
“स्वच्छ ,समदृ्ध र भ्रष्टाचार रहित सरुमारानी गााँउपालिका ननमााणको आधार, 

“सशुासनयकु्त सामाजिक, आर्थाक ववकास र वातावरणमतै्री ववकलसत पवुााधार ।।” 

बार्षिक समिक्षा प्रमिवेदन  
 
 
 
 
 
 

आमथिक बषि २०७8/०७9 
 
 
 
 
 
 
 

सरुिारानी गाउँपामिका 
गाउँ कार्िपामिकाको कार्ाििर् बड ाँा  ,नर्ठूान  

िमु्बबनी प्रदेश  ,नेपाि  
२०७३ 
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फोटाहरु



बड्डाँडड बजडर क्षेत्र सडक कडलोपते्र 
योजनड

पहिलेको अवस्थड िडलको अवस्थड



13/SRM/NCB/2078/079 बड्डाँडड बजडर क्षेत्र सडक
कडलोपते्र योजनड
लडगत अनमुडन रकम रु ४०६६८३१.००
सम्झौतड रकम रु २९९१५४०.९८
कुल खर्च रकम रु १६३६३५९.०१



ऐरडवती बड्डाँडड पठुडखोलड दडङ्ग सडक 
स्तरोन्नती योजनड

पहिलेको अवस्थड िडलको अवस्थड



11/SRM/NCB/2078/079  ऐरडवती बड्डाँडड पठुडखोलड दडङ्ग 
सडक स्तरोन्नती योजनड
लडगत अनमुडन रकम रु २४९९९३९८.६१
सम्झौतड रकम रु १५३५८५५८.००
कुल खर्च रकम रु १५३५८५५७.०५



15/SRM/NCB/2078/079  ऐरडवती बड्डाँडड पठुडखोलड दडङ्ग 
सडक स्तरोन्नती योजनड
लडगत अनमुडन रकम रु १०२७०७२६.७६
सम्झौतड रकम रु ७१९३९३६.८५
कुल खर्च रकम रु २७२९८३०.१



12/SRM/NCB/2078/079 बड्डाँडड उपल्लोखटु्टी ततरडम सडक 
नयडाँ ट्रयडक तनमडचण
लडगत अनमुडन रकम रु ४८६०१९७.८३
सम्झौतड रकम रु १८५११३१.६४
कुल खर्च रकम रु १६८४७३५.३१



कुाँ डलेु तसरुवडरी मोटरबडटो तनमडचण योजनड
तबतनयोजजत रकम रु ५०००००
खर्च रकम रु ४६२६०२.२१



रत्न ेर्ौकी देजख ढडाँड गनडिड िदैु बङ्गलडर्लुी मोटरबडटो 
तनमडचण योजनड
तबतनयोजजत रकम रु १००००००
खर्च रकम रु ७६७२६२.९



जस्परु रडङ्गभडङ मोटरबडटो स्तरोन्नती योजनड
तबतनयोजजत रकम रु १५०००००
खर्च रकम रु ८२९११४.२



पडङवडङ दि िदैु सरुमडरमनी ६ नं वडड कडयडचलय जडने 
मोटर वडटो
तबतनयोजजत रकम रु १००००००
खर्च रकम रु ८५३३०६



बेतथखोलड झोलङेु्ग पलु सरुमडरडनी ६ 
तनमडचण सम्पन्न २०७८।०७९
झोलङु्गे पलुको लम्बडई ७६ तमटर



ल्यडब पररक्षण कडयच गने क्रममड



सडकको नडप तलने क्रममड प्रमखु प्रशडसकीय अतिकृत र भौततक 
पूवडचिडर हवकडस सतमतत संयोजक तथड ४ नं वड अध्यक्ष ज्यूिरु



तततत्रबडझ तसंर्डई कुलो तनमडचण योजनड
तबतनयोजजत रकम रु १५००००
खर्च रकम रु १५००००



तततत्रबडझड तसर्डर्च कुवड तनमडचण
तबतनयोजजत रकम रु १०००००
खर्च रकम रु ५१५४५.२३



दभडचन खोलड िडन पकेट
तबतनयोजजत रकम रु ४६५०००
खर्च रकम रु ४४८०९३.३



िंसपरु बिृत खडनेपडनी तनमडचण योजनड
तबतनयोजजत रकम रु २१०००००
खर्च रकम रु १८५७८११.५४



िंसपरु बिृत खडनेपडनी तनमडचण योजनड सम्बन्िी अन्य तजस्बरिरु



गरुडसेनी तलफ्ट खडनेपडनी तनमडचण योजनड
तबतनयोजजत रकम रु ५०००००
खर्च रकम रु ४३८३४२.०७



र्डभड खोलड लसनुबडरी खडनेपडनी तनमडचण योजनड
तबतनयोजजत रकम रु ७०००००
खर्च रकम रु ५२२८५७.८५



वडड कडयडचलय भवन तनमडचण वडड नं. २
लडगत अनमुडन रकम रु ५४९९९५३.३७
सम्झौतड रकम रु ३६६११२७.९१
कुल खर्च रकम रु 3539447.03



वडड कडयडचलय भवन तनमडचण वडड नं. ४
लडगत अनमुडन रकम रु ५४९९७५८.६३
सम्झौतड रकम रु ३५०६९०३.१५
कुल खर्च रकम रु ३४७०६७९.०६



ढडाँड खडनेपडनी हवितु क्षमतड हवस्तडर योनजड
तबतनयोजजत रकम रु ५०००००
कुल खर्च रकम रु ४५६८४७.२



जस्परु प्यडलीमडटी मो.बड. स्तरउन्नती



सजजकोट बहुढदेहव मो.बड. ममचत



भषुडल र्ौपडरी रडतिघडट मो बड ममचत



ररठे खोलड रज्जे तसर्डई कुलो



अदवुडबडरी तबरेबगर कुलो तनमडचण



जजतस टोल ददपड टोल कुलो तनमडचण



प्रभ ुतसर्डई कुलो



गररबी तनवडरणकड लडतग लघ ुउद्यम हवकडस कडयचक्रम अन्तगचत आ.ब.2078/079 मड 
गररएकड हक्रयडकलडपिरु

1.सडमडजजक पररर्डलन
• वडडकड जनप्रतततनति तथड कमचर्डरीिरुलडई लघु उद्यम हवकडस मोडेल बडरे जडनकडरी गरडर्एको ।
• वडड स्तरीय अतभमजुखकरण कडयचक्रम गरर सडतबकको वडड तथड बजस्त छनोट गररएको।



• सिभडतगतडत्मक ग्रडमीण लेखडजोखड कडयचक्रममड सडमडजजक तथड स्रोत नक्सड, सम्पन्नतड स्तरीकरण,
भेन जर्त्र, मौसमी पडत्रो, आदद बनडर् कडयचक्षेत्रको बडरेमड जडनकडरी तलईयो । 



• घरिरुी सवेक्षण गरी उनीिरुको घरको आतथचक अवस्थड तथड घरको सम्पणुच जडनकडरी तलई प्रतत 
व्यजि आय तनकडतलयो र सम्भडव्य उद्यमी छनोट गररयो । 

• छनोट भएकड सम्भडव्य उद्यमीिरुको लघु उद्यमी समिु गठन गररयो ।



२.उद्यमजशलतड हवकडस तडतलम
• व्यवसडय सरे्ततड तथड शरुु तडतलमकड तजस्वरिरु



३.तसप हवकडस तडतलम
• तसलडई तथड गडुीयड तडतलमकड तजस्वरिरु



३.तसप हवकडस तडतलम
• तसलडई तथड गडुीयड तडतलमकड तजस्वरिरु



सरुमडरडनी गडउाँपडतलकड वडड नं 2 र 5 मड संर्डलन भएको च्यडउाँ तडतलमकड तजस्वरिरु 



सरुमडरडनी गडउाँपडतलकड वडड नं 2 र 5 मड संर्डलन भएको तसलडई कटडई तडतलमकड तजस्वरिरु 

तसलडईको तडतलमको अनगुमन तथड प्रहवति िसतडन्तरणकड तजस्विरु



सरुमडरडनी गडउाँपडतलकड वडड नं 2र 5 मड बजडरीकरण सम्बन्िी कडयचक्रमको तजस्वरिरु 



सरुमडरडनी गडउाँपडतलकड वडड नं 2 र 5मड लघकुजडच सम्बजन्ि 
कडयचक्रमकड तजस्वरिरु



स्तरोन्नती तर्च
हवतभन्न तसप हवकडस तडतलम तथड प्रहवति िस्तडन्तरण गररएकड तजस्वरिरु



अपडङ्गतड भएकड व्यजििरुलडई भत्तड 
हवतरण गदै



अनडथ बडलबडतलकडिरुलडई भत्तड हवतरण 
गदै



पररर्य पत्र हवतरणकड तजस्वरिरु
जेष्ठ नडगररक पररर्य पत्र 

प्रदडन गदै
ग वगचको अपडङ्ग पररर्य पत्र 

प्रदडन गदै



लैंतगक हिंसड हवरुद्धको १६ ददने 
अतभयडन कडयचक्रमकड तजस्वरिरु



नडरी ददवश कडयचक्रमकड तजस्वरिरु



हवतभन् न ददवशिरु मनडउदडको तजस्वरिरु
अपडङ्ग ददवश मनडउदडको तजस्वर जडतीय हवभेद तथड रङ्गभेद उन्मूलन ददवश 

मनडउदडको तजस्वर





अदवुड बेसडर पकेट के्षत्रमड तमतनहटलर हवतरण गदै 





सरुमडरडनी गड.पड.र बडली संरक्षण प्रयोगशडलड खजरुड बडाँकेबडट बडली उपर्डर जशहवर 
संर्डलन गदै 



हकसडन संग गडउाँ सरकडर कडयचक्रमबडट खररद गररएको तमतनहटलर 



हकसडन संग गडउाँ सरकडर कडयचक्रमबडट खररद गररएको तमतनहटलर 



वडड नं.३ मड सनुौलो १००० ददनकड आमडिरुलडई १ ददने तरकडरी खेती सम्बजन्ि तडतलम 
संर्डलन पश्चडत तरकडरी तबउको कम्पोजजट  प्यडकेट हवतरण गदै 



दभडचन खोलड िडन पकेट के्षत्र सरुमडरडनी-२ मड सडहवत्री िडनको तबउ र तौलने मेजशन 
हवतरण गदै 



सरुमडरडनी गड.पड. ४ िनकोटमड बडख्रडपडलन तडतलम समडपन गदै गदडच



पश ुस्वडस््य घमु्ती जशहवर वडड नं.५ 



वडड नं. २ मड पशपुडलन समिु गठन गदै 



बडख्रड पकेट तनरन्तरतड कडयचक्रम अनसुडर तसद्धलेख बडख्रडपडलन पकेट सतमतत सरुमडरडनी २ 
र ५ कड कृषकिरुलडई बडख्रड हवतरण गदै



बडख्रड पकेट तनरन्तरतड कडयचक्रम अनसुडर तसद्धलेख बडख्रडपडलन पकेट सतमतत सरुमडरडनी २ 
र ५ कड कृषकिरुलडई बडख्रड हवतरण गदै



बडख्रड पकेट तनरन्तरतड कडयचक्रम अनसुडर सरुमडरडनी -५ मड संर्डलन गरेको ३ ददने 
बडख्रडपडलन तडतलम 



बडख्रड पकेट तनरन्तरतड कडयचक्रम अनसुडर सरुमडरडनी -२ मड संर्डलन गरेको ३ ददने 
बडख्रडपडलन तडतलम 



िनकोट बडख्रडपडलन पकेट सतमततकड कृषकिरुले बडख्रड पकेट कडयचक्रम अनसुडर ५०% 
अनदुडन सियोगमड तनतमचत बडख्रडको खोर 



िनकोट बडख्रडपडलन पकेट सतमततकड कृषकिरुलडई डडले तथड भईु घडाँसको बेनडच 
हवतरण गदै गरेको  



िनकोट बडख्रडपडलन पकेट सतमततकड कृषकिरुलडई ५०% बोयर क्रस बोकड हवतरण गदै 
गरेको 



कृजत्तम गभडचिडनबडट जजन्मएकड बोयर क्रस पडठडपडठी



भैंसीमड कृजत्तम गभडचिडन गदै  



विृत पोषण क्षमतड अतभवहृद्ध तडतलम



महिलड स्वडस््य स्वयंसेहवकड ददवस



मोबडर्ल स्वडस््य कडयचक्रमको सतमक्षड



न्यनुतम सेवड मडपदण्ड मलु्यङ्कडन कडयचक्रम



र्म्प्लडन्ट सेवडको सेटलडर्ट जक्लतनक



PNC Home Visit सतमक्षड तथड सडमडग्री 
हवतरण



कोतभड रडित हवतरण



विृत स्वडस््य जशहवर



आाँखड स्वडस््य जशहवर



गभचवती महिलडिरुकड लडतग अल्ट्रडसडउण्ड



महिलड स्वडस््य स्वयंमसेहवकड तडतलम



पडठेघर जडाँर्को जशहवर कडयचक्रम



औलो सम्बजन्ि सरे्तनड कडयचक्रम



दक्ष प्रसतुीकमीिरुकड लडतग जक्लतनकल मेन्टोररङ कडयचक्रम



बडलरोगको एकीकृत व्यवस्थडपन कडयचक्रमको 
अनसडर्ट कोजर्ङ



टोल विकास संस्थालाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम



िालक्लि िाल सञ्जालका सदस्र्हरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम







हवद्यडलयिरुमड पोषण सम्बन्िी िडजजरर जवडर् र भडषणकलड प्रततयोतगतड



वडड कडयडचलय र स्वडस््य संस्थडको लडतग तनशलु्क जग्गडदडतडिरुलडई सम्मडन कडयचक्रम



वडड कडयडचलय र स्वडस््य संस्थडको लडतग तनशलु्क जग्गडदडतडिरुलडई सम्मडन कडयचक्रम



हव स 2049 र 2054 मड तनवडचजर्त स्थडनीय 
जनप्रतततनिीिरुलडईसम्मडन कडयचक्रम



4 नं वडडमड र्लुो हवतरण कडयचक्रम



भिक्षा सभमभिमा स्थानीर् पाठ्र्क्रम भनमायणको प्रारुप सम्बन्धमा छलफल िथा रार् संकलन 
गदै



कक्षाकोठा सपुरीिेक्षणको झलक











कार्यक्रमका तस्विरहरु



पाठ्र्क्रम प्रिोधीकरण कार्यक्रमकका झलकहरू

इकाइ प्रमुि भििराज पखडिि

उद्घाटन मन्िव्र् राख्दै प्रमिु प्िासकइर् अधसकृि 
भिन्िामखण रेग्मी

िाभलममा छलफल गदै भिक्षकहरू

बालविबास 
सका 
समूहकार्य गदै



विद्यालर्मा कक्षा कोठामा भिक्षण भसकाइको सुपरीिेक्षण 

सरस्ििी मा.वि
िािा

सूर्ोदर् प्रा.वि.ढाि

जनिा मा.वि.बडिााँिा िीमसेन मा.वि.जस्परु



कडयडचलयमड नडगररक सिडयतड कक्ष(Help Desk) स्थडपनड
सरुमडरडनी गडउाँपडतलकड गडउाँ कडयचपडतलकडको कडयडचलयमड सेवडग्रडिीिरुलडई सेवड तलन आउाँदड
सिजजकरण तथड सियोग गरर सेवडप्रवडिलडई प्रभडवकडरी र सेवडग्रडिी मैत्री बनडउनको लडतग
कडयडचलयमड नडगररक सिडयतड कक्ष स्थडपनड गरर संर्डलनमड ल्यडर्एको ।



५ नं वडडमड उपभोिड सतमततकड पदडतिकडरीिरुकड लडतग अतभमजुखकरण तडतलम 



२ नं वडडमड उपभोिड सतमततकड पदडतिकडरीिरुकड लडतग अतभमजुखकरण तडतलम 



दशै अगडडी तत्कडल कडम गनुचपने योजनडकड उपभोिड सतमततकड पदडतिकडरीिरुकड 
लडतग अतभमजुखकरण तडतलम 



घर नक्शड पडस तथड अतभलेजखकरण सम्बन्िी अतभमजुखकरण तडतलम 



र्ोिोर संकलन गने भडडडाँ (Dustbin) व्यवस्थड 
• सरुमडरडनी गडउाँपडतलकड अन्तगचतको बड डडाँडड बजडर क्षते्रमड र्ोिोर मैलड व्यवस्थडपनको लडतग

सरुमडरडनी गडउाँ कडयचपडतलकडको कडयडचलयबडट व्यवस्थड गररएको र्ोिोर संकलन भडडडाँ
(Dustbin) वडड सतमततकड प्रतततनति वजडर व्यवस्थडपन सतमततकड पदडतिकडरीिरु स्थडतनय
बहुद्धजजवी र उपभोिड सडथै स्थडनीय प्रिरीिरुको रोिवरमड बड डडाँडड बजडरको हवतभन्न ४
स्थडनमड रडख्ने कडम समपन्न गररएको ।



र्ोिोर संकलन गने भडडडाँ (Dustbin) िस्तडन्तरण 
• सरुमडरडनी गडउाँपडतलकड अन्तगचतको दभडचन बजडर क्षेत्रमड र्ोिोर मैलड व्यवस्थडपनको लडतग

सरुमडरडनी गडउाँ कडयचपडतलकडको कडयडचलयबडट व्यवस्थड गररएको ४ जोडी ८ वटड र्ोिोर
संकलन भडडडाँ (Dustbin) सरुमडरडनी गडउाँपडतलकड प्रमखु प्रशडकीय अतिकृत श्री जर्न्तडमजण
रेग्मीद्धडरड वजडर व्यवस्थडपन सतमततकड पदडतिकडरीिरुलडई िस्तडन्तरण गररएको



आतथचक हवकडस सतमततको वडहषचक सतमक्षड



आ.व. २०७७।७८ को वडहषचक सतमक्षड कडयचक्रमको झलक



आ.व. २०७७।७८ को वडहषचक सतमक्षड कडयचक्रमको झलक



आ.व. २०७७।७८ को वडहषचक सतमक्षड कडयचक्रमको झलक


