी 
प्रिाद फुर्ल 

ि.क.अ.   श्री अशेष 
भट्टराई 

कार्ाालर् िहर्ोगी श्री दगुाा 
देवी खड्का 



आम्दानी लववरण 

लमलि २०७८ श्रावण १ दखेी २०७८ कार्िाक मिान्ि िम्म 

जम्मा रु. ६,१५,२१७.२२/- 

अक्षरेपी रु. छ लाख पन्र हज्जार दईु िर् ित्र रुपैर्ा बाईि 
पैिा । 



आर्ोजनाको प्रगलि लववरण 
l;=

g+ 

lzif{s of]hgfsf] gfd /sd :yLtL 

)! ;8s uf}/ axfb'/ /fosf] 3/ blIf0faf6 ;dfou9 rf}s hfg] ;8s :t/f]GgtL . !),)),))).– pkef]Qmf ;ldlt u7g ePsf] 

)@ ;8s 5ftf rf}s ;'gfxf/f ;8s :t/f]GgtL . %,)),))).– pkef]Qmf ;ldlt u7g ePsf] 

)# ;8s b]aLrf}g rf}s pQ/ / Clif/fh ;/sf] 3/ blIf0f !g++ hfg] ;8s :t/f]GgtL . %,)),))).– pkef]Qmf ;ldlt u7g ePsf] 

)$ ;8s /fhg 9'+ufgfsf] 3/ blIf0f ;]t'df8L ;8s / ao/ v]tL hfg] ;8s u|fe]n . %,)),))).– pkef]Qmf ;ldlt u7g ePsf] 

)% 9nlgsf; ;dfou9 ahf/ blIf0f tkm{ ;8sdf 9n lgdf{0f of]hgf . %,)),))).– pkef]Qmf ;ldlt u7g ePsf] 

)^ 9nlgdf{0f gaf]bo–yfkfufpF–!g+=;8ssf] b'a} tkm{ 9n lgdf{0f of]hgf . %,)),))).– pkef]Qmf ;ldlt u7g ePsf] 

)& 9nlgdf{0f SofDkf ahf/ blIf0f tkm{ 9n lgdf{0f of]hgf . %,)),))).– pkef]Qmf ;ldlt u7g ePsf] 

)* 9nlgdf{0f Hof]tLgu/ ;'dg uf}tdsf] 3/ blIf0f hfg] ;8ssf] klZrd k§L 9n lgdf{0f 

of]hgf . 

%,)),))).– pkef]Qmf ;ldlt u7g ePsf] 

)( ;8s l;h{gf rf}s ;dfou9 ;8s :t/f]GgtL . #,)),))).– pkef]Qmf ;ldlt u7g ePsf] 

!) ;8s Hof]tL df=la=pQ/ emf]n'Ë] k'n hfg] ;8s / k'a{ gu]Gb| v8\sfsf] 

v]t hfg] ;8s u|fe]n . 

@,)),))).– pkef]Qmf ;ldlt u7g ePsf] 

!! ;+rf/ ;'rgf tyf ;+rf/ / xf]l8{Ë af]8{ lgdf{0f . !,)),))).– ;Def}tf eP/ sfo{ ;'?jft 

ePsf] 

!@ ejg çlai0f' kf~rfog dlGb/ SofDkf ;fd'bfoLs ejg lgdf{0f . %,)),))).– pkef]Qmf ;ldlt u7g ePsf] 

!# ejg çsf/]Zj/ lzafno SofDkf 3]/faf/f . !,%),))).– pkef]Qmf ;ldlt u7g ePsf] 

!$ ;8s cdn8fuL ;f]ndf/L ;8s klZrd z'j]Zj/ dlGb/ hfg] af6f] u|fe]n !,)),))).– pkef]Qmf ;ldlt u7g ePsf] 

!% ;Dkbf 

k"jf{wf/ 

ç zflGt 3]/faf/f . !,%),))).– pkef]Qmf ;ldlt u7g ePsf] 

–

–

पूवाािार लवकाि 



आर्ोजनाको प्रगलि लववरण 

िामालजक लवकाि 
l;=

g+ 

lzif{s          of]hgfsf] gfd  /sd :yLtL 

)! ;+:s[lt 

k|aw{g 

SofDkf ahf/ cfo{3f6 lgdf{0f 

of]hgf . 

!),)),))).– pkef]Qmf ;ldlt u7g 

ePsf] 

)@ nlIft au{ Hf]i7 rf}tf/L lgdf{0f-SofDkf ahf/_ 

. 

%,)),))).– pkef]Qmf ;ldlt u7g 

ePsf] 

)# nlIft au{ afn d}qL j8f 3f]if0ff sfo{s|d ;+rfng 

. 

@,)),))).– sfo{k|f/De ePsf] 



आर्ोजनाको प्रगलि लववरण 

 आर्थाक लवकाि 
l;=

g+ 

lzif{s          of]hgfsf] gfd  /sd :yLtL 

)! s[lif l8lh6n :k|] 6]+sL / O{n]S6«f]lgs Rffk 

s6/ lat/0f 

%,)),))).– pkef]Qmf ;ldlt u7g 

ePsf] 



आर्ोजनाको प्रगलि लववरण 

वािावरण िथा लवपद व्यवस्थापन 

l;=

g+ 

lzif{s          of]hgfsf] gfd  /sd :yLtL 

)! e' ;+/If0f  ldng6f]n wfw/ lgoGq0f of]hgf . %,)),))).– pkef]Qmf ;ldlt u7g 

ePsf] 

)@ k|sf]k 

lgoGq0f 

k}gL Aoa:yfkg, ufpFkflnsf, j8f sfof{no 

cuf8L . 

!),)),))).– pkef]Qmf ;ldlt u7g 

ePsf] 





 स्वागतम  

कमल गाउँपाललका 
वडानं ३ 

प्रथम चौमालिक प्रगती 
प्रलतवेदन २०७८।०७९ 



 क्र.िं. शीर्षक रकम 

१ सम्पति कर ३७०,०००।०० 

२ भुमी कर िथा मालपोि  २०,०००।०० 
३ अन्य सबै राजश्व ५८०,०००।०० 

९३०,०००।०० 
नौ लाख लति हजार मात्र ।  



२. धेरै हुने तसफाररस संख्या र राजश्व 

लववरण िंख्या  राजश्व रकम 

घरबाटो 
तसफाररस ३०५ १६५,५२५।०० 
रु एक लाख पैसठी हजार पााँच यस 

पच्चिस मात्र ।  



३. धेरै हुने तसफाररस संख्या र राजश्व 

लववरण िंख्या  राजश्व 
रकम 

चार 
लकल्ला  १२३ 

४३,२२५।०
० 

रु : लत्रचाललि हजार दुई िय पच्चिि 
मात्र ।  



४. धेरै हुने तसफाररस संख्या र राजश्व 

लववरण िंख्या  राजश्व 
रकम 

नेपाली 
नागररकिा 
तसफाररस ७१ ११७२५।०० 
रु एघाह्र हजार साि सय पच्चिस मात्र ।  



५. धेरै हुने तसफाररस संख्या र राजश्व 

लववरण िंख्या  राजश्व रकम 

पान र कर 
चुक्ता 
तसफाररस ४३ 

२२,०५०।०
० 

रु: बाइि हजार पचाि रुपैया 
मात्र ।  



६. व्यच्चिगत घटना दताष िंख्या तथा राजश्व 

लववरण िंख्या  राजश्व रकम 

घटना दताष 
३५ लदन पछी 

६४ १२८००।०० 

घटना दताष 
प्रलतलललप 

३९ ३९५००।०० 

जम्मा ५२,३००।०० 

रु बाउन्न हजार लतन िय मात्र ।  



७. व्यवसाय दिाा र संकलन राजश्व 

लववरण िंख्या  राजश्व 
रकम 

व्यवसाय 
नतवकरण १५० 

२७८५७०।०
० 



८. व्यवसाय दिाा र संकलन राजश्व 

लववरण िंख्या  राजश्व 
रकम 

नयााँ 
व्यवसाय 
दिाा ३५ १८२००।०० 



९. व्यवसाय दिाा र बन्द तववरण 

लववरण िंख्या  
जम्मा दताष ५१२ 

नयाँ दताष ३५ 

नलवकरण ११५ 

लगत कट्टा(बन्द) ४१ 
हाल कायम ४७१ 



क्र.

ि 

स्वीकृत योजनाको 
नाम 

भौलतक 
प्रगती 

लवलिय 
प्रगती 

योजना कायाषन्वयन 
प्रकृया शुरु भए 
नभएको  

१ साजन मोिेको घर दतिण 
खड्ग वागे्लको घरसम्म 
स्तरउन्निी । 

 

 

नभएको 

 

 

नभएको 

योजना िम्झौता भई 
लनमाषण लनमाषण प्रकृयामा 
रहेको । 

२ खानेपानी आतदत्य मागा 
क्रमानुगि स्तरउन्निी । 

 

 

नभएको 

 

 

नभएको 

योजना िम्झौता भई 
लनमाषण लनमाषण प्रकृयामा 
रहेको । 

३ एपी लाल इङनामको घर 
दतिण देखी डर ेन तनमााण । 

 

 

नभएको 

 

 

नभएको 

योजना रकमान्तर गनुष पने 
अवस्था देखीएको 
लवलनयोलजत रकम भन्दा 
वडी लगत लागे्न अवस्था 
देच्चखएको 



क्र.

ि 

स्वीकृत योजनाको 
नाम 

भौलतक 
प्रगती 

लवलिय 
प्रगती 

योजना कायाषन्वयन 
प्रकृया शुरु भए 
नभएको  

४ खगेन्द्र बाराकोटोको घर पूवा 
तगिा तवष्टको घर सम्म 
कालोपते्र । 

 

४० प्रलतशत 
िम्पन्न 

प्रकृयामा योजना डेक्का िम्झौता 
भई लनमाषण कायष शुरु 
भएको । 

५ वन्डरलेण्ड बोतडाङ उत्तर 
िेस्रो बाटो कालोपते्र । 

 

४० प्रलतशत 
िम्पन्न 

प्रकृयामा योजना डेक्का िम्झौता 
भई लनमाषण कायष शुरु 
भएको । 

६ गोसखान दतिण गुम्बा हुाँदै 
जाने बाटो ग्राभेल गने । 

 

 

नभएको 

 

 

नभएको 

योजना िम्झौता भई 
लनमाषण लनमाषण प्रकृयामा 
रहेको । 



क्र
.
ि 

स्वीकृत योजनाको नाम भौलतक 
प्रगती 

लवलिय 
प्रगती 

योजना कायाषन्वयन 
प्रकृया शुरु भए 
नभएको  

७ कणा बहादुर बोहोराको घर दतिण 
जाने बाटो ग्राभेल । 

 

 

नभएको 

 

 

नभएको 

प्रभालवत उपभोिाहरु 
लबच लववादका कारण 
प्रकृया अलघ वढ्न 
निकेको । 

८ संगम मागा होमराज घर  उत्तर 
जाने बाटो ग्राभेल गने । 

प्रकृयामा प्रकृयामा योजना िम्झौता भई 
लनमाषण कायष शुरु भएको 
। 

९ शान्ता मुच्चखयाको घर पूवा हुाँदै 
बोहोरा टोल जाने बाटो ग्राभेल 
।  

प्रकृयामा प्रकृयामा योजना िम्झौता भई 
लनमाषण कायष शुरु भएको 
। 



क्र.

ि 

स्वीकृत योजनाको 
नाम 

भौलतक 
प्रगती 

लवलिय 
प्रगती 

योजना कायाषन्वयन 
प्रकृया शुरु भए 
नभएको  

१० देवीझोडा अधुरो मच्चन्दर 
तनमााण । 

प्रकृयामा प्रकृयामा योजना िम्झौता भई 
लनमाषण कायष शुरु भएको 
। 

११ गणेश कटुवालको घर 
पूवा जाने बाटो स्तरउन्निी 
। 

प्रकृयामा प्रकृयामा योजना िम्झौता भई 
लनमाषण कायष शुरु भएको 
। 

१२ वडाका तवतभन्न बाटाहरु 
ममाि । 

बाँकी बाँकी बाँकी 



क्र.

ि 

स्वीकृत योजनाको 
नाम 

भौलतक 
प्रगती 

लवलिय 
प्रगती 

योजना 
कायाषन्वयन 
प्रकृया शुरु 
भए नभएको  

१ केरखा क्याम्पा 
सडकको केखाा बजार 
माझ बाटो माटो पुरेर 
लेबतलङको काम 
भएको । 

२५ प्रलतशत प्रकृयामा लनमाषण 
प्रकृया शुरु 
भई ठेक्का 
मार्ष त 
लनमाषणको 
क्रममा 
रहेको 



क्र.

ि 

स्वीकृत योजनाको 
नाम 

भौलतक 
प्रगती 

लवलिय 
प्रगती 

योजना 
कायाषन्वयन 
प्रकृया शुरु 
भए नभएको  

१ बोहोराटोल साम्राको 
तमल हुाँदै बगाने टोल 
क्याम्पा जाने तभतत्र 
ररङरोड क्रमानुगि 
कालोपते्र गने योजना 

५० प्रलतशत ठेक्का 
प्रलक्रयामा 
रहेको 
लनमाषण हुन 
बाँकी  



लववरण खचष लववरण 

तवतनयोतजि रकम ४००,०००।०० 

खचा भएको रकम १५५,५३०।०० 

बााँकी रकम २४४,४७०।०० 



जन्म मृतु्य 
िम्बन्ध 
लबचे्छद 

लववाह  बिाई िरी 
आएको  

बिाई िरी 
जाने  जम्मा 

६२ २४ ६ २५ १४ १२ 
१४
३ 



१५. वडाको सामातजक सूरिाको 
तववरण 

जेष्ठ 
नागररक 
भिा(७०ब
र्षमालथ) 

जेष्ठ 
नागरर
क भिा 
(दललत) 

जेष्ठ 
नागररक 
एकल 
मलहला 

लवधवा  क 
बगष 

ख 
बगष 

दललत 
बालबा
ललका 

जम्मा 

३७७ १७ ८४ ९४ १० २८ १७ 

६२
७ 

२०७८।०७९ प्रथम तै्रमालिक जम्मा 
लवलतरण भएको रकम रु : 

 

६३,२६,१००।०० 
 

























 



यहााँहरुलार्इ   

गर्इछ ।  



आ.व २०७८/७९ प्रथम चौमासिक 

(२०७८ िाउन १ देखि कासिक ३०) 

िम्मको प्रगसि प्रसिवेदन 



२०७८ िाउन १ देखि कासिक ३०  

आम्दानी रु. ६३७४३६.३५ 



सम्पन्न भएक ोः  १  
काम भर्रहेक ोः  १४ सम्झौता 
भएक ोः  २२ 

हुनवाक ोः  ५  

जम्ाोः  ४२  
 

आयोजनाको प्रगसि सववरणः  



आयोजनाको प्रगसि सववरणः  
  

सम्पन्न भएक  १, काम भर्रहेक  १४ सम्झौता भएक  २२ हुनवाक   ५  

क्र 
ि 

आयोजनाको नाम 
भौसिक 
प्रसिशि
मा  

सवसिय 
प्रसिशि
मा 

कैसियि 

१ डिडजटल से्प्र ट्ाांक  कृषकहरुलार् साझेर्ार मा       सम्झौता हुन वाक   
२ जैडवक मल वनाउने ताडलम     सम्झौता हुन वाक   

३ 

ज्य त  आधारभूत डवद्यालयलार्इ 
वालवाल काहरुक  खाजा घर डनमाइण     सम्झौता हुन वाक   

४ डवपन्न नागररकलार् स्वास्थ्य डवमा कायइक्रम १०० १०० सम्पन्न भएक  

५ विा बालमैत्र  कायइक्रम     

सडमडत गठन भर् घ षणा 
गने अवस्थामा रहेक   

६ नव डकरण युवा क्लवलार् कायइक्रम सांचालन     

सडमडत गठन भर् काम 
भर्रहेक  



क्र ि आयोजनाको नाम 
भौसिक 
प्रसिशि
मा  

सवसिय 
प्रसिशि
मा 

कैसियि 

७ विा स्तर य खेलकुर्     

सडमडत गठन भएक  
सम्झौता हुन वाक   

८ र्डलत लक्ष्य त कायइक्रम     सम्झौता हुन वाक   

९ 

मसलाक  डवउडवजन सडहत कृषक 
मडहलाहरुलार्इ ताडलम (२ ठाउाँ)     सम्झौता हुन वाक   

१० डिवपञ्चायतन मन्दिर भवन डनमाइण     

;Demf}tf 

ePsf]  

११ पिुपत नाथ मन्दिर अधुर  भवन डनमाइण     

;Demf}tf 

ePsf]  

१२ डसांहरे्व  रे्वालय सामुर्ाय क भवन डनमाइण

;Demf}tf 

ePsf]  



क्र 
ि 

आयोजनाको नाम 
भौसिक 
प्रसिशि
मा  

सवसिय 
प्रसिशि
मा 

कैसियि 

१३ पुलच क िााँफेट ल सिक स्तरउन्नत      

सडमडत गठन भएक  
सम्झौता हुन वाक   

१४ 

खिग बहारु्र थापाक  घर उतर प्रजापत  
र्हालक  घर सम् स्तरउन्नत      

;Demf}tf 

ePsf]  

१५ छलफलच क भलाय िािा सिक स्तरउन्नत      

;Demf}tf 

ePsf]  

१६ गैर ट ल सिक स्तरउन्नत      

;Demf}tf 

ePsf]  

१७ ज ग चौन अधुर  सिक स्तरउन्नत      

;Demf}tf 

ePsf]  

१८ नयााँ बजार सिक स्तरउन्नत 
सडमडत गठन भएक  
सम्झौता हुन वाक  



क्र ि आयोजनाको नाम 
भौसिक 
प्रसिशि
मा  

सवसिय 
प्रसिशि
मा 

कैसियि 

१९ डहमाल  चौक उतर स्तरउन्नत  25%   

;Demf}tf 

ePsf]  

२० अमृत रार्क  घर उतर स्तरउन्नत      

;Demf}tf 

ePsf]  

२१ कमल रार्इक  घर अगािक  सिक स्तरउन्नत      

;Demf}tf 

ePsf]  

२२ सु्कलिााँिा सिक स्तरउन्नत      

सडमडत गठन भएक  
सम्झौता हुन वाक   

२३ 

ज्ञानु वसे्नतक  घर पुवइ अधुर  सिक स्याभ तथा 
ग्राभेल     

;Demf}tf 

ePsf]  

२४
नया आधारभुत स्वास्थ्य कायाइलय जाने सिक 
ग्राभेल 

;Demf}tf 



क्र ि आयोजनाको नाम 
भौसिक 
प्रसिशिमा  

सवसिय 
प्रसिशिमा कैसियि 

२५ वसन्त रार्इक  घर पुवइ सिक ग्राभेल     

;Demf}tf 

ePsf]  

२६ 

चुलाचुल  िााँफेट ल पुवइ िााँिाट ल जाने 
सिक ग्राभेल 90%   

;Demf}tf 

ePsf]  

२७ भक्त  ररजालक  घर छेउ कल्भटइ ममइत     

;Demf}tf 

ePsf]  

२८ डचस्यान र्डिण ररङर ि सिक ग्राभेल     

सडमडत गठन भएक  
सम्झौता हुन वाक   

२९ माांडहम ज िने सिक ग्राभेल     

सडमडत गठन भएक  
सम्झौता हुन वाक   

३० डसर्ाथइ खिकाक  घर अगाि  सिक ग्राभेल     

;Demf}tf 

ePsf]  



क्र ि आयोजनाको नाम 
भौसिक 
प्रसिशि
मा  

सवसिय 
प्रसिशि
मा 

कैसियि 

३१ र्ल वहारु्र डव क क  घर पडिम सिक ग्राभेल     

;Demf}tf 

ePsf]  

३२ डधमाल ग्रामथान जाने सिक ग्राभेल     

;Demf}tf 

ePsf]  

३३ डर्ननाथ अडधकार क  घर र्डिण ग्राभेल     

;Demf}tf 

ePsf]  

३४ डत्रवेण  चौकमा स्याव डनमाइण     

;Demf}tf 

ePsf]  

३५ गुरुङ मुहान व भरफ्ल  25%   

;Demf}tf 

ePsf]  

३६ हरर लावत क  घर पुवइ ह्यम्पार्प कल्भटइ
सडमडत गठन भएक  
सम्झौता हुन वाक  



क्र ि आयोजनाको नाम 
भौसिक 
प्रसिशि
मा  

सवसिय 
प्रसिशि
मा 

कैसियि 

३७ चुलाचुल  म िल क्लव भवन डनमाइण     

सडमडत गठन भएक  
सम्झौता हुन वाक   

३८ 

र्न्द्र आङर्ामे्वक  घर र्डिण ह्यम्पार् कल्भटइ 
डनमाइण     

सडमडत गठन भएक  
सम्झौता हुन वाक   

३९ रुपनारायण घर उतर िर ेन डनमाइण     

सडमडत गठन भएक  
सम्झौता हुन वाक   

४० जल कन्या मन्दिर भुतु्लङ्ग धाधर डनयन्त्रण     

;Demf}tf 

ePsf]  

४१ एफ एम तथा पत्रपडत्रका कायइक्रम     

सडमडत गठन भएक  
सम्झौता हुन वाक   

४२ सुरि त नागररक आवास कायइक्रम ५० ५० काम भर्रहेक   



















 

 

% न.ं वडा कार्ाालर्sf] 
tkm{ af6  

;j}df gd:sf/ 

 



     % नं. वडा कार्ाालर्, 
कमल गाउँपाललका 

 

 

आ.व. २०७*/०७(को  k|utL k|ltj]bg 

२०७* श्रावण १ दलेि @)&* sflt{s 
#) ;Dd 

 



 cf=j @)&*÷)&( sf] of]hgfx?  
qm 

=; 
cfof]hgfsf] gfd df}lts 

k|utL 

ljlto k|utL of]hgf 

k|s[of z'? 

gePsf] sf/0f 

! 

टनेल खरिद गनन 

sf]6]zg cfxjfg 

u/L ;s]sf] 
– – 

@ 

सिचाइ सिटि सिटिको सिलिा 
उठेको िकििा ५० प्रसिशि अनुदान 

 – – ;]jfu|fxL af6 lan 

;+sNg ub}{ 

u/]sf] 

# 
सिउ सिजन खिीद 

– – ;+;f]wg ug]{ 

$ कृषकहरुलाई ईलेक्ट्रिक से्प्र टयाङ्की 
खरिद 

sf]6]zg cfxjfg 

u/L ;s]sf] 
 

– 

 

– 

 



 cf=j @)&*÷)&( sf] of]hgfx?  
qm 

=; 
cfof]hgfsf] gfd df}lts k|utL ljlto 

k|utL 

of]hgf 

k|s[of z'? 

gePsf] sf/0f 

% 

जेष्ठ नागरिक िम्मान कायनक्रि 

kf}if # ut] 

sfo{qmd ug]{ 

tof/L 

 

– – 

^ 

िसहलाहरुलाई स्वास्थ्य परिक्षण िाथै 
उधिी िसहला िम्मान 

 kf}if # ut] 

sfo{qmd ug]{ 

tof/L 
 

& दसलि िथा सिपन्नहरुलाई िंगुि िथा 
िाख्राको पाठा सिििण 

vl/b k|s[of z'? ePsf] – ]{ 

िािुदायीक सिध्यालयका सिपन्न 
सिध्याथीलाई से्टिनिी सिििण

– –



 cf=j @)&*÷)&( sf] of]hgfx?  
qm 

=; 
cfof]hgfsf] gfd df}lts 

k|utL 

ljlto k|utL of]hgf 

k|s[of z'? 

gePsf] sf/0f 

( पासथभिा िक्ट्िििा टिि ि सटनको 
छाना लगाउन 

;Demf}tf 

ePsf] 
– – 

!) 
सिलोकेश्वि िक्ट्िि टिि ि सटनका 
छाना लगाउन 

 sfo{ ;DkGg 

eO{ ;s]sf] 

– 

!! सकिािेश्वि िक्ट्िििा कम्पाउन्ड िाल 
सनिानण गनन 

–;Demf}tf 

ePsf] 

– k|wfgdGqL 

/f]]huf/n]ug]{ 

!@ िाधुहोली उत्ति िािे होली कल्भटन सनिानण  – 

 
;+zf]wg u/Lg] 
 



 cf=j @)&*÷)&( sf] of]hgfx?  
qm 

=; 
cfof]hgfsf] gfd df}lts 

k|utL 

ljlto k|utL of]hgf 

k|s[of z'? 

gePsf] sf/0f 

!# 

सिमे्ल ट्के्र िजािटहिा सनिानण  

pkef]tmf 

;ldtL u7g 
– ] 

 
!$ 

शान्ती िागन अधुिो प्लम्प सनिानण  

 – – ;+zf]wg u/Lg] 

!% ििुिा पुल उत्ति िाधुहोली जाने िाटो 
ग्राभेल  

pkef]tmf ;ldtL u7g 

 

– ] 

 

!^ लगनसशल कृसष िडक स्तिोन्निी  ;Demf}tf ePsf] 
 

– 

 

– 

 



 cf=j @)&*÷)&( sf] of]hgfx?  
qm 

=; 
cfof]hgfsf] gfd df}lts 

k|utL 

ljlto k|utL of]hgf 

k|s[of z'? 

gePsf] sf/0f 

!& 

सशिलाय िािुदासयक भिन सनिानण  

pkef]tmf 

;ldtL u7g 

 

– ^ j6f /8 

ePsf]n] sfd 

ug{ g;s]sf] 

!* 

शान्ती िागन अधुिो डि ेन सनिानण  

 ;Demf}tf ePsf] 
 

– 

!( एकिाज थापाको घि अगाडी पल्म्म्प ि 
ग्राभेल  

;Demf}tf ePsf] 
 

– 

@) िसि पे्रटि ोल पम्प पुिन गौरिगंजजाने 
िडकिा प्लम्प सनिानण 

pkef]tmf ;ldtL 

u7g 
 

– 

 

– 

k|wfgdGqL 

/f]]huf/n]ug]{ 



 cf=j @)&*÷)&( sf] of]hgfx?  
qm 

=; 
cfof]hgfsf] gfd df}lts 

k|utL 

ljlto k|utL of]hgf 

k|s[of z'? 

gePsf] sf/0f 

@! 

स्वािी चौक दसक्षण िंगलिािे िजाि 
िम्म िडक स्तिोन्निी  

pkef]tmf 

;ldtL u7g 

 

– – 

@

@ 
गुहेश्विी सिध्यालयको झ्याल ढोका 
ििनि 

 ;Demf}tf ePsf] 
 

– ] 

@

# सििा रिजालको घि पुिन पसिि िथा 
दसक्षण िडक ग्राभेल  

pkef]tmf ;ldtL 

u7g 
 

– ;+zf]wg ug]{ 

@

$ 

सिषु्ण पैडेलको घि दसक्षण अधुिो डि ेन 
सनिानण  

 ;Demf}tf ePsf] 
 

– 

 

 

k|wfgdGqL 

/f]]huf/n] ug]{ 



 cf=j @)&*÷)&( sf] of]hgfx?  
qm 

=; 
cfof]hgfsf] gfd df}lts 

k|utL 

ljlto k|utL of]hgf 

k|s[of z'? 

gePsf] sf/0f 
@

% 
पाडाजंुगी चौक हंदै पुिन चचन हंदै 
अिि िागन िम्म पल्म्म्प सनिानण 

]] 

 
– ;+zf]wg ug]{ 

@

^ 
सििापुिी दक्षीण िाझा िागन ग्राभेल 

 ;Demf}tf 

ePsf]  

 

– 

@

& 
सिक्ट्दद िागन दसक्षण िेन्जी चौक िम्म 
ग्रभेल 

 ;Demf}tf ePsf] 
 

– 

@

* 

िाधाकृष्ण िक्ट्िि अधुिो िािुदायीक 
भिन सनिानण 

 ;Demf}tf ePsf] 

 

– 

 

– 

k|wfgdGqL 

/f]]huf/n]ug]{ 



 cf=j @)&*÷)&( sf] of]hgfx?  
qm 

=; 
cfof]hgfsf] gfd df}lts 

k|utL 

ljlto k|utL of]hgf 

k|s[of z'? 

gePsf] sf/0f 

@( 

लाभििोटे िडक ग्राभेल िडक 

 ;Demf}tf 

ePsf] 

 

– – 

#) 

५ नं िडाका सिसभन्न िडक ििनि 

 pkef]tmf ;ldtL 

u7g u/]sf] 
 

#! d+unaf/] pt/ ;fksf]6f ldn blIf0f 
/fhj+zL u|fdyfg Joj:yfkg 

pkef]tmf ;ldtL 

u7g u/]sf] 

– 

#

@ 

सिमे्ल आधािभुि स्वास्थ्य चौकी ििनि ] pkef]tmf 

;ldtL u7g 

u/]sf] 
 

– 

 

– 

 



cfDbfgL ljj/0f ;fpg b]vL sflt{s 
;Dd 

 Psd'i7 ? *,*!,!%!=@%  
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क्र.सं. ससफारिस शीर्षक संख्या 
१ नागरिकता सिफारिि ११४ 

२ नाता प्रमासित ३९ 

३ जग्गा नामिािी ९ 

४ चाि सकल्ला १२२ 

५ सिद्युत समटि १२ 

६ जोतभोग सिफारिि १ 
७ अन्य सिफारिि तथा पत्र ५९४ 

जम्मा ८९१ 

नागरिकता सिफारिि बाहेकको जम्मा चलानी िंख्या ७७७ 
मात्र । 



क्र.सं. योजनाको नाम 
भौसिक  
प्रगसि 

सिसिय 

 प्रगसि 

योजना 
कायाषन्वयन 
प्रकृया शुरु 
नभएको भए 
कािण 

१ अजुुन पाठकको घि जाने मागु  
२ किु सिमालको घि जाने बाटो 

३ 
चुडामिी पौडेलको घि दसिि, िोम प्रिाद 
गड्तौला, टंक बहादुि थापाको घि िम्म  

४ तेलीटोल ग्राभेल 

५ ताज होटल पूिु सतनपैनी  
६ सदपक खड्काको घि पूिु 

७ 
सदपक खड्काको घि पसिम देखख कुमाि 
बसे्नतको घि िम्म  

८ 
सदल बहादुि सघसमिेको घि पसिम १५० समटि, 
लखनपुि स्वास्थय चौकी मागु 

९ पदमलाल िुिेदीको घि पूिु 

१० सिषु्ण घतानीको टोल 



क्र.सं.  सम्पन्न।चालु योजनाको नाम 
भौसिक  
प्रगसि 

सिसिय 

 प्रगसि 

योजना 
कायाषन्वयन 
प्रकृया शुरु 
नभएको भए 
कािण 

११ भखि ओली, कृष्ण पाठकको घि जाने मागु  १००Ü 

१२ सभलेज होटल पसिम 

१३ िामचन्द्र मश्रको घि दसिि 

१४ 
लसलतलाििको घि उत्ति ७५ समटि, चन्द्र 
नेम्वाङको घि पसिम ६० समटि 

१५ श्रीमान थापा मगिको घि छेउ कल्भटु ममुत 

१६ शहीद मागु देखख कृसि मागु जोड्ने बाटो 
१७ हलेशी होटल पसिम १०० समटि 
१८ ग्रामथान िंििि िसमसत घेिाबािा 
१९ चने्द्रश्वि िामुदासयक भिन सजबन चौक 

२० सजम्दािचौक महािाजथान 

क्रमश... 



क्र.सं.  सम्पन्न।चालु योजनाको नाम 
भौसिक  
प्रगसि 

सिसिय 

 प्रगसि 

योजना 
कायाषन्वयन 
प्रकृया शुरु 
नभएको भए 
कािण 

२१ पञ्चकन्या माङ्गसहम िेिा भिन 

२२ िामासजक महािाजथान घेिाबािा, गोहाबािी 
२३ िोनापुि महािाजथान घेिाबािा 
२४ िोनाश्री ग्रामथान िोनापुि 
२५ ढुकढुकी क्लबमा बालमैत्री पुस्तकालय 

२६ 
चुडामिी भट्टिाईको घि देखख चन्द्र मेचेको िम्म 
डर ेन सनमाुि 

 



क्र.सं. सजम्सी सिििण चालु ममषि गनुषपने जम्मा 
१ जग्गा ०–१७–५.२५ – ०–१७–५.२५ 

२ दुई तले भिन १ थान – १ थान 

३ बाइक पासकुङ १ थान – १ थान 

४ व्यापारिक िटि १३ कोठा – १३ कोठा 
५ प्लासिक कुिी ५० थान – ५० थान 

६ स्टील दिाज ८ थान – ८ थान 

७ 
काठको हत्ता भएको ि 
नभएको कुिी २ थान ४ थान काम नलागे्न ६ थान 

८ घुमे्न कुिी २ थान ५ थान काम नलागे्न ७ थान 

क्रमश... 



क्र.सं. सजम्सी सिििण चालु ममषि गनुषपने जम्मा 

९ 
काठको टेिल ि VIP 
टेबल ८ थान 

– ८ थान 

१० स्टील टेबल ३ थान – ३ थान 

११ आिाम कुिी ३ थान – ३ थान 

१२ बेञ्च २ थान – २ थान 

१३ काठको दिाज १ थान – १ थान 

१४  िूचना बोडु ४ थान – ४ थान 

१५ सिसलंग फेन १० थान – १० थान 

१६ से्टन फेन २ थान – २ थान 

क्रमश... 



क्र.सं. सजम्सी सिििण चालु ममषि गनुषपने जम्मा 

१७ 
िाउण्ड सिस्टम ठूलो ि 
िानो  १।१ थान 

– १।१ थान 

१८ माइक्रो फोन ि से्टन १ थान – १ थान 

१९ कम्प्युटि डेक्सटप ३ थान – ३ थान 

२० सप्रन्टि ३ थान २ थान ५ थान 

२१ व्याटर ी ३ थान २ थान ५ थान 

२२ इन्भटि २ थान – २ थान 

२३  ¥ofs टेबल २ थान – २ थान 

२४ भ्याकुम खक्लनि ० थान १ थान १ थान 

क्रमश... 



क्र.सं. सजम्सी सिििण चालु ममषि गनुषपने जम्मा 
२५ िोलाि यानल ६ थान – ६ थान 

२६  
एल.जी. सटसभ ि 
िालबे्रकि १।१ थान 

– १।१ थान 

२७ टेसलफोन २ थान – २ थान  
२८ िोफा २ थान १ थान ३ थान 

२९ सप्रन्टि काटेज  ५ थान – ५ थान 

३० Fire Extinguisher १ थान – १ थान 

३१ E-Attendance १ थान – १ थान 



क्र.सं
. 

खचष शीर्षक सिसनयोसजि 
िासर्षक िकम 

जम्मा खचष िकम बांकी िकम 

१ कमुचािीको बैठक भत्ता २८८००।०० ९६००।०० १९२००।०० 
२ पानी तथा सबजुली २००००।०० ९३४०।०० १०६६०।०० 
३ िञ्चाि महशुल १००००।०० ७५००।०० २५००।०० 
४ इन्धन  ५००००।०० १७२२६।७० ३२७७३।३० 
५ ििािी िािन ममुत खचु ३००००।०० १२४००।०० १७६००।०० 

६ 
मेसशनिी तथा औजाि ममुत िंभाि 
तथा िञ्चालन खचु 

२००००।०० 
१८८५०।०० ११५०।०० 

७ मिलन्द तथा कायाुलय िामग्री ३००००।०० २०११०।०० ९८९०।०० 

८ अनुगमन खचु ५००००।०० ० ५००००।०० 

९ सिसिि खचु १६१२००।०० ३२७६०।०० १२८४४०।०० 
जम्मा ४०००००।०० १२७७८६।७० २७२२१३।३० 













 





१. आम्दानी वििरण 

वि.नं. विर्षक नम्बर आय विर्षक नाम िंकवित रकम (रु.) 

१. ११३१३ िम्पवत कर ४,२३,५५५.४१ 

२. ११३१४ भुवमकर/मािपोत ४२,०२७,०० 

३. ११३२१ घरबहाि कर २८,५६०.०० 

४. ११६१३ व्याििाय रविष्ट्र ेिन 

दसु्तर 

४७,७९०.०० 

५. १४२४३ विफाररि दसु्तर १,५४,४२८.०० 

६. १४२४४ व्याक्तिगत घटना दताष 

दसु्तर 

२७,८००.०० 

७. १४२४५ नाता प्रमावणत दसु्तर १५,७२५.०० 

८. १४२४९ अन्य दसु्तर २४,८९५.९९ 

९. १४२४९.३ व्याििाय प्रमाणपत्र ४३,१२५.०० 

वमवत २०७८/०४/०१ देक्ति २०७८/०८/३० िम्मको िम्मा रु. ८,०७,९०५.४१





११. आ.ि. २०७८/०७९ को ७ नं. िडामा चािु रहेको/िम्पन्न 
भएको िडा स्तरीय योिनाहरु 

क्र.िं. आयोिनाको 
नाम 

विवनयोवित 
रकम 

कैवफयत 

१ 
धरधरे सिमिार 
िडक स्तरउन्नती 
ग्राभेल 

४००००० िम्झौता नभएको 

२ 
धरधरे डााँडागाउाँ  
िडक स्तरउन्नती २००००० िम्झौता 

भईिकेको 

३ 
नौसिटे डााँडागाउाँ  
िडक स्तरउन्नती ५००००० िम्झौता नभएको 

४ 

सधमाल डााँडा 
बेलडााँगी िडक 
स्तरउन्नती 

४००००० िम्झौता नभएको 

५ 

मन्दिर डााँडा 
गेउररया िडक 
स्तरउन्नती 

७००००० िम्झौता नभएको 

६
वडा कायाालय 
प्रवेश मागाको 
िाईड वाल 
सनमााण र ग्राभेल

५००००० िम्झौता नभएको

७
िृजना चोक 
बाह्रघरे िडक 
उच्चस्तरीय

६४०००० िम्झौता नभएको



८ 

गेउररया बजार 
पसिम 
देन्दि  ओमनाथको 
घर हुदै जाने िडक 
उच्चस्तरीय 

२००००० िम्झौता नभएको 

९ 

सकाँ रात चोक सशव 
कुमारको घर 
पसिम िडक 
ग्राभेल 

२००००० िम्झौता नभएको 

१० 
समश्र टोल दसिण 
िडक ग्राभेल 

१००००० िम्झौता नभएको 

११ प्याकुरेल टोल 
िडक ग्राभेल 

६०००० िम्झौता नभएको 

१२ 
एकता टोल बोहोरा 
बस्ती िडक ग्राभेल 

६०००० िम्झौता नभएको 

१३ 
गेउररया बजार पूवा 
िडक ग्राभेल 

६०००० िम्झौता नभएको 

१४
सदनाभद्री मन्दिर 
पूवा हुाँदै सजतेन्द्र 
सधमालको घर 
दसिण ग्राभेल

२००००० िम्झौता नभएको

१५
ि.मा.सव. पसिम 
नयााँ बस्ती िडक 
ग्राभेल

२००००० िम्झौता 
भईिकेको



१६ 

बाह्रघरे लाल 
बहादुर बसे्नतको 
घर दसिण ग्राभेल 

१००००० िम्झौता 
भईिकेको 

१७ 

बाह्रघरे उत्तर 
मुिहर बस्ती 
ग्राभेल 

१००००० िम्झौता नभएको 

१८ 

झकाा ईन्द्र 
ठटालको घर पूवा 
ग्राभेल 

६०००० िम्झौता नभएको 

१९ 
सवसभन्न िडकहरु 
ममात 

५००००० िम्झौता नभएको 

२० 
लालधोन्द्रा उत्तर 
कल्भटा सनमााण 

५५०००० िम्झौता नभएको 
िम्मा ५७३०००० 



िामाविक विकाि :  
१. 

सििंहदेवी प्रा.सव. 
बालमैत्री फसनाचर 
सनमााण 

२५०००० िम्झौता 
भईिकेको 

२. 
सपङडााँडा प्रा.सव. 
अधुरो कम्पाउन्ड 
वाल सनमााण 

३००००० िम्झौता 
भईिकेको 

३. अरसनको प्रा.सव. 
गेट सनमााण 

१००००० िम्झौता 
भईिकेको 

४. 
गुरुकुल 
पाठशाला 
शौचालय सनमााण 

५००००० िम्झौता 
भईिकेको 

५. 
बाह्रघरे बजारको 
िडक सकनारामा 
टायल सबछ्याउने  

५०००००   

६. 
अपाङ्गता तथा 
सवपन्नहरुलाई 
सन:शुल्क स्वास्थय 
सबमा

३००००० िम्झौता 
भईिकेको

िम्मा १९५००००



आवथषक विकाि 

१. 
कृषकहरुलाई 
ईलेन्दरिक से्प्र 
ट्याङ्की अनुदान 

३००००० िम्झौता नभएको 

२. 
गाई भैंिीमा 
कृसत्रम गभााधारण  
५० प्रसतशत 
अनुदान 

२००००० िम्झौता नभएको 

३. 

पशुपालक 
कृषकहरुलाई 
पशु बीमा 
कृषकले बेहोने 
रकमको ५० 
प्रसतशत 

१५०००० िम्झौता नभएको 

४. िम्मा ६५००००   



िामुदासयक भवन तथा मठमन्दिर 
क्र.िं. आयोिनाको 

नाम 

विवनयोवित 
रकम 

कैवफयत 

१ बाह्रघरे महाराजथान 
घेराबारा 

१००००० िम्झौता भईिकेको 

२ रिंगपुर चौकी पसिम 
महाराजथान ममात 

५०००० िम्झौता भईिकेको 

३ लालधोन्द्रा पूवा महाराजथान 
घेराबारा 

१५०००० िम्झौता भईिकेको 

४ समयाटोली गणेश मन्दिर 
चौतारा सनमााण 

६०००० काया िम्पन्न भईिकेको 

५ 
सकाँ रात माङ्गसहम गेउररया 

१५०००० िम्झौता भईिकेको 

६ 

सदनाभद्री मन्दिर ममात 

५०००० िम्झौता भईिकेको 

७ 
िम्मा 

५६००००   



 लसित िमुदाय तफा  
क्र.िं. आयोिनाको 

नाम 

विवनयोवित 
रकम 

कैवफयत 

१ 
वडा स्तरीय युवा , 
बालबासलका िेलकुद 
कायाक्रम तथा िेल िामग्री 
िररद 

३००००० िम्झौता नभएको 

२ मसहलाहरुका लागी 
सिपमुलक तासलम 

२००००० िम्झौता नभएको 

३ अपाङ्गताहरुका लागी 
व्यविायमुलक कायाक्रम 

१००००० िम्झौता नभएको 

४ ब्राईट फु्यचर बाल क्लवको 
पुस्तकालय व्यवस्थापन  

६०००० िम्झौता भईिकेको 

५ जेष्ठ नागररक िम्मान 
कायाक्रम 

१००००० िम्झौता नभएको 

६ 
दसलत तथा सवपन्नहरुलाई 
बिंगुर तथा बाख्राको पाठा 
सवतरण 

२००००० िम्झौता नभएको 

७ 
िम्मा

९६००००   



विविध 

१ 
बुलेसटन प्रकाशन 

१००००० िम्झौता नभएको 

२ 

िुचना तथा िञ्चार 
५०००० िम्झौता नभएको 

३ 
भैपरी आउने  

३००००० िम्झौता नभएको 

  

िम्मा 
४५०००
० 

  



गाउँपाविका स्तरीय योिनाहरु  

१ गेउररया चारआली िडक 
कालोपते्र 

२५०००
०० 

ठेक्का 
लासगिकेको 

२ 
िरस्वती मा.सव. ७ लाई सु्कल 
वि िरीदमा िहयोग 

२००००
०० 

िरीद प्रसकयामा 
रहेको 

३ िडक ममात िम्भार  ३००००
० 

एक लािको काया 
िम्पन्न भईिकेको 



प्रदेि स्तरीय योिनाहरु 

१ सपङडााँडा सु्क िानेपानी 
सफल्टर जडान 

५००००
० 

िामासजक सवकाश 
मन्त्रालय 
धनकुटाबाट 
िम्झौता 
भईिकेको 

२ 
अरसनको प्रा.सव. किाकोठा 
सनमााण 

७००००
० 

िामासजक सवकाश 
मन्त्रालय 
धनकुटाबाट 
िम्झौता 
भईिकेको 

३ अरसनको प्रा.सव. िेल मैदानमा 
माटो पुने काया   

िम्झौताको 
प्रकृयामा रहेको 



िंवघय स्तरीय योिनाहरु      

१ 
भट्टराई चोक सपङडााँडा 
सु्कल हुदै फुलवारी चोक 
सिजाना चोक हुाँदै ि.मा.सव. 

िम्मा कालोपते्र  

८०६६
५६९० 

७५ प्रसतशत काम 
िसकिकेको 



धन्यवाद ! 



k|yd rf}dfl;s ;ldIff  
cf=j= @)&*.&( 

 LAKHANPUR HEALTH POST 
KAMAL-6 JHAPA 



लक्षित जनसंख्या 
Population Total Number 

ज ा जनसंख्या 24457 

 बर्ष मुननका संख्या 378 

 बर्ष मुननका संख्या 757 

 देखि  मनिनाको संख्या 378 

 देखि  मनिनाको संख्या 1739 

 देखि  मनिनाको संख्या 1551 

 बर्ष मुननका ज ा संख्या 1928 

 देखि  बर्षको मनिला संख्या 6324 

 देखि  बर्ष स को प्रजनन उमेरका 
नबबानित मनिला संख्या 5826 

अनुमाननत नजनबत ज  385 



Categories  

Sanctioned 

post 
(Number) 

Fulfilled Filled in 

contract 

(Karar)  

(Number) 

Recruited 

using local 

resources 

(Number) 
Number % 

Medical Doctor 0 0 0 0 0 

HA/Sr. AHW 3 3 100% 0 0 

Staff Nurse/Sr. ANM 2 2 100% 0 0 

AHW 1 1 100% 0 0 

ANM 1 1 100% 0 0 

Lab staff 1 0 100% 1 0 

Radiography Staff 0 0 0 0 0 

Statistician/IT staff 

(Data management) 
0 0 0 0 0 

Others, Ka. Sa. 1 1 100% 0 0 

Total  9 8 100% 1 0 

HUMAN RESOURCE  



ा  चौकीबाट प्रदान गररने सेवािरु : 

 बनिरङ सेवा  
 नवजात नििु तथा बाल रोगको एनकनित व थापन (IMNCI) 

 पररवार ननयोजन सेवा  :- Condom,Depo,Pills,IUCD,Implant 

 सुरनित मातृत्व:-ANC,PNC,Delivery,Safe Abortion Service  

 गाउँघर तथा िोप खिननक 

 ियरोग ननय ण कायषिम  
 कु रोग  ननय ण कायषिम  
 Vector Borne Disease control programme 

 ा  नििा  
 एच.आइ.एड्स स ी परामिष तथा जाचँ  
 पोर्ण कायषिम  
 माननसक, ायु तथा नबनि  पदाथष प्रयोग को व थापन  

 प्रयोगिाला सेवा  
 



      ल्याव (प्रयोगशाला) बाट क्षिइने सेवाहरु 

 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 

 Hepatitis  B surface  antigen (HbsAG )  Test  

 Urine  Routine  Microscopic  Examination (Urine RME) 

 Stool  Examination 

 HIV  Test 

 Bilirubin  Test 

 Widal  Test (Typhoid) 

 

 



FINANCIAL RESOURCE  

Budget 
Budget 

Allocated  
Budget 

Released 

Budget 
Expenditure 

(%) 

Irregularities 
(Beruju) 

Amount 
 (Till 

2075/76
) 

% 
Clearanc

es 
in 2076/77 

Capital 

250000 125000 
34% 

(42523.70) 
- - 

Recurre
nt - - 

- - - 

Total 250000 125000 34% 
(42523.70) 

- - 
नबद्युत मििुलः  17900.00 

कायाषलय संचालन मसल ः  7980.00 

ाव व थापनः  16643.70 

6 



;]jf k|bfos If]qx? 

;]jf k|bfg If]q Total Number 

Vff]k lSnlgs 5 

ufpF3/ lSnlgs 3 

aly{Ë ;]G6/ X 

86\; ;]G6/ 1 

ART center X 

Safe Abortion sites X 

Adolescent Friendly Health 
Center 

X 

dlxnf :jf:Yo :jo+ ;]lasf 11 

Pharmacy X 

Ambulance X 



• गाउँ घर खिननक : 
 
 
 
 
 
 

 

 

ि सं खिनीक  संचालन हुने 
थान  

ा  सं था वाट 
खिननक स को दुरी 

1 क्षिङडाडा  ४५ क्षि  

2 बारघरे  १ घण्टा  

3 बसन्त चौक  ४५ क्षि  

गाउँघर क्लिक्षनक हरेक िक्षहनाको १७ गते िेखी १९ गते सम्म सन्चालन हुने गरेको  
 

  



•िोप खिननक : 

ि सं खिनीक  संचालन हुने 
थान  

ा  सं था वाट खिननक स को 
दुरी 

1 बारघरे १ घण्टा   

2 क्षिङडाँडा ४५ क्षि 

3 आधारभुत स्वा के वडा नं ५  २० क्षि  

4 क्षसमे्ल सािुिाक्षयक स्वा चौ  १ घण्टा  

5 लखनिुर स्वा चौ ० 

खोि क्लिक्षनक हरेक िक्षहनाको ११ गते िेखी १५ गते सम्मा सन्चालन हुने गरेको छ ।  



ा  सं थावाट सेवा पाएका  
 

स्वास्थ्य संस्थावाट सेवा िाएकाहरुको जम्मा संख्या 
( नयाँ + थि िटक ) 

 

२९२२   

स्वास्थ्य संस्थावाट सेवा िाएका जेष्ठ नागररक (६० 

वर्ष भन्दा िाक्षथका)हरुको जम्मा संख्या   ५६९ 

खोि क्लिक्षनक िार्ष त सेवा क्षलएका जम्मा सेवाग्राही  १२०७  



िोप कायषिम ज ा संख्या  

B.C.G (जने्म िेक्लख ४५ क्षिन क्षभत्र) १५४   

DPT-HepB-Hib 1st (६ हप्तािा लगाउने) १४४  

DPT-HepB-Hib 3rd (१४ हप्तािा लगाउने) १२६   

OPV 3rd (१४ हप्तािा लगाउने) १२६  

PCV 3rd  (९ िक्षहनािा लगाउने) १९२ 

ROTA  (६ र १० हप्तािा लगाउने) १४५   

FIPV-2nd (१४ हप्तािा लगाउने) १२६ 

MR 1st (९ िक्षहनािा लगाउने) १९२ 

MR 2nd (१५ िक्षहनािा लगाउने) १११ 

JE (१२ िक्षहनािा लगाउने) १९० 

Fully immunized(12-23months) १११ 

T.D-2nd (गभषवक्षत िक्षहलाको लाक्षग) ८६ 

T.D-2+ (गभषवक्षत िक्षहलाको लाक्षग) ६० 



पोर्ण कायषिम(Nutrition) 
 

िक्षहलो िटक वृक्लि अनुगिन गररएका (२ वर्ष िुक्षनका )बालबाक्षलका संख्या  

१७०  

 

िक्षहलो िटक तौल क्षलएका (२ वर्ष िुक्षनका) बालबाक्षलका िधे्य जोक्लखि तथा अती जोक्लखि बाल 

बाक्षलका संख्या 

 

१  

 

वृक्लि अनुगिन गररएका २ वर्ष िुक्षनका जम्मा बाल बाक्षलकाहरुको संख्या (नयाँ+ िोहोयाषइ आएको)  

४७०  

 

िक्षहलो िटक आइरन चक्की िाएका (नयाँ) गभषवक्षत िक्षहलाहरुको संख्या  

१६ 

 

१८० आइरन चक्की िएका गभषवक्षत िक्षहलाहरुको संख्या    

१२ 

 

जुकाको और्धी िाएका गभषवक्षत िक्षहलाहरुको संख्या   

१६ 

 
क्षभटाक्षिन ‘ए’ िाएका सुते्करी िक्षहला हरुको संख्या  

४ 



नवजात नििु तथा बालरोगको एनकनित व थापन(IMNCI) 

२ िक्षहना  सम्मका  क्षबरािी  क्षशशु हरुको  संख्या  (स्वास्थ्य  संस्था  स्तर ) 0 

स्वास प्रस्वास रोग लागेका ५ वर्ष िुक्षनका बालबाक्षलकाहरुको संख्या(स्वास्थ्य संस्था, 
गाउँघर क्लिक्षनक र ि.स्वा . स्व.से.स्तर) 

७६  

स्वास प्रस्वास रोग लागेका ५ वर्ष िुक्षनका बालबाक्षलकाहरुको संख्या(ि.स्वा.स्व.से.स्तर ) १७५  

क्षनिोक्षनय + कडा क्षनिोक्षनय भएका ५ वर्ष िुक्षनका बाल बाक्षलकाहरुको संख्या(स्वास्थ्य 

संस्था+गाउँघर क्लिक्षनक + ि.स्वा.स्व.से.स्तर) 
१ 

कडा क्षनिोक्षनय भएका ५ वर्ष िुक्षनका बाल बाक्षलका हरुको संख्या(स्वास्थ्य संस्था+ 

गाउँघर क्लिक्षनक) 
0 

झाडा िखाला लागेका ५ वर्ष िुक्षनका बालबाक्षलकाहरुको संख्या(स्वास्थ्य संस्था + 

गाउँघर क्लिक्षनक + ि.स्वा  .स्व.से) 
२३  

झाडा िखाला लागेका ५ वर्ष िुक्षनका बालबाक्षलकाहरुको संख्या(ि.स्वा.स्व.से.स्तर ) २०  

कडा जल क्षबयोजन भएका ५ वर्ष िुक्षनका बालबाक्षलक(स्वास्थ्य संस्था स्तर) 0 

झाडा िखाला लागेका ५ वर्ष िुक्षनका बालबाक्षलकाहरुलाई क्षजंक र ओ.आर.एस वाट 

उिचार गररएको क्षवरािी संख्या 
४३  



सुरनित मातृत्व कायषिम(Safe Motherhood) 

. गिषवनत सेवा 

िक्षहलो िटक जाँच गररएको गभषवक्षत 

िक्षहलाहरुको संख्या 
३७  

चौथो िक्षहनािा गभषवक्षत जाँच सेवा   २० वर्ष 
िुक्षनका 

१ 

२० वर्ष 
िाक्षथका 

१५  

प्रोटोकल अनुसार ४ िटक (४ ,६ ,८ र ९) 

िक्षहनािा जाँच गररएको गभषवक्षत िक्षहलाहरुको 
संख्या 

१३  



 

.  प्रसुती सेवा 
िि प्रसुतीकिी (डक्टर नसष र ताक्षलि प्राप्त अ.न.क्षि बाट 

प्रसुती गराएको संख्या (घर र स्वास्थ्य संस्थािा िुबै ) 
0 

अन्य स्वास्थ्यकिीबाट (िि प्रसुक्षतकिी बाहेक)प्रसुती 
गराएको जम्मा संख्या (घर र स्वास्थ्य संस्थािा िुबै ) 

0 

स्वास्थ्य संस्थािा प्रसुती भएको संख्या 
0 

. सुते्करी सेवा  
प्रोटोकल अनुसार ३ िटक सुते्करी जाँच गरेको संख्या  

0 

 गभाषवस्था प्रशव अवस्था र सुते्करी अवस्थािा िृत् यु भएका 
िक्षहलाहरुको संख्या (स्वास्थ्य संस्था र सिुिाय िुबै) 

0 



 

सुरनित गिषपतन सेवा  
सुरक्षित गभषितन सेवा िाएका िक्षहलाहरुको संख्या 0 

पररवार ननयोजन (Family Planning) 

क्षिल्स नयाँ प्रयोगकताषहरुको संख्या  २   

क्षडिो नयाँ प्रयोगकताषहरुको संख्या ४ 

आइ .यु. क्षस .क्षड नयाँ प्रयोगकताषहरुको संख्या ० 

इम्प्लान्ट नयाँ प्रयोगकताषहरुको संख्या १२  

बन्ध्याकरण नयाँ प्रयोगकताषहरुको संख्या (क्षिक्षनल्याि 

+ भ्यासेक्टोिी ) 
0 

कण्डि क्षवतरण गररएको (गोटा)  १३५०  

हाल अिनाइरहेकाहरुको संख्या क्षिल्स १०२ 

हाल अिनाइरहेकाहरुको संख्या क्षडिो १०० 



 

िाल अपनाइरिेकािरुको संख्या आइ .यु. नस .नड 
  
 

हाल अिनाइरहेकाहरुको संख्या इम्प्लान्ट १४१  

म . ा .  .सेनवका कायषिम (FCHV) 

 

प्रक्षतवेिन संकलन गररएका िक्षहला स्वास्थ्य स्वयं 

सेक्षवकाहरुको संख्या  
४४  

ि .स्वा .स्व .से. ले सेवा प्रिान गरेको जम्मा संख्या  २१६७ 

आिा सिुहको बैठक बसेको िटक ४२  

प्राथनमक ा  सेवा/गाउँघर खिननक कायषिम 

क्लिक्षनक संचालन भएको िटक  १२ 

गाउँघर क्लिक्षनकबाट सेवा िाएकाहरुको संख्या १३९  



 

ियरोग ननय ण कायषिम  

नयाँ क्षबरािीहरुको संख्या  ९  

िताष भएका जम्मा क्षबरािीहरुको संख्या  ९  

उिचार िुरा गरेका जम्मा क्षबरािीहरुको 
संख्या(Cured+Completed) जनािा 

२  

िकार ननतजा पररवतषन ( नयाँँँPBC नबरामीिरु) 

४ िक्षहना अगाक्षड िताष भएका जम्मा क्षबरािीहरुको संख्या  ८  

खकार नक्षतजा िररवतषन ८  

िकार ननतजा पररवतषन (रर ा ,फेनलयर ,ल  टु फलोअप PBC नबरामीिरु) 

४ िक्षहना अगाक्षड िताष भएका जम्मा क्षबरािीहरुको संख्या  ० 
खकार नक्षतजा िररवतषन ० 

ननको िएका नयाँ नबरामीिरु 

१ वर्ष अगाक्षड िताष भएका क्षबरािी संख्या  २ 
क्षनको भएको संख्या  १ 
उिचार िुरा भएको संख्या   १  



कु रोग ननय ण कायषिम (Leprosy) 
नयाँ दताष िएका नबरामीिरु  

एि.क्षव (१२ िक्षहना) २ 

क्षि.क्षव (६ िक्षहना )  ०  

उपचार पुरा िएका नबरामीिरु 

एि.क्षव (१२ िक्षहना) ० 

क्षि.क्षव (६ िक्षहना ) ०  
जम्मा ०  

मनिनाको अन्त्यमा ज ा नबरामीिरु 

एि.क्षव (१२ िक्षहना) ४ 

क्षि.क्षव (६ िक्षहना ) १  

जम्मा ५  



ओ .नप .नड (OPD) सेवा  

बक्षहरङग सेवा क्षलएका नयाँ 
क्षवरािीहरुको सँख्या  

२७९५ 

  

कुल नयाँ ओिीडी भ्रिणहरूिा 
िक्षहला क्षबरािीहरूको अनुिात 

५३.५ 

  



        मुख्य रोगिरु :- 

Data / Period 2078 Shrawan to Kartik  

Hypertension 202 

Diabetes Mellitus (DM) Cases 185 

Fungal Infection (Lichen Planus) Cases 184 

Upper Respiratory Tract Infection (URTI) Cases 183 

Pharyngitis/Sore Throat Cases 178 

Scabies Cases 156 

ARI/Lower Respiratory Tract Infection (LRTI) Cases 147 

Backache(Muskuloskeletal Pain) 140 

Conjunctivitis Cases 139 

Urinary Tract Infection (UTI) Cases 123 



प्रयोगिाला सेवा  
A.Haematology C.Biochemistry 
1 Haemoglobin 

39 
1 Blood Sugar 83 

2 Total Leucocyte Count 
9 

2 Uric Acid 16 

3 Diffrential Leucocyte 

Count 8 
3 Bilirubin 27 

4 Blood Grouping 
32 

4 Blood Urea 0 

5 Erythrocyte Sedimentation Rate 
(ESR) 

1 5 Alkaline Phosphate 0 

B.Immunology 6 Creatinine 0 

1 Pregnancy Test(UPT) 28 7 Total Cholesterol 0 

2 VDRL 2 8 Triglycerides 0 

3 Rapid Malaria 1 9 HDL 0 

4 Widal Test 11 10 LDL 0 



प्रयोगिाला सेवा  
C.Biochemistry 

11 SGPT 0 

12 SGOT 0 

E.Virology 

1 HIV 8 

2 HBsAg 15 

3 HCV 9 



निटानमन ‘ए’ तथा जुकाको और्धी िुवाएको नववरण :- 

वडा नं  निटानमन ए सुते्करी मनिलालाई 
निटानमन ए 
िुवाएको  

जुकाको और्धी  

5 553  0 526 

6 528 0 
468 

 

7 716 0 664 

6 40 0 35 

जम्मा 1837  0 1693 



नज ी सामाग्रीिरुको नववरण  
ि.सं

.  

सामाग्री संख्या. 

1 Desktop PC 1 

2 Laptop 1 

3 Brothers Printer 1 

4 Projector 0 

5 Smart TV 0 

6 Semi-Automatic Analyzer 0 

7 Refrigerator 1 

8 Fetal Sound Doppler 0 

9 Steel Daraz  4 

10 Hot Air Oven 1 

11 Electric Water Purifier 0 

12 Invertor with battery (ििषत गनुष िने) 1 

13 Metal Bed 1 





 

 

 

 

कमल गाउँपाललका 
गाउँ कार्यपाललकाको 

कार्ायलर् पलिकरण शाखा 
को 

आ.व ०७८/०७९ को प्रथम चौमालिक 
प्रगती लववरण  



पलिकरण शाखाका कमयचारीहरु 

क्र.
िं. नाम, थर पद 

१ मञ्जु दहाल MIS अपरेटर 

२ 
अप्सरा (सङ््गरौला) 

कटुवाल 
फिल्ड सहायक 

जम्मा  २ जना 



िामालजक िुरक्षा भत्ता लवतरणको तै्रमालिक लववरण 

ललक्षत िमुह 
पलहलो तै्रमालिक 

कार्म िंङ््खया रकम 

जेष्ठ नागररक भत्ता (अन्य) ३,०३३ ३,५७,६६,६४७ 

जेष्ठ नागररक भत्ता (दललत) २०८ १६,३२,३५५ 

एकल मलहला भत्ता ६१३ ४८,७३,१२० 

लिधवा भत्ता ६९४ ५४,६३,६४० 

लोपोनु्मख 
आलदवािी/जनजाती ८२ ९,८१,५४० 

पूणय अपाङ्गता भत्ता १५९ १८,७२,९८४ 

अलत अशक्त अपाङ्गता 
भत्ता १८४ ११,५७,६३२ 

िालिललका िुरक्षा भत्ता - 
दललत २१९ ३,३१,२८६ 

जम्मा ५ १९२ ५ २० ७९ २०४।
अक्षरेपी पाचँ करोड बीस लाख उनासी हजार दईु सय 

चार मात्र 



सामाजजक सुरक्षा भत्ताको खचच रकम 

राजिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण जिभाग अन्तगचत 
सञ्चालन हदँ ैआएको सामाजजक सुरक्षा कायचक्रम 
अन्तगचत आ.ि. २०७८/७९ को प्रथम त्रैमाजसक 
सामाजजक सुरक्षा तथा संरक्षण अन्तगचत:  

एनएमजब बैंक जलजमटेड, केरखा शाखाबाट आर्थचक िर्च 
२०७८/०७५ को सामाजजक सुरक्षा भत्ता िापत प्रथम 
त्रैमाजसकको कुल रकम रु ५,१७,११,६४८/- मध्ये 
५,०६,७८,४६५/- जितरण गरी बाँकी रकम रु 
१०,३३,१८३/- रहकेो । 



सामाजजक सुरक्षा भत्ताको खचच रकम 

सोही रहकेो बाँकी रकम रु १०,३३,१८३/- बाट नजिकरण छुट 
भई भत्ता रकम जलन बाँकी रहकेाहरुलाई तपजशलका 
जििरणका आधारमा भत्ता रकम जितरण गररएको: 
 

 

 वडा नं. िंङ््खया रकम 

 १ २३ २१९६९० 

 २ ८ ७९९८० 

 ३ २ १५९६० 

 ४ १५ १५६६७८ 

 ५ - - 

 ६ १ ७९८० 

७ ४ ४३९८० 

 जम्मा ५३ ५२४२६८ 



व्यक्तक्तगत घटना दतायको िंलक्षप्त 
प्रलतवेदन 

 वडा नं. जन्म 

पुरूष मलहला  तेश्रो ललङ्ग जम्मा 
 १ २४ २६   ५० 

 २ २८ २२   ५० 

 ३ २६ १८   ४४ 

 ४ ३५ २६   ६१ 
 ५ ३१ २९   ६० 

 ६ १८ १९   ३७ 

 ७ २२ २२   ४४ 

 जम्मा १८४ १६२ ० ३४६ 



व्यक्तक्तगत घटना दतायको िंलक्षप्त 
प्रलतवेदन 

 वडा नं. 
मृतु्य 

पुरूष मलहला  तेश्रो ललङ्ग जम्मा 
 १ १० ११   २१ 

 २ ११ ६   १७ 

 ३ ७ १४   २१ 

 ४ १२ १३   २५ 

 ५ १३ १२   २५ 

 ६ १२ ७   १९ 

 ७ १६ १३   २९ 

 जम्मा ८१ ७६ ० १५७ 



व्यक्तक्तगत घटना दतायको िंलक्षप्त 
प्रलतवेदन 

 वडा नं. 
िम्बन्ध लिचे्छद लववाह  

जम्मा जम्मा 
 १ १ १६ 

 २ २ १७ 

 ३ ६ १८ 

 ४ ३ १७ 

 ५ ४ २० 

 ६ ६ १८ 

 ७ ६ १८ 

 जम्मा २८ १२४ 



व्यक्तक्तगत घटना दतायको िंलक्षप्त 
प्रलतवेदन  वडा 

नं. 

ििाई िरी आएको  ििाई िरी जाने  िेवाररिे 

दताय िंया िदस्यको िंया दताय िंया िदस्यको िंया जम्मा 

 १ ६ १८ १० ३०   

 २ १२ ३५ ८ ३३   

 ३ ७ २४ १० ३३   

 ४ ११ ४१ ९ ३१   

 ५ २४ ६९ ४ ४   

 ६ १४ ४२ ५ २०   

 ७ ८ २६ १० ४५   

 जम्मा ८२ २५५ ५६ १९६ ० 



१. ताललम कार्यक्रम: 

फवभागले उपलब्ध गराएको ताफलम खाका बमोफजम 
यस कमल गाउँपाफलकाका कममचारीहरु र वडा 
कायामलयका कममचारीहरुलाई तपफिलका ताफलम 
प्रदान गररएको: 
• व्यक्तिगत घटना दताम तथा सामाफजक सुरक्षा 

सम्बफि ताफलम 

• फडफजटाईजेिन प्रणाली सम्बफि ताफलम 

• गुनासो दताम प्रणाली सम्बफि ताफलम 

२. अलभमुक्तखकरण कार्यक्रम: 

फवभागले उपलब्ध गराएको खाका बमोफजम यस 
कमल गाउँपाफलकाका जनप्रफतफनफिहरुको लाफग 
अफभमुक्तखकरण कायमक्रम सञ्चालन गररएको । 



३. िहलजकरण: 
वडा कायामलयहरुमा आएका समस्याहरुको फनचोड 
फनकाल्न फवभाग संग समन्वय गरररहेको । 
४. प्रचार प्रिार: 
राफरि य पररचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दताम तथा 
सामाफजक सुरक्षा कायमक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याउन 
रेफडयो फजगंल प्रिारण गने सम्बन्धमा रेफडयो  
फहमफिखर प्रा.फल र फकङ्ग एि. एम. प्रा.फल सँग 
सम्झौता भईसकेको र सोही अनुसार प्रिारण 
भईरहेको । 
 

 



 

 

 

 

राफरि य पररचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दताम 
तथा सामाफजक सुरक्षा कायमक्रमलाई थप 
प्रभावकारी तुल्याउन प्रचार प्रसारका कामलाई 
फनरन्तरता फददै जाने। 
 

 

 

   

 

 

भावी र्ोजना 











धन्यवाद 

जर् िालमैत्री ।। 



gd:sf/ 



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

2078.08.29 

sdn ufp¤kflnsf 

kz' ;]jf zfvf 

tf]kuf%L,emfkf 



Joj;fo k|j${g #'DtLsf]if 

ljlgof]lht /sd ?M 20000000. 

lgsfzf /sd ?M 19730000. 

• pknJwL  

• 112 hgf s[ifs k|ToIf nfefGjLt 

 

 



 

 

k|fylds pkrf/  
pknJwL 

kz' ;]jf zfvf 1768 

k|fO{e]^ kf/fe]^  1793 

hDdf       3561 

dlxnfM 917 

k'?ifM 1138 

  

 

k|fylds pkrf/ ;fdfu|L tyf cf}iflw vl/b 

nIoM cf=c= 

ljlgof]lht /sd ? 300000. 

vr{M 100000. 

 
 

 



 

 

pknJwL 
kz' ;]jf zfvf 84 

k|fO{e]^ kf/fe]^  102 

      hDdf   186 

dlxnfM 122 

k'?ifM 56 

  

dfO{g/ ;lh{sn 

 



 

pknJwL 

kz' ;]jf zfvf 68 

k|fO{e]^ kf/fe]^  92 

    hDdf    160 

dlxnfM 68 

k'?ifM  87 

ufO{gf]sf]nf]lhsn pkrf/ 

 



 

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

pknJwL 

kz' ;]jf zfvf 1322 

k|fO{e]^ kf/fe]^  738 

hDdf       2060 

dlxnfM 317 

k'?ifM  286 

  

 

k/hLjL lj?$ cf}ifwL vl/b 

 nIoM cf=c= 

ljlgof]lht /sd ? 600000. 

vr{M 200000. 



pkrf/sf] cj:yf 
Prathamik 

upachar 

27% Miner 

sargical 

4% 
gainocologi

cal 

2% 

Prayogsala 

sewa 

67% 



 

nIoM 1 k^s 

ljlgof]lht /sd ? 100000. 

vr{M 33000. 

pknJwL s[lqd uef{wfg 

ufO{ 781 

e};L+ 42 

afv|f 15 

hDdf   838 

dlxnfM 223 

k'?ifM  587 
  

Unf]j l;y vl/b 
 



s[lqd uef{wfgsf] cj:yf 

Cow781 

Buff 42 Goat 15 



nIoM cf=c= 

ljlgof]lht /sd ? 100000. 

vr{M e'QmfgL lng af+sL . 

pknJwL 

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

 

  

cfly{s ljsf; ;ldlt a}&s 



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

 
ljlgof]lht ah]^ /sd ?= 700000. 

vr{ ?=  

pknJwLM nvgk'/ ;fgf ls;fg s[lif ;xsf/L ;+:yf ;+u ;Demf}tf ul/ sfo{qmd cuf*L 

a(fO{Psf]. 



kmfd{ Joj;fo btf{{ 

               rf}dfl;s     xfn;Dd 

ufO{M            4         109 

e};LM            0          22 

a+u'/            14         151 

afv|f            9           81 

s'v'/f            7          139 

df%f            2         64 

Plss[t           45        45 

                81         611    

zfvfaf^ ;DkGg ul/Psf cGo sfo{x? 



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

ufO{M     26 

  a+u'/       11 

e}l;      2 

   afv|f        4      
  

zfvfaf^ ;DkGg ul/Psf cGo sfo{x?======= 



kz' ;]jf zfvfaf^ tyf ;dGjog ul/ e^]l/g/L c:ktfn tyf kz' ;]jf 

lj! s]Gb|af^ k|fKt ul/ nufpg k|s[ofdf /x]sf vf]kx? 

S.N. Name of Vaccine गा पा विज्ञ केन्द्र 

1 FMD 2000 6000 

2 HS, BQ 2000 1250 

3 Swine Fever Vaccine 2000 0 



1. s[ifssf ;d:ofx?sf] tTsfn} ;Daf]wg . 

2. s[lqd uef{wfg sfo{qmdnfO{ lglh O{lG;ldg]^/x? kl/rfng ul/ kz' gZn ;'wf/ sfo{qmdnfO{ 
Jojl:yt ul/Psf] . 

3. EoflS;g]^/x? kl/rfng ul/ kz'k+%L vf]knfO{ yk k|efjsf/L jgfO{Psf] . 

4. kz'k+%L Joj;fox?sf] btf{ tyf gljs/)f sfo{nfO{ lg/Gt/tf lbO{Psf] . 

5. ;+# tyf k|b]z ;/sf/ cGtu{tsf laifout lgsfox? ;+u ;dGjog ul/ sfo{qmdx?sf] la:tf/ ul/Psf] . 

 

 

 

kz' ;]jf zfvfsf ;jn kIfx? 



1. k|To]s j*fx?df ;]jf k|jfxnfO{ lj:tf/ ug{ g;Sbf s[ifssf] u'gf;f] sfod g} 

/x]sf] . 

2. ck|ofKt ah]^sf sf/)f ls;fgsf Go'gtd ;d:ofx?sf] ;d]t ;Daf]wg x'g g;Sg' . 

 

b'j{n kIfx? 



 wGojfb . 
ho kz' wg . 

 



 

   प्रथम चौमासिक िसमक्षा  
    आ.व. २०७८।७९ 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 





 

 

 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 

आ.व. २०७८।७९ मााः  
 

सूचिकृत बेरोजगार संख्या-४२७ 

  
 



आ.व. २०७८।७९ मा सञ्चाचित आर्ोजनाहरुको 
चवसृ्तत चववरण 

 

पुरुषः २५५, मसिलाः १७२ 



आ.व. २०७८।७९ मा सुचिकृत बेरोजगारको वडागत चववरण 

             

 

          

वार्य नं         मसिला    पुरुष जम्मा 

१ २  ३३ ३५ 

२ ६६ ७० १३६ 

३ ४१ ४९ ९० 

४ २२ ४५ ६७ 

५ २६ २३ ४९ 

६ ११ १४ २५ 

७ ४ २२ २६ 




 

 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 

आ.व. २०७८।७९ मााः  
 

सूचिकृत आर्ोजना संख्या-३१ 
  
 





प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
आव २०७७।७८ मााः

 

हाि सम्मको चवचनर्ोचजत वजेट- रु. 
५४,२२,००० 

रु. ३६,००,००० रु्वारुप 

रु. १८,२२,००० प्र रो का 
 

गा पा: रु ७,००,००० 
  
 



श्रम मन्त्रािर् बाट 
आर्ोचजत चवचिन्न 
ताचिमहरुमा सररक 

             

 

          



 

  

सम्पाचित 
अन्य 
कार्यहरु 



 

• बेरोजगार व्यक्तिलाई EMIS मा प्रसवसि गररर्ो । 
•आ व २०७८।७९ का लासग आर्ोजना िूसचकृत 

•आ व २०७८।७९ का लासग िूसचकृत आर्ोजनाको लागत 
estimate  तर्ार गररएको EMIS मा प्रसवसि गररर्ो । 

•  आ व २०७८/७९ का लासग वर्ािंग आर्ोजना छनौटका 
लासग  पत्राचार  तथा िूसचकृत वेरोजगारको व्यविाररक 
प्राथसमसककरणका लासग अनुरोध गररएको । 



लागत Estimate तर्ार पारेर िम्झौता 
भई काम िुरु भएका/हुन लागेका 
आर्ोजनािरु 

 •लागत Estimate तर्ार पारेर िम्झौता भई काम िुरु भएका/हुन 
लागेका आर्ोजनािरु 

• १) ओमिाक्ति घेराबारा ( वर्ा न. २) 
• सकरातेश्र्वर मक्तिरमा कम्पाउन्ड वाल सनमायण गने (वर्ा न. ५) 
•शािी मागय अधुरो प्लम्प  सनमायण टोल न ३ (वर्ा न. ५ ) 
•अन्य आर्ोजनािरु िम्झौताका क्रममा रिेका छन । 

 

 

 



     next……………………….. 
ििकारी शाखा 



कमि गा पा को के्षत्राचधकार चित्रका सहकारी संस्थाहरु 







सहकारी अन्तरचक्रर्ा कार्यक्रम सञ्चािन 

चमचत: 2078-06-09 and 10. 







 

सहकारी चविाग तथा 
रचजष्ट्र ारको कार्यिर्बाट 

आर्ोचजत चवचिन्न ताचिमहरुमा 
सररक 



धन्यवाद 

 
 

Questions??? 



नम ार  



प्र ुतकताा:- कुशल शे्रष्ठ                                                       ा  चौकी तोपगाछी   
पद :- हे.अ       



ा  सं था सन्चालन तथा व थापन 
सममती(HFOMC) 



कमाचारी सांगठमनक चार्ा  

स्वास्थ्य चौकी प्रमुख  
 

  टिकाराज बरे्दवा  



• गाउँ घर क्लिमनक : 
 
 
 
 
 
 

 

 

क्र सं क्लिनीक  संचालन हुने 
थान  

ा  सं था वार् 
क्लिमनक स को दुरी 

1 सरङपारा  १ घण्टा २९ टम  

2 बासँबारी  १ घण्टा  

3 केखाा  १ घण्टा ५ टम  

गाउँघर क्लिटिक हरेक मटहिाको १७ गते रे्दखी १९ गते सम्मा सन्चालि हुिे गरेको छ । 
 

  



•खोप क्लिमनक : 
क्र सं क्लिनीक  संचालन हुने थान  ा  सं था वार् क्लिमनक स को 

दुरी 
1 केखाा  १ घण्टा ५ टम  

2 मुजुरटिट्टा  १ घण्टा  

3 सरङपारा  १ घण्टा २९ टम  

4 बासँबारी  १ घण्टा  

5 िुतु्लङ १ घण्टा २४ टम  

6 स्वास्थ्य चौकी  0 

खोप क्लिटिक हरेक मटहिाको ११ गते रे्दखी 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 १२५०००  ७५०००  ६० %     

Development Partner 

NGOs  

Community  

Others ……..  

Total 



Target Population FY 2078/79 
Target population Number 

Total Population             28683 

Under 1 year         444 

Under 2 years         886 

12-23months         442 

6-12 months         222 

6-59 months          2040 

12-59 months          1818 

Under 5 years:          2261 

Female Pop 15-49 years          8489 

Married Female Pop 15-49 years 6977 

Expected Pregnancies       531 

Adolescent Population 10-19 years     4390 

Expected live birth       452 



ा  चौकीबार् प्रदान गररने ा  सेवा : 
 बमिरङ सेवा  
 नवजात मििु तथा बाल रोगको एमकमक्रत व थापन (IMNCI) 

 पररवार मनयोजन सेवा  :- Condom,Depo,Pills,IUCD,Implant 

 सुरमित मातृत्व:-ANC,PNC,Delivery,Safe Abortion Service  

 गाउँघर तथा खोप क्लिमनक 

 ियरोग मनय ण कायाक्रम  
 कु रोग  मनय ण कायाक्रम  
 Vector Borne Disease control programme 

 ा  मििा  
 एच.आइ.एड्स स ी परामिा तथा जाचँ  
 प्रयोगिाला सेवा  
 पोषण कायाक्रम  
 मानमसक, ायु तथा मबमि  पदाथा प्रयोग को व थापन 



        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) 
 Skin Smear Test For leprsoy 

 



ा  सं थावार् सेवा पाएका  
 

स्वास्थ्य संस्थावाि सेवा पाएकाहरुको जम्मा संख्या 
( ियाँ + थप पिक ) 

 

२३३९   

स्वास्थ्य संस्थावाि सेवा पाएका जेष्ठ िागररक (६० 

वर्ा िन्दा माटथका)हरुको जम्मा संख्या   ६१३   

खोप क्लिटिक मार्ा त सेवा टलएका जम्मा सेवाग्राही  १०७६  



खोप कायाक्रम ज ा संख्या  

B.C.G (जन्म रे्दखी ४५ टर्दि टित्र) १११   

DPT-HepB-Hib 1st (६ हप्तामा लगाउिे) १४०   

DPT-HepB-Hib 3rd (१४ हप्तामा लगाउिे) ११७   

OPV 3rd (१४ हप्तामा लगाउिे) ११७  

PCV 3rd  (९ मटहिामा लगाउिे) १६६  

ROTA  (६ र १० हप्तामा लगाउिे) २६६   

FIPV-2nd (१४ हप्तामा लगाउिे) ११७   

MR 1st (९ मटहिामा लगाउिे) १६६ 

MR 2nd (१५ मटहिामा लगाउिे) १३५   

JE (१२ मटहिामा लगाउिे) १५९   

Fully immunized(12-23months) १३५  

T.D-2nd (गिावटत मटहलाको लाटग) ५८ 

T.D-2+ (गिावटत मटहलाको लाटग) ५  



पोषण कायाक्रम(Nutrition) 
 

पटहलो पिक वृक्लि अिुगमि गररएका (२ वर्ा मुटिका )बालबाटलका संख्या 
 
१९३  

 

पटहलो पिक तौल टलएका (२ वर्ा मुटिका) बालबाटलका मधे्य जोक्लखम तथा अती जोक्लखम बाल 

बाटलका संख्या 

 
१  

 

वृक्लि अिुगमि गररएका २ वर्ा मुटिका जम्मा बाल बाटलकाहरुको संख्या (ियाँ+ र्दोहोयााइ आएको) 
 

५३६  

 

पटहलो पिक आइरि चक्की पाएका (ियाँ) गिावटत मटहलाहरुको संख्या 
 
३० 

 

१८० आइरि चक्की पएका गिावटत मटहलाहरुको संख्या   
 
१२ 

 

जुकाको और्धी पाएका गिावटत मटहलाहरुको संख्या  
 
३० 

 
टििाटमि ‘ए’ पाएका सुते्करी मटहला हरुको संख्या 

 
0 



नवजात मििु तथा बालरोगको एमकमक्रत व थापन(IMNCI) 

२ मटहिा  सम्मका  टबरामी  टशशु हरुको  संख्या  (स्वास्थ्य  संस्था  स्तर ) 0 

स्वास प्रस्वास रोग लागेका ५ वर्ा मुटिका बालबाटलकाहरुको संख्या(स्वास्थ्य संस्था, 
गाउँघर क्लिटिक र म.स्वा . स्व.से.स्तर) 

३०६  

स्वास प्रस्वास रोग लागेका ५ वर्ा मुटिका बालबाटलकाहरुको संख्या(म.स्वा.स्व.से.स्तर ) २६५  

टिमोटिय + कडा टिमोटिय िएका ५ वर्ा मुटिका बाल बाटलकाहरुको संख्या(स्वास्थ्य 

संस्था+गाउँघर क्लिटिक + म.स्वा.स्व.से.स्तर) 
५  

कडा टिमोटिय िएका ५ वर्ा मुटिका बाल बाटलका हरुको संख्या(स्वास्थ्य संस्था+ 

गाउँघर क्लिटिक) 
0 

झाडा पखाला लागेका ५ वर्ा मुटिका बालबाटलकाहरुको संख्या(स्वास्थ्य संस्था + 

गाउँघर क्लिटिक + म.स्वा  .स्व.से) 
१८९  

झाडा पखाला लागेका ५ वर्ा मुटिका बालबाटलकाहरुको संख्या(म.स्वा.स्व.से.स्तर ) १८९  

कडा जल टबयोजि िएका ५ वर्ा मुटिका बालबाटलक(स्वास्थ्य संस्था स्तर) 0 

झाडा पखाला लागेका ५ वर्ा मुटिका बालबाटलकाहरुलाई टजंक र ओ.आर.एस वाि 
उपचार गररएको टवरामी संख्या 

१८९  



सुरमित मातृत्व कायाक्रम(Safe 

Motherhood) 
. गिावमत सेवा 

पटहलो पिक जाँच गररएको गिावटत 

मटहलाहरुको संख्या 
४३  

चौथो मटहिामा गिावटत जाँच सेवा   २० वर्ा 
मुटिका 

७ 

२० वर्ा 
माटथका 

२३  

प्रोिोकल अिुसार ४ पिक (४ ,६ ,८ र ९) 

मटहिामा जाँच गररएको गिावटत मटहलाहरुको 
संख्या 

१२  



 

.  प्रसुती सेवा 
र्दक्ष प्रसुतीकमी (डक्टर िसा र ताटलम प्राप्त अ.ि.टम बाि 

प्रसुती गराएको संख्या (घर र स्वास्थ्य संस्थामा रु्दबै ) 
0 

अन्य स्वास्थ्यकमीबाि (र्दक्ष प्रसुटतकमी बाहेक)प्रसुती 
गराएको जम्मा संख्या (घर र स्वास्थ्य संस्थामा रु्दबै ) 

0 

स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुती िएको संख्या 0 

. सुते्करी सेवा  
प्रोिोकल अिुसार ३ पिक सुते्करी जाँच गरेको संख्या  0 

 गिाावस्था प्रशव अवस्था र सुते्करी अवस्थामा मृत् यु िएका 
मटहलाहरुको संख्या (स्वास्थ्य संस्था र समुर्दाय रु्दबै) 

0 



 

सुरमित गिापतन सेवा  
सुरटक्षत गिापति सेवा पाएका मटहलाहरुको संख्या 0 

पररवार मनयोजन (Family Planning) 

टपल्स ियाँ प्रयोगकतााहरुको संख्या  ३   

टडपो ियाँ प्रयोगकतााहरुको संख्या ५ 

आइ .यु. टस .टड ियाँ प्रयोगकतााहरुको संख्या ६ 

इम्प्लान्ट ियाँ प्रयोगकतााहरुको संख्या १४  

बन्ध्याकरण ियाँ प्रयोगकतााहरुको संख्या (टमटिल्याप 

+ भ्यासेक्टोमी ) 
0 

कण्डम टवतरण गररएको (गोिा)  ११००  

हाल अपिाइरहेकाहरुको संख्या टपल्स २२२ 

हाल अपिाइरहेकाहरुको संख्या टडपो ११० 



 

िाल अपनाइरिेकािरुको संख्या आइ .यु. मस .मड 
  

 

हाल अपिाइरहेकाहरुको संख्या इम्प्लान्ट ८३  

म . ा .  .सेमवका कायाक्रम (FCHV) 

 

प्रटतवेर्दि संकलि गररएका मटहला स्वास्थ्य स्वयं 

सेटवकाहरुको संख्या  
५१  

म .स्वा .स्व .से. ले सेवा प्रर्दाि गरेको जम्मा संख्या  २५१२  

आमा समुहको बैठक बसेको पिक ४२  

प्राथममक ा  सेवा/गाउँघर क्लिमनक कायाक्रम 

क्लिटिक संचालि िएको पिक  ५ 

गाउँघर क्लिटिकबाि सेवा पाएकाहरुको संख्या २३४  



 

ियरोग मनय ण कायाक्रम  

ियाँ टबरामीहरुको संख्या  ६  

र्दताा िएका जम्मा टबरामीहरुको संख्या  ६  

उपचार पुरा गरेका जम्मा टबरामीहरुको 
संख्या(Cured+Completed) जिामा 

८  

खकार नमतजा पररवतान ( नयाँँँPBC मबरामीिरु) 

४ मटहिा अगाटड र्दताा िएका जम्मा टबरामीहरुको संख्या  २  

खकार िटतजा पररवताि १  
खकार नमतजा पररवतान (रर ा ,फेमलयर ,ल  रु् फलोअप PBC मबरामीिरु) 

४ मटहिा अगाटड र्दताा िएका जम्मा टबरामीहरुको संख्या  १ 
खकार िटतजा पररवताि १ 

मनको िएका नयाँ मबरामीिरु 

१ वर्ा अगाटड र्दताा िएका टबरामी संख्या  ९  

टिको िएको संख्या  २ 

उपचार पुरा िएको संख्या   ६  



कु रोग मनय ण कायाक्रम (Leprosy) 
नयाँ दताा िएका मबरामीिरु  

एम.टव (१२ मटहिा) २  

टप.टव (६ मटहिा )  १  

उपचार पुरा िएका मबरामीिरु 

एम.टव (१२ मटहिा) 0 

टप.टव (६ मटहिा ) ३  

जम्मा ३  

ममिनाको अन्त्यमा ज ा मबरामीिरु 

एम.टव (१२ मटहिा) ५  

टप.टव (६ मटहिा ) १  

जम्मा ६  



ओ .मप .मड (OPD) सेवा  

बटहरङग सेवा टलएका ियाँ 
टवरामीहरुको सँख्या  

१८३२ 

  

कुल ियाँ ओपीडी भ्रमणहरूमा 
मटहला टबरामीहरूको अिुपात 

५१.६ 

  



        मुख्य रोगिरु :- 
S.N. Disease Number Percentage 

1 URTI( ास नलीको संक्रमण) 
246 

12.6 

2 Fungal Infection(ढुसी)  
233 

11.9 

3              Gastritis/APD(ग्या राइमर्स) 193 9.9 

4 Acute Tonsilitis(िक्लिलाइटिस) 
152 

7.8 

5 Falls/Injuries/Fractures(घाऊ,चोर्, 
मकेको,िाचेको)  97 

4.9 

6 Headache(र्ाउको दुखाइ) 
94 

4.8 

7 Musculo-Skeletal Pain(मांसपेशी,ढाड ढुखाइ)  
88 

4.5 

8 Hypertension(उच्च रक्तचाप)  
80 

4.1 

9 Dermatitis/Eczema(छाला को सूजि) 
77 

3.9 

10 Acute Suppurtive Otitis Media(कानको संक्रमण)  
47 

2.4 
22 



प्रयोगिाला सेवा  
A.Haematology C.Biochemistry 
1 Haemoglobin 35 1 Blood Sugar 114 

2 Total Leucocyte Count 4 2 Uric Acid 22 

3 Diffrential Leucocyte 
Count 

4 3 Bilirubin 23 

4 Blood Grouping 33 4 Blood Urea 2 

5 Erythrocyte Sedimentation Rate 
(ESR) 

3 5 Alkaline Phosphate 1 

B.Immunology 6 Creatinine 3 

1 Pregnancy Test(UPT) 27 7 Total Cholesterol 5 

2 VDRL 27 8 Triglycerides 6 

3 Rapid Malaria 18 9 HDL 5 

4 Widal Test 14 10 LDL 5 



प्रयोगिाला सेवा  
C.Biochemistry 
11 SGPT 2 

12 SGOT 2 

D.Bacteriology 
1 Sputum AFB 18 

2 Leprosy Smear 2 

E.Virology 
1 HIV 12 

2 HBsAg 27 

F.Parasitology 
1 Urine RME 37 



मिर्ाममन ‘ए’ तथा जुकाको औषधी खुवाएको मववरण :- 

वडा नं  मिर्ाममन ए सुते्करी 
ममिलालाई 
मिर्ाममन ए 
खुवाएको  

जुकाको औषधी  ा  चौकी  

१ ६५१  ८ ५९३      
 
 
 
 
 

  ७  

२ ४१६ ० ३७४ 

३ ६०३ १२ ५३५ 

४  ७५२  ११  ७१०  

जम्मा २४२२  ३१  २२१२   ७  



मज ी सामाग्रीिरुको मववरण  

26 

क्र.सं
.  

सामाग्री संख्या. 

1 Desktop PC 1 

2 Laptop 1 

3 Brothers Printer 1 

4 Projector 1 

5 Smart TV 1 

6 Semi-Automatic Analyzer 1 

7 Refrigerator 2 

8 Fetal Sound Doppler 1 

9 Steel Daraz  6 

10 Hot Air Oven 1 

11 Electric Water Purifier 1 

12 Invertor with battery 2(1set working) 

13 Iron Bed 4 
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महिला तथा बालबाहलका 
शाखा 

 

 

cf=j= @)&*.&(  
sf] k|yd rf}dfl;s k|ult  

 



dlxnf ;DaGwL sfo{qmd  
           

qm
=; 

sfo{qmdsf] 
gfd 

/sd ef}lts k|ult 
k|ltztdf 

ljQLo k|ult 
k|ltztdf 

! Dflxnf ;'/Iff cfjf; 
u[x bdsnfO{ 
cfj:ostfsf cfwf/df 
cg'bfg 

%),))). !)) !)) 



Affnaflnsf ;DalGw sfo{qmd 

 

 
q
m
=; 

sfo{qmdsf
] gfd 

/sd ef}lts 
k|ult k|ltztdf 

ljQLo 
k|ult k|ltztdf 

! /fli6«o 
afnlbj; tyf 
cGt/fli6«o 
afnclwsf/ lbj;  

%),))). !)) !)) 
 



h]i7 gful/s ;DaGwL 
sfo{qmd  

           qm
=; 

sfo{qmdsf] 
gfd 

/sd ef}lts 
k|ult k|ltztdf 

ljQLo k|ult 
k|ltztdf 

! Hf]i7 gful/s 
;DDffg 

*),))). !)) ^) 

@ Hf]i7 gful/s 
lbj; 

@),))). !)) !)) 



;dfj]zL ljsf; sfo{qmd  

           
qm
=; 

sfo{qmdsf] gfd /sd ef}lts k|ult 
k|ltztdf 

ljQLo k|ult 
k|ltztdf 

! ckf+utf ePsf ljkGg 
tyf Joj;fo ug{ rfxg] 
dlxnfx?nfO{  
pBdlzntf ljsf; tflnd 

!,%),))). sdn ckf+utf 
;ldlt;Fu 
;Demf}tf u/L 
;~rfng x'b} 
u/]sf] 
 

) 



pBd ljsf; sfo{qmd  
 

           qm
=; 

sfo{qmdsf] 
gfd 

/sd ef}lts 
k|ult 
k|ltztdf 

ljQLo k|ult k|ltztdf 

!  pBd ljsf;sf 
nflu ;fdflhs 
kl/rfng              

#@,$)). !)) 

 
 @ j6f cled'vLs/0f 
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Jf8f g+= ^ df !^ lbg] cleofg 



Jf8f g+=! Dff  
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प्रथम चौमासिक िसमक्षा 
वैठक 

आ.व.२०७८/०७९ 

कमल गाउँपासलका  
आर्थिक प्रशािन शाखा 

तोपगाछी,झापा  



आर्थिक प्रशािन तर्ि को सवसिय प्रगसत 
सववरण 

  

सववरण अनुमान आम्दानी  खचि  
१. राजश्व बाँडर्ाँड तर्ि  
• राजश्व बाँडर्ाँड 

िंसिय िरकारवाट 
प्राप्त हुने  

8,92,49,000.00 3,10,72,763.47 1,09,80,000.00 

• प्रदशे िरकारवाट 
प्राप्त हुने (िवारी 
िाधन कर वापत) 

• सवज्ञापन कर  

64,94,000.00 

 

3,00,000.00 

22,24,569.08 

 

4,09,500.00 

0 

 

 

२= सवसिय हस्तान्तरण िंसिय िरकार 

• िमासनकरण 
अनुदान 

15,46,00,000.00 7,73,00,000.00 1,25,84,000.0 

• शशति अनुदान 

• शशति अनुदान 
पयिटन पुवािधार तर्ि



• िमपुरक अनुदान  14700000.0 82,33,999.0 0 

• सवषेश अनुदान 3,74,00,000.0 1,24,66,666.0 94,82,000.0 

 

• िडक वोडि नेपाल 8,00,000.0 0 0 

३. सवसिय हस्तान्तरण प्रदशे 
िरकार 

• िमासनकरण अनुदान 

9,02,50,000.0 22,56,250.0 0 

• शिति  अनुदान 50,00,000.0 17,16,000.0 0 

सववरण अनुमान आम्दानी  खचि  



सववरण 

अनुमान 

आम्दानी  
खचि  

 

• िमपुरक अनुदान  1,00,00,000.0 33,34,000.0 9,14,000.0 

• सवषेश अनुदान ० ० ० 

४. जन िहभासगता 2,000,000.00 ० ० 

५ आन्तररक राजश्व तर्ि  4,51,25,000.0 1,02,69,416.76 5,74,72,000.0 
अल्या िसहतको खचि 

िामासजक िुरक्षा भिा 18,92,89,800.00 5,17,11,648.00 5,17,11,648.00 

सववरण अनुमान आम्दानी  खचि  



शाखागत खर्च वििरण 

 क्र.

सं. 

शाखाको नाम जम्मा 
विवनयोवजत 

जम्मा खर्च  बााँकी  

१. शिक्षा िाखा 1,59,40,000.0 28,78,000.0 1,30,61,000.0 

२. स्वास्थ्य िाखा 90,00,000.00 
18,24,000.0 

71,75,000.0 

३. कृशि िाखा 1,05,00,000.0 12,48,000.0 92,51,000.0 

४. पिु िाखा 80,00,000.00 5,82,000.0 74,17,000.0 

५. मशिला तथा 
बालबाशलका िाखा 

1,00,00,000.00 18,31,000.0 81,68,000.0 



िडागत खर्च वििरण 
क्र.

सं. 

िडा कायाचलयहरु जम्मा 
विवनयोवजत 
रकम  

खर्च  बााँकी  

१. १ नं. वडा कार्ाालर्, सोलमारी  1,03,00,000.0 1,73,000.0 1,01,27,000.0 

२. २ नं. वडा कार्ाालर्, क्यम्पा 1,00,50,000.0 0 1,00,50,000.0 

 

३. ३. नं. वडा कार्ाालर्, केरखा 1,00,00,000.0 4,09,000.0 95,91,000.0 

४. ४. नं. वडा कार्ाालर्, छलफल 
चौक 

1,01,00,000.0 1,05,000.0 99,95,000.0 

५. ५. नं. वडा कार्ाालर्, 
पााँडाजुगी 

1,01,00,000.0 1,46,000.0 99,54,000.0 

६. ६. नं. वडा कार्ाालर्, लखनपुर 1,00,00,000.0 0 1,00,00,000.0 

७ ७ नं  वडा कार्ाालर्  रंगपुर



चालु तथा पँुसजगत खचि सववरण 

 सववरण खचि रकम  खचि प्रसतशत कैफर्यत 

चालु खचि  10,55,63,797.0 27.07 

पुँसजगत खचि  3,96,48,960.0 10.19 

जम्मा  



पेश्की सववरण 
पेश्की फदइएकको  पेश्की र्छियौट पेश्की बाँकी  

59,22,400.0 31,47,000.0 27,75,400.0 



सवसभन्न कोषको सवसिय अवस्था 
 क्र.

िं. 
कोषको नाम जम्मा सवसनयोसजत 

वजेट 
जम्मा खचि  बाँकी  

१. सवसवध कोष (ममित 
कोष कमिचारी कल्याण 
कोष) 

20,00,000.0 4,34,000.0 15,66,000.0 

२. प्रकोप व्यवस्थापन कोष 1,07,07,000.0 6,36,000.0 1,00,71,000.

0 

३. सवभाज्य कोष 0  

0 

 

 

४ िमावेशी सवकाि  
कायिक्रम 

7,00,000.0 1,80,000.0 5,20,000.0 



 

 

धन्यबाद। 



 

 

कमल गाउँपाललका 
गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

प्रशासन शाखा 
 

आ.व. ०७८/०७९ को 
 प्रथम चौमालसक प्रगती लववरण 

लमलत २०७८।०९।२९ 



गाउँपाललकाको कमयचारी तेररज 

क्र.सं. कार्ायलर् 
सेवा प्रकार 

जम्मा 
करार अस्थार्ी स्थार्ी 

१ गाउँपालिका कार्ाािर् २३ २१ ४४ 

२ वडा कार्ाािर् १२ २ १२ २६ 

३ स्वास््र् चौकी ४ - १५ १९ 

४ आधारभतू स्वास््र् केन्द्र १५ - - १५ 

५ सामदुालर्क स्वास््र् इकाइ ३ - - ३ 

जम्मा ६० २ ४८ १०७ 



कमयचारी लववरण 

   

 

 

 

 

प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत 

काजीमान राई 



प्रशासन शाखाका कमयचारीहरु 

क्र.सं. नामथर पद 

१ तिुसी ओझा प्रशासन शाखा प्रमखु 

२ तारा बजगाई सहार्क पाचौं 

३ सलन्द्दप लनरौिा क.अ 

जम्मा  ३ जना 



र्ोजना तथा पूवायिार शाखामा कार्यरत कमयचारीहरु  

1. रामचन्द्र गजरेुि 

2. प्रभा दाहाि 

3. सागर र्ादव 

4. महशे भण्डारी 
5. आसीमा दाहाि 

6. िोकनाथ राजवंशी 
7. माधव प्र.ढंुगाना 

र्ोजना शाखा प्रमखु 

प्रशासन सहार्क 

पवूााधार शाखा प्रमखु 

सव-इलन्द्जलनर्र 
अ.स.ई 
अलमन 
खा.पा.स.टे 



आलथयक प्रशासन शाखाका कमयचारीहरु 

नाम थर पद जम्मा 
 

सजृना राई 
 

रीता सवुेदी 
 

सवुास दाहाि 

 

 

शाखा प्रमखु 

 

िेखा सहार्क 

 

स.क.अ. 

 

३ 



सचूना तथा प्रलवलध, रोजगार सेवा केन्द्र 
लवजर् लतलससना 

भरत चन्द्र लतवारी 
दगेुन्द्र काकी 

सचूना प्रलवलध अलधकृत 

रोजगार संर्ोजक 

प्रालवलधक सहार्क 

पश ुसेवा शाखा 

लदपेन्द्र िालमछाने 
लमिन कुमार नेपािी 

शाखा प्रमखु 

का.स 

कृलि शाखा 
महने्द्र बोहोरा 

प्रेम प्रसाद पोखरेि 

रमा रेग्मी 

शाखा प्रमखु 

ना.प्रा.स. 

ना.प्रा.स. 



लशक्षा शाखा 
सरू्ा प्रसाद न्द्र्ौपाने 

रलवन गौतम 

शाखा प्रमखु 

प्रा.स. 

पलजजकरण शाखा 

मञ्ज ुदहाि 

अप्सरा संग्रौिा 
शाखा प्रमखु 

लिल्ड सहार्क 

आ.ले.प शाखा 
देवराज आचार्य             शाखा प्रमुख 

मलहला लवकास शाखा 
रेनकुा गौतम           शाखा प्रमखु 



स्वास््र् शाखा 
इन्द्र प्रसाद अर्ााि - शाखा प्रमखु 

स्टोर शाखा 
पवात  भण्डारी      शाखा प्रमखु 

अन्द्र् कमाचारीहरु 

1. लछररङ  िामा         स.क.अ. 
2. पजूा खड्का           सी.वी.आर.एि 

3. सन्द्तकुमारी आङदसेबे  सी.वी.आर.एि 

4. चन्द्रा बोहरा           उ्यमम लवकास सहजकताा 
5. तिुसी टिाङ्गी     उ्यमम लवकास सहजकताा 
6. दगुाादवेी ढुगेंि        का.स. 
7. गंगादवेी दनवुार लिसव ु का.स. 
8. मकु्ती माझी          का.स. 
9. लवजर् हररजन       का.स. 
10. भानभुक्त खनाि      हिकुा सवारी चािक 

11. सरोज खनाि         हिकुा सवारी चािक 



  गुनासो सनु्ने अलिकारी  
            तुलसी ओझा 
 

     सचूना अलिकारी  
             रामचन्र गजुरेल 



क्र.

सं 
वििरण 

१ लव्यमािर् कमाचारी कल्र्ाणकारी कोिससबन्द्धी लनदलेशका 

२ स्थानीर् तह स्वास््र् वीमा संर्ोजन सलमलत संचािन कार्ालवलध, २०७८ 

३ खानेपानी तथा सरसिाई उपभोक्ता सलमलत व्र्वस्थापन कार्ालवलध, २०७८ 

Draft भएर लव्यमार्न सलमलतमा छििि भई आगामी 
कापाालिका बैठकमा पेश हुने ।  

कानुन लनमायण सम्बलन्ि कार्य 



क्र.स.ं लववरण संख्र्ा 

१ गाउँ कार्ापालिकाको लनर्लमत बैठक १५ 

२ सवादिीर् बैठक २ 

कार्ायलर् प्रशासन सम्बलन्ि कार्य 



कमयचारी प्रशासन सम्बलन्ि कार्य 
क्र.सं लववरण संख्र्ा 

१ कमयचारी वैठक  मालसक लनर्लमत ६ गते 

२ सरुवा भएका कमयचारीको रमाना - 

३ काज सरूवा भएका कमयचारीको पदस्थापना - 

४ 
नर्ाँ लसफाररस भएका कमयचारीको लनरु्लि र 

पदस्थापना - 

५ सेवा करारका कमयचारीहरुको सम्झौता सबै 

६ कमयचारीहरुको कार्य लववरण तर्ार - 

७ अलनवार्य अवकाश लसता सुब्बा, २०७८ मंलसर १५ 



व्र्वसार् दताय 
क्र.सं लववरण संख्र्ा 

१ नर्ा ँव्र्वसार्, संघ संस्था, क्िब ० 

२ व्र्वसार् नलवकरण ६ 



घ वगयको लनमायण व्र्वसार् इजाजत पत्र 

क्र.सं. लववरण संख्र्ा 

१ ‘घ’ वगाको लनमााण व्र्वसार् इजाजत पत्र १ 

२ साना लनमााण व्र्वसार्ी दताा  १ 

३ घ वगाको लनमााण व्र्वसार् नलवकरण १३ 



लवज्ञापन / कार्यक्रम 

क्र.स.ं लववरण 

१ 
लवपन्द्न पररवार पलहचान तथा पररचर् पत्र लवतरण कार्ाक्रम 

प्रकृर्ामा रहकेो 
• गणक ८ का िालग ५८ आवेदन 

• सपुरीवेक्षक १ का िालग ६ आवेदन 

• दमकि चािक १ का िालग ० आवेदन 





कमल गाउँपाललका 
गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्   

तोपगाछी झापा 
र्ोजना शाखा 

प्रथम चॏमालिक प्रगती (२०७८/७९) 

 



वडा 
नं.  

आयोजना  संख्या  गठन भएका 
उपभोक्ता 
समिमिको 
संख्या 

सम्झॏिा 
भएका 
योजना 
संख्या 

सम्पन्न भएका 
योजना संख्या 

खर्च    

कार्यक्रम  र्ोजना जम्मा 

१ ४ ४७ ५१ ३० ३ -     

२ ३ २१ २४ १४ ६ - ३१६३११४/-   

३ १४ १३ २७ १० ६ -     

४ ९ ३३ ४२ ३२ २० ३ १८७७४००/-   

५ १२ २६ ३८ १९ १२ -     

६ १२ ३२ ४४ २३ १६ १ ५००००/-   

७ १२ ३३ ४५ ३० ८ १ १०००००/-   

जम्मा  ६६ २०५ २७१ १५८ ७१ ५ ५१९०५१४/-   





१.सामदुायिक यिद्यालि-२१ िटा 
• मा.यि.कक्षा १-१२          सञ्चायलत                 ६ िटा 
• मा.यि.कक्षा १-१०           सञ्चायलत                ४ िटा 
• आ.यि.कक्षा १-८            सञ्चायलत                ४ िटा 
• आ.यि.कक्षा १-५            सञ्चायलत                ७ िटा 
२.संस्थागत यिद्यालि-२९ िटा 
• मा.यि.कक्षा १-१२              सञ्चायलत                ३ िटा 
• मा.यि.कक्षा १-१०              सञ्चायलत                १० िटा 
• आ.यि.कक्षा १-८               सञ्चायलत                १ िटा 
• आ.यि.कक्षा १-७               सञ्चायलत                १५ िटा 



धायमिक यिद्यालिः 
• श्री यसदे्धश्वर गरुुकुल यिक्षालि कमल-७ 

• श्री मकेु्तश्वर यििालि गरुुकुल कमल-३ 

सामदुायिक यसकाई केन्द्रः 
• मचेी सामदुायिक यसकाई केन्द्र कमल-३ 

 



सामदुायिक यिद्यालिको यिक्षक 
कमिचारी यििरणः 
 

माध्ियमक तह 

उच्च मा.यि.अनदुानः  १२ मध्िे ४ दरिन्द्दी ८ राहत 

मा.यि.स्िीकृत दरियन्द्दः २६  िटा 
मा.यि.राहतः   ९ िटा 
मा.यि.यिक्षण सहिोग अनदुानः  ५ िटा 
यिद्यालि सहािक कमिचारीः  १० िटा 
यिद्यालि सहिोगी कमिचारीः १० िटा 
 

 



आधारभतू तह १-८ 
 

यन.मा.यि.स्िीकृत दरिन्द्दीः  ३६ िटा 
यन.मा.यि.राहतः    ११ िटा 
यन.मा.यि.यिक्षण सहिोग अनदुानः १ िटा 
यिद्यालि सहिोगी कमिचारीः  ४ िटा 
 



प्राथयमक तहः 
 

प्रा.यि.स्िीकृत दरियन्द्दः १४४ िटा 
प्रा.यि.राहतः ७ िटा 
यिद्यालि सहिोगी कमिचारीः ७ िटा 



प्रारयभभक िाल यिकास केन्द्रका सहिोगी काििकतािहरुः 
• ३१ जना 
 

यििेष यिद्यालिका आिाहरुः   
• ३जना 

 

श्रोत कक्षा यिक्षक 

• ३ जना 



क्र.स. बिद्यालयको नाम ठेगाना काययक्रमको 
नाम 

 लागत िजेट 
कायायन्वयको    
अवस्था 

१. 
 

श्री सरस्वती मा.वि. कमल- ४ 
चारकोठे 

विद्यालय भिन 
रु ३६ लाख वनमााणाविन 



सभपायदत मखु्ि कामहरुः 
यियनिोयजत रु. २५०००० 

खचि रु. २५०००० 

प्रगयतः १००% 

 



 कमल गाउँपायलका 
अन्द्तगितका सामदुायिक 
यिद्यालिहरुलाई दोश्रो 
चरणको  स्िायनटरी प्िाड 
यितरण 

ठेक्का मार्ि त प्रगयतः १००% 

स्िायनटरी प्िाड यितरण गनि 
Vending machine 

यिद्यालिमा जडान भएको  
 



 ५. सामदुायिक यिद्यालिहरुका पिूि प्राथयमक तहका 
िालिायलकाहरुलाई यस्िटर हस्तान्द्तरण 

यियनिोयजत रु. ५०००००       खचि रु. ५००००० 

प्रगयतः १००% अयिल्लो आ.ि को िस चौमायसकमा सभपन्द्न भएको  
 



२. प्रथम उपाध्िक्ष कप भयलिल प्रयतिोयगता झापा यजल्लाका अन्द्तर 
स्थानीि तहहरुिीच केखाि खलेकुद मदैानमा  सभपन्द्न । 

यियनिोयजत रु. ५००००० 

खचि रु. ५००००० 

प्रगयतः १००% 

 

 



३. िडा स्तरीि भयलिल प्रयतिोगीता कमला मदन आयश्रत 
स्मयृत मा यि को खले मैदानमा सभपन्द्न । 

विनियोजित रु. ७५००० 
खर्च रु. ७५००० 
प्रगनतिः १००% 
 



. कञ्चनजिंा आधारभतू यिद्यालिमा, Retro Fitting काििक्रम 
सञ्चलनमा रहकेो ।   

   यियनिोयजत रु. १५ लाख       प्रगयतः चाल ुरहकेो  
 



. यिद्यालि व्ि.स. गठन गनि यिद्यालिको प्रयियधक 
कारणल े केही यिद्यालिहरुको यि.व्ि.स गठनमा 
यिलाइ भएको ।  

सभपन्द्नः १७ िटा मायि र आयि सयहत 

िाँक ः ४ िटा मायि 

 



. िालमैत्री स्थानीि तह िोषणाका लायग यिद्यालिसँग 
सभियन्द्धत सचूकहरुसगँ सभियन्द्धत भएर यिद्यालिहरुको 
अनगुमन गन ेकािि जारी रहकेो ।  

 



. यजज्ञािा ? 
धन्द्ििाद 
 
 



कमल गाउँपाललका  
स्वास्थ्य शाखा 



स्वास्थ्य संस्था 
स्वास्थ्य चौकी --------------२ 

सामुदालिक स्वास्थ्य ईकाइ-----
१ 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र -

-५ 
जम्मा-----------------------८ 

2 



समुदायमा आधारित स्वास्थ्य काययक्रम 

3 

क्र.
स. 

 

क्रक्रयाकलाप 

बाक्रषयक चौमाक्रसक 

लक्ष िकम लक्ष प्रगक्रत खचय 
िकम 

 

१ 

अपाांग स्वास्थ्य क्रिमा  

३० 

 

१०५००० 

 

३० 

 

२ 

क्रिपन्न स्वास्थ्य क्रिमा  

४३५ 

 

१५,२२,००० 

 

४३५ 



१. जम्मा सेिा क्रलएका क्रबिाक्रम सांख्ााः - ४५९ 

२. जम्मा पाठेघिको समस्या भएकााः - ८९ 

३. रिङां  पेशिी लगाएको सांख्ा – ३७ 

४. अपिेशनका लागी रिफि गरिएको सांख्ााः - ७ 

५. पाठेघिको क्रनशुल्क अपिेशन गरिएको सांख्ााः - ५ 

६. पोस्ट अपिेशन क्रभक्रजटाः - ५ 

७. क्रभ आइ ए परिक्षण सांख्ााः - ३८४ 

८. क्रभ आइ ए पोजेक्रटभ – २५ 

९. क्रायो थेिापीाः - २५ 

१०. क्रप आइ क्रि समस्यााः -२९० 
 

 

मलिला स्वास्थ्य आङ खसे्न र पाठेघरको मुख तथा स्तन क्यान्सर 
सम्बन्धी सृ्कलनङ र भी.आइ.ए. लशलवर  
स्वस्वकृत बजेट- दुई लाख 



१. जम्मा LPEP गरिएको सांख्ााः - ४५ घि 
२. जम्मा LPEP खुिाइएको सांख्ााः - २२५ जना  
३. कुष्ठिोग सम्बन्धि स्वास्थ्यकक्रमयहरुलाइ अक्रभमुन्धखकिण 
काययक्रमाः - सहभागी सांख्ााः - १६ 
 

 

 

कुष्ठरोलगको खोज पड्ताल गरी रोलग पत्ता लगाउने र 
उपचारको दािरामा ल्याउने तथा LPEP काियक्रम 

स्वस्वकृत बजेट- ६९ िजार 



प्रोटोकल अनुरुप गभय जाँच गराएमा प्रोत्सािन 
स्वरुप प्रलतमलिला रु १०००।– का दरले उपलब्ध 
गराउन वडामा रकम लनकाशा गररएको । 
 
 

 

 

प्रोटोकल अनुरुप गभय जाँच गराएमा प्रलतमलिला 
रु.१००० का दरले प्रोत्सािन रकम उपलब्ध गराउने 

स्वस्वकृत बजेट-  एक लाख 



•    क्रमक्रत २०७८/०८/१९ गते (क्रिसेम्बि- ५) का क्रदन मक्रहला 
स्वास्थ्य स्वांसेक्रिका क्रदिश क्रिक्रिध काययक्रम गरि मनाइयो । 
     काययक्रममा छनौट भएका उतृ्कष्ट ४ जना मक्रहला स्वास्थ्य 
स्वयांम् सेक्रिकाहरुलाइ जनही रु ५०००।– रुपैयाां ि सम्मान पत्र 
सक्रहत पुिसृ्कत गरियो ।  
 
 

 

 

मलिला स्वास्थ्य स्विंम् सेलवका काियक्रम २ वटा 
स्वस्थ्य चौकीका २/२ जना उतृ्कष्ट स्विम 
सेलवकािरुलाई प्रमाण-पत्र सलित जनलि ५००० का 
दरले पुरुसृ्कत र FCHV Day 

न्धस्वकृत बजेट- २२ हजाि 



• 
       क्रमक्रत २०७८/०८/१९ गते (क्रिसेम्बि- ५) मक्रहला 
स्वास्थ्य स्वयम् सेक्रिका क्रदिशका क्रदन समु्पणय मक्रहला 
स्वास्थ्य स्वयांम् सेक्रिका हरुलाई इमजेन्सी क्रकटबक्स 
क्रबतिण गरियो ।  
 
 

 

 

मलिला स्वास्थ्य स्विंम् सेलवकािरुलाइ 
लकटबक्स लबतरण 

न्धस्वकृत बजेट- ९६ हजाि 



      
       प्रते्यक मक्रहनाको ३ गते स्वास्थ्य काययक्रमको कमल 
गाउँपाक्रलका अन्तगयतका समु्पणय स्वास्थ्य सांस्थाको 
माक्रसक सक्रमक्षा बैठक बसे्न, िाटा भेरिक्रफकेसन गने 
गिेको ि हाल सम्ममा ५ िटा बैठक सम्पन्न भएको छ। 
 
 

 

 

मालसक  सलमक्षा वैठक 

न्धस्वकृत बजेट- एक लाख 



 

 

तपक्रशल अनुसाि स्वास्थ्य सांस्थालाई िेस्कटप कम्प्युटि क्रितिण गरियो । 
 

 

 

कम्प्युटर नभएका स्वास्थ्य संस्थामा लड एच आइ एस-२ काियक्रम तथा 
स्वास्थ्य संस्था बाट संचाललत काियक्रमको रेकलडयङ तथा ररपोलटङ का 
लागी डेस्कटप कम्प्युटर खररद गरी उपलब्ध गराउने। 
न्धस्वकृत बजेट- चाि लाख ५० हजाि 

१. आ.स्वा.के. कमल-१ िस्कटप कम्प्युटि १ थान 

२. आ.स्वा.के. कमल-३ िेस्कटप कम्प्युटि १ थान 

३. आ.स्वा.के. कमल-४ िेस्कटप कम्प्युटि १ थान 

४. आ.स्वा.के. कमल-५ िेस्कटप कम्प्युटि १ थान 

५. आ.स्वा.के. कमल-७ िेस्कटप कम्प्युटि १ थान 

६. सा.स्वा.ई. कमल-५ िेस्कटप कम्प्युटि १ थान 

   जम्मा डेस्कटप कम्प्युटर       ५ थान 



       स्वास्थ्य चौकीमा ल्याि सेिा व्यिस्थापन काययक्रम 
अन्तगयत गत आ.ि. कै काययक्रम क्रनिन्तताय, प्रक्रत सांस्था 
१५०००० का दिले दुबै स्वास्थ्य चौक्रकलाई िकम उपलब्ध 

गिाईएको। 

 

 

 
 

 

 

स्वास्थ्य चौकीमा ल्याव सेवा व्यवस्थापन गत आ.व. 
कै काियक्रम लनरन्तताय, प्रलत संस्था १५०००० 

न्धस्वकृत बजेट- ३ लाख 



 

 

 

 

 

     सुक्रचकृत स्वा.सांस्थामा प्रशुक्रत सेिा क्रलएका मक्रहलालाई 
रु.१०००का दिले प्रोत्साहन स्वरुप उपलब्ध गिाउन ििामा िकम 
क्रनकाशा गरिएको ।  
 

 

 

 
 

 

 

सुलचकृत स्वा.संस्थामा प्रशुलत सेवा ललएमा प्रलत मलिला 
रु.१०००का दरले प्रोत्सािन रकम उपलब्ध गराउने । 
न्धस्वकृत बजेटाः - ५० हजाि  
 



 

स्वास्थ्य सांस्था सञ्चालन सामाग्री खरिदका लागी स्वा.चौ. लाई 
रु.५०००० ि आ.स्वास्थ्य केन्द्र ि सा.स्वा.ई. लाई रु.२५००० का 
दिले िकम उपलव्ध गरियो। 

 

 
 

 

 

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सामाग्री खररद गनय िरेक स्वास्थ्य 
चौकी (२) लाई बालषयक एकमुष्ट रु.एक लाख र आधारभुत 
स्वा.के. र सामुदालिक स्वा.ईकाइिरु(६) लाई रु.५०,००० 
दरले लनशतय अनुदान प्रदान गने । 
न्धस्वकृत बजेटाः - ५ लाख 



 

 

 स्वास्थ्यकक्रमयलाई  स्वास्थ्य सुचना व्यिस्थापन प्रणाक्रल 
सम्विी( क्रि एच आइ एस-२ ) ताक्रलम ि आपुक्रतय व्यिस्थापन 
सुचना प्रणाक्रल सम्विी (ELMIS) ताक्रलम १६ जना 
स्वास्थ्यकक्रमयलाई प्रदान गरियो । 

 

 

 

 

 

स्वास्थ्यकलमयलाई लड च आइ एस ताललम र  
ELMIS ताललम 

संचालन लमलतिः -२०७८/०६/१३,१४,१५,१६ 

स्वस्वकृत बजेटिः -६५ िजार 



  आ.ि.२०७७/०७८ को स्वास्थ्य काययक्रमको समु्पणय कमल 
गाउँपाक्रलका अन्तगयतका स्वास्थ्य सांस्थाहरुको िाक्रषयक सक्रमक्षा 
काययक्रम सांचालन गरियो । 

 

 

 

 

 

 

स्वास्थ्य काियक्रमको बालषयक सलमक्षा गोष्ठी 
संचालन लमलतिः -२०७८/०५/१६ गते 

स्वस्वकृत बजेटिः - एक लाख 



 

आ.ि.२०७८/०७९ मा क्रनशुल्क आयुिेद क्रशक्रिि २०७८ असोज 
१० गते बाट प्रते्यक मक्रहनाको १० ि २५ गते सांचालनमा िहेको 
छ । 
क्रशक्रिि सांचालनको लागी आयुिेद क्रचक्रकत्सक ि स्वास्थ्यकक्रमय 
तथा  आिश्यक औषधीको क्रनशुल्क व्यिस्थापन गरिएको छ। 

 

 

 

 

 

आिुवेद लशलवर 
संचालन लमलतिः -२०७८/०६/१० गते देखी 
स्वस्वकृत बजेटिः - ९ लाख 



  आ.ि.२०७८/०७९ मा क्षयिोगको कोहटय क्रबशे्लषण, 
स्थलगत अनुक्रशक्षण तथा अधयिाक्रषयक सक्रमक्षा काययक्रम 
सांचालन गरियो ।  
 

 

 

 

 

 

क्षिरोगको कोिटय लबशे्लषण, स्थलगत अनुलशक्षण तथा 
अधयवालषयक सलमक्षा 
संचालन लमलतिः -२०७८/०७/२९ देस्वख 

स्वस्वकृत बजेटिः - ३५ िजार 



 

 

 

 

क्रमक्रत २०७८ काक्रतयक ३० गतेका क्रदन सिोकाििालाहरु सँग 
अक्रभमुन्धखकिण काययक्रम गरियो । 

लामखुटे्टको िासस्थान खोक्रज गिी लाभाय,युपा नस्ट गने 
अभीयान क्रमक्रत २०७८ साल मांक्रसि १ ि २ गते गरियो ।  
अभीयानका समयमा माइक्रकङ तथा सने्दशमुलक पमे्पटहरु 
तयाि गिी सियसाधािण लाइ क्रबतिण  गरियो । 
सने्दशमुलक व्यानि सबै ८ िटा स्वास्थ्य सांस्थामा क्रबतिण 
गरियो । 

 

 

 

डेंगु लगाित लकटजन्य रोगिरुको लनिन्त्रण काियक्रम 

लमलतिः -२०७८/०७/३० गते देखी २०७८/०८/०२ सम्म 

स्वस्वकृत बजेटिः -१ लाख 



 

कमल गाउँपाक्रलका अन्तगयत सेिाित म.स्वा.स्व. सेक्रिकाहरुले  
 

जम्मा क्रभटाक्रमन ए खुिाएको सांख्ााः -४२६६ 

जम्मा अले्वन्डाजोल खुिाएको सांख्ााः -३९१० 

 

 

 
 

 

 

राष्टर ीि लभटालमन ए काियक्रम 
सांचालन क्रमक्रताः -२०७८/०७/०७ गते देखी २०७८/०७/०८ सम्म 



 

कमल गाउँपाक्रलका ििा नां. ६ ि २ मा िकय  फि नेपाल ि 
क्रबतायमोि आँखा अस्पतालको प्राक्रिधीक सहयोगमा क्रनशुल्क 
आँखा क्रशक्रिि सांचालन गरियो । 
१. जम्मा सेिा क्रलने सांख्ााः -  
२. क्रनशुल्क मोक्रतक्रबन्दुको अपे्रशन भएको सांख्ााः - 
 

 

 
 

 

 

आँखा लशलवर  
सांचालन क्रमक्रताः -२०७८ असोज १० ि ११ गते 



 

कमल गाउँपाक्रलका ििा नां. २ ि ६ को तोपगाछी ि लखनपुि 
स्वास्थ्य चौकीको नु्यनतम सेिा मापदण्ड सम्बिी 
अक्रभमुन्धखकिण ि सक्रमक्षा काययक्रम गरियो । 

 

 

 
 

 

 

स्वास्थ्यकलमय र व्यवस्थापन सलमलतका 
पदालधकारीिरुलाई स्वा.चौ.को नु्यनतम सेवा 
मापदण्ड सम्वन्धी अलभमुस्वखकरण र सलमक्षा 
काियक्रम  
सांचालन क्रमक्रताः -२०७८ मांक्रसि २७ ि २८ गते 



 

कमल गाउँपाक्रलकाको कोक्रभि-१९ क्रबरुद्धको एन्धिक्रजन क्रप क्रस 
आि परिक्षण क्रिििणाः - 
  
जम्मा क्रप क्रस आि ि एन्धिक्रजन जाँच- २३४० 

जम्मा क्रप क्रस आि ि एन्धिक्रजन पोक्रजक्रटभ- ९११ 
 

 

 
 

 

 

कमल गाउँपाललकाको कोलभड-१९ लबरुद्धको 
एस्विलजन, लप लस आर पररक्षण 



 

कमल गाउँपाक्रलका अन्तगयत खोप लगाएको सांख्ााः  
 

कोक्रभक्रसल्ड/एष्टर ाजेक्रनकााः -६१६२ 

जनसनाः - २२४० 

भेिोक्रसलाः - ७३९५ 

जम्मा खोप लगाएको संख्ािः - १५७९७ 

 

 
 

 

 

कोलभड-१९ लबरुद्धको खोप अलभिान सञ्चालन 
व्यवस्थापन 

संचालन लमलतिः -२०७८ श्रावण देखी 



पाक्रकय न्जन िोगाः - २ जना 
मृगौला िोगाः - ७ जना 
मुटु िोगाः - १० जना 
क्यान्सि िोगाः - १३ 

जम्मााः - ३२ जना 
 

 

 

 
 

 

 

लवपन्न नागररकको लसफाररसिः - 
२०७८ श्रावण देखी 



अत्यािश्यक औषधी, आिश्यक सक्रजयकल सामाग्री ि 
सुगि पे्रशि िोगको औषधी खरिद गिी सबै स्वास्थ्य 
सांस्थामा क्रितिणका लागी टेण्डि पक्रक्रयामा िहेको 
 

 
 

 

 

अत्यावश्यक औषधी, आवश्यक सलजयकल 
सामाग्री र सुगर पे्रशर रोगको औषधी खररद 



१. आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्विी 
अक्रभमुखीकिण तथा क्रिध्यालय न्धिक्रनांग  
२. आइएमएनक्रसआइ सक्रमक्षा, आइएमएनक्रसआइ कोक्रचांङ्ग, 
आइएमएनक्रसआइ समता तथा पहँच, क्रनशुल्क निजात क्रशशु 
सोधभनाय काययक्रम 

 

 

 

 
 

 

 



केक्रह तन्धस्विहरु 

 स्वास्थ्यकमी ि ब्यबस्थापन सक्रमक्रतका पदाक्रधकारिहरुलाई स्वास्थ्य चौक्रकको नु्यनतम सेिा 
मापदण्ड सम्बन्धि अक्रभमुन्धखकिण तथा सक्रमक्षा सम्बन्धि काययक्रम 



उतृ्कष्ट म.स्वा.स्व.सेक्रिकाको उतृ्कष्ट 
पुिस्काि सक्रहत सम्मान, FCHV Day 



िेंगु लगाएतका क्रकटजन्य िोगहरुको क्रनयन्त्रणका लाक्रग 
लामखुटे्टको िासस्थान खोक्रज गरि लाभाय नस्ट गने अक्रभयानको 

दोस्रो क्रदनका तस्क्र ि 



िेंगु लगाएतका क्रकटजन्य िोगहरुको क्रनयन्त्रणका लाक्रग 
लामखुटे्टको िासस्थान खोक्रज गरि लाभाय नस्ट गने अक्रभयानका 

तस्क्र िहरु 



िेंगु लगाएतका क्रकटजन्य िोगहरुको क्रनयन्त्रणका लाक्रग 
सिोकाििालाहरु सँग अक्रभमुन्धखकिण काययक्रम 



क्रनाः शुल्क मक्रहला स्वास्थ्य क्रशक्रिि 



क्रनाः शुल्क मक्रहला स्वास्थ्य क्रशक्रिि 



स्वास्थ्यकमीहरु लाइ ELMIS ि DHIS-2 सम्बन्धि ताक्रलम 



मोक्रतक्रबन्दु (Cataract) िोगको िीक्रनङ क्रशक्रिि 



क्रनशुल्क आयुिेद स्वास्थ्य क्रशक्रबि 



कोक्रभि-१९ क्रिरुद्धको खोप काययक्रम 



गाउँपाक्रलका स्तरिय बाक्रषयक स्वास्थ्य सक्रमक्षा गोष्ठी 





कृषि षिकास शाखाको प्रथम चौमाषसक प्रगषि
षििरण आ.ि. २०७८।०७९

• जैषिक बानस्पषिक मल षििादी उत्पादन

लक्ष्य पररमाणः प्रगषि पररमाणः

कमल झोल मलः १००००० ली कमल झोल मलः
१००००० ली

कमल जैषिक मलः१५०० बोरा कमल जैषिक मलः१५००
बोरा

कमल यूररयाः१००० के जी कमल यूररयाः१०००
के जी

कमल बानस्पषिक षििादी २००० ली कमल बानस्पषिक
षििादीः२००० ली

यस चौमाससकमा सिसियोसित ििेट रुः५०००००



आकष्मिक बाली संरक्षण षशषिर सञ्चालनः

• कूल षिषनयोषजि िजेट रः ४८०००

• खचच भएको रकम रः४८०००

• प्रिषग प्रषिशिः१००

केही झलकहरः



आकष्मिक बाली संरक्षण सेिाुः

• कूल षिषनयोषजि बजेट
रः१२५०००

•खचच भएको रकम
रः१२५०००

प्रगषि प्रषिशिः १००



अध्यक्ष कृसि पकेट
सिकास काययक्रम

• कूल षिषनयोषजि
बजेट५०००००

•खचच भएको बजेट र
५०००००

•प्रते्यक िडामा समानुपाषिक
िरकारी सीडकीट षििरण
गररएको

•प्रगषि प्रषिशिः १००



एग्रोभेट सञ्चालक ब्यािसाषयहरलाई क्षमिा
षिकास िाषलमः

•माग सङ्कलन गरीसकेको



आलुको िीउमा अनुदानः

• षिषनयोषजि बजेट रः
८०००००

• भुक्तानीको प्रकृया बााँकी



ब्यािसाषयक च्याउ खेिी गने कृषि फमचको मागको
आधारमा साझेदारी कायचक्रमः
• कूल षिषनयोषजि बजेट रः २५००००

• खचच भएको रकम रः२५००००

• प्रिषग प्रषिशिः१००



कृिक पाठशाला स्थापना र
सञ्चालनः
•कूल षिषनयोषजि रकम
रः २०००००

•खचच हुने प्रकृयामा रहेको



षसाँचाइ मोटरमा अनुदान

• षिषनयोषजि िजेट रः
५०००००

•खचच हुने प्रकृयामा रहेको



क्रप कसटङ्ग

•कूल षिषनयोषजि रकम
रः२००००

•भुक्तानी षलन बााँकी



कृषि षिकास सषमषिको
बैठक

•षनयषमि
भइरहेको

कूल षिषनयोषजि बजेट
रः १०००००



षकसान पररचयपत्र षििरण

•िडा नं १ र ७ बाट गणक
षसफाररस प्राप्त भएको

•कूल षबषनयोषजि िजेट रः
६०००००



समूह सहकारीको स्वाषमत्वमा षििेश
बाली उत्पादनः

•बाह्रषबगे कृिक
समूहःखुसाचनी

•कोषपला कृिक समूहःलसून
प्याज

•साना षकसान कृषि सहकारी
संस्थाःबेसार

• कूल षिषनयोषजि बजेट
रः२०००००

• भुक्तानी षलन बााँकी



भैपरी षिषिध

•कृिकहरलाई
आकष्मिक बाली

संरक्षणका सामग्रीहर
षििरण

•कूल षिषनयोषजि बजेट र
१२५०००

•खचच भएको रकम रः
१२५०००



अनुदानमा मकैको बीउ षििरणः

• षिषनयिषजि बजेट र
१२०००००



षनयषमि माटो परीक्षण सेिा
सञ्चालनः

•कूल षिषनयोषजि बजेट र
१००००००



बाली षनरीक्षणः



नाकच िरहराका षनदेशकहरको टीम कमल अगाचषनक
मल उत्पादन स्थलमा अनुगमनः



धन्यबादः



                                    
           कमल 

गाउँपाललका  
    गाउँ            गाउँ  

कार्यपाललकाको कार्ायलर् पूर्वाधवर वर्कवस  
तथव र्वतवर्रण 

शवखव 
 

आ.र्.०७८/०७९  
 

प्रथम चौमववसक प्रगती वर्र्रण 

 



                           कमयचारी 
लििरण  
 
पद  संख्यव  

इन्जिलिर्र  
 

१  

सि-इन्जिलिर्र 
 

२  

अ.स.इन्जिलिर्र  
 

५   

खा.पा.स.टे  
 

१  

अलमि  
 

१  

िम्मा  १०  



 कमाचवरी वर्र्रण  
क्र.
सं. नवम, थर पद 

१ सागर र्ादि  इन्जिलिर्र  
२ महेश भण्डारी  सि-इन्जिलिर्र 
३ तुकवा प्रसवद यवदर्  सि-इन्जिलिर्र 
४  वशब प्रकवश सवह  अ.स.इन्जिलिर्र  
५  वदपेन वगरर  अ.स.इन्जिलिर्र  
६  विम प्रसवद ररजवल  अ.स.इन्जिलिर्र  
७  आवसमव दवहवल  अ.स.इन्जिलिर्र  
८  गणेश कुमवर महतो  अ.स.इन्जिलिर्र  
९   लोकनवथ रवजबंशी  अवमन  
१०   मवधर् प्र. ढंुगवनव  खव.पव.स.टे  



      ठेक्का (TENDER) प्रकृर्ा मार्य त संचालाि भईरहेका आर्ोििाहरु   

वर्र्रण  संख्यव  
सूचिा प्रकाशि (पूिायधार 
तर्य ) 

 १५    

सम्झौता भएका   १४    

सम्झौता हुि बाँकी     १  



S.N NAME OF PROJECT CONTRACTOR 
AGGREMENT 

AMOUNT 

 
1 
 

Construction Of Box Culvert In Campa Bazar 
Singh Nirman sewa  

 

         2,132,335.51  

2 Construction Of Black Top Road in Kerkha Nile-Jateshwor-Bigyan JV 

         8,732,832.22  

3 
Construction Of Black Top Road North Of Wonderland 

school  and From Khagendra  
Barakoti House to Gita Bista House Ward No. 3 

Prithivi Nirman Sewa 
Baradashi 7, Danabari, Jhapa 

 
         2,276,640.02  

4 Construction Of Black Top Road On Himali Marg Ward 
No. 5 

Prithivi Nirman Sewa 
Baradashi 7, Danabari, Jhapa 

 
           5,210,312.74  

5 Construction Of Black Top Road From Basant Chock To 
Tribeni Chock Ward No 5 

Prithivi Nirman Sewa 
Baradashi 7, Danabari, Jhapa 

 
         3,066,281.75  

6 Construction Works For Protection  
Of  Bridge On Dhyangri River Ward No. 2 

Miklu construction 
 
 

18,96,418.80 



S.N NAME OF PROJECT CONTRACTOR 

AGGREMENT AMOUNT 

 
7 
 

Construction Of Blacktop Road From 
Basbari  To Sunara Ward No. 1 

Parbati Ambika construction pvt.ltd 

59,87,249.27  

8 Construction Of Chain Gate & Filling 
Works Ward No. 5 

Chandra tulasa nirman sewa 

           932,608.15  

9 Construction Of Black Road From Bhim Rai 
House  

Maa pathivara nirman sewa  
 

         1,285,828.15  

10 Construction Of Compound Wall In Ward 
Office , Ward No. 1 Chandra tulasa nirman sewa 

         1,646,169.33  

11 Construction Of Black Top  In Geuriya 
Charalli Road Ward No.7 

Parbati Ambika construction pvt.ltd 
 

         1,877,657.80  

12 Construction Of Dahai Chock Jiwan Chock 
Black Top Road Ward No. 6,4 and 2 Lali guras nirman sewa 



S.N NAME OF PROJECT CONTRACTOR 

AGGREMENT AMOUNT 

 
13 

 

Construction Of Black Top  From Jyoti Chock 
Ward No.4 Parbati Ambika construction pvt.ltd 

         2,064,424.00  

14 Construction Of Black Top  From Ekata Chock 
Ward No.4 Parbati Ambika construction pvt.ltd 

 
          2,060,762.80  



     आ.ि २०७८/०७९ मा संचालि भईरहेका केलह                
 आर्ोििाहरु   



 ढ्ांग्री खोलामा GABBION को काम (COMPLETED) 



     क्याम्पा चौक उत्तर बक्स कल्भटय लिमायण  



िडा ि १ कार्ायलर् घेराबारा  



  िडा ि १ बाँसबारी-सुिारा सडकमा ह्रु्म पाईप कल्भटय  



 ५ ि.िडा कार्ायलर् भिि अगालड माटो पुराई  



 तोपगाछी खािेपािी आर्ोििा (92% COMPLETED)  



   भटटराई चौक देन्ख सरस्वती मा.लब.बाह्रघरे सडक कालोपते्र 



                 िडा ि.३ िडा कार्ायलर् भिि  



िडा ि. ४ िडा कार्ायलर् भिि  



िडा ि.१ िडा कार्ायलर् भिि  



    िडा ि.३ आधारभूत स्वास्थ्य भिि 



महेन्द्र रत्न मा.लब िम्मा १४ कोठा लबधालर् भिि  



महेन्द्र रत्न मा.लब मा  हल लिमायणाधीि भिि  



     बा.लि. मा.लब ८ कोठा लबधालर् भिि  



साधुहोली के्षत्रमा कल्भटय लिमायण  



िौवतक वनमवाण कवयाकव वर्र्रण   
क्र.स. के्षत्र  सूचक  इकवइ  पररमवण  कैवियत 

१ सडक  

कालोपते्र लम. १४००   िडा ि.७  

स्तरउन्नलत  लम. ४५०    

सडक ग्राभेल  लम. ६००    



िौवतक वनमवाण कवयाकव वर्र्रण  
क्र.स. के्षत्र  सूचक  इकवइ  पररमवण  कैवियत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खािेपािी पाईप लाइि लिस्तार  

लक.लम. ४.१२  HDPE १४० 
mm dia 

लक.लम. ४.४  
HDPE १२५  

mm dia 

 

लक.लम. ९.४  
HDPE ११०   

mm dia 

 

लक.लम. ५.९  
HDPE ९०  
mm dia 

 

लक.लम. ८.८  HDPE ७५ mm 

dia 

लक.लम. ५.७  HDPE ६३ mm 

dia 

लक.लम. 
 

८.४  
HDPE ५० mm 

dia 

 

लक.लम. 
 

१४  
HDPE ३२  
mm dia 

 

लक.लम. 
 

३.१२  अन्य साइिका  

िम्मा  लक.लम.  ६३.८४  



घर नक्सव पवस सम्बन्धी कवयाहरु 
क्र.
सं 

वर्र्रण संख्यव 

१ िर्ाँ घर िक्सा दताय  १५  
२ प्रथम चरण ईिाित  १०  
३  दोस्रो चरण ईिाित  ८  
४  लिमायण सम्पन्न प्रमाण पत्र (गत 

आ.ि.मा दताय भएका समेत गरर )  
११  

  घर िक्सा बाट  रािशि संकलि  रु. 
१,४०,०३७   



धन्यिाद 


