
मिमि २०७८ कामििक ११ गिे आ.ब. 
२०७७/०७८ िा सम्पादिक विकास कार्िहरु र 

सेिा प्रबाहको

बावषिक समिक्षा प्रमिबेिन २०७८

सरुिारानी गाउँपामिका, प्रू्ठान
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1.स्थानीर् िहको संक्षक्षप्त पररचर् 

• गाउँपामिकाको नािः सरुिारानी
• गाउँपामिका घोषणा मिमिः २०७३/११/२२
• प्रिेशः िकु्षम्िमन
• िेशान्िरः 82º45'00"िेक्षि 82°57'30" पिुी िेशान्िर
• अक्षांशः 27°53'30"िेक्षि 28°03'00" उत्तरी आक्षांश
• साविकका गाविसः

बाङे्गशाि, हंशपरु, ढुङे्गगढी र मिराि ५-९ िथा धिुाङ्ग ७ र ८
• िडा संखर्ाः ६
• कुि क्षेत्रफिः157.97 बगिमिटर



• कुि जनसंखर्ाः २३९६२
• जम्िा घरधरुीः ४०८९
• िवहिाको जनसंखर्ाः ११७४५ (49.02 %)
• परुुषको जनसंखर्ाः 12217 (50.98 %)
• िगर जनजािीः 47.62 %

• अन्र् जनजामिः 22.94 %

• िमििः 17.19 %

• ब्रह्माणः 6.28 %

• के्षत्रीः 5.97 %

• मबद्यािर् संखर्ाः ३१ ( िा.वि.-७, आधारभिुः २१ संस्थागिः ३)
• स्िास््र् संस्थाः ७ (स्िास््र् चौक ः३, आधारभिु स्िास््र् सेिा केन्रः४)



३. आम्दानी र खर्च
सि.नं. स्रोत िमहू स्रोत

१ िंघीय िरकार िमाननकरण अनदुान

२ िंघीय िरकार शितच अनदुान

३ िंघीय िरकार िमपरुक अनदुान
४ िंघीय िरकार राजस्व बााँडफााँड

५ प्रदेश िरकार िमाननकरण अनदुान

६ प्रदेश िरकार शितच अनदुान  र्ालु

७ प्रदेश िरकार ववषशे अनदुान र्ालु

८ प्रदेश िरकार िमपरुक अनदुान र्ालु
९ प्रदेश िरकार राजस्व बााँडफााँड
११ अन्तररक श्रोत आन्तररक श्रोत
जम्मा

बजेट ननकािा
र्ालु पूाँजीगत जम्मा र्ालु पूाँजीगत जम्मा
३३१९० ४८७०९ ८१८९९.० ३३४१५ ३९४७८ ७२८९३

148479 34546 183025 136796 32502 169298

० २५५५ २५५५ 0 2555 २५५५

६५६०७ ६४०० ७२००७ ४९६०६ ६००० ५५६०६

२३९८ २६७० ५०६८ २३९८ २६६९ ५०६७

६८५० १०००० १६८५० ५९१६ ९९४६ १५८६२

१५०० ४५०० ६००० १२७१ ३६३५ ४९०६.००

३०४० ११९६० १५००० २०५३ १०४७१ १२५२४

६७३ २६७० ३३४३ ६५० ३२१५ ३८६५
१६३१२ १३६०५ २९९१७ १२४९२ १२४२० २४९१२

२७८०५१ १३७६१६ ४१५६६७ २४४६०२ १२०३४० ३६४९४२.०



आम्दानी र खर्च.....
सि.नं. स्रोत िमहू स्रोत

१ िंघीय िरकार िमाननकरण अनदुान

२ िंघीय िरकार शितच अनदुान  र्ालु

३ िंघीय िरकार िमपरुक अनदुान र्ालु
४ िंघीय िरकार राजस्व बााँडफााँड

५ प्रदेश िरकार िमाननकरण अनदुान

६ प्रदेश िरकार शितच अनदुान  र्ालु

७ प्रदेश िरकार ववषशे अनदुान र्ालु

८ प्रदेश िरकार िमपरुक अनदुान र्ालु
९ प्रदेश िरकार राजस्व बााँडफााँड
११ अन्तररक श्रोत आन्तररक श्रोत
जम्मा

खर्च ववविय प्र. भौनतक प्र.
र्ालु पूाँजीगत जम्मा

२८१५६ 39478 ६७६३४ 82.6 92.79

122796 32502 155298 84.9 91.73

0 2550 2550 99.8 99.8

49606 3630 ५३२३६ 73.9 95.74

1424 2307 ३७३१ 73.6 73.63

5916 9946 १५८६२ 94.1 100

1271 3635 ४९०६ 81.8 100

2053 10471 १२५२४ 83.5 100

650 2250 २९०० 86.7 75.03

12492 9592 २२०८४ 73.8 88.65

224370 113816 ३३८१८६ 81.4 92.67



४. क्षेत्रगत खर्च वववरण
सि.नं. के्षत्र/उप क्षेत्र ववननयोजन खर्च खर्च (%)
१ आर्थचक ववकाि ४,८३,५९,६५१ .९६ ३,५९,७७,४११ .०४ ७४.४
१ कृवष ३,१८,३३,०५०.९६ २,३४,३७,९७३.८५ ७३.६३
२ उद्योग २९,००,००० १८,७४,९९७ ६४.६६
३ पयचटन १७,६०,००० १४,२९,०३४.२९ ८१ .२
४ िहकारी १६,००,००० १५,४८,८६६.२७ ९६.८
५ जलश्रोत तथा सिरं्ाई ५४,३६,५१६ ४१ ,८४,८९१ .६३ ७६.९८
६ पशुपन्छी ववकाि ४७,३०,०८५ ३५,०१ ,६४८ ७४.०३
७ वाणणज्य १ ,००,००० ० ०
२ िामाजजक ववकाि २१ ,७५,५५,५०५ १८,६१ ,८५,४३०.६७ ८५.५८
१ सशक्षा १४,४६,४९,०१३ १२,७६,८२,६७५.४१ ८८.२७
२ स्वास््य २,४९,९५,०६२ १ ,९७,४८,७८०.८० ७९.०१
३ खानेपानी तथा िरिफाई २,५८,०३,३३० १ ,९३,८३,०६१ .७२ ७५.१२
४ भाषा तथा िंस्कृनत ३०,४०,००० २६,९२,५८५.६५ ८८.५७

५
लैंर्गक िमानता तथा 
िामाजजक िमावेशीकरण ३५,७८,५०० २४,२९,११० ६७.८८

६ युवा तथा खेलकुद ६,६०,००० ६,४९,३०७.९२ ९८.३८
७ जनिंख्या तथा बिाईिराई २,५७,००० २,५६,६८६.२८ ९९.८८

८
िामाजजक िुरक्षा तथा
िंरक्षण १ ,४५,७२,६०० १ ,३३,४३,२२२.८९ ९१ .५६



क्षेत्रगत खर्च वववरण.............
३ पूवाचधार ववकाि ५,५७,९४,८१९ ४,५४,९४,४६८.५९ ८१ .५४
१ यातयात पूवाचधार २,८१ ,९८,४६१ २,४५,५४,४७४.६३ ८७.०८
२ भवन, आवाि तथा िहरी ववकाि २,२४,८१ ,३५८ १ ,६८,३१ ,८११ .४५ ७४.८७
३ उजाच १४,४०,००० ४,३३,६६९.८१ ३०.१२
४ िम्पदा पूवाचधार १७,२५,००० १७,२५,००० १००
५ बबज्ञान तथा प्रबबर्ध १९,५०,००० १९,४९,५१२.७० ९९.९८
४ िशुािन तथा अन्तरिम्बजन्धत के्षत्र १ ,६०,१७,२०० १ ,१५,५५,८३९.०२ ७२.१५
१ बन २,००,००० २,००,००० १००
२ वातावरण तथा जलवायु ५,००,००० ४,९६,८६१ ९९.३७
३ ववपद व्यवस्थापन ६०,००,००० ५२,२९,२७१ .६३ ८७.१५
४ शाजन्त तथा िुव्यवस्था २५,७०,००० २१ ,९५,१३०.८४ ८५.४१
५ कानुन तथा न्याय ५,००,००० ३,७०,७०० ७४.१४
६ शािन प्रणाली ४१ ,१४,१०० २३,७१ ,८५०.५५ ५७.६५
७ योजना तजुचमा र कायचन्वयन ४,२५,१०० ३,९९,४७५ ९३.९७
८ अनुगमन तथा मूलयांकन ३९,००० ० ०
९ प्रशािकीय िुशािन ४,३३,००० २,९२,५५० ६७.५६
१० वविीय िुशािन १२,३६,००० ० ०

५
कायाचलय िञ्र्ालन तथा 
प्रशािननक ७,७९,४०,२२८ ५,८९,७३,५९३.४४ ७५.६७

१
कायाचलय िञ्र्ालन तथा 
प्रशािननक ७,७९,४०,२२८ ५,८९,७३,५९३.४४ ७५.६७

कुल जम्मा ४१ ,५६,६७,४०३.९६ ३३,८१ ,८६,७४२.७६ ८१ .३५

सि.नं. के्षत्र/उप क्षेत्र ववननयोजन खर्च खर्च (%)



क्र.सं. वििरण गाउँकार्यपा
लिका 

िडा न.ं१ िडा नं.२ िडा नं.३ िडा नं.४ िडा नं.५ िडा नं.६ जम्मा

१ िम्पनत कर ० ५९२८१ .५० ८९९११ .५० ४१६२३ ५२२३८ १८६५८ १९८५४ २८१५६६
२ व्यविाय कर ३५३६९५ ० ० ० ० ० ० ३५३६९५

३ भुमी तथा 
मालपोत कर

०.०२ ८०६०८.७५ १००३८.५० १५४४६२.७९ ११६०७८.१७ ९६३६७.७७ २१९६३२.१० ७६७५१८.१०

४ एकीकृत 
िम्पनत कर

० ० ० ० १३२० ० ० १३२०

५ भुमी तथा 
मालपोत कर

१९०७७१२.६० ० ० ० ० ० ० १९०७७१२.६
०

६ घर बहाल कर १३८६४८.८८ ० ० ० ११५३६ ० ० १५०१८४.८८

७ व्यविाय 
रजजष्ट्रेशन
दस्तुर

० ० ० ० ० ५०० ० ५००

८ अन्य कर ० २०० १२० ० ० ५५० ० ८७०
९ ववद्धतु िेवा

शुलक
० ० ० २०० २०० ० ० ४००

१० अन्य िेवा 
शुलक

१७८० ० ४६० ६२५० २० १६४० ८९० ११०४०

११ न्यानयक 
दस्तुर

२५०० ० ० १५०० ७०० ५०० ११० ५३१०

१२ सशक्षा क्षते्रको
आम्दानी

२००० ० ० ० ० ० ० २०००

5. आन्िररक आम्िानीको वििरण



क्र.
सं.

वििरण गाउँकार्यपा
लिका 

िडा नं.१ िडा नं.२ िडा न.ं३ िडा नं.४ िडा नं.५ िडा नं.६ जम्मा

१३ परीक्षा 
शलुक

१६६०० ० ० ० ० ० ० १६६००

१४ अन्य 
प्रशािननक 
िेवा शलुक

० ० ५० १०३०५ ० ० २०० १०५५५

१५ नक्िा पाि 
दस्तुर

१९८५८ ० १५०० ० २१४० ० ० २३४९८

१६ सिफाररि
दस्तुर 

१००० २१२७०० ४१६६० १६६९५० ६७०५० ४७१९० २०१०० ५५६६५०

१७ व्यजक्तगत 
घटना दताच
दस्तुर

० १२१०० १६५०० २०६५० २०६१० १२२०० २५२६० १०७३२०

१८ नाता 
प्रमाणणत
दस्तुर

० ५३५० १७५० २७७० ९३५० ६८९० ३९७० ३००८०

१९ अन्य दस्तरु ८८०१० ७०० २० ८०६० ६९४० ५५००० ९२९० ११८५२०
२० खानी 

रोयलटी 
६९६४७ ० ० ० ० ० ० ६९६४७

२१ घर जग्गा 
रजजष्ट्रेशन

५०० ० ० ० ० ० ० ५००

२२ घर कर ० ० ० ६७५४ ३३० ० ० ७०८४



क्र
.सं
.

वििरण गाउँकार्यपा
लिका 

िडा नं.१ िडा नं.२ िडा नं.३ िडा नं.४ िडा नं.५ िडा नं.६ जम्मा

२
३

जडडबटुट 
कवाडी र 
जीवजन्तु कर

७६०५० ० ० ० ० ० ० ७६०५०

२
४

बााँडफााँड भई 
प्राप्त दहिर 
बहिरको 
बबक्रीबाट प्राप्त
हुने आय

४०४६९२६ ० ० ० ० ० ० ४०४६९२६

२
५

सिफाररि 
दस्तुर 

१८०० ५००० २३४०५० १६६०० ७७२५० ४३४०० ७८८५० ४५६९५०

२
६

अन्य आय ४१८७९९.५
१

० ० ० ० ० ० ४१८७९९.
५१

जम्मा ७१४५५२७.
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६ दैननक प्रशासननक कामकाज (िडा स्तरबाट)
क्र.सं वििरण िडा.१ िडा.२ िडा.३ िडा.४ िडा न. ५ िडा न. ६ जम्मा
१ ना.प्र.प. सिफाररि ११० १५३ ११२ १३१ ९८ 87 ६९१
२ ना.प्र.प्रनतसलपी १४ ६० ४६ ३६ २७ 58 २४१
३ घरबाटो सिफाररि १४३ १३२ ८८ ३१ १९ 39 ४५२
४ जग्गा नामिारी ११ १८ ६ ६ ३ 17 ६१
५ जग्गाधनी प्रमाण पुजाच 

प्रनतसलपी सिफाररि 8 ० 5 3 ० 5 २१
६ र्ारककलला प्रमाणणत ८९ १४६ ७० ३२ २४ 12 ३७३
७ िम्पती मुलयाङ्कन ० ० २१ १४ ९ 9 ५३
८ आयस्रोत सिफाररि 21 ० 26 10 १४ 9 ८०
९ नाता प्रमाणणत ३० ३३ २५ २२ २१ 43 १७४
१० पेन्िनर सिफाररि 0 १ 2 2 १ 3 ९
११ नामथर िंशोधन ० ० १२ ० १ 3 १६
१२ अपाङ्ग पररर्य पत्र ५ ८ ५ ३ ६ 0 २७
१३ दासलत तथाजनजाती 

प्रमाणणत 3 १३ 41 13 ३९ 14 १२३
१४ बैंक खाता िञ् र्ालन र

बन्द २४ २५ ८ २५ ४ 32 ११८
१५ योजनाको रकम भुक्तानी ५२ ३३ २७ २५ २७ 22 १८६
१६ िूर्ना तथा पत्रार्ार ० २३ १०८ २१ ७ 12 १७१
१७ अगें्रजी सिफाररि ० १६ ० ० ० 0 १६
१८ व्यविाय दताच ९ १०० ३५ १३ १७ 10 १८४
१९ अन्य ववववध सिफाररि 446 ५७६ 504 521 ३८२ 64 २४९३
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व्र्क्ततगत 
घटना दताय िडा.१ िडा.२ िडा.३ िडा.४ िडा न. ५ िडा न. 

६ जम्मा

१ जन्म  दताच म. 77 ७५ 48 53 ५९ 86 ३९८
प.ु 81 65 56 46 ५३ 92 ३९३

२ मतृ्य ुदताच म. 18 12 21 10 ४ 12 ७७
प.ु 24 23 14 15 ९ 25 ११०

३ वववाह दताच जोडी 25 49 30 27 ३१ 46 २०८

४

बिाइिराई -
आएको

घर ७ ६ १५ १ ५ 0 ३४
जना 29 31 72 8 २८ 0 १६८

बिाइिराई-
गएको

घर 5 10 13 8 ३६
जना 15 41 49 43 १४८

५ िम्बन्ध ववच्छेद जोडी १ ३ ३ ० ० 0 ७
६ प्रनतसलपी प्रदान 11 0 25 ० 312 ३४८
C जानकारी तथा सचूना टाँस ०
१ वडा कायाचलयबाट प्रकासशत 

िरू्ना ० २५ ४ ७ ६ 12 ५४
२ गाउाँ पासलकाबाट प्रकासशत 

िरू्ना 0 28 25 18 ० 0 ७१
३ अन्य कायाचलयबाट प्रकासशत 

िरू्ना 0 13 12 3 १ 0 २९
D िडा सलमनत ०
१ वडा िसमनतको बठैक 39 36 37 33 ३६ 56 २३७
२ भएका ननणचय 49 108 72 0 ६१ 79 ३६९



E भौनतक ननमायणको कार्य िडा.१ िडा.२ िडा.३ िडा.४ िडा न. ५ िडा न. ६ जम्मा
१ कुल योजना ५२ ३३ २८ २६ २७ 24 १९०
३ िवे भएका योजना ५२ ३३ २८ २६ २७ 26 १९२
४ लागत इजष्ट्टमेट प्राप् त 

भएका योजना ५२ ३३ २८ २६ २७ 26 १९२
५ िम्झौता भएका ४८ ३३ २८ २६ २७ 26 १८८
६ ननमाचण कायच िम्पन् न 

भएका योजना ४८ ३३ २७ २५ २७ 24 १८४
िडा स्तरीर् र्ोजना 
अनुगमन सलमनत 0 ०

१ िसमनतले अनुगमन 
गरेको योजना िंख्या ३५ ३३ २७ २५ २७ 22 १६९

२ िसमनतको बंठक िंख्या ३५ ४० ३३ २५ २२ 22 १७७
३ भुक्तानीको लार्ग

सिफाररि योजना ३५ 33 27 25 २७ 22 १६९
सामाक्जक सुरक्षा भत्ता 
तर्य
(ननिेदन नविकरण)

१ जेष्ट् ठ नागररक 119 128 129 105 ९८ 100 ६७९
२ दसलत जेष्ट् ठ नागररक ३२ ३९ २३ १२ १६ 7 १२९
३ एकल मटहला 79 35 32 33 २० 46 २४५
४ ववधवुा ४४ 53 48 61 ३० 61 २९७
५ अनत अशक्त अपाङ्ग 10 11 18 26 ११ 7 ८३
६ पूणच अपाङ्ग 12 6 6 2 २ 2 ३०
७ दसलत बालबासलका 52 72 69 45 ३५ 38 ३११
८ लापोन्मूख आदीवािी

जनजाती 0 0 0 0 ० 17 १७
९ लापोन्मूख बालबासलका 0 0 0 0 ० 1 १

जम्मा ३४८ ३४४ ३२५ ३८४ २१२ 279 १८९२



७. उपिब्धीहरु 

सडक
• सडक िििि – ५९.३५ वक.मि.
• सडक ग्राभेि – ६.39 वक.मि
• सडक नर्ाँ ट्रर्ाक – 10.54 वक.मि.
• सडक पक्की – 0.19 वक.िी. ( िभािन-झो.प ु िो.िा.)
मसचाई
• पक्की कुिो – 3.6३ वक.मि.
• पक्की डडु – ४२ मिटर
• पाईप िररि – 3.02 वक.मि.
िानेपानी
• पाईप िररि – 27.08 वक.मि.
• GI पाईप िररि -1.3७ वक.मि.

पिुािधार विकास िफि



वििरण आन्िररक स्रोि संक्षघर् वि.स प्रिेश सिपरुक प्रिेश राजस्ि प्रिेश ससिि संक्षघर् ससिि जम्िा

िानेपानी िथा 
सरसफाइ १088०००० ५५००००० 16380000

सडक िथा पिु ५००००० १४४००००० २५००००० ५००००० १०००००० 18९00000

भिन िथा 
सहरी विकास १३५०००० ८१४५००० २०००००० २५००००० 13995000

क्षशक्षा ३००००० २०६९७५० ८०००००० १६९५०००० 27319750

मसचाई ३५००००० ३५००००० ४३००००० ११३00000

उजाि/विद्यिु 1140000 300000 1440000

संस्कृमि प्रिर्द्िन 
िथा पर्िटन 130000 2300000 1500000 760000 4690000

कुि जम्िा २२80000 42६64750 11500000 2300000 1५०60000 20450000 94024750



र्ोजना संखर्ा – १3
सम्पन्न र्ोजना – १2 (ढाड िानेपानी र्ोजना)



मस.नं र्ोजना वििरण विमनर्ोक्षजि रकि िचि रकि भौमिक प्रगमि िचि प्रमिशि

१ हंशपरु िहृि िा पा र्ोजना ६०००००० ५२१३८५७.६६
मबजिुी िथा पाइप 
िाइन कार्ि १२.४३
वक मि

८६.९०

२ धनकोट िानमसङ्ग िान्रे िा पा ५०००००० २९८९६३८.५७
पाइप िाइन िथा 
िोटर िररि १.१५ 
वकमि पाइप HDP

५९.७९

३ प्र्ामििाटी सौराकोट गोिधारा िा 
पा २४००००० २१४३९८१.८ पाइप िाइन ट्याङ्की

मनिािण ४ वकमि ८९.३३

४ िानेपानी र्ोजना िििि संभार २२०००० २२०००० १००

५ ईनार िथा िा पा िििि ४६०००० ४१८००० ईनार मनिािण ९०.८७

६ ढाड िानेपानी र्ोजना मनिािण ५००००० ० - ०

७ गनाहा गरुुङ्गटोि िानेपानी मनिािण 
र्ोजना २००००० १९३६७२ ट्याङ्की मनिािण िथा 

पाईप िाईन विस्िार ९६.८४



मस.नं र्ोजना वििरण विमनर्ोक्षजि
रकि

िचि रकि भौमिक प्रगमि िचि प्रमिशि

८ ढुङ्गेगवढ प्रहरी चौक  शौचािर् 
मनिािण

५०००० ४९५०० शौचािर् मनिािण ९९

९ सन्चरिोिा वहिेिोिा िानेपानी 
र्ोजना

२००००० १९८०४०.०५ पाईप िररि िथा इन्टेक मनिािण ९७.५

१० मभमत्र िोिा िकुिकेु परुानो िेि 
िा पा र्ोजना

७००००० ६५९९२६.२४ पाईप िररि ,िाइन विस्िार िथा 
इन्टेक मनिािण

९४.२७

११ विररङ्कोट राङ्गभाङ्ग िानेपानी िाइन 
विस्िार

१५०००० १४८४५६.५५ पाईप िररि ,िाइन विस्िार ९८.९७

१२ पाङ्गकोट मिफ्ट िानेपानी िििि ४५०००० ४२८८१८.७८ पाईप िररि ,िाइन विस्िार िथा 
ब्िक मिकािण कार्ि

९५.२९

१३ टाकुरा िा पा र्ोजना ५०००० ४९९८९.३२ पाईप िररि ,िाइन विस्िार ९९.९७

जम्िा 16380000 12713880.97 0 77.62



र्ोजना सङ्खखर्ा – २५
सम्पन्न र्ोजना – २४
सडक िििि – ५९.३५ वक.मि. 
सडक ग्राभेि – ६.39 वक.मि
सडक नर्ाँ ट्रर्ाक – 10.54 वक.मि.
वपच सडक – 0.19 वक.िी. ( िभािन-झो.प ुिो.िा.)



मस.नं र्ोजना वििरण विमनर्ोक्षजि
रकि

िचि रकि भौमिक प्रगमि िचि प्रमिशि

१ थक्िेनी िकुुि टी िोटरिाटो स्िरीन्नमि
र कल्भटि मनिािण

५०००००० ४३९६४१४.१ सडकको स्िरोन्निी िथा ६ मि
िम्बाई र ४ मि चौडाईको स्ल्र्ाब 
कल्भटि मनिािण

८७.९३

२ बड्ाँडा  एराििी िोटरबाटो स्िरोन्निी १०००००० ९४९७५०.८३ सडक ग्रर्ाभि िथा कवटङ्ग कार्ि ९४.९८

३ िभािन एराििी पक्की नािी मनिािण १०००००० ० - ०

४ िभािन िनिविर िोटरिाटो स्िरोन्निी १०००००० ९९०२०९ ग्रर्ाभि कार्ि,पक्की नािी मनिािण ९९

५ डाङ्गमसङ्ग िान्रे िोटरिाटो मनिािण १५००००० १३५०८७५.३ नर्ाँ ट्रर्ाक मनिािण ९०.०६



मस.नं र्ोजना वििरण विमनर्ोक्षजि
रकि िचि रकि भौमिक प्रगमि िचि प्रमिशि

६ जसपरु प्र्ािीिाटी िोटरिाटो 
मनिािण १०००००० ९९१७५८.५५ नर्ाँ ट्रर्ाक मनिािण ९९.१८

७ मभङ्खग्री िोिा धनकोट
िोटरिाटो मनिािण ७००००० ६९८९९१.९४ नर्ाँ ट्रर्ाक मनिािण ९९.८५

८ िोररर्ाटोि फोसािबाङ्ग
िोटरिाटो स्िरोन्निी ५००००० ४७५७२६.६४ ग्रर्ाभि कार्ि,कजिे मनिािण ९५.१५

९ स्िगिद्वारी गेट गनाहा
बङ्गिाचिुी िोटरिाटो मनिािण ४००००० ४००००० नर्ाँ ट्रर्ाक मनिािण १००

१० गनाहाढाड िोटरिाटो स्िरोन्निी ४००००० ३९९७२१ नर्ाँ ट्रर्ाक मनिािण ९९.९

११ सानावकसान राप्ती िो िा
स्िरोन्निी २००००० १९३९९५.१ ग्रर्ाभि कार्ि ९६.९९



मस.नं र्ोजना वििरण विमनर्ोक्षजि 
रकि

िचि रकि भौमिक प्रगमि िचि प्रमिशि

१२ विमभन्न सडकहरुको िििि
संभार र्ोजना १ न

५००००० ४५०२८१.२१ ग्रर्ाभि कार्ि ९०.०५

१३ विमभन्न सडकहरुको िििि
संभार र्ोजना २ न 

८००००० ७५९३९३.६३ बाटो सफा गने िथा काट्ने
कार्ि,Gabion जािी भने कार्ि,hume
pipe

९४.९२

१४ पािथुान नौघाट िो िा 
स्िरोन्निी

२००००० २००००० िो िा स्िरोन्निी १००

१५ विमभन्न सडकहरुको िििि
संभार र्ोजना ३

८००००० ८००००० सडकहरुको िििि संभार १००

१६ ओिरडाँडा ढाँि िो िा मनिािण ३००००० २९९७३३.१२ नर्ाँ ट्रर्ाक ओपमनङ्ग ९९.९१

१७ बड्ाँडा बैके िो िा मनिािण २५०००० २४९९६१.७३ नर्ाँ ट्रर्ाक ओपमनङ्ग ९९.९८



मस.नं र्ोजना वििरण विमनर्ोक्षजि 
रकि

िचि रकि भौमिक प्रगमि िचि प्रमिशि

१८ बड्ाँडा बेशी गाउँ िो िा 
स्िरोन्निी

२००००० २००००० बाटो सफा गने िथा काट्ने
कार्ि,जािी भने कार्ि

१००

१९ बड्ाँडा धनकोट िो िा 
स्िरोन्निी

३५०००० ३४९९५६.८२ बाटो सफा गने िथा काट्ने
कार्ि

९९.९८

२० विमभन्न सडकहरुको िििि
संभार र्ोजना ५ न

३००००० ३००००० बाटो सफा गने िथा काट्ने
कार्ि

१००

२१ पनुटोि टाकुरा िो िा मनिािण २००००० १९९९७८.५ बाटो काट्ने कार्ि ९९.९८

२२ उपल्िो गोिधारा िो िा मनिािण २००००० १९९०२९.५७ बाटो काट्ने कार्ि ९९.५१

२३ टुनीिोिा िाझटोि िो िा
मनिािण

१००००० ९९१४२.७३ बाटो काट्ने कार्ि ९९.१४

२४ विमभन्न सडकहरुको िििि
संभार र्ोजना ६ न

३००००० ३००००० बाटो सफा गने िथा काट्ने
कार्ि

१००

२५ कुडुिे मसरुिारी िेउरानी िो.बा. 
मनिािण

१०००००० ८८८०५३.५१ बाटो काट्ने कार्ि ८८.८०

२६ िभािन चोक झो प ुिो िा
स्िरोन्निी ७००००० ७००००० सडक वपच गने कार्ि १००

18९00000 16८42973.28 8९.११



र्ोजना संखर्ा : ८
सम्पन्न र्ोजना संखर्ाः ७



मस.नं र्ोजना वििरण विमनर्ोक्षजि रकि िचि रकि भौमिक प्रगमि िचि प्रमिशि

१ गाउँपामिकाको प्रशासमनक भिन ६५५९३२४ ६४८८५७६
प्रशासमनक भिन मनिािण
सम्पन्न ९८.९२

२ िडा कार्ाििर् भिन मनिािण 
िडा नं ५ १६००००० १६००००० िडा कार्ाििर् भिन मनिािण 

सम्पन्न १००

३ िडा कार्ाििर् भिन मनिािण 
िडा नं ६ १६००००० िडा कार्ाििर् भिन मनिािण 

सम्पन्न १००

४ बहउुदे्दशीर् सभा हि िििि १००००० ९९०००० बहउुदे्दशीर् सभा हि िििि
सम्पन्न ९९

५ िनिविर सभाहि िििि ४५००० ४५००० िनिविर सभाहि िििि सम्पन्न १००

६ स्िास््र् चौक  भिन मनिािण ५००००० ० - ०

७ स्िास््र् चौक  भिन मनिािण ५००००० ४८५००० प्िास्टर,पमनङ्ग,िाइररङ्ग ९७

८ ढुङ्गेगडी स्िास््र् चौक  भिन 
मनिािण २५००००० २५००००० स्िास््र् चौक  भिन मनिािण 

कार्ि १००

जम्िा 14304324 13708576 95.84



• र्ोजना सङ्खखर्ा -२८
• सम्पन्न भएको र्ोजना -२४  



मस.नं र्ोजना वििरण विमनर्ोक्षजि 
रकि

िचि रकि भौमिक प्रगमि िचि प्रमिशि

१ निनुा विद्ध्र्ािर् विकास 
अन्िगििको प्रशासमनक भिन 
मनिािण,बाङ्गेसाि

८६५०००० ८६२४७७३ प्रशासमनक भिन मनिािण कार्ि ९९.७१

२ सत्र् िा वि ििेरी ४०००००० ३९८७६६८ चार कोठे भिन मनिािण कार्ि ९९.६९

३ सरस्ििी िा वि चाभा ४०००००० ३९८५२२३ चार कोठे भिन मनिािण कार्ि ९९.६३

४ जनिा िा वि बड्ाँडा ३६००००० ३५९२३६३ चार कोठे भिन मनिािण कार्ि ९९.७८

५ सत्र् िा वि ििेरी १५००००० १५००००० परुानो भिनको Retrofitting १००

६ सरस्ििी िा वि चाभा १८००००० १८००००० िईु कोठे भिन मनिािण कार्ि १००

७ िास शौचािर् मनिािण सरु्ोिर् 
प्रा वि

७००००० ६८९०४५.०३ िास शौचािर् मनिािण कार्ि ९८.४४



मस.नं र्ोजना वििरण विमनर्ोक्षजि 
रकि

िचि रकि भौमिक प्रगमि िचि प्रमिशि

८ िास शौचािर् मनिािण एश्वर्ि प्रा
वि

७००००० ६८७२२८.७८ िास शौचािर् मनिािण 
कार्ि

९८.१८

९ विद्यािर् िििि िथा रंगरोकन ३००००० १७४००० विर्द्र्ािर् िििि िथा
रंगरोकन कार्ि

५८.०३

१० विद्यािर् िििि संभार १४९७५०

११ िोिापारी बाि विकास भिन 
मनिािण र्ोजना

२५००००

१2 छात्रािास बािविकास केन्र 
भिन िििि  सधुार र्ोजना

१००००० ९२२५१.३२ प्िास्टर कार्ि ९२.२५

१3 फैजिु इस्िामिक ििरसा िििि 
सधुार र्ोजना

६०००० ६०००० झ्र्ाि राख्नने कार्ि १००



मस.नं र्ोजना वििरण विमनर्ोक्षजि रकि िचि रकि भौमिक प्रगमि िचि प्रमिशि

१4 िड्क प्रा वि क्षझमिबाङ्ग नर्ाँ 
छानो मनिािण

१००००० १००००० नर्ाँ छानो िगाउने कार्ि १००

१5 भोम्पािी िािविकास केन्र 
भिन िििि सधुार र्ोजना

१००००० १००००० प्िास्टर गने कार्ि १००

१6 िड्केश्वरी िा वि फमनिचर 
मनिािण

१००००० १००००० ३८ िटा बेन्च डेस्क मनिािण १००

१7 िािविकास आ वि गनाहा 
िििि सधुार

५०००० ५०००० िाउन्डरी िाि मनिािण १००

१8 सरु्ोिर् प्रा वि वफल्ड मनिािण १००००० १००००० िाि मनिािण कार्ि १००

19 कास्कोट इस्िामिक ििरसा 
िििि सधुार

६०००० ५०९५६.८४ कक्षा कोठा िििि कार्ि ८४.९२

२0 सरस्ििी िा वि चाभा िानेपानी 
ट्याङ्की मनिािण

२००००० १८६९८५.६५ ट्याङ्की मनिािण कार्ि ९३.०२



मस.नं र्ोजना वििरण विमनर्ोक्षजि रकि िचि रकि भौमिक प्रगमि िचि प्रमिशि

२1 कल्पना िािविकास केन्र
िानेपानी र शौचािर् मनिािण ६०००० 53396.62 शौचािर् मनिािण 88.99

२2 सजृना िािविकास भिन िििि 
सधुार १००००० ८६६१८.६९ भिन िििि सधुार ८६.६१

२3 ज्िािािेिी प्रा वि िाउण्डरी 
मनिािण ९०००० ० - ०

२4 ने रा प्रा वि पािापानी जस्िापािा 
छाना १००००० ९५६४६.३१ जस्िापािा छाना मनिािण ९५.६४

२5 मभिसेन िा वि िििि सधुार 
जसपरु ५०००० ४६४०१.२९ िििि सधुार ९२.८

२6 श्रिरानी िा वि िििि सधुार 
बढुीचौर १५०००० १५०००० प्िास्टर,िाि मनिािण १००

२7 कुटीचौर िािविकास केन्र भिन 
मनिािण २५००००

जम्िा 27319750 26३१२५५८ 0 96.31



र्ोजना सङ्खखर्ा – १६ 
सम्पन्न र्ोजना – १६
पक्की कुिो – 3.63 वक.िी.   
डडु - ४2 मि.



मस.नं र्ोजना वििरण विमनर्ोक्षजि रकि िचि रकि भौमिक प्रगमि िचि प्रमिशि

१ बाङ्गेसाि मसंचाई र्ोजना ७०००००० ६१४७५५५.५३
पक्की कुिो मनिािण
डुड मनिािण
Hume pipe

८७.८२

२ िखुर् िन्त्री फोसािबाङ् मिफ्ट 
मसचाई कुिो मनिािण ५००००० ४७७७७४.०९ पक्की कुिो मनिािण ९५.५५

३ ित्री कुिो मसचाइ र्ोजना २००००० १८६०४३.८२ पक्की कुिो मनिािण ९३.०२

४ िोिही मसचाइ र्ोजना ३००००० १९६१३१.६५ पम्ि िररि कार्ि ६५.३८

५ बड्िोिा मिफ्ट मसचाइ
र्ोजना

५००००० ३३८०९६.३८ ट्याङंक मनिािण ६७.६२

६ बढुीिोिा बाध िोिा मसचाइ 
र्ोजना

२५०००० २३५५२५.९२ पाइप िररि िथा वििािर ९४.२१

७ सोिरे टोि मिप्ट मसचाइ 
र्ोजना

१५०००० १४२३०९.५२ ट्याङंक मनिािण ९४.८७

८ हपरु िोिा मसचाइ पाइप िथा 
इन्टेक मनिािण

२००००० १८६७७४.१६ पाइप िरीि िथा इन्टेक 
मनिािण

९३.३८

९ छमििनििार मिफ्ट मसचाइ 
र्ोजना

५००००० ४६१०१२.३२ पाइप िाइन िथा िोटर िररि ९२.२



मस.नं र्ोजना वििरण विमनर्ोक्षजि रकि िचि रकि भौमिक प्रगमि िचि प्रमिशि

१० पािापानी मसचाइ पोिरी 
मनिािण

३००००० २८९०५६.७७ मसचाइ पोिरी मनिािण 
सम्पन्न

९६.३५

११ राङ्खभाङ ििार मसचाइ पोिरी 
र्ोजना

२००००० १८०१५४.६१ मसचाइ पोिरी मनिािण 
सम्पन्न

९०.०७

१२ बढुीचौर मसचाइ र्ोजना १००००० ९६६३४ ट्याङ्की मनिािण ९६.६३

१३ मभत्रीिोिा मसचाइ र्ोजना ३००००० २९६४५५.७७ पाइप िाइन िररि िथा
विस्िार

९८.८२

१४ कुटीचौर मसचाइ र्ोजना ३००००० २७८४२५.९७ पक्की कुिो मनिािण ९२.८

१५ ढोिपामन मसचाइ र्ोजना २००००० १९२०८१.७३ पोिरी मनिािण ९६.०४

१६ राक्षजरह मसचाइ र्ोजना ३००००० ७८६२५.२६ पाइप िररि २६.२

जम्िा 11300000 9782658 86.57



र्ोजना सङ्खखर्ा – २
सम्पन्न र्ोजना सङ्खखर्ा - १



मस.नं र्ोजना वििरण विमनर्ोक्षजि रकि िचि रकि भौमिक प्रगमि िचि प्रमिशि

१ विद्यिु िाइन िििि १०००००० 0 - 0

२ सडक िक्षत्त कार्िक्रि 440000 433670 28 िटा सडक 
बत्ती जडान

98.56

जम्िा 1440000 433670 30.11



र्ोजना सङ्खखर्ा – 9
सम्पन्न र्ोजना सङ्खखर्ा - 9



मस.नं र्ोजना वििरण विमनर्ोक्षजि रकि िचि रकि भौमिक प्रगमि िचि प्रमिशि

१ हंसपरु कोटघर िक्षन्िर मनिािण 1000000 873065.50 िक्षन्िर मनिािण
87.31

२ कास्कोट िक्षस्जि मनिािण र्ोजना 1000000 818004.70 िक्षस्जि मनिािण
81.8

३ िवहिा पञ् चिी घर मनिािण 200000 197936.54 वपिर उठाइ
जस्िािे छानो 
छाउने कार्ि

98.97
४ स्िगिद्बारी प्रिेशद्बार प्रमिक्षािर् 

मनिािण 
300000 291752 प्रमिक्षािर् मनिािण 

97.25
५ रानीिगर सपुा िेउरािी िक्षन्िर 

प्रमिक्षािर् मनिािण 
130000 126614 प्रमिक्षािर् मनिािण 

97.4
६ पठुा िरिार िक्षन्िर क्षेत्र मनिािण 

कार्ि
300000 295000 रेमिङ िगाउने कार्ि 

98.33
७ ििन आक्षश्रि पाकि  मनिािण 

र्ोजना 
400000 78000 विरुिा रोपण कार्ि

19.5
८ सरुिारानी िेक पर्िटक र्

पूिािधार मनिािण र्ोजना
1000000 1000000 िाटो काट्टने र मसवढ 

बनाउने 100
९ स्िगिद्बारी प्रिेशद्बार िक्षन्िर िथा 

मसवढ मनिािण 
360000 350509 रेमिङ जडान र 

रङ्गरोगन 97.36
जम्िा 4690000 4030881.7

85.95



• कुि विमनर्ोक्षजि बजेट -९४०२४७५०.00
• कुि िचि भएको बजेट – ८३८२५१९७.९५
• कुि िचि प्रमिशि – ८९.१५
• जम्िा र्ोजना सङ्खखर्ा – १०१
• जम्िा सम्पन्न र्ोजना - ९३



हंसपरु बहृि िा.पा. र्ोजनाको पाइपिाइन 
िथा ट्रान्सफििर जडान कार्ि



हंशपरु बहृि िानेपानी र्ोजनाको इन्टेक मनिािण 
िथा पाइप विस्िार



िभािन झो.प.ु िो.बा. स्िरोन्निी अन्िगिि 
सडक वपच हुँिै



प्र्ामिपाटी सौराकोट िो.बा.को नर्ाँ ट्रर्ाक
विस्िार नाप गिै 



सरुिारनी िेक पर्िटक र् पूिािधार 
मनिािण र्ोजना 



थक्िेनी िकुुि टी िो.बा.स्िरोन्निी र 
कल्भटि मनिािण



निनुा विद्ध्र्ािर् विकास अन्िगििको 
प्रशासमनक भिन मनिािण, बाङ्गेसाि



सत्र् िा.वि. ििेरीिा चार कोठे भिन 
मनिािण िथा रेट्रोवफवटङ



विमभन्न सडकहरूको िििि सम्भार 
र्ोजना िडा नं. २



कुडिेु मसरुिारी िेउरानी िो.बा. मनिािण



हंसपरु कोटघर िक्षन्िर मनिािण 



प्रिेश सरकारको िागि साझेिारीिा
स्िास्थ चौक  ढंुगेगढी भिन मनिािण



कास्कोट िक्षस्जि मनिािण 



बाङे्गसाि मसंचाई र्ोजना अन्िगििको डढु 
मनिािण 



बाङ्गेिाल सिरं्ाई योजना अन्तगचतको 
पक्की कुलो ननमाचण 



िडा नं. ५ र ६ को िडा कार्ाििर्को भिन
मनिािण कार्ि सम्पन्न गररएको।

िडा नं. ५ जस्परुिा रहेको िडा कार्ाििर्
अनगुिनका क्रििा मिइएको िस्िीर िडा नं. ६ मिराििा रहेको िडा कार्ाििर्को 

मनिािण सम्पन्न भिन



गाउँपामिकाको आफ्नै प्रशासक र् भिनबाट सेिा प्रारम्भ 
गररएको ।



बहउुद्देशीर् सभाहि िििि 



प्र्ािीिाटी सौराकोट गोिधारा िा पा 
को ररजरभोर्र ट्याङ्की मनिािण िथा पाइप 

िाइन विस्िार



ििेरी क्षस्थि सडक बक्षत्त काक्रि ि



गनाहा स्िगिद्वारी गेट गनाहा बङ्गिाचिुी 
िोटरिाटो मनिािण



सरु्ोिर् प्रा वि र ऐश्वर्ि प्रा वि को िास 
शौचािर् मनिािण



धनकोट िानमसङ िान्रे िा िा मनिािण 
अन्िगिि धनकोटिा िररि भएको पाइप



थक्िेनी िकुुि वट्ट िो.बा.िा ६ मिटर िम्बाई र ४ िीटर 
चौडाइको कल्भटि पिु मनिािण िथा बाटो स्िरोन्निी 

अ्र्क्ष ज्रू्िे पिुको क्षशिन्र्ास गनुिहुँिै ।

मनिािण सम्पन्न पिु।



४९५ घरधरुीिा जस्िापािा िगाउने 
काि सम्पन्न।



कृवष विकास शािाको आ.ि.२०७७/०७८ िा विमनर्ोक्षजि बजेट 
१ . संघीर् सरकारबाट प्राप्त सशिि बजेट रु. ३८,००,०००/- गा पा साझेिारी २१     
िाि गरी जम्िा ५९ िाि
२. िकु्षम्बनी प्रिेश सरकारबाट प्राप्त सशिि बजेट रु. ६८,३३,२०५/-
३. बहकु्षेत्रीर् पोषण कार्िक्रि अन्िगिि कृवष विकास शािाको िामग   विमनर्ोक्षजि 

बजेट रु.२,५४,४००/-
४. प्रिेश सिपरुक ( बेरोजगार र्िुा िक्षक्षि कृवष िथा पशपुािन प्रिर्द्िन कार्िक्रि ) 

कृवष विकास शािा ) िफि  विमनर्ोक्षजि बजेट रु.३५,३०,०००/-
जम्िा विमनर्ोक्षजि बजेट रु. १,६५,१७,६०५/-

36%

41%

2%
21% िंघीय िशतच 

प्रदेश िशतच 
बहुक्षेत्रीय पोषण कायचक्रम 
प्रदेश िमपुरक



१. संघीर् सरकारबाट प्राप्त सशिि बजेट रु. ५९,००,०००/-

क्र.स. कार्िक्रि ईकाई पररिाण बजेट 
रु.हजारिा

िचि रु 
हजारिा 

िचि 
प्रमिशि  

१. कृषक ििाि व्र्िस्थापन 
( गा.पा. साझेिारी १००%)

पटक १ ६०० ० ० 

२. कृवष िथा पशपुन्छी 
सम्बन्धी ि्र्ांक 
अ्र्ािमधक कार्िक्रि 
( गा.पा. साझेिारी १००%)

पटक १ २०० ० ० 



क्र.स. कार्िक्रि ईकाई पररिाण बजेट 
रु.हजारिा

िचि रु 
हजारिा 

िचि 
प्रमिशि

३. राविर् र स्थानीर् िहत्िका 
िाद्य िथा पोषण सधुारिा 
टेिा परु्ािउने बािी िस्िकुो  
साना व्र्ािसावर्क कृवष 
उत्पािन केन्र (पकेट)
विकास कार्िक्रि 
( गा.पा. साझेिारी ५०%)

पटक १ ३६०० १०९२.४५ ३०.३४ 

४. फिफूि िशक अन्िगिि 
स्थानीर् िहिा विरुिा रोपण 
अमभर्ान कार्िक्रि 
(५०%अनिुान)
( गा.पा. साझेिारी ५०%)

पटक १ १५०० ९०६.६९३ ६०.४४ 

जम्िा ५९०० १९९९.१४३ ३३.८८ 



गाउँपामिका अ्र्क्षको उपक्षस्थिीिा फिफूिका विरुिा वििरण गिै 







पकेट विकास कार्िक्रि अन्िगिि सरुिारानी गा.पा.३ िा रहेको राना िौरीपािन फिि 
अनगुिन गिै 







पकेट विकास कार्िक्रि अन्िगिि िभािन िोिा धान पकेटिा अनिुानिा िररि गररएको 
पािर वटिर अनगुिन गिै 





२. िकु्षम्बनी प्रिेश सरकारबाट प्राप्त सशिि बजेट रु. ६८,३३,२०५/-
क्र.स. कार्यक्रम ईकाई पररमाण बजेट 

रु.हजारमा
खचय रु 
हजारमा 

खचय 
प्रनतशत  

१ . एक स्थानीय एक 
उत्पादन कायचक्रम

िंख्या १ १७०० १७०० १०० 

२. कायचक्रम कायाचन्वयनको 
लार्ग कृवष/पशपुन्छी
अर्धकृत (स्नातक तह) 
िेवा करार 

िंख्या १ ३८३.२०५ १५३.९६० ४०.१८ 

३. कोसभड प्रभाववत भई 
गाउाँ  फकेका 
कृषकहरुलाई उत्पादन
िामाग्रीमा अनुदान 

िंख्या १००  २००० १९८७.९८७ ९९.४ 

४. पासलका कोशलेी घर िंख्या १ १००० ५४०.०६६ ५४.०१ 

५. िाना कृवष औजार तथा 
यन्त्र उपकरण अनुदान 

पटक १ १७५० १५१७.४२३ ८६.७१ 

जम्मा ६८३३.२०५ ५८९९.४२७ ८६.३३ 



साना कृवष औजार िथा र्न्त्र उपकरण अनिुान कार्िक्रि अन्िगिि िररि गररएको 
मिनीवटिर र िोटर 





३. बहकु्षेत्रीर् पोषण कार्िक्रि अन्िगिि कृवष विकास शािाको िामग   
विमनर्ोक्षजि बजेट रु.२,५४,४००/-

क्र.स
.

कार्िक्रि ईकाई पररिाण बजेट 
रु.हजारिा

िचि रु 
हजारिा 

िचि 
प्रमिशि  

१. िरकारीको मिनीवकट 
वििरण 

संखर्ा १८० ९० ८८.३८ ९८.२ 

२. स्प्ररे्र ट्यांक  वििरण संखर्ा ६ ६५.४ ६४.८ ९९.०८ 

३. हजारी वििरण(१० मि.) संखर्ा १८० ९९ ९८.१ ९९.०९ 

जम्िा २५४.४ २५१.२८ ९८.७७ 



वडा न.ं५ का वडा अध्यक्ष ज्यूको उपजस्थनतमा िुनौलो हजार टदनका आमाहरुलाई 
तरकारीको बबउ तथा हजारी ववतरण गदै 



वडा नं.३ का वडा अध्यक्ष ज्यूको उपजस्थनतमा िुनौलो हजार टदनका आमाहरुलाई 
तरकारीको बबउ तथा हजारी ववतरण गदै 



वडा न.ं१ का िुनौलो हजार टदनका आमाहरुलाई तरकारीको बबउ र हजारी ववतरण गदै  



४. प्रिेश सिपरुक ( बेरोजगार र्िुा िक्षक्षि कृवष िथा 
पशपुािन प्रिर्द्िन कार्िक्रि ) कृवष विकास शािा ) 
िफि  विमनर्ोक्षजि बजेट रु.३५,३०,०००/-

क्र.स
.

कार्िक्रि ईकाई पररिाण बजेट 
रु.हजारिा

िचि रु हजारिा िचि 
प्रमिशि  

१. आरन सधुार संखर्ा १० १०० ७७.६७२ ७७.६७ 

२. पकेट अनिुान १२०० १०१०.१८८ ८४.१८ 

३. पािर वटिर वििरण संखर्ा २ १५० १५० १०० 

४. जग्गा भाडा सहर्ोग १०० ० ० 



क्र.स
.

कार्िक्रि ईकाई पररिाण बजेट 
रु.हजारिा

िचि रु 
हजारिा 

िचि 
प्रमिशि  

५. मिनीपािर वटिर 
वििरण 

संखर्ा ६ ३०० २५० ८३.३३ 

६. िोटर पाईप िररि 
वििरण 

८०० ४५२.६०९ ५६.५७ 

७. िौरी घार (गोिा 
सवहि) वििरण 

संखर्ा ३० १५० १३६.८ ९१.२ 

८. स्प्ररे्र ट्यांक वििरण 
(इिेक्षक्ट्रक)

संखर्ा ३६ १८० १९.५ १०.८३ 

९. बगर िेिी ५०० ० ० 
१०. कृवष िथा पशपुािन 

सम्बन्धी अ्र्र्न 
सािाग्री वििरण 

५० ० ० 

जम्िा ३५३० २०९६.७६
९ 

५९.४ 



कृवष विकास सम्बन्धी विमनर्ोक्षजि कार्िक्रि िथा िचि 
प्रमिशि 

क्र.स. कार्िक्रि बजेट िचि िचि प्रमिशि कै.

१ संघीर् सरकार (कृवष 
विभाग) बाट प्राप्त सशिि 
बजेट 

५९०० १९९९.१४३ ३३.८८ 

२. बहकेु्षत्रीर् पोषण कार्िक्रि २५४.४ २५१.२८ ९८.७७ 

३. िकु्षम्बनी प्रिेश सरकार 
बाट प्राप्त सशिि बजेट 

६८३३.२०५ ५८९९.४२७ ८६.३३ 

४. वकसान संग गाउँ सरकार 
कार्िक्रि (प्रिेश 
सिपरुक)

३५३० २०९६.७६९ ५९.४ 

जम्िा १६५१७.६०५ १०२४६.६१९ ६२.०३ 



उपिब्धीहरु

• आपँ-२०२८, मिची-१०५०,अम्बा-११४०, अनार-२७४, ड्रागन फु्रट-
११८०, सनु्ििा-७०००, कागिी- ७५०० गरी जम्िा २०१७२ गोटा
फिफूिको बेनाि वििरण

• प्रधानिन्त्री कृवष आधमुनक करण पररर्ोजना अन्िगिि साना व्र्ािसावर्क कृवष
उत्पािन केन्र (पकेट) विकास कार्िक्रि अन्िगिि िभािन िोिा धान पकेट
िडा नं.२ िा २ िटा पािर वटिर, धानको मबउ र विषािी िररिको िामग
अनिुान वििरण साथै िडा नं.३ िा रहेको राना िौरीपािन फिििा िौरी घार
(घोिा सवहि) र आिश्र्क सािाग्री िररििा अनिुान वििरण

• बहकु्षेत्रीर् पोषण र्ोजना अन्िगिि सरुिारानी गाउँपामिकाका ६ िटै िडाका
१८० जना सनुौिो हजार दिनका आिाहरुिाई १८० िटा कम्पोक्षजट
िरकारीको प्र्ाकेट र १८० िटा हजारी वििरण



• कोमभड विशेष कृवष कार्िक्रि (प्रिेश सशिि) अन्िगिि ५० जना कृषकहरुिाई
साना कृवष औजार िथा र्न्त्र उपकरण ( मिनीवटिर-३० , मिि- १३ ,
िाटर पम्प, डी-फ्र ज, टनेि र स्प्रे टर्ांक ) िररििा अनिुान , १०० जना
कृषकहरु ( बाख्रापािन,कुिरुापािन,बंगरुपािन, िरकारी िेिी र िौरीपािन )
िाई उत्पािन सािाग्रीिा अनिुान वििरण

• बेरोजगार र्िुा िक्षक्षि कृवष िथा पशपुािन प्रिर्द्िन कार्िक्रि अन्िगिि ६ जना
कृषकहरुिाई मिनीवटिर, १७ जना कृषकहरुिाई िोटर पाईप, ७ जना
कृषकहरुिाई स्प्रे टर्ांक , २ जना कृषकहरुिाई पािर वटिर िररििा
अनिुान वििरण साथै ५ जना कृषकहरुिाई िौरीपािन, ८ जनािाई आरन
सधुार र ११ िटा पकेटहरुिाई सािाग्रीिा अनिुान वििरण



पश ुसेिा शािाको आ.ि.२०७७/०७८ िा विमनर्ोक्षजि बजेट 
१. संघीर् सरकारबाट प्राप्त सशिि बजेट रु. ४८,५०,०००/-
२. बहकु्षेत्रीर् पोषण कार्िक्रि अन्िगिि पश ुसेिा शािाको िामग   विमनर्ोक्षजि बजेट 

रु.३,००,०८५/-
३. प्रिेश सिपरुक ( बेरोजगार र्िुा िक्षक्षि कृवष िथा पशपुािन प्रिर्द्िन कार्िक्रि पश ु

सेिा शािा ) िफि  विमनर्ोक्षजि बजेट रु.३४,७०,०००/-
४. िखुर्िन्त्री ग्रामिण विकास िथा रोजगार कार्िक्रि अन्िगिि पश ुसेिा शािाको 

िामग विमनर्ोक्षजि बजेट रु.५,२५,०००/-
जम्िा विमनर्ोक्षजि बजेट रु. ९१,४५,०८५/-

53%

3%

38%

6% िंघीय िशतच 

बहुक्षेत्रीय पोषण कायचक्रम 

प्रदेश िमपुरक 

मुख्यमन्त्री ग्रासमण ववकाि 



१. संघीर् सरकारबाट प्राप्त सशिि बजेट र कार्िक्रि 
क्र.
स.

कार्िक्रि ईकाई पररिाण बजेट 
रु.हजारिा

िचि  
रु. हजारिा 

िचि 
प्रमिशि

१. Artificial Insemination 
सम्बन्धी कार्िक्रि

११० ६२.४७७ ५६.७९ 

२. बाख्राको साना व्र्ािसावर्क 
कृवष उत्पािन केन्र (पकेट) 
विकास कार्िक्रि ( गा.पा.को 
५०% साझेिारी)

संखर्ा १ २२५० १९०५.६८५ ८४.६९ 

३. िागि साझेिारीिा ि्र्
पहाडी िोकिागि िधु उत्पािन 
कार्िक्रि 

संखर्ा १ २१७० १९१२.४८० ८८.१३ 

४. सािाक्षजक पररचािक (पशु
सेिा प्रा.)

संखर्ा १ ३२० २०५.१४० ६४.१ 

जम्िा ४८५० ४०८५.७८२ ८४.२४



कृनतम गभाचधानबाट जन्मेका बोयर क्रश पाठापाठी 

भैंिीमा कृनतम गभाचधान गदै 



िरुमारानी दगु्ध उत्पादन िसमनत र सिद्धलेख बाख्रापालन िसमनतमा डाले तथा भुई 
घााँिको बबरुवा ववतरण गदै 



मुख्यमन्त्री ग्रासमण ववकाि तथा रोजगार कायचक्रम र बाख्रा पकेट कायचक्रम अन्तगचत 
िमूह, िसमनत र फमचहरुमा ५०% बोयर क्रश बोका ववतरण गदै   



बाख्रा पकेट कायचक्रम अन्तगचत ननसमचत खोर



बाख्रा पकेट िसमनतका कृषकहरुको बाख्रालाई आ.बा.ननयन्त्रणको लार्ग औषधी तथा समननरल 
ब्लक ववतरण गदै  



मध्यपहाडी लोकमागच दगु्ध उत्पादन कायचक्रम अन्तगचत िुधार गररएको भकारो र 
अनुदानमा खररद गररएको भैंिी  



२. बहकेु्षत्रीर् पोषण कार्िक्रि अन्िगिि पश ुसेिा 
शािाको िामग विमनर्ोक्षजि बजेट र कार्िक्रि 
क्र.स
.

कार्िक्रि ईकाई पररिाण बजेट 
रु.हजारिा 

िचि रु 
हजारिा 

िचि प्रमिशि  

१. ड्युि प्रपोज 
कुिरुाको चल्िा
वििरण ( १ 
जनािाई ८ हपे्त ५ 
चल्िा )

संखर्ा ९०० २३८.५ २३८.५ १०० 

२. ढुिानी पटक १ ३० २८ ९३.३३ 

३. औषधी वििरण पटक १ ९.९८५ ९.९ ९९.१४ 
४. िाना वििरण ( १ 

जनाको िामग २ 
के.जी.)

के.जी. ३६० २१.६ २१.४२ ९९.१६ 

५. कुिरुापािन िामिि 
(१ दिने)

पटक ६ ६० ० ० 

जम्िा ३६०.०८५ २९७.८२ ८२.७  



िुनौलो हजार टदनका आमाहरुलाई ड्युल प्रपोज कुखुराका र्लला ववतरण गदै 







३. िखुर्िन्त्री ग्रामिण विकास िथा रोजगार कार्िक्रि 
अन्िगिि पश ुसेिा शािा िफि  विमनर्ोक्षजि बजेट र 
कार्िक्रि 

क्र.स
.

कार्िक्रि ईकाई पररिाण बजेट 
रु.हजारिा

िचि रु 
हजारिा 

िचि 
प्रमिशि  

१. उत्कृष्ट कृषक 
परुुस्कार 

४५ ३९ ८६.६७ 

२. स्थिगि बाख्रापािन 
िामिि 

पटक १ ६० ५९.७७ ९९.६२ 

३. बोर्र क्रश बोका 
वििरण (५०%)

संखर्ा ६ ३२० २८५.१२ ८९.१ 

४. मसडिेस वकम्बकुो
नसिरी स्थापना 

संखर्ा १ १०० ८३.४ ८३.४ 

जम्िा ५२५ ४२८.२९ ८१.५८ 



वडा न.ं६ मा िंर्ालन भएको स्थलगत बाख्रापालन तासलमको िमापन



वडा न.ं६ मा सिडलेि ककम्बुको निचरीबाट उत्पाटदत बेनाच कृषकहरुलाई ववतरण गदै  



गा.पा. अध्यक्षबाट उत्कृष्ट्ट कृषकलाई पुरुस्कार ववतरण गदै 



३. प्रिेश सिपरुक ( बेरोजगार र्िुा िक्षक्षि कृवष िथा 
पशपुािन प्रिर्द्िन कार्िक्रि ) पश ुसेिा शािा ) िफि  
विमनर्ोक्षजि बजेट र कार्िक्रि 

क्र.स
.

कार्िक्रि ईकाई पररिाण बजेट 
रु.हजारिा

िचि रु 
हजारिा 

िचि 
प्रमिशि  

१. पशपुन्छी औषधी 
िररि 

३०० ३०० १०० 

२. पशपुन्छी उपचार 
सािाग्री िररि 

५० ४९.८६७ ९९.७३ 

३. बंगरुको िोर मनिािण संखर्ा २० ४०० ३५२.२०३ ८८.०५ 

४. बंगरु/कुिरुापािन 
सम्बन्धी िामिि 

पटक २ १०० ० ० 



क्र.स
.

कार्िक्रि ईकाई पररिाण बजेट 
रु.हजारिा

िचि रु 
हजारिा 

िचि 
प्रमिशि  

५. बंगरुको बच्चा वििरण संखर्ा १०० ४०० ३८० ९५ 

६. बाख्राको िोर 
मनिािण/सधुार 

संखर्ा ४३ ८६० ७६८.५३५ ८९.३६ 

७. भकारो सधुार संखर्ा १२ १८० १७७.९ ९८.८३ 

८. िाछापोिरी मनिािण संखर्ा ३ ६० ५७.७२४ ९६.२१ 

९. िाछाको भरुा वििरण जना २ ५० ५० १०० 

१०. ह्याक्षचंग िेमसन वििरण संखर्ा २ २०० २०० १०० 

११. चाप कटर वििरण संखर्ा ६ १८० ५५ ३०.५६ 



क्र.स
.

कार्िक्रि ईकाई पररिाण बजेट 
रु.हजारिा

िचि रु 
हजारिा 

िचि 
प्रमिशि  

१२. िारबार िोकि 
कुिरुापािन 

संखर्ा २० ५०० ४१८.५३३ ८३.७१ 

१३. िाना बनाउने सानो
िेमसन वििरण 

संखर्ा ६ १५० १२८.५ ८५.६७ 

१४. अनगुिन िथा 
िलु्र्ांकन िचि 

४० ३६ ९० 

जम्िा ३४७० २९७४.२६२ ८५.७१ 



पश ुसेिा सम्बन्धी विमनर्ोक्षजि कार्िक्रि िथा िचि प्रमिशि 

क्र.स. कार्िक्रि बजेट िचि िचि प्रमिशि कै.

१ संघीर् सरकार (कृवष 
विभाग) बाट प्राप्त सशिि 
बजेट 

४८५० ४०८५.७८२ ८४.२४ 

२. बहकेु्षत्रीर् पोषण कार्िक्रि ३६०.०८५ २९७.८२ ८२.७ 

३. िखुर्िन्त्री ग्रामिण विकास 
िथा रोजगार कार्िक्रि 

५२५ ४२८.२९ ८१.५८ 

४. वकसान संग गाउँ सरकार 
कार्िक्रि (प्रिेश 
सिपरुक)

३४७० २९७४.२६२ ८५.७१ 

जम्िा ९२०५.०८५ ७७८६.१५४ ८४.५८ 



उपिब्धीहरु
• प्रधानिन्त्री कृवष आधमुनक करण पररर्ोजना अन्िगिि बाख्राको साना

व्र्ािसावर्क कृवष उत्पािन केन्र (पकेट) विकास कार्िक्रि अनसुार
सरुिारानी गाउँपामिका िडा नं.२ र ५ िा गदठि मसर्द्िेि बाख्रापािन पकेट
समिमिका ५० जना कृषकहरुका िामग आ.बा.मनर्न्त्रणका िामग औषधी र
मिमनरि ब्िक वििरण, डािे िथा भईु घाँसको बेनाि वििरण, प्रजनन्का िामग
५ गोटा 50%बोर्र क्रश बोका वििरण र ४८ जना कृषकहरुको बाख्राको
िोर मनिािण िथा सधुार गनि अनिुान वििरण

• बहकु्षेत्रीर् पोषण र्ोजना अन्िगिि सरुिारानी गाउँपामिकाका ६ िटै िडाका
१८० जना सनुौिो हजार दिनका आिाहरुिाई ९०० गोटा कुिरुाका चल्िा,
िाना र औषधी वििरण

• िखुर्िन्त्री ग्रामिण विकास िथा रोजगार कार्िक्रि अन्िगिि सरुिारानी
गाउँपामिकाका ६ िटै िडाका बाख्रापािक कृषक सिहु/फििहरुिाई १/१
गोटाका िरिे ६ गोटा ५०% बोर्र क्रश बोका वििरण, बाख्रापािन िामिि
संचािन र मसडिेस वकम्बकुो नसिरी स्थापना



• िागि साझेिारीिा ि्र् पहाडी िोकिागि िगु्ध उत्पािन कार्िक्रि अन्िगिि
सरुिारानी िगु्ध उत्पािन समिमिका ५० जना कृषक सिस्र्हरु ५० गोटा
गाई/भैंसी िररििा अनिुान, भकारो सधुार अनिुान, डािे िथा भईु घासँ र
आ.बा. मनर्न्त्रणका िामग औषधी वििरण

• बेरोजगार र्िुा िक्षक्षि कृवष िथा पशपुािन प्रिर्द्िन कार्िक्रि अन्िगिि ४० िटा
बाख्राको मनिािण/सधुार, १८ िटा बंगरुको िोर मनिािण, १९ िटा िोकि
कुिरुापािनका िामग िारबार, २ िटा चाप कटर िररि, ६ िटा िाना बनाउने
चक्की िररि, १२ िटा भकारो सधुार, २ िटा ह्याक्षचंग िेक्षशन िररि, १६ जना
कृषकका िामग बंगरुका बच्चा वििरण, ३ िटा िाछापोिरी मनिािण, २ जना
कृषकका िामग िाछाको भरुा वििरणिा अनिुान



साििुावर्क संस्थागि अन्र्

विद्यािर् 
संखर्ा

विद्याथी
संखर्ा

क्षशक्षक
संखर्ा

विद्यािर् 
संखर्ा

क्षशक्षक 
संखर्ा

विद्याथी
संखर्ा

परम्पराग
ि  

विद्यािर्

मसका
इ  

केन्र

२६ ७७३९ २२१ ३ ४४ ८३१ २ २

क्षशक्षण संस्था ,क्षशक्षक िथा
विद्याथीहरूको संखर्ात्िक वििरण

सशक्षा तफच



क्र.सं. दरिन्दीको प्रकार संख्र्ा

१ स्थायी ६७
२ अस्थायी १५
३ राहात ३५
४ िाववक उच्र् मावव र प्राववधक ८
४ एकमुष्ट्ट अनुदान ८
६ गापा अनुदान ६३
७ प्रारजम्भक बालववकाि सशक्षक २५

जम्मा २२१

क्षशक्षक िरिन्िी वििरण-२०७७



कक्षा
बाि
विका
स

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ जम्मा

सामदुा
नर्क ११९७ ७१६ ८१० ७३२ ७४५ ७०२ ७४६ ५६७ ५४२ ३८७ ३६१ १२९ १०५ ७७३९

संस्थाग
त २६७ ७७ १९१ ८१ ७० ५० ३१ ३३ ३१ - - -- - ८३१

जम्मा १४६४ ७९३ १००
१ ८१३ ८१५ ७५२ ७७७ ६०० ५७३ ३८७ ३६१ १२९ १०५ ८५७०

कक्षागि विद्याथी वििरण -२०७७



क्र.सं. बजेट स्रोत जम्मा रकम खचय रकम खचय %

१ स्थानीय िरकारको बजेट १६१४०००० १२८७३९६१ ७९.७६

२ प्रदेश िरकारको वजेट ८०००००० ७८७५७६४.०७ ९८.४५

३ िंघीय िरकारको बजेट १२३१४८२७० १०९०३९८५४ ८८.५४

जम्मा १४७२८८२७० १२९९१३८१५ ८८.२

क्षशक्षा के्षत्रको िजेट िथा िचिको अिस्था



क्र.सं. वक्रर्ाकिाप
कोड वक्रर्ाकिाप भौमिक

िक्ष्र् िावषिक िजेट िचि भएको
बजेट िचि %

१ २११११ पूिि प्राथमिक क्षशक्षक पाररश्रमिक 10 ८१९००० ८१९००० १००

२ २११११ आधारभिू िह क्षशक्षक पाररश्रमिक 
अनिुान 19 २२३५८७० २२३५८७

० १००

३ २११११ िा.वि. िह क्षशक्षक पाररश्रमिक 
अनिुान 18 ५४१७६८० ५४१७६८

० १००

४ २२५२२ अमिररक्त वक्रर्ाकिाप संचािन र 
दििशीर् कार्िक्रि 1 ५०००० ०

५ २२५२२ कक्षा ५ र ८ को परीक्षा सञ्चािन 1 २५००० ०
६ २२५२२ क्षशक्षक िमिि कार्िक्रि 1 ४००००० ०
७ २२३१३ स्थानीर् पाठ्यक्रि मनिािण 3 १००००० ०
८ २२१११ िोवकएका विद्यािर्िा थाप क्षशक्षक 

पाररश्रमिक अनिुान 2 ४०५००० ४०५००० १००
९ २२५२२ रािपमि रमनङ क्षशल्ड प्रमिर्ोमगिा 1 ३००००० ३००००० १००
१० २११३४ विद्यािर् प्रधाना्र्ापक बैठक 12 ५०००० १९.१८
११ २११३५ उत्कृष्ट प्रधाना्र्ापक,क्षशक्षक,विद्याथी

र विद्यािर् 4 ५०००० ०

१२ २२६११ विद्यािर् सपुरीक्षण अनगुिन िथा 
मनरीक्षण 20 ५०००० ५०००० १००

१३ २२५२२ गाउँ क्षशक्षा र्ोजना मनिािण 1 २५०००० ०

स्थानीर् िहको बजेट िचिको अिस्था



१
४

२२५२
२ मबपन्न विद्याथी सहर्ोग कार्िक्रि 100 २००००० २००००० १००

१
५

२२५२
२

बाि विकास केन्रहरूिा छापािर् कक्षा 
कोठा व्र्िस्थापन कार्िक्रि 36 २००००० २०००० १०

१
६

२२५२
२ शैक्षक्षक गणुस्िर सधुार कार्िक्रि 28 २३००००

० १३६२१२० ५९.२२
१
७

२२२९
१ विद्यािर् िििि िथा रंगरोगन 10 ३००००० १७४०८३ ५८.०३

१
९

२११३
५ प्र.अ.िामसक प्रोत्सहान भत्ता 28 २३२७०० २३२७०० १००

२
०

२५३१
१ जनिािा.वि.र्ािार्ाि अनिुान 1 ४००००० २९७००० ७४.२५

२
२

३११५
९ छात्राबास बािविकास केन्र भिन िििि 1 १००००० ९२२५१.३२ ९२.२५

२
३

३१११
३ फैजिु इस्िामिक ििरसा िििि 1 ६०००० ६०००० १००

२
४

३११५
९ िड्ग प्रा.वि.क्षझमििाङ नर्ाँ छानो मनिािण 1 १०००० १०००० १००

२
५

३११६
१ भोम्पािी बािविकास केन्र भिन िििि 1 १००००० ८६४४४ ८६.४४



२६ ३११५९ खड्गेश्िरी मा.वि र्ननयचर ननमायण 1 १००००० १००००० १००
२७ ३१११३ बालववकाि आ.वव.गनाहा ममचत िधुार 1 ५०००० ५०००० १००
२८ ३११३ ियूोदय प्रा.वव.कफलड ननमाचण 1 १००००० १००००० १००
२९ ३१११३ कास्कोट इस्लासमक मदरिा ममचत िधुार 1 ६०००० ५०९५६.८४ ८४.९३

३० ३११५९ िरस्वती मा.वव.र्ाभा खानेपानी ट्याङ्की 
ननमाचण 1 २००००० २००००० १००

३१ ३११५९ कलपना बालववकाि केन्र खानेपानी तथा 
शौर्ालय ननमाचण 1 ६०००० ५३३९६ ८८.९९

३२ ३११५९ िजृनना बाल ववकाि भवन ममचत िधुार 1 १००००० ८६६१८.६९ ८६.६२
३३ ३११५९ ज्वालादेवी प्रा.वव.वाउण्ड्री ननमाचण 1 ९०००० ०
३४ २२५२२ जनता मा.वव.मगर भाषा सशक्षण 1 ६०००० ६०००० १००
३५ ३११५९ सशवशजक्त प्रा.वव.छानो ननमाचण 1 ५०००० ५०००० १००
३६ ३११५९ ने.रा.प्रा.वव.पाखापानी जस्तापाता छानो 1 १००००० ९५६४६.६५ ९५.६५
३७ ३१११३ भीमिेन मा.वव.ममचत िधुार 1 ५०००० ४६४०१ .२९ ९२.८
३८ ३११५९ नमनूा प्रा. वव.िौराकोट कक्षाकोठा ममचत 1 ६०००० ५८२७६ ९७.११

३९ ३११६१ श्रमरानी मा.वव.ममचत िधुार 1 १९११६५ १७९४०३.४६ ९३.८५
४० ३११५९ प्रगनतशील बालववकाि केन्र वाइररङ 1 ३०००० ३०००० १००

जम्मा १६१४००००
१२८७३९६१

७९.७६

क्रमश :



िंघीय िशतच अनुदान अन्तरगतका कायचक्रमहरू
क्र.
सं. वक्रर्ाकिाप/अनिुान िक्ष्र् िावषिक िजेट िचि िचि %
१

आधारभिू ििब भत्ता १८ ५०२०००००
४६२२९४४

९ 92.09

िा्र्मिक ििब भत्ता १०७ ११३०००००
११०३८७९

० 97.69

3 प्रारक्षम्भक बा.वि. स.का.र विद्यािर् कििचारी 
ििब भत्ता 60 ५८०८००० ५१९२८५० 89.41

4
भौमिक पूिािधार 4 १६४७८०००

१६३५०७५
५.३१ 99.23

5 साििुावर्क विद्यािर्का विद्याथीका मनक्षम्ि
मन:शलु्क पाठ्यपसु्िक ७७३९ ३२९१००० ३२९१००० 100

6 दििािाजा 4057 ८७५९००० ६९६८८८८ 79.56

7 विद्यािर् सञ्चािन अनिुान 28 १५६४००० १२८४००० 82.10

8 शैक्षक्षक पहुँच समुनक्षिििा 4 ८४१००० ५८२००० 69.20

9 विद्यािर् शैक्षक्षक गणुस्िर 28 ७७७६००० ७५९६००० 97.69

10 स्नेटरी प्र्ाड १४६१ १२३१००० १२३०४३७ 99.95

11 छात्रिमृि 3010 १४४७००० १२९७४०० 89.66

12 प्रमि विद्याथी िागि िथा कक्षा ८ को 
परीक्षा सञ्चािन ६७३ २९६०००० १५५०७५० 52.39

13 अंग्रजेी ,गक्षणि विज्ञान ,क्षशक्षण अनिुान ७ ३३४८२७० १७२७५२० 51.59

14 कोमभड १९ बाट भएको क्षमि का िामग 
शैक्षक्षक कार्िक्रि २८ ३७४५००० ३०००१५ 8.01

15 रािपमि शैक्षक्षक सधुार कार्िक्रि ५ ४४००००० ४४००००० 100

जम्िा
१२३१४८२७

० 109039854 88.54



क्र.सं. कार्य वििरण (खचय शीर्यक) संख्र्ा कुि बजेट 
बजेट

खचय भएको
बजेट

प्रनतशत

१ नमूना ववद्यालय िुधार 
गुरु योजना अन्तरगत 
प्रशािकीय भवन ननमाचण

१ ८६५०००० ८४९५८१८.८ ९८.२२

२ नमूना ववद्यालय िुधार 
गुरु योजना अन्तरगत 
फननचर्र ननमाचण

१ १३५०००० १२७९३४४ ९४.७६

३ Wash शौर्ालय ननमाचण २ १४००००० १३२०६२१ ९४.३३
४ ववद्यालय भवन १ ३६००००० ३४६३३९८.७ ९६.२
५ नमूना ववद्यालयको 

शैक्षक्षक तथा 
व्यवस्थापकीय योजना
कायाचन्वयन अनुदान

१ ५०००००० ५०००००० १००

६ सशक्षण सिकाइमा ict को 
प्रयोगका लार्ग अनुदान 

१ ६५०००० ६५०००० १००

७ माध्यसमक ववद्यालयमा 
पुस्तकालय अनुदान

१ ६५०००० ६५०००० १००

८ माध्यसमक ववद्यालयमा 
प्रयोगशाला अनुदान

१ ६५०००० ६५०००० १००

िघंीय अनुदान अन्तगचतका भौनतक ननमाचण



सरस्ििी िा.वि.बाङ्गेसाििा निूना विद्यािर् गरुु र्ोजना अन्िरगि मनिािण भएका १ प्रशासक र् भिन २.िञ्च ३.1शैक्षक्षक भिन ४ क्षचल्डे्रन पाकि



प्रथम राष्ट्रपनत रननङसशलड प्रनतयोर्गताको झलक



गक्षणि,विज्ञान,र अंग्रजेी विषर्का िामग वक्रर्ाकिापिा आधाररि सािग्री
(KITS) अनिुान कार्ािन्िर्नको अिस्था :
र्स शीषिकिा प्रमिविद्यािर् रु ५००००(पचास हजार) अनिुानको
व्र्िस्था गररएकोिा श्री बाि विबकास आधारभिू विद्यfिर्  गनाहा
छनोटिा परेको र उक्त विद्यािर्िे विज्ञान,गक्षणि र अंग्रजेी
विषर्सगँसम्बक्षन्धि सािग्रीहरू िररि गरेको।

•उत्कृष्ट मसकाइ उपिब्धी भएका विद्यािर्िाई मसकाइ सदुृढीकरणका
िामग प्रोत्साहन अनिुान िथा िोवकएको सूचकाकंा आधारिा कार्ि
सम्पािन गने विद्यािर्िाईकार्िसम्पािनिा आधाररि
अनिुान(Performance based Grants) कार्ािन्िर्नको अिस्था:



क्र.सं कार्यक्रम िक्ष्र् छनोट भएका
विद्र्ािर्

िजेट खचय खचय
%

१ तोककएको िूर्कांका
आधारमा कायच िम्पादन
गने ववद्यालयलाई
कायचिम्पादनमा
आधाररत अनुदान

१ िरस्वती
मा.वव.र्ाभा

२००००० २००००० १००

२ उत्कृष्ट्ट सिकाइ उपलब्धी
भएका ववद्यालयलाई
सिकाइ िुदृढीकरणका
लार्ग प्रोत्िाहन अनुदान

३ १ .श्रमरानी
मावव.बुढीर्ौर
२.जनता मा.वव.
बड्डााँडा
३.खड्गेश्वरीमा.वव.
दरभान

१५००००(प्रनत
ववद्यालय रु
५०००० का
दरले)

१५०००० १००



विद्यािर् सपुरीिेक्षण िथा क्षशक्षकको पेसागि सहर्ोगको 
क्षस्थमि :

क्षशक्षा शािािाफि ि मबमभन्न सिर्िा विद्यािर् सम्बन्धी शैक्षक्षक
कार्िक्रिहरु कार्ािन्िर्न भए नभएको सम्बन्धिा सपुररिेक्षण गररएको
िथा क्षशक्षण मसकाइको अिस्था सिेिको सिर् सिर्िा अनगुिन
गररएको।त्र्सैगरी अंग्रजेी,गक्षणि,विज्ञान र नेपािी विषर् क्षशक्षकहरूको
रोष्टर मनिािण गरी विद्यािर्िा कक्षाकोठािा क्षशक्षण सकाइको अििोकन
गरी पषृ्ठपोषण सिेि दिइएको ।र्ो कार्ि प्रत्रे्क विद्यािर्िा अनगुिन
कम्िीिा १ पटक गररएको छ भने कक्षा अििोकन िथा पषृ्ठपोषणको
कार्ि २ पटक गररर्ो ।



गाउाँपासलका स्तरीय रोस्टर (ववषयववज्ञ) तथा सशक्षा िसमनत, वडा 
अध्यक्ष माफच त ववद्यालय अनुगमन तथा िपुररवेक्षण 



ववद्यालय अनुगमन 



िैकक्षल्पक मसकाइ सािाग्री छपाइ 
िैकक्षल्पक मसकाइ सािाग्री छपाइ गरर विद्यािर्हरुिा हस्िानान्िरण गररएको ।



छात्रा छात्रितृ्ती
पाउने विद्याथी
संखर्ा

िमिि
छात्रितृ्ती
पाउने विद्याथी
संखर्ा

अपाङ्ग
छात्रितृ्ती
पाउने विद्याथी
संखर्ा

िोपोन्नििु जामि
छात्रितृ्ती पाउने
विद्याथी संखर्ा

छात्रितृ्ती पाउने जम्िा
विद्याथी संखर्ा

२५०३ ४७३ ३२ २ ३०१०

दििा िाजा कार्िक्रि 
सरुिारानी गाउँपामिका अन्िगििका साििुावर्क विद्यािर्हरुिा प्रारक्षम्भक
बािविकास कक्षािेक्षि कक्षा ५ सम्िका जम्िा ४०५७ जना बािबामिकाहरूिे
दििा िाजा प्राप्त गनि गरेका छन् । दििा िाजाका िामग विद्यािर्बाट िाग
फारि िाग गरी सोही अनसुार प्रमि विद्याथी रु १५ का िरिे मनकासा दिइने
गररएको र कमिपर् विद्यािर्िे विद्यािर्िे नै िाजा बनाएर ििुाउने गरेकोर
कमिपर् विद्यािर्िे अमभभािको उपक्षस्थमििा नगि दिइने गररएको मथर्ो भने
२०७८ साि बैशाि िवहनािेक्षि सबै विद्यािर्हरूिे विद्यािर्िै िाजा बनाइ
ििुाउने गररएको छ।

छात्रितृ्ती वििरण :



आ.ि. २०७५/०७६ आ.ि.
२०७६/०७७

आ.ि. २०७७/०७८ कैफर्र्त

स्कुि बस, छात्राबास
भिन ८ कोठे र पखायि

शैक्षक्षक भवन र
छात्रावािमा
तला थप ८
कोठा

प्रशािननक भवन ८
कोठे र फननचर्र

प्राविमधक क्षशक्षा 
सरुिारानी गाउँपामिकािा प्राविमधक धार सञ्चामिि विद्यािर् संखर्ा जम्िा एउटा रहेको छ ।सरस्ििी
िा.वि.बाङ्गेसाििा बािी विज्ञान विषर्िा प्राविमधक धार सञ्चािन भएको छ । विद्याथी संखर्ा जम्िा
कक्षा ९ िा 2५ जना कक्षा १० िा ४० जना र र्स शैक्षक्षक सत्रिेक्षि कक्षा ११ सत्र्चािन भएको

निूना विद्यािर्को अिस्था 
सरुिारानी गाउँपामिका अन्िगिगि सरस्ििी िा.वि.बाङ्गेसाि २०७६ साििा क्षशक्षा िाथा िानि स्रोि 
विकास केन्रबाट्ट निूना विद्यािर्को अनमुिि प्राप्त गरेको हो ।र्स विद्यािर्िा हािसम्ि भौमिक 
मनिािणको कार्ि प्रगमि मनम्नानसुार छन ्:



क्र.सं. विद्र्ािर्को नाम विज्ञान
प्रर्ोगशा
िा

ICT

LAB

पसु्तकािर् इन्टरनेट
सवुिधा

कैफर्र्त

१ िरस्वती
मा.वव.बाङ्गेिाल

भएको भएको भएको भएको नमनूा मा.वव.

२ ित्य मा.वव.ददेरी नभएको भएको भएको भएको

३ खड्गेश्वरी मा.वव.
दभाचन

नभएको भएको नभएको भएको

४ िरस्वती मा.वव.र्ाभा भएको भएको भएको भएको

५ जनता मा.वव.बड्डााँडा नभएको भएको नभएको भएको

६ भीमिेन मा.वव.जस्परु भएको भएको नभएको भएको

७ श्रमरानी मा.वव.बढुीर्ौर भएको भएको भएको नभएको

विद्यािर्िा विज्ञान प्रर्ोगशािा,ICT LAB,पसु्िकािर् िथा 
इन्टरनेट सवुिधा पगेुका विद्यािर्को अिस्था :



क्षशक्षा के्षत्रिा गाउँपामिकािे गरेका असि अभ्र्ास िथा कार्िक्रिहरू :
 स्थानीर् िहिे २०७५ साििेक्षि आप्नै स्रोिबाट ५3जना क्षशक्षक र १० जना

बािविकास क्षशक्षक मनर्कु्षक्त गरी विद्यािर्हरूिा क्षशक्षक अभाि पूिी गररएको।
 प्रधाना्र्ापकहरूिाई िामसकरूपिा प्रोत्साहान भत्ता दिने व्र्िस्था गररएको ।
 आमथिकरूपिा विपन्न विद्याथीिाई छात्रिकृ्षत्तको व्र्िस्था गररएको।
 विद्यािर्हरूका िामग रंगरोगन िथा िििि शीषिकिा बजेट छुट्याएर रंगरोगन

गररएको।
 उत्कृष्ट प्रधाना्र्ापक,क्षशक्षक,विद्यािर् र विद्याथी छनोट गरी परुस्कृि गनिका

िामग बजेटको व्र्िस्था गररएको।
 स्थानीर् िहिे स्थापना गरेका बािविकास केन्रहरूिा भिन मनिािणको कार्ि

भएको ।
 क्षशक्षक िामििका िामग बजेट छुट्याई िामिि सञ्चािन गररएको ।
 जनिा िा.वि.िाई बस सञ्चािनका िामग िावषिक बजेट छुट्याइएको ।
 विमभन्न विद्यािर् िथा ििरसाहरूिाई िििि सम्भारका िामग बजेट व्र्िस्था गरी

कार्ािन् र्न गररएको।
 रािपमि रमनङ क्षशल्ड िेिकुि प्रमिर्ोमगिा िथा अमिररक्त वक्रर्ाकिाप सञ्चािन

गरी बािबामिकाहरूको प्रमिभा प्रस्फुटन गररएको ।
 गाउँपामिका अन्िगििका र्िुा र्िुिीको िेिकुि क्षेत्रिा प्रमिभा प्रस्फुटनका िामग

बजेट छुट्याइ िेिकुिका कार्िक्रिहरू सञ्चािन गररएको।



ववद्यालयमा भौनतक पुवाचधार ननमाचण
• िरस्वती मा वव बांगेिाल प्रशािकीय भवन – ८६ लाख
• ित्य मा वव ददेरी ४ कोठे भवन – ४० लाख
• िरस्वती मा वव र्ाभा ४ कोठे भवन – ४० लाख
• जनता मा वव बड्डाडा ४ कोठे भवन – ३६ लाख
• िरस्वती मा वव र्ाभा २ कोठे भवन – १८ लाख
• ित्य मा वव ददेरी रेरो कफटटङ – १५ लाख
• २ वटा ववद्यालयमा वाि शौर्ालय ननमाचण



स्वास्थ तफच
प्रदेश िरकारको लागत िाझेदारीमा स्वास्थ र्ौकी ढंुगेगदी भवन 

ननमाचण शुरु गररएको 



गाउँपामिका स्िरीर् १० सैर्ाको अस्पिािको िागी जग्गा 
प्रामप्त गरर मड.वप.आर. मनिािण कार्ि अक्षन्िि चरणिा रहेको



घुम्ती िेवा
कार्यक्षेत्र लभत्र 
पने ननकार्

सचंािन हुनुपने
सखं्र्ा

सचंािन भएको
सखं्र्ा

सेिा पाएका
जम्मा 
सेिाग्राहीको 
सखं्र्ा

गाऊाँ घर 
जक्लननक

168 168 3037

खोप जक्लननक 288 240 3866

खोप िेिन 288 240

म.स्वा.स्व.िे 34 34 8885



स्िास््र् संस्था अनसुार घमु्िी सेिाको संखर्ा

193 244
553 725 773 549

3037

761 889
563 489 456 708

3866

1721
1171

1811
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8885
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खोप गाऊाँ घर जक्लननक म.स्वा.िे



ल्र्ाि सेिा पाएका जम्िा सेिाग्राही
स्िास््र् संस्थाको 
नाि

जम्िा सेिाग्राहीको
संखर्ा

कैवफर्ि

बाङे्गशाि स्िा.चौ. ४१२
हंसपरु स्िा.चौ. ३१२
ढुङे्गगढी स्िा.चौ. ४०१

जम्िा ११२५



एम्बिेुन्स सेिा पाएका जम्िा सेिाग्राही
स्िास््र् 
संस्थाको नाम

जम्मा 
सेिाग्रहीको
संख्र्ा

क्जल्िा लभत्र क्जल्िा बाहहर कोलभड 
बबरामीिाई 
ननशलु्क 
र्ातार्ात

बाङ्गेशाल 
स्वा.र्ौ.

१७२ ४७ १२५ ४२

हंिपुर स्वा.र्ौ २१९ १०८ १११ २२
जम्मा ३९१ १५५ २३६ ६४



सरुक्षक्षि िाितृ्ि कार्िक्रि
स्िास््र् संस्थाको नाि जम्िा संस्थागि सतु्केरी कैवफर्ि

बाङ्गेशाि स्िा.चौ. 93

ििेरी आ.स्िा.के 12

हंसपरु स्िा.चौ. 52

बड्ाँडा आ.स्िा.के 38

ढुङ्गेगढी स्िा.चौ. 43

बवुढचौर आ.स्िा.के 52

जम्िा 290 ६३ %



कोसभड खोप प्रनतवेदन
खोप लगाएको

समनत
खोपको 
प्रकार 

िंर्ालन 
स्थान लक्ष्य खोप प्राप्त 

मात्रा
खोप पाएका िंख्या खोप 

बााँकी 
मात्रा

प्रगती %
मटहला परुुष जम्मा

2077।11
।23 िेक्षि 
25

कोसभसिलड
पटहलो िब ैवडा

830 830 386 442 828 2 99.76

2078।01
।07 र 08

कोसभसिलड
दोस्रो

बड्डााँडा
आधारभतु
स्वास््य
िेवा केन्र

140 140 58 82 140 0 100.00

2078।02।
17

कोसभसिलड
दोस्रो 30 30 10 20 30 0 100.00

2078।02
।26 र 27
गिे

भेरोसिल 
पटहलो िब ैवडा

282 282 124 158 282 0 100.00

2078।03
।03 र 04
गिे

कोसभसिलड
दोस्रो िब ैवडा

150 150 ६९ 81 150 0 100.00

2078।03
।22 र 23
गिे

भेरोसिल 
दोस्रो िब ैवडा

281 281 143 117 260 21 92.53

जम्मा 790 900 1690



• सुत्केरी पोषण सहायता काययक्रमः सम्पूणय संस्थागत सुत्केरीलाई  १ क्यारेट 

अण्डा तथा नवजात शििु र आमाको लाशग हाइशजशनक कीट शिने व्यवस्था 

गररएको । 

• सुत्केरी पोषण सहायता काययक्रम अथायत सुत्केरी भइसकेपशि नगि रू. 

५००।- पोषण खर्य शिने व्यवस्था गररएको । 

• वशथयङ्ग सेन्टर पे्रषण (रेफर) कोषको स्थापना गरर एम्वुलेन्स यातायात 

खर्यको  व्यवस्था गररएको ।

• नशसयङ स्टाफलाई नाईट ड्यूटी गरे वापत नाइट ड्युटी प्रोत्साहन रकम 

उपलब्ध गराइएको ।

• शवपन्न नागररक उपर्ार कोष माफय त शनःिुल्क सेवा शलनका लाशग १० 

जनालाई शसफाररि गररएको ।

सुरशित मातृत्व, नवशििु तथा पररवार योजना सम्बशन्ध  नशवनतम काययहु



महामारी/शवपिको अवस्था: आ. व २०७७/०७८

महामारी/शवप

िहु

जम्मा प्रभाशवत संख्या

जम्मा

जम्मा

मृत्यु

प्रभाशवत स्थान

पुुष मशहला

COVID-19 २४४ १६३ ४०७ ७ सबै वडा

जम्मा २४४ १६३ ४०७ ७



उत्कृष्ट िवहिा स्िास््र् स्िरं्सेविकािाई 
सम्िान गिै



मटहला स्वंयिेववका आधारभतु 
तासलम



मटहला स्वंयिेववका आधारभतु तासलम



ववश्व आत्महत्या रोकथाम टदवि िरे्तना 
कायचक्रम



वावषचक िसमक्षा गोष्ट्ठी आ.व 
२०७७/७८



विश्व स्िनपान सप्ताह िथा 
वकशोरवकशोरीका िामग प्रजनन सम्बक्षन्ध 

सचेिना कार्िक्रि



स्िास््र् संस्थाको न्रू्निि सेिा िापिण्ड 
सम्बक्षन्ध छिफि 



ववश्व अलजाइमर टदवि 



पोषण िथा बािरोगको व्र्िस्थापन सम्बक्षन्ध
प्रर्ोगात्िक छिफि



घरिै स्िास््र्किीबाट सतु्केरी जाच िथा 
निजाि क्षशश ुस्र्ाहारिा श्रीिानको 

सहभागीिा



िवहिा स्िास््र् स्िरं्सेविकाहरु कोमभड िोप 
िगाउने क्रििा िथा पवहिो कोमभड संक्रमिििाई 

अस्पिाि सम्ि िैजािै



कोमभड िोप िगाउिै जनप्रमिमनमध िथा 
कििचारी



ववश्व क्यान्िर टदवि वडा नं ६ बुटढर्ौरमा



आमा िमुहमा िामाजजक व्यवहार प्रवधचन 
कायचक्रम



औिो सम्बक्षन्ध पामिका स्िरीर् 
अन्िरवक्रर्ा



औिो सम्बक्षन्ध पामिका स्िरीर्
अन्िरवक्रर्ा



िमदुायमा कोसभड पररक्षण तथा कोसभड 
खोप 



मटहला बालबासलका तफच
• छोरी पेिा कार्िक्रिबाट 298 जना िाभाक्षन्िि
• अनाथ बािबामिका सहार्िा कार्िक्रि अन्िरगि 

िामसक १००० भत्ता सहर्ोग
• जेष्ठ नागररक सम्िान कार्िक्रि
• ि्र्ि िगिका अपांगिा सहर्ोग कार्िक्रि 
• पररचर् पत्र वििरण घकु्षम्ि क्षशविरहरु 



अनाथ बालबासलकालाई वडा कायाचलय माफच त रकम 
ववतरण गररदै





प्रधानमन्त्री रोजगार कायचक्रम
• प्रधानिन्त्री रोजगार कार्िक्रि अन्िरगि ििाि

भएका कुि सकु्षचकृि बेरोजगार ९२९ जना ि्रे्
२५१ जनािे २३२५५ दिन(औषििा ९२.64
दिन)को दिनको रोजगार प्राप्त गरेका छन

• प्रधानिन्त्री रोजगार कार्िक्रि १.53 वक.िी.
पदक्क मसचाईकुिो मनिािण, 2.1 वक.मि ट्याक
ओपमनङ्ग, पदक्कनामि 852 मिटर मनिािण भएको
।



युवा रोजगारीका लार्ग रुपान्तरण पहल 
आयोजना

• आर्ोजना संख्र्ा-११
• कुि बजेट-५१७००००+२०००००=7170000
• िक्षक्षत रोजगार संख्र्ा-100
• खचय-४७६४३३४
• सामाग्री खचय- १९९९९९९.७५ 
• रोजगार संख्र्ा-१०२
• रोजगारी हदन संख्र्ा-९४४०



वडा न१ं वडाकायचलयको बाउण्ड्डरी वाल ननमाचण
• कुल बजेट- ४०००००+१११३५८।३१
• खर्च बजेट- ३९१८००
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या- ८
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन- ९६।६६



धारखेत सिरं्ाई कुलो ननमाचण
• कुल बजेट-३०००००+११२७८८।६७ 
• खर्च बजेट- २९९८६०
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या- ६
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन- ९६।६६



मझेनीगौडा बेिारपानी नाली ननमाचण
• कुल बजेट-७०००००+२५१२३०।७७ 
• खर्च बजेट-६८३९९१
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या- १४
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन- ९४।५



   ओदाले कुलो ननमाचण 
• कुल बजेट-३०००००+११५६६५।८२
• खर्च बजेट-२९९८६०
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-६ 
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन- ९६।६६



बड्डााँडा ऐरावती मोटरबाटो नाली ननमाचण
• कुल बजेट-५०००००+१९२९२५।४०
• खर्च बजेट-४९९९३९
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-१०
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-९६।७
•



ददरे बुढीखोला सिरं्ाई योजना
• कुल बजेट-२७००००+१०४३४१।७४
• खर्च बजेट-२६९८७४
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-६
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-८७



छनतवन दमार सिरं्ाई कुलो ननमाचण
• कुल बजेट-५०००००+३३४४००।०३
• खर्च बजेट-३१८२२९
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-१०
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-८२।५



जस्पुर राङभाङ मोटरबाटो नाली ननमाचण
• कुल बजेट-३५००००+१३६८०५।४३
• खर्च बजेट-३४९४९२
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-७
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-९६।५७



छबबिे बेिीगााँउ मोटरबाटो ननमाचण
• कुल बजेट-३५००००
• खर्च बजेट-३५००००
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-७
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-९६।७१



ररठेखोला रज्जे सिरं्ाई योजना
• कुल बजेट-१००००००+४४९३१८।४७२
• खर्च बजेट-८४९९४८
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-१९
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-८६।५२



श्रमरानी मा बब कम्पाउण्ड्ड वाल ननमाचण
• कुल बजेट-५०००००+१९११६५।११
• खर्च बजेट-४५१३४१
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-९
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-९७



कामका लार्ग पाररश्रसमक आयोजनाहरु

• आर्ोजना संख्र्ा-१७
• कुि बजेट-७९६१८००
• िक्षक्षत रोजगार संख्र्ा-1५४
• खचय-६६८७५००
• रोजगार संख्र्ा-१४९
• रोजगारी हदन संख्र्ा- १३८१५



औलेनी टाकुरा सभबत्रखेत मोटरबाटो ममचत
• कुल बजेट-४१३६००
• खर्च बजेट-४१३०००
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-८
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-१००



णझसलवाङ्ग हंशपुर कोटघर मोटरबाटो ममचत
• कुल बजेट-४१३६००
• खर्च बजेट-४१३०००
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-८
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-१००



णझसलवाङ्ग उपललो मोटरबाटो ममचत
• कुल बजेट-३१०२००
• खर्च बजेट-३१००००
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-६
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-१००



वडा नं १ का पुराना मोटरबाटोको नाली 
तथा झाडी िफाई ममचत 

• कुल बजेट-३६१९००
• खर्च बजेट-३६१०००
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-७
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-१००



बाधखोर जोगीढंुगा कुलो ममचत
• कुल बजेट-२०६८००
• खर्च बजेट-२०६०००
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-४
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-१००



बगाले कुलो ममचत
• कुल बजेट-२०६८००
• खर्च बजेट-१२५८७९
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-४
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-६०।८७



वडा नं २ कच्र्ी िडक ममचत
• कुल बजेट-१४४७६००
• खर्च बजेट-१०२५७०७
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-२४, ४ जना काम नगरेको

• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-८३।५



कोटघर णझसलवाङ्ग मोटरबाटो ममचत
• कुल बजेट-७२३८००
• खर्च बजेट-७२३०००
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-१४
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-१००



रामपोखरी खेलमैदान ननमाचण योजना
• कुल बजेट-३६१९००
• खर्च बजेट-३६१०००
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-७
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-१००



ढाव खेलमैदान ननमाचण योजना
• कुल बजेट-२५८५००
• खर्च बजेट-११७०००
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-५
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-४५।६



बड्डााँडा बजार टुडीखेल ननमाचण वडा नं ४
• कुल बजेट-७७५५००
• खर्च बजेट-७७५०००
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-१५
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-१००



डाङ्गसिङ्ग मान्रे मोटरबाटो ननमाचण 
योजना

• कुल बजेट-३१०२००
• खर्च बजेट-३१०२००
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-६
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-१००



गोलधारा िौराकोट मोटरबाटो ननमाचण
• कुल बजेट-४१३६००
• खर्च बजेट-४१३०००
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-८
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-१००



जस्पुर छवविे िुवाखोला मोटरबाटो ननमाचण
• कुल बजेट-८७८९००
• खर्च बजेट-८७८०००
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-१७
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-१००



टाकुरा बालबबकाि देणख टाकुरा गाउाँ  जोड्ने 
मोटर बाटो ननमाचण

• कुल बजेट-४१३६००
• खर्च बजेट-४१३०००
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-८
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-१००



कटेनीछेडा देखी अखचले मोटरबाटो ननमाचण
• कुल बजेट-३६१९००
• खर्च बजेट-३६१०००
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-७
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-१००



बनचबबर खानेपानी कुवा ननमाचण
• कुल बजेट-१०३४००
• खर्च बजेट-०
• रोजगार प्राप्त गरेको बेरोजगार िंख्या-२
• रोजगारी प्राप्त           औषत टदन-०
• िम्झौता भई िंर्ालनमा नआएको



अन्य कायचक्रमहरु
मखु्यमन्त्री ग्रामीण ववकाि तथा रोजगार कायचक्रम 

माफच त ववपन्न नागररक आवाि िहायता 



सरुक्षक्षि नागररक आिास कार्िक्रि अन्िगिि ८५ जना नागररक िाई
रु.30,000 का िरिे पेश्क रकि उपिब्ध गररएको।

सरुक्षक्षि नागररक आिास कार्िक्रि अन्िगिि िडा कार्ाििर्िा पमुग 
सम्झौिा गिै ।



िेडपा कार्िक्रि अन्िगिि आ. ब. २०७७।०७८ 
िा गररएको कार्िको वििरण

क्र. स. कार्िक्रि िथा िामििको वििरण कार्िक्रि िथा
िामििको संखर्ा

सहभागी
संखर्ा

कैवफर्ि

१ सािाक्षजक पररचािन 
िडा स्िरीर् अमभििुीकरण 
कार्िक्रि 

२ ४३

सहभामगिात्िक ग्रामिण
िेिाजोिा कार्िक्रि 

४ १७२

घरधरुी सिेक्षण Form A र 
सम्भाविि उद्यिी िागी Form B

१२८ १२८

िघु उद्यिी सिहु गठन ८ ९१
२ उद्यिक्षशििा विकास िामिि 

व्र्िसार् सचेििा िामिि ४ ९१



क्र.स. कार्िक्रि िथा िामििको वििरण कार्िक्रि िथा
िामििको संखर्ा

सहभागी संखर्ा कैवफर्ि

व्र्िसार् शरुु िामिि ४ ९१
िैङ्गीक सिानिा िथा सािाजीक 
सिािेशीकरण िामिि 

४ ९१

३ प्राविमधक मसप विकास िामिि
मसिाईकटाई सम्बक्षन्ध मसप
विकास िामिि

२ २४

व्र्वुट पाििर सम्बक्षन्ध मसप विकास 
िामिि

१ ७

हाउस िाईररङ्ग सम्बक्षन्ध मसप 
विकास िामिि

१ १

गमुडर्ा सम्बक्षन्ध मसप विकास 
िामिि

२ २४



क्र.स. कार्यक्रम तथा तालिमको
वििरण

कार्यक्रम तथा 
तालिमको संख्र्ा

सहभागी 
संख्र्ा 

कैफर्र्त

च्र्ाउिेमि सम्बक्षन्ध मसप 
विकास िामिि

१ ९

४ प्रविमध हस्िान्िरण
मसिाईकटाई व्र्िसार्
(मसिाई िेक्षशन र कैँ ची)

२४ २४

५ िघु कजाििा पहचु ँ
कार्िक्रि

२ ६४

६ बजार िथा बजारीकरण 
सम्बक्षन्ध कार्िक्रि

२ ६४



वक्रर्ाकिापहरु
१. सािाक्षजक पररचािन
• िडाका जनप्रमिमनमध िथा कििचारीहरुिाई िघु उद्यि विकास िोडेि बारे जानकारी

गराइर्ो ।
• िडा स्िरीर् अमभिकु्षिकरण कार्िक्रि गरर सामबकको िडा िथा बक्षस्ि छनोट गररर्ो ।



• सहभामगिात्िक ग्रािीण िेिाजोिा कार्िक्रििा सािाक्षजक िथा स्रोि नक्सा, सम्पन्निा
स्िरीकरण, भेन क्षचत्र, िौसिी पात्रो, आदि बनाइ कार्िक्षेत्रको बारेिा जानकारी मिईर्ो
।



• घरधरुी सिेक्षण गरी उनीहरुको घरको आमथिक अिस्था िथा घरको सम्पणुि जानकारी
मिई प्रमि व्र्क्षक्त आर् मनकामिर्ो र सम्भाव्र् उद्यिी छनोट गररर्ो ।

• छनोट भएका सम्भाव्र् उद्यिीहरुको िघु उद्यिी सिहु गठन गररर्ो ।



२.उद्यिक्षशििा विकास िामिि
• व्र्िसार् सचेििा िथा शरुु िामििका विषर्िस्िहुरुको बारेिा जानकारी गारईर्ो ।
• िैवङ्गक सिानिा िथा सािाजीक सिािेक्षशकरण सम्बक्षन्ध िामिि सहजीकरण गररर्ो ।
• व्र्िसार् िेि िोड्युि १ र २ िेि िेिाई व्र्िसार् प्रमि अग्रसर गराईर्ो ।
• व्र्िसार्ीक र्ोजना बारे जानकारी गराई व्र्िसार्िा वहसाब वकिाब राख्न मसकाईर्ो ।
• बजार िाग िथा स्थानीर् स्रोिको सिपुर्ोग गरर व्र्िसार् छनोट गनि सहज बनाईर्ो

।





३.मसप विकास िामिि

• मसप विकास िामििको िामग प्रक्षशक्षक िथा िामिि सािाग्री व्र्िस्थापन गररर्ो ।
• विमभन्न मसप विकास िामिि सञ्चािन व्र्िस्थापन िथा सिापन गररर्ो ।





४.उपर्कु्त प्रविमध हस्िान्िरण 
• मसप विकास िामिि मिएका सहभागीहरुिाई व्र्िसार् शरुु गनिका िामग आिश्र्क

प्रविमध हस्िान्िरण गररर्ो ।



५. िघ ुकजाििा पहुँच 
• उद्यिीहरुिाई व्र्िसार् सन्चािन गनिका िामग आमथिक आिश्र्क पने भएको हिुाँ

सहकारी सस्थां र उद्यिीहरुिाई संिग्न गराई अन्िरवक्रर्ा िथा छिफि गररर्ो ।



६.बजाररकरण िथा परािशि
• िघु उद्यिीहरु र उद्यिसँग सम्बक्षन्ध व्र्ापारीहरु बीच अन्िरवक्रर्ा, छिफि िथा

सम्झौिा गररर्ो ।
• उद्यिीहरुिे उत्पािन गरेको िस्िहुरुको बजार व्र्िस्थापनिा सहजीकरण गररर्ो ।



आ.ब.२०७७।०७८ िा िघ ुउद्यि 
विकास कार्िक्रि अन्िगििको आमथिक 

प्रमििेिन
क्र.स. वििरण प्रस्तावित बजेट खचय बजेट कैफर्र्त
१ उद्यि विकासका िामग सािाक्षजक 

पररचािन 
६८४०० ६८०७५

२ उद्यिक्षशििा विकास िामिि २०५२०० २०५३००
३ प्राविमधक मसप विकास िामिि ८६६४०० ६६३७९०
४ प्रविमध हस्िान्िरण ३६४८०० ३६४८००
५ वित्तीर् सेिािा पहुँच ६८४०० ६८४००
६ बजारीकरणिा सहर्ोग ६८४०० ६८४००
७ उद्यि विकास सहजकिाि पररचािन ६३८४०० ४३६२३२



.

क्र.स
.

वििरण प्रस्िाविि बजेट िचि बजेट कैवफर्ि

जम्िा २२८०००० १८७४९९७
८ स्िरोन्निी िफि ४८०००० ० कोरोना

भाइरसिे 
काि हनु 
नसकेको 

९ प्रविमध हस्िान्िरण िफि १४०००० ०

जम्िा २९००००० १८७४९९७



वडा कायाचलयमै पुगी उपभोक्ता िसमनतका 
पदार्धकारीहरुलाई असभमुणखकरण तासलम



८. अन्र् वक्रर्ाकिापहरु
सौर्ि उजाि प्रविमध क्षशषिक अन्िगिि 

• 3 नं िडा समिमिको छनौट र मसफाररसिा १४ िटा सोिार िररि गरर वििरण भएको
।



सधुाररएको प्रविमध जडान 
• ५ नं िडा समिमिको छनौट र मसफाररसिा 28 िटा Metalic Stove िररि गरर वििरण

गररएको ।



इन्भटर जडानिा पहुँच 
• विधिु िाइन अिरुर्द् हिुाँ िडाकार्ाििर्को कािकाजिाई अिरुर्द् हनु नदिने प्रर्ोजनाथि 6

िटै िडाहरुिा इन्भटर जडानको िामग इन्भटर हस्िानान्िरण गररएको छ ।

• 1 नं िडा कार्ाििर्िा इन्भटर जडान 2 नं िडा कार्ाििर्िा इन्भटर जडान



पाइप िररि िथा वििरण 
• सरुिारानी गाउँपामिकािा आ ब 2077/78 िा विमभन्न

साइजको 7226 मिटर एच मड पी पाइप िररि भई १ नं िडा
कार्ाििर्िा १२२२ मि.र हात्तीिाि िानेपानी र्ोजना ििििको
िामग 100 मिटर गरी जम्िा 1322 मिटर वििरण भइ
5904 मिटर पाइप बाँक रहेको



8.िार जािी िररि िथा वििरण 

• सरुिारानी गाउँपामिकािा आ.ब. 2077/78 िा विमभन्न साइजको
१३२ िटा िारजािी िररि गरी अ्र्क्ष ज्रू्को िोकआिेश र िडा
कार्ाििर्को मसफाररस अनसुार विमभन्न स्थानका विमभन्न सडकहरु ,
बाढी पवहरोबाट जोक्षिििा रहेको िेिी र्ोग्र् जग्गा िथा घर गोठ
संरक्षणको िामग जम्िा 124 िटा वििरण भइ 8 िटा जािी बाँक 
रहेको



कार्ाििर् व्र्िस्थापन सम्िन्धी कार्ि 

• आ.ब. 2077 असार १ िेक्षि र्स गाउँपामिकािे आफ्नै
प्रशासमनक भिनबाट सेिा प्रिान गिै आएको व्र्होरा सििविदििै
छ । प्रशासमनक भिनिा कार्ाििर् व्र्िस्थापनको िामग
गाउँपामिका भिनिा फमनिचर र फमनिमसङ्ग सािाग्री िररि गरी
व्र्िस्थापन गररएको ।





आठौ र नवौ गाउाँिभाको झलक



आठौ र नवौ गाउाँिभाको झलक



िंघीय िरकारका खानेपानी मन्त्री ज्यूलाई 
गाउाँ पासलकामा स्वागत कायचक्रम



लजुम्बनी प्रदेशका मखु्यमन्त्री ज्यूको 
टटमलाई बड्डाडामा स्वागत



जजलला िमन्वय प्रमुख ज्यू प्रमुख जजलला अर्धकारी ज्यू 
लगायतबाट राननपौवागढीको अवलोकल 



िरुमारानी गाउाँ पासलकाको अध्यक्ष ज्यू नेततृ्वको टटम तथा ऐरावती
गाउाँ पासलकाका प्रमुख प्रशािकीय अर्धकृत नेततृ्वको टोलीववर् दवुै
पासलकाको िीमा क्षेत्र ऐरावतीमा भेटघाट तथा अन्तरकक्रया



क्षजल्िा अिािि प्रू्ठानिा एक सेट कम्प्रू्टर 
हस्िान्िरण गररएको ।



आगलागी पीडडतको घरमै पुर्ग आर्थचक 
िहायता प्रदान 



• हेफर पररर्ोजना संगको साझेिारीिा कृवष िथा पशु उद्यिक्षशििा
कार्िक्रि सरुु गररएको छ।

• ७ िटा न्र्ावर्क िदु्दाहरु ििाि भएकोिा३ िटा मििापत्र ४ िटा
फैसिा गररएको र १८ जना िेिमििाप किािहरुिाई ३ दिने
िामिि प्रिान गररएको ।

• बषि भररिा 1124 ब्र्क्षक्तगि घटना ििाि गररएकोछ
• व्र्बसार् ििाि/नविकरण २८७ जना ।
• सािाक्षजक सरुक्षा वििरण कार्ि बैवङ्कङ प्रणािीबाट सरुुिाि

गररएको।
• 1758 जनािाई रु.4,14,209,66/-सािाक्षजक सरुक्षा भत्ता

वििरण गररएको ।



सबै िडाहरुिा िेिमििाप केन्र 
• गाउँपामिकाको ६ िटै िडाहरुिा िेिमििाप केन्र स्थापना गररएको ।





• सिै िडाहरुिा online system बाट व्र्क्षक्तगि घटना ििाि प्रारम्भ 
गररएको।

• प्रशासमनक संरचनाको O/M survey गरर प्रमिबेिन िर्ार भएको 
छ।

• र्स गाउँपामिकाको संस्थागि स्ििूल्र्ाङ्कनिा 57.25 अंक प्राप्त
गररएको छ।

• र्स गाउँपामिकाको कुि बेरुजु रु.83211000 ि्रे् आ.ि.
२०७७/०७८ को प्रारक्षम्भक प्रमििेिन अनसुार रु.
70449298.40 (८४.६६%) बेरुजू फर्छ्यौट /बेरुजू
सम्परीक्षण गररएको छ।



• सरुक्षक्षि नागररक आिास कार्िक्रििा बजेट मनकासा हनु नसक्िा
र्ोजना कार्ािन्िर्निा सिस्र्ा।

• सबै क्षेत्रिा िक्ष जनशक्षक्तको अभाि हनु ु र सिर् सापेक्ष क्षििा
विकास गनि नसक्नु ।

• उपभोक्ता समिमिहरुको जनसहभागीिा किी िक्ष जनशक्षक्तको किी।
• कोमभड १९ को बन्िाबक्षन्िको कारण शैक्षक्षक गणुस्िर हामसि िथा

मनिािण कार्ि सम्पन्न गनििा असहजिा ।
• आ.ब. को अक्षन्िि चौिामसकिा मनिािण सािाग्रीहरुको िूल्र्िा

अप्रत्र्ामसि रुपिा िवृर्द् भई मनिािण कार्ििा असहजिा।
• र्ो गाउँपामिका चरेु संरक्षेण क्षेत्रिा पने भएकोिे ढंुगा मगटी िाििुा

जस्िा नदिजन्र् पिाथि उत्िनन र मनकासीिा सिस्र्ा परेको ।
• ठुिा िािका र्ोजनाहरु पमन उपभोक्ता समिमिबाट सञ्चािन गने

परम्परा रहेको ।

9.सिस्र्ा िथा चनुौमिहरु





साइट जाँिा



10. सिस्र्ा सिाधानका िामग गररएका प्रर्ासहरु
• उपभोक्ता समिमि, क्षशक्षक िथा स्िास््र्किी को क्षििा

अमभिवृर्द्को िामग िामिि संचािन गररएको।
• र्ोजना, विद्यािर्, स्िास््र् संस्थाबाट संचामिि कार्िक्रिको

मनर्मिि रुपिा अनगुिन िथा िलु्र्ांकन गरर पषृ्ठपोषण प्रिान
गररएको।

• गणुस्िररर् क्षशक्षाको िामग सरोकारिािाहरु संग पटक पटक
छिफि गररएको।

• गाउँपामिका िथा िडा कार्ाििर्िा आफ्नै भिन बनाई सेिा
प्रिाह गनि थामिएको ।

• आिस्र्किा अनरुुप सिर् सापेक्ष ऐन काननुहरु मनिािण गररएको
।



बावषचक िसमक्षा गोजष्ट्ठको झलक


















