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सरुमारानी गाउँपाधिका 

गाउँकार्िपाधिकाको कार्ाििर् बड ाँा, प्र्ूठान 

िुधम्बनी प्रदेश, नेपाि 
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सरूमारानी गाउँपालिका 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र  सूचनाको हक सम्बन्धी लनयमाविी, २०६५ को लनयम ३ 

बमोलिम सावविनीलककरण गररएको लववरण 

 



 

 

सरुमारानी गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  

बड ाँा् ूर्  ान 

िमु्बबनी प्रदेश् नपेाि 

२०७३ 

 

 

  



१. गाउँपालिकाको पररचर् 

ूर्  ान म्िल्िाको दम्िण महाभारत शृ्रखिाको तल्िो भाग् लभत्री मधेश र चरेु पहा िेत्रमा 
अवम्थित नेपािको संववधान बमोम्िम लनमायण भएको र्स सरूमारानी गाउँपालिका ६ वटा वामा 
लबभाम्ित राविर् िनगणना २०६८ अनसुार १८६२७ िनसंख्र्ा रहेको १५७.९७ वगय लमटर 
िेत्रफि भएको साववकका बांङेसाि् हंसपरु् ढंुङेगढी गाववसको सबपणुय भभुाग र लतरामका ५ वा 
तिा धवुाङको २ वटा वा समेवटएर र्ो सरूमारानी गाउँपालिका बनेको छ । र्स गाउँपालिकाको 
नाम र्सै गाउँपालिकामा पने सबै भन्दा उच्च पर्यटवकर् पहा सरूमारानी िेकको नामबाट राम्खएको 
छ । 

नेपािको पवुय पम्िम सकको भािवुाङ देम्ख भािवुाङ ूर्  ान सक खण्को ८ वक.लम. देम्ख कररब 
३५ वक.मी. उत्तरमा रहेको बाघेखोिा सबम फैलिएको छ । र्सको केन्र उल्िेम्खतसक खण्मा 
पने बाँा भने्न थिानमा पदयछ । 
 

कार्ायिर्को उद्दशे्र्ः 
नेपािको संववधानको धारा ५६(१) िे संघीर् िोकताम्न्त्रक गणतन्त्र नेपािको मिु संरचना संघ, 

प्रदेश र थिानीर् तह गरी ३ तहको हनु े व्र्वथिा गरेको छ। धारा ५६(४) िे थिानीर् तह 
अन्तगयत गाउँपालिका, नगरपालिका र म्िल्िा सभा रहने संवैधालनक व्र्वथिा रहेकािे गाउँपालिकाको 
उदे्दश्र् तिा कार्यिेत्र व्र्ापक रहेको छ। सरूमारानी गाउँ कार्यपालिकाको प्रमखु उदे्दश्र्हरु 
लनबनानसुार रहेका छन:्  

 संववधान र कान न बमोम्िम थवाशासन र सहशासनको अभ्र्ास गने ् 
 िनताको घरदैिोमा सेवा परु्ायउने ् 
 थिानीर् तहका िनतािाई थिानीर् शासन प्रकृर्ामा अलधकालधक मात्रामा सम्बमलित हनुे 

अवसर िटुाउने,  
 थिानीर् िनतािे िोकतन्त्रको िाभहरू उपभोग गनय सक्ने व्र्वथिा गने,  

 िनतािे आफ्नो िेत्रको ववकासको िालग आवश्र्कताको पवहचान, साधनको पररचािन, 

ववलनर्ोिन र ववकासको प्रलतफि ववतरण सबमका कार्यहरुमा अियप णय सहभालग हनु सक्ने 
प्रकृर्ा र संर्न्त्रको व्र्वथिा लमिाउन,े 

 थिानीर् थवशासन र सहशासनका संर्न्त्रप्रकृर्ा तिा अभ्र्ासमा आददवासी िनिाती, दलित 
िगार्त सामाम्िक तिा आलियक दृविकोणिे वपछलएका वगय समतेको समग्र िनताको 
समावेम्शकरण र म िप्रवाहीकरण सलुनम्ित गने,  

 ववकास प्रकृर्ािाई संथिागत गनय ववकास व्र्वथिापन सबबन्धी संर्न्त्रहरुको िमता ववकास 
र सदुृढीकरण गने  

 थिानीर् थवशासन र सहशासनको ममयिाई कार्यरूपमा रुपान्तरण गनय िनशम्िको ववकास 
गने,  

 गाउँपालिका लभत्रको ववकास, सेवा प्रवाह िगार्तका ववषर् िेत्रका नीलत लनमायण देम्ख 
अनगुमन म ल्र्ांकन सबमका कृर्ाकिापमा समन्वर् र सहम्िकरण गने,  

 िोकताम्न्त्रक संथिा र अभ्र्ासहरुिाई  प्रवर्द्यन गदै थिानीर् नेततृ्वको ववकास गने  



 र्ोिनाहरूको तिुयमा र संचािन गनय आवश्र्क िमता, म्िबमेवारीपन र िवाफदेवहताको 
ववकास गने,  

 िनताको दैलनक आवश्र्कता तिा िनम्िवनिाई असर पाने ववषर्हरूमा लनणयर् गनय सक्ने 
गरी थिानीर् थवार्त्त शासन पद्दलतको ववकास गने । 
 

 
२.आलियक वषय ०७६/०७७ को आर्-ब्र्र् तिा ०७७/०७८ को आर् तिा अनमुानीत 
आर्/व्र्ार् वववरणः 
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ख) आ.ब. २०७७/०७८ को कुि बिेट लसलिङ्ग/आर् अनमुान 

बिेट अनमुान आ.ब. २०७७।०७८ 

लस.न बिेट म्शषयक थिानीर् तह प्रदेश सरकार संम्घर् सरकार कुि िबमा 

१ समानीकरण अनदुान 0 ५०६८००० ८१९००००० ८६९६८००० 

२ रािश्व बाफा  0 ३३४३००० ७२००७६४० ७५३५०६४० 

३ शसतय अनदुान 0 १४८५०००० १६०३००००० १७५१५०००० 

४ लबशेष अनदुान 0 ६०००००० 0 ६०००००० 

५ समपरुक अनदुान 0 १५०००००० 0 १५०००००० 

६ आम्न्तरक आर् ८६००००० ० 0 ८६००००० 

७ 

सामाम्िक सरुिा 
कार्यक्रम  0 ० ४६५००००० ४६५००००० 

  िबमा 8600000 ४४२६१००० ३६०७०७६४० ४१३५६८६४० 

 
िते्रगत बिेट ववलनर्ोिन 

लस.न. लबषर्गत िते्र बिेट रु कैवफर्त 

१ सामाम्िक ववकास िते्र     

१.१ थवाथ्र् सेवा 5000000   

१.२ म्शिा िेत्र 16140000   

१.३ खानेपानी तिा सरसफाइ 16830000   

१.४ िैंलगक समानता तिा सामाम्िक समावेशी करण 3000000   

१.५ न्र्ावर्क सलमलत कार्यसबपादन तिा ब्र्बथिापन 500000   

१.६ संथकृलत प्रबर्द्यन 3015000   

१.७ खेिकुद ववकास  1060000   

१.८ ददघयरोग थवाथ्र् सहार्ता कार्यक्रम 600000   

१.९ ववपन्न असाहर् सहार्ता कार्यक्रम ४०००००   

 िबमा      46545000  

२ भौलतक प वायधार िते्र     



२.१ सक तिा पिु 17200000   

२.२ भवन तिा शहरी ववकास 8145000   

२.३ उिाय/ ववधतु 1440000   

2.4 ममयत संभार कोष 2000000   

2.5 िग्गा प्राप्ती/खररद 1500000   

  िबमा 30285000   

3 आलियक लबकास     

३.१ कृवष तिा पश ुववकास 14000000   

3.2 लसपमिुक तालिम 300000   

3.3 सहकारी ववकास र प्रबर्द्यन 2500000   

3.4 पर्यटन ववकास 2160000   

  िबमा 18960000   

४ वाताबरण तिा ववपद ब्र्बथिापन     

4.1 ििाधार संरिण 500000   

4.2 भ-ुसंरिण 500000   

4.3 ववपद ब्र्बथिापन कोष 8000000   

  िबमा 9000000   

5 संथिागत ववकास, सेवा प्रबाह र शसुासन 5921300   

6 साझेदारी र्ोिना तिा कार्यक्रम संचािन 5500000   

७ मखु्र्मन्त्री ग्रालमण ववकास तिा रोिगार कार्यक्रम 6000000   

८ संम्घर् शसतय अनदुान तफय का कार्यक्रम 160300000   

९ प्रदेश शसतय अनदुान तफय का कार्यक्रम १४८५००००   

१० सामाम्िक सरुिा कार्यक्रम ४६५०००००   

११ चाि ुप्रशासलनक र पिुीगत 69707340   

  कुि िबमा ४१३५६८६४०   

 
खर्च प्रगति तििरण   

चािु आ.ब.२०७७/०७८ को कार्तिक मसान्त सम्मको िचि बजेट 

 

रु. हजारमा 

 आ.व. : २०७७/७८   मधहना : सब ै  अविी :  २०७७/०४/०१-२०७७/०७/३०  

धस.नं. 
क्षेत्र/उप क्षेत्र धवधनर्ोजन िचि 

िचि 

(%) 
मौज्दात 

१ आर्थिक धवकास ४,८७,५९,६५१.९६ १,७४,१०५.९६ ०.३६ ४,८५,८५,५४६ 

१ कृधष ३,१८,३३,०५०.९६ १,७४,१०५.९६ ०.५५ ३,१६,५८,९४५ 

२ उद्योग २९,००,००० ० ० २९,००,००० 

३ पर्िटन २१,६०,००० ० ० २१,६०,००० 



४ सहकारी १६,००,००० ० ० १६,००,००० 

५ जिश्रोत तथा ससंचाई ५४,३६,५१६ ० ० ५४,३६,५१६ 

६ पशुपन्छी धवकास ४७,३०,०८५ ० ० ४७,३०,०८५ 

७ वाधणज्र् १,००,००० ० ० १,००,००० 

२ सामाधजक धवकास २१,६५,१३,१३५ २,८३,२७,६९५.०१ १३.०८ १८,८१,८५,४३९.९९ 

१ धशक्षा १४,५०,३०,७४३ २,२७,८७,३१५ १५.७१ १२,२२,४३,४२८ 

२ स्वास््र् २,५५,९३,०६२ ४५,५३,६६०.०१ १७.७९ २,१०,३९,४०१.९९ 

३ िानेपानी तथा सरसफाई  २,५८,०३,३३० २१,१५० ०.०८ २,५७,८२,१८० 

४ भाषा तथा संस्कृधत ३०,४०,००० ० ० ३०,४०,००० 

५ 

िैंधगक समानता तथा सामाधजक 

समावेशीकरण ४३,१५,००० १६,००० ०.३७ ४२,९९,००० 

६ र्ुवा तथा िेिकुद ११,६०,००० ० ० ११,६०,००० 

७ जनसंख्र्ा तथा बसाईसराई २,५७,००० ० ० २,५७,००० 

८ सामाधजक सुरक्षा तथा सरंक्षण १,१३,१४,००० ९,४९,५७० ८.३९ १,०३,६४,४३० 

३ पूवाििार धवकास ४,५९,५१,५१९ ३९,९२,००४.१८ ८.६९ ४,१९,५९,५१४.८२ 

१ र्ातर्ात पूवाििार २,६८,५५,१६१ ६,२२,०२३ २.३१ २,६२,३३,१३८ 

२ भवन, आवास तथा सहरी धवकास १,६१,५६,३५८ ३३,६९,९८१.१८ २०.८६ १,२७,८६,३७६.८२ 

३ उजाि १४,४०,००० ० ० १४,४०,००० 

४ सम्पदा पूवाििार १५,००,००० ० ० १५,००,००० 

४ सुशासन तथा अन्तरसम्बधन्ित क्षेत्र १,६२,४२,२०० ६,८७,९२० ४.२४ १,५५,५४,२८० 

१ बन २,००,००० ० ० २,००,००० 

२ वातावरण तथा जिवार् ु ५,००,००० ० ० ५,००,००० 

३ धवपद व्यवस्थापन ६०,००,००० ४०,००० ०.६७ ५९,६०,००० 

४ शाधन्त तथा सुव्यवस्था २५,७०,००० ४,७८,४२० १८.६२ २०,९१,५८० 

५ कानुन तथा न्र्ार् ५,००,००० ० ० ५,००,००० 

६ शासन प्रणािी ४६,९१,१०० १,६९,५०० ३.६१ ४५,२१,६०० 

७ र्ोजना तजुिमा र कार्िन्वर्न  ७३,१०० ० ० ७३,१०० 

८ अनुगमन तथा मूलर्ांकन ३९,००० ० ० ३९,००० 

९ प्रशासकीर् सुशासन ४,३३,००० ० ० ४,३३,००० 

१० धवत्तीर् सुशासन १२,३६,००० ० ० १२,३६,००० 

५ कार्ाििर् सञ्चािन तथा प्रशासधनक ७,६४,८१,४१८ १,६५,५०,७५९.२५ २१.६४ ५,९९,३०,६५८.७५ 

१ कार्ाििर् सञ्चािन तथा प्रशासधनक ७,६४,८१,४१८ १,६५,५०,७५९.२५ २१.६४ ५,९९,३०,६५८.७५ 

कुि जम्मा ४०,३९,४७,९२३.९६ ४,९७,३२,४८४.४० १२.३१ ३५,४२,१५,४३९.५६ 

 
 
३. आ.ब. २०७७/०७८ को प्रथम र्ौमातिकमा स्वीकृि कार्चतिति िथा तिरे्दतिकाहरूः 

 

१ सरुमारानी गाउँपालिका िथतापाता ववतरण सबबन्धी कार्यववलध २०७७ 

१ 
सरुमारानी गाउँपालिकाको संम्िप्त वातावरणीर् अध्र्र्न तिा प्रारम्बभक वातावरणीर् परीिण 
कार्यववलध, २०७७ पाररत  सबबन्धमा । 

 
 

४.चािु आ.ब.को २०७७ कार्तिक मसान्त सम्म सचंािन र सम्पन्न गररएका मखु्र् मखु्र् 

कार्िक्रम तथा क्रक्रर्ाकिापहरु  
 

क) प्रशासन र्ोिना तिा अनगुमन शाखा 



 कार्यपालिका बै क बसेको संख्र्ाः४ 

 ववलभन्न पररर्ोिना/कार्यक्रमको िागी ६ िना करार कमयचारीहरुको लनर्मु्ि 

 खररद तिा मलु्र्ांकन सलमलतको बै क संख्र्ाः ८ 

 कमयचारी बै क संख्र्ाः ३ 

 आन्तररक आर् तिा सबपम्त्त करिाई ब्र्बम्थित गनय Software िान गरी 
कमयचारीहरुिाई तालिम प्रदान 

 आ.ब.२०७७/०७८ को बावषयक बिेट तिा कार्यक्रमिाई िेखा प्रणािी SUTRA मा 
प्रववि र िेखा प्रणािीको तालिम प्रदान 

 आ.ब.२०७६/०७७ को आन्तररक िेखा पररिण कार्य सबपन्न र प्रलतबेदन तर्ार  

 गाउँपालिका कार्ायिर्् वा कार्ायिर् र थवाथ्र् संथिाहरुको म्िन्सी लनररिण गरर 
प्रलतबेदन तर्ार 

 क्वारेन्टाईन् आईसोिेसन र कोलभ अथपताि ब्र्बथिापन् त्र्ांक संकिन प्रलतबेदन 
गने कार्य 

 २० भन्दा धेरै कमयचाररहरु कोलभ-१९ बाट प्रभाववत भई आईसोिेसनमा बथने अवथिा 
 गत आ.ब. मा खररद गररएका िथतापाताहरु सबै वाहरुका 460 िना घरधरुीहरुिाई 

ववतरण र घरधरुीहरुिे िगाउने कार्य सबपन्न  

 हंशपरु बहृत खानेपानी आर्ोिनाका गत बषय खररद गररएका खानेपानीका सामानहरु 
उपभोिाहरुिाई हथतान्तरण कार्य 

 बषायदको समर्मा भएका सकहरुको संरिणको िागी तारिािी खररद र ववतरण कार्य 
 ववलभन्न अनिाईन तालिमहरुमा सहभालगता 
 प्रदेश थतररर् बावषयक सलमिा कार्यक्रममा प्रथततुीकरण र सहभालगता 
 आ.ब.२०७६/०७७ को बावषयक प्रगलत वववरण तर्ारी । 

 सबपम्त्त वववरण संकिन र अनिाईन ईन्री र प्रलतबेदन बझुाउने कार्य 
 कमयचारीहरुको कार्यसबपादन मलु्र्ाकन कार्य सबपन्न 

 अम्ख्तर्ार अनसंुधान दरुपर्ोग आर्ोगबाट प्राप्त ६१ बदेु् २५ बदेु र करार कमयचारी 
िगाएत अन्र् ववषर्को प्रगलत वववरण तर्ार । 

 चाि ुआ.ब. २०७६/०७७ को बावषयक र्ोिना पमु्थतका प्रकाशन  

 बा थतरीर् नागररक बापत्रको तर्ारी-प्रकाशनको तर्ारीमा रहेको 
 कोलभ-१९ प्रभाववतहरुको वववरण अद्यावलधक् प्रलतवेदन तर्ारी 
 स चनाको हक सबबन्धी माग भएका वववरणहरुको तर्ारी र प ाउने कार्य-३ वटा 
 मालसक/चौमालसक प्रगलत प्रलतबेदन लनमायण 

 कमयचारी पररचािन ववदा हाम्िरी अलभिेख ब्र्बथिान 

 लनर्लमत म्चविपत्र् प्रलतबेदन् बै क समन्वर् सबबन्धी कार्यहरु । 

 

ि) सामाधजक धवकास तथा कार्िक्रम समन्वर् शािा 

 दताय भएका मदु्दाहरुः ३ 

 मेिलमिाप भएका मदु्दा संख्र्ाः १ 



 बै क भएको संख्र्ाः ४ 

 संझौता भएका र्ोिनाहरुको संख्र्ाः २८ 

 भिुालन भएका र्ोिनाहरुको संख्र्ाः २ 

 

सामाम्िक सरुिा तिा पंम्िकरण ईकाइ 

 सामाम्िक सरुिा तिा ब्र्म्िगत घटना दताय् दताय म्शववर र गनुासो सनुवुाई सबबन्धी 
िनप्रलतलनलध र कमयचारीहरुिाई २ ददने अलभममु्खकरण सबपन्न िबमा सहभागी 
संख्र्ा..53 िना । 

 प्रिम चौमालसक सामाम्िक सरुिा भत्ता लनकासा । 

cf=j @)&&.)&* klxnf] rf}dfl;sdf o; ufpkflnsf ;fdflhs ;'/Iff ljt/0fsf nflu lgDg jdf]lhdsf]  /sd ?=1,28,44,853।– cIf?kL -Ps s/f]8 

c7\7fO{; nfv rjfln ;  xhf/ cf7 ;o lqkGg dfq_ . 

 

l;=g= 

nlIft ;d'x 

;Vof  pkrf/ 

vr{ kfpg]  

dfl;s b/ $ dlxgfsf] 

/sd 
hDdf /sd s}lkmot 

 

 

1 
h]i7 gful/s 

cGo 
540 540 3000 12000 6419000 

५िनाको १०,०००, १० िनाको 
९,०००, १ िनाको ३,०००, २ 
िनाको ६,००० का दरिे पाउने 

 

2 
h]i7 gful/s 

blnt &) jif{ 

d\''lg 

131 

  

2000 8000 1032000 

१ िनाको ६,०००, १ िनाको 
२,०००, २िनाको ४,०००, का दरिे 

पाउने 

 

3 Psn dlxnf 161 

  

2000 8000 1276000 

१िनाको ६,०००, १ िनाको 
२,०००, १ िनाको ४,००० का 

दरिे पाउने 

 

4 

ljw'jf eQf 328 

  

2000 8000 2584000 
४ िनाको २,०००, ७ िनाको 
६,००० का दरिे पाउने 

 

5 cf+l;s ckfu+ 80 
  

1600 6400 508800 २िनाको ४,८०० का दरिे पाउने 

 

6 
k"0f{ ckf+u 29 

  
3000 12000 348000   

 

7 blnt afnaflnsf 314 

  

400 1600 473053 

२ िनाको ४००, १ िनाको ८८०, १ 
िनाको ५८१, ४ िनाको १२००, १ 
िनाको १०२७, १ िनाको १०८०, १ 
िनाको ११८७, १ िनाको ११७३, 

६ िनाको१२००, १ िनाको १४२७, 

१ िनाको १४६७, १ िनाको 
१३४७, १ िनाको ८९३ का दरिे 

पाउने 

 

8 
nf]kGd'v 17 

  
3000 12000 204000   

 
  hDdf 1600       
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ब्र्म्िगत घटना दतायको प्रगलत वववरण सबबम्न्धत लनकार्मा पेश गररएको संख्र्ाः 
व्र्म्िगत घटना दताय वववरण २०७७, कालतयक मवहना सबम 



वववरण लिङ्ग ३५ ददन लभत्र 
दताय भएका 

१ वषय लभत्र 
दताय भएका 

१ वषय पलछ 
दताय भएका 
िबमा 

िबमा कैवफर्त 

िन्म दताय 
मवहिा ४५ ४० ९३ १७८ 

३३३ परुुष ३४ २९ ९२ १५५ 

अन्र् 0 0 0 0 

मतृ्र् दताय 
मवहिा १३ ८ ८ २९ 

८३ 

परुुष ३५ ८ ११ ५४ 

अन्र् 0 0 0 ० 

वववाह (िोी) १७ १९ ६६ १०२ १०२ 

बसाई सराई 

आएको संख्र्ा ८ १ २ 11 ११ 
आएको पररवार 
संख्र्ा २३ ६ ४ 33 ३३ 

गएको संख्र्ा १० ८ ११ 29 २९ 
गएको पररवार 
संख्र्ा ३८ ४६ ५६ 140 १४० 

सबवन्ध ववच्छेद (िोी) ३ 0 ४ 7 ७ 
 

रोिगार सेवा केन्रको प्रगलत वववरण  

 EMIS मा अम्घल्िो आ व को प्रगलत वववरण प्रलबवि। 

 आ व २०७७।०७८ को िालग बेरोिगार दरखाथत आव्हान । 

 रोिगार सेवा केन्रमा एक िना सब ईम्न्िलनर्र लनर्मु्त्त । 

मवहिा तिा बािबालिका ईकाइ 

कार्यक्रम तफय  

सरुमारानी गाउँपाधिकाको धमती २०७७ साउन देधि माघसम्म सम्पन्न भएका कार्िक्रम 

लस 
न 

कार्यक्रमको नाम लबलनर्ोम्ित 
बिेट रु 

खचय बिेट रु खचय % कैवफर्त 

१ छोरी पेवा कार्यक्रम ४००००० २३९४०० 59.85 प्रिम चौमालसक 

२ अपाग सहार्ता सहर्ोग 
कार्यक्रम 

३५०००० ११२५०० 32.1429 प्रिम चौमालसक 

३ अनाि बािबालिका 
सहार्ता कार्यक्रम 

८५०००० २५७००० 30.2353 प्रिम चौमालसक 



४ अपाग सशिीकरण 
कार्यक्रम 

१५०००० २३५०० 15.6667 ददवसीर् कार्यक्रम  

५ अन्र् ववलभन्न ददवस तिा 
कार्यक्रम  

३०००० १६००० 53.3333 िेष्   नागररक 
ददवसीर् कार्यक्रम  

िबमा  १८४०००० ६८१९०० 37.0598   

 

ग) स्वास््र् शािाको प्रगधत धववरण  

२०७७ श्रावण देधि कार्तिक सम्म जम्मा संख्र्ा 

सुचकहरु संख्र्ात्मक प्रगधत 

थवाथ्र् संथिामा आएका िबमा सेवाग्राही  1०726 

गाऊँघर म्क्िलनकबाट सेवा पाएका िबमा ९31 

खोप म्क्िलनकबाट सेवा पाएका िबमा 1121 

मवहिा थवाथ्र् थवर्मसेववकबाट सेवा पाएका िबमा 2396 
ववृर्द् अनगुमनका िालग सेवा लिएका िबमा बच्चा 1107 

िबमा िन्म थवाथ्र् संथिामा 57 

हाइम्िलनक कीट ववतरण 90 

पोषण कार्यक्रम अन्तरगत अण्ा र रु 500 90 

िर्रोग पत्ता िागेका िबमा लबरामी  5 
पवहिो पटक गभयवती िाँच गरेका मवहिा 132 
प्रोटोकि अनसुार गभयवती िाँच गरेका मवहिा 175 

२४ घण्टा लभत्र सतु्केरी मवहिाको िाँच 105 
प्रोटोकि अनसुार 3 पटक सतु्केरी मवहिाको िाँच 110 

ल्र्ाव सेवा बाट िाभाम्न्वत संख्र्ा 373 
 

बार्षिक कार्िक्रम अन्तरगतको िचि प्रगधत  
नर्सिङ तथा सामाजक्रक 

सुरक्षा सेवा कािर्क्रम 

राधिर् मधहिा स्वास््र् स्वर्ंसेधवका कार्िक्रम (पोशाक 

प्रोत्साहन, र्ातार्ात िचि, वार्षिक सधमक्षा गोष्ठी र 

क्रदवस मनाउने िचि समेत) 

500000 
48,000 खचय हनु 
बाँकी 

म.थवा.से कार्यक्रम- 
5,00,000 

1.म.थवा.से. पोशाक- 3,40,000   

खचय भएको 
  2. म.थवा.से र्ातार्ात- 1,02,000 खचय भएको 
  3. म.थवा.से ददवस- रु 10,000 खचय भएको 



  4. म.थवा.से वावषयक सलमिा बै क- रु 48,004 खचय नभएको 
प्राथधमक स्वास््र् सेवा स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र 

अस्पतािहरुमा कार्िरत कमिचारीहरुको तिव, महगी 

भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोषाक िगार्त प्रशासधनक िचि 

समेत 

12200000 

  

क्षर्रोग धनर्न्त्रण उपचार केन्रहरुमा आकधस्मक अवस्थामा औसधि एव ं

लर्ाब सामाग्री ढुवानी, कार्िक्रमका िाधग आवश्र्क 

स्टेशनरी, ट्यािी सीट िगार्तका फमि फरमेट फोटोकपी, 

कार्िक्रमको धनर्धमत अनुगमन तथा मुलर्ांकन,स्थिगत 

अनुधशक्षण, क्षर्रोगका धबरामीको चौमाधसक कोहटि 

धवशे्लषण र ई-रट.धब रज 

91000 

37000  खचय 
भएको 

एकीकृत मधहिा स्वास््र् 

तथा प्रजनन स्वास््र् 

कार्िक्रम 

मातृ तथा नवधशशु कार्िक्रम अन्तगित आमा सुरक्षा, 

गभिवती उत्पे्ररणा सेवा, न्र्ानो झोिा र धनशुलक गभिपतन 

कार्िक्रम 

1711000 

6,02,400  खचय 
भएको 

एकीकृत मधहिा स्वास््र् 

तथा प्रजनन स्वास््र् 

कार्िक्रम 

मातृ तथा नवधशशु कार्िक्रम 989000 
3,80,000 खचय 
भएको 

मात ृतिा नवम्शश ु
कार्यक्रम- 9,89,001 

1. पालिकाहरुमा PNC Home visit कार्यक्रम संचािन 1,50,000 

खचय नभएको 

 

2. आमा सरुिा र प्रिनन थवाथ्र् कार्क्रमहरुको 
अनगुमन/मलु्र्ाङ्कन 

20,000 

खचय नभएको 

 

3. Birthing centre मा काम गने अ.न.मीका 
िालग तिब भत्ता 

6,39,000 3,80,000 खचय 
भएको 

 

4. वलियङ्ग सेन्टरमा कार्यरत प्रसतुीकमीहरुिाई MNH 
सबबम्न्ध अनसाइट कोम्चङ्ग- रु 50,004 

50,000 

खचय नभएको 

 

5. वलियङ्ग सेन्टरहरुबाट गभयवती तिा सतु्केरी मवहिािाई 
आकम्थमक रुपमा प्रषेण 

60,000 

खचय नभएको 

  
6. पररवार र्ोिना तिा प्रिनन थवाथ्र् व्र्वथिापन 
कार्यक्रम 

70,000 

खचय नभएको 
एक्रककृत बाि स्वास््र् एव ं

पोषण कार्िक्रम 

पोषण कार्िक्रम 435000 

  

पोषण कार्यक्रम- 
4,35,000 

1. पालिका थतरीर् पोषण कार्यक्रमको सलमिा तिा 
कार्यर्ोिना तर्ारी 

80,000 
खचय भएको 

 

2. असि खानपान सबबम्न्ध मागयदशयन पमु्थतकामा उल्िेख 
भए बमोम्िम प्रत्रे्क संथिामा संदेश टाँस गने- रु 
10,004 

10,000 

खचय भएको 

 

3. पोषण मैत्री थवाथ्र् संथिा घोषणा प्रत्रे्क पालिकामा- रु 
1,45,004 

1,45,000 खचय नभएको 

 

4. लभटालमन ए आम ववतरण कार्यक्रमका िालग म.थवा.से 
पररचािन 2 चरणमा- रु 55,004 

55,000 

27,250 खचय भएको 

 

5. पोषण सबबम्न्ध राविर् ददवस संचािन- थतनपान सप्ताह, 
आर्ोलन मवहना, ववद्यािर् थवाथ्र् तिा पोषण सप्ताह- रु 
30,004 

16,800-

थतनपान खचय भएको 

 

  13,200-

आर्ोलन खचय भएको 

 
6. पोषण कनयर थिापना सबपणृय पालिका- रु 20,004 20000 खचय भएको 



 
7. पोषण सामाग्री ढुवानी- रु 15,004 15000 खचय नभएको 

 

8. पोषण कार्यक्रमको अनगुमन तिा सपुररवेिण- रु 
20,004 

20000 10,000 खचय 
भएको 

 
9. ववद्यािर् थवाथ्र् तिा पोषण कार्यक्रम- रु 30,004 30000 खचय भएको 

  
10. कोलभ- 19 पिात पोषणको अवथिा िेखािोखा गने- 
रु 30,004 

30000 
खचय नभएको 

एक्रककृत बाि स्वास््र् एव ं

पोषण कार्िक्रम 

समुदार्मा आिाररत नवजात धशशु तथा बाि रोगको 

एकीकृत व्यवस्थापन (IMNCI) कार्िक्रम सधमक्षा तथा 

स्वास््र् संस्थाहरुमा onsite coaching 

100000 
62200 खचय हनु 
बाँकी 

IMNCI कार्यक्रम- 
1,00,000 

    
खचय भएको 

      खचय नभएको 
महामारी तथा रोग 

धनर्न्त्रण कार्िक्रम 

धवधभन्न सरुवारोग, नसने रोग, जुनोरटक, मानधसक 

स्वास््र् सम्बधन्ि अन्तरक्रक्रर्ा कार्िक्रम तथा क्रदवसहरु 

(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, 

आत्महत्र्ा रोकथाम क्रदवस, मानधसक स्वास््र् क्रदवस, 

अलजाईमर क्रदवस, रेधबज क्रदवस, धवश्व औिो क्रदवस) 

मनाउने 

100000 

30,000  खचय हनु 
बाँकी 

अस्पताि धनमािण सुिार 

तथा व्यवस्थापन सूचना 

प्रणािी 

पाधिका स्तरमा स्वास््र् संस्थाहरुको माधसक सूचना 

संकिन, भेररक्रफकेशन एवं गुणस्तर सुिार साथै 

चौमाधसक एवं बार्षिक सधमक्षा 

100000 

45000 खचय हनु बाँकी 

1 

थवाथ्र् संथिामा सतु्केरी हनेुिाई सतु्केरी पोषण रु 
500 ववतरण गने कार्यक्रम 1,75,000 

78500 खचय भएको 

3 

संथिागत सतु्केरी हनेुहरुका िालग हाइम्िलनक सामाग्री 
तिा अण्ा उपहार कार्यक्रम  2,65,000 

1,25,740 खचय भएको 

7 

मवहिा थवाथ्र् थवर्मसेववका आधारभतु तालिम तिा 
सबमानिनक ववदाइ कार्यक्रम 1,00,000 1,00,000 खचय भएको 

8 मवहिा थवाथ्र् थवर्मसेववका प्रोत्साहन कार्यक्रम 6,12,000 3,06,000 खचय भएको 

9 

मवहिा थवाथ्र् थवर्मसेववकाहरुका िालग मोबाइि 
थवाथ्र् अधयवावषयक सलमिा तिा संचार खचय 
कार्यक्रम 

1,60,000 80000 खचय भएको 

10 गाऊँघर तिा खोप म्क्िलनक संचािन र्ातार्ात खचय 1,50,000 
1,25,000 खचय भएको 

नोटः अन्र् कार्िक्रमहरु बाकी रहेको । 
 

घ) पश ुसेवा शािा 

लमलत २०७७ साि असोि मवहनाको प्रगती  

क्र.स. कार्यक्रम वववरण  ईकाई  
चौमालसक 
िक्ष्र्  

गत मवहना 
सबमको 
प्रगती  

र्स मवहनाको 
प्रगती  

हाि 
सबमको 
प्रगती  
२०७७ 
मंलसर 
मसान्त 

िाभाम्न्वत कृषक  

म. प.ु िबमा  
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.) म्शिा्र्वुा तिा खेिकुद शाखा 
आ.व.२०७७-०७८ को पषु मसान्तसबमको  प्रगलत वववरण 

 गाउँ म्शिा सलमलत ग न गरी महत्त्वप णय लनणयर् गररएको । 

 प्रधानाध्र्ापकहरूसँग मालसकरूपमा बै क बसी शैम्िक गणुथतर सधुारका सबबन्धमा बहृत छिफि अन्तवक्रय र्ा 
गररएको । 

 म्शिा सलमलतको बै किेिे २०७७/05/25 गते लबद्यािी लसकाइ सहिीकरण लनदेम्शका्२०७७ 
अनसुार  १३ बुदेँ मापदण् बनाई लबद्यािर् संचािन गनय लनदेशन गररएको र सोही अनसुार असोि ४ 
गतेदेम्ख ववद्यािर् सञ्चािन भएका।र्COVID 19 का कारण केही ददन पलछ बन्द भएका 
ववद्यािर्हररू  पनु: लबद्यािर् संचािन कार्य ढाँचा्२०७७ अनसुार २०७७/08/08 गते देम्ख 
लनरन्तर पणुयरूपमा संचािन भएका । 



  सामदुावर्क ववद्यािर्हरूका म्शिक तिा बािववकास सहितायहरूको पवहिो तै्रमालसक तिव भत्ता 
लनकासा गररएको । 

 सामदुावर्क ववद्यािर्हरुमा लनकासा हनुे ववववध शीषयकका बिेट लनकासा गरर प ाइएको ।  
 ववद्यािर् थतरमा थनेटरी ूर्ा ववतरण व्र्वथिापन सलमलत ग न गनय सहिीकरण गरी सो १४ वटा 

सामदुावर्क ववद्यािर्िाई हथतातरण गरी छात्राहरूिाई ववतरणको अवथिाको सपुरीवेिण र 
पषृ्ठपोषण। 

 आधारभ त तह उत्तीणय परीिा्२०७६ को ग्रेलसट लनमायण गरी ववद्यािर्हरूिाई हथतान्तरण गररएको  

 सामदुावर्क ववद्यािर्हरुमा ररि भएका थवकृत दरवन्दी तिा गाउँपालिका अनदुान म्शिक दरवन्दीमा 
पदप तीका िालग ववज्ञापन अनमुलत ददई छनोट परीिा संचािन तिा व्र्वथिापनमा ववद्यािर्हरूिाई 
सहिीकरण (२िना प्राववलधक प्रम्शिक ्१ िना प्राववलधक सहार्क प्रम्शिक्  २ िना गाउँपालिका 
अनदुान् १ िना मा.वव.तह गम्णत् १ िना लन.मा.वव.तह सामाम्िक् १िना प्रा.वव  १िना बाि 
ववकास सहिकताय )र्सोको अलभिेखीकरण गररएको । 

 िमु्बबनी प्रदेश सरकारको सशतय अनदुान अन्तरगत गत आ.व.मा खररद गररएका ववलभन्न शैम्िक 
सामग्रीहरू सबै सामदुावर्क ववद्यािर् तिा १२ वटा बाि ववकास केन्रमा हसतान्तरण र सो को 
कार्ायन्वर्नको अवथिाको सपुरीवेिण तिा पषृ्ठपोषण ददइएको।सािै्ICT कार्यक्रम अन्तरगत 
१०/१० कबूर्टुर श्री बाि ववकास आ.लब. गनाह र श्री ने.रा.आ.लब. हंसपरुमा हथतान्तरण 
गररएको। 

 

 सरुमारानी अन्तरगतका सामदुावर्क र संथिागत लबद्यािर्हरुको प्रधानाध्र्पक बै क पटक पटक 
सञ्चािन गरी महत्त्वप णय लनणयर् गरर लनदेशन गररएको र प्रगलतआबारे समीिा गररएको । 

 सामदुमवर्क ववद्यािर्हरूमा अम्न्तम िेखपरीिणका िालग िेखापरीिकहरू लनर्िु गने कार्य सबपन्न 
भएको । 

च) प वायधार ववकास शाखा 

कुि र्ोिनाको संङ्खख्र्ा १०० 

सभे नभएका र्ोिना १२ 

ईम्थटमेट भएका र्ोिना १८ 

सबझौता भएका र्ोिना ४९ 

कार्य सबपन्न भएका र्ोिना १२ 

भिुानी भएका र्ोिना ६ 

 ेक्का भएका र्ोिना ३ 

 

 र्ोिनाको अबथिा वववरण 

क्र सं र्ोिनाको नाम ववलनर्ोम्ित रकम र्ोिनाको अवथिा कैवफर्त 

१ हंशपरु बहृत खा पा लनमायण र्ोिना ६०००००० ईम्थटमेट भएको   



२ धनकोट ाङ्गलसङ्ग मान्रे  खा पा लनमायण र्ोिना ५०००००० ईम्थटमेट भएको   

३ 

ूर्ालिमाटी सौराकोट गोिधारा लिफ्ट खा पा र्ोिना 
लनमायण २४००००० ईम्थटमेट भएको   

४ गाउँपालिका थतररर् खेिकुद मैदान ममयत २००००० सभे नभएको   

५ हंशपरु कोटघर मम्न्दर लनमायण १०००००० सबझौता भएको   

६ काथकोट मम्थिद लनमायण र्ोिना १०००००० सबझौता भएको   

७ 

िक्िेनी मकुुय टी मोटरबाटो थतरोन्नती र कल्भटय  
लनमायण ५०००००० सबझौता भएको   

८ बड्डाा एरावती  मोटरबाटो थतरोन्नती १०००००० सबझौता भएको   

९ दभायन एरावती मोटरबाटो  पक्की नािी लनमायण १०००००० सभे नभएको   

१० दभायन वनयलभर मोटरबाटो थतरोन्नती १०००००० सबझौता भएको   

११ ाङ्गलसङ्ग मान्रे मोटरबाटो लनमायण १५००००० सबझौता भएको   

१२ िसपरु ूर्ािीमाटी मोटरबाटो लनमायण १०००००० 

काम सबपन्न भएको तर 
भिुानी नभएको   

१३ खोररर्ाटोि फोसायबाङ्ग मोटरबाटो थतरोन्नती ५००००० सबझौता भएको   

१४ थवगयद्भारी गेट गनाहा बङ्गिाचिुी मोटरबाटो लनमायण ४००००० सबझौता भएको   

१५ बहउुद्देशीर् सभाहि ममयत १००००००  ेक्का लनकािेको   

१६ थवाथ्र् चौकी भवन लनमायण ४००००० ईम्थटमेट भएको   

१७ ववधतु िाइन ममयत १०००००० सभे नभएको   

१८ सक बम्त्त कार्यक्रम ४४०००० ईम्थटमेट भएको   

१९ मदन आम्श्रत पाकय  लनमायण र्ोिना ४००००० सभे नभएको   

२० रानीकुवा घेरावार लनमायण ४००००० सभे नभएको   

२१ सरुमारानी िेक पर्यटकीर् प वायधार लनमायण र्ोिना १०००००० ईम्थटमेट भएको   

२२ थवगयर्द्ारी प्रवेशर्द्ार मम्न्दर तिा लसवढ लनमायण ३६०००० सबझौता भएको   

२३ तारिािी खररद ५००००० काम सबपन्न भएको   

२४ ने.रा. प्रा.वव पाखापानी िथतापाता छानो लनमायण  १००००० भिुानी भएको   

२५ लभमसेन मा वव ममयत सधुार िथपरु ५०००० ईम्थटमेट भएको   

२६ लभत्री खोिा िकुिकेु परुानो खेत खा पा र्ोिना ७००००० ईम्थटमेट भएको   

२७ ववररङ्गकोट राङ्गवाङ्ग खानेपानी िाइन ववथतार १५०००० सबझौता भएको   

२८ प ुादरबार मम्न्दर ित्र लनमायण ३००००० ईम्थटमेट भएको   

२९ ववलभन्न सकहरुको ममयत संभार  र्ोिना ३००००० 

काम सबपन्न भएको तर 
भिुानी नभएको   



३० शृ्रिनम्शि कृवष सहकारी संथिा लि अधरुो भवन ३००००० 

काम सबपन्न भएको तर 
भिुानी नभएको   

३१ बढुीखोिा लसंचाई र्ोिना १००००० 
काम सबपन्न भएको तर भिुानी 
नभएको   

३२ लभत्री खोिा लसंचाई र्ोिना ३००००० सबझौता भएको   

३३ पाखापानी लसंचाई र्ोिना ३००००० सबझौता भएको   

३४ राङ्गभाङ्ग दमार लसंचाई र्ोिना २००००० सबझौता भएको   

३५ बड्डाा िथपरु मो वा ममयत १५३००० भिुानी भएको   

३६ गोिधारा सोराकोट मो वा ममयत ९५००० सबझौता भएको   

३७ श्रमरानी मा वव ममयत सधुार बढुीचौर १५०००० सबझौता भएको   

३८ पाङ्गकोट लिफ्ट खानेपानी ममयत ४५०००० सबझौता भएको   

३९ टाकुरा खा पा र्ोिना ५०००० सबझौता भएको   

४० टाकुरा खुङ्गकोटी मो वा लनमायण २००००० ईम्थटमेट भएको   

४१ उपल्िो गोदधारा मो वा लनमायण २००००० सबझौता भएको   

४२ टुलनखोिा माझटोि मो वा लनमायण १००००० सबझौता भएको   

४३ ववलभन्न सकहरुको ममयत संभार  र्ोिना ३००००० 

काम सबपन्न भएको तर 
भिुानी नभएको   

४४ लभङ्खग्री खोिा धनकोट मोटरबाटो लनमायण ७००००० 

काम सबपन्न भएको तर 
भिुानी नभएको   

४५ थवाथ्र् चौकी भवन लनमायण ५००००० सभे नभएको   

४६ पाििुान नौघाट मो वा थतरोन्नती २००००० भिुानी भएको   

४७ ववलभन्न सकहरुको ममयत संभार  र्ोिना ८००००० 

काम सबपन्न भएको तर 
भिुानी नभएको   

४८ काथकोट इथिालमक मदरसा ममयत सधुार ६०००० सबझौता भएको   

४९ सरथवती मा वव चाभा खानेपानी ट्याङ्की लनमायण  २००००० सबझौता भएको   

५० सरु्ोदर् प्रा वव फल् लनमायण १००००० सबझौता भएको   

५१ पनाहा खेिकुद मैदान लनमायण ६०००० सबझौता भएको   

५२ सरथवती मा वव चाभा चार को े भवन लनमायण ४०००००० सबझौता भएको   

५३ सत्र् मा वव ददेरी चार को े भवन लनमायण ४०००००० सबझौता भएको   

५४ िनता मा वव बड्डाा चार को े भवन लनमायण ३६००००० ईम्थटमेट भएको   

५५ 

नमनुा ववधािर् ववकास अन्तगयतको प्रशासकीर् भवन 
लनमायण ८६५०००० ईम्थटमेट भएको   

५६ सानावकसान राप्ती मो वब थतरोन्नती २००००० सबझौता भएको   

५७ मवहिा पंचमी घर लनमायण २००००० सबझौता भएको   



५८ 

सवक्रर् सामाम्िक मवहिा उधमी सहकारी संथिा लि 
को अधरुो भवन लनमायण ५००००० सबझौता भएको   

५९ खोिापारी बाि ववकास भवन लनमायण र्ोिना २५०००० सबझौता भएको   

६० फैििु इथिालमक मदरसा ममयत सधुार र्ोिना ६०००० सबझौता भएको   

६१ खडक प्रा वव म्झलिवाङ्ग नर्ाँ छानो लनमायण १००००० सबझौता भएको   

६२ 

छात्राबास बािववकास केन्र भवन ममयत सधुार 
र्ोिना १००००० सबझौता भएको   

६३ सहकारी संथिाको बाउण्री वाि लनमायण १५०००० सबझौता भएको   

६४ भोबपािी बाि ववकास केन्रभवन ममयत सधुार र्ोिना १००००० भिुानी भएको   

६५ बाि ववकास आधारभतु ववधािर् गनाहा ममयत सधुार ५०००० सबझौता भएको   

६६ खडे्गश्वरी मा. वव. फलनयचर लनमायण १००००० सबझौता भएको   

६७ ढाण खानेपानी र्ोिना लनमायण ७०००००.०० सभे नभएको   

६८ ढुगेगढी प्रहरी चौकी शौचािर् लनमायण ५००००.०० भिुानी भएको   

६९ गनाहा गरुुङ्गटोि खानेपानी र्ोिना  २०००००.०० सबझौता भएको   

७० रानीबगर सपुादेउरािी मन्दीर ममयत ७००००.०० ईम्थटमेट भएको   

७१ थवगयर्द्ारी गेट गनाहा बंगिाचिुी मोटरबाटो लनमायण ४०००००.०० सबझौता भएको   

७२ गनाहा ढाण मोटरबाटो थतरउन्नती ४०००००.०० सबझौता भएको   

७३ ववलभन्न सकहरुको ममयत संभार र्ोिना ८०००००.०० सबझौता भएको   

७४ वनयलबर सभाहि ममयत ४५०००.०० भिुानी भएको   

७५ दभायन बिार सावयिलनक शौचािर् लनमायण ५०००००.०० सभे नभएको   

७६ मैदान खा. पा.  र्ोिना  मोटर खररद ४००००.०० सभे नभएको   

७७ वाि ववकास आधारभतु ववधािर् गनाहा रंगरोगन २५०००.०० सभे नभएको   

७८ ल्होसार मैदान शौचािर् लनमायण ६००००.०० ईम्थटमेट भएको   

७९ 

भलु्के खा. पा. लबरेवगर खा. पा. अदवुाबारी खा. पा. 
सामाग्री खररद २०००००.०० ईम्थटमेट भएको   

८० दभायन लिफ्ट खानेपानी र्ोिना ७५०००.०० सबझौता भएको   

८१ बाङ्गेसाि लसंचाइ र्ोिना  ७००००००.०० सबझौता भएको   

८२ 

किपना  बािववकास केन्र खानेपानी र शौचािर्  

लनमायण ६०००० सबझौता भएको   

८३ सृिना वािववकास भवन ममयत सधुार १००००० सबझौता भएको   

८४ ज्वािादेवी प्रा वव वाउण्री लनमायण ९०००० ईम्थटमेट भएको   

८५ सन्चरखोिा वहिेखोिा खानेपानी र्ोिना २००००० सबझौता भएको   

८६ बड्डाा बिार टुीखेि लनमायण ३००००० सभे नभएको   



८७ ओखराँा ढाँव मो वा लनमायण ३००००० सबझौता भएको   

८८ बड्डाा बैके  मो वा लनमायण २५०००० सबझौता भएको   

८९ बड्डाा बेशी गाउँ मो वा थतरोन्नती २००००० सबझौता भएको   

९० बड्डाा धनकोट मो वा थतरोन्नती ३५०००० सबझौता भएको   

९१ लसरुवारी देउरािी मो वा थतरोन्नती १०००००० सबझौता भएको   

९२ वास शौचािर् लनमायण  स र्ोदर् प्रा वव  ७००००० सभे नभएको   

९३ वास शौचािर् लनमायण  ऐश्र्वर्य प्रा वव  ७००००० ईम्थटमेट भएको   

९४ ूर्ाउिी बाझ खेि मैदान ममयत ५०००० 
काम सबपन्न भएको तर 
भिुानी नभएको 

कार्ायदेश 

माफय त 

९५ बाङ्गेसाि काथकोट मोटर बाटो ममयत ५०००० 
काम सबपन्न भएको तर 
भिुानी नभएको 

कार्ायदेश 

माफय त 

९६ ाँा गाउ लिफ्ट लसंचाई  १३००० 
काम सबपन्न भएको तर 
भिुानी नभएको 

कार्ायदेश 

माफय त 

९७ कालिवन खानेपानी ममयत ५०००० 
काम सबपन्न भएको तर 
भिुानी नभएको 

कार्ायदेश 

माफय त 

९८ लतत्रीबाँझ लिफ्ट खान्पानी र्ोिना ममयत १५०००० सबझौता भएको   

९९ ढुङ्गेगढी थवाथ्र् चौकी भवन लनमायण ५२२६००२  ेक्का लनकािेको   

१०० नदीिन्र् पदाियको लनकासी ९९९८४९३।१२  ेक्का लनकािेको   

  

छ) कृवष ववकास शाखा 

आ.व २०७७/०७८ मा कृधष धबकास शािाबाट गररएका कार्िक्रमको                                                                                                 

प्रगधत धबवरणः 

१.जम्मा कृषक समुह दताि संख्र्ा - ६०  श्रावण देधि माघ १५ सम्म- १५ वटा 

२. जम्मा पकेट के्षत्र दताि संख्र्ा - ३४ श्रावण देधि माघ १५ सम्म-०४ वटा 

३.सुधचकृत कृधष सहकारीहरु -०३ वटा 

४.स्थाधनर् तह मि धबतरण व्यबस्थापन सधमधत गठन  गरी सहकारीहरुिाई सुधचकृत हुन भधन सुचना प्रकाशन 

५. सुधचकृत भएका कृधष सहकारीहरुिाई अनुदानको रासार्धनक मि धबक्रक्रधबतरण  गने धजम्मा क्रदइएको 

(क). श्री ऐरावती बहुउदेधश्र्र् सानाक्रकसान  सहकारी संस्था धि. सरुमारानी -४  बड्ाँा प्र्ुठान कार्िके्षत्र 

सरुमारानी ३,४,५ र ६ नं वा 

(ि).श्री साना क्रकसान कृधष सहकारी संस्था धि.बाङ्गेसाि सरुमारानी - १ 

कार्िके्षत्र सरुमारानी १र २ नं वा 

६.धबधभन्न धशषिकमा धसफाररस  - ११ वटा 

७. कोधभ धबशेष कृधष कार्िक्रम कार्ािन्वर्न, कार्िक्रम ब्र्बस्थापन सधमती गठन 

८.कोधभ प्रभाधवत भई गाउँ फकेका कृषकहरुिाई उत्पादन सामाग्री अनुदान कार्िक्रमको सुचना प्रकाशन 

९. धवउ धबजन वासिात प्रोफाइि सम्बधन्ि धववरण पठाइएको- एक्रककृत कृधष तथा पशुपंधछ  धबकाश कार्ाििर् 

प्र्ुठान 

१०. मौरीब्िकको िागी मौरीपािक कृषकको धवबरण संकिन - २० जना   



११.पकेटके्षत्र र वािीहरुको धवबरण पठाइएको  -प्रिानमन्त्री कृधष आिुधनक्रककरण पररर्ोजना  कार्ािन्वर्न 

इकाई (   िान जोन ) प्र्ुठान 

१२.कृधष कमी रोजगारी कार्िक्रमको सुचना प्रकाशन गरी ६ वटै वाहरुमा पठाईएको  

१३. सिह क्रकरािे मकैबािीमा पुर्ािएको क्षधतको धवबरण संङ्किन गरी पठाइएको १-६ वटा  वाहरुका 

कृषकहरुको धवबरण  प्रिानमन्त्री कृषी आिुधनक्रककरण पररर्ोजना  कार्ािन्वर्ा इकाई (िानजोन ) प्र्ुठान  
   

ि) आन्तररक िेखा पररिण शाखा 

 गाउँपालिकाको आ.ब.२०७६/०७७ को आन्तररक िेखा पररिण कार्य सबपन्न । 

झ) आलियक प्रशासन शाखा 
 गाउँपालिकाको आ.ब.२०७६/०७७ को आन्तररक िेखा पररिण गराउने कार्य सबपन्न । 

 बावषयक आर्-ब्र्र्को प्रगलत प्रलतबेदन तर्ार 

 मालसक चौमालसक ववम्त्तर् प्रलतबेदन तर्ार 

 लबलभन्न कार्ायिर्हरुबाट माग गररएका वववरणहरु पेश 

 बिेटहरु शतु्रमा प्रववि गने कार्य 
 रािश्वका भौचरहरु बैक दाम्खिा 
 प्रशासलनक र्ोिना तिा कार्यक्रमहरको चेक भिुालन 

 तालिम कार्यक्रममा सहभालगता  

 

ञ) स चना तिा प्रववलध शाखा 

 लनर्लमत रुपमा Website/facebook हरुमा त्र्ाक वववरण र पत्रहरु अपिो गने कार्य 
 ववलभन्न सफ्टवर्रहरुमा त्र्ांक वववरणहरु अद्य्र्ावलधक काम र ववलभन्न शाखाहरुमा 

सहम्िकरण 

 वा तिा कार्ायिर्हरुको ईिेक्टोलनक सामान ईन्टनेटहरुको ममयत र सहिीकरण 

 ववलभन्न तालिमहरुमा सहर्ोग र समन्वर् 

 बावषयक र्ोिना तिा प्रगलत वववरण तर्ारमा सहर्ोग 

 म्चविपत्रहरु तर्ार 

 अन्र् तोवकएका कामहरु 
 

ट) वा कार्ायिर्हरुको प्रगलत वववरण 

वा न. १ बागंशेाि 

    @)&& ;fn >fj0f dlxgf b]vL मंधसर dlxgf ;Ddsf] k|utL k|ltj]b 

cfGtl/s cfDbfgL tkm{ M  

@)&& मंधसर dlxgfsf] cfDbfgL  

!=dfnkf]t  ?=%^#%.(# 

@=;Dklts/  +?= @%@^. 

#=cGos/   ?=@)). 



$=gftf k|dfl0ft b:t'/ ?=@%). 

%=AolQmut 36gf btf{ ?=()). 

^=l;kmf/L; bt'/ ?=!$,&)). 

kf}if dlxgfsf] hDdf cfDbfgL ?=@$,@!!.(# 

@)&& ;fn >fj0f dlxgfb]vL d+lz/ dlxgf ;Ddsf] s'n cfDbfgL ?=@,)&,#*!.#* 

kf}if dlxgf ;Ddsf] s'n cfGt/Ls cfDbfgL ?=@,#!,%(#. 

AolQmut 36gf btf{M 

hGd M dlxnf %& k'?if M %* hDdf M!!% 

d[To"M dlxnf M!) k'?ifM !& hDdf M @& 

ljjfx btf{ M !* h]f8L  

a;fO;/fO M cfPsf] % 3/ @! kl/jf/   

a;fO;/fO uPsf] @ 3/ @! kl/jf/  

;DjGw ljR5]b ) 

                 ;fdflhs ;'/Iff eTtf tkm{M 

           k|yd rf}dfl;sdf ;fdflhs ;'/Iff eTtf ljt/0fM 

l;=g= ljj/0f  ;+Vof /sd  

!= h]i7 gfuLs cGo    !)% !@,$%,))). 

@= blnt h]i7 gfu/Ls &) jif{ d'gL  #! @,$*,))). 

#= ljw'jf dlxnf ^) jif{ d'lg  &# %,*$,))). 

$ ljw'jf dlxnf ^) jif{ dfly  #^ @,**,))). 

%= clt c;Qm ckfË !) ^$,))). 

^= k'0f{  ckfË !! !,#@,))). 

&= blnt jfnjflnsf  %* *(,@#$. 

 s'n hDdf M #@$ @^,%),@#$. 

   

cf= j= @)&&.)&*df ;+rfng x'g] of]hgf tkm{M 

s'n of]hgf ;+Vof  @& 

:6Ld]6 ePsf of]hgf ;+VofM @! 

:6Ld]6 gePsf of]hgf ;+Vof M ^ 

;Demf}tf ePsf of]hgf  ;+VofM !) 

5f]/L k]jf jrt tkm{ M 

;fgfls;fg s[lif ;xsf/L ;+:yf ;?df/fgL !df /sd hDdfsf] nfuL ufpFkflnsfdf l;kmf/L; u/L 

k7fOPsf] @@ hgf . 

@)&& ;fn >fj0f dlxgf b]vL @)&& ;fn मंधसर dlxgf ;Dd a}7s a;]sf] a}7s ;+VofM @@ 

lg0f{o ;+VofM ## j6f  

cf=j=@)&& >fj0f dlxgf b]vL @)&& ;fn मंधसर dlxgf ;Dd M 

!= gfu/Lstf l;kmf/L; &) j6f  



@=3/jf6f] l;kmf/L; ^& j6f  

#=gfd;f/L l;kmf/L; $ j6f  

$=rf/lsNnf l;kmf/L; M$$ j6f  

% >]itf sfod l;kmf/L;M#@ j6f  

^= k;n btf{ l;kmf/L;M $ j6f 

&= kfl/jl/s ljj/0f l;kmf/L; !# j6f  

*= cGo l;kmf/L; M #(@ j6f  

 

@ g+= j8f sfof{no bb]/L Ko"7fg  

    cf=a=@)&&.)&*M >fjg b]vL मंधसर d;fGt ;Ddsf] k|utL ljj/0f 

l;=g+ ljj/0f   >fjg b]vL kf}if  hDdf कैक्रफर्त 

!= gful/stf l;kmfl/;  (& (&  

@= 3/jf6f] l;kmfl/;  &@ &@  

#= gftf k|df0fLt  ( (  

$=  hUuf gfd;f/L l;kmfl/;  & &  

%= rf/lsNnf l;kmfl/;  *% *%  

^= cGo l;kmfl/;  @@$ @@$  

&= Jofj;fo btf{ l;kmfl/;  &# &#  

*= ns8fpg ;jf/L kf; tyf 

hfgsf/L 

@# @# lgz'Ns 

(= ks]6 ;d'x btf{ ! ! lgz'Ns 

!)= kf/Ljf/Ls ljj/0f l;kmf/L; @% @%  

!!= gfu/Lstf k|ltlnkL l;km/L; @& @&  

!@= ;fdflhs ;'/Iff eQf vftf 

;~rfng l;kmf/L; 

!^ !^ lgz'Ns 

!#= cfly{s ;xof]u l;kmf/L; ( ( lgz'Ns 

!$= hGd k|dfl0ft l;kmf/L; # #  

!%= cªu|]hL l;kmf/L; ^ ^  

mailto:cf=a=@)&&.)&*M


!^= hghftL l;kmf/L; & &  

!&= of]hgf ;Demf}tf l;kmf/L; !^ !^ lgz'Ns 

!*= k+lhs/0f tkm{   hDdf  

s= hGd btf{  k' @$ @$  

d ## ##  

v  d[To' btf{ k'= !! !!  

d= $ $  

u= ljjfx btf{  hf]8L @! @!  

3 = j;fO ;/fO{ btf{  cfPsf] $-@$_ $-@$_  

  uPsf] #-!!_ #-!!_  

ª ;DaGw ljR5]b   ! !  

!(=  cGt/Ls cfDbfgL tkm{ hDdf  

 e'lds/ dfnkf]t %^,*@#=)!. %^,*@#=)!.  

 ;DkQL s/  $@,*%#=%). $@,*%#=%).  

 l;km/L; b:t'/  !,#&,%*). !,#&,%*).  

 gftf k|df0fLt  !,&%). !,&%).  

 JolQmut 36gf b:t'/  #,^%). #,^%).  

 cGo z'Ns !)). !)).  

 gSzf kf; !%)). !%)).  

    hDdf /sd  @$$@%^=%! . @$$@%^=%! 

. 

 

 

l;=g= of]hgf tkm{ n=O{= n=O{ x'g afFsL ;Demf}tf 

ePsf] 

;Demf}tf x'g 

afFsL 

e'QfgL 

EPsf] 

 hDdf @^ @@ )$ !^ !) )% 

                         ==                                               

 

  j8f g+= # x+;k'/  

@)&& मंधसर dlxgf ;Ddsf] प्रगधत 



s b}lgs k|zf;lgs sfdsfh 

A ul/Psf] l;kmfl/; 

l;=g+= laj/0f ut dlxgf ;Ddsf] o; dlxgfsf] s'n hDdf s}lkmot 

! gf=k|=k=l;kmfl/:f && !@ *(  

@ gf=k|=k= k|ltlnkL @) % @%  

# 3/jf6f] l;kmfl/:f #$ * $@  

$ hUuf gfd;f/L # ) #  

% rf/lsNnf k|dfl0ft ## @ #%  

^ gftf k|dfl0ft & # !)  

& gfdy/ ;+;f]wg & ) &  

* ckfË kl/ro kq # ) #  

( blnt tyf hghftL k|dfl0ft #) ! #!  

!) of]hgf ;+emf}tf @ ^ *  

!! a}+s vftf ;+rfng / aGb # ) #  

!@ of]hgfsf] /sd e"QmfgL # ! $  

!#  ;'rgf tyf kqfrf/ #& !) $&  

!$ Aofj;fo btf{ @* ! @(  

!% cGo lalaw l;kmfl/; !@& @! !$*  

  $!$ &) $*$  

B btf{ 

! lr7Lkq  jf ;'rgf @^ ( #%  

      

C k+lhs/0f  

l;=g+= laj/0f ut dlxgf ;Ddsf] o; dlxgfsf] s'n hDdf s}lkmot 

! hGd btf{ #@ % #&  

@ d[To' btf{ !! ! !@  

# lajfx btf{ !# # !^  

$ a;fO{ ;/fO{ * ! (  

% ;DaGw laR5]b ! @ #  

^ k|ltlnkL k|bfg !* !) @*  

D hfgsf/L tyf ;'rgf 6fF; 

l;=g+= laj/0f ut dlxgf ;Ddsf] o; dlxgfsf] s'n hDdf s}lkmot 

! j8f sfof{nojf6 k|;fl/t 

;'rgf 

# ) #  

@ ufpFkflnsfjf6 k|;fl/t 

;'rgf 

# # ^  

# cGo sfof{nojf6 k|;fl/t 

;'rgf 

^ ! &  

E j8f ;ldlt 

l;=g+= laj/0f ut dlxgf ;Ddsf] o; dlxgfsf] s'n hDdf s}lkmot 

!  j8f;ldtsf] a}7s ;+Vof !% # !*  

@ ePsf lg0f{o ;+Vof #@ ^ #*  

F ef}lts lgdf0f{sf] sfo{ 

l;=g+= laj/0f ut dlxgf;Ddsf] o; dlxgfsf] s'n hDdf s}lkmot 

! s'n of]hgf ;+Vof   !* ) !*  

@ lgdf0f{ tyf cg'udg ;ldlt 

u7g ePsf 

!% ) !%  

# ;a]{ ePsf % ^ !!  

$ nfut O{li6d]6 k|fKt ePsf @ & (  

% ;+emf}tf ePsf @ % &  



^ lgdf{0f sfo{;DkGg ePsf @ ) @  

& ;fj{hlgs hgn]vf kl/If0f 

ePsf of]hgf 

) ! !  

* j8f sfof{nojf6 cg'udg 

ePsf of]hgf 

) ! !  

( a}+s vftf ;+rfngsf nflu 

l;kmfl/; ePsf of]hgf 

# ) #  

!) e"QmfgLsf]  nflu l;kmfl/; 

of]hgf 

) ! !  

!! /sd e"QmfgL kfPsf ) ! !  

G j8f :tl/o of]hgf cg'udg ;ldlt 

l;=g+= laj/0f ut dlxgf ;Ddsf] o; dlxgfsf] s'n hDdf s}lkmot 

! ;ldltn] cg'udg u/]sf] 

of]hgf ;+Vof 

) @ 

 

@ 

 

 

@ ;ldltsf] a}+7s ;+Vof @ ^ *  

# e"QmfgLsf]  nflu l;kmfl/; 

of]hgf 

) ! !  

H sfo{qmdx? 

l;=g+= laj/0f ut dlxgf ;Ddsf] o; dlxgfsf] s'n hDdf s}lkmot 

! ;DkGg ePsf j8f :tl/o 

sfo{qmd 

) ! !  

@ e"QmfgL k|fKt sfo{qmd  ) ) )  

# uf=kf=jf6 ;+rflnt ;DkGg 

ul/Psf sfo{qmd 

) ) )  

I  cleofgsf] sfo{qmd 

! jfn lajfx tyf ax' lajfx Go"lgs/0f 

s  

      

@ k'0f{ ;/ ;kmfO{ o"Qm j8f 3f]if0ff sfo{qmd 

em cfGtl/s cfDbfgL     

l;=g+= laj/0f ut dlxgf ;Ddsf] o; dlxgfsf] s'n hDdf s}lkmot 

! dfl;s cfDbfgL !,$(,@#@. !$,()*. !,^$,!$).  

      

J ;fdflhs ;'/Iff eQf  tkm{ 

 lga]bg glas/0f     

! h]i7 gful/s (^ ) (^  

@ blnt h]i7 gful/s @* ) @*  

# Psn dlxnf # ) #  

$ law'jf ^( ) ^(  

% clt czQm ckfË !* ) !*  

^ k'0f{ ckfË & ) &  

& blnt jfnjflnsf %* ) %*  

* gofF lga]bg btf{ !% @ !&  

      

K 5f]/L k]jf jrt sfo{qmd M 

! 5f]/L k]jfjrt lgabg k]z % # *  

      

      

बा न. ४ 



of]hgf ;DjlGw ljj/0f  

   
hDdf of]hgf tyf sfo{qmd M @* 

   
hDdf of]hgf dfq M @#  

   
l:6d]6 ePsf of]hgf ;+Vof M !) 

   
;Demf}tf ePsf] of]hgf  M * 

   
;DkGg ePsf of]hgf  M $ -!* k|ltzt_ 

   
sfof{Gjog ePsf sfo{qmd M $ 

   sfof{Gjog x'g jfsL  sfo{qmd M $ 

 

   
k|zf;lgs sfo{ cGtu{t M 

 गत मधहना 

;Ddsf]  

र्स 

dlxgfsf]  
जम्मा  s}lkmot  

sfof{nodf bft{ x'g cfPsf] kq ;+Vof  #! & #*   

sfof{nojf6 rnfgL ePsf kq ;+Vof  #%& 62 $!(   

j8f sfof{nojf6 hf/L ul/Psf] ;"rgf ;+Vof  * ! (   

cGo sfof{nojf6 hf/L ul/Psf ;"rgf ;++Vof   !! @ !#   

l;kmfl/; ;DjlGw ljj/0f          

gful/stf l;kmfl/; gofF   %# !^ ^(   

gful/stf l;kmfl/; k|ltlnkL    !^ % 21   

ljkb tyf ljkGg c;xfo cfly{s ;xof]u  & @ (   

cGo l;kmfl/;  281 39 320   
5f]/L k]jf jrt sfo{Qmd cGtu{t  $ ( (   

d]n ldnfk ;DjlGw ljj/0f  !! ) !!   

cfGtl/s ;|f]t ;DjlGw ljj/0f  131991 18728 150718   

JoflQmut 36gf btf{sf] ljj/0f 

              @)&& ;fn मंधसर d;fGt ;Ddsf]  

 
ljj/0f  d+l;/ d;fGt ;Ddsf]   

hGd k'?if !& 

  dlxnf !) 

d[To" k'?if % 

  dlxnf $ 

ljjfx hf]8L !) 

    

a;fO{ ;/fO{ cfPsf] ) 

  uPsf] # -!!_ 



;DaGw ljR5]b 0 

बा न. ५ 

!= of]hgf tyf sfo{qmd tkm{ M 

l;=g= of]hgf tyf sfo{qmdsf] gfd ljlgof]lht ah]6 k|ult s}lkmot 

#% g]=/f=k|f=lj= kfvfkfgL h:tf 5fgf] ?=!,)),))). e'QmfgL ePsf]  

#^ led;]g df=lj= dd{t ;'wf/ ?= %),))). O:6Ld]6 ePsf] t/ 

;Demf}tf x'g afFsL 

 

!! lelqvf]nf n'sn's] k'/fgf] v]t 

vf=kf of]hgf 

?= &,)),))). O:6Ld]6 ePsf] t/ 

;Demf}tf x'g afFsL 

 

!@ ljl/ªsf]6 /fËefË vf=kf= nfOg 

lj:tf/ 

?=!,)),))). ;Demf}tf ePsf]  

!@ >[hglzn s[lif;xsf/L ;+:yf ln= 

cw'/f] ejg lgdf{0f 

?=#,)),))). ;Demf}tf ePsf]  

^ Hf:k'/ Koflndfl6 df]=af= lgdf{0f  ?=!),)),))). e'QmfgL k|lqmofdf  

 sNkgf afnljsf; s]Gb| vf=kf= / 

zf}rfno lgdf{0f 

?=^),))). e'QmfgL k|lqmofdf  

* k'7fb/af/ dlGb/ If]q lgdf{0f sfo{ ?=#,)),))). O:6Ld]6 ePsf] t/ 

;Demf}tf x'g afFsL 

 

! a'9Lvf]nf l;rfO of]hgf  ?=!,)),))). e'QmfgL k|lqmofdf d'VodGqL 

u|fld0f 

ljsf; 

of]hgf 

@ lelqvf]nf l;rfO of]hgf ?=#,)),))). ;Demf}tf ePsf]    Æ 

# kfvfkfgL l;rfO of]hgf ?=#,)),))). ;Demf}tf ePsf]    Æ 

$ /fËefË bdf/ l;rfO of]hgf ?=@,)),))). ;Demf}tf ePsf]    Æ 

% Af8\8fF8f h:k'/ df]=af=dd{t  ?=!,%#,))). e'QmfgL e};s]sf]  Dfd{t 

^ Uff]Nwf/f ;f}/fsf]6 df]=af= dd{t ?=(%,))). ;Demf}tf ePsf]  Dfd{t 

@= k|zf;lgs sfo{ tkm{ M 

qm=;+= ljj/0f l;kmfl/; ;+Vof s}kmLot 

!= Gfful/stf tyf gful/stf k|ltlnkL 

l;kmfl/; 

%& j6f  

@= Gfftf k|dfl0ft l;kmfl/; !) j6f  

#= Rff/ lsNnf l;kmfl/; !! j6f  

$= cfly{s ;xof]u l;kmfl/; !% j6f  

%= Kffl/jfl/s ljj/0f l;kmfl/; &  

^= 5f]/L k]jf jrt vftf ;+rfng l;kmfl/; !) j6f  

&= ;'rgf tyf pkl:ytL & j6f  

*= cGo l;kmfl/; !&! j6f   

                   hDdf @** j6f   

#= JolQmut 36gfbtf{ tyf kl~hs/0f tkm{ M 

qm=;+= ljj/0f ;+Vof s}lkmot 

!= hGd btf{  $$ hgf  

@= ljjfx btf{ !( hf]8L  

#= Af;fO;/fO btf{ @ 3/kl/jf/ !* hgf ;b:o  uPsf] 

$= d[To' btf{ * hgf  

%= ;DaGw laR5]b btf{ )   

 



 

$= cfly{s tkm{ M 

@)&&.)$.)! ut] b]vL कार्तिक मसान्त ;Dd hDdf cfGtl/s cfDbfgL tyf /fh:j ;+sng ?= *),@*% . cIf?kL 

cl; xhf/ b'O ;o krf;L ?k}of dfq . 

%= cGo sfo{qmdx? M 

s_ ;f=;'= eQf kfpg] nfeu|fxLsf] ljj/0f gljs/0f tyf gofF gfd btf{ . 

v_ ;f=;'= eQf kfpg] nfeu|fxLsf] a}+s vftf ;+rfng . 

u_ ;f=;'= eQf a}+ÍLs k|0ffnLaf6 cf=j= @)&&.)&* sf] klxnf] rf}df;Ls eQf ljt/0f . 

3_ cgfy afnaflnsf tyf u ju{ ckfª\utf ePsf JolQmnfO{ klxnf] rf}dfl;s eQf ljt/0f . 

ª_ cGt/fli6«o n}ÎLs lx+;f lj?4 !^ lbg] cleofg sfo{qmd ;+rfng . 

r_ cf=j= @)&&.)&* df uf=kf= af6 ljlgof]lht ePsf ;Dk"0f{ of]hgfx?sf] pkef]Qmf ;ldlt u7g . 

5_ u7g ePsf of]hgfx?sf] pkef]Qmf ;ldltnfO{ ! lbg] cled'lvs/0f tflnd ;DkGg . 

Hf_ klxnf] rf}dfl;s leq ;DkGg ug{] of]hgfsf] 5gf}6 . 

Efm_  h:tfkftf ljt/0f ul/Psf] 3/sf] cg'udg .  

6_ cf=j= @)&&.)&* sf] ;'/lIft cfjf; sfo{qmdsf nflu lgj]bg cfXjfg / ;+sng . 

7_ k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd sf nflu a]/f]huf/ o'jfx?sf] lgj]bg / gfdfjnL ;+sng . 

8_ uf=kf= sf] cf=j= @)&&.)&* df ljlgof]lht ePsf] cb'jf v]tL ljp pTkfbg sfo{qmd ;+rfngsf nflu 

Koflndfl6 6f]n j:tL nfO{ 5gf}6 . 

 

बा न. ६  
Ko"7fg lhNnf ;?df/fgL ufpkflnsf ^ g+= j8f sfof{nosf] cf=j= @)&&÷&* sf] ४ dlxgf ;Dd lgDg 

cg';f/sf] cw{ jflif{s k|utL /x]sf]n] ljj/0f . 

s|=;= ljj/0f k|utL s}lkmot 

!= s_ Kl~hs/0f tkm{ 

!= hGd btf{ dlxnf $@ hgf 

k'?if #& hgf 

hDdf &( hgf 

 

@= Df[To' btf{ Dflxnf & hgf 

k'?if !^ hgf 

hDdf @# hgf 

 

#= ljjfx btf{ @* hf]8L  

$= j;fO{ ;/fO{ ! kl/jf/ , # hgf  

%= ;DaGw ljR5]b )  

@= v_ l;kmfl/; tkm{                                  

hDdf @^! j6f 

!= gful/stf 

l;kmfl/; 

!)&  

@=+ dfnkf]t 

l;kmfl/; 

#&  

#= hghfTfL 

l;kmfl/; 

#(  

$= Uff=kf= 

l;kmfl/; 

^@  

%= a}+s l;kmfl/; !^  

#= u_ /fhZj tkm{                               hDdf 



?@,#*,@()=@& 

!= e'ld tyf dfnkf]t 

s/ 

? !&)$*$=@&  

@= ;DklQ s/ ? !$,#*^  

#= gubL /l;b ? %#,$@)  

$= 3_ of]hgf tyf sfo{s|d                 hDdf 

of]hgf @) j6f 

!= of]hgf ;Demf}tf &  

@= of]hgf ;DkGg #  

#= e'QmfgL )  

$= ;e]{ !(  

%= O{:6Ld]6 *  

%= ;f=;'= eQf nfu|fxL hDdf  @^% hgf, a}s vftf 

;~rfng hDdf @$) hgf 

 

समाप्त 


