
वार्षिक सर्िक्षा वैठक
आ.व.२०७८/०७९

किल गाउँपार्लका 
आर्थिक प्रशासन शाखा

तोपगाछी,झापा 



आय व्यय वििरण
२०७८।०७९

अनुमाननत आय वास्तववक आय खर्च

रु ८३,७४,४७,२०६।३८ रु ७८,४२,७६,४९८।२४ रु ६९,६७,६०,४४६।०



आर्थिक प्रशासन तर्ि को र्वर्िय प्रगर्त र्ववण 
र्ववण अनुिान आम्दानी खर्ि 

१. राजश्व बााँडफााँड तफफ

• राजश्व बााँडफााँड संघिय 

सरकारवाट प्राप्त हुन  

8,92,49,000.00 ९,६७,९१,९१७.२1 6,57,14,653.0

• प्रद श सरकारवाट प्राप्त हुन 

(सवारी साधन कर वापत)

64,94,000.00 ५८,९२,९१४.७५ 0

• मालपोत रघजशट्र शन वापत 1,50,00,000.0 २,३२,९७,५८०.0 ०

२. घवघिय हस्तान्तरण संघिय सरकार

• समाघनकरण अनदुान 15,46,00,000.00 15,46,00,000.00 1,284,36,783.0

• शशतफ अनदुान 32,66,11,000.00 32,66,11,000.00 26,84,40,358.0

• शशतफ अनदुान पयफटन 0 0 ०



• सिपुणक अनुदान 1,47,00,000.0 14,70,000.0 14,70,000.0

• र्वषेश अनुदान 3,74,00,000.0 3,74,00,000.0 3,74,00,000.0

• सडक वोडि नेपाल 8,00,000.0 0 0

३. र्वर्िय हस्तान्तण  प्रदेश सणकाण

• सिार्नकण  अनुदान

90,25,000.0 90,25,000.0 59,14,810.0

• शसति  अनुदान 1,34,80,000.0 1,34,80,000.0 1,13,66,509.0

र्ववण अनुिान आम्दानी खर्ि 



र्ववण 

अनुिान

आम्दानी 

खर्ि 
• सिपुणक अनुदान 1,00,00,000.0 100,00,000.0 30,74,000.0

• र्वषेश अनुदान ० ० ०

४. जन सहभार्गता 0 0 0

५ आन्तरणक णाजश्व तर्ि 3,01,25,000.0 2,69,27,184.9

र्ववण अनुिान आम्दानी खर्ि 



शाखागत खर्ि र्ववण 

क्र.सं

.

शाखाको नाि जम्िा र्वर्नयोर्जत 

वजेट

जम्िा खर्ि बाँकी 

१. र्शक्षा शाखा 1,59,40,000.0 1,23,59,907.0 35,80,093.0

२. स्वास््य शाखा 1,05,00,000.0
69,50,239.0    

20,49,761.0

३. कृर्ष शाखा 1,05,00,000.0 68,58,762.0    36,41,238.0

४. पशु शाखा 80,00,000.0 48,93,016.0     31,06,984.0

५. िर्हला तथा बालबार्लका 

शाखा

1,00,00,000.0 75,73,955.0   24,26,045.0



वडागत खर्ि र्ववण 
क्र.

सं.

वडा कायािलयहरु जम्िा र्वर्नयोर्जत 

णकि 

खर्ि बाँकी 

१. १ नं. वडा कायािलय, सोलिाणी 1,03,00,000.0 99,61,260.0 3,38,740.0

२. २ नं. वडा कायािलय, क्यम्पा 1,00,50,000.0 94,38,874.00 6,11,126.0

३. ३. नं. वडा कायािलय, केणखा 1,00,00,000.0 88,37,048.0 11,62,952.0

४. ४. नं. वडा कायािलय, छलर्ल र्ौक 1,01,00,000.0 94,18,627.0 6,81,373.0

५. ५. नं. वडा कायािलय, पाँडाजुगी 1,01,00,000.0 93,36,541.0 76,34,59.0

६. ६. नं. वडा कायािलय, लखनपुण 1,00,00,000.0 9262705.00 73,72,95.0

७. ७. नं. वडा कायािलय, णंगपुण 1,03,00,000.0 99,43,334.00 35,66,66.0



र्ालु तथा पुरँ्जगत खर्ि र्ववण 

र्ववण खर्ि णकि खर्ि प्रर्तशत कैर्र्यत

र्ालु खर्ि 35,54,62,119.0 85.59 %

पुरँ्जगत खर्ि 34,12,98,327.0 80.84 +%

जम्िा 69,67,60,446.0 ८३।२ %



पेश्की र्ववण 

पेश्की र्दइएकको पेश्की र्छियौट पेश्की बाँकी 

? 4,93,37,599.0 ? 3,75,76,095.0 ? 1,17,61,504.0



र्वर्भन्न कोषको र्वर्िय अवस्था

क्र.

स.ं

कोषको नाि जम्िा र्वर्नयोर्जत 

वजेट

जम्िा खर्ि बाँकी 

१. घवघवध कोष (ममफत कोष

कमफचारी कल्याण कोष)

81,40,667.0 अ ल्या 
सहित

17,96,451.0 63,44,216.0

२. प्रकोप व्यवस्थापन कोष 1,07,07,226.0 30,85,759.0 76,21,467.0

३. घवभाज्य कोष 8,16,140.00 8,16,140.0 0

४ मघहला बालबाघलका कोष 2,00,000.00 0 2,00,000.00



धन्यबाद।



कमल गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्

पूर्वाधवर वर्कवस  तथव र्वतवर्रण शवखव

आ.र्.०७८/०७९ 

को  प्रगती वर्र्रण



ठेक्का (TENDER) प्रकृया मार्फ त सचंालान भएका आयोजनाहरु

वििरण सखं्या

जम्मा संख्या (परू्ााधार वर्कास तर्ा ) ३९

सम्पन्न भएका ३२

वनमााणाधीन अर्स्थामा रहकेा ७



आ.व २०७८/०७९ मा संचालन भएका                
आयोजनाहरु  



क्याम्पा बजार उत्तर बक्स कल्भर्फ ननमाफण वडा नM २



केर्ाफ बजार कालोपत्रे



िन्डरल्यान्ड स्कुल र खगेन्र बारकोटीको घर देखी 

गीता बास्कोटाको घर सम्म कालोपते्र िडा न ३



हहमाली मार्फ कालोपत्र ेवडा नM ५



बसन्त चोक देर्ी त्रत्रबेनी चोक सम्म कालोपत्र ेवडा नM ५



ढ्याªग्री रे्लामा ग्याबीन जाली वडा नM २



बााँसबारी –सुनारा सडक कालोपत्र ेवडा नM १ र २



भभम राइको घर अर्ाडी कालोपत्र ेवडा नM ३



वडा न १ कायाफलय घेराबारा 



रे्उरीया चारआली सडक कालोपत्र ेवडा 
नं. ७



दहह चौक-जीवन चौक सडक कालोपत्र ेवडा नM ६



एकता चोक दक्षीण सडक कालोपत्रे वडा 
नं. ४



साम्रा भमल- बर्ाने र्ोल- भससाबाध क्याम्पा जोड्ने सडक 
कालोपत्र ेवडा नM ३



हेल्थ पोस्र् भवन वाडफ नM ४



र्ोसलाइन ढ्याªग्री र्ोला पुलमा
सुपरस्र्क्चर र प्रोरे्क्सन कायफ वडा नM ३



चीसेनी मार्फ कालोपत्र े
वडा नM ५



डांडार्ोल  भिवालय सडक कालोपत्र ेवडा नM ३



र्ाउाँ पालीकामा ल्याव रुम र पार्ीसन कायफ



ठेला ननमाफण र्री सप्लाइ र्ने काम 



ढ्याªग्री र्ोला ननयन्त्रण कायफ



रे्उरीया र्ोलामा  र्लामे पुल



धमफभक्त स्कुल कक्षा कोठा नीमाफण



पूस्पथीर प्रतीस्ठान वडा नM १



ज्योती स्कूल िौचालय नीमाफण 



मैनार्ोता र्ोल ढल ननमाफण ननमाफण वडा नM 6



वाडफ नM ४ हेल्थ पोस्र् कम्पाउन्ड वाल 



मङ्र्लबारे हार्बजार पुराइ तथा ड्रने ननमाफण 



महेन्र रत्तन मा.वी मा िौचालय ननमाफण



भसद्धदेबी स्कुल भबन ननमाफण 



सरस्वती मावी िौचालय ननमाफण 



बाल उद्धान वडा नM ६



र्ौरी िंकर भिवालय भवन ननमाफण 



इन्र्रलक ब्लक र अन्य ममफतसम्भार कायफ वाडफ नM७



वडा न. ४ वडा कायाफलय भवन 



वडा न.३ वडा कायाफलय भवन 



वडा न.१ वडा कायाफलय भवन 



वडा न.३ आधारभूत स्वास््य भवन



भूकम्प प्रनतरोधात्मक भवन ननमाफण 
सम्बन्धी डकमी ताभलम वडा नं. १,२,३र ४



भूकम्प प्रनतरोधात्मक भवन ननमाफण 
सम्बन्धी डकमी ताभलम वडा नं.५,६ र ७ 



साधुहोली के्षत्रमा कल्भर्फ ननमाफण 



तोपर्ाछी स्वास््य चौकीमा ननमाफण कायफ 



भौतिक तिर्माण कमर्ाकम वििरण  
क्र.स. के्षत्र सूचक इकमइ पररर्मण कैविर्ि

१ सडक 

कमलोपते्र तर्. ५८०० 

स्तरउन्नती तर्. २५३१८

सडक ग्राभेल तर्. ३२२८१ 



भौतिक तिर्माण कमर्ाकम वििरण  

क्र. स सूचक इकमइ पररर्मण कैविर्ि

२ डे्रि तर्. ३०८८ 

३ समर्दुमवर्क भििर्म तितभन्न तिर्माण िथम र्र्ाि  
कमर्ा 

सङ्ख्र्म १२ 

४ घेरमिमरम तर्. ५०७ 

५ कल्भर्फ सङ्ख्र्म १० 

६ आर्माघमट सङ्ख्र्म १

७ र्ठर्न्ददर सङ्ख्र्म ३ 

८ िटिदध िथम िमस पमइतलª तर् १२७७ 



भौतिक तिर्माण कमर्ाकम वििरण  

क्र. स सूचक इकमइ पररर्मण कैविर्ि

९ िलमरे् पलु सङ्ख्र्म २ 

१० ढुªगे जमली तर् ५५

११ होर्पमइप सङ्ख्र्म १४ 

१२ धाधर ननयन्त्रण सङ्ख्र्म ५



S.N NAME OF PROJECT CONTRACTOR AGGREMENT 
AMOUNT REMARKS

1
Construction Of Box Culvert In Campa

Bazar

Singh Nirman sewa

2,132,335.51 COMPLETED

2
Construction Of Black Top Road in 

Kerkha
Nile-Jateshwor-Bigyan JV

8,732,832.22 

COMPLETED

3

Construction Of Black Top Road North 

Of Wonderland school  and From 

Khagendra

Barakoti House to Gita Bista House 

Ward No. 3
Prithwi Nirman Sewa 2,276,640.02 

COMPLETED

4
Construction Of Black Top Road On 

Himali Marg Ward No. 5

Prithwi Nirman Sewa 5,210,312.74 

COMPLETED

5
Construction Of Black Top Road From 

Basant Chock To Tribeni Chock Ward 

No 5

Prithwi Nirman Sewa 3,066,281.75 

COMPLETED



S.N NAME OF PROJECT CONTRACTOR AGGREMENT 
AMOUNT REMARKS

6
Construction Works For Protection 

Of  Bridge On Dhyangri River Ward No. 2

Miklu Construction & 

Suppliers PVT. LTD 1,896,418.80 COMPLETED

7
Construction Of Blacktop Road From Basbari

To Sunara Ward No. 1

Prabati Ambika 

Construction Pvt Ltd 5,987,249.27 COMPLETED

8
Construction Of Chain Gate & Filling Works 

Ward No. 5

Chandra  Tulsa Nirman

Sewa 932,608.15 COMPLETED

9
Construction Of Black Road From Bhim Rai 

House 

Maa Pathibhara Nirman

Sewa 1,285,828.15 COMPLETED

10
Construction Of Compound Wall In Ward 

Office , Ward No. 1

Chandra  Tulsa Nirman

Sewa 1,646,169.33 COMPLETED



AMOUNT REMARKS

11
Construction Of Black Top  In 

Geuriya Charalli Road Ward No.7

Prabati Ambika Construction Pvt Ltd 1,877,657.80 COMPLETED

12
Construction Of Dhai Chock Jiwan

Chock Black Top Road Ward No. 6,4 

and 2

Lali Gurans Nirman Sewa 4,593,244.35 COMPLETED

13
Construction Of Black Top  From 

Jyoti Chock Ward No.4

Prabati Ambika Construction Pvt Ltd 2,064,424.00 COMPLETED

14
Construction Of Black Top  From 

Ekata Chock Ward No.4

Prabati Ambika Construction Pvt Ltd 2,060,762.80 COMPLETED

15

Construction Of Blacktop Road From 

Samra Mill-Bagane Tole-Shishabdh-

Campa Connecting Road  Chainage

2+885 to 3+780

Prithwi nirman sewa 5471886                          - COMPLETED



S.N NAME OF PROJECT CONTRACTOR
AGGREMENT 

AMOUNT REMARKS

16
Construction Of Basic Health 

Post Building, Ward No 4

M/s Kiratkoyu Construction Pvt

Ltd 2,117,625.48 

RUNNING

17
Construction Of Super Structure 

& Protection Works In Gosline

Dhyangri khola Bridge  

Bigyan construction

7498188                          

-

RUNNING

18
Construction Of Ward Office 

Building, Ward No 2

Anshubi/Kankai Babai JV 8,982,741.58 

RUNNING

19
Construction Of Black Top Road 

On Chiseni Marga Ward No. 5

Jhapa International Pvt. Ltd 3,885,832.71 70% COMPLETED

20
Construction Of Blacktop Road 

In Dadatol- Shivalaya Road

Bigyan Construction 2,078,436.00 COMPLETED



S.N NAME OF PROJECT CONTRACTOR
AGGREMENT 

AMOUNT REMARKS

21
Construction Of Lab Room and 

Partation Works 

Younchho Consruction

company & Trading 1,144,415.82 COMPLETED

22

cfj:os dfn;fdfgsf] k|of]u 

af6 7]nf lgdf{0f u/L ;KnfO{ ug]{ 

sfd .

Lucky Construction & Builders 990,727.50 

COMPLETED

23
Construction Works For 

Protection Of Bridge On 

Dhyangri River, Ward No. 2
Team builders

3448174                         

- COMPLETED

24
Construction of Truss Bridge 

In Geuriya River, Ward No. 5
Singha Nirman Sewa 1,464,080.08 COMPLETED

25
Construction of Classroom In 

Dharmabhakta School. Ward 

No. 3
Saila construction

1040914

COMPLETED

26
Construction woks in 

puspthir pratisthan
Innovation company pvt.ltd

1705151.44   COMPLETED



S.N NAME OF PROJECT CONTRACTOR

AGGREMENT AMOUNT REMARKS

27
Construction of Toilet In Jyoti

School. Ward No. 4

Kiratkyou Construction Pvt Ltd  646,041.27 

COMPLETED

28
Construction Of Protection Work 

in Chulachuli Danfe Agricultural 

Raod

Ganesh Nirman Sewa 998,694.78 80% COMPLETED

29
Construction Of Drain In 

Mainakhata Tole

Chandra  Tulsa Nirman Sewa 829,157.82 COMPLETED

30
Construction of Birthing Center 

Infrastructure In Topgachhi 

Health Post
Ganesh Nirman Sewa 1,415,726.18 COMPLETED

31
Construction of Acompound wall 

in health post ward 4
Chandra  Tulsa Nirman Sewa

1288127.59   COMPLETED

32
Mangalbare Hatbazer

Improvement  Project

chandra Tulasa nirman sewa 1600414.57                          

COMPLETED



S.N NAME OF PROJECT CONTRACTOR

AGGREMENT AMOUNT REMARKS

33
Construction Of Toilet In 

Mahendra Ratna Ma Vi School, 

Ward No. 2
Hijab construction pvt.ltd

1145198.4 COMPLETED

34
Construction Of Siddhadevi

School Building, Ward No 5

Chandra tulasa nirman sewa 2328577.38 COMPLETED

35
Construction Of Toilet In 

Saraswati Ma Vi, Ward No. 7
Younchho Consruction

company & Trading 1426290.84 RUNNING

36 Bal udhyan child zone

School Materials 740000

COMPLETED

37

Construction Of Toilet and 

Internal Finishing work in  Gauri

shankhar siwalaya

building, Ward No 5
Kiratkyou Construction Pvt Ltd 1843123.73

COMPLETED

38
Construction of interlock block 

and other maintenances work  

ward no 7
Innovation company pvt.ltd COMPLETED



S.N NAME OF PROJECT CONTRACTOR

AGGREMENT AMOUNT REMARKS

39
Construction Asphalt concrete 

work and road lightining system 

in kerkha bajar.

Bigyan construction Pvt.ltd 4,306,695.06 RUNNING



घर नक्सा पास सम्बन्धी काययहरु

क्र.सं वििरण संख्या

१ नर्ाँ घर नक्सा दर्ाय ६०

२ लनमायण सम्पन्न प्रमाण पत्र (गर् आ.व.मा दर्ाय

भएका समेर् गरर ) 
३३

३ घर नक्सा बाट राजशव संकलन रु.११,१७,२३७/-



धन्र्वाद



योजना शाखा
कमल गाउँपाललका तोपगाछी -

झापा





क्र.सं
.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको
बिषर्गत क्षेत्रको ककससम एकाई

कार्यक्रम/
आर्ोज
नाको 
संख्र्ा

विननर्ोजजत 
रकम खर्य रकम खर्य 

प्रनतशत

१ पुर्ााधार वर्कास र्टा २०४ ६,५०,१८,१९१.६३ ६४४५४३८९.७७ ९९.१%

२ आर्थाक वर्कास र्टा ७ २५,५०,०००.०० २३५०००० ९२.१६ %

३ सामाजजक वर्कास र्टा ६८ १,७६,१६,९८१.६१ १७२०७६९५.४९ ९७.६७%

४ र्ातार्रण तथा वर्पद 
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कमल गाउँपाललका
स्वास््य शाखा



स्वास््य संस्था
❖स्वास््य चौकी --------------२

❖सामुदाययक स्वास््य ईकाइ-----१

❖आधारभूत स्वास््य सेवा केन्द्र --५

❖जम्मा-----------------------८
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स्वास््य संस्थाको प्रकार संख्या सेवाको प्रकार संख्या

संघीय अस्पताल ० CEONC Site ०
प्रादेलशक अस्पताल ० BEONC Site

प्राथलमक अस्पताल ० Birthing C. १
प्राथलमक स्वास््य केन्द्र ० खोप क्ललनिक ११

स्वास््य चौकी २ PHC/ORC ६
आधारभुत स्वास््य केन्द्र ५ म.स्वा.से. २२+२

सहरी स्वास््य केन्द्र ०
सामुदानयक स्वास््य ककाक १

िीजी अस्पताल ०
अन्द्य निजी स्वास््य संस्था ०

गैरसरकारी संस्था ०

स्वास््य संस्था र सेवासम्वन्द्धी रववरण



कमल गाउँपाललकाको सामाजिक नक्सा



कममचारी वििरण
पद

स्वीकृत दरवन्द्दी अन्द्य/करार दरवन्द्दी
कैफियतदरवन्द्दी पुनति ररलत ररलत 

प्रनतशत प्राप्त पुनति ररलतस्थायी करार
एम  रव रव एस
ज स्वा नि ४
लस अ हे व अ २
लस अ ि लम छैटौ २
लस अ ि लम पाचौ ३
लस अ हे व पाचौ २
अ ि लम चौथो २ ६
अ हे व चौथो ६
का स ९

जम्मा १५ २१ ३६

अन्द्य/करार दरवन्द्दी भन्द्िाले कायिलयमा प्राप्त कायिक्रम, छात्रबतृ्ती करार, प्रदेश स्वयम ्सेवक, रवलभन्द्ि संघ संस्थाबाट प्राप्त, स्थािीय तह वा अन्द्य निकायबाट 
प्राप्त अस्थायी दरवन्द्दीका कमिचारी हुि ।



समदुायमा आधाररत स्िास््य कायम् म

7

्.
स. क्र्याकलाप

बावषमक चौमालसक

लक्ष रकम लक्ष प्रगतत खचम 
रकम

१
अपाांग स्िास््य
विमा ३० १०५००० ३०

िडामा 
रकम

२
विपन्न स्िास््य
विमा ४३५ १५,२२,५०० ४३५

तनकाशा १००%



१. िम्मा सेिा ललएका बबरालम सांखयााः- ४५९
२. िम्मा पाठेघरको समस्या भएकााः- ८९
३. ररङां पेशरी लगाएको सांखया – ३७
४. अपरेशनका लागी ररफर गररएको सांखयााः- ७
५. पाठेघरको तनशुल्क अपरेशन गररएको सांखयााः- ५
६. पोस्ट अपरेशन लभजिटाः- ५
७. लभ आइ ए पररक्षण सांखयााः- ३८४
८. लभ आइ ए पोिेटटभ – २५
९. ्ायो थेरापीाः- २५
१०. वप आइ डड समस्यााः-२९०

➢महहला स्वास््य आङ खस्िे र पाठेघरको मुख तथा 
स्ति लयान्द्सर सम्बन्द्धी स्कृनिङ र भी.आक.ए. लशरवर 

क्स्वकृत बजेट- दईु लाख



१. िम्मा LPEP गररएको सांखयााः- ४५ घर
२. िम्मा LPEP खुिाइएको सांखयााः- २२५ िना
३. कुष्ठरोग सम्बजन्ध स्िास््यकलममहरुलाइ 
अलभमखुखकरण कायम् म
४. खोि पड्तालमा कुष्ठरोग पत्ता लागेको सांखयााः- १

➢ कुष्ठरोगगको खोज पड्ताल गरी रोगग पत्ता 
लगाउिे र उपचारको दायरामा ल्याउिे तथा LPEP 

कायिक्रम
क्स्वकृत बजेट- ९९ हजार



❖ प्रोटोकल अनुरुप गभम िाँच गराएमा प्रोत्साहन स्िरुप 
प्रततमटहला रु १०००।–का दरले उपलब्ध गराउन िडामा 
रकम तनकाशा गररएको ।

➢ प्रोटोकल अिुरुप गभि जाँच गराएमा 
प्रनतमहहला रु.१००० का दरले प्रोत्साहि 
रकम उपलब्ध गराउिे

क्स्वकृत बजेट- एक लाख



लमतत २०७८/०८/१९ गते (डडसेम्बर- ५) का टदन मटहला 
स्िास््य स्िांसेविका टदिश विविध कायम् म गरर 
मनाइयो ।
कायम् ममा छनौट भएका उत्कृष्ट ४ िना मटहला 

स्िास््य स्ियांम ्सेविकाहरुलाइ िनही रु ५०००।– रुपैयाां 
र सम्मान पत्र सटहत पुरस्कृत गररयो । 

✓महहला स्वास््य स्वयंम ्सेरवका कायिक्रम २ 
वटा स्वस््य चौकीका २/२ जिा उत्कृष्ट 
स्वयम सेरवकाहरुलाई प्रमाण-पत्र सहहत 
जिहह ५००० का दरले पुरुस्कृत र FCHV Day

जस्िकृत बिेट- २२ हिार



लमतत २०७८/०८/१९ गते (डडसेम्बर- ५) मटहला 
स्िास््य स्ियम ्सेविका टदिशका टदन सम्पुणम
मटहला स्िास््य स्ियांम ्सेविका हरुलाई इमिेन्सी 
क्रकटबक्स बबतरण गररयो ।

➢ महहला स्वास््य स्वयंम ्
सेरवकाहरुलाक फकटबलस बबतरण

जस्िकृत बिेट- ९६ हिार



प्रत्येक मटहनाको ३ गते स्िास््य कायम् मको कमल
गाउँपाललका अन्तगमतका सम्पुणम स्िास््य सांस्थाको
मालसक सलमक्षा बैठक बस्ने, डाटा भेररक्रफकेसन गने
गरेको र १२ िटा बैठक सम्पन्न भएको छ।

➢मालसक  सलमक्षा वैठक
जस्िकृत बिेट- एक लाख



तपलशल बमोजिम स्िास््य सांस्थालाई डसे्कटप कम््युटर वितरण गररयोाः

➢ कम्प्युटर िभएका स्वास््य ससं्थामा डि एच आक एस-२ कायिक्रम 
तथा स्वास््य ससं्था बाट सचंाललत कायिक्रमको रेकडि िङ तथा ररपोहटङ 
का लागी िसे्कटप कम्प्युटर खररद गरी उपलब्ध गराउिे।

जस्िकृत बिेट- चार लाख ५० हिार

१. आ.स्िा.के. कमल-१ डस्कटप कम््युटर १ थान

२. आ.स्िा.के. कमल-३ डसे्कटप कम््युटर १ थान

३. आ.स्िा.के. कमल-४ डसे्कटप कम््युटर १ थान

४. आ.स्िा.के. कमल-५ डसे्कटप कम््युटर १ थान

५. आ.स्िा.के. कमल-७ डसे्कटप कम््युटर १ थान

६. सा.स्िा.ई. कमल-५ डसे्कटप कम््युटर १ थान
जम्मा िसे्कटप कम्प्युटर ६ थाि



स्िास््य चौकीमा ल्याि सेिा व्यिस्थापन कायम् म
अन्तगमत गत आ.ि. कै कायम् म तनरन्तताम, प्रतत
सांस्था १५०००० का दरले दबैु स्िास््य चौक्रकलाई
रकम उपलब्ध गराईएको।

➢ स्वास््य चौकीमा ल्याव सेवा व्यवस्थापि 
गत आ.व. कै कायिक्रम निरन्द्तताि, प्रनत 
संस्था १५००००

जस्िकृत बिेट- ३ लाख



✓

सुचचकृत स्िा.सांस्थामा प्रशुतत सेिा ललएका
मटहलालाई रु.१०००का दरले प्रोत्साहन स्िरुप उपलब्ध
गराउन िडामा रकम तनकाशा गररएको ।

➢सुगचकृत स्वा.संस्थामा प्रशुनत सेवा ललएमा
प्रनत महहला रु.१००० का दरले प्रोत्साहि
रकम उपलब्ध गराउिे ।

जस्िकृत बिेटाः- ५० हिार 



स्िास््य सांस्था सञ्चालन सामाग्री खररदका लागी स्िा.चौ. 
लाई रु.५०००० र आ.स्िास््य केन्र र सा.स्िा.ई. लाई 
रु.२५००० का दरले रकम उपलव्ध गररयो।

स्वास््य संस्था सञ्चालि सामाग्री खररद गिि हरेक 
स्वास््य चौकी (२) लाई बारषिक एकमुष्ट रु.एक 
लाख र आधारभुत स्वा.के. र सामुदानयक 
स्वा.ईकाकहरु(६) लाई रु.५०,००० दरले निशति
अिुदाि प्रदाि गिे ।
जस्िकृत बिेटाः- ५ लाख



स्िास््यकलममलाई स्िास््य सचुना व्यिस्थापन प्रणालल सम्िन्धी(
डड एच आइ एस-२ ) ताललम र आपुतत म व्यिस्थापन सचुना प्रणालल
सम्िन्धी (ELMIS) ताललम १६ िना स्िास््यकलममलाई प्रदान गररयो ।

स्वास््यकलमिलाई डि एच आक एस ताललम र 
eLMIS ताललम
संचालि लमनतिः-२०७८/०६/१३,१४,१५,१६
क्स्वकृत बजेटिः-६५ हजार



आ.ि.२०७७/०७८ को स्िास््य कायम् मको सम्पुणम कमल 
गाउँपाललका अन्तगमतका स्िास््य सांस्थाहरुको िावषमक 
सलमक्षा कायम् म सांचालन गररयो ।

➢ स्वास््य कायिक्रमको बारषिक सलमक्षा गोष्ठी
संचालि लमनतिः-२०७८/०५/१६ गते
क्स्वकृत बजेटिः- ३३ हजार



आ.ि.२०७८/०७९ मा तनशुल्क आयुिेद लशविर २०७८ 
असोि १० गत ेबाट प्रत्येक मटहनाको १० र २५ गत े
सांचालन गररयो।
लशविर सांचालनको लागी आयुिेद चचक्रकत्सक र 
स्िास््यकलमम तथा  आिश्यक औषधीको तनशुल्क 
व्यिस्थापन गररएको छ।
मटहला ७४९ र पुरुष ७६८ गरर िम्मा १५१७ िनाले
सेिा ललए ।

आयुवेद लशरवर
संचालि लमनतिः-२०७८/०६/१० गते देखी
क्स्वकृत बजेटिः- ९ लाख



▪ आ.ि.२०७८/०७९ मा क्षयरोगको कोहटम बबश्लेषण, 
स्थलगत अनुलशक्षण तथा अधमिावषमक सलमक्षा
कायम् म सांचालन गररयो । 

➢ क्षयरोग कायिक्रमिः-क्स्वकृत बजेटिः-२०००००( ससति 
अिुदाि)

➢ कोहटि बबश्लेषण, स्थलगत अिुलशक्षण तथा अधिवारषिक 
सलमक्षा

➢ जम्मा उपचाररत क्षयरोग बबरालम सखं्यािः- ४८ जिा
➢ क्षयरोगका जोखीम समहु तथा स्वास््य सेवाको पहँुच कम 

भएका समदुायमा सफक्रय क्षयरोग खोज पड्ताल कायिक्रम, 
घरपररवारका सदस्यहरुको सम्पकि  पररक्षण, समदुायमा 
क्षयरोगका बबरामीहरुको खोजपड्तालका लागी क्षमता अलभवदृ्धी 
तथा पररचाल



लमतत २०७८ काततमक ३० गतेका टदन सरोकारिालाहरु सँग 
अलभमुखखकरण कायम् म गररयो ।
लामखटु्टेको िासस्थान खोजि गरी लाभाम,्युपा नस्ट गने 
अभीयान लमतत २०७८ साल मांलसर १ र २ गते गररयो । 
अभीयानका समयमा माइक्रकङ तथा सन्देशमुलक पम्पेटहरु 
तयार गरी सिमसाधारण लाइ बबतरण  गररयो ।
सन्देशमुलक व्यानर सबै ८ िटा स्िास््य सांस्थामा 
बबतरण गररयो ।

➢ िेंगु लगायत फकटजन्द्य रोगहरुको नियन्द्त्रण 
कायिक्रम

लमनतिः-२०७८/०७/३० गते देखी २०७८/०८/०२ सम्म
क्स्वकृत बजेटिः-१ लाख ( ससति अिुदाि)



कमल गाउँपाललका अन्तगमत सेिारत म.स्िा.स्ि. सेविकाहरुले 
िम्मा लभटालमन ए खुिाएको सांखयााः-४२६६
िम्मा अल्िेन्डािोल खुिाएको सांखयााः-३९१०

➢ राष्रीय लभटालमि ए कायिक्रम
❖ सांचालन लमतताः-२०७८/०७/०७ र ०८ गते

❖ लमतत २०७९ बैशाख ५ र ६ गते कमल गाउँपाललका अन्तगमत 
सेिारत म.स्िा.स्ि. सेविकाहरुले 

िम्मा लभटालमन ए खुिाएको सांखयााः-४३४०
िम्मा अल्िेन्डािोल खुिाएको सांखयााः-४०२६

❖ बबध्यालयमा जकुाको औषधी खुवाएको छात्रा २५५८ , छात्र २५५९ 
जम्मािः- ५११७



कमल गाउँपाललका िडा नां. ६ र २ मा िकम फर नेपाल र 
बबताममोड आँखा अस्पतालको प्राविधीक सहयोगमा 
तनशुल्क आँखा लशविर सांचालन गररयो ।
१. िम्मा सेिा ललने सांखयााः- ३१५
२. मोततबबन्द ुरोग पत्ता लागेको सांखयााः-९९

➢आँखा लशरवर 
सांचालन लमतताः-२०७८ असोि १० र ११ गते



कमल गाउँपाललका िडा नां. २ र ६ को तोपगाछी र 
लखनपुर स्िास््य चौकीको न्युनतम सेिा मापदण्ड सम्बन्धी 
अलभमखुखकरण र सलमक्षा कायम् म गररयो ।
दबुै स्िास््य सांस्थाको न्युनतम सेिा मापदण्ड मापन गररयो । 
मापन बाट प्रा्त नततिा 
लखनपुर स्िा.चौ. ६२%
तोपगाछी स्िा.चौ. ८६%

➢ स्वास््यकलमि र व्यवस्थापि सलमनतका 
पदागधकारीहरुलाई स्वा.चौ.को न्द्युितम सेवा 
मापदण्ि सम्वन्द्धी अलभमुखखकरण र सलमक्षा 
कायिक्रम, 

सांचालन लमतताः-२०७८ मांलसर २७ र २८ गते



स्िास््यकमीलाई आँखा, नाक, कान, घाटी तथा मुख सम्बजन्ध अलभमुखखकरण 
कायम् म २०७८/०९/०२ र ०३ गते
मटहला स्िास््य स्ियम सेविका र लशक्षकलाइ आखा नाक कान घाटट तथा मुख 
सम्बजन्ध अलभमुखखकरण कायम् म २०७८/१०/०७ गते
र 
रवध्यालय क्स्क्रनिङ्ग कायिक्रम
लमतत २०७८/१२/१५ गते नरेन्र िनता मा वि मा – ३२७ िनाको,
र
लमतत २०७८/१२/१६ शटहद धममभक्त मा वि – ३०८ िना गरर 
िम्मा ६३५ िना को जस््तनङ्ग गररयो ।

➢ आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा मुख
स्िास््य सम्िन्धी अलभमुखीकरण तथा 
विध्यालय जस््तनांग कायम् म

सांचालन लमतताः-२०७८ गते



प्रत्येक नर्सिङ स्वास््यकर्मी लाई घरर्मै गही PNC HOME VISIT का लागी 

एक-एक थान ब्याग र अत्यावशयक स्वास््य सार्माग्री र्वतरर  गिरय   

सतु्केरी र्मर्हलालाई स्वास््यकर्र्मिद्धारा घरर्मै गइ सेवा प्रदान गिरद ैआएक   

घरर्मै गई ३ पटक सतु्करी र्मर्हला हरुलाई सेवा र्दएक  संख्या माःर्मा - १८७

सुत्केरी मटहलाको घरमै गही PNC HOME VISIT 

सम्िन्धी नलसमङ कममचारीहरु लाई अलभमुखखकरण 
गोष्ठी कायम् म
सांचालन लमतताः- २०७८/१२/०६ गते 



टाईिाईि रोग रवरुद्धको खोप अलभयि 
लमती २०७८/१२/२५ देखी ।
जस्िकृत बिेटाः-२४३००० ( ससति अिुदाि) 

पाललका स्तररय अलभमुखखकरण तथा योिना तिुममा 
गोष्ठी सांचालन गररयो ।

िडा खोप समन्िय तथा सञ्चारकलममको अलभमुखखकरण 
सांचालन गररयो ।
िम्मा टाइफाईड खोप पाएका बच्चा सांखया ६१६५ िना ।



कमल गाउँपाललकाको कोलभड-१९ बबरुद्धको एजन्टजिन वप 
लस आर पररक्षण वििरणाः-

िम्मा वप लस आर र एजन्टजिन िाँच- २४५०
िम्मा वप लस आर र एजन्टजिन पोजिटटभ- ९१९

➢ कमल गाउँपाललकाको कोलभि-१९ बबरुद्धको 
एक्न्द्टक्जि, रप लस आर पररक्षण



कमल गाउँपाललका अन्तगमत खोप लगाएको सांखयााः

जम्मा खोप लगाएको संख्यािः- ४५१७३

➢ कोलभि-१९ बबरुद्धको खोप अलभयाि सञ्चालि 
व्यवस्थापि

संचालि लमनतिः-२०७८ श्रावण देखी



अन्तर विध्यालय हाजिरर-ििाफ कायम् म सांचालन 
गरी मनाइयो ।

➢ रवश्व लयान्द्सर हदवश

लमनत- Feb 4 2022



➢ मटहला स्िास््य स्ियम सेविका टदघम 
सेिा सम्मान कायम् म 

लमनत-२०७८/१०/०७
✓ ६० वर्ष पुरा हुनु भएको लोकमाया गुरुङ्गलाइ दिर्ष सेवा 

सम्मान द्धारा दवधाइ

✓ म. स्वा. से . लाक मालसक बैठकमा सहभागग र खोप तथा 
गाउँघर क्ललनिकमा खहटए बापत प्रोत्साहि यातायात खचि 
,पोषाक खचि रवतरण 



➢राजष्िय हावत्तपाइले रोग तनिारण अलभयान २०७८ पाललका स्तररय योिना 
तथा बहुतनकाय गोष्ठी समछालन । लमतत २०७८/११/११
स्िास््यकलममलाइ पुनतािक्रकम य ताललम, लमतत २०७८/११/१३ गते
हात्तीपाइले रोग विरुद्ध आम औषधी सेिन (MDA)अलभयानको म. स्िा.स्ि.से. 
हरुका लाचग अलभमुखखकरण कायम् म, २०७८-११-१५
हावत्तपाइले रोग बबरुद्धको आम औषचध सेिन कायम् म (MDA), २०७८ साल 
फाल्गुन २८ गते देखी सांचालन गररयो ।

िम्मा ४६९९५ िना ले औषचध सेिन 

➢ हारत्तपाकले रोग बबरुध्दको आम औषधी 
सेवि MDA कायिक्रम संचालि

स्वीकृत बजेटिः ७ लाख ४५ हजार



रवध्याथी हरुको आँखा, िाक, काि, घाटी र दात, 
मुख सम्बक्न्द्ध निशुल्क स्वास््य पररक्षण लशरवर 
लमनतिः- २०७८/१२/१४ देखी १८ सम्म
क्स्वकृत रकमिः-१५००००।–

िम्मा आँखा तथा दन्त िाँच विध्याथीको सांखयााः-१५०३ 
िना
आँखाका समस्या भएका सांखयााः- २७३ िना 

दन्त समस्या भएको  सांखयााः- ११७ िना 



टाईिाईि रोग रवरुद्धको खोप अलभयि 
लमती २०७८/१२/२५ देखी ।
जस्िकृत बिेटाः-२४३०००( ससतम अनुदान)

पाललका स्तररय अलभमुखखकरण तथा योिना 
तिुममा गोष्ठी

िडा खोप समन्िय तथा सञ्चारकलममको 
अलभमुखखकरण
िम्मा टाइफाईड खोप पाएका बच्चाको सांखया 
६१६५



औलो तथा कालाजार
फकटजन्द्य रोग नियन्द्त्रणका लागग 
बहुनिकाय गोष्ठी 
औलो तथा कालाजार माहामारी हुिे 
क्षेत्रको छिौट गरी रवषाधी छकि िे 
लमती २०७९/०३/०८ देखी ०७९/०३/२२ सम्म 
सचालन गररयो



जस्िकृत बिेटाः१४४०००

पुणि खोप सुनिक्स्चत कायिक्रम ।

नियलमत खोप सदुृखणकरण, पुणि खोपको हदगोपिा र
सरसिाक प्रवद्धि कायिक्रम निरन्द्तरताको लागग सकु्ष्म
योजिा अध्यावगधक र पाललका तथा विा खोप समन्द्वय
सलमनतको अलभमखुखकरण कायिक्रम सचंालि गररयो ।

पुणिखोप बाट बक्न्द्चत भएका १६ जिा बालबाललका हरुलाई
पुणि खोप लगाकयो ।



पोषण कायिक्रम ।
सात वटै विामा बालबाललकाको पोषण लेकाजोखा गिि तथा 
कुपोरषत बच्चा हरुको खोज पड्ताल कायिक्रम सचंालि 
गररयो ।

जम्मा २६७८ जिा बच्चाको पोषण अवस्था लेखाजोखा 
गररयो । जस मध्ये २६४६ जिा को अवस्था सामान्द्य, २७ 
जिा जोखखम युलत र ५ जिा अनत जोखखम िाकयो ।



CURATIVE SERVICE

Indicator 2078/79

Total number of OPD new visit 23739

% of OPD new visits among total 
population

44

39



TOP TEN MORBIDITY

S.N. Disease Number Percentage

1 GASTRITIS 2643

2 Skin Disease Fungal infestation 2478

3 Headache 2160

4 Upeer Respiratory Tract Infection 1964

5 Tonsilitis, ENT Infection 1470

6 Orthopaedic Problems-

Backache(Muskuloskeletal Pain)

999

7 Conjunctivitis Cases 969

8 Hypertension 811

9 Surgical problem 704

10 Scabies 667
40



पाक्रकम न्सोतनिम रोगाः- ५ िना
मगृौला रोगाः- २१ िना
मुटु रोगाः- २७ िना
क्यान्सर रोगाः- १९
िम्मााः- ७२ िना

➢ रवपन्द्ि िागररकको लसिाररसिः-
२०७८ श्रावण देखी



जस्िकृत बिेटाः-आन्तररक ९० लाख, ससतम १ करोड ९७ 
लाख ( स्िास््यकमीको तलि भत्ता समेत)
िम्मााः- २करोड, ८७ लाख

खचम बिेटाः-आन्तररक ८७ लाख,५७ हिार, ससतम १
करोड ७६ लाख
िम्मााः-२६३५७०००।-



नेपाल सरुक्षक्षत माततृ्ि तथा निलशश ुस्िास््य (SMNH) रोडम्याप २०३० सम्बजन्ध अलभमखुखकरण कायम् म



पाललका स्तरमा खोप ऐन तनयमािलल तनयलमत खोप सदुृढीकरण पणुम खोप टदगोपना कायम् म तथा खोप 
कायम् मको सलमक्षा



नलसमङ कममचारीहरुलाइ PNC HOME VISIT का लाचग ब्याग र 
आिश्यक सामाग्रीहरु बबतरण



हात्तीपाइले राेेग विरुद्धकाेे आम अेौषधी सेिन अलभयान (MDA)



स्िास््यकमी र ब्यबस्थापन सलमततका पदाचधकाररहरुलाई स्िास््य चौक्रकको 
न्युनतम सेिा मापदण्ड सम्बजन्ध अलभमुखखकरण तथा सलमक्षा सम्बजन्ध 

कायम् म



उत्कृष्ट म.स्िा.स्ि.सेविकाको उत्कृष्ट 
पुरस्कार सटहत सम्मान, FCHV Day



मटहला स्िास््य स्ियम सेविका टदघम सेिा सम्मान
कायम् म

लमनत-२०७८/१०/०७



विश्ि क्यान्सर टदिस



डेंग ुलगाएतका क्रकटिन्य रोगहरुको तनयन्त्रणका लाचग 
लामखटु्टेको िासस्थान खोजि गरर लाभाम नस्ट गने 

अलभयानका तसज्ेरहरु



तनाःशुल्क मटहला स्िास््य लशविर



स्िास््यकमीहरु लाइ ELMIS र DHIS-2 सम्बजन्ध ताललम



मोततबबन्द ु(Cataract) रोगको स््ीतनङ लशविर



कोलभड-१९ विरुद्धको खोप कायम् म



गाउँपाललका स्तररय बावषमक स्िास््य सलमक्षा गोष्ठी



स्िास््यकमीलाई आँखा, नाक, कान, घाटी तथा 
मुख सम्बजन्ध अलभमुखखकरण कायम् म



तनशुल्क आयुिेद स्िास््य लशबबर



कमल गाउँपाललकाको आयोिनामा बबद्याथीहरुलाइ लक्षक्षत आखा, दात तथा मुख सम्बजन्ध तनशुल्क स्िास््य पररक्षण 





gd:sf/



aflif{s ;ldIff uf]i&L
078÷079

kz' ;]jf zfvf



k|ult zf/fz+
s'n ah]^M29500000.00
vr{M25247455.00
ljlto k|ultM85=58 k|ltzt
ef}lts k|ultM 68=75 k|ltzt

uf=kf=tkm{
• s'n ah]^M8000000.00

• vr{M4893016.00

• ljlto k|ultM61=16 k|ltzt

• ef}lts k|ultM 70=37 k|ltzt

Joj;fo k|j${g sf]if tkm{
• s'n ah]^M20000000.00

• vr{M19670000.00

• ljlto k|ultM98=35 k|ltzt

• ef}lts k|ultM 100 k|ltzt

;;t{ tkm{
• s'n ah]^M1500000.00

• vr{M684439.00

• ljlto k|ultM45=62 k|ltzt

• ef}lts k|ultM 50 k|ltzt



Joj;fo k|j${g sf]if

• ljlgof]lht ah]^ ?= 20000000.00

• ;xsf/Ldf lgsfzf ePsf] /sd ?= 19670000.00

• ljlto k|ult 98=35 k|ltzt

• ef}lts k|ult 100 k|ltzt

pknJwL

• 112 btf{jfn kmfd{x?sf nflu /sd lgsfzf ePsf]]



a}&s eQf
ah]^ /sd ?= 100000.00
vr{ ?= 38000.

pknJwL

• 6 k^s cfly{s ljsf; ;ldltsf] a}&s a;]sf] 



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

ljlgof]lht ah]̂  /sd ?= 700000.00
vr{ ?= 233015.

pknJwL

• 645 ufO{ e}+;Ldf 50 k|ltzt cg'bfgdf ljdf ul/Psf] .



50 j^f a+u'/sf kf&fx? vl/b ul/ ljt/)f
ljlgof]lht ah]̂  /sd ?= 400000.
vr{ /sd ?= 395000.

pknJwLx?

• 50 j^f a+u'/sf kf&f vl/b ul/ ks]^ If]q cGtu{tsf 50 
s[ifsnfO{ ljt/)f ul/Psf].

-;+zf]lwt sfo{qmd_



ufO{ e}+;Ldf FMD vf]k
ljlgof]lht ah]^ /sd ? 150000.
vr{ /sd ?= 100000.

pknJwLx?

• Uf=kf= tkm{ 2000 *f]h vf]k vl/b ul/Psf] .

• lj! s]Gb|af^ ;dGjog ul/ 15000 *f]h k|fKt ul/Psf].

• uf=kf= leqsf 17000 ufO{e}+;Lx?df EofS;Lg]^/ lgo'lQm ul/ 
vf]k ;]jf k|bfg ul/Psf] .



/]ljh vf]k vl/b
ljlgod]lht /sd ?=50000.00
vr{ /sd ?= 49790.00

• pknJwLx?

• 400 yfg /]ljh vf]k vl/b

• 280 s's'/ tyf cGo hgfj/x?nfO{ vf]k ;]jf lbO{Psf] .



a+u'/df Swine fever vf]k ;]jf

ljlgof]lht /sd ?= 100000.00
vr{ /sd ?= 23279.00

• 2000 *f]h vf]k vl/b

• 9000 *f]h lj! s]Gb|af^ ;dGjog ul/ k|fKt u/]sf] .

• s[ifsnfO{ 6000 *f]hsf] nflu lj! s]Gb|df l;kmfl/;

• 17000 a+u'/x?df vf]k ;]jf k|bfg .



ufO{e}+;Ldf HS, BQ vf]k ;]jf
ljlgof]lht ah]^ /sd ?= 75000.00
vr{ /sd ?= 74550.

pknJwLx?
• 2000 *f]h vf]k vl/b

• 1000 *f]h  lj! s]Gb|af^ ;dGjog ul/ k|fKt .

• 3000 *f]h vf]k l;dfgf hf]l*Psf If]qsf kz'x?df ;`rfng
ul/Psf].



;fd'bfoLs s's'/ aGWofs/)f l;lj/ sfo{qmd
ljlgof]lht /sd ?= 500000.00
vr{ /sd ?= 499000.00

• pknJwL

• 220 s's'/x?df jGWofs/)F ul/Psf] .



l;y Unf]j vl/b

• ljlgof]lht ah]^/sd ?= 100000.00

• vr{ /sd ?= 99794.00



t/n gfO{^<f]hg vl/b ('jfgL tyf e)*f/)f
ljlgof]lht ah]̂  /sd ?= 225000.00
vr{ /sd ?= 65175.00

pknJwLx?

• 2172.5 ln^/ gfO{^<f]hg vl/b

• 4338 j^F kz'x?df s[=u= ;]jf k|bfg



k+IfLdf Gambaro, Ranikhet cflb vf]k

ljlgof]lht ah]^ /sd ?=150000.00
vr{ /sd ?= 149154.

• pknJwLx?

• 120000 *f]h vf]k vl/b

• 32000 *f]h vf]k k|of]u



bfgf pBF]u #'DtL sf]if
ljlgof]lht ah]^ /sd ?= 1500000.00
vr{ /sd ?= 1500000.00

• a]#f kmfd{nfO{ sfo{kflnsf a}&saf^ %gf}^ ul/ lgb]{lzsf
cg';f/ ?= 1500000.00 pknJw u/fO{Psf] .



k/hLjL lj?$ cf}ifwL vl/b
ljlgof]lht ah]^ /sd ?= 600000.00
vr{ /sd ?= 594952.00

• pknJwL

• 8943 kz'k+IFLnfO{ k/hLjL lj?$ cf}ifwL ljt/)f ul/Psf] .



k+IfL cf}ifwL vl/b
ljlgof]lht ah]^ /sd ?=150000.
vr{ /sd ?=147777.

• pknJwL

• 16866 j^f k+IfLx?sf] nflu cf}ifwL ljt/)f ul/ pkrf/ ;]jf 
k|bfg ul/Psf] . 



k|fydLs pkrf/ ;fdfu|L tyf cf}ifwL vl/b
ljlgof]lht ah]^ /sd ?=300000.
vr{ /sd ?=299900.00

• pknJwL

• 14738 kz'x?df pkrf/ pkrf/ ;]jf k|bfg



dT:o cf}ifwL vl/b
ljlgof]lht ah]^ /sd ?= 150000.00
vr{ /sd ?=149762.00

pknJwL

o; uf=kf= cGtu{t kz'' ;]jf zfvfdf btf{ ePsf 67 j^f 
Aoj;fosf 75 x]= hnfzo If]qsf] nflu cf}iflw k|bdf



cf=j=077.078 df :yfkgf ePsf] afv|fsf] 
;fgf Joj;flos s[lif pTkfbg s]Gb| -ks]^_ 
ljsf; sfo{qmd lg/Gt/tf
ljlgof]lht ah]^ /sd ?= 700000.00
vr{ /sd ?= 684439.00 

pknJwL
• cf=j=077.078 df nvgk'/ ;fgf ls;fg s[lif ;xsf/L ;+:yf ;¤u ;Demf}tf ul/ 
:yfkgf ePsf] ks]^df lg/Gt/tf lbO{Psf] .

• 5 ;d'xsf 50 s[ifs k|ToIf nfefGjLt
• 20 j^f Rofks^/ k|bfg
• 50 j^f *'* k|bfg
• 284 j^f afv|fdf ljdf ul/Psf] .
• 188 s]=lh= #f¤;sf] ljp ljt/)F .
• k/hLjL lj?$ cf}ifwL tyf le^Fldg ldg/n ljt/)f .



;;t{ tkm{
Olk*]ldof]nflhsn l/kf]{l^~
• ljlgof]lht /sd ?=6000

• vr{ /sd ?= e'QmfgL glnPsf] .

pknJwL
• k|To]s dlxgfsf] l/kf]l^{~ ul/Psf] .



cGo sfo{x?

kmfd{ jf Joj;fo btf{
• ufO{kfng kmfd{             117 j^f

• e}+;Lkfng kmfd{             24 j^F

• afv|fkfng kmfd{            86 j^F       

• a+u'/kfng kmfd{             171 j^F

• Plss[t ?kdf ax'pb]ZoLo kmfd{   107 j^F

• dT:okfng kmfd{             67 j^f

• s'v'/fkfng kmfd{            142 j^f



d[To" l;kmfl/;

• ufO{e}+;L     43 j^F

• afv|f      13 j^f

• a+u'/      41 j^F



/f]u lgo)q)F

• vf]/]t /f]u

j*F g+ 7 sf] afx|#/] If]qsf s]lx ufO{e};Ldf vff]/]t /f]u b]vf 
k/]sf]df e]^l/g/L c:ktfn tyf kz' ;]jf lj! s]Gb|af^ vf]k 
dfu ul/ k|efljt If]qsf 1000 kz'x?df ldlt 2079.03.06 
df vf]k ;]jf ;`rfng ul/ /f]u lgo)q)fdf lnO{Psf] . 



k|ult gkúusf sf/)Fx?

• hgzQmLsf] cefj

zfvfdf 5 hgf hgzQmLsf] b/jGbL /x]sf]df xfn 1 hgf :yfoL 
/ 1 hgf Ps ufp¤ Ps k|fljlws sfo{qmd cGtu{t sfo{/t 
ePsf] .



ho kz' wg .



कमल गाउँपाललका 

१ नं.वडा कार्ाालर्
सोलमारी, झापा

प्रदेश नं.१, नेपाल



व्यक्तिगत घटना दतााको क्तििरण
आ.ि.२०७८/०७९

वडा 

नं.

जन्म मृत्रु्

सम्बन्ध

लबच्छेद लववाह बसाई सरी 

आएको

बसाई सरी जाने

जम्मा

परुुष मक्तिला जम्मा परुुष मक्तिला जम्मा जम्मा जम्मा दताा

संख्या

सदस्य

को 

संख्या

दताा

संख्या

सदस्य

को 

संख्या

१ ८१ ८५ १६६ २८ २८ ५६ ४ ६९ ३१ ९९ ५६ १७९ ३८२

जम्मा ८१ ८५ १६६ २८ २८ ५६ ४ ६९ ३१ ९९ ५६ १७९ ३८२



आ.ि.२०७८/०७९ मा दताा तथा नक्तिकरण भई संचालनमा रिकेा 

व्यिसाय

क्र.सं. व्र्वसार्को प्रकार आ.व.२०७८/०७९ मा 

दर्ाा भएका संख्र्ा

आ.व.२०७८/०७९ 

मा दर्ाा नलवकरण 

भएका संख्र्ा

१ क्तनक्तज पसल तथा अन्य 

व्यिसाय

२६ -



आ.व.२०७८/०७९ मा १ नं.वडा कार्ाालर्मा प्रशासलनक खर्ामा भएको खर्ा लववरण

क्र.स.ं खचा शीषाक क्तिक्तनयोक्तजत रकम जम्मा खचा रकम

१ कमाचारीको िठैक भत्ता २८,८००।०० २७,६००।००

२ पानी तथा क्तिजलुी २०,०००।०० १९,२५०।००

३ सञ्चार मिशलु २०,०००।०० २०,०००।००

४ इन्धन कायाालय प्रयोजन ५०,०००।०० ५०,०००।००

५ सिारी साधन ममात खचा २०,०००।०० १९,५००।००

६ मेक्तशनरी तथा औजार ममात संभार र सञ्चालन खचा २०,०००।०० १९,९००।००

७ मसलन्द तथा कायाालय सामाग्री ३०,०००।०० २९,४२४।००

८ अनगुमन खचा ५०,०००।०० ३०,०००।००

९ क्तिक्तिध खचा १,६१,२००।०० १,५८,३००।००

जम्मा ४,००,०००।०० ३,७३,९७४।००



आ.व.२०७८/०७९ को वडा नं.१ को आम्दानी वववरण
क्र.स.ं साल/महिना रकम
१ श्रावण ८२,६०८।४४
२ भदौ १,७३,६७७।००
३ असोज १,१४,९७७।२२
४ कार्त िक १,५६,८५२।००
५ मसंीर १,१७,६८९।००
६ पौष १,५२,३८४।००
७ माघ १,५७,२७३।००
८ फागनु ४,५७,७६८।१३
९ चैत्र १,१२,९२२।००
१० बैशाख ८२,६४७।००
११ जेष्ठ ८५,६६७।५०
१२ असार १,०२,५७६।००

जम्मा १७,९७,०४१।२९



आ.ि.२०७८।०७९ मा िडा नं.१ मा सरुक्तित नागररक आिास कायाक्रममा 

छनौट भएका घरधरुी संख्याको क्तििरण -

➢जम्मा घरधरुी संख्या -५०

➢पक्तिलो क्तकस्ता क्तलएको घरधरुी संख्या-५०

➢दोस्रो क्तकस्ता क्तलएको घरधरुी संख्या-३८

➢पक्तिलो क्तकस्ता क्तलएको तर दोस्रो क्तकस्ता नक्तलएको घरधरुी संख्या-१२



सामाजजक सुरक्षा भत्ता सेवाग्रािी सम्बजधि वववरण

क्र.सं. सामाजिक सुरक्षाको ककससम संख्या
१ अधय जेष्ठ नागररक ४३६
२ जेष्ठ दललत ३१
३ जेष्ठ एकल महिला ७३
४ वविुवा ९९
५ पुणि अपाङ्ग(रातो काडि) २०
६ अर्त असक्त अपाङ्गता (र्नलो काडि भएको) २०
७ दललत बालबाललका ३०

जम्मा ७०९



क्र.सं. काययक्रम/आयोिनाको नाम कामको अवस्था कैकियत
▪ १ संचार व्यवस्थापन  सम्पधन
▪ २ बालमैत्री वडा घोषणा कायिक्रम  क्रमागत
▪ ३ एक घर एक स्वास््य ववमा  सम्पधन
▪ ४ एक घर एक स्वास्थय ववमा  सम्पधन
▪ ५ वडा स्तररय लसलाई वुनाई कायिक्रम  सम्पधन
▪ ६ नरेधर जनता मा वव खेलमैदान व्यवस्थापन  सम्पधन
▪ ७ नरेधर जनता मा.वव. ट्रस र्नमािण  सम्पधन
▪ ८ ढ्याङग्री बजारबाट पजचचम ढ्याङग्री खोलामा कटपवाल र्नमािण  सम्पधन
▪ ९ वाह्रववघे चौकबाट पजचचम जाने बाटो ग्राभेल  सम्पधन
▪ १० बासुचौक र प्रसाइ चौक जाने सडक स्तरउधनती  सम्पधन
▪ ११ वडाका ववलभधन बाटािरु ममित  सम्पधन
▪ १२ पुतललचौकबाट पजचचम सूयि खड्काको घर जाने बाटो ग्राभेल  सम्पधन
▪ १३ एवान इटा भट्टा देखी पूवि जाने बाटो ग्राभेल  सम्पधन
▪ १४ लक्ष्मी टोलबाट मररया कमल जोड्ने सडक ग्राभेल  सम्पधन
▪ १५ ढ्याङग्री बजारबाट झोलुङ्गे पुल जाने बाटो ममित  सम्पधन
▪ १६ िुवि काकीको घरदेखख नेत्र काकीको घर सम्म ग्राभेल सम्पधन
▪ १७ लसग्देल टोल िुदै फडडधरको पोखरी जाने बाटो ग्राभेल सम्पधन
▪ १८ बासुचौकबाट उत्तर निर जाने बाटो ग्राभेल  सम्पधन



क्र.सं. काययक्रम/आयोिनाको नाम कामको अवस्था कैकियत
▪ १९ टेक ब. काकीको घर पूविबाट वडा कायािलय जाने बाटो स्तरोधनती  सम्पधन
▪ २० रामचधर वेस्रा र सोलमारी दक्षक्षण निरको बाटो स्तरउधनती  सम्पधन
▪ २१ गडुरमारी चौकबाट तोणि काकीको घरिुदै जाने बाटो ग्राभेल  सम्पधन
▪ २२ दगुाि चापागाइको घर पूवि जाने बाटो ग्राभेल  सम्पधन
▪ २३ पुण्य रायको घर देखख झोलुङ्गे पुल सम्म ग्राभेल  सम्पधन
▪ २४ वस् नेत टोलबाट खेम खर्तवडाको घर जाने बाटो ग्राभेल  सम्पधन
▪ २५ काललका प्रा.वव. देखी मलामी खाजा घर जाने बाटो ग्राभेल  सम्पधन
▪ २६ वडाका ववलभधन चौकमा सडक वत्ती  सम्पधन
▪ २७ तुलसी¸गंगा र देवव सरको घर जाने बाटो ग्राभेल  सम्पधन
▪ २८ िािरगाउँ सावला मोिलीको घर अगाडीको बाटो तथा पार्न र्नकास  सम्पधन
▪ २९ िाम्रो चौकबाट पूविजाने बाटो ग्राभेल  सम्पधन
▪ ३० कमल १ र गौरादि ९ को लसमानाको लालध्वज काकीको  घर तफि  जाने 

बाटो ग्राभेल  
सम्पधन

▪ ३१ सुनािारा चौकको गोलचक्र र्नमािण  सम्पधन
▪ ३२ सोलमारी चौकको गोलचक्र र्नमािण  सम्पधन
▪ ३३ बाँसवारी चौकको गोलचक्र र्नमािण  सम्पधन
▪ ३४ पुतली चौक बाटो पूवि जाने बाटो ह्युम पाईप र्नमािण  सम्पधन
▪ ३५ नवदगेु प्रा.वव घेरावारा  सम्पधन
▪ ३६ ववष्णु पाञ्चायन मजधदर व्यवस्थापन¸ सोलमारी  सम्पधन



क्र.सं. काययक्रम/आयोिनाको नाम कामको अवस्था कैकियत
▪ ३७ नवदगेु मजधदर व्यवस्थापन¸ढ्याङग्री  सम्पधन
▪ ३८ पाराखोपी सामुदार्यक भवन जजणोद्िार  सम्पधन
▪ ३९ बाँसवारी स्कुल जजणोद्िार  सम्पधन
▪ ४० रािाकृष्ण मजधदर व्यवस्थापन¸ शाधतीचौक  सम्पधन
▪ ४१ बरगाछीबाट िादरगाउँ जाने बाटोमा जेष्ठ नागररक चौतारो र्नमािण  सम्पधन
▪ ४२ काललका प्रा वव शौचालय र्नमािण  सम्पधन
▪ ४३ सरङपाडा काठलमल चौक व्यवस्थापन  सम्पधन
▪ ४४ लशवालय मजधदर व्यवस्थापन¸ पुतलीचौक  सम्पधन
▪ ४५ शुक्रवारे चौकको गोलचक्र र्नमािण  सम्पधन
▪ ४६ आनधदेचवर लशवालय मजधदर व्यवस्थापन¸ रतनचौन  सम्पधन
▪ ४७ सुकुम्वासी झोलुङ्गे पुलमुनी ढंुगे जाली र्नमािण  सम्पधन
▪ ४८ रामजानकी मजधदर व्यवस्थापन¸ सुनािारा  सम्पधन
▪ ४९ दगुाि मजधदर व्यवस्थापन¸ बाँसवारी  सम्पधन
▪ ५० िादर गााउ जाने बाटो िुय्मपाईप र्नमािण  सम्पधन
▪ ५१ लशवदगुाि मजधदर व्यवस्थापन¸ सरङपाडा  सम्पधन
▪ ५२ मिाराजी मजधदर व्यवस्थापन¸ सोलमारी  सम्पधन
▪ ५३ गोरखनाथ मजधदर व्यवस्थापन¸ वाह्रववघे  सम्पधन
▪ ५४ काललका प्रा वव छानो ममित  सम्पधन



वडा स्तररय योजना सम्बजधि संक्षक्षप्त वववरण
➢जम्मा योजना - ५५
➢ सम्पधन  योजना- ५४
➢क्रमागत योजना- १



गाउँपाललका स्तररय योजनािरु
क्र.सं. योिना तथा काययक्रमको नाम ववननयोजित रकम कैकियत
१ सरङ्पाडा  बजार व्यवस्थापन ५,००,०००।०० सम्पधन
२ बाँसवारी चौक व्यस्थापन ३,००,०००।०० सम्पधन
३ सरङ्पाडा खेल मैदान र्नमािण ५,००,०००।०० सम्पधन
४ जलेचवर लशवालय सामुदार्यक 

भवन र निर माथथ फलामे पुल
५,००,०००।०० सम्पधन

५ वडा भवन  घेरावारा र बाटो
र्नमािण

२,००,०००।०० सम्पधन

जम्मा २०,००,०००।००



राधाकृष्ण मक्तन्दर,सनुारा



िडा कायाालय भिन,कमल-१



बासबारी चौक,कमल-१



सोलमारी चौक,कमल-१



कमल पोखरी व्यिस्थापन,कमल-१



शुक्रबारे चौक व्यवस्थापन,कमल-१





२ नं. वडा कार्ाालर्

कमल गाउँपाललका

आ.व. २०७८/०७९को बालषाक सलमक्षा



जन प्रलिलनलिहरुको नामावली

वडा अध्र्क्ष श्री अशोक सुब्बा

वडा सदस्र् श्री महेन्द्र खत्री

वडा सदस्र् श्री कल्पना राई

वडा सदस्र् श्री भीम बहादुर काकी

वडा सदस्र् श्री सोमार्ा नेपाली दजी

कमाचारीहरुको  नामावली

वडा सलचव श्री देवी प्रसाद फुर्ल

स.क.अ. श्री अशेष भट्टराई

असई श्री भीम प्रसाद

ररजाल

कार्ाालर् सहर्ोगी श्री दुगाा देवी खड्का

जन प्रलिलनलिहरुको नामावली

वडा अध्र्क्ष श्री िारानाथ न्द्र्ौपाने

वडा सदस्र् श्री दुगाा प्रसाद पराजुली

वडा सदस्र् श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर गौिम

वडा सदस्र् श्री देवका देवी थापा

वडा सदस्र् श्री वलविा लव.क.



आम्दानी लववरण

लमलि २०७८ श्रावण १ देखी २०७९ आषाढ मसान्द्ि सम्म

जम्मा रु. १६‚७९‚५७६.५४

अक्षरेपी रु. सोह्र लाख उनासी हज्जार पााँच सय छहत्तर रुपैया चौवन्न पैसा मात्र ।

अलिल्लो आ.व. २०७७/०७८ १६‚४२‚९६०.३१



दिाा चलानी लववरण

लमलि २०७८ श्रावण १ देखी २०७९ आषाढ मसान्द्ि सम्म

दिाा १९२२ 

चलानी २१२४



पंलजकरण दिाा सम्बन्द्िी लववरण

लमलि २०७८ श्रावण १ देखी २०७९ आषाढ मसान्द्ि सम्म

शीषाक जम्मा संख्र्ा

जन्म दर्ाा १५३

वववाह दर्ाा ६७

सम्बन्ध ववच्छेद दर्ाा १२

बसाइ सराइ दर्ाा जाने ४९ पररवार सदस्य संख्या १५३

आउने ६७ पररवार सदस्य संख्या २१७

मतृ्य ुदर्ाा ६७



सामालजक सरुक्षा भत्ता सम्बन्द्िी लववरण

शीषाक जम्मा संङ््ख्र्ा

अन्द्र् जेष्ठ नागररक भत्ता ४४१

जेष्ठ नागररक भत्ता (दललि) २८

जेष्ठ नागररक एकल मलहला ७५

लविवा ९८

पूणा अपाङ््गिा भत्ता ३०

अलि अशक्त अपाङ््गिा भत्ता १७

दललि बालबाललका ३२

लोपन्द्मुख जालि ३

जम्मा ७२४



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 . !),)),))).– of]hgf ;DkGg ePsf]

)@ ;8s 5ftf rf}s ;'gfxf/f ;8s :t/f]GgtL . %,)),))).– of]hgf ;DkGg ePsf]

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

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

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

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

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

)* 9nlgdf{0f Hof]tLgu/ ;'dg uf}tdsf] 3/ blIf0f hfg] ;8ssf] klZrd k§L 9n lgdf{0f of]hgf . %,)),))).– of]hgf ;DkGg ePsf]

)( ;8s l;h{gf rf}s ;dfou9 ;8s :t/f]GgtL . #,)),))).– of]hgf ;DkGg 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 . @,)),))).– of]hgf ;DkGg ePsf]

!! ;+rf/ ;'rgf tyf ;+rf/ / xf]l8{Ë af]8{ lgdf{0f . !,)),))).– of]hgf ;DkGg ePsf]

!@ ejg çlai0f' kf~rfog dlGb/ SofDkf ;fd'bfoLs ejg lgdf{0f . %,)),))).– of]hgf ;DkGg ePsf]

!# ejg çsf/]Zj/ lzafno SofDkf 3]/faf/f . !,%),))).– of]hgf ;DkGg ePsf]

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

!% ;Dkbf k"jf{wf/ ç zflGt 3]/faf/f . !,%),))).– of]hgf ;DkGg ePsf]

!^ ;Dkbf k"jf{wf/ ;'gf/f rf}s rf}tf/f uf]n 3]/f ;xLt . !,)),))).– of]hgf ;DkGg ePsf]

!& ejg r'nfr'nL Sna ejg lgdf{0f . @,%),))).– of]hgf ;DkGg ePsf]

पूवाािार लवकास



आर्ोजनाको प्रगलि लववरण

सामालजक लवकास

l;=g+ lzif{s of]hgfsf] gfd /sd :yLtL

)! ;+:s[lt k|aw{g SofDkf ahf/ cfo{3f6 lgdf{0f of]hgf . !),)),))).– of]hgf ;DkGg ePsf]

)@ nlIft au{ Hf]i7 rf}tf/L lgdf{0f-SofDkf ahf/_ . %,)),))).– of]hgf ;DkGg ePsf]

)# nlIft au{ afn d}qL j8f 3f]if0ff sfo{s|d ;+rfng . @,)),))).– of]hgf ;DkGg ePsf]



आर्ोजनाको प्रगलि लववरण

आलथाक लवकास

l;=g+ lzif{s of]hgfsf] gfd /sd :yLtL

)! s[lif l8lh6n :k|] 6]+sL / O{n]S6«f]lgs Rffk s6/ lat/0f %,)),))).– of]hgf ;DkGg ePsf]



आर्ोजनाको प्रगलि लववरण

वािावरण िथा लवपद व्र्वस्थापन

l;=g+ lzif{s of]hgfsf] gfd /sd :yLtL

)! e' ;+/If0f ldng6f]n wfw/ lgoGq0f of]hgf . %,)),))).– of]hgf ;DkGg ePsf]

)@ k|sf]k lgoGq0f k}gL Aoa:yfkg, ufpFkflnsf, j8f sfof{no cuf8L . !),)),))).– of]hgf ;DkGg ePsf]



सरुक्षीि नागररक आवास

अविल्लो आवथाक वर्ा २०७६/०७७का िर वनमााण सम्पन्न गना बााँकी रहकेा १० जनाको 

सम्पन्न भएको

२०७७/०७८ आवथाक वर्ाका िर वनमााण सम्पन्न भएका ३६  जनाको 

सम्पन्न भएको



नर्ाँ जनप्रलिलनलिहरु लाई स्वागि



सरुक्षीि नागररक आवास



बालमैत्री वडा िोषणा िर्ारीका िस्वीरहरु



बालमैत्री वडा िोषणा प्रमाणपत्र



सामालजक सरुक्षा भत्ता लविरणका िस्वीरहरु



िस्वीरहरु

स्पे्र ट्र्ांकी र चापकटर लविरणका िस्वीरहरु



िस्वीरहरु



िोपगाछी प्रहरी चौकी व्र्वस्थापनका िस्वीरहरु



सडक स्िरोन्द्नलि र सडक लनमााण सम्पन्द्न पछीका िस्वीरहरु



ढल लनमााण सम्पन्द्न पछीका िस्वीरहरु

गाउँपाललका अगाडी 

पैनी व्र्वस्थापन

समर्गढसमर्गढ



सामालजक लवकास अन्द्िगाि र्ोजना सम्पन्द्न पछीका िस्वीरहरु

क्र्ाम्पा बजार 

आर्ािाट

ॐ कारेश्वर मलन्द्दर िेराबेरा





स्वागतम

कमल गाउँपाललका वडानं ३

वालषिक प्रगती प्रलतवेदन

२०७८।०७९



क्र.सं. शीर्षक रकम
१ सम्पूर्ण राजश्व १९,६९,०७३।००
उन्नाइस लाख उनन्सत्तरी हजार त्रिहत्तर 

रुपैया माि । 



क्र.स स्वीकृत योजनाको नाम स्वीकृत बजेट योजनाको अवस्था

१
साजन मोतेको घर दक्षिण खड्ग 

वाग्लेको घरसम्म स्तरउन्नती ।

१० लाख सम्पन्न 

२
खानेपानी आक्षदत्य मागग क्रमानगुत 

स्तरउन्नती ।

५ लाख सम्पन्न 



क्र.स स्वीकृत योजनाको नाम स्वीकृत 

बजेट

योजनाको 

अवस्था

४ खगेन्र बाराकोटोको घर पवूग क्षगता 

क्षवष्टको घर सम्म कालोपत्रे ।

२५ लाख सम्पन्न

५ वन्डरलेण्ड बोक्षडगङ उत्तर तेस्रो बाटो

कालोपत्रे ।

१५ लाख सम्पन्न

६ गोसखान दक्षिण गमु्बा ह ुँद ैजाने बाटो 

ग्राभेल गने ।

१० लाख सम्पन्न



क्र.

स

स्वीकृत योजनाको नाम स्वीकृत बजेट योजनाको

अवस्था

७
लगनक्षिल मागग सडक ग्राभेल

२ लाख सम्पन्न 

भएको 

८
संगम मागग होमराज घर  उत्तर जाने बाटो 

ग्राभेल गने ।

१ लाख सम्पन्न 

भएको 

९
िान्ता मकु्षखयाको घर पवूग ह ुँद ैबोहोरा टोल 

जाने बाटो ग्राभेल । 

२ लाख सम्पन्न 

भएको 



क्र.स स्वीकृत योजनाको नाम स्वीकृत बजेट योजनाको

अवस्था

१०

दवेीझोडा अधरुो मक्षन्दर क्षनमागण ।

१.५ लाख सम्पन्न

भएको 

११
गणेि कटुवालको घर पवूग जाने बाटो 

स्तरउन्नती ।

४ लाख सम्पन्न

भएको 

१२
वडाका क्षवक्षभन्न बाटाहरु ममगत ।

२ लाख सम्पन्न 

भएको 



क्र.स स्वीकृत योजना/ कायिक्रमको नाम स्वीकृत बजेट योजनाको

अवस्था

१३
क्षकसानलाई स्रे टंकी तथा क्षवउक्षवजन क्षवतरण ।

१ लाख सम्पन्न 

भएको

१४
वडाका यवुालाई खेलकुद सामान क्षवतरण ।

१ लाख सम्पन्न 

भएको

१५
क्षवपन्न नागररकलाई स्वास््य क्षवमा कायगक्रम

१ लाख सम्पन्न 

भएको



क्र.स स्वीकृत योजना/ कायिक्रमको नाम स्वीकृत बजेट योजनाको

अवस्था

१६
क्षवपन्न दक्षलत पररवारलाई सुुँगरुका 

पाठा क्षवतरण

१ लाख सम्पन्न 

१७
जेष्ठ नागररक सम्मान तथा स्वास््य 

परीिण

१ लाख सम्पन्न



क्र.स स्वीकृत योजना/ कायिक्रमको नाम स्वीकृत

बजेट

योजनाको

अवस्था

१८
पिपुालक क्षकसाललाई च्यापकटर तथा 

उपकरण क्षवतरण कायगक्रम

१ लाख सम्पन्न भएको 

१९
फोहोरमैला व्यवस्थापन

५० हजार सम्पन्न भएको 

२०
बाल्मीकी क्षसमसार िेत्र सरसफा 

५० हजार सम्पन्न 



क्र.स स्वीकृत योजना/ कायिक्रमको नाम स्वीकृत बजेट योजनाको

अवस्था

२१ हावाह री आगलागी वाडीक्षपक्षडत हात्ती 

क्षपक्षडत क्षवद्धतुबाट भएको िती आक्षद 

१ लाख सम्पन्न 

२२ अपाङ्गता समहुको भवन क्षनमागणका लाक्षग 

माटो परुुवा गने ।

५० हजार सम्पन्न 

नभएको 

२३
बालमैत्री कायगक्रम बालबाक्षलका लक्षित ।

१ लाख घोषणा 

भएको



क्र.स स्वीकृत योजना/ कायिक्रमको नाम स्वीकृत बजेट योजनाको

अवस्था

२४
क्षवपन्न जनजाती आक्षदवासी मक्षहला तथा 

बालबाक्षलका लक्षित कायगक्रम 

१ लाख सम्पन्न 

भएको 

२५
सचूना रवाह 

१ लाख सम्पन्न

२६
क्षवपन्न मक्षहलालाई आयमलुक कायगक्रम ।

१ लाख सम्पन्न 

भएको 



क्र.स स्वीकृत योजना/ कायिक्रमको 

नाम

स्वीकृत बजेट योजनाको

अवस्था

२७ केराधाप पवूग जाने बाटोमा  न्र 

पौडेलको घरछेउको दवेीझोला 

होलीमा कल्भटग क्षनमागण 

१० लाख सम्पन्न भएको

२८
वडाका क्षवक्षभन्न बाटाहरु ममगत ।

२ लाख सम्पन्न

२९
फोहोरमैला व्यवस्थापन

५० हजार सम्पन्न भएको



क्र.स स्वीकृत योजना/ कायिक्रमको 

नाम

स्वीकृत बजेट योजनाको

अवस्था

३० केराधाप पवूग जाने बाटोमा  न्र 

पौडेलको घरछेउको दवेीझोला होलीमा

कल्भटग क्षनमागण 

१० लाख सम्पन्न भएको

३१
वडाका क्षवक्षभन्न बाटाहरु ममगत ।

२ लाख सम्पन्न

३२
फोहोरमैला व्यवस्थापन

५० हजार सम्पन्न भएको



क्र.स स्वीकृत योजना/ कायिक्रमको 

नाम

स्वीकृत बजेट

१ अपाङ्गता समहुको भवन 

क्षनमागणका लाक्षग माटो परुुवा

गने ।

५० हजार

काम हुन नसकेका योजनाहरु



सम्पूर्ण वडास्तरिय योजना तथा 

कायणक्रमहरुको ववविय प्रगतिवत ववविर्

क्र .स योजना/कायणक्रमको अवस्था
प्रवतशतमा

१
सम्पन्न भइसकेका

९९.५ %

३

बााँकी िहेका

.५ %



यस आवथणक वर्णको योजनाहरुको 

अवस्था

क्र 

.स
योजना/कायणक्रमको अवस्था

१
उपभोक्ता सवमवत गतिठन गतिने काम सम्पन्न भइसकेको । 





यहााँहरुलार्इ  

गर्इछ । 



खसुी राखौ वालवाललकाको  ुाुार 

वालुैत्री कुल सुदृ्धीको  आधार

जय वालुैत्री







आय वििरण
आय शिर्इक अनुसार जम्मा

सम्पम्ति कर 754805.84
घरवहाल कर 109643
वहालववटौरी कर 5600

व्यवसाय रम्पजष्ट्रेिन र्स्िुर 121725
आय प्रमाणीि 160470
ववद्युि सेवा िुल्क 13100
अन्य सेवा िुल्क 54178
शसफाररस र्स्िुर 494570

व्यम्पतिगि घटना र्िाइ र्स्िुर 112800

नािा प्रमाणणि र्स्िुर 52970
अन्य र्स्िुर 33325

व्यवसाय प्रमाण पत्र 2000
र्ण्ड, जररवान 1275

जम्मा 1916461.84



आ.व २०७८/७९ वावर्इक व्यम्पतिगि घटनार्िाइ
वववरण

जन्म मृत्यु
सम्बन्ध

बबच्छेद

बििा

ह

बसाई सरी 

आएको

बसाई सरी 

जाने
ज

म्मा
पु. म.

ज

म्मा
पु. म.

ज

म्मा
जम्मा

ज

म्मा

दर्ाा

सं

ख्या

सदस्य

को 

संख्या

दर्ाा

सं

ख्या

सदस्य

को 

संख्या

९१
९४ १८५ ३० २८ ५८ १० ७३ ५९ १८६ ३६ ११६ ४२१



आ.ि २०७८/७९ बावषिक सिफाररि वििरण

क्र.स बसफाररस शीर्ाक संख्या

१ नागररकर्ा बसफाररस 290

२ नार्ा प्रमाबिर् 163

३ जग्गा नामसारी 22

४ चारबकल्ला 198

५ बिदु्यर् बमटर 105

६ घरबाटो 274 

७ अन्य 1379



आ.व २०७८/७९ को वडा स्िरीय शसशलङ्गवाट

➢पूिािधार तफि ः स्िरउन्निी, ग्राभेल िथा ममइिमा जम्मा रु. 
८७ लाख ववननयोजन भएकोमा सम्पुणइ काम भएको ।
➢संस्थागि िफइ ः १४ लाख ववननयोजन भएकोमा 
काम सम्पन्न भएको ।  



आ.व २०७८/७९ को वडामा भएका कामहरु
➢ग्राभेल ३४९ शम भएको 



आ.व २०७८/७९ 
को वडामा भएका

कामहरु

➢उच्चस्िरीय ग्राभेलः 
४७८ शम भएको



आ.व २०७८/७९ को वडामा भएका कामहरु

➢पखाइल ननमाइणः ३२ शम
➢ह्याम्पार्पः ३ ठाउमा
➢िटवन्धन िथा वााँस पार्शलङः ३०० शम
➢ भवनः ३ वटा
➢कल्भटइ िथा पुलः ४



क्र स आयोजनाको नाम
ववननयोम्पजि 

रकम

१ डडम्पजटल स्पे्र टयांकी अनुर्ान 200,000.00 

२
ज्योिी आधारभिू ववद्यालयलार्इ 
वालवालीकाहरुको खाजा घर ननमाइण 270,000.00 

३ ववपन्न नागररकलार् स्वास््य ववमा कायइक्रम 105,000.00 

४ वडा बालमतै्री कायइक्रम 200,000.00 

५ नव ककरण युवा तलवलार् कायइक्रम सचंालन 150,000.00 

६ वडा स्िरीय खेलकुर्लार् 150,000.00 



क्र स आयोजनाको नाम
ववननयोम्पजि 

रकम

७ र्शलि लक्ष्यीि कायइक्रम 50,000.00 

८ शिवपञ्चायिन मम्पन्र्र भवन ननमाइण 95,000.00 

९ पिुपिीनाथ मम्पन्र्र अधुरो भवन ननमाइण 200,000.00 

१० शसहंरे्वी रे्वालय सामरु्ायीक भवन ननमाइण 300,000.00 

११ पुलचोक डााँफेटोल सडक स्तरउन्निी 500,000.00 

१२
खडग बहार्रु थापाको घर उतर प्रजापिी 
र्हालको घर सम्म स्तरउन्निी 500,000.00 

१३ छलफलचोक भलायोडाडा सडक स्तरउन्निी 1,000,000.00 



क्र स आयोजनाको नाम
ववननयोम्पजि 

रकम

१४ गैरीटोल सडक स्तरउन्निी 150,000.00 

१५ जोगीचौन अधुरो सडक स्तरउन्निी 650,000.00 

१६ नयााँ बजार सडक स्तरउन्निी 480,000.00 

१७ हहमाली चौक उतर स्तरउन्निी 400,000.00 

१८
डम्वर खनिवडाको घरछेउ स्ल्याव कल्भटइ र 
ड्रने ननमाइण 300,000.00 

१९ कमल रार्इको घर अगाडको सडक स्तरउन्निी 500,000.00 

२० स्कुलडााँडा सडक स्तरउन्निी 500,000.00 



क्र स आयोजनाको नाम
ववननयोम्पजि 

रकम

२१
ज्ञानु वस्नेिको घर पुवइ अधुरो सडक स्ल्याभ 
िथा ग्राभेल 250,000.00 

२२
नया आधारभिु स्वास््य कायाइलय जाने 
सडक ग्राभेल 400,000.00 

२३ वसन्ि रार्इको घर पुवइ सडक ग्राभेल 150,000.00 

२४
चुलाचुली डााँफेटोल पुवइ डााँडाटोल जाने सडक 
ग्राभेल 250,000.00 

२५ भतिी ररजालको घर छेउ कल्भटइ ममइि 200,000.00 

२६ चचस्यान र्क्षिण ररङरोड सडक ग्राभेल 100,000.00 

२७ मांहहम जोडने सडक ग्राभेल 100,000.00 



क्र स आयोजनाको नाम
ववननयोम्पजि 

रकम

२८ शसर्ाथइ खडकाको घर अगाडी सडक ग्राभेल 100,000.00 

२९ चधमाल ग्रामथान जाने सडक ग्राभेल 100,000.00 

३० हर्ननाथ अचधकारीको घर र्क्षिण ग्राभेल 100,000.00 

३१ त्रत्रवेणी चौक ह्याम्पार्प जडान 100,000.00 

३२ गरुुङ महुान वोभरफ्लो 400,000.00 

३३ हरर लाविीको घर पुवइ स्ल्याव ननमाइण 100,000.00 



क्र स आयोजनाको नाम
ववननयोम्पजि 

रकम

३४ चुलाचुली मोडल तलव भवन ननमाइण 250,000.00 

३५ भलायो होली कल्भटइ ममइि 100,000.00 

३६ पुलचोक डााँफेटोल सडक स्तरउन्निी 100,000.00 

३७ जल कन्या मम्पन्र्र भतु्लङु्ग धाधर ननयन्त्रण 150,000.00 

३८ एफ एम िथा पत्रपत्रत्रका कायइक्रम 50,000.00 

३९
जमनुा खनिवडाको घरछेउ पतकी सडक
सरंिण ड्रने ननमाइण 400,000.00 



क्र.स म्पजन्सी वववरण कैकफयि
१ ५ कठ्ठा जग्गा दानवाट प्राप्त भइ वडा कायाालय 

लनुााण सम्पन भइ कायााल सचुारु

भएको  ।

२ २ कठ्ठा जग्गा आधारभतू स्वास््यको  लागी 

दानवाट प्राप्त भएको ।भवन 

लनुााणालधन अवस्थाुा राकेो  

•वडाको भौनिक सम्पवत िथा म्पजन्सी सामानको वववरण र
अवस्था

➢कायाइलय रै्ननक संचालनका लागी गा पा वाट 
प्राति भएका म्पजन्सी सामानहरु म्पजन्सी खािा 
अनुसार र्रुुस्ि रहेको



िडाको लागि तत्काल अततआिश्यक जिन्िी िामानको 
वििरण:

•

• वडा सचंालनका लागी आराम चचयर, कुसी, टेवल िथा र्राज 
लगायिका सामाग्रीहरु आवश्यक भएको ।



क्र.स खचइ िीर्इक ववननयोम्पजि
वावर्इक
रकम

जम्मा
खचइ रकम

बााँकी
रकम

१ कमइचारी वैठक भता २८८०० २८८००
२ पानी िथा ववजलुी २०००० २००००
३ सचंार महसलु २०००० २००००
४ र्न्धन कायाइलय प्रयोजन ५०००० ५००००
५ सवारी साधन ममइि खचइ २०००० २००००

•चालु प्रिासननक खचइको वववरण



•चालु प्रिासननक खचइको वववरण
क्र.स खचइ िीर्इक ववननयोम्पजि

वावर्इक रकम
जम्मा खचइ
रकम

बााँकी
रकम

६ मेसनरी िथा औजार
ममइि सम्भार

२०००० २००००
७ मसलन्र् िथा कायाइलय

सामाग्री
३०००० ३००००

८ अनुगमन खचइ ५०००० ५००००
९ ववववध खचइ १६१२०० १६१२००

जम्मा ४००००० ४०००००



क्र.स व्यवसायको  प्रकार संख्या

१ ाो टल १६

२ ााडावयर ४

३ लकराना ७

४ अन्य १३२

जम्ुा सख्या २२९

•वडामा र्िाइ भई सञ्चालन रहेका व्यवसाय, संघ संस्थाको
वववरण



वडा
नं.

जेष्ठ 

नागररक

भत्ता

जेष्ठ नागररक 

भत्ता 

(दललत)

जेष्ठ नागररक 

एकल 

ुलाला तथा

लवधवा

क बगा 

पणुा 

अपाङ्ग

ख बगा 

अलत 

असक्त

दललत 

बालबाललका
जम्ुा

संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या

४ ४५९ ३२ १९५ ३५ ३२ २७ ७८०



वडा कायाइलयले
आफ्नै पहलमा
गरेका कायइहरु

•प्रथम वालमैत्री
वडा कायाइलय
घोर्णा गनइ सफल
भएको ।



वडा कायाइलयको अनुकरणीय कायइहरु

•कोसिड १९ को महामारीमा पतन िामाजिक िुरक्षा
ित्ता िेष्ठ नािररक तथा अपाङ्िहरुलाइ घर घरमा िइ
वितरण िररएको



•योजना / कायइक्रम संचालनको महत्वपूणइ फोटोहरु
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सम्मान

!,))))).–

–sfo{;DkGg u/L ;s]sf

^ दललत तथा ववपन्नहरुलाई
वंगुि  पाठा ववतिण !,))))).–

–sfo{;DkGg u/L ;s]sf]

&
सामुदायीक ववध्यालयका बिपन्न 
बिध्याथीलाई स्प्टेसनिी बितिण

!,))))).– –

sfo{;DkGg u/L ;s]sf]



cf=j @)&*÷)&( sf] of]hgfx? 
qm =;

cfof]hgfsf] gfd :jLs[t ah]6 ;DkGGf ePsf]

*

ckfËtf ePsfnfO{ lxn lro/ ljt/0f

!,))))).– sfo{;DkGg u/L ;s]sf]

(

j8f :t/Lo o'jf v]ns'b ;fdfu|L vl/b

!,))))).– sfo{;DkGg u/L ;s]sf]

!)

दललत तथा ववपन्नहरुलाई िाख्राको 
पाठा ववतिण

!,))))).– –sfo{;DkGg u/L ;s]sf]

!! :jf:y ljdf gljs/0f !,))))).–

–sfo{;DkGg u/L ;s]sf ]



cf=j @)&*÷)&( sf] j8f :t/Lo of]hgfx? 

qm =;
cfof]hgfsf] gfd :jLs[t ah]6 ;DkGGf ePsf]

!@ पाथथभिा मक्ट्न्दिमा िस ि हटनको छाना 
लगाउन

!,))))).– sfo{ ;DkGg eO{ ;s]sf]

!#

बिलोकेश्वि मक्ट्न्दि िस ि हटनका छाना 
लगाउन

!,%)))).– sfo{ ;DkGg eO{ ;s]s]f

!$ ककिातशे्वि मक्ट्न्दिमा कम्पाउन्ड वाल 
ननमानण गनन

!,))))).– sfo{ ;DkGg eO{ ;s]sf]

!% lbks uf}tdsf] 3/ klZrd sNe6{ ननमानण $,))))).–

sfo{ ;DkGg eO{ ;s]sf]



cf=j @)&*÷)&( sf] of]hgfx? 

qm =;
cfof]hgfsf] gfd :jLs[t ah]6 ;DkGGf ePsf]

!^

लसम्ले ट्क्के्र िजािटहिा ननमानण

&,))))).– sfo{ ;DkGg eO{ ;s]sf]

!&

शान्ती मागन cw'/f] 8«]g

$,))))).– sfo{ ;DkGg eO{ ;s]sf]

!*

ितुवा पुल उत्ति साधुहोली जाने िाटो ्ाभेल 
$,))))).– sfo{ ;DkGg eO{ ;s]sf]

!(
लगनलशल कृवष सडक स्प्तिोन्नती $,))))).– sfo{ ;DkGg eO{ ;s]sf]



cf=j @)&*÷)&( sf] of]hgfx? 

qm =;
cfof]hgfsf] gfd :jLs[t ah]6 ;DkGGf ePsf]

@)

लशवलाय सामुदानयक भवन ननमानण
%,))))).– sfo{ ;DkGg eO{ ;s]sf]

@!

शान्ती मागन अधुिो ड्रने ननमानण 

$,))))).– sfo{ ;DkGg eO{ ;s]sf]

@@
एकिाज थापाको घि अगाडी पल्मम्प ि
्ाभेल 

#,))))).– –sfo{ ;DkGg eO{ ;s]sf]

@#
िवव रेिोल पम्प पवुन गौरिगंजजाने सडकमा 
प्लम्प ननमानण

$,))))).– –

sfo{ ;DkGg eO{ ;s]sf]



cf=j @)&*÷)&( sf] of]hgfx? 

qm =;
cfof]hgfsf] gfd :jLs[t ah]6 ;DkGGf ePsf]

@$

स्प्वामी चौक दक्षक्षण मंगलिािे िजाि सम्म 
सडक स्प्तिोन्नती 

$,))))).– sfo{ ;DkGg eO{ ;s]sf]

@%

गुहेश्विी ववध्यालयको झ्याल ढोका ममनत

!,))))).– sfo{ ;DkGg eO{ ;s]sf]

@^

clDasf rf}s k'j{ u]pl/of vf]nfdf kmnfd]  k'n

lgdf{0f

$,))))).–

uf=kf ====

sfo{ ;DkGg eO{ ;s]sf]



cf=j @)&*÷)&( sf] of]hgfx? 

qm =;
cfof]hgfsf] gfd :jLs[t ah]6 ;DkGGf ePsf]

@&

पाडाजंुगी चौक हंुदै पुवन चचन हंुदै pt/ blIf0f

gfnf ननमानण ;+;f]wg u/L laleGGf ;8s dd{t

%,))))).– sfo{ ;DkGg eO{ ;s]sf]

@*

लसतापुिी दक्षीण साझा मागन ्ाभेल
#,))))).– sfo{ ;DkGg eO{ ;s]sf]

@( लसक्ट्ध्द मागन दक्षक्षण िेन्जी चौक सम्म 
्भेल

%,))))).– sfo{ ;DkGg eO{ ;s]sf]

#)
िाधाकृष्ण मक्ट्न्दि अधिुो सामदुायीक भवन 
ननमानण

$,))))).–

sfo{ ;DkGg eO{ ;s]sf]

#!
ववष्णु पडैलेको घि दक्षक्षण अधिुो ड्रने ननमानण 

$,))))).–

sfo{ ;DkGg eO{ ;s]sf]



cf=j @)&*÷)&( sf] of]hgfx? 

qm =; cfof]hgfsf] gfd :jLs[t ah]6 ;DkGGf ePsf]

#@

लाभििोटे सडक ्ाभेल सडक

$,))))).– sfo{ ;DkGg eO{ 

;s]sf]

##

५ नं वडाका ववलभन्न सडक ममनत

^,%),))).– sfo{ ;DkGg eO{ ;s]sf]

#$

d+unaf/] pt/ ;fksf]6f ldn blIf0f /fhj+zL

u|fdyfg Joj:yfkg

!,))))).– sfo{ ;DkGg eO{ ;s]sf]



/fhZj ;+sng hDdf

@#,^@,*%&=@

-t]O;nfv a};7Lxhf/ cf7;o

;Gtfpg ?k}of b'O{ k};f_



cGo k|zf;lgs vr{

j8f ;+~rfng vr{ $,))))).– vr{ ? #,(#,@$#.–

afFsL ? ^&%&.–

cflys ;xof]u !,%),))).– vr{ ? !,%),))).–

;'Ts]/L :ofxf/ vr{ !),))).– vr{ ^))).–afFsL

$))).–



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



;'/IfLt cfjf; sfo{qmd hDdf #$ 3/ dWo] @& 

hgfn] 3/ ;DkGg u/L e'tmfgL ;s]sf] afFsL & hgfn] 

3/ agfpg afFsL

:jf:y ladf #) hgfsf] u/]sf] 

;fdflhs ;'/Iff eQf vfg] nfeufxL hDDff (%$



 Joltmut w6gf btf{

 hGd btf{    @&%

 ljjfx btf{    *)

 ;DaGw laR5]b  !%

 d[To'   ^(

 a;fO;/fO{  cfpg] ($ hfg] %# 

 rnfgL @&(!

 btf{ @*#)



dlxnf :jf:y kl/If0f



6g]n / :k|] 6ofsL ljt/0f



ljwfno afnd}qL cg'udg



ckfËtf lXon lro/ / ljt/0f



 Joj;fo c'gudg



afv|f kf7f ljt/0f



lbks uf}tdsf] 3/ klZrd sNe6{ lgdf{0f



Gofgf] sk8f ljt/0f



af6f]] dd{t



kf8fh'uL rf]sdf g]kfnsf] gS;f



afn d}qL sfoqmd



ckfËtf ePsfnfO{ ;xfos ;fdfu|L ljt/0f



l;Dn] 6x/f lgdf{0f



j8f sfof{no sdn %
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क्र.
स.

आय शीर्षक जम्मा रकम क्र.स. आय शीर्षक जम्मा रकम

१ व्यक्तिगि 
सम्पत्तिमा लाग्ने 
कर

२५०।०० ८ नतसापास दस्िुर १५००।००

२ सम्पत्ति कर १४१०२५०।०९ ९ ससफाररस दस्िुर ६३९७८३।००
३ भूसमकर।मालपोि ५२७६२।०० १० व्यक्तिगि घटना दिाा

दस्िुर
९४६२५।००

४ घरबहाल कर ३३३७८५।२० ११ नािा प्रमाणिि दस्िुर ४८६२५।००
५ बहाल बबटौरी कर १८०००।०० १२ अन्य दस्िुर ६३२२५।००
६ व्यवसाय रक्िष्ट्रेशन 

दस्िुर
१३९८००।०० १३ व्यवसाय प्रमािपत्र ४३७५।००

७ अन्य सेवा शलु्क २६४०।०० १४ दण्ड िररवाना िफि १७५।००



क्र.स.ं ससफाररस शीर्षक जम्मा
१ नागररकिा ससफाररस ३१३
२ नािा प्रमाणिि १५०
३ िग्गा नामसारी २०
४ चार ककल्ला ३०१
५ त्तवद्युि समटर ३०३
६ िोिभोग ससफाररस ३
७ अन्य ससफाररस िथा पत्र १५६९

जम्मा २६५९





क्र.सं. योजनाको नाम योजनाको
अवस्था

सम्झौता हुन 
नसकेको भए 

कारण
कैफफयत

१ अिुान पाठकको घर िाने मागा सम्पन्न
२ किा धिमालको घर िाने बाटो सम्पन्न

३
चुडामिी पौडलेको घर दक्षिि, रोम प्रसाद 
गड्िौला, टंक बहादरु थापाको घर सम्म सम्पन्न

४ िेलीटोल ग्राभेल सम्पन्न
५ िाि होटल पूवा तिनपैनी सम्पन्न
६ ददपक खड्काको घर पूवा सम्पन्न

७
ददपक खड्काको घर पक्चचम देणख कुमार 
बस्नेिको घर सम्म सम्पन्न

८
ददल बहादरु तघसमरेको घर पक्चचम १५० 
समटर, लखनपुर स्वास्थय चौकी मागा सम्पन्न

९ त्तवसभन्न बाटा ममाि सम्पन्न
१० त्तवष्ट्िु घिानीको टोल सम्पन्न



क्र.सं. योजनाको नाम योजनाको
अवस्था

सम्झौता हुन 
नसकेको भए 

कारण
कैफफयत

११ भक्ति ओली, कृष्ट्ि पाठकको घर िाने मागा सम्पन्न
१२ सभलेि होटल पक्चचम ४०० समटर सम्पन्न
१३ रामचन्र समश्रको घर दक्षिि सम्पन्न

१४
लसलिलावरको घर उिर ७५ समटर, चन्र
नेम्वाङको घर पक्चचम ६० समटर सम्पन्न

१५ श्रीमान थापा मगरको घर छेउ कल्भटा ममाि सम्पन्न
१६ शहीद मागा देणख कृत्ति मागा िोड्ने बाटो सम्पन्न
१७ हलेशी होटल पक्चचम १०० समटर सम्पन्न
१८ ग्रामथान संरिि ससमति घेराबारा सम्पन्न
१९ चन्रेचवर सामुदातयक भवन क्िबन चौक सम्पन्न
२० क्िम्दारचौक महारािथान सम्पन्न

क्रमश...



क्र.सं. योजनाको नाम योजनाको
अवस्था

सम्झौता हुन 
नसकेको भए 

कारण
कैफफयत

२१ पञ्चकन्या माङ्गदहम सेवा भवन सम्पन्न
२२ सामाक्िक महारािथान घेराबारा, गोहाबारी सम्पन्न
२३ सोनापुर महारािथान घेराबारा सम्पन्न
२४ सोनाश्री ग्रामथान सोनापुर सम्पन्न
२५ ढुकढुकी तलबमा बालमैत्री पुस्िकालय सम्पन्न

२६
चुडामिी भट्टराईको घर देणख चन्र मेचेको 
सम्म ड्रने तनमााि सम्पन्न



क्र.स.ं जजम्सी वववरण चालु ममषत गनुषपने जम्मा
१ िग्गा ०–१७–५.२५ – ०–१७–५.२५
२ दईु िले भवन १ थान – १ थान
३ बाइक पाकका ङ १ थान – १ थान
४ व्यापाररक सटर १३ कोठा – १३ कोठा
५ प्लाक्ष्ट्टक कुसी ५० थान – ५० थान
६ स्टील दराि 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 दराि १ थान – १ थान
१४ सूचना बोडा ४ थान – ४ थान
१५ सससलगं फेन १० थान – १० थान
१६ स्टेन फेन २ थान – २ थान

क्रमश...



क्र.स.ं जजम्सी वववरण चालु ममषत गनुषपने जम्मा
१७

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

१८ माइक्रो फोन र स्टेन १ थान – १ थान
१९ कम्प्युटर डतेसटप ४ थान १ थान ४ थान
२० त्तप्रन्टर ३ थान २ थान ५ थान
२१ व्यारी ३ थान २ थान ५ थान
२२ इन्भटर २ थान – २ थान
२३ ¥ofs 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.िी. दटसभ र 
वालबे्रकर १।१ थान – १।१ थान

२७ टेसलफोन २ थान – २ थान 
२८ सोफा २ थान १ थान ३ थान
२९ त्तप्रन्टर काटेि ५ थान – ५ थान
३० Fire Extinguisher १ थान – १ थान
३१ E-Attendance १ थान – १ थान
३२ मोटरसाइकल १ थान (पूरानो) १ थान













ग्रामथान उपभोक्ता ससमतत, मैनाखोताको थान ेेरााारा



सामाजजक महाराजथान ेेरााारा, गोहााारी 



जजम्दार चौक महाराजथान भुई ढलान



शहहद मागष देखख कृवर् मागष जोड्ने ााटो



रामचन्द्र समश्रको ेर दक्षिण २०० समटर ग्राभेल



मौनाखोता कृवर् मागषमा ढल तनमाषणाधीन



तेली टोल १०० समटर ग्राभेल







१. आम्दानी वििरण

२०७८।०४।०१ दखेी २०७९।०३।३१ सम्म जम्मा आम्दानी 

२५,३९,०४८.१७ (पच्चीस लाख उनान्चावलस हजार अड्चावलस 

रुपैया सत्र पैसा मात्र ।



२. आ.ब. ०७८/०७९ सिफारिि सिििण

क्र.ि.ं सिफारिि सिर्षक िखं्या

१. नागरिकता सिफारिि ३८७

२. नाता प्रमासणत सिफारिि १६०

३. जग्गा नामिािी सिफारिि ३४

४. चािसकल्ला सिफारिि २२१

५. सिदु्यत समटि सिफारिि ६१

६. ब्याििाय दताष १५

७. अन्य १७५७



३. चालु प्रिािसनक खचषको सिििण 

क्र.ि.ं खचष सिर्षक सिसनयोसजत खचष िकम बााँकी िकम

१. कायष

िंचालन तथा 

ब्यािस्थापन

४,००,०००/- ४,००,०००/- -

२. आसथषक 

िहयोग

१,००,०००/- १,००,०००/-

३. िुत्केिी

स्याहाि भत्ता

५,०००/- ५,०००/-



क्र.सं. घटना परुुष महिला जम्मा
१. जन्म 103 114 217
२. मतृ्यु 36 28 64
३. बिवाि 87
४. सम्िन्ध 

हवच्छेद
14

५. िसाईसराई सरर आएको सरी गएको
दर्ाा 
संख्या

सदस्य दर्ाा 
संख्या

सदस्य

३७ १२१ ४३ १५६

४. ब्याक्तिगर् घटना दर्ाा हववरण २०७८-०४-०१ देखी 
२०७९-०३-३१ सम्म)



• ५. िडा कायाषलयले आफ्नै पहलमा गिेका कायषहु :

• िासरिय परिचयपत्र कायषक्रम

• िामासजक ििुक्षा सबतिण

• ििुसक्षत आिाि अन्तगषत सिपन्न िगष छनौट

• उपभोक्ता िसमसत गठन

• योजना अनुगमन

• आसथषक िहायता सितिण

• जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र सितिण



६. िडाको िमस्या तथा गाउाँपासलका िगंको अपेक्षा

• खानेपानीको लागी सफल्टिको ब्यािस्था नभ को  



७. आ.ि. २०७८/०७९ को ७ नं. िडाको िडा स्तिीय योजनाहुको अिश्था

क्र.ि.ं आयोजनाको नाम सिसनयोसजत िकम कैसफयत

( क ) पूवााधार हवकास

१ धरधरे बसमसार सडक 
स्र्रउन्नर्ी ग्राभेल ४००००० सम्पन्न

२ धरधरे डााँडागाउाँ सडक 
स्र्रउन्नर्ी २००००० सम्पन्न

३ नौबसटे डााँडागाउाँ सडक 
स्र्रउन्नर्ी ५००००० सम्पन्न

४
मक्तन्दर डााँडा देक्तख
आयवेुददक अस्पर्ाल जाने 
िाटो उच्चस्र्रीय ग्राभेल

३००००० सम्पन्न

५ मक्तन्दर डााँडा गेउररया 
सडक स्र्रउन्नर्ी ७००००० सम्पन्न

६
वडा कायाालय प्रवेश 
मागाको साईड वाल 
बनमााण र ग्राभेल

५००००० सम्पन्न

७ सजृना चोक िाह्रघरे
सडक उच्चस्र्रीय ६४०००० सम्पन्न

८
गेउररया िजार पक्तिम 
देक्तख  ओमनाथको घर िदैु 
जाने सडक उच्चस्र्रीय

२००००० सम्पन्न



९ हकाँ रार् चोक क्तशव कुमारको 
घर पक्तिम सडक ग्राभेल २००००० सम्पन्न

१० बमश्र टोल दक्तिण सडक 
ग्राभेल १००००० सम्पन्न

११ प्याकुरेल टोल सडक ग्राभेल ६०००० सम्पन्न

१२ एकर्ा टोल िोिोरा िस्र्ी
सडक ग्राभेल ६०००० सम्पन्न

१३ गेउररया िजार पूवा सडक 
ग्राभेल ६०००० सम्पन्न

१४
ददनाभद्री मक्तन्दर पूवा िुाँदै 
क्तजरे्न्द्र बधमालको घर 
दक्तिण ग्राभेल

२००००० सम्पन्न

१५ स.मा.हव. पक्तिम नयााँ िस्र्ी 
सडक ग्राभेल २००००० सम्पन्न

१६ िाह्रघरे लाल ििादरु 
िस्नेर्को घर दक्तिण ग्राभेल १००००० सम्पन्न

१७ िाह्रघरे उत्तर मसुिर िस्र्ी 
ग्राभेल १००००० सम्पन्न

१८ झकाा ईन्द्र ठटालको घर 
पूवा ग्राभेल ६०००० सम्पन्न

१९ हवबभन्न सडक ममार् १००००० सम्पन्न

२० डााँडागाउाँ देक्तख दक्तिण 
गौरादि जोड्ने सडक ग्राभेल १००००० सम्पन्न

२१ लालधोन्द्रा उत्तर कल्भटा 
बनमााण ५५०००० सम्पन्न

जम्मा ५३३००००



ख) सामाक्तजक हवकास

१
बसंिदेवी प्रा.हव. 
िालमैत्री फबनाचर 
बनमााण

२५०००० सम्पन्न

२
हपङडााँडा प्रा.हव. 
अधरुो कम्पाउन्ड
वाल बनमााण

३००००० सम्पन्न

२
हपङडााँडा प्रा.हव. 
अधरुो कम्पाउन्ड
वाल बनमााण

४००००० सम्पन्न

३ अरबनको प्रा.हव. गेट 
बनमााण १००००० सम्पन्न

४ गरुुकुल पाठशाला
शौचालय बनमााण ५००००० सम्पन्न

५
िाह्रघरे िजारको
सडक हकनारामा 
टायल बिछ्याउने

५००००० सम्पन्न

जम्मा २०५००००



( ग)  सामदुाहयक भवन र्था मठमक्तन्दर

१ िाह्रघरे मिाराजथान 
घेरािारा १००००० सम्पन्न

२ रंगपरु चौकी पक्तिम 
मिाराजथान ममार् ५०००० सम्पन्न

३ लालधोन्द्रा पूवा 
मिाराजथान घेरािारा १५०००० सम्पन्न

४
बमयाटोली गणेश
मक्तन्दर चौर्ारा 
बनमााण

६०००० सम्पन्न

५ हकाँ रार् माङ्गहिम 
गेउररया १५०००० सम्पन्न

6 ददनाभद्री मक्तन्दर 
ममार् ५०००० सम्पन्न

जम्मा 5६००००



( घ )  हवहवध
१ ह्यमु पाईप खरीद

र्था व्यवस्थापन १००००० सम्पन्न

2 अरबनको प्रा.हव. 
खेलमैदान पनेु ७५००० सम्पन्न

3 वडा कायाालय गेट 
बनमााण ७५००० सम्पन्न

4 सचुना र्था संचार ५०००० सम्पन्न
जम्मा ३०००००

( ङ ) आबथाक हवकास 

१
कृषकिरुलाई 
ईलेक्तरिक स्प्र ेट्याङ्की
अनदुान

३००००० सम्पन्न

२
गाई भैंसीमा कृबत्रम 
गभााधारण  ५० 
प्रबर्शर् अनदुान

२००००० सम्पन्न

३
पशपुालक 
कृषकिरुलाई पश ु
िीमा कृषकले िेिोने 
रकमको ५० प्रबर्शर्

१५०००० सम्पन्न

जम्मा ६५००००



( च )  लक्तिर् समदुाय र्फा

१ वडा स्र्रीय यवुा , िालिाबलका खेलकुद कायाक्रम र्था खेल 
सामग्री खररद

३००००० सम्पन्न

२
महिलािरुका लागी बसपमलुक र्ाबलम

२००००० सम्पन्न

३ अपाङ्गर्ािरुका लागी व्यवसायमलुक कायाक्रम १००००० सम्पन्न

४
ब्राईट फ्यचुर िाल रलवको पसु्र्कालय व्यवस्थापन 

६०००० सम्पन्न

५ जेष्ठ नागररक सम्मान कायाक्रम १००००० सम्पन्न

६ हवपन्नलाई िंगरुको पाठा हवर्रण २००००० सम्पन्न

७ िालमैत्री कायाक्रम 150000 सम्पन्न

८. अपाङ्गिरु लाई बनशलु्क स्वास््य हवमा ३००००० सम्पन्न

जम्मा 1४१0000



श्री सरस्वबर् मा.हव ३ कोठे भवन माबथल्लो र्ल्ला थप 



अरबनको प्रा.हव. किाकोठा भवन बनमााण 



बसंिदेवी आ.हव.अधरुो भवन बनमााण 



किरात युमा माङ्हिम गेउररया



७ नं. वडा कायाालयको कम्पाउण्ड वाल, गेट 
बनमााण र इन्टरलहकङ कक्तरक्रट ब्लक बिछ्याउने



गेउररया चारआली सडकखण्ड



धन्यिाद !



आ.व. २०७८।०७९ को बजेट साराांश

कूल विवियोवित बिटे रूः १०५०००००।००

खर्च भएको रकम रूः ६८५८७६२।००

खर्च हुि िसकेको रकम रूः ३४४१२३८।००

खर्च प्रवतशतूः ६५.३२

प्रगवत कम हुिका कारणूः 



आ.व. २०७८।०७९ को बार्षिक प्रगर्ि

• िैविक बािस्पवतक मल विषादी उत्पादि

लक्ष्य पररमाणूः                                         प्रगवत पररमाणूः

कमल झोल मलूः १३४००० ली           कमल झोल मलूः १३४००० ली

कमल िैविक मलूः१५०० बोरा कमल िैविक मलूः१५०० बोरा

कमल यरूरयाूः१००० के िी कमल यरूरयाूः१००० के िी

कमल बािस्पवतक विषादी २००० ली कमल बािस्पवतक विषादीूः२००० ली

वार्षिक र्वर्ियोर्जि वजेट रुः१००००००

खर्ि भएको बजेट रुः७७६७५७

प्रगवत प्रवतशतूः ७७.६६

प्रगर्ि कम हुिको कारणुः तेस्रो र्ौमावसकमा तयार गिच िसवकएको



आकवममक बाली संरक्षण वशविर सञ्र्ालिूः

• कूल विवियोवित ििेट रूः ३००००००

• खर्च भएको रकम रूः७३००० 

• प्रतवग प्रवतशतूः२४.३३

• प्रतवग कम हुिका कारणूः बालीिालीमा 

महामारीको प्रकोप कम दवेखिु  ।

केही झलकहरूः



अध्यक्ष कृर्ष पकेट र्वकास 

कायिक्रम

• कूल विवियोवित बिटेूः १००००००

•खर्च भएको बिेट रूः१००००००

• प्रत्येक िडामा समािु पावतक तरकारी सीडकीट 

वितरण गररएको

• प्रगवत प्रवतशतूः १००



आलु को िीउमा ५०%अिु दािूः

आलुखेिी गिि ईच्छुक कृषकहरको लार्ग

िेपाल सरकारले र्सफाररस गरेका खुमल

खािो,कार्डििल, डेर्जरे जािका आलुको उन्िि

वीउ ५०% अिुदािमा १६,४०० के. जी.

र्विरण गररएको ।

• विवियोवित बिेट रूः ८०००००

•खर्च भएको रकम र ८०००००



ब्यािसावयक च्याउ खतेी गिे कृवष फमचको मागको आधारमा साझेदारी 

कायचक्रमूः

• कूल विवियोवित बिेट रूः ५०००००

•खर्च भएको रकम रूः३३८४२२

•प्रतवग प्रवतशतूः६७.६८

• प्रगवत कम हुिका कारणूः दताच भएका 
सम्पणूच १० च्याउ ब्यिसावयहर मध्ये ५ 
िटाबाट मात्र  माग प्राप्त िभएको 



कृषक पाठशाला स्थापिा र सञ्र्ालिका केही फोटोहरूः



वसिँर्ाइ मोटरमा अिु दाि

कमल गाउिँपावलका क्षेत्रका िडाबाट 

वसफाररस भई आएका ३ पररिार भन्दा 

बढी र २ बीघा भन्दा मावथ खेती गिे 

कृषकहरको लावग लवक्षत गरी १८ सेट 

अिु दािमा उपलब्ध गराइएको यसबाट 

७० कृषक पररिार लाभावन्ित भएका 

• विवियोवित ििेट रूः ५०००००

•खर्च भएको रकम रूः५०००००



क्रप कर्टङ्ग

•कूल विवियोवित रकम

रूः२००००

खर्च रूः ०



घमु्ती स्थलगत कृषक ताललम (एकीकृत खाद्यतत्व 
ब्यवस्थापनबारे अलिमखुीकरण ताललम)सञ्चालनः

• कूल ववलनयोजित बिेट रः
३,००,०००

• खर्च िएको रकम 
रः२,९९,३५०

• खर्च प्रलतशतः ९९.९८



घमु्ती स्थलगत कृषक ताललम (माटो परीक्षण सम्बन्धी  
अलिमखुीकरण ताललम)सञ्चालनः

• कूल ववलनयोजित बिेट रः
६०,०००

• खर्च िएको रकम 
रः२४,०००

• खर्च प्रलतशतः ४०
• खर्च कम हनुका कारणः
ताललमको माग कम



वकसाि पररर्यपत्र वितरण

•िडा िं १ र ७ मा सञ्र्ालिमा रहकेो

• कूल वबवियोवित ििेट रूः ३०००००

•खर्च भएको बिेट रूः १५०९७

•खर्च प्रवतशतूः ५.०३

•खर्च कम हुिका कारणूः शसतचबाट 

कायचसम्पादि गररएको ।



अिु दािमा मकैको बीउ वितरणूः

• विवियिवित बिेट रूः१२०००००

• खर्च भएको रकम रूः१२०००००

(मकैको बीउ ७००० के िी उन्ित

९०० के िी मलू बीउ र ६०० के िी 

प्राङ्गाररक मल वितरण गररएको)



माटो परीक्षण र सु धार कायचक्रम सञ्र्ालिूः

• कूल विवियोवित बिेट र

४,४०,०००

•खर्च भएको बिेट रूः ०

• (प्रगवत कम हुिको कारणूः गत आ.ि.

को री-एिेन्टबाट परीक्षण गररएको)



कृवष र्नु खरीद 
• कूल ववलनयोजित बिेट 
रः५०००००

• खर्च िएको रकम रः३,००,०००
• खर्च प्रलतशतः ६० 
• प्रगलत कम हनुका कारणः माग कम 
आएको ।
• ठूलो बाह्रघरे कृवष सहकारी संस्था 

कमल ७,

• रमाईलो कृषक समूह कमल १,

• लमत्रता कृषक समूह कमल ६,७



ब्यावसावयक तरकारी खेती गने कृवष फमचहरुको मागको आधारमा 
आकजममक बाली संरक्षण सामग्री ववतरणः

• ववलनयवजित बिेट रः ५००००
• खर्च िएको रकम रः५०००० ववलिन्न प्रकारका 

कीटनाशक,ढुसीनाशक,सलुसलेुनाशक 
आदद लनःशलु्क ववतरण गररएको



समूह सहकारीको स्वालमत्वमा ववषशे बाली 
उत्पादन कायचक्रमः

• कूल ववलनयोजित बिेट 
रः२०००००।००

• खर्च िएको रकम 
रः१७९४३०।००

• खर्च प्रलतशतः ८९.७२

• बाह्रबीघे कृषक समूह कमल १
खसुाचनी खेती

• लखनपरु साना वकसान कृवष 
सहकारी संस्था कमल ६ 

बेसार/अदवुा खेती
• कोवपला कृषक समूह कमल ३ 

लसनु प्याि खेती
• सजुम्नमा कृवष सहकारी संस्था 

कमल ५ खसुाचनी खेती



फेरोमेन ट्याप ववतरणः
• कूल ववलनयोजित बिेट 
रः२०००००

• खर्च िएको रकम रः२०००००
• खर्च प्रलतशतः १००
(तरकारी खेती गने कृषकहरुलाई 
१००० थान फेरोमेन ट्याप 
ववतरणका साथै अगाचलनक मल तथा 
झोलमल ववतरण गररएको)



ववषादी प्रयोग मकु्त सप्ताह कायचक्रम
• कूल ववलनयोजित बिेट 
रः२०००००

• खर्च िएको रकम रः१४९४२४
• खर्च प्रलतशतः ७४.४१



ववषादी प्रयोग मकु्त सप्ताह/उत्कृष्ठ कृषक सम्मान 
तथा फेरोमेन ट्याप ववतरणः

• कूल ववलनयोजित बिेट 
रः१०००००

• खर्च िएको रकम रः९९९२०
• खर्च प्रलतशतः ९९.९२
(प्रत्येक वडाबाट ३ िनाका दरले 
िम्मा २१ िना कृषकहरुलाई 
सम्मान)



ववषादी खरीद तथा ववतरणः
• कूल ववलनयोजित बिेट 
रः११००००

• खर्च िएको रकम रः११००००
• खर्च प्रलतशतः १००



कृवष ववमा सम्बन्धी अलिमखुीकरण तथा बीमा 
वप्रलमयममा ५०% अनदुान कायचक्रम सञ्चालन

• कूल ववलनयोजित बिेट 
रः१,४०,०००

• खर्च िएको रकम रः४९५७५
• खर्च प्रलतशतः ३५.४१
(प्रगलत कम हनुका कारणः प्रकृया 
झन्झवटलो िएकाले माग कम 
आएको)



पाम्पलेट ललफलेट प्रकाशन र ववतरणः
• कूल ववलनयोजित बिेट 
रः१०००००

• खर्च िएको रकम रः९९४४०
• खर्च प्रलतशतः ९९.४४
(िानकारीमूलक पाम्प्लेट ललफलेट 
प्रकाशन गरी ववतरण गररएको )



सामग्री ढुवानी
• कूल ववलनयोजित बिेट 
रः९००००

• खर्च िएको रकम रः८८६००
• खर्च प्रलतशतः ९८.४४



राविय धान ददवश कायचक्रम
• कूल ववलनयोजित बिेट 
रः१५००००

• खर्च िएको रकम रः१४६२१२
• खर्च प्रलतशतः ९७.४७



कृवष ववकास सलमलतको बैठक ित्ता
• कूल ववलनयोजित बिेट 
रः१०००००

• खर्च िएको रकम ०



कायचक्रम कायाचन्वयन अनगुमन भ्रमण
• कूल ववलनयोजित बिेट 
रः१०००००

• खर्च िएको रकम ०



कृवष मेला प्रदशचनी
• कूल ववलनयोजित बिेट 
रः१५००००

• खर्च िएको रकम ०
• प्रगलत कम हनुको कारणः कोलिड 
नो लिड



लसिँर्ाइ लमटरमा उठेको बीलमा अनदुान
• कूल ववलनयोजित बिेट 
रः१००००००

• खर्च िएको रकम ०



एग्रोिेट सञ्चालक ब्यवसायीहरुलाई कृवष ज्ञान 
केन्रसंग समन्वय गरी ताललम

• कूल ववलनयोजित बिेट 
रः१०००००

• खर्च िएको रकम ०



कृवष ववकास लनदेशनालयसिँग साझेदारी गरी 
अगाचलनक प्रमाणीकरण संबन्धी ताललम

• कूल ववलनयोजित बिेट 
रः१०००००

• खर्च िएको रकम ०



िैपरी र ववववधः
• ववलनयोजित बिेट रः२६५०००

• खर्च िएको रकम रः०



बाली बीमा सम्बन्धी अलिमखुीकरणका केही 
झलकहरुः



प्रदेश सरकार अन्तगचत प्राप्त शसतच कायचक्रम
• प्राङ्गाररक मल उत्पादन पूवाचधार र 
धान रोप्ने मेलसन खरीद शीषचकमा 

रः ४००००००।००

• कृवष प्राववलधक जशक्षालयमा
• हाईटेक नसचरी लनमाचण शीषचकमा 
रः १००००००।०० गरी िम्मा

रः५००००००
• खर्च िएको रकम रु.३६०००००



शसतच कायचक्रमः१. धान उत्पादन प्रव च्न
• ववलनयोजित बिेट रः 
३०,००,०००।००

• खर्च िएको रकम 
रुः८,४७,५००।००

• धानको बीउ रै्ते २३० बोरा,
• बषे ११४ बोरा,
• ढैंर्ाको लबउ १२३० के िी
ववतरण गररएको ।

• मलसनो िातका लल्का 
बास्मलत,लमलथला,आइ आर १००८ 
िातका ४५ बोरा लमलनकीट धान 
उत्पादन प्रव च्न क्लष्टर क्षेत्रमा 
ववतरण गररएको ।



पकेट ववकास कायचक्रम सञ्चालन
• परुानो पकेट लनरन्तरता मकै र 
धान कूल ववलनयोजित बिेट रः

१२०००००
• नयािँ पकेट स्थापना कूल 

ववलनयोजित बिेट रः१२०००००
• खर्च िएको रकम रुः 

१,४७९,६२०



शसतच अनदुान तफच  कायच सम्पादन गनच असमथच 
िएका कायचक्रमहरुः

• आलकुो बीउ उत्पादन कायचक्रम 
ववलनयोजित बिेट 
रः१०,००,०००

• वडा नं २ का कृषकहरुलाई 
याजन्त्रकरण सहयोग कायचक्रम कूल 
ववलनयोजित बिेट 
रः२०,००,०००

• कायचववलध वढला गरी प्राप्त िएको 
तथा श्रोतमा सूजर्कृत बीउ प्रयाप्त 
उपलब्ध निएको

• कृषकहरुलाई लागत साझेदारी गनच 
समस्या



बाली लनरीक्षणः



िाकच  तरहराका विदशेकहरको टीम कमल अगाचविक मल उत्पादि स्थलमा 

अिु गमिूः





धन्यबादूः



कमल गाउँपाललका

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्

पलजिकरण शाखा
को

आ.व ०७८/०७९ को वालषयक प्रगती लववरण
( २०७८ साउन देलख २०७९ असार मसान्त सम्म)



पलजिकरण शाखाका कमयचारीहरु

क्र.सं. नाम, थर पद फोटो

१ मञ्ज ुदहाल MIS अपरेटर

िम्मा १ िना



.
रालरिर् पररचर्पत्र तथा पजिीकरण लवभाग अन्तगयत सजचालन ह दैँ

आएको आ.व. २०७८/७९ को प्रथम, दोस्रो , तेस्रो र चौधो तै्रमालसक
सामालिक सुरक्षा तथा संरक्षण अन्तगयत:
⚫एनएमबि िैंक बलबमटेड, केरखा शाखािाट आबथिक वर्ि २०७८/०७९ को

सामाबजक सरुक्षा भत्ता वापत प्रथम त्रैमाबसकको कुल रकम रु ५,१७,११,६४८/-
मध्ये रु ५,०६,७८,४६५/- बवतरण गरी िााँकी रकम रु १०,३३,१८३/- रहकेो ।

⚫सोही रहकेो िााँकी रकम रु १०,३३,१८३/- िाट नबवकरण छुट भई भत्ता रकम

बलन िााँकी रहकेाहरुलाई रु ५,२४,२६८/- िरािरको भत्ता रकम बवतरण गरी रु

५,०८,९१५/- रकम बिताि पठाईएको ।

⚫एनएमबि िैंक बलबमटेड, केरखा शाखािाट आबथिक वर्ि २०७८/०७९ को

सामाबजक सरुक्षा भत्ता वापत दोस्रो त्रैमाबसकको कुल रकम रु ५,२२,७९,८०५/-
मध्ये ५,१५,०६,४९१/- बवतरण गरी र मतृ्यु भएका लाभग्राहीिाट बिताि रकम

३३,२७१/- बहसािबमलान गरी जम्मा िााँकी रकम रु ७,४०,०४३/- रकम बिताि

पठाईएको ।



रालरिर् पररचर्पत्र तथा पजिीकरण लवभाग अन्तगयत सजचालन ह ँदै आएको आ.व. २०७८/७९ 

को प्रथम, दोस्रो , तेस्रो र चौधो तै्रमालसक सामालिक सुरक्षा तथा संरक्षण अन्तगयत: 

⚫ एनएमबि िैंक बलबमटेड, केरखा शाखािाट आबथिक वर्ि २०७८/०७९ को सामाबजक सरुक्षा

भत्ता वापत तेस्रो त्रैमाबसकको कुल रकम रु ५,२९,१६,३६३/- मध्ये ५,२८,५३,४५३/-
बवतरण गरी र मतृ्यु भएका लाभग्राहीिाट बिताि रकम ७,६००/- बहसािबमलान गरी जम्मा

िााँकी रकम रु ६२,९०९/- रकम बिताि पठाईएको ।

⚫ एनएमबि िैंक बलबमटेड, केरखा शाखािाट आबथिक वर्ि २०७८/०७९ को सामाबजक सरुक्षा

भत्ता वापत चौधो त्रैमाबसकको कुल रकम रु ५,३९,८६,४७३/- मध्ये ५,३९,३८,६९४/-
बवतरण गरी र मतृ्यु भएका लाभग्राहीिाट बिताि रकम २,२४,४७३।३०/- बहसािबमलान गरी

जम्मा िााँकी रकम रु २,७२,२५२।३०/- रकम बिताि पठाईएको ।



सामाजिक सुरक्षा भत्ता लवतरणको चौमालसक लववरण

लक्षक्षत समुह
पलहलो तै्रमालसक

कार्म

संङ्ख ्र्ा
रकम

लवतरण गरेको

संङ्ख ्र्ा
लवतरण गरेको रकम

अन्र् िेष्ठ नागररक भत्ता ३०४१ ३५९३६४७८.८६ २९८८ ३५३४३३७१

िेष्ठ नागररक भत्ता (दललत) २०६ १६१८१११.२५ २०३ १५९४१७१

िेष्ठ नागररक एकल मलहला ६१६ ४८९७०६० ६११ ४८५७१६०

लवधवा ६९० ५४३१७२० ६८२ ५३७३२००

पूणय अपाङ्ख गता भत्ता १५९ १८७५३०० १५५ १८२७४२०

अलत अशक्त अपाङ्ख गता भत्ता १८४ ११५७६३२ १८१ ११४०६०८

दललत बालबाललका २१७ ३२८६३६.१८ २०६ ३१४९२५

लोपन्मुख िालत ८० ९५७६०० ७७ ९२१६९०

िम्मा ५१९३ ५२२०२५३८.२९ ५१०३ ५१३७२५४५



सामाजिक सुरक्षा भत्ता लवतरणको चौमालसक लववरण

लक्षक्षत समुह
दोस्रो तै्रमालसक

कार्म 

संङ्ख ्र्ा
रकम

लवतरण गरेको

संङ्ख ्र्ा

लवतरण गरेको

रकम

अन्र् िेष्ठ नागररक भत्ता ३०७० ३६२७५२९७.४९ ३०२१ ३५६९७०३४

िेष्ठ नागररक भत्ता (दललत) २०८ १६१९८५१.३३ २०५ १५९५९११

िेष्ठ नागररक एकल मलहला ६२८ ४९६०९०० ६२२ ४९१३०२०

लवधवा ७०४ ५५३८१२० ७०१ ५५१४१८०

पूणय अपाङ्ख गता भत्ता १५९ १९०३२३० १५६ १८६७३२०

अलत अशक्त अपाङ्ख गता भत्ता १९३ ११९२०७१.३६ १९१ ११८५५४६

दललत बालबाललका २२४ ३३८५१८.९३ २१३ ३२३७६४

लोपन्मुख िालत ८२ ९६९७०३ ८० ९४५७६३

िम्मा ५२६८ ५२७९७६९२.११ ५१८९ ५२०४२५३८



सामाजिक सुरक्षा भत्ता लवतरणको चौमालसक लववरण

लक्षक्षत समुह
तेस्रो तै्रमालसक

कार्म 

संङ्ख ्र्ा
रकम

लवतरण गरेको

संङ्ख ्र्ा

लवतरण गरेको

रकम

अन्र् िेष्ठ नागररक भत्ता ३०८५ ३६२९८०१५.५४ ३०७८ ३६२६८७७५

िेष्ठ नागररक भत्ता (दललत) २१० १६२८५६२.०७ २१० १६२८५६२

िेष्ठ नागररक एकल मलहला ६३३ ५०१९४२० ६३३ ५०१९४२०

लवधवा ७०३ ५५५९४०० ७०१ ५५४६१००

पूणय अपाङ्ख गता भत्ता १५९ १८७५०२४.८२ १५९ १८७५०२५

अलत अशक्त अपाङ्ख गता भत्ता १९६ १२३१७४८.७७ १९५ १२२५३६५

दललत बालबाललका २२६ ३३८६१०.०६ २२४ ३३५४१८

लोपन्मुख िालत ८२ ९७३५६० ८२ ९७३५६०

िम्मा ५२९४ ५२९२४३४१.२६ ५२८२ ५२८७२२२५



सामाजिक सुरक्षा भत्ता लवतरणको चौमालसक लववरण

लक्षक्षत समुह
चौथँो तै्रमालसक

कार्म 

संङ्ख ्र्ा
रकम

लवतरण गरेको

संङ्ख ्र्ा

लवतरण गरेको

रकम

अन्र् िेष्ठ नागररक भत्ता ३१३० ३७०७०५८९.३४ ३१२६ ३७०४५६८७

िेष्ठ नागररक भत्ता (दललत) २१९ १७२६३४० २१८ १७२३६८०

िेष्ठ नागररक एकल मलहला ६३२ ५०३८०४० ६३२ ५०३८०४०

लवधवा ७२० ५६८६७३६.७७ ७१९ ५६७८७५७

पूणय अपाङ्ख गता भत्ता १५९ १८८९७१५.४८ १५९ १८८९७१५

अलत अशक्त अपाङ्ख गता भत्ता १९७ १२५५५२० १९६ १२४९१३६

दललत बालबाललका २१९ ३३७९९०.५६ २१८ ३३६३९५

लोपन्मुख िालत ८२ ९८१५४० ८२ ९८१५४०

िम्मा ५३५८ ५३९८६४७२.१५ ५३५० ५३९४२९५०



व्र्लक्तगत घटना दतायको संलक्षप्त प्रलतवेदन

वडा नं.
िन्म

पुरूष मलहला तेश्रो ललङ्ख ग िम्मा

१ ८१ ८५ १६६

२ ८७ ६६ १५३

३ ८२ ५३ १३५

४ ९१ ९४ १८५

५ १४८ १२७ २७५

६ ७२ ६२ १३४

७ १०३ ११४ २१७

जम्मा ६६४ ६०१ ० १२६५



व्र्लक्तगत घटना दतायको संलक्षप्त प्रलतवेदन

वडा नं.
मृत्रु्

पुरूष मलहला तेश्रो ललङ्ख ग िम्मा

१ २८ २८ ५६

२ ४२ २५ ६७

३ ३० २२ ५२

४ ३० २८ ५८

५ ४३ २६ ६९

६ २८ १८ ४६

७ ३६ २८ ६४

िम्मा २३७ १७५ ० ४१२



व्र्लक्तगत घटना दतायको संलक्षप्त प्रलतवेदन

वडा नं.
सम्बन्ध लबच्छेद लववाह 

िम्मा िम्मा

१ ४ ६९

२ १२ ६५

३ ७ ५९

४ १० ७३

५ १५ ८०

६ १७ ७७

७ १४ ८७

िम्मा ७९ ५१०



व्र्लक्तगत घटना दतायको संलक्षप्त प्रलतवेदन

वडा नं.
बसाई सरी आएको बसाई सरी िाने बेवाररसे

दताय सं्र्ा सदस्र्को सं्र्ा दताय सं्र्ा सदस्र्को सं्र्ा िम्मा

१ ३१ ९९ ५६ १७९

२ ६७ २१७ ४९ १५३

३ ४८ १४३ ४० १२३

४ ५९ १८६ ३६ ११६

५ ९४ २६३ ५३ १५२

६ ५९ १८४ २१ ७७

७ ३७ १२१ ४३ १५६

िम्मा ३९५ १२१३ २९८ ९५६ ०



१. ताललम कार्यक्रम:

बवभागले उपलब्ध गराएको ताबलम खाका िमोबजम यस कमल

गाउाँपाबलकाका कमिचारीहरु र वडा कायािलयका कमिचारीहरुलाई तपबशलका

ताबलम प्रदान गररएको:

• व्यबिगत घटना दताि तथा सामाबजक सरुक्षा सम्िबध ताबलम

• बडबजटाईजेशन प्रणाली सम्िबध ताबलम

• गनुासो दताि प्रणाली सम्िबध ताबलम

• VPN सम्िबध ताबलम

२. अलभमुलखकरण कार्यक्रम:

बवभागले उपलब्ध गराएको खाका िमोबजम यस कमल गाउाँपाबलकाका 

जनप्रबतबनबधहरुको लाबग अबभमबुखकरण कायिक्रम सञ्चालन गररएको ।



३. प्रचार प्रसार:

राबरिय पररचयपत्र, व्यबिगत घटना दताि तथा सामाबजक सरुक्षा कायिक्रमलाई

प्रभावकारी तलु्याउन रेबडयो बजगंल प्रशारण गने सम्िन्धमा रेबडयो बहमबशखर

प्रा.बल र बकङ एि. एम. प्रा.बल साँग सम्झौता भई सोही अनसुार प्रशारण भएको

।

साथै राबरिय पररचयपत्र, व्यबिगत घटना दताि तथा सामाबजक सरुक्षा

कायिक्रमलाई प्रभावकारी तलु्याउन प्रचार प्रसारका लाबग फ्लेक्स तथा पम््लटे

छपाई बवतरण गररएको ।



३. सहलिकरण:

वडा कायािलयहरुमा आएका समस्याहरुको बनचोड बनकाल्न बवभाग 

संग समन्वय गररएको ।











गाउँपाललका सगँको अपेक्षा

• सामाबजक सरुक्षा भत्ता

सामाबजक सरुक्षा भत्ता बवतरण धेरै नै अव्यवबस्थत भएकाले थप अरु

िैंकसाँग सम्झौता गने वा भत्ता बवतरण बिल्डमा नभएर िैंकिाट नै िाढ्ने

व्यवस्था बमलाउन पहल गरीबदनु हुन ।



धन्र्वाद



वार्षिक समिक्षा
आ.व. २०७८।७९

प्रधानिन्त्री रोजगार कार्िक्रि



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
आ.व. २०७८।७९ मााः

सूचिकृत बेरोजगार संख्र्ा-४२८



आ.व. २०७८।७९ मा सञ्िालित आर्ोजनाहरुको 
ववस्ततृ वववरण

सूचिकृताः

पुरुषः२५५, िहिलाः१७३



आ.व. २०७८।७९ मा सचुिकृत बेरोजगारको वडागत वववरण
वार्ि नं िहिला पुरुष जम्िा

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 संख्र्ा-३१



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आ.व. २०७९।८० मााः 

•सूचिकृत बेरोजगार संख्र्ा-६२९

•पुरुष:३५०  महहिा:२७९



ववननर्ोजजत वजेट- रु. ५४,२२,०००
रु. ३६,००,००० र्ुवारुप
रु. १८,२२,००० प्र रो का

थप भएको बजेटाः २००१०००
गा पा: रु ७,००,०००



श्रम मन्त्रािर् बाट 
आर्ोजजत ववलभन्त्न
तालिमहरुमा सररक



सम्पाहित
अन्त्र् 
कार्यहरु



प्रधानिन्त्न्त्र रोजगार कार्िक्रि सम्बन्त्न्त्ध 
अमििुखिकरण तथा अन्त्तरक्रक्रर् कार्िक्रि सबै 

वर्ािा सु-सम्पन्त्न



अमििुखिकरण तथा अन्त्तरक्रक्रर् कार्िक्रिको  
प्रतततनधधिुलक तन्त्ववर: वार्ि ५, ६ र ७



अमििुखिकरण तथा अन्त्तरक्रक्रर् कार्िक्रिको  
प्रतततनधधिुलक तन्त्ववर : वार्ि २, ३ र ४



•आ व २०७९/८० का लाधग बेरोजगार व्र्न्त्ततको तथ्र्ाङ्क 
संकलन तथा EMIS िा प्रर्वन्त्टि

•आ व २०७८।७९ का लाधग आर्ोजना सूधिकृत
•आ व २०७८।७९ का लाधग सूधिकृत आर्ोजनाको लागत 

estimate तर्ार गररएको EMIS िा प्रर्वन्त्टि गररर्ो ।
• आ व २०७८/७९ का लाधग वर्ासंग आर्ोजना छनौिका लाधग  
परािार तथा सूधिकृत वेरोजगारको व्र्विाररक 
प्राथमिक्रककरणका लाधग अनुरोध गररएको ।

•आ व २०७९/८० का लाधग वर्ासंग आर्ोजना िाग तथा नीतत 
तथा बजेि पुन्त्वतकािा सिावेश



सम्पन्त्न िएका आर्ोजनािरुको 
र्ववरण



ओिसान्त्न्त्त घेराबारा ( वर्ा न. २)

मस.नं. न्त्वििेि बिोन्त्जि िूल्र्ाङ्क्रकत/ िुततानी िएको 
रकि

लागत/रकि २५३१८४.९७ २५३६३६.७८
तनिािण सािाधि १६५७२१.०९ १५००००

प्र. रो. का बाि 
श्रमिकको ज्र्ाला

६५४५२.९२ ६५२०१

दक्ष श्रमिकको ज्र्ाला १८२६०.९६ ८७४८



ओिसान्त्न्त्त घेराबारा ( वर्ा न. २)



क्र्ाम्पा बजार हिक्षण तर्य  ढि ननमायण 
र्ोजना (वडा नं. २)
मस.नं. न्त्वििेि बिोन्त्जि िूल्र्ाङ्क्रकत/ िुततानी िएको 

रकि
लागत/रकि १०८८२८१.८६ १०८८४८२.५६
तनिािण सािाधि ११००६५०.३९ ५०००००

प्र. रो. का बाि 
श्रमिकको ज्र्ाला

४५७४३१.४५ २७०६१३

दक्ष श्रमिकको ज्र्ाला ६८१३७.९० ३२८०५



क्र्ाम्पा बजार हिक्षण तर्य  ढि ननमायण 
र्ोजना (वडा नं. २)



पैनी ब्र्बस्थापन, गाउँपालिका, वडा कार्ायिर् 
अगाडी ( वडा नं. २)
मस.नं. न्त्वििेि बिोन्त्जि िूल्र्ाङ्क्रकत/ िुततानी िएको 

रकि
लागत/रकि २०६२८०५.७८ २०६६१०९.५२

तनिािण सािाधि ११००५३९.६४ १००००००

प्र. रो. का बाि 
श्रमिकको ज्र्ाला

८०१६८६.६८ ६३००८४

दक्ष श्रमिकको ज्र्ाला १३५५७९.४६ ५२२४५



पैनी ब्र्बस्थापन, गाउँ पालिका, वडा कार्ायिर् 
अगाडी ( वडा नं. २)



कालिका प्रा. वव .शौिािर् ननमायण(वडा नं. १)
मस.नं. न्त्वििेि बिोन्त्जि िूल्र्ाङ्क्रकत/ िुततानी िएको 

रकि

लागत/रकि ९५४७७८.५० ९५५३३७.०७

तनिािण सािाधि ११००६५०.३९ ७०००००

प्र. रो. का बाि 
श्रमिकको ज्र्ाला

११६४६४.३६ ११५४००

दक्ष श्रमिकको ज्र्ाला ५६५१३.५४ ५५७६०



कालिका प्र. वव शौिािर् ननमायण (वडा न. १)



िगुाय मजन्त्िर व्र्ावस्थापन, बाँसबारी ( वडा न. १)
मस.नं. न्त्वििेि बिोन्त्जि िूल्र्ाङ्क्रकत/ िुततानी िएको 

रकि

लागत/रकि १७४५३७.१ १७४७७१.८

तनिािण सािाधि ११००६५०.३९ १०००००

प्र. रो. का बाि 
श्रमिकको ज्र्ाला

४४१३५.६६ ३९२३६

दक्ष श्रमिकको ज्र्ाला ११९१४.०५ ११४८०



िगुाय मजन्त्िर व्र्ावस्थापन, बाँसबारी ( वडा नं. १)



क्रकरातेश्र्वर िन्त्न्त्दरिा कम्पाउन्त्र् वाल तनिािण गने 
(वर्ा नं. ५)
मस.नं. न्त्वििेि बिोन्त्जि िूल्र्ाङ्क्रकत/ िुततानी िएको 

रकि

लागत/रकि २३८५२३.७४ २४०५३०.६

तनिािण सािाधि १५०४७६.२० १५००००

प्र. रो. का बाि 
श्रमिकको ज्र्ाला

६९२००.२४ ६९२४०

दक्ष श्रमिकको ज्र्ाला १६३४६.८९ ४८६०



क्रकरातेश्र्वर िन्त्न्त्दरिा कम्पाउन्त्र् वाल तनिािण 
गने (वर्ा नं. ५)



र्वटणु पौर्लेको घर दक्षक्षण अधरुो ड्रने तनिािण िोल 
नं ४  वर्ा नं. ५)
मस.नं. न्त्वििेि बिोन्त्जि िूल्र्ाङ्क्रकत/ िुततानी िएको 

रकि

लागत/रकि ८३३४७१.९८ ८३४९८९.९४

तनिािण सािाधि ४४०७७२.१३ ४०००००

प्र. रो. का बाि 
श्रमिकको ज्र्ाला

३२९८३४.७५ २०१९५०

दक्ष श्रमिकको ज्र्ाला ५२८६५.१ ४०१५०



र्वटणु पौर्लेको घर दक्षक्षण अधरुो ड्रने तनिािण 
िोल न ४  वर्ा नं. ५)



शान्त्ती िागि अधरुो ड्रने  तनिािण िोल न ३ (वर्ा 
न.ं ५ )
मस.नं. न्त्वििेि बिोन्त्जि िूल्र्ाङ्क्रकत/ िुततानी िएको 

रकि

लागत/रकि ७१४९३३.४ ७१६१५४.३६

तनििण सािाधि ४४१६७४.४२ ४०००००

प्र. रो. का बाि 
श्रमिकको ज्र्ाला

२२११७१.८८ १७७१३९

दक्ष श्रमिकको ज्र्ाला ४२०८७.११ ३६०८०



शान्त्ती िागि अधरुो ड्रने  तनिािण िोल न ३ 
(वर्ा न.ं ५ )



िडुामणी भट्टराईको घर िेखी िन्त्र मेिेको 
सम्म ड्रने ननमायण( वडा न.ं ६)
लागत न्त्वििेि: २०६३९८२.६
तनििण सािाधि: ११००६५०.३९
प्र. रो. का बाि श्रमिकको ज्र्ाला: ८०२६३५.३८
दक्ष श्रमिकको ज्र्ाला: १३५६९६.८८
िूल्र्ाङ्क्रकत रकि: २०७९७५३.१३

मस.नं. न्त्वििेि बिोन्त्जि िूल्र्ाङ्क्रकत/ िुततानी िएको 
रकि

लागत/रकि २०६३९८२.६ २०७९७५३.१३
तनििण सािाधि ११००६५०.३९ १००००००

प्र. रो. का बाि 
श्रमिकको ज्र्ाला

८०२६३५.३८ ७६९७१८

दक्ष श्रमिकको ज्र्ाला १३५६९६.८८ ६७०६८



िडुामणी भट्टराईको घर िेखी िन्त्र मेिेको सम्म 
ड्रने ननमायण( वडा नं. ६)



सारांस

•सञ्िालित आर्ोजनााः ९
•रोजगारीमा संिग्न व्र्जक्ताः ५९
•कुि रोजगारी हिनाः ४०५३
•भुक्तानन भएको ज्र्ािा रकमाः रु २३३८५८१
•ज्र्ािा िराः रु ५७७



िनुौतीहरु र समाधान
• िक्षक्षत वगय पहहिान र कार्यक्रमको सिपुर्ोचगता
• वडा तथा टोिस्तरमा जनप्रनतननचधज्रु्हरु तथा टोि ववकास 
संस्थासँगको समन्त्वर्मा कार्यक्रमको उपर्ोचगतामाचथ प्रकाश पाने र 
िक्षक्षत वगय पहहिान गनय सककने

• ज्र्ािााः न्त्रु्न पाररश्रलमक तथा सुरक्षा सामाग्री व्र्वस्थापन
• प्र रो का मार्य त रु ५७७ र वडा तथा गा पा को सोहह आर्ोजनाबाट 
केहह बजेट श्रलमकको ज्र्ािामा थपेर जजल्िा िररेट अनुसार गनय 
सककने तथा सुरक्षा सामाग्री व्र्वस्थापन



next………………………..
सिकारी शािा



कमि गा पा को क्षेराचधकार लभरका सहकारी संस्थाहरु



कमि गा पा को क्षेराचधकार लभरका सहकारी संस्थाहरु



कमि गा पा को क्षेराचधकार लभरका सहकारी संस्थाहरु





सहकारी अन्त्तरकक्रर्ा कार्यक्रम सञ्िािन
लमनत: 2078-06-09 and 10.





सहकारी ववभाग तथा 
रजजष्ट्रारको कार्यिर्बाट 

आर्ोजजत ववलभन्त्न 
तालिमहरुमा सररक



िनुौतीहरु र समाधान
• ननर्माविी तथा मापिण्डको अभावाः
• ड्राफ्ट तर्ार भैसकेकोिे छिर्ि गरी स्वीकृत गनुयपने

•सहकारी संस्थामा सुशासन कार्म नहुनुाः
• सहकारी अनुगमन सलमनत गठन गरी ननर्लमत अनुगमनको व्र्वस्था 
हुनुपने

• सहकारी तालिम सञ्िािन
• जररवानाको व्र्वस्था



धन्त्र्वाद

Questions???



Hfo afnd}qL



महिला तथा बालबाललका 
शाखा

आव २०७८।७९ को बार्षिक
प्रगतत

लमतत २०७९।०५।३१



शाखाबाट सम्पादन गननपुने जिम्मेवारी
• महिला सम्बन्धी 
• बालबाललका र बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी
• िेष्ठ नागररक सम्बन्धी
• अपाङ्गता सम्बन्धी
• लक्षित वग ुसम्बन्धी
• गरैसरकारी संघसंस्था संग समन्वय
• समावेशी ववकास कायकु्रम
• उद्यम ववकास कायकु्रम



महिला सम्बन्धी कायकु्रम
क्रस कार्िक्रमको नाम र्वतनर्ोजित 

बिेट
सम्पन्न

१ महिला सनरिा आवास गिृ दमकलाइ अननदान ५०,००० भएको

२ dlxnf tyf aflnsfdfly x'g] lx+;f lj?4 

;r]tgfd'ns sfo{qmd

१,०५,००० भएको

३ ककशोरी आत्मरक्षा ताललम १,००,००० भएको
४ ढाकाको तान कोका काईर्ो खररद तथा र्वतरण ६०००० भएको

५ र्वलिन्न क्षेत्रका महिलािरुलाई  सम्मान १००००० भएको

६ ३५ िना व्र्वसार्ी महिलािरुलाई ठेलािेन र्वतरण १०५०००० भएको



Affnaflnsf ;DalGw sfo{qmd

qm=; sfo{qmdsf] gfd
र्वतनर्ोजित बिेट सम्पन्न

! /fli6«o afnlbj; tyf

cGt/fli6«o afnclwsf/ 

lbj; 

%),))). भएको



h]i7 gful/s ;DaGwL sfo{qmd 

qm=; sfo{qmdsf] gfd र्वतनर्ोजित 
बिेट

सम्पन्न

! Hf]i7 gful/s 

;DDffg

*),))). भएको

@ Hf]i7 gful/s lbj; @),))). भएको



अपांगता तथा समावेशी ववकास कायकु्रम
क्र.स कार्िक्रमको नाम र्वतनर्ोजित बिेट सम्पन्न 

१ अपांगता भएका ववपन्न तथा व्यवसाय 
गन ुचािने व्यजततिरुलाई उद्यमलशलता 
ताललम

१,५०,००० भएको

२ अपाङ्गता हदवस १०००० भएको
३ अपाङ्गता मैत्री भवन तथा भौतक 

संरचना ननमाुण सम्बन्धी कायकु्रम
४०००० भएको

४ अपांगता समन्वय सलमनतको बैठक १००००० भएको



अपांगता तथा समावेशी ववकास कायकु्रम
क्र.स कार्िक्रमको नाम र्वतनर्ोजित

बिेट
सम्पन्न 

५ ३५ िना अपांगता भएका व्यजततिरुलाइ 
सिकारीमा शेयर कायकु्रम ३५,००० भएको

६ पूण ुअपांगता तथा अनत अपांगता 
भएका व्यजततिरुलाई िेरचाि गने सीप 
सम्बन्धी अलभमनखीकरण

२५००० भएको

७ सिायक सामाग्री ववतरण १००००० भएको
८ कमल अपांगता सलमनतलाई संस्था

सञ्चालन अननदान
५०००० भएको



अपांगता तथा समावेशी ववकास कायकु्रम
क्र.स. कार्िक्रमको नाम र्वतनर्ोजित 

बिेट
सम्पन्न 

९ व्यवसाय गन ुचािने ताललम प्राप्त 
व्यजततिरुलाई
बबउपनिी ववतरण 

१०५००० भएको

१० समावेशी स्वास््यबीमा
कायकु्रम

४९००० भएको



सीपमनलक तथा अन्य ववववध कायकु्रम
क्र.स कार्िक्रमको नाम र्वतनर्ोजित बिेट सम्पन्न 

१ एसी फ्रििममतु सम्बन्धी ताललम १५०००० भएको

२ कफी बनाउने ताललम २००००० भएको

३ लोकसेवा तयारी किा कायकु्रम ३००००० भएको

४ अनतववपन्न असिाय िेष्ठ तथा 
अपाङ्गता भएकािरुलाई न्यानो 
लनगा ववतरण

७०००० भएको

५ अनत ववपन्न तथा गररवी तथा
दललत पररवारलाई बंगनरका पाठा 
ववतरण

१००००० भएको



ckf+utf kl/ro kq ljt/0f आ. व. ;Dd hDdf ५५० 
hgf 

qm=; s ju{ Vf ju{ Uf ju{ 3 ju{ hDdf

१ १७६ hgf २१९ hgf १२०hgf ३५ hgf ५५०िना



;DkGg ePsf lbj;Lo sfo{qmdx?

• n}+lus lx+;f lj?4sf] !^ lbg] cleofg ( k6s

• /fli6«o afn lbj; ! k6s

• cGt/fli6«o afn clwsf/ lbj; ! k6s

• Hf]i7 gful/s lbj; ! Kf6s

• cGt/fli6«o ckf+utf lbj; ! K6s

• अन्तराजष्िय श्रलमक महिला हदवस ! पटक



बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवधनुकालागग 
afnaflnsf ;DjlGw ag]sf gLltlgod tyf

lgb{]lzsfx?

• afnd}qL :yfgLozf;g sfof{Gjog lgb{]lzsf @)&*

• afnclwsf/ ;+/If0f tyf ;Da4{g sfo{;~rfng sfo{ljlw

@)&&

• afnd}qL :yfgLo zf;g;DaGwL cfrf/;+lxtf @)&*

• afnd}qL ;DaGwL cg'udg ;"rs

• afnd}qL :yfgLo zf;g घोषणा कार्िर्वधि २०७९- २०७९
असार ८ गते प्राप्त िएको



afnd}qL 3f]if0ff

qm= sfo{qmdsf] gfd ;+Vof s}lkmot

१ प्रथम बालमैत्री j8f 
3f]if0ff 

Jf8f g+= $

२ प्रथम बालमतै्री ववद्यालय 
घोषणा

Hof]lt df=lj= sdn @

३ बालमैत्री वडा घोषणा वडा नं ३  ७  र २



afnd}qL ;DalGw sfo{qmd

qm=

;

sfo{qmdsf] gfd ;+Vof s}lkmot

! Affnd}qL :yfgLo zf;g ufpF

;ldltsf] k'gu{7g tyf a}7s

४ k6s

@ Affnd}qL :yfgLo zf;g

;DalGw cled'vLs/0f

!% j6f

# ljBfno cg'udg lg/Gt/

$ बाnd}qL ;xhstf{ tof/L 

;DjlGw tflnd -@ lbg]_

! k6s hDdf @! 

hgf



afnd}qL ;DalGw sfo{qmd

qm=; sfo{qmdsf] gfd ;+Vof s}lkmot

% affnaflnsfsf] j:t'ut 

ljj/0f tof/L

! पटक j:t'ut ljj/0f tof/L

सम्पन्न गरी गाउँपाललकाको 
वेभसाईटमा राखखएको

^ ljBfnodf kmf]xf]/ kmfNg] 

8:6ljg 

@! Jf6f 

ljBfnodf

ljBfyL{ ;+Vofsf] cfwf/df 

sDtLdf @ j6f b]vL a9Ldf 

$ j6f 

& afn ;~hfn u7g * वटा

* ufpF Affn;~hfn a}7s ५ k6s



afnd}qL ;DalGw sfo{qmd

qm=; sfo{qmdsf] gfd ;+Vof s}lkmot

( afnd}qL :yfgLozf;g ;DaGwL

;"rssf] cfwf/ cj:yf

ljZn]if0f 

! k6s cfwf/ cj:yf ljZNf]if0f 

u/L !) j6f ;'rs k'/f 

ePsf] 

!) ljBfnodf ;]lg6/L Kof8 

e]lG8ª d]l;g vl/b u/L ljt/0f

! k6s * j6f ljBfnonfO{



afnd}qL ;DalGw sfo{qmd

qm=; sfo{qmdsf] gfd ;+Vof s}lkmot

!! afnSnj Ifdtf ljsf; tflnd

३ हदने
! k6s

!@ Affn>d k|of]u ePsf :yfgx?sf] 

lg/LIf0f / afn>d d'Qm Joj;fo

nf]uf] 6fF;

;j} j8fdf

!# Affnsf]if :yfkgf Psk6s रु २००००० को 
बालकोष रिेको

!$ Jf8f cWoIf, ;lrj / ;Dks{ 

JolQm ljr cGt/lqmof

Psk6s



afnd}qL ;DalGw sfo{qmd

qm=; sfo{qmdsf] gfd ;+Vof s}lkmot

१५ सििकताुद्वारा समनदानयक 
ससं्थािरु टोल ववकास ससं्था, 
आमासमनि,तलविरुलाइ 
िमता ववकास तथा 
पररचालन

२१० पटक सम्पन्न 

१६ बालमतै्री रणनीनतक योिना 
तिनमुा कायशुाला

१ पटक सम्पन्न

१७ सरंिक लशिक तथा 
बालतलबलाई ताललम

६ पटक सम्पन्न

१८ दनव्यसुनी न्यननीकरणसम्बन्धी 
ववद्यालयमा अलभमनखीकरण

८ वटा 
ववद्यालयमा



afnd}qL ;DalGw sfo{qmd

qm=; sfo{qmdsf] gfd ;+Vof s}lkmot

१९ afnd}qL :yfgLozf;g ;DaGwL

;"rssf] प्रगनत cj:yf ljZn]if0f 

१ पटक j:t'ut ljj/0f बाट 
३६ वटा सूचक पूरा
िएको प्रततवेदन
तर्ारी

२० लशिक र ववद्याथीको
बालमतै्री आचार सहंिता
ववतरण

सवै 
ववद्यालयमा



बावषकु कायकु्रम िम्मा ७० वटा
क्र
स

सम्पादन िएका
कार्िक्रमिरु

सम्पादन 
िुन 
नसकेका

सम्पादन िुन नसक्नुका
कारणिरु  

१ िम्मा ५८ वटा १२ वटा • िनशजततको अभाव
• बालमैत्री अलभयानमा समय 

हदननपने
• कनतपय योिना बालमैत्री

घोषणा सँगै सम्पन्न िनने
• एउटै योिनामा धेरै वटा

कायकु्रम गननपुने



राजष्िय अपाङ्ग मिासंगबाट प्राप्त समावेशी ववकास 
कायकु्रम अन्तगतु प्राप्त बिेट अनघल्लो बषकुो 
मौज्दात समेत रु ९,०८,६७५।खच ुभएको ८,५९,५२५।
कायकु्रम संख्या िम्मा १३ वटा
समनदायमा आधाररत पननथाुपना सििकताु २ िना समेत
क्र.स कार्िक्रमको नाम रकम सम्पन्न 

१ समनदायमा आधाररत
पननथाुपना सििकताु
तलब

३९०००० भएको

२ समनदायमा आधाररत
पननथाुपना सििकताु
पोशाक

२०००० भएको



राजष्िय अपाङ्ग मिासंगबाट प्राप्त
क्र.स कार्िक्रमको नाम रकम सम्पन्न 
३ समनदायमा आधाररत

पननथाुपना सििकताु
बैठक

४८००० भएको

४ समनदायमा आधाररत
पननथाुपना सििकताु
सञ्चार तथा ईन्धन

४८००० भएको

५ पूण ुअपांगता तथा
अनत अपांगता भएका
व्यजततिरुलाई िेरचाि 
गने सीप सम्बन्धी
अलभमनखीकरण

२५००० भएको



राजष्िय अपाङ्ग मिासंगबाट प्राप्त
क्र.स कार्िक्रमको नाम रकम सम्पन्न 
६ अपांगता तथा अनत

ववपन्न पररवारलाई
खानेपानीको फ्रफल्टर 
ववतरण

५५६७५ भएको

७ अपांगता सलमनत तथा 
समनिका 
पदागधकारीिरुलाई समनि 
व्यवस्थापन सम्बन्धी
ताललम

६०००० भएको

८ कन ष्ठरोग तथा अपांगता 
हदवस

२०००० भएको



राजष्िय अपाङ्ग मिासंगबाट प्राप्त
क्र.स कार्िक्रमको नाम रकम सम्पन्न 
९ गाउँपाललकास्तरीय 

अपांगता सलमनत तथा 
वडास्तरका सलमनत
ननयलमत बैठक

१४४००० भएको

१० ७५ िना अपांगता 
भएका व्यजततिरुलाई 
सिकारीमा शेयर खररद

७५००० भएको

११ आमासमनिको ननयलमत 
बैठक

८००० भएको



afnSna ;lrs[t ePsf] ;+Vof hDDff ५७ वटा
Jf8f g+ ;+Vof s}lkmot

! २ j6f

@ १६ j6f

३ ७ वटा
४ !*  j6f

५ ४ j6f

६ ४ j6f

७ ६ वटा



afnसञ्िाल गठन ePsf] ;+Vof hDDff ८
Jf8f g++= ;+Vof gfd

Affn

;~hfn

८ j6f • नवप्रनतभा वडा बालसञ्िाल वडा नं २ वडास्तरीय
• Jf8f afn;~hfn j8f g+= $ वडास्तरीय
• Jf8f afn;~hfn j8f g+= # वडास्तरीय
• Jf8f afn;~hfn j8f g+= १ वडास्तरीय
• Jf8f afn;~hfn j8f g+= ५ वडास्तरीय
• Jf8f afn;~hfn j8f g+= ६ वडास्तरीय
• Jf8f afn;~hfn j8f g+= ७ वडास्तरीय
• sdn afn;~hfn ufpFkflnsf :t/Lo



त्यांकगत वववरण
महिला सुरक्षा आवास गिृ दमकलाइ 
अनुदान

आवस्र्क सिर्ोगको अपेक्षाकृत
महिलािरुलाई राख्न उपरु्क्त आवासगिृ
िएको गत २ वषिर्ता ३ िनालाई 
उद्िार गररएको

dlxnf tyf aflnsfdfly x'g] lx+;f lj?4 

;r]tgfd'ns sfo{qmd

प्रत्येक वडामा १/१ पटक गरी 
िम्मा ७ पटक

ककशोरी आत्मरक्षा ताललम दशवटै  सामुदातर्क र्वद्र्ालर्का िम्मा 
४४ िना छात्रािरुलाई ५ हदने ताललम

ढाकाको तान कोका काईर्ो खररद तथा 
र्वतरण

कमल ६ को सोनापुर महिला समुिलाई 
र्वतरण गररएको

र्वलिन्न क्षेत्रका महिलािरुलाई सम्मान महिला खेलाडी, महिला प्रअ, उद्र्मी 
महिला लगार्तलाई महिला हदवसमा
सम्मान 

३५ िना व्र्वसार्ी महिलािरुलाई ठेलािेन 
र्वतरण

प्रत्रे्क वडामा ५/५ िना गरी िम्मा ३५ 
िना



त्यांकगत वववरण
िेष्ठनागररक सम्मान िेष्ठ नागररक हदवस २०७८ को अवसरमा  

३५ िना लाई सम्मान गररएको

अपांगता भएका व्यजततिरुलाई व्याग 
बनाउने ताललम

िम्मा ८ िना

ताललम प्राप्त व्र्जक्तिरुलाई बबउपुुँिी र्वतरण ७ िना लाई

सिार्क सामाग्री र्वतरण कमल अपाांगता
सलमततमार्ि त

JxLnlro/ ७ थान,
a}zfvL २ थान
;]tf]58L ८ थान,
ONaf] ३ थान,
x]8kmf]g ४ थान िम्मा २४ थान

अपाांगता िएका व्र्जक्तिरुलाइ सिकारीमा शरे्र 
कार्िक्रम

११० िना

स्वास््र् बीमा कार्िक्रम ८ पररवार



त्यांकगत वववरण
क्र.
स

कार्िक्रमको नाम लािाजन्ित सांख्र्ा

१ एसी फ्रििममतु सम्बन्धी ताललम २२ िना

२ कफी बनाउने ताललम ५५ िना

३ लोकसेवा तयारी किा कायकु्रम ५० िना

४ अनतववपन्न असिाय िेष्ठ तथा
अपाङ्गता भएकािरुलाई न्यानो लनगा 
ववतरण

७० िना

५ अनत ववपन्न तथा गररवी तथा दललत 
पररवारलाई बंगनरका पाठा ववतरण

१४ िना



उद्यम ववकास कायकु्रम

• कायकु्रम लागू भएका वडा ३ र ५
• उद्यम ववकास सििकताु २ िना
• िम्मा बिेट २८,००,०००
• नयाँ लघनउद्मी तफु २१,६०,०००
• स्तरोन्नती तफु ६,४०,००० ( खच ुनभएको)



उद्यम ववकास कायकु्रम
क्र.स कार्िक्रमको नाम लािाजन्ित सांख्र्ा बिेट

gofF pBdL l;h{gf ८५ िना २१,६०,०००
१ pBd ljsf;  sfo{qmd af/] 

cled'vLs/0f, lkcf/P

२/२ पटक ३२,४००

२ pBdlzntf ljsf; tflnd

८ हदने
१०० िना ४ पटक १,५१,२००

३ k|fljlws ;Lk ljsf; 

tflnd

८५ िनालाई ३ महिने ताललम
२० िना ढाकाबननाई
६५ िना लसलाईकटाई

८,१०,०००



sfo{qmdsf kmf]6f]x?



लैंधगक हिांसा र्वरुद्िको १६ हदने अलिर्ान



Jf8f g+= # र ६ df !^ lbg] cleofg



Jf8f g+=! Dff

!^ lbg] cleofg



Affnd}qL ;DalGw s]xL kmf]6f]x?

j8f g++ $ df cfufdL sfo{of]hgfsf] af/]df 5nkmn 



ljBfno cg'udg  c/lgsf] cf=lj=sdn &



ljBfno cg'udg  gjb'u{]] cf=lj=sdn !



3/w'/Lx?df l:6s/ 6fF:g] qmddf



अपाङ्गता मैत्री भवन तथा भौनतक
संरचना ननमाुण समबन्धी कायकु्रम



/fli6«o afnlbj; @)&* efb| @(



अन्तराजष्िय श्रलमक महिला हदवस



प्रथम बालमतै्री वडा घोषणा कायकु्रम



बालमैत्री ववद्यालय घोषणा कायकु्रम



बालश्रममनतत िोटल तथा व्यवसाय अननगमन 
तथा जस्टकर टाँस



ववद्यालय अननगमन



ववद्यालय अननगमन



बालतलव संरिक लशिकलाइ ताललम



असिाय वदृ्ध आमालाई दमक महिला 
सनरिा गिृमा लैिाने क्रममा





वडा नं ४ का बालमैत्री गनतववगध



वडा नं ३ बालमैत्री वडा घोषणा कायकु्रम



बालमैत्री रणनीनतक योिना तिनमुा 
कायशुाला



बालमैत्री रणनीनतक योिना तिनमुा 
कायशुाला



दनव्यसुनी न्यननीकरण सम्बन्धी 
सचेतनामनलक कायकु्रम



पूण ुअशतत तथा अनत अशततअपांगता 
भएका पररवारका सदस्यिरुलाई िेरचाि गने 

सीप सम्बन्धी अलभमनखखकरण



धन्यबाद


