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िरुमारानी गाउँपासिका 
गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर् बड ाँा् ूर्  ान 

िमु्बबनी प्रदेश् नपेाि 

२०७३ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

१. गाउँपासिकाको पररचर् 

ूर्  ान म्िल्िाको दम्िण मिाभारत शृ्रखिाको तल्िो भाग् सभत्री मधेश र चरेु पिा िेत्रमा अवम्थित नेपािको 
िंहवधान बमोम्िम सनमायण भएको र्ि िरूमारानी गाउँपासिका ६ वटा वामा सबभाम्ित राहिर् िनगणना २०६८ 



 

अनिुार १८६२७ िनिंख्र्ा रिेको १५७.९७ वगय समटर िेत्रफि भएको िाहवकका बांङेिाि् िंिपरु् ढंुङेगढी 
गाहविको िबपणुय भभुाग र सतरामका ५ वा तिा धवुाङको २ वटा वा िमेहटएर र्ो िरूमारानी गाउँपासिका 
बनेको छ । र्ि गाउँपासिकाको नाम र्िै गाउँपासिकामा पने िबै भन्दा उच्च पर्यटहकर् पिा िरूमारानी 
िेकको नामबाट राम्खएको छ । 

नेपािको पवुय पम्िम िकको भािवुाङ देम्ख भािवुाङ ूर्  ान िक खण्को ८ हक.सम. देम्ख कररब ३५ 
हक.मी. उत्तरमा रिेको बाघेखोिा िबम फैसिएको छ । र्िको केन्र उल्िेम्खतिक खण्मा पने बाँा 
भन्ने थिानमा पदयछ । 
 

कार्ायिर्को उद्दशे्र्ः 
नेपािको िंहवधानको धारा ५६(१) िे िंघीर् िोकताम्न्त्रक गणतन्त्र नपेािको मिु िंरचना िंघ, प्रदेश र 
थिानीर् ति गरी ३ तिको िनुे व्र्वथिा गरेको छ। धारा ५६(४) िे थिानीर् ति अन्तगयत गाउँपासिका, 
नगरपासिका र म्िल्िा िभा रिने िंवैधासनक व्र्वथिा रिेकािे गाउँपासिकाको उद्दशे्र् तिा कार्यिेत्र व्र्ापक 
रिेको छ। िरूमारानी गाउँ कार्यपासिकाको प्रमखु उद्देश्र्िरु सनबनानिुार रिेका छन:्  

 िंहवधान र कान न बमोम्िम थवाशािन र ििशािनको अभ्र्ाि गने ् 
 िनताको घरदैिोमा िेवा परु्ायउन े् 
 थिानीर् तिका िनतािाई थिानीर् शािन प्रकृर्ामा असधकासधक मात्रामा िम्बमसित िनु े अविर 

िटुाउने,  
 थिानीर् िनतािे िोकतन्त्रको िाभिरू उपभोग गनय िक्ने व्र्वथिा गने,  

 िनतािे आफ्नो िते्रको हवकािको िासग आवश्र्कताको पहिचान, िाधनको पररचािन, हवसनर्ोिन र 
हवकािको प्रसतफि हवतरण िबमका कार्यिरुमा अियप णय ििभासग िनु िक्न ेप्रकृर्ा र िंर्न्त्रको व्र्वथिा 
समिाउने, 

 थिानीर् थवशािन र ििशािनका िंर्न्त्रप्रकृर्ा तिा अभ्र्ािमा आददवािी िनिाती, दसित िगार्त 
िामाम्िक तिा आसियक दृहिकोणिे हपछसएका वगय िमतेको िमग्र िनताको िमावेम्शकरण र 
म िप्रवािीकरण िसुनम्ित गने,  

 हवकाि प्रकृर्ािाई िंथिागत गनय हवकाि व्र्वथिापन िबबन्धी िंर्न्त्रिरुको िमता हवकाि र 
िदुृढीकरण गने  

 थिानीर् थवशािन र ििशािनको ममयिाई कार्यरूपमा रुपान्तरण गनय िनशम्िको हवकाि गने,  

 गाउँपासिका सभत्रको हवकाि, िेवा प्रवाि िगार्तका हवषर् िते्रका नीसत सनमायण देम्ख अनगुमन म ल्र्ांकन 
िबमका कृर्ाकिापमा िमन्वर् र ििम्िकरण गने,  

 िोकताम्न्त्रक िंथिा र अभ्र्ाििरुिाई  प्रवर्द्यन गदै थिानीर् नेततृ्वको हवकाि गने  
 र्ोिनािरूको तिुयमा र िंचािन गनय आवश्र्क िमता, म्िबमेवारीपन र िवाफदेहिताको हवकाि गने,  

 िनताको दैसनक आवश्र्कता तिा िनम्िवनिाई अिर पाने हवषर्िरूमा सनणयर् गनय िक्ने गरी थिानीर् 
थवार्त्त शािन पद्दसतको हवकाि गने । 

२. दोश्रो चौमासिक िबम थवीकृत भएका ऐन/कार्यहवसधिरु 



 

l;=g+= sfg'gsf] gfd :jLs[t ldlt k|dfl0fs/0f ldlt  
/fhkqdf k|sflzt 

ldlt 
v08 

१ िरुमारानी गाउँपासिका िथतापाता 
हवतरण िबबन्धी कार्यहवसध २०७७ 

२०७७।०५।२८ २०७७।०५।३१ २०७७।०५।३१ 
v)* 4 

;+Vof 1 

२ 

िरुमारानी गाउँपासिकाको िंम्िप्त 
वातावरणीर् अध्र्र्न तिा प्रारम्बभक 
वातावरणीर् परीिण कार्यहवसध, 

२०७७ पाररत  िबबन्धमा । 

२०७७।०५।२८ २०७७।०५।३१ २०७७।०५।३१ 
v)* 4 

;+Vof 2 

३ 
िरुमारानी गाउँपासिका टेबपो तिा 
अटोररक्शा व्र्वथिापन सनदेम्शक 
२०७७ 

२०७७।०८।०९ २०७७।०८।१२ २०७७।०८।१२ 
v)* 4 

;+Vof 3 

४ 
िरुमारानी गाउँपासिका घर िग्गा 
नक्शा असभिेम्खकरण कार्यहवसध 
२०७७ 

२०७७।०८।०९ २०७७।०८।१२ २०७७।०८।१२ 
v)* 4 

;+Vof 4 

५ 
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2077।9।28 2077।9।28 2077।9।28 v)* 4 

;+Vof 6 

६ 
िरुमारानी गाउँपासिकाको 
कम्न्टिेन्िी रकम व्र्वथिापन र खचय 
िबबन्धी कार्यहवसध,  २०७७ 

2077।9।28 2077।9।2९ 2077।9।2९ v)* 4 

;+Vof 5 

७ 
िावयिसनक खचयको मापदण्, 

कार्यहवसध र समतव्र्हर्ता िबबन्धी 
सनदेम्शका, २०७७ 

2077।11।25 2077।11।25 2077।11।26 v)* 4 

;+Vof 7 

 

३.चाि ुआ.ब.को २०७७ दोश्रो चौमासिकमा िंचािन र िबपन्न गररएका मखु्र् मखु्र् 
कार्यक्रम तिा हक्रर्ाकिापिरु  

 

क) प्रशािन र्ोिना तिा अनगुमन शाखा 
 कार्यपासिका बै क बिेको िंख्र्ाः१० 

 हवसभन्न पररर्ोिना/कार्यक्रमको िागी ६ िना करार कमयचारीिरुको सनर्मु्ि 

 खररद तिा मलु्र्ांकन िसमसतको बै क िंख्र्ाः १६ 

 कमयचारी बै क िंख्र्ाः ११ 

 

 गाउँपासिका कार्ायिर्् वा कार्ायिर् र थवाथ्र् िंथिािरुको म्िन्िी सनररिण गरर 
प्रसतबेदन तर्ार 



 

 िंम्घर् िरकार शिरी हवकाि अन्तरगतको िरुम्ित नागररक आवाि कार्यक्रमको िागी 
घरधरुीिरुको त्र्ांक िंकिन्प्रसतबेदन तर्ार  

 गत आ.ब. मा खररद गररएका िथतापातािरु िबै वािरुका 460 िना घरधरुीिरुिाई 
हवतरण र घरधरुीिरुिे िगाउने कार्य िबपन्न  

 बषायदको िमर्मा भएका िकिरुको िंरिणको िागी तारिािी खररद र हवतरण कार्य 
 मखु्र्मन्त्री ग्रासमण हवकाि तिा थवरोिगार कार्यक्रममा र्ोिना तिा कार्यक्रम छनौट  

 हवसभन्न अनिाईन तासिमिरुमा ििभासगता 
 प्रदेश थतररर् बाहषयक िसमिा कार्यक्रममा प्रथततुीकरण र ििभासगता 
 आ.ब.२०७६/०७७ को बाहषयक प्रगसत हववरण तर्ारी अनिाईन। 

 अथपताि सनमायण् पासिका भवन ढंगेगढी थवाथ्र् चौकी भवन् खेिकुद मैदानको प्रथताव 
तर्ार गरी िबबम्न्धत सनकार्मा प ाएको र थवीकृती प्राप्त । 

 बा थतरीर् नागररक बापत्रको तर्ारी-प्रकाशन 

 कोसभ-१९ प्रभाहवतिरुको हववरण अद्यावसधक् प्रसतवेदन तर्ारी 
 ि चनाको िक िबबन्धी माग भएका हववरणिरुको तर्ारी र प ाउने कार्य-३ वटा 
 उपभोिा िसमसतका पदासधकारी् िनप्रसतसनध र कमयचारीिरुको  िागी असभममु्खकरण 

तासिम िबपन्न-६ बटै वािरुमा। 

 ढंुगा् सगहि वािवुाको IEE प्रसतवेदन बनाई चरेु मधेश-तराई िंरिण िसमसतमा थवीकृतको 
िागी पेश गररएको र टेन्र प्रकृर्ा िबपन्न  । 

 गाउपासिका थतररर् अथपतािको िग्गा प्रासप्तको िागी प्रथताव तर्ार र म्िल्िा 
प्रशािनबाट सनणयर् कार्य। 

 गाउँपासिकाको प्रशािसनक भवन प्रर्ोिनको िागी िग्गा प्रासप्तको गनय प्रथताव तर्ार गरी 
िामान्र् प्रशािन मन्त्रािर्मा पेश र थवीकृती प्राप्त । 

 िमपरुक र हवशेष अनदुानको िागी िंम्घर् िरकारमा प्रथताबिरु पेश । 

 मासिक/चौमासिक प्रगसत प्रसतबेदन सनमायण 

 कमयचारी पररचािन हवदा िाम्िरी असभिेख ब्र्बथिान 

 सनर्समत म्चहिपत्र् प्रसतबेदन् बै क िमन्वर् िबबन्धी कार्यिरु । 

 सबसभन्न बै किरुको आर्ोिना । 

 

 

रािश् व शाखाबाट 



 

क्र.िं. हववरण कर / शलु्क छुट िररवाना िबमा 

1 व्र्विार् कर - 11613 8,200.00 0 0 8,200.00 

2 अन्र् दथतरु - 14249 5,960.00 0 0 5,960.00 

3 िसबहुट, कवाी र िीविन्त ुकर - 2.2 25,350.00 0 0 25,350.00 

4 नक्िापाि दथतरु - 14242 3,945.00 0 0 3,945.00 

5 न्र्ाहर्क दथतरु - 14221 200 0 0 200 

6 परीिा शलु्क - 14224 3,000.00 0 0 3,000.00 

7 

बाँफा भई प्राप्त दित्तर बित्तरको 
हवक्रीबाट प्राप्त िनेु आर् - 14157 170,000.00 0 0 170,000.00 

8 म्शिा िेत्रको आबदानी - 14223 200 0 0 200 

9 सिफाररि दथतरु - 14243 500 0 0 500 

िबमा 217,355.00 0 0 217,355.00 

 

म्िन्िी ईकाई 

१  दैसनक रुपमा खपत िनुे मििन्द िामाग्रीिरु खररद गरी माग र आवश्र्कता अनिुार हवतरण 
गररएको । 

2. व्र्म्िगत घटना दताय सम्िटाइिेशन कार्य िंचािनको िासग कोटेशन माग गररएको ।  

3. आखँा म्शहवर िन्चािनको िासग कोटेशन माग गररएको ।  

4. व्र्म्िगत घटना दताय तिा िामाम्िका िरुिा व्र्वथिापन ि चना प्रणािी िन्चािनािय वा 
कार्ायिर्िरुको िासग ेक्िटप कबूर् टर हप्रन्टर तिा 4G wireless Dongal खररद भइ वािरुिाई 
हवतरण गररएको ।  

5. शाखागत रुपमा फसनयचर र मेसिनरी िामाग्रीिरुको माग िंकिन गरी अत्र्ावश्र्क िामाग्रीिरुको 
खररद प्रहक्रर्ा अगाी बढाइएको ।  

6. थवाथ्र् िंथिा गणुथतर िधुार तिा व्र्वथिापनको िासग थवाथ्र् िंथिािरुबाट िामाग्रीिरुको माग 
िंकिन गररएको।  

 
 
 
 

गाउँपासिकाको घर िग्गा र िवारी िाधनको हववरण अद्यावसधक हववरण तर्ार गररएको । 

१. कार्ायिर्को िवारी िाधनको  
हववरण      

सि.नं.  कार्ायिर्को नाम  ेगाना िवारी नं.  िञ् चािनको अवथिा 



 

िवारी िाधनको 
हववरण  

चाि ु

ममयत गरी 
िञ् चािन 
गनय िहकन े 

ममयत गरी 
िञ् चािन 
गनय निहकन े 

चाि ुआ.व. 
मा हवमा 
भएको/नभए
को  

१ 

िरुमारानी 
गाउँपासिका बड ाँा, ूर्  ान हपक अफ म्िप बा १ झ ४७४ चाि ु     नभएको 

२ 

िरुमारानी 
गाउँपासिका बड ाँा, ूर्  ान मोटर िाइकि ि ु१ ब 796 चाि ु     नभएको 

३ 

िरुमारानी 
गाउँपासिका बड ाँा, ूर्  ान मोटर िाइकि ि ु१ ब 1072 चाि ु     नभएको 

४ 

िरुमारानी 
गाउँपासिका बड ाँा, ूर्  ान मोटर िाइकि ि ु१ ब 806 चाि ु     नभएको 

५ 

िरुमारानी 
गाउँपासिका बड ाँा, ूर्  ान मोटर िाइकि ि ु१ ब 506 चाि ु     नभएको 

६ 

िरुमारानी 
गाउँपासिका बड ाँा, ूर्  ान मोटर िाइकि ि ु१ ब 1587 चाि ु     नभएको 

७ 

िरुमारानी 
गाउँपासिका बड ाँा, ूर्  ान मोटर िाइकि ि ु१ ब 1583 चाि ु     नभएको 

८ 

िरुमारानी 
गाउँपासिका बड ाँा, ूर्  ान मोटर िाइकि ि ु१ ब 334 चाि ु     नभएको 

९ 

िरुमारानी 
गाउँपासिका बड ाँा, ूर्  ान मोटर िाइकि ि ु१ ब 335 चाि ु     नभएको 

१० 

िरुमारानी 
गाउँपासिका बड ाँा, ूर्  ान मोटर िाइकि ि ु१ ब 1582 चाि ु     नभएको 

११ 

िरुमारानी 
गाउँपासिका बड ाँा, ूर्  ान मोटर िाइकि ि ु१ ब 1585 चाि ु     नभएको 

१२ 

िरुमारानी 
गाउँपासिका बड ाँा, ूर्  ान मोटर िाइकि ि ु१ ब 1584 चाि ु     नभएको 

१३ 

िरुमारानी 
गाउँपासिका बड ाँा, ूर्  ान मोटर िाइकि ि ु१ ब 1905 चाि ु     नभएको 

१४ 

िरुमारानी 
गाउँपासिका बड ाँा, ूर्  ान मोटर िाइकि ि ु१ ब 2093 चाि ु     नभएको 

१५ 

िरुमारानी 
गाउँपासिका बड ाँा, ूर्  ान थकुटी ि ु१ ब 1586 चाि ु     नभएको 

१६ 

िरुमारानी 
गाउँपासिका बड ाँा, ूर्  ान मोटर िाइकि ि ु१ ब 1581 चाि ु √   नभएको 

 

२.  कार्ायिर्को भवनको हववरण  

सि.नं.  कार्ायिर्को नाम गे ाना भवन    को ा प्रर्ोगको अवथिा 
रिेको/ नरिेको 

कैहफर्त 

   िंख्र्ा कच्ची  पक्की  तिा    



 

१ िरुमारानी 
गाउँपासिका 

बड ाँा् 
ूर्  ान 

1  पक्की २ 
(दईु) 

१३ सनमायणासधन  

३. िग्गाको हववरण  

सि.नं.  कार्ायिर्को नाम   ेगाना हक.नं. िेत्रफि िग्गाको 
प्रकृसत  

भोगको 
अवथिा 

कैहफर्त 

१ िंिपरु थवाथ्र् चौकी िंिपरु् 
ूर्  ान 

675् 677् 
609 

1017् 
2544्1018 ब.सम. 

 भवन रिेको   

२ िरुमारानी 
गाउँपासिका 

६ नं. वा 
कार्ायिर् 

565् 567् 
563्  

1211  भवन 
सनमायण िुँदै  

 

३ िरुमारानी 
गाउँपासिका 

४ नं. वा 
कार्ायिर् 

144 894  भवन रिेको  

४ िरुमारानी 
गाउँपासिका 

५ नं. वा 
कार्ायिर् 

750् 752 2544  भवन 
सनमायण िुँदै  

 

५ िरुमारानी 
गाउँपासिका 

२ नं. वा 
कार्ायिर् 

908 763    

६ िरुमारानी गाउँपसिका  १ नं. वा 
कार्ायिर् 

772् 778् 
781् 774् 
776् 220 

509् 44् 
477्286्159 
ब.सम. 1-15-1-3 

 भवन रिेको   

७ िरुमारानी 
गाउँपासिका 

३ नं. वा 
कार्ायिर् 

125 5-13-1-3  भवन रिेको  

८ िरुमारानी 
गाउँपासिकाको 
कार्ायिर् 

बड्ाँा् 
ूर्  ान 

882् 884् 
879् 485् 
488् 463् 
465् 413 

1270् 2035् 
1525् 741 ब.सम.  

 भवन 
सनमायण िुँदै  

 

९  बाङ्गेिाि थवाथ्र्चौकी  िरुमारानी- 
१ 

580् 578् 
582्637 
र 125  

509् 509् 763् 
509 ब.सम. 1-15-
2-2 

 भवन रिेको   

१० िामदुाहर्क थवाथ्र् 
इकाई  

िरुमारानी-6  547 4-15-3-2  भवन रिेको  

११ ढुङ्गेगढी थवाथ्र् चौकी  िरुमारानी-5  636् 618् 
715 

0.1017् 
0.1122् 
0.0407 ब.सम. 

 भवन रिेको   

ख) िामाम्िक हवकाि तिा कार्यक्रम िमन्वर् शाखा 
 दताय भएका मदु्दािरुः ३ 

 मेिसमिाप भएका मदु्दा िंख्र्ाः १ 



 

 बै क भएको िंख्र्ाः ४ 

 िंझौता भएका र्ोिनािरुको िंख्र्ाः २८ 

 भिुासन भएका र्ोिनािरुको िंख्र्ाः २ 

 िघउुद्यम िसमसत ग न् गाउँपासिका र वा थतरमा असभममु्खकरण् १ र २ न. 
वा/बम्थत छनौट र PRA िंचािन 

गररबी सनवारणका िासग िघ ुउद्यम हवकाि कार्यक्रम 

क्र.
िं. 

समसत थिान हक्रर्ाकिापको नाम कार्यक्रम 
िंख्र्ा 

ििभासग िंख्र्ा कैहफर्त 

१ 2077/11/12 िरुमारानी-1् 
बाङ्गेिाि 

िघ ुउद्यमी िम ि 
ग न 

4 44  

२ 2077/11/13-20 िरुमारानी-1् 
बाङ्गेिाि 

उद्यमम्शिता 
हवकाि तासिम 

1 21  

३ 2077/11/14-21 िरुमारानी-1् 
बाङ्गेिाि  

उद्यमम्शिता 
हवकाि तासिम 

1 23  

४ 2077/11/23  िरुमारानी-3् 
िंिपरु 

िघ ुउद्यमी िम ि 
ग न  

2 22  

५ 2077/11/24 िरुमारानी-3् 
िंिपरु 

िघ ुउद्यमी िम ि 
ग न  

2 25  

६ 2077/11/25-
12/03 

िरुमारानी-3् 
िंिपरु  

उद्यमम्शिता 
हवकाि तासिम 

1 22  

  
 

िामाम्िक िरुिा तिा पंम्िकरण ईकाइ 

 िामाम्िक िरुिा तिा ब्र्म्िगत घटना दताय् दताय म्शहवर र गनुािो िनुवुाई िबबन्धी 
िनप्रसतसनसध र कमयचारीिरुिाई २ ददने असभममु्खकरण िबपन्न िबमा ििभागी 
िंख्र्ा..53 िना । 

 प्रिम चौमासिक िामाम्िक िरुिा भत्ता सनकािा । 

 
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       
12844853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
ब्र्म्िगत घटना दतायको प्रगसत हववरण िबबम्न्धत सनकार्मा पेश गररएको िंख्र्ाः 

व्र्म्िगत घटना दताय हववरण २०७७, श्रावण-पौष महिना िबम 

हववरण सिङ्ग ३५ ददन सभत्र 
दताय भएका 

१ वषय सभत्र 
दताय भएका 

१ वषय पसछ 
दताय भएका 
िबमा 

िबमा कैहफर्त 

िन्म दताय 
महििा ४५ ४० ९३ १७८ 

३३३ परुुष ३४ २९ ९२ १५५ 

अन्र् 0 0 0 0 

मतृ्र् दताय 
महििा १३ ८ ८ २९ 

८३ परुुष ३५ ८ ११ ५४ 



 

अन्र् 0 0 0 ० 

हववाि (िोी) १७ १९ ६६ १०२ १०२ 

बिाई िराई 

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

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

िबवन्ध हवच्छेद (िोी) ३ 0 ४ 7 ७ 
 

फागनु महिनाको 

हववरण सिङ्ग ३५ ददन सभत्र 
दताय भएका 

 १ वषय 
सभत्र दताय 
भएका 

१ वषय पसछ 
दताय भएका 
िबमा 

िबमा कैहफर्त  

िन्म दताय 
महििा ६  ६ ३१ 43   

परुुष २  ९ २८ 39   

अन्र् 0 
 

0 0 0   

मतृ्र् दताय 
महििा ४  २ ० 6   

परुुष ४  २ २ 8   

अन्र् 0 
 

0 1 १   

हववाि (िोी) ३  २ १९ 24   

बिाई िराई 

आएको िंख्र्ा 3 
 

0 २ 5   

आएको पररवार िंख्र्ा १६ 
 

0 १४ 30   

गएको िंख्र्ा ९  ० ४ 13   

गएको पररवार िंख्र्ा ४७  ० १४ 61   

िबवन्ध 

हवच्छेद (िोी) ० 

 

0 ० 0   

 

महििा हवकाि शाखा  



 

िरुमारानी गाउँपासिकाको समती २०७७ िाउन देम्ख फागनु िबम िबपन्न भएका कार्यक्रम 

सि.न.  
अपाग पररचर् 
पत्रको हववरण  

समसत ०७७ िाउन 
देम्ख पषु मिान्त 

िबम  

समसत २०७५।०९।१३ 
देम्ख ०७७ अिार 
मिान्त िबम 

समसत 

२०७५।०९।१३ 
देम्ख ०७७माघ 

२७िबम 

१ महििा  ४ ७३ ७७ 

२ परुुष १४ ७६ ९० 

िबमा १८ १४९ 

 

१६७ 

िरुमारानी गाउँपासिकाको समती २०७७ िाउन देम्ख माघिबम िबपन्न भएका कार्यक्रम 

सि.न.  
िेष्ठ नागररक 
पररचर् पत्रको 

हववरण  

समसत ०७७ िाउन 
देम्ख पषु मिान्त 

िबम  

समसत 

२०७५।०९।१३ 
देम्ख ०७७ अिार 
मिान्त िबम 

समसत 

२०७५।०९।१३ 
देम्ख ०७७ माघ २७ 

िबम 

१ महििा  ४०८ २४ ४३२ 

२ परुुष १५१ ३५ १८६ 

िबमा ५५९ ५९ ६१८ 

 

कार्यक्रम तफय  

सरुमारानी गाउँपाहिकाको हमती २०७७ साउन देहख माघसम्म सम्पन्न भएका कार्यक्रम 

सि 
न 

कार्यक्रमको नाम सबसनर्ोम्ित 
बिेट रु 

खचय बिेट रु खचय % कैहफर्त 

१ छोरी पेवा कार्यक्रम ४००००० २३९४०० 59.85 प्रिम चौमासिक 

२ अपाग ििार्ता ििर्ोग 
कार्यक्रम 

३५०००० ११२५०० 32.1429 प्रिम चौमासिक 

३ अनाि बािबासिका 
ििार्ता कार्यक्रम 

८५०००० २५७००० 30.2353 प्रिम चौमासिक 

४ िैसगक हििा सबरुदको 
१६ ददने असभर्ान 

६०००० ३३५०० 55.8333 २५ नोभेबवर देम्ख 
१० सिेबबर िबम 



 

५ अपाग िशिीकरण 
कार्यक्रम 

१५०००० २३५०० 15.6667 ददविीर् कार्यक्रम  

६ अन्र् हवसभन्न ददवि तिा 
कार्यक्रम  

३०००० १६००० 53.3333 िेष्   नागररक 
ददविीर् कार्यक्रम  

िबमा  १८४०००० ६८१९०० 37.0598   

 

फागनु महिनामा िबपन्न  

१. नारी ददवि कार्यक्रम िबपन् न (९० ििार रूपैर्ाँ)   

आर्थयक प्रशासन शाखा 

खर्यको हििरण 
  रु. िजारमा 

 आ.ि. : २०७७/७८   महिना : सब ै  अिधी :  २०७७/०४/०१-२०७७/११/३०  

हस.नं. 
क्षेत्र/उप क्षेत्र हिहनर्ोजन खर्य 

खर्य 

(%) 
मौज्दात 

१ आर्थयक हिकास ४,८७,५९,६५१.९६ १०,५०,३९९.९६ २.१५ ४,७७,०९,२५२ 

१ कृहि ३,१८,३३,०५०.९६ ३,६१,९४८.९६ १.१३ ३,१४,७१,१०२ 

२ उद्योग २९,००,००० ३,१३,१०७ १०.८ २५,८६,८९३ 

३ पर्यटन २१,६०,००० ० ० २१,६०,००० 

४ सिकारी १६,००,००० १,००,००० ६.२५ १५,००,००० 

५ जिश्रोत तथा ससंर्ाई ५४,३६,५१६ १,५९,१२४ २.९३ ५२,७७,३९२ 

६ पशुपन्छी हिकास ४७,३०,०८५ १,१६,२२० २.४६ ४६,१३,८६५ 

७ िाहणज्र् १,००,००० ० ० १,००,००० 

२ सामाहजक हिकास २१,६५,१३,१३५ ५,७६,५९,५७८.५७ २६.६३ १५,८८,५३,५५६.४३ 

१ हशक्षा १४,५०,३०,७४३ ४,३२,४६,६३६.३१ २९.८२ १०,१७,८४,१०६.६९ 

२ स्िास््र् २,५५,९३,०६२ ९०,५१,०३९.०१ ३५.३६ १,६५,४२,०२२.९९ 

३ खानेपानी तथा सरसफाई  २,५८,०३,३३० ३१,३०,४६३.२५ १२.१३ २,२६,७२,८६६.७५ 

४ भािा तथा संस्कृहत ३०,४०,००० ० ० ३०,४०,००० 
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पश ुिेवा शाखाबाट 

 

क्र.ि. कार्यक्रम हववरण  ईकाई  
चौमासिक 
िक्ष्र्  

गत महिना 
िबमको 
प्रगती  

र्ि 
महिनाको 
प्रगती  

िाि 
िबमको 
प्रगती  

िाभाम्न्वत कृषक  

म. प.ु िबमा  

१ मेसकि उपचार  िंख्र्ा    ७९०५ ३४९ ८२५४ ४३ ५२ ९५ 

  गाई/गोरु      १०३ १० ११३ 

  राँगा/भैंिी      १५० ६ १५६ 

  भेा/बाख्रा      ४४५३ ६४ ४५१७ 

  कुखरुा/िाँि      २९९३ २६५ ३२५८ 

  बंगरु/िुँगरु      २८५ ४ २८९ 

  अन्र्      १ ० १ 

२ माईनर िम्ियकि उपचार      ११४ ९ १२३ 

  गाई/गोरु      १३ २ १५ 

  राँगा/भैंिी      १७ १ १८ 

  भेा/बाख्रा      ६८ ४ ७२ 

  कुखरुा      १६ २ १८ 

३ गाईनोक्िोम्िकि उपचार      ११९ १० १२९ 

  गाई      २१ ३ २४ 

  भैंिी      २१ २ २३ 



 

  भेा/बाख्रा      ७७ ५ ८२ 

४ प्रर्ोगशािा िेवा      ६८ १२ ८० 

  गोबर पररिण      ६३ १२ ७५ 

  िनुेिो पररिण      ५ ० ५ 

५ पश ुबन्धाकरण िेवा      १३४ १० १४४ 

  गोरु      २५ ३ २८ 

  बोका      १०९ ७ ११६ 

६ कृसतम गभायधान      ९७ ११ १०८ 

  गाई      २२ ४ २६ 

  भैंिी      ५९ ६ ६५ 

  
बाख्रा      १६ १ १७ 

 

आ.व २०७७/०७८ मा कृहष सबकाि शाखाबाट गररएका कार्यक्रमको                                                                                                 
प्रगसत सबवरणः 

१.िबमा कृषक िमिु दताय िंख्र्ा - ६०  श्रावण देम्ख माघ १५ िबम- १५ वटा 
२. िबमा पकेट िेत्र दताय िंख्र्ा - ३४ श्रावण देम्ख माघ १५ िबम-०४ वटा 
३.िमु्चकृत कृहष ििकारीिरु -०३ वटा 
४.थिासनर् ति मि सबतरण व्र्बथिापन िसमसत ग न  गरी ििकारीिरुिाई िमु्चकृत िनु भसन िचुना 
प्रकाशन 

५. िमु्चकृत भएका कृहष ििकारीिरुिाई अनदुानको रािार्सनक मि सबहक्रसबतरण  गने म्िबमा 
ददइएको 
(क). श्री ऐरावती बिउुदेम्श्र्र् िानाहकिान  ििकारी िंथिा सि. िरुमारानी -४  बड्ाँा ूर् ुान 
कार्यिेत्र िरुमारानी ३,४,५ र ६ नं वा 
(ख).श्री िाना हकिान कृहष ििकारी िंथिा सि.बाङे्गिाि िरुमारानी - १ 

कार्यिेत्र िरुमारानी १र २ नं वा 
६.सबसभन्न म्शषयकमा सिफाररि  - ११ वटा 
७. कोसभ सबशेष कृहष कार्यक्रम कार्ायन्वर्न, कार्यक्रम ब्र्बथिापन िसमती ग न 

८.कोसभ प्रभाहवत भई गाउँ फकेका कृषकिरुिाई उत्पादन िामाग्री अनदुान कार्यक्रमको िचुना 
प्रकाशन 

९. हवउ सबिन वाििात प्रोफाइि िबबम्न्ध हववरण प ाइएको- एहककृत कृहष तिा पशपंुसछ  सबकाश 
कार्ायिर् ूर् ुान 

१०. मौरीब्िकको िागी मौरीपािक कृषकको हवबरण िंकिन - २० िना   



 

११.पकेटिेत्र र वािीिरुको हवबरण प ाइएको  -प्रधानमन्त्री कृहष आधसुनहककरण पररर्ोिना  
कार्ायन्वर्न इकाई (   धान िोन ) ूर् ुान 

१२.कृहष कमी रोिगारी कार्यक्रमको िचुना प्रकाशन गरी ६ वटै वािरुमा प ाईएको  

१३. ििि हकरािे मकैबािीमा परु्ायएको िसतको हवबरण िंङ्किन गरी प ाइएको १-६ वटा  
वािरुका कृषकिरुको हवबरण  प्रधानमन्त्री कृषी आधसुनहककरण पररर्ोिना  कार्ायन्वर्ा इकाई 
(धानिोन ) ूर् ुा 
१४. प्रदेश िरकारबाट प्राप्त शितय अनदुान तफय को कोशेिी घर थिापना िबबन्धीकार्यक्रमको आवेदन 
िंकिन। 

१५. प्रदेश िरकारबाट प्राप्त शितय अनदुान तफय को कोसभ प्रवासभत भई गाउँ फकेका कृषकिरुिाई उत्पादन 
िामाग्रीमा अनदुान िबबन्धी कार्यक्रममा आएका आवेदनिरु मध्रे् अनदुान पाउन े१०० िना कृषकिरु 
छनौट गने काम िबपन्न। 

१६.प्रदेश िरकारबाट प्राप्त शितय अनदुान तफय को िाना कृहष औिार तिा उपकरण अनदुान िबबन्धी 
कार्यक्रमको ि चना प्रकाशन गररर्ो। 

ि चना तिा प्रहवसध शाखा 

 सनर्समत रुपमा Website/facebook िरुमा त्र्ाक हववरण र पत्रिरु अपिो गने कार्य 
 हवसभन्न िफ्टवर्रिरुमा त्र्ांक हववरणिरु अद्य्र्ावसधक काम र हवसभन्न शाखािरुमा 

ििम्िकरण 

 वा तिा कार्ायिर्िरुको ईिेक्टोसनक िामान ईन्टनेटिरुको ममयत र िििीकरण 

 हवसभन्न तासिमिरुमा ििर्ोग र िमन्वर् 

 बाहषयक र्ोिना तिा प्रगसत हववरण तर्ारमा ििर्ोग 

 म्चहिपत्रिरु तर्ार 

 अन्र् तोहकएका कामिरु 
प वायधार हवकाि शाखा 

प्रगती हववरण  २०७७ पौष मिान्त िबम 

कुि र्ोिनाको िंङ्खख्र्ा १०० 

िभे नभएका र्ोिना १२ 

ईम्थटमेट भएका र्ोिना १८ 

िबझौता भएका र्ोिना ४९ 

कार्य िबपन्न भएका र्ोिना १२ 

भिुानी भएका र्ोिना ६ 



 

 ेक्का भएका र्ोिना ३ 

 

क्र िं र्ोिनाको नाम हवसनर्ोम्ित रकम र्ोिनाको अवथिा कैहफर्त 

१ िंशपरु बिृत खा पा सनमायण र्ोिना ६०००००० ईम्थटमेट भएको   

२ 

धनकोट ाङ्गसिङ्ग मान्रे  खा पा सनमायण 
र्ोिना ५०००००० ईम्थटमेट भएको   

३ 

ूर्ासिमाटी िौराकोट गोिधारा सिफ्ट खा पा 
र्ोिना सनमायण २४००००० ईम्थटमेट भएको   

४ गाउँपासिका थतररर् खेिकुद मैदान ममयत २००००० िभे नभएको   

५ िंशपरु कोटघर मम्न्दर सनमायण १०००००० िबझौता भएको   

६ काथकोट मम्थिद सनमायण र्ोिना १०००००० िबझौता भएको   

७ 

िक्िेनी मकुुय टी मोटरबाटो थतरोन्नती र 
कल्भटय  सनमायण ५०००००० िबझौता भएको   

८ बड्ाा एरावती  मोटरबाटो थतरोन्नती १०००००० िबझौता भएको   

९ दभायन एरावती मोटरबाटो  पक्की नािी सनमायण १०००००० िभे नभएको   

१० दभायन वनयसभर मोटरबाटो थतरोन्नती १०००००० िबझौता भएको   

११ ाङ्गसिङ्ग मान्रे मोटरबाटो सनमायण १५००००० िबझौता भएको   

१२ ििपरु ूर्ािीमाटी मोटरबाटो सनमायण १०००००० 

काम िबपन्न भएको तर 
भिुानी नभएको   

१३ खोररर्ाटोि फोिायबाङ्ग मोटरबाटो थतरोन्नती ५००००० िबझौता भएको   

१४ 

थवगयद्भारी गेट गनािा बङ्गिाचिुी मोटरबाटो 
सनमायण ४००००० िबझौता भएको   

१५ बिउुद्देशीर् िभािि ममयत १००००००  ेक्का सनकािेको   

१६ थवाथ्र् चौकी भवन सनमायण ४००००० ईम्थटमेट भएको   

१७ हवधतु िाइन ममयत १०००००० िभे नभएको   

१८ िक बम्त्त कार्यक्रम ४४०००० ईम्थटमेट भएको   

१९ मदन आम्श्रत पाकय  सनमायण र्ोिना ४००००० िभे नभएको   

२० रानीकुवा घेरावार सनमायण ४००००० िभे नभएको   

२१ 

िरुमारानी िेक पर्यटकीर् प वायधार सनमायण 
र्ोिना १०००००० ईम्थटमेट भएको   

२२ थवगयर्द्ारी प्रवेशर्द्ार मम्न्दर तिा सिहढ सनमायण ३६०००० िबझौता भएको   



 

२३ तारिािी खररद ५००००० काम िबपन्न भएको   

२४ 

ने.रा. प्रा.हव पाखापानी िथतापाता छानो 
सनमायण  १००००० भिुानी भएको   

२५ सभमिेन मा हव ममयत िधुार िथपरु ५०००० ईम्थटमेट भएको   

२६ 

सभत्री खोिा िकुिकेु परुानो खेत खा पा 
र्ोिना ७००००० ईम्थटमेट भएको   

२७ हवररङ्गकोट राङ्गवाङ्ग खानेपानी िाइन हवथतार १५०००० िबझौता भएको   

२८ प ुादरबार मम्न्दर ित्र सनमायण ३००००० ईम्थटमेट भएको   

२९ हवसभन्न िकिरुको ममयत िंभार  र्ोिना ३००००० 

काम िबपन्न भएको तर 
भिुानी नभएको   

३० 

शृ्रिनम्शि कृहष ििकारी िंथिा सि अधरुो 
भवन ३००००० 

काम िबपन्न भएको तर 
भिुानी नभएको   

३१ बढुीखोिा सिंचाई र्ोिना १००००० 
काम िबपन्न भएको तर भिुानी 
नभएको   

३२ सभत्री खोिा सिंचाई र्ोिना ३००००० िबझौता भएको   

३३ पाखापानी सिंचाई र्ोिना ३००००० िबझौता भएको   

३४ राङ्गभाङ्ग दमार सिंचाई र्ोिना २००००० िबझौता भएको   

३५ बड्ाा िथपरु मो वा ममयत १५३००० भिुानी भएको   

३६ गोिधारा िोराकोट मो वा ममयत ९५००० िबझौता भएको   

३७ श्रमरानी मा हव ममयत िधुार बढुीचौर १५०००० िबझौता भएको   

३८ पाङ्गकोट सिफ्ट खानेपानी ममयत ४५०००० िबझौता भएको   

३९ टाकुरा खा पा र्ोिना ५०००० िबझौता भएको   

४० टाकुरा खुङ्गकोटी मो वा सनमायण २००००० ईम्थटमेट भएको   

४१ उपल्िो गोदधारा मो वा सनमायण २००००० िबझौता भएको   

४२ टुसनखोिा माझटोि मो वा सनमायण १००००० िबझौता भएको   

४३ हवसभन्न िकिरुको ममयत िंभार  र्ोिना ३००००० 

काम िबपन्न भएको तर 
भिुानी नभएको   

४४ सभङ्खग्री खोिा धनकोट मोटरबाटो सनमायण ७००००० 

काम िबपन्न भएको तर 
भिुानी नभएको   

४५ थवाथ्र् चौकी भवन सनमायण ५००००० िभे नभएको   

४६ पाििुान नौघाट मो वा थतरोन्नती २००००० भिुानी भएको   

४७ हवसभन्न िकिरुको ममयत िंभार  र्ोिना ८००००० 

काम िबपन्न भएको तर 
भिुानी नभएको   



 

४८ काथकोट इथिासमक मदरिा ममयत िधुार ६०००० िबझौता भएको   

४९ 

िरथवती मा हव चाभा खानेपानी ट्याङ्की 
सनमायण  २००००० िबझौता भएको   

५० िरु्ोदर् प्रा हव फल् सनमायण १००००० िबझौता भएको   

५१ पनािा खेिकुद मैदान सनमायण ६०००० िबझौता भएको   

५२ 

िरथवती मा हव चाभा चार को े भवन 
सनमायण ४०००००० िबझौता भएको   

५३ ित्र् मा हव ददेरी चार को े भवन सनमायण ४०००००० िबझौता भएको   

५४ िनता मा हव बड्ाा चार को े भवन सनमायण ३६००००० ईम्थटमेट भएको   

५५ 

नमनुा हवधािर् हवकाि अन्तगयतको 
प्रशािकीर् भवन सनमायण ८६५०००० ईम्थटमेट भएको   

५६ िानाहकिान राप्ती मो वब थतरोन्नती २००००० िबझौता भएको   

५७ महििा पंचमी घर सनमायण २००००० िबझौता भएको   

५८ 

िहक्रर् िामाम्िक महििा उधमी ििकारी 
िंथिा सि को अधरुो भवन सनमायण ५००००० िबझौता भएको   

५९ खोिापारी बाि हवकाि भवन सनमायण र्ोिना २५०००० िबझौता भएको   

६० 

फैििु इथिासमक मदरिा ममयत िधुार 
र्ोिना ६०००० िबझौता भएको   

६१ खडक प्रा हव म्झसिवाङ्ग नर्ाँ छानो सनमायण १००००० िबझौता भएको   

६२ 

छात्राबाि बािहवकाि केन्र भवन ममयत 
िधुार र्ोिना १००००० िबझौता भएको   

६३ ििकारी िंथिाको बाउण्री वाि सनमायण १५०००० िबझौता भएको   

६४ 

भोबपािी बाि हवकाि केन्रभवन ममयत िधुार 
र्ोिना १००००० भिुानी भएको   

६५ 

बाि हवकाि आधारभतु हवधािर् गनािा 
ममयत िधुार ५०००० िबझौता भएको   

६६ खडे्गश्वरी मा. हव. फसनयचर सनमायण १००००० िबझौता भएको   

६७ ढाण खानेपानी र्ोिना सनमायण ७०००००.०० िभे नभएको   

६८ ढुगेगढी प्रिरी चौकी शौचािर् सनमायण ५००००.०० भिुानी भएको   

६९ गनािा गरुुङ्गटोि खानेपानी र्ोिना  २०००००.०० िबझौता भएको   

७० रानीबगर िपुादेउरािी मन्दीर ममयत ७००००.०० ईम्थटमेट भएको   



 

७१ 

थवगयद्धारी गेट गनािा बंगिाचिुी मोटरबाटो 
सनमायण ४०००००.०० िबझौता भएको   

७२ गनािा ढाण मोटरबाटो थतरउन्नती ४०००००.०० िबझौता भएको   

७३ हवसभन्न िकिरुको ममयत िंभार र्ोिना ८०००००.०० िबझौता भएको   

७४ वनयसबर िभािि ममयत ४५०००.०० भिुानी भएको   

७५ दभायन बिार िावयिसनक शौचािर् सनमायण ५०००००.०० िभे नभएको   

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

७७ 

वाि हवकाि आधारभतु हवधािर् गनािा 
रंगरोगन २५०००.०० िभे नभएको   

७८ ल्िोिार मैदान शौचािर् सनमायण ६००००.०० ईम्थटमेट भएको   

७९ 

भलु्के खा. पा. सबरेवगर खा. पा. अदवुाबारी 
खा. पा. िामाग्री खररद २०००००.०० ईम्थटमेट भएको   

८० दभायन सिफ्ट खानेपानी र्ोिना ७५०००.०० िबझौता भएको   

८१ बाङ्गेिाि सिंचाइ र्ोिना  ७००००००.०० िबझौता भएको   

८२ 

किपना  बािहवकाि केन्र खानेपानी र 
शौचािर्  सनमायण ६०००० िबझौता भएको   

८३ िृिना वािहवकाि भवन ममयत िधुार १००००० िबझौता भएको   

८४ ज्वािादेवी प्रा हव वाउण्री सनमायण ९०००० ईम्थटमेट भएको   

८५ िन्चरखोिा हििेखोिा खानेपानी र्ोिना २००००० िबझौता भएको   

८६ बड्ाा बिार टुीखेि सनमायण ३००००० िभे नभएको   

८७ ओखराँा ढाँव मो वा सनमायण ३००००० िबझौता भएको   

८८ बड्ाा बैके  मो वा सनमायण २५०००० िबझौता भएको   

८९ बड्ाा बेशी गाउँ मो वा थतरोन्नती २००००० िबझौता भएको   

९० बड्ाा धनकोट मो वा थतरोन्नती ३५०००० िबझौता भएको   

९१ सिरुवारी देउरािी मो वा थतरोन्नती १०००००० िबझौता भएको   

९२ वाि शौचािर् सनमायण  ि र्ोदर् प्रा हव  ७००००० िभे नभएको   

९३ वाि शौचािर् सनमायण  ऐश्र्वर्य प्रा हव  ७००००० ईम्थटमेट भएको   

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

कार्ायदेश 

माफय त 

९५ बाङ्गेिाि काथकोट मोटर बाटो ममयत ५०००० 
काम िबपन्न भएको तर 
भिुानी नभएको 

कार्ायदेश 

माफय त 



 

९६ ाँा गाउ सिफ्ट सिंचाई  १३००० 

काम िबपन्न भएको तर 
भिुानी नभएको 

कार्ायदेश 

माफय त 

९७ कासिवन खानेपानी ममयत ५०००० 
काम िबपन्न भएको तर 
भिुानी नभएको 

कार्ायदेश 

माफय त 

९८ सतत्रीबाँझ सिफ्ट खान्पानी र्ोिना ममयत १५०००० िबझौता भएको   

९९ ढुङ्गेगढी थवाथ्र् चौकी भवन सनमायण ५२२६००२  ेक्का सनकािेको   

१०० नदीिन्र् पदाियको सनकािी ९९९८४९३।१२  ेक्का सनकािेको   

  

 

 

२०७७ फाल्गनु महिनाको काम 
क्र 
िं र्ोिनाको नाम हवसनर्ोम्ित रकम र्ोिनाको अवथिा कैहफर्त 

१ िंशपरु बिृत खा पा सनमायण र्ोिना ६०००००० िबझौता भएको   

२ धनकोट ाङ्गसिङ्ग मान्रे  खा पा सनमायण र्ोिना ५०००००० िबझौता भएको   

३ 

ूर्ासिमाटी िौराकोट गोिधारा सिफ्ट खा पा 
र्ोिना सनमायण २४००००० िबझौता भएको   

४ गाउँपासिका थतररर् खेिकुद मैदान ममयत २००००० िभे नभएको   

५ िंशपरु कोटघर मम्न्दर सनमायण १०००००० िबझौता भएको   

६ काथकोट मम्थिद सनमायण र्ोिना १०००००० िबझौता भएको   

७ 

िक्िेनी मकुुय टी मोटरबाटो थतरोन्नती र कल्भटय  
सनमायण ५०००००० िबझौता भएको   

८ बड्ाा एरावती  मोटरबाटो थतरोन्नती १०००००० िबझौता भएको   

९ दभायन एरावती मोटरबाटो  पक्की नािी सनमायण १०००००० िभे नभएको   

१० दभायन वनयसभर मोटरबाटो थतरोन्नती १०००००० िबझौता भएको   

११ ाङ्गसिङ्ग मान्रे मोटरबाटो सनमायण १५००००० िबझौता भएको   

१२ ििपरु ूर्ािीमाटी मोटरबाटो सनमायण १००००००  भिुानी भएको   

१३ खोररर्ाटोि फोिायबाङ्ग मोटरबाटो थतरोन्नती ५००००० िबझौता भएको   



 

१४ थवगयद्भारी गेट गनािा बङ्गिाचिुी मोटरबाटो सनमायण ४००००० िबझौता भएको   

१५ बिउुद्देशीर् िभािि ममयत १०००००० िबझौता भएको   

१६ थवाथ्र् चौकी भवन सनमायण ४००००० ईम्थटमेट भएको   

१७ हवधतु िाइन ममयत १०००००० िभे नभएको   

१८ िक बम्त्त कार्यक्रम ४४०००० िबझौता भएको   

१९ मदन आम्श्रत पाकय  सनमायण र्ोिना ४००००० िभे नभएको   

२० रानीकुवा घेरावार सनमायण ४००००० िभे नभएको   

२१ िरुमारानी िेक पर्यटकीर् प वायधार सनमायण र्ोिना १०००००० िबझौता भएको   

२२ थवगयर्द्ारी प्रवेशर्द्ार मम्न्दर तिा सिहढ सनमायण ३६०००० िबझौता भएको   

२३ तारिािी खररद ५०००००  भिुानी भएको   

२४ ने.रा. प्रा.हव पाखापानी िथतापाता छानो सनमायण  १००००० भिुानी भएको   

२५ सभमिेन मा हव ममयत िधुार िथपरु ५०००० िबझौता भएको   

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

२७ हवररङ्गकोट राङ्गवाङ्ग खानेपानी िाइन हवथतार १५०००० िबझौता भएको   

२८ प ुादरबार मम्न्दर ित्र सनमायण ३००००० िबझौता भएको   

२९ हवसभन्न िकिरुको ममयत िंभार  र्ोिना ३०००००  भिुानी भएको   

३० शृ्रिनम्शि कृहष ििकारी िंथिा सि अधरुो भवन ३०००००  भिुानी भएको   

३१ बढुीखोिा सिंचाई र्ोिना १०००००  भिुानी भएको   

३२ सभत्री खोिा सिंचाई र्ोिना ३००००० िबझौता भएको   

३३ पाखापानी सिंचाई र्ोिना ३००००० िबझौता भएको   

३४ राङ्गभाङ्ग दमार सिंचाई र्ोिना २००००० िबझौता भएको   

३५ बड्ाा िथपरु मो वा ममयत १५३००० भिुानी भएको   

३६ गोिधारा िोराकोट मो वा ममयत ९५००० िबझौता भएको   

३७ श्रमरानी मा हव ममयत िधुार बढुीचौर १५००००  भिुानी भएको   

३८ पाङ्गकोट सिफ्ट खानपेानी ममयत ४५०००० िबझौता भएको   

३९ टाकुरा खा पा र्ोिना ५०००० िबझौता भएको   

४० पनुटोि टाकुरा मो वा सनमायण र्ोिना २००००० िबझौता भएको   



 

  ढोि पासनर सिचाई र्ोिना २००००० िबझौता भएको   
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४४ सभङ्खग्री खोिा धनकोट मोटरबाटो सनमायण ७०००००  भिुानी भएको   
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५१ पनािा खेिकुद मैदान सनमायण ६०००० िबझौता भएको   
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५५ 

नमनुा हवधािर् हवकाि अन्तगयतको प्रशािकीर् 
भवन सनमायण ८६५०००० िबझौता भएको   

५६ िानाहकिान राप्ती मो बा थतरोन्नती २००००० िबझौता भएको   
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को अधरुो भवन सनमायण ५००००० िबझौता भएको   

५९ खोिापारी बाि हवकाि भवन सनमायण र्ोिना २५०००० िबझौता भएको   
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६८ ढुगेगढी प्रिरी चौकी शौचािर् सनमायण ५००००.०० भिुानी भएको   
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७६ मैदान खा. पा.  र्ोिना  मोटर खररद ४००००.०० िभे नभएको   
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८६ बड्ाा बिार टुीखेि सनमायण ३००००० िबझौता भएको   

८७ ओखराँा ढाँव मो वा सनमायण ३००००० िबझौता भएको   
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८९ बड्ाा बेशी गाउँ मो वा थतरोन्नती २००००० भिुानी भएको   
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९१ सिरुवारी देउरािी मो वा थतरोन्नती १०००००० िबझौता भएको   

९२ वाि शौचािर् सनमायण  ि र्ोदर् प्रा हव  ७००००० िबझौता भएको   
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थवाथ्र् शाखा 

२०७७ श्रािण देहख फागुन सम्म जम्मा संख्र्ा 

सुर्किरु संख्र्ात्मक प्रगहत 
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2. कोसभ खोप असभर्ानमा खोप िाएका िबमा व्र्त्ती -  828 
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म्शिा शाखा 
 

२०७७ श्रावण देम्ख फागनु मिान्त िबमको प्रगसत 

 गाउँ म्शिा िसमसत ग न गरी मित्त्वप णय सनणयर् गररएको । 

 प्रधानाध्र्ापकिरूिँग मासिकरूपमा बै क बिी शैम्िक गणुथतर िधुारका िबबन्धमा बिृत छिफि अन्तहक्रय र्ा 
गररएको । 

 म्शिा िसमसतको बै किेिे २०७७/05/25 गते सबद्यािी सिकाइ िििीकरण सनदेम्शका्२०७७ 
अनिुार  १३ बुदेँ मापदण् बनाई सबद्यािर् िंचािन गनय सनदेशन गररएको र िोिी अनिुार अिोि ४ 
गतेदेम्ख हवद्यािर् िञ्चािन भएका।र्COVID 19 का कारण केिी ददन पसछ बन्द भएका हवद्यािर्िररू  
पनु: सबद्यािर् िंचािन कार्य ढाँचा्२०७७ अनिुार २०७७/08/08 गते देम्ख सनरन्तर पणुयरूपमा 
िंचािन भएका । 

  िामदुाहर्क हवद्यािर्िरूका म्शिक तिा बािहवकाि ििितायिरूको पहििो र दोस्रो  तै्रमासिक तिव 
भत्ता सनकािा गररएको । 

 िामदुाहर्क हवद्यािर्िरुमा सनकािा िनुे हवहवध शीषयकका बिेट सनकािा गरर प ाइएको ।  

 हवद्यािर् थतरमा थनेटरी ूर्ा हवतरण व्र्वथिापन िसमसत ग न गनय िििीकरण गरी िो १४ वटा 
िामदुाहर्क हवद्यािर्िाई िथतातरण गरी छात्रािरूिाई हवतरणको अवथिाको िपुरीवेिण र पषृ्ठपोषण। 

 आधारभ त ति उत्तीणय परीिा्२०७६ को ग्रेसिट सनमायण गरी हवद्यािर्िरूिाई िथतान्तरण गररएको  

 िामदुाहर्क हवद्यािर्िरुमा ररि भएका थवकृत दरवन्दी तिा गाउँपासिका अनदुान म्शिक दरवन्दीमा 
पदप तीका िासग हवज्ञापन अनमुसत ददई छनोट परीिा िंचािन तिा व्र्वथिापनमा हवद्यािर्िरूिाई 
िििीकरण (२िना प्राहवसधक प्रम्शिक ्१ िना प्राहवसधक ििार्क प्रम्शिक्  २ िना गाउँपासिका 



 

अनदुान् १ िना मा.हव.ति गम्णत् १ िना सन.मा.हव.ति िामाम्िक् १िना प्रा.हव  १िना बाि हवकाि 
िििकताय )र्िोको असभिेखीकरण गररएको । 

 िमु्बबनी प्रदेश िरकारको िशतय अनदुान अन्तरगत गत आ.व.मा खररद गररएका हवसभन्न शैम्िक 
िामग्रीिरू िबै िामदुाहर्क हवद्यािर् तिा १२ वटा बाि हवकाि केन्रमा िितान्तरण र िो को 
कार्ायन्वर्नको अवथिाको िपुरीवेिण तिा पषृ्ठपोषण ददइएको।िािै्ICT कार्यक्रम अन्तरगत १०/१० 
कबूर्टुर श्री बाि हवकाि आ.सब. गनाि र श्री ने.रा.आ.सब. िंिपरुमा िथतान्तरण गररएको। 

  सबद्यािर्िरुको िमर्िमर्मा अनगुमन,िपुीवेिण्किा अविोकन र पषृ्ठपोषण गररएको। 

  एहककृत शैम्िक ि चना व्र्वथिापन प्रणािी (EMIS) िबवन्धी त्र्ाङ्क अनिाइनमा अपिो गनय 
हवद्यािर्िरूिाई िििीकरण कार्य गरेको । 

 िरुमारानी अन्तरगतका िामदुाहर्क र िंथिागत सबद्यािर्िरुको प्रधानाध्र्पक बै क पटक पटक 
िञ्चािन गरी मित्त्वप णय सनणयर् गरर सनदेशन गररएको र प्रगसतआबारे िमीिा गररएको । 

 म्शिकिरूको म्िल्िान्तर िरूवा(िरूवा भई एक िना नविपरािी िरूवा भई गएको र एक िना रोल् पा 
म्िल्िबाट ि वा भई आएको ) र िो को असभिेखीकरण गररएको । 

 िामदुमहर्क हवद्यािर्िरूमा अम्न्तम िेखपरीिणका िासग िेखापरीिकिरू सनर्िु गरी िेखापरीिण 
गने कार्य िबपन्न भएको । 

 व्र्वथिापन िसमसतको िमर्ावसध िमाप्त भएका िामदुाहर्क ददद्यािर्िरूमा नर्ा ँिसमसत ग नका िासग 
िििीकरण गररएको । 

 म्शिा तिा मानव स्रोत हवकाि केन्रिे िमर् िमर्मा मागेका त्र्ाङ्क तिा हववरण तर्ार पारी 
प ाइएको । 

 दईुवटा हवद्यािर्िे किा िपकािासग र एउटा बािहवकाि केन्रिे नर्ाँ थिापनाका िासग सनवेदन 
ददएकोमा अनसुमत ददइएको । 

 सबसभन्न िमर्मा म्शिा हवकाि तिा िमन्वर् एकाइमा  िबपकय  गरी अथपथट भएका हवषर्मा िोधपछु 
गररएको । 

 प्रधानाध्र्ापकको सनर्समत बै क िञ् चािन गररएको । 

 १० िना अपाङ्गता म्शिक तिा कमयचारीको हववरण िंकिन गरी म्शिा हवकाि तिा 
िबन्वर् इकाईमा प ाइएको । 

 राष्ट्रपसत रसनङ म्शल् खेिकुद प्रसतर्ोगीता व्र्वििापान तिा सनदेशन िसमसत र खेिकुद 
िसमसत बै क िञ् चािन गररएको ।  

 राष्ट्रपसत रसनङ म्शल् खेिकुद प्रसतर्ोसगता कार्यक्रम िबपन्न गररएको । 
 हवद्यािर्को त्र्ांक (IEMIS ) अध्र्ावसधक गरी अनिाइन अपिो गररएको । 



 

रोिगार िेवा केन्र 

 
 

वा नं. 

र्वुा रोिगारीका िासग रुपान्तरण पिि 
र्ोिना 

कामका िासग िासग पाररश्रसमक  
आर्ोिना 

िबझौता भएका 
र्ोिना 

िबझौता नभएका 
र्ोिना 

िबझौता भएका 
र्ोिना 

िबझौता नभएका 
र्ोिना 

१ 0 2 0 4 

२ 1 0 2 2 

३ 0 2 0 3 

४ 1 1 0 2 

५ 2 0 2 0 

६ 0 2 0 2 

िमा 4 7 4 13 

 वा नं. 1 बाट ४८ िना र वा नं. 5 बाट ३४९ िना बेरोिगार दताय फारम भरेर आएको  

 बेरोिगार व्र्म्िको हववरण EMIS मा ३४ िनाको प्रहवम्ष् ट भएको  

 वा नं. 5 का ४ वट परैु र वा नं. 4 को १ वटा आर्ोिनाको असभमखुीकरण तासिम िबपन् न 
भएको  

 वा नं. 2 मा २२ िना् वा नं. 5 मा ३९ िना र वा नं. 4 मा ६ िना बेरोिगार व्र्म्ििरू 
कामका िासग िकेका । 

२०७७ माघ िबमको प्रगसत 

 EMIS मा अम्घल्िो आ व को प्रगसत हववरण प्रसबहि। 

 आ व २०७७।०७८ को िासग बेरोिगार दरखाथत आव्िान । 

 ९८६ िना बेरोिगार ब्र्म्त्तिरुको दरखाथत िंकिन । 

 दरखाथत ददने िबमप णय ९८६ िना िाई ि म्चकृत गररर्ो । 

 ९३२ िना बेरोिगार ब्र्म्त्तिरुको हववरण EMIS मा प्रहवहि । ५४ िना बेरोिगार 
ब्र्म्त्तिरुको हववरण केिी प्राहवसधक कद नाईका कारण EMIS मा प्रहवि िनु निकेको । 

 रोिगार िेवा केन्रमा एक िना िब ईम्न्िसनर्र सनर्मु्त्त । 

 र्वुा रोिगारीका िासग रुपान्तरण पिि आर्ोिनाका िासग प्राप्त बिेट रु 
५१७००००।िाई िबमप णय वािरुमा ११ वटा िामदुाहर्क र्ोिनामा बाफा । 



 

 र्वुा रोिगारीका िासग रुपान्तरण पिि आर्ोिनाको िबमप णय आर्ोिनािरु ११ वटैको 
हफल् िबे गरी १० वटाको िागत ईहिमेट तर्ार । 

 र्वुा रोिगारीका िासग रुपान्तरण आर्ोिनाको १० वटा आर्ोिनाको प्रािसमकीकरण 
गररएका बेरोिगारिरुबाट रोिगार उपभोत्ता िसमसत ग न । 

 प्रािसमकीकरण गररएका ३०० िना बेरोिगार ब्र्म्त्तिरुको EMIS मा फोटो अपिो गरर 
पररचर् पत्र तर्ार । 

 कामका िासग पाररश्रसमक आर्ोिनाका िासग प्राप्त िबमा बिेट रु ७९६२०००। बेरोिगार 
िंख्र्ाका आधारमा वािरुिाई हवतरण । 

 कामका िासग पाररश्रसमक आर्ोिना मध्र् वा नं ५ मा रिेको २ वटा आर्ोिनाको हफल् 
िवे गरर १ को ईहिमेट तर्ार ।   

 

१ नं. वा कार्ायिर् 

cfGtl/s cfDbfgL tkm{ M  

@)&& kmfNu'0f dlxgfsf] cfDbfgL  

!=dfnkf]t tyf e'lds/   ?=$$,(&*.^% 

@=;Dklts/  +?= #**). 

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

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

%=l;kmf/L; bt'/ ?=#%,@)). 

kmfNu'0f dlxgfsf] hDdf cfDbfgL ?=$$,(&*.^% 

@)&& ;fn >fj0f dlxgfb]vL df3 dlxgf ;Ddsf] s'n cfDbfgL ?=@,#%,)$@.$) 

xfn ;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/  

;DjG        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 !) 

;DkGg ePsf of]hgf @ j6f  

;''lIft cfjf; !@ hgfsf] :6Ld]6 ePsf]  

k|wfgdGqL :jf]huf/sf of]hgf ^ j6f dWo ! j6fsf] ;Demf]tf ePsf]  

@)&& ;fn kmfNu'0f dlxgfdf a}7s a;]sf] a}7s ;+VofM # 

lg0f{o ;+VofM $ j6f  

cf=j=@)&& kmfNu'0f dlxgf  

!= 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  

^= 3/sfod l;kmf/L; ! 

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

२ नं. वा कार्ायिर् 

s b}lgs k|zf;lgs sfdsfh  

P गररएको सिफाररि 



 

qm=;= ljj/0f ut dlxgf 

;Ddsf]  

kmfNu'0f 

dlxgfsf] 

s'n hDdf  s}lkmot 

!= gfu/Lstf k|df0f kq 

l;kmf/L; 

!!* ^ !@$  

@= gfu/Lstf k|df0f kq 

k|ltlnkL l;km/L; 

#$ * $@  

#= 3/af6f] l;kmf/L; *% @# !)*  

$= hUuf gfd;f/L !) # !#  

%= rf/lsNnf l;kmf/L; !)@ @) !@@  

^= gftf k|dfl0ft !@ % !&  

&= gfdy/ ;+zf]wg ) ) )  

*= ckfËtf kl/ro kqsf] 

nflu l;kmf/L; 

$ # &  

(= blnt tyf hghftL 

k|dfl0ft l;kmf/L; 

@ % &  

!)= of]hgf ;Demf}tf 

l;kmf/L; 

!^ % @!  

!!= of]hgfsf] /sd e'QfgL 

l;kmf/L; 

% ! ^  

!@ Joj;fo btf{ l;kmf/L; && * *%  

!#= cª\u|hL  l;kmf/L; )# ! $  

!$= hGd k|dfl0t ^ ) ^  

!%= ;fdflhs ;'/Iff eQf 

vftf ;~rfng l;kmf/L; 

@) @ @@  

!^= kf/Ljf/Ls ljj/0f 

l;kmf/L; 

#! * #(  

!&= ks]6 ;d'x  ! ) !  

!*= ;d'x btf{ ) # #  

!(= ljjfx tyf cljjflxt 

kdfl0ft 

) !! !!  

@)= k]G;g l;kmf/L; ) ! !  

!$= cGo l;kmf/L; @^* %$ #@@  

hDdf &($ !^& (^!  

 

aL Joltut 36gf btf{ tkm{ 

qm=;= ljj/0f ut dlxgf;Ddsf] kmfNu'0f 

dlxgfsf] 

 s}lkmot 

! hGd btf{ k'?if ## k'?if & $)  

dlxnf $@ dlxnf ^ $*  

@= d[To" btf{ k'?if !$ k'?if ! !%  

dlxnf % dlxnf ) %  

#= a;fO{ ;/fO{ btf{ uPsf] $-!%_ uPsf] #-!!_ &-@^_  

cfPsf] $-@$_ cfPsf] !-%_ %-@(_ 



 

$= ljjfx btf{ @( $ ##  

%= ;DaGw ljR5]b btf{ # ) #  

^= k|ltlnkL k|bfg $ # &  

8L hfgsf/L tyf ;'rgf 6fF; 

 ljj/0f ut dlxgf 

;Ddsf] 

kmfNu'0f 

dlxgfsf] 

s'n hDdf  

!= j8f sfof{no af6 

k|sflzt ;'rgf 
!* ! !(  

@= ufpFkflnsf af6 k|sflzt 

;'rgf 
* @ !)  

#= cGo sfof{no af6 k|fKt 

;'rgf 
! ! @  

O j8f ;ldlt 
qm=;= ljj/0f ut dlxgf 

;Ddsf] 
kmfNu'0f 

dlxgfsf]   
!= j8f ;ldltsf] a}7s @! # @$  
@= ePsf lg0f{0f @! # @$  
Pkm ef}lts lgdf{0fsf] sfo{ 
qm=;= ljj/0f ut dlxgf 

;Ddsf]  
o; dlxgfsf] s'n hDdf s}lkmot 

!= s'n of]hgf @^ $ #) $ j6f sfo{kflnsf 

lg0f{o af6 yk 

ePsf 
@= lgdf{0f tyf cg'udg 

;ldlt u7g ePsf 
!* # @!  

#= ;j]{ tyf nut Olitd]6 

ePsf of]hgf 
@@ @ @$  

$= ;Demf}tf ePsf of]hgf @$  @$  
%= lgdf{0f ;DkGg ePsf 

of]hgf 
$ $ *  

^= j8f sfof{no af6 

cg'udg ePsf of]hgf  
^ @ *  

&= e'QfgLsf] nflu l;kmf/L; 

ePsf of]hgf  
& ! *  

lh cfGt/Ls cfDbfgL 
qm=;= ljj/0f ut dlxgf 

;Ddsf] 
kmfNu'0f dlxgf s'n hDdf s}lkmot 

! dfl;s cfDbfgL @,*$,#$)=^@. $#,)((=%^. #,@&,$$)=!*.  
 hDdf @,*$,#$)=^@. $#,)((=%^. #,@&,$$)=!*.  
Pr ;fdflhs ;'/Iff tkm{ 



 

qm=;= lgj]bg gljs/0f ut dlxgf 

;Ddsf] 
o; dlxgfsf]  s'n s}lkmot 

!= h]i6 gfu/Ls !@% ( !#$  
@= blnt h]i7 gfu/Ls $) # $#  
#= Psn dlxnf #* ) #*  
$= ljwfjf %! ) %!  
%= clt czSQm ckfË !! ) !!  
^= k'0f{ ckfË ^ ) ^  
&= blnt afnaflnsf && @ *(  
*= gofF lgj]bg     
s] 5f]/L k]jf art sfo{qmd 
qm=;= lgj]bg gljs/0f ut dlxgf 

;Ddsf] 
kmfNu'0f 

dlxgfsf]   
!= 5f]/L k]jf art lgj]bg @)  ^ @^  

 

३ नं. वा कार्ायिर् 

 

क दैसनक प्रशािसनक कामकाि 

ए गररएको सिफाररि 

क्र.िं हववरण  गत 
महिनािबमको 

माघ महिना कुि िबमा कैहफर्त 

१ ना.प्र.प. सिफाररि 96 3 99 
 

२ ना.प्र.प्रसतसिपी 31 2 33  

३ घरबाटो सिफाररि 56 6 62  

४ िग्गा नामिारी  3 0 3  

५ चारहकल्िा प्रमाम्णत  47 7 54  

६ नाता प्रमाम्णत 14 2 16  

७ नामिर िंशोधन 8 0 8  

८ अपाङ्ग पररचर् पत्र 5 0 5  



 

९ दासित तिा िनिाती 
प्रमाम्णत 

32 2 34  

१0 र्ोिना िबझौता  11 3 14  

१1 बैंक खाता िञ् चािन र 
बन्द 

5 1 6  

१2 र्ोिनाको रकम भिुानी  4 0 4  

१3 ि चना तिा पत्राचार  58 9 67  

१4 व्र्विार् दताय 31 0 31  

१5 अन्र् हवहवध सिफाररि 180 45 225  

िबमा 581 80 661 
 

बी दताय 
क्र.िं. हववरण  गत 

महिनािबमको 
माघ 
महिनाको 

कुि िबमा कैहफर्त 

१ िबम दताय  46 5 51 
 

२ मतृ्र् ुदताय 16 3 19  

३ हववाि दताय 19 5 24  

४ बिाइिराई 10 4 14  

५ िबबन्ध हवच्छेद 3 0 3  

६ प्रसतसिपी प्रदान 51 5 56  

ी  िानकारी तिा ि चना टािँ 

क्र.िं. हववरण  गत 
महिनािबमको 

माघ 
महिनाको 

कुि िबमा कैहफर्त 

१ वा कार्ायिर्बाट प्रकाम्शत 
ि चना 

३ ० ३  

२ गाउँपासिकाबाट प्रकाम्शत 
ि चना 

10 3 13  

३ अन्र् कार्ायिर्बाट प्रकाम्शत 
ि चना  

9 1 10  

इ वा िसमसत 
क्र.िं. हववरण गत 

महिनािबमको  
र्ि 
महिनाको 

कुि िबमा कैहपर्त 



 

१ वा िसमसतको बै क  21 3 24  
२ भएका सनणयर् 43 8 51  
एफ भौसतक सनमायणको कार्य 
क्र.िं. हववरण गत 

महिनािबमको  
र्ि महिनाको कुि िबमा कैहपर्त 

१ कुि र्ोिना  १८ ० १८  
२ सनमायण तिा अनगुमन 

िसमसत ग न भएका र्ोिना 
१५ 2 17  

३ िवे भएका र्ोिना 15 0 15  
४ िागत इहिमेट प्राू त भएका 

र्ोिना 
11 0 ११  

५ िबझौता भएका 11 0 11  
६ सनमायण कार्य िबपन् न भएका 

र्ोिना 
2 ० २  

७ िावयिसनक िन िेखपरीिण 
भएका र्ोिना 

2 0 २  

८ वा कार्ायिर्बाट अनगुमन 
भएका र्ोिना 

2 0 २  

९ बैंक खाता िञ् चािनका 
िासग सिफाररि भएका 
र्ोिना  

5 1 6  

१० भिुानीको िासग सिफाररि 
र्ोिना 

2 0 2  

११ रकम भिुानी पाएका 1 1 2  
म्ि वा थतरीर् र्ोिना अनगुमन िसमसत  
क्र.िं. हववरण गत 

महिनािबमको  
र्ि 
महिनाको 

कुि िबमा कैहपर्त 

१ िसमसतिे अनगुमन गरेको 
र्ोिना िंख्र्ा 

२ ० २  

२ िसमसतको बं क िंख्र्ा ८ ० ८  



 

३ भिुानीको िासग सिफाररि 
र्ोिना 

२ ० २  

एच कार्यक्रमिरू  
क्र.िं. हववरण गत 

महिनािबमको  
र्ि 
महिनाको 

कुि िबमा कैहपर्त 

१ िबपन् न भएका वा थतरीर् 
कार्यक्रम 

१ ० १  

२ भिुानी प्राप्त कार्यक्रम ० ० ०  
३ गाउँपासिकाबाट िञ् चासित 

िबपन् न गररएका 
कार्यक्रमिरू  

० ० ०  

आई असभर्ानको कार्यक्रम 
१ बाि सबवाि तिा बि ुसबवाि न्र् नीकरण 
क      
      
२ प णय िरिफाईर्िु वा घोषणा कार्यक्रम 
क      
ख      
झ आन्तररक आबदानी 
क्र.िं. हववरण गत 

महिनािबमको  
र्ि 
महिनाको 

कुि िबमा कैहपर्त 

१ मासिक आबदानी 1्95्513/- 23्036/- 2्18्549/-  
      
िे िामाम्िक िरुिा भत्ता तफय  
क्र.िं. (सनवेदन नहवकरण) गत 

महिनािबमको  
र्ि 
महिनाको 

कुि िबमा कैहपर्त 

१ िेष्   नागररक ९६ ० 96  
२ दसित िेष्   नागररक 28 ० 28  
३ एकि महििा 3 ० 3  
४ हवधवुा 69 ० 69  
५ असत अशि अपाङ्ग 18 ० 18  



 

६ प णय अपाङ्ग 7 ० 7  
७ दसित बािबासिका 58 ० 58  
८ नर्ाँ सनवेदन दताय 52 1 53  
के छोरी पेवा वचत कार्यक्रम 
क्र.िं. (सनवेदन नहवकरण) गत 

महिनािबमको  
र्ि 
महिनाको 

कुि िबमा कैहपर्त 

१ छोरी पेवा सनवेदन पेश 9 2 11  

 
४ नं. वा कार्ायिर् 

s= 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 @@    

l:6d]6 x'g jfFsL of]hgf ;+Vof M !    

;Demf}tf ePsf] of]hgf  M !(    

;Demf}tf x'g jfFsL of]hgf  M$    

;DkGg ePsf of]hgf  M *     

v=sfo{qmd ;DjlGw ljj/0f     

hDdf sfo{qmd ;+Vof M %     

sfof{Gjog ePsf sfo{qmd M $ 

 

    

    

k|zf;lgs sfo{ cGtu{t M 
df3 dlxgf 

;Ddsf]  

kmfu'g 

dlxgfsf]  
 s'n hDdf  s}lkmot  

sfof{nodf bft{ x'g cfPsf] kq ;+Vof  $* 27 &%   

sfof{nojf6 rnfgL ePsf kq ;+Vof  %!) 106 ^!^   



 

j8f sfof{nojf6 hf/L ul/Psf] ;"rgf 

;+Vof  !) ! !!   

cGo sfof{nojf6 hf/L ul/Psf k|fKt 

;"rgf ;++Vof   21 $ 25   

l;kmfl/; ;DjlGw ljj/0f          

gful/stf l;kmfl/; gofF   && 12 

*(   

gful/stf l;kmfl/; k|ltlnkL    29 $ 33   

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

l;kmfl/; * ) *   

lbu{ /f]u :jf:Yo ;xfotf ;xof]u 

l;kmfl/; ^ ) ^   

ckfË kl/ro–kq l;kmfl/;  5 1 6   

cGo l;kmfl/;  
456 

!& $&#   

5f]/L k]jf jrt sfo{Qmd cGtu{t  !! $ !%   

d]n ldnfk ;DjlGw ljj/0f  11 11 11   

cfGtl/s ;|f]t ;DjlGw ljj/0f ?= 
!&(@&! 26355 205625.14   

 

ljj/0f df3 dlxgf ;Ddsf] hDdf kmfu'g dlxgfsf] 
kmfu'g dlxgf 

;Ddsf] hDdf 

hGd k'?if #) k'?if !) 40 

dlxnf @& dlxnf !! 38 
d[To" k'?if  !@ k'?if @ 14 

dlxnf  ^ dlxnf @ 8 
ljjfx hf]8L  !% hf]8L ^ 21 

a;fO{ ;/fO{ cfPsf] ) cfPsf] ! 1 
uPsf] & kl/jf/  uPsf] ! kl/jf/  8 

;DaGw ljR5]b 0 0 

mailto:!@


 

0 

५ नं. वा कार्ायिर् 

!= 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] 

 

 

 

 

& of]hgf e'QmfgL 

ePsf] . 

 kfvfkfgL l;rfO of]hgf ?=#,)),))). 

 a'9Lvf]nf l;rfO of]hgf ?=!,)),))). 

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

 sNkgf afnljsf; s]Gb| vf=kf= / zf}rfno lgdf{0f ?=^),))). 

 Af8\8fF8f h:k'/ df]=af=dd{t ?=!,%#,))). 

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

!@ >[hglzn s[lif;xsf/L ;+:yf ln= cw'/f] ejg lgdf{0f ?=#,)),))). sfd ;DkGg eO e'QmfgL 

afFsL 

 

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

 

 

;Demf}tf ePsf] 

    

 

^ of]hgf ;+rfngdf 

/x]sf] . 

!@ ljl/ªsf]6 /fËefË vf=kf= nfOg lj:tf/ ?=!,)),))). 

* k'7fb/af/ dlGb/ If]q lgdf{0f sfo{ ?=#,)),))). 

 lelqvf]nf l;rfO of]hgf ?=#,)),))). 

 /fËefË bdf/ l;rfO of]hgf ?=@,)),))). 

!! lelqvf]nf n'sn's] k'/fgf] v]t vf=kf of]hgf ?= &,)),))). 

 Uff]Nwf/f ;f}/fsf]6 df]=af= lgdf{0f ?= $,$@,%)). sfd eO/x]sf] $ of]hgf ;+rfngdf 

/x]sf] k|wfgdGqL 

/f]huf/ sfo{qmd 

/ o'jf :j/f]huf/ 

sfo{qmd 

 

      

 Hf:k'/ 5lj;] ;'jfvf]nf df]=af= lgdf{0f ?= *,%),))). 

 Hf:k'/ /fªefª df]=af= gfnL lgdf{0f ?=#,%),))). 

 5lj;] a];LufpF df]6/af6f] lgdf{0f ?= #,%),))). 

 

 @= 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/; )  

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

$= cfly{s ;xof]u l;kmfl/; )   

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

^= 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{ )   

$= d[To' btf{ ! hgf  

%= ;DaGw laR5]b btf{ )   

$= cfly{s tkm{ M @)&& kmfu'g dlxgfsf] cfGt/Ls /fh:j ;+sng ? !%,!@@.%! .dfq cIf?kL 

kGw| xhf/ Ps ;o afO; ?k}of dfq .. 

cf=j=@)&&.)&* -@)&&.)$.)! b]lv @)&&.!!.@( ;Dd _ hDdf ?=!,!%,$)@=#&. dfq 

%= cGo sfo{qmdx? M 

s_ sfd ;DkGg ePsf of]hgfsf] cg'udg . 

v_ afv|f ks]6sf nflu lgj]bg ;+sng / uf=kf=df k7fPsf] . 

u_ a]/f]huf/L btf{sf nflu k|fKt lgj]bgsf] btf{ . 

3_ 5f]/L k]jf artsf nflu vftf vf]n]sf !$ hgf 5f]/Lsf] ljj/0f k7fPsf] .   

६ नं. वा कार्ायिर् 

क दैसनक प्रशािसनक कामकाि 

ए गररएको सिफाररि 

क्र.िं हववरण  गत महिनािबमको फागनु महिना कुि िबमा कैहफर्त 

१ ना.प्र.प. सिफाररि ७१ ३ ७४ 
 

२ ना.प्र.प्रसतसिपी ५१ ६ ५७  

३ घरबाटो सिफाररि 24 १० 34  

४ िग्गा नामिारी  १० ४ १४  

5 िग्गाधनी प्रमाण पिुाय प्रसतसिपी 
सिफाररि 

2 3 5  

6 चारहकल्िा प्रमाम्णत  ७ ३ १०  

7 िबपती मलु्र्ाङ्कन ४ ३ ७  

8 आर्स्रोत सिफाररि 5 3 ८  

9 नाता प्रमाम्णत ३५ ५ ४०  

10 पेन्िनर सिफाररि 2 0 2  

mailto:cf=j=@)&&.)&*
mailto:-@)&&.)$


 

11 नामिर िंशोधन १ १ २  

12 अपाङ्ग पररचर् पत्र ० ० ०  

13 दासित तिा िनिाती प्रमाम्णत ११ 1 12  

१४ र्ोिना िबझौता  ७ १० १७  

१5 बैंक खाता िञ् चािन र बन्द १० ० १०  

१6 र्ोिनाको रकम भिुानी  ० १ १  

१7 ि चना तिा पत्राचार  45 ४ ४9  

१8 व्र्विार् दताय ४ १ ५  

19 अन्र् हवहवध सिफाररि 56 11 67  

िबमा 345 69 414 
 

बी दताय 
क्र.िं. हववरण  गत 

महिनािबमको 
फागनुमहि
नाको 

कुि िबमा कैहफर्त 

१ िन्म  दताय  महििा ४८ महििा 10 58 
 

परुुष ४७ परुुष 10 57  

२ मतृ्र् ुदताय महििा ८ महििा 1 9  

परुुष १८ परुुष 2 20  

३ हववाि दताय ३३ 5 38  

४ बिाइिराई ३ पररवार  
१० िना 

५ पररवार 
३३ िना 

8 पररवार 

४३ िना 

 

५ िबबन्ध हवच्छेद ० ० ०  

६ प्रसतसिपी प्रदान 35 5 40  

ी  िानकारी तिा ि चना टािँ 

क्र.िं. हववरण  गत 
महिनािबमको 

फागनु 
महिनाको 

कुि िबमा कैहफर्त 

१ वा कार्ायिर्बाट प्रकाम्शत ि चना ५ १ ६  
२ गाउँपासिकाबाट प्रकाम्शत ि चना     
३ अन्र् कार्ायिर्बाट प्रकाम्शत ि चना      
इ वा िसमसत 
क्र.िं. हववरण गत 

महिनािबमको  
र्ि महिनाको कुि िबमा कैहफर्त 



 

१ वा िसमसतको बै क  23 3 26  
२ भएका सनणयर् 44 10 54  
एफ भौसतक सनमायणको कार्य 
क्र.िं. हववरण गत 

महिनािबमको  
र्ि महिनाको कुि िबमा कैहफर्त 

१ कुि र्ोिना  20 २ २२  
२ सनमायण तिा अनगुमन िसमसत ग न 

भएका र्ोिना 
१७ २ १९  

३ िवे भएका र्ोिना 19 २ २१  
४ िागत इहिमेट प्राू त भएका र्ोिना १७ ० १७  
५ िबझौता भएका ७ १० १७  
६ सनमायण कार्य िबपन् न भएका र्ोिना ५ २ ७  
७ िावयिसनक िन िेखपरीिण भएका 

र्ोिना 
१ ६ ७  

८ वा कार्ायिर्बाट अनगुमन भएका 
र्ोिना 

१ ५ ६  

९ बैंक खाता िञ् चािनका िासग 
सिफाररि भएका र्ोिना  

५ ६ ११  

१० भिुानीको िासग सिफाररि र्ोिना १ 0 1  
११ अन्र् र्ोिना     
म्ि वा थतरीर् र्ोिना अनगुमन िसमसत  
क्र.िं. हववरण गत 

महिनािबमको  
र्ि महिनाको कुि िबमा कैहफर्त 

१ िसमसतिे अनगुमन गरेको र्ोिना 
िंख्र्ा 

१ ५ ६  

२ िसमसतको बं क िंख्र्ा २ ४ ६  
३ भिुानीको िासग सिफाररि र्ोिना १ 0 १  
      
एच कार्यक्रमिरू  
क्र.िं. हववरण गत 

महिनािबमको  
र्ि महिनाको कुि िबमा कैहफर्त 

१ िबपन् न भएका वा थतरीर् कार्यक्रम     



 

२ भिुानी प्राप्त कार्यक्रम     
३ गाउँपासिकाबाट िञ् चासित िबपन् न 

गररएका कार्यक्रमिरू  
    

आई असभर्ानको कार्यक्रम 
१ बाि सबवाि तिा बि ुसबवाि न्र् नीकरण 
क      
      
      
      
      
२ प णय िरिफाईर्िु वा घोषणा कार्यक्रम 
क      
ख      
      
      
      
      
      
      
झ आन्तररक आबदानी 
क्र.िं. हववरण गत 

महिनािबमको  
र्ि महिनाको कुि िबमा कैहफर्त 

१ मासिक 
आबदानी 

भ सम तिा मािपोत कर 189561.69 1258५.98 202147.67  
िबपती कर 16186 620 16806  
नगदी रसिद 69240 18160 87400  
िबमा 274987.69 31365.98 306353.67  

िे िामाम्िक िरुिा भत्ता तफय  
क्र.िं. (सनवेदन नहवकरण) गत 

महिनािबमको  
र्ि 
महिनाको 

कुि िबमा कैहफर्त 

नर्ाँ 
दताय 

िगत 
किा 

  

१ िेष्   नागररक 98 0 1 97  



 

२ दसित िेष्   नागररक 7 ० ० 7  
३ एकि महििा 4३ १ 0 44  
४ हवधवुा 60 0 0 60  
५ असत अशि अपाङ्ग ७ 0 0 ७  
६ प णय अपाङ्ग २ 0 0 २  
७ दसित बािबासिका 37 1 1 37  
८ िापोन्म ख आदीवािी िनिाती १७ 0 0 १७  

९ िापोन्म ख बािबासिका ० १ 0 १  
 िबमा 2७1 3 2 २७2  
के छोरी पेवा वचत कार्यक्रम 
क्र.िं. (सनवेदन नहवकरण) गत 

महिनािबमको  
र्ि महिनाको कुि िबमा कैहपर्त 

१ छोरी पेवा सनवेदन पेश 10 7 17  

िमाप्त 


