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आ.व. २०७८/७९ को पहिलो र दोस्रो चौमाहिक 

िाववजहिक ििुवुाई 



प्रस्तुततकरणका तिषयहरू

(क) गाउँपातिकाको पररचय 

(ख) आय, व्यय र राजश्वको तििरण

(ग) २०७८ साउनदेतख फागुनसम्म  सम्पातदत मुख्य मुख्य काययहरू एिम ्उपितधिहरू

१.कार्ाालर् सञ्चालन र प्रशासननक तथा सशुासन र अन्तसाम्बन्न्ित क्षेत्र अन्त

२. र्ोजना, पूर्ाािार वर्काससँग अन्तसाम्बन्न्ित क्षेत्र
३.आनथाक वर्काससँग अन्तरसम्बन्न्ित क्षेत्र
४. सामान्जक वर्काससँग अन्तरसम्बन्न्ित क्षेत्र
५. सूचना प्रवर्निसँग अन्तरसम्बन्न्ित क्षेत्र

(घ) गाउँपातिकाका अिसर, संम्भािना र चुनौततहरु



(क) गाउँपातिकाको सामान्य पररचय



जनसंख्या: २६४९१(११९३५ पुरुष १४५५६ महिला ) २०७८ को जिगणिा 

अिुिार

के्षत्रफि: १०६.९२ वगव हक.मी 

हवद्यालय:िरकारी  तथा हिहज िहित ५४

कोहिड अस्पताल: १ 

स्वास््य चौकी िंख्या: ५ 

आधारितू स्वास््य िेवा केन्द्र : ३ 

घरधरुी िंख्या: ५८६८ 

जम्मा वडा: ८

पययटकीय तथा सांस्कृततक के्षत्र

इख्िाथाि

ओखरकोट कोट घर

रकगाडेि

ढंुगेबगैचा हटमरुचौर

गडीकोट आलमदवेी महन्द्दर

तुषारा कोट घर

हदिाल्िा खेलकुद मैदाि

िेपािे खेलकुद मैदाि

मुख्य सडकहरु

बाग्दलुा –मच्छी-ठुलाबेिी

मच्छी- िौतामारे-पुकोट दि

मच्छी –िब्बे थापाचौर-बाहदकोट,

मच्छी- ढााँड गब्दी-हटमरुचौर ,

मच्छी-ढााँड गब्दी- तुषारा-कुता

मजुवा –गोलछेडी-अघावखाची िडक





िचूिा ,िंचार तथा िामाहजक िंजालमा हिमरुक गाउाँपाहलका

• रे्र्साइट:- www.jhimrukmun.gov.np

• ईमेल :- info@jhimrukmun.gov.np / jhimrukmun@gmail.com
शाखा/एकाई/र्डा कार्ाालर्/स्र्ास््र् संस्थाका आ-आफ्नै सरकारी ईमेल ठेगाना संचालनमा रहेको

• फेसर्कु :- www.facebook.com/jhimrukmun

• टुइटर :- www.twitter.com/jhimrukmun

• र्टुु्यर् :- न्िमरुक गाउँपानलका भ्र्ागतेु,प्रू्ठान
• अनडर्ो नोवटस बोडा:- १६१८७०७०८६०१
• सूचना अनिकारीको नं. :- ९८५७८३६३२२

http://www.jhimrukmun.gov.np/
mailto:info@jhimrukmun.gov.np/jhimrukmun@gmail.com
mailto:jhimrukmun@gmail.com
http://www.facebook.com/jhimrukmun
http://www.twitter.com/jhimrukmun


(ख) आर्, व्र्र् र राजश्वको वर्र्रण



आनथाक र्र्ा २०७८/७९ को बजेट वर्र्रण
खचा शीर्ाक बजेट खचा खचा (%) 

चालु ३५,८३,१९,८०२ १७,६३,८९,५०२.२० ४९.२३

पंूजीगत १४,००,८४,३७६.९४ २,५४,७१,७५१ १८.१८

४९,८४,०४,१७८.९४ २०,१८,६१,२५३.२० ४०.५



आनथाक र्र्ा २०७८/७९ को के्षत्रगत बजेट

नस.नं. क्षेत्र/उप क्षेत्र वर्ननर्ोजन खचा खचा (%)

१ आनथाक वर्कास ३,०२,२७,५०० ७२,८४,०१२ २४.१

२ सामान्जक वर्कास २७,६१,९२,००० १४,५५,३४,४६७.६० ५२.६९

३ पूर्ाािार वर्कास ८,८४,४६,८७६.९४ १,१६,७८,३२४ १३.२

४ सशुासन तथा अन्तरसम्बन्न्ित क्षेत्र ८४,८१,००० २०,७१,८८२ २४.४३

५ कार्ाालर् सञ्चालन तथा प्रशासननक ९,५०,५६,८०२ ३,५२,९२,५६७.६० ३७.१३

कुल जम्मा ४९,८४,०४,१७८.९४ २०,१८,६१,२५३.२० ४०.५



आनथाक र्र्ा २०७८/०७९ आम्दानी र ननकासा रकम

शीर्ाक आ.र्. २०७८/७९ को अनमुान ननकासा
आन्तररक श्रोत 6,234,000.00 3809993.8

३२१२२ बैंक मौज्दात 29,362,376.94 
राजस्र् बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम 87,248,802.00 

११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हनुे मूल्र् अनभबवृि कर 40,596,000.00 33659808
११४२१ बाँडफाँड भइा प्राप्त हनुे अन्त:शलु्क 40,596,000.00 9972499

११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हनुे सर्ारी सािन कर 6,056,802.00 2663674
संघीर् सरकार 340,980,000.00 

१३३११ समाननकरण अनदुान 107,300,000.00 80475000
१३३१२ शसता अनदुान  चालु 207,780,000.00 171614475

१३३१३ शसता अनदुान  पुजँीगत 10,900,000.00 8175000
१३३१५ वर्र्शे अनदुान पुजँीगत 9,500,000.00 7125000

१३३१७ समपरुक अनदुान पुजँीगत 5,500,000.00 0
प्रदेश सरकार 34,579,000.00 

१३३११ समाननकरण अनदुान 5,035,000.00 2517500
१३३१२ शसता अनदुान  चालु 8,544,000.00 4272000
१३३१४ वर्र्शे अनदुान चालु 6,000,000.00 3000000

१३३१६ समपरुक अनदुान चालु 15,000,000.00 7500000
जम्मा 498404178.94 334784949.8



आनथाक र्र्ा २०७८ साउनदेन्ख फागनुसम्मको आन्तररक आम्दानी

राजस्र् संकलन गने कार्ाालर् जम्मा
न्िमरुक गाउँपानलका, प्र्ठुान १४,९१,६८९
१ नं. र्डा कार्ाालर्, प्र्ठुान २,२९,८५८
२ नं. र्डा कार्ाालर्, प्र्ठुान १,९०,३१८
३ नं. र्डा कार्ाालर्, प्र्ठुान २,७८,३४२
४ नं. र्डा कार्ाालर्, प्र्ठुान ३,९९,५५२.८०
५ नं. र्डा कार्ाालर्, प्र्ठुान ४,१२,८०१
६ नं. र्डा कार्ाालर्, प्र्ठुान २,६०,८६३
७ नं. र्डा कार्ाालर्, प्र्ठुान २,३८,४६४
८ नं. र्डा कार्ाालर्, प्र्ठुान ३,०८,१०६

पश ुशेर्ा शलु्क ७८६१५
जम्मा ३8,88,608.8



(ग) २०७८ साउनदेतख फागुनसम्म  सम्पातदत मुख्य मुख्य काययहरू एिम ्उपितधिहरू

१.कार्ाालर् सञ्चालन र प्रशासननक तथा सशुासन र अन्तसाम्बन्न्ित क्षेत्र
२. र्ोजना, पूर्ाािार वर्काससँग अन्तसाम्बन्न्ित क्षेत्र
३.आनथाक वर्काससँग अन्तरसम्बन्न्ित क्षेत्र
४. सामान्जक वर्काससँग अन्तरसम्बन्न्ित क्षेत्र
५. सूचना प्रवर्निसगँ अन्तरसम्बन्न्ित क्षेत्र



१.कार्ाालर् सञ्चालन र प्रशासननक तथा सशुासन र अन्तरसम्र्न्न्ित के्षत्र

• गाउँ कार्ापानलका कार्ाालर्को प्रशासकीर् भर्न उद्घाटन भई आफ्नै 
भर्नबाट सेर्ा प्रर्ाह

• र्डा नं. १ र ३ को भर्न सम्पन्न तथा भर्न बाटै सेर्ा प्रर्ाह
• स्थानीर् तहको स्र्मलु्र्ाङ्कनबाट ५३ प्रनतशत अङ्क प्राप्त
• कोनभड १९ को माहामारीबाट प्रभावर्त पररर्ारलाई राहत हस्तान्तरण
• श्री चन्र वर्कास प्रा.वर्. न्िमरुक १ र र्ाल ज्र्ोनत प्रा.वर्. न्िमरुक ५ को 
लानग नर्ा ठाउँमा जग्गा व्र्र्स्थापन गरी भर्न ननमााण कार्ा प्रारम्भ भएको।

• माध्र्ानमक तह कक्षा १० सम्म ननशलु्क न्शक्षा प्रदान गना र्स आनथाक 
र्र्ादेन्ख थप १६ र्टा गाउँपानलका अनदुान कोटा सजृना गरर न्शक्षक 
व्र्र्स्थापन समेत गररएको ।

• आिारभतू स्र्ास््र् सेर्ा केन्र र्डा नं. ४ को भर्न सम्पन् न तथा र्डा नं. ३ 
र ८ को ननमााण कार्ा भईरहेको ।



१.कार्ाालर् सञ्चालन र प्रशासननक तथा सशुासन र अन्तसाम्बन्न्ित के्षत्र

नस.नं. वर्र्रण र्स आ.र्.मा कैवफर्त
१ सम्पन्न भएका गाउँसभा 1 हाल सम्म ११
२ कार्ापानलका रै्ठक 13 हाल सम्म १००
४ फोटो सवहतको मतदाता नामार्ली 456 १० ददन सम्म संचालन
५ आनथाक सहार्ता 27
६ ददघारोग सहार्ता 8
७ वर्पन्न सहार्ता 4
८ कोनभड १९ को माहामारीबाट प्रभावर्तलाई नगद 

हस्तान्तरण 528 कार्ापानलकाबाट ननणार् भएको
९ सूची दताा ५५
१० वर्पन् न नागरीक और्िी उपचार नसफारीस १९

११ वर्पदमा परेकाहरुलाई राहत २१
१२ न्र्ावर्क सनमनतमा परेका उजरुी २७ २३ र्टा फर्छौट भएको



१.कार्ाालर् सञ्चालन र प्रशासननक तथा सशुासन र अन्तसाम्बन्न्ित के्षत्र

तस.नं. तििरण संख्या

१ प्राइिेट फमव दताव १२

२ प्राइिेट फमव िहवकरण ३०

३ ज्येष्ठ िागररक पररचय पत्र हवतरण ४

४ अपाङ्ग पररचय पत्र हवतरण १८(क-४,ख-१० ग-१ घ-३)

५ ििकारी िंस्था िहवकरण ३

६ उद्योग/ व्याविाय/ िंस्था दताव २

७ उद्योग/ व्याविाय िंस्था िहवकरण ३

८ हिवेदि पत्र दताव ८९७

९ हचहठ हिफाररि चलािी ८५८



१.कार्ाालर् सञ्चालन र प्रशासननक तथा सशुासन र अन्तसाम्बन्न्ित के्षत्र

र्डाहरु
ljj/0f 1 2 3 4 5 6 7 8 hDdf

hGd btf{ 120 136 100 81 77 156 142 161 973
d[To' btf{ 27 13 16 32 24 34 35 17 198
ljjfx btf{ 42 23 51 34 5 54 39 44 292
j;fO{ ;/fO{ 58 9 10 11 7 10 9 6 120

;DjGw ljR5]]b 1 0 2 0 2 0 0 0 5
dfnkf]t lt/]sf hUuf wlg 206 123 188 487 413 552 418 481 2868
;+:yf÷pBf]u Joj;fo btf{ 3 5 0 11 15 1 0 0 35
3/ hUuf Joj;foL l;kmfl/; 0 0 0 0 78 0 0 0 78

gful/stf l;kmfl/; 141 93 123 115 22 180 145 78 897
gful/stf k|ltlnlk l;kmfl/; 28 10 18 40 69 18 39 222

hUuf btf{ l;kmfl/; 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rf/ lsNnf k|dfl0ft 5 5 4 13 35 18 9 32 121

cGo l;kmfl/; 88 192 500 453 670 547 172 157 2779
3s/ lt/]sf] ;+Vof 97 53 133 272 199 229 203 0 1186
k+lhs/0f k|ltlnlk 0 0 0 0 18 0 0 0 18

kfl/jf/Ls ljj/0f k|dfl0ft 0 0 0 0 14 0 0 0 14
dfnkf]t l;kmfl/; 0 0 0 0 25 0 0 0 25

hDdf 816 662 1145 1549 1604 1850 1190 1015 9831



२. र्ोजना, पूर्ाािार वर्काससँग अन्तसाम्बन्न्ित के्षत्र
र्ो
जन

ाहरू
क
ोअ

र्स्
था

गापा/र्डा र्ोजना संख्र्ा सम्िौता भएको सम्पन्न /भकु्तानी भएका
गा.पा. 41
१ 47 48 5
२ 23 24 1
३ 42 43 14
४ 39 44 11
५ 46 43 11
६ 53 49 5
७ 35 32 4
८ 41 42 6

प्रिानमन्त्री रो.कार्ाक्रम 
अन्तगात 129 129 0
जम्मा

496 554 57



२. र्ोजना, पूर्ाािार वर्काससँग अन्तसाम्बन्न्ित के्षत्र

ठेक्का प्रवक्रर्ाद्वारा संचालन भएका र्ोजनाहरु

क्र.स र्ोजनाको नाम लागत अनमुान ठेक्का सम्िौता 
रकम

ठेक्का प्राप्त ननमााण 
व्र्र्सार्ीको नाम

कामको कार्ा
प्रगनत कैवफर्त

१ नगट्टी , ढुङ्गा, र्ालरु्ा 1202250 1207562 वर्ज ुननमााण सेर्ा काम भइरहेको
२ फननाचर तथा वफन्ससङ्ग 4,096,716 2,313,421 आश ुननमााण सेर्ा सम्पन्न

३ और्नि खररद 2425006.9 949280 हेल्थ पोनलन्सलननङ्ग सम्पन्न

४ पश ुऔर्नि खररद 699921 447537 कानलका भेट सेन्टर सम्पन्न

५ ढाड गव्दी तरु्ारा र्डखोला लङु 
र्ाहाने सडक स्तर उन्नती 4852962 2391520 रोर्ल्स वर्ल्डर दाङ 90% सम्पन्न

६
ढाड गव्दी वटमरुचौर ददहाल्ना 

बाग्लङु ढोरपाटन सडक 
स्तरउन्नती

4840410 2882746 वर्ज ुननमााण सेर्ा 90% सम्पन्न

७ न्िमरुक गाउँपानलका भर्न 
पररर्र सौन्दर्ीकरण 1499667 916610 हरर ननमााण सेर्ा सम्पन्न



२. र्ोजना, पूर्ाािार वर्काससँग अन्तसाम्बन्न्ित के्षत्र
ठेक्का प्रवक्रर्ाद्वारा संचालन भएका र्ोजनाहरु

क्र.स र्ोजनाको नाम लागत अनमुान ठेक्का सम्िौता 
रकम

ठेक्का प्राप्त ननमााण 
व्र्र्सार्ीको नाम

कामको कार्ा
प्रगनत कैवफर्त

८ बासखोला ट्रस्ट पलु न्िमरुक 
४ 1106099 1104073 जनुवकरी इन्डस्ट्रीज प्राली 

र्टुर्ल 80% सम्पन्न फेविकेशन
पाटास मात्र

९
ढाड गव्दी वटमरुचौर ददहाल्ना 

बाग्लङु ढोरपाटन सडक 
स्तरउन्नती दोस्रो

1951834 1018435 वर्ज ुननमााण सेर्ा 10% सम्पन्न

१० मच्र्छी बोकेटारी हुँदै पाकुरीका 
रुख मो.बा स्तरउन्नती 5520320 2787627 महवर्ा कन्टका स्न एन्ड 

सप्लार्सा 20% सम्पन्न

११ ददहाल्ना रुमघास खानेपानी 
र्ोजना 9224428 8191871 महवर्ा कन्टका स्न एन्ड 

सप्लार्सा 20% सम्पन्न

१२ एच नड वप पाइप 1999062 1546981 वक्रस्टल प्रोडसस प्रा.ली सम्पन्न खानेपानी 
नसंचाइ

१३ न्िमरुक ररङरोड 9710172 4678534 वक्रस्टल प्रोडसस प्रा.ली ६0% सम्पन्न

१४ सौतामारेफेदी गानतना दरु्ाचौर 
मैदान 5814000.40 0 मलु्र्ाङ्कन

प्रवक्रर्ामा
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• ३ र्टा सहकारी, १० र्टा फमा र २५ र्टा समूहलाई ५० प्रनतशत 
अनदुानमा हाइनिड तरकारीको नबउ नबतरण

• ७ र्टा फमा र २४ र्टा समूहलाई ५० प्रनतशत अनदुान मा ४० ओटा ९० 
जी एस र्म प्लाविक टनेल  नबतरण

• ४० जना मवहला र ५५ जना परुुर्को सहभानगतामा गाउँपानलकाको कृवर् 
फमामा ४ पटक स्थलगत तानलम संचालन गररएको ।

• २ र्टा सहकारी, २२ र्टा फमा र ५५ र्टा समूहलाई ५० प्रनतशत 
अनदुानमा ११००० वकलो आलकुो नबउ नबतरण गररएको ।

• गाउँपानलकाको कृवर् फमामा कृर्क पाठशाला कार्ाक्रम संचालन गररएको ।
• ५० प्रनतशत अनदुानमा कन्रे् च्र्ाउको  नबउ  नबतरण गररएको ।
• र्डा नं. २ र ६ मा वकसान सूचीकरण कार्ाक्रम संचालन प्रवक्रर्ामा 
रहेको।
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• ११ र्टा समूहलाई नमनुाको रुपमा २००० कुररलोको बेनाा नबतरण गररएको ।
• १०० र्टा कृवर् समूह नवर्करण भएका ।
• २३ र्टा नर्ाँ कृवर् फमा तथा समूह दताा भएका ।
• साना व्र्र्सावर्क कृवर् पकेट अन्तगात च्र्ाउ पकेट कार्ाक्रम संचालनमा रहेको ।
• दगुाम र्न्स्तमा पश ु स्र्स्थ न्शनबर संचालन गररएको ।
• ११० जनालाई ३०० वकलो जै १०० वकलो बन्शाम वहउदे घासको नबउ  नबतरण गररएको ।
• पश ुनबमा सम्बन्न्ि तानलम संचालन गररएको ।
• पानलकास्तरीर् कुकुरापालन तथा पशपुालन सम्बन्न्ि तानलम संचालन गररएको ।
• ६ र्टा पशपुालन फमा, २ र्टा पशपुालन समूह  दताा तथा २१ र्टा पशपुालन समूह तथा 

फमा  ननबकरण  भएका ।
• रू ७८६१५ पश ुशेर्ा सलु्क बाट आम्दानी भएको ।
• पोर्ण कार्ाक्रम अन्तगात नगररराज र न्र् ुहेम्पसार्र जातको कुखरुाको १२०० चल्ला र २४० 

वकलो दाना  सबै  र्डामा नबतरण गररएको ।
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उद्यम वर्कास कार्ाक्रम (र्डा नं. ४ र ५) अन्तगात
• २५ जना मवहला २९ जना परुूर्को सहभानगतामा र्डा नं. ४ र ५ मा उद्यम वर्कास सम्बन्न्ि 

अनभमनु्खकरण गररएको ।
• ६४ मवहला र ११ जना परुुर्को संलग्नतामा सहभानगतात्मक लेखाजोखा कार्ाक्रम सम्पन्न 

गररएको ।
• ८७ जना मवहला र ३ जना परुुर्को सहभानगतामा लघ ुउद्यमी समूह गठन गररएको ।
• ९० जना मवहला र ४ जना परुुर्को सहभानगतामा उद्यमन्शलता वर्कास तानलम संचालन 

गररएको ।
• १४ जना मवहला र ७ जना परुुर्को सहभानगतामा मौरीपालन सम्र्न्िी नसप वर्कास तानलम 

संचालन गररएको ।
• १० जना मवहला र १ जना परुुर्को सहभानगतामा अदरु्ा हलेदो सम्र्न्िी नसप वर्कास तानलम 

संचालन गररएको ।
• ३० जना मवहलाको सहभानगतामा र्वुटक सम्र्न्िी नसप वर्कास तानलम संचालन गररएको ।
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पोर्ण कार्ाक्रमतफा
• गाउँपानलका स्तरीर् तथा र्डास्तरीर् पोर्ण तथा खाद्य सरुक्षा ननदेशक सनमनत गठन
• सनुौलो हजार ददनका २४० आमाहरुलाई पोर्ण सम्र्न्िी एवककृत रुपमा २ ददने अनभमनु्खकरण 

गररएको ।
• वर्पन्न र्गाका सनुौलो हजार ददनका २४० आमाहरुलाई सफा , सार्नु र नङ्कट वर्तरण गररएको ।
• सूनौलो हजार ददनका २४० आमाहरुका लानग वर्उ वर्तरण
• वर्पन्न समदुार्का सनुौलो हजार ददनका २४० आमाहरुको समूहलाई प्राथनमकता ददई ४ हपे्त 

नगररराज र न्र् ुहेम्पसार्र कुखरुाका चल्ला तथा दाना वर्तरण 
शिु खानेपानी
• २०० जनाको सहभानगतामा आठ र्टै र्डामा खा.पा. उपभोक्ता सनमनतलाई पानी शवुिकरण 

सम्र्न्िी अनभमनु्खकरण
• १६ जना सहभानगलाई पलन्म्र्ङ तानलम ददइएको ।
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न्शक्षा, र्रु्ा तथा खेलकुदतफा
• ३०० जना न्शक्षकहरुका लानग पेशागत वर्कास तानलम संचालन गररएको।
• वर्र्र्गत न्शक्षकहरुसँग र्छलफल तथा अनभुर् आदान प्रदान कार्ाक्रम संचालन गररएको ।
• वर्द्याथीहरुका लानग गा.पा.स्तरीर् कवर्ता प्रनतर्ोनगता गररएको।
• राष्ट्रपनत शैन्क्षक सिुार  कार्ाक्रम तफा   र्डा नं. ४ को श्री बालज्र्ोती प्रा.वर्.मा  ४ कोठे र 

र्डा नं.२ को  कमेरपानी  आ.वर्.मा २ कोठे भर्नको ननमााण कार्ा प्रारम्भ भएको र्छ ।
• मानसक रुपमा प्र.अ.बैठक संचालन गररएको र्छ ।
• सशता अनदुान तफा  सामदुावर्क माध्र्नमक  वर्द्यालर्हरुमा वर्ज्ञान प्रर्ोगशाला, ICT र 

पसु्तकालर् स्थापना र संचालनका लानग कार्ाक्रम बाँडफाँड भएका र्छन ।
• ५ र्टा न्शक्षा सनमनतका बैठक बसी शैन्क्षक सर्ालहरुमा वर्नभन्न ननणार्हरु भएका र्छन।
• ररक्त रहेका वर्द्यालर्काका आिारभतू तह १२ जना र माध्र्नमक तहमा ७ जना गरी जम्मा 

१९ जना न्शक्षकहरुलाई करारमा ननर्नु्क्त गररएको ।
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न्शक्षा, र्रु्ा तथा खेलकुदतफा  (क्रमश...)
• मखु्र्मन्त्री   शैन्क्षक सिुार कार्ाक्रम तफा  वर्नभन्न कार्ाक्रमहरु स्र्ीकृत भइ कार्ान्र्र्न चरणमा 

र्छन ्।
नस.नं. र्ोजना संख्र्ा र्ोजना संख्र्ा
१ रंङ्ग रोगन तफा 8
२ स्र्च्र्छ खानेपानी तफा 4
३ शौचालर् ननमााण तफा 6
४ कक्षाकोठा बसाइ व्र्र्स्थापन तफा 2
५ चक डस्टर रवहत कक्षाकोठा व्र्र्स्थापन 1
६ शौचालर् ममात 1
७ ल्र्ापटप तथा वप्रन्टर खररद तथा वर्तरण 1

८
वर्पन्न  बालर्ानलकाहरुको लानग पोर्ाक िोला तथा शैन्शक 

सामाग्री वर्तरण 1

९
न्शक्षकहरुको लानग आइ नस टी मैत्री तानलम

2
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मवहला र्ालबानलका तथा ज्रे्ष्ठनागररक र पंन्जकरण तफा  
• लैंनगक वहंसा वर्रुिको १६ ददने अनभर्ान अन्तगात सचेतनामूलक लोकगीत कार्ाक्रम लगार्तका कार्ाक्रम गरी 

मनाइएको ।
• लैंनगक समानता तथा सामान्जक समारे्न्शकरण (GESI) िम्बहन्द्ध िीहत, कायवक्रम र बजेटको परीक्षण गररएकको ।

• लैंनगक समानता तथा सामान्जक समारे्न्शकरण (GESI) िम्बहन्द्ध ५ वषे रणिीहतको मस्यौदा तयार गररएकको ।

• घरेल ुवहंसा,मवहला वहंसा सम्बन्िी सचेतना कार्ाक्रम संचालन गररएको ।
• बालवर्र्ाह,बालश्रम न्रू्नीकरण सम्बन्िी सचेतना कार्ाक्रम संचालन गररएको ।
• सचेतनामूलक लोकगीत तथा लोकनतृ्र् कार्ाक्रम गरी वर्नभन्न र्डाहरू तथा गाउँपानलकामा नारी ददर्श मनाइएको 

।
• सनुौलो हजार ददनका आमाहरुका लानग प्रत्रे्क र्डाहरुमा २ ददने कार्ाक्रम संचालन गररएको
• सरै् र्डाका प्रथम तै्रमानसकमा ३०७८ र दोस्रो तै्रमानसकमा ३२०५ जना  लाभग्राहीहरुको सा.स.ुभत्ता बैंकर्ाट 

वर्तरण गररएको
• MIS System तथा सा.स ुको र्ारेमा ७० जना कमाचारीहरु तथा जनप्रनतननिीलाई तानलम प्रदान गरी क्षमता अनभर्वृि 

गररएको
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स्र्ास््र्तफा  
• स्र्ास््र्कमीहरुका लानग बहृत पोर्ण प्र्ाकेज क्षमता अनभबवृि तानलम सम्पन्न गररएको
• समदुार्मा आिाररत नर्जात न्शश ुतथा बालरोगको एकीकृत व्र्र्स्थापन (CB-IMNCI) तानलम 

सम्पन्न गररएको
• कुपोवर्त बालबानलकाहरुको उपचारका लानग ओखरकोट स्र्ास््र् चौकीमा बवहरंग उपचार सेर्ा 

शरुु गररएको 
• क्षर्रोग सम्बन्न्ि कार्ाक्रमको माइक्रोस्कोवपक सर्ाम्प संचालन गररएको 
• सबै र्डाहरुमा गई पररर्ार ननर्ोजनका लामो अर्निका सािनहरु आई.रू्.सी.डी/इम्प्लान्ट सेर्ा 

प्रदान गररएको
• ननशलु्क वर्तरणका लागी अत्र्ार्श्र्क और्िी खररद गरी वर्तरण गररएको
• नागररक आरोग्र् केन्रका लागी आर्रेु्ददक और्िी खररद गरी वर्तरण गररएको 
• कोनभड खोप लगाउन रु्छट भएको व्र्न्क्तहरुलाई पूणा खोप लगाउन पानलका स्तरमा 

अनभमखुीकरण गरी सबै सस्थाहरुबाट समदुार् सरे्क्षण गरी खोप लगाउन रु्छट व्र्न्क्तहरुलाई 
खोप सेर्ा गररदै आएको  
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स्र्ास््र्तफा  (क्रमश.....)
• स्र्ास््र् सस्थाका लागी फननाचर,विज,स्टेचर खररद गरी वर्तरण गररएको
• संघीर् स-शता र गा.पा बाट वर्ननर्ोन्जत कार्ाक्रम ननर्नमत भईरहेको 

स्र्ास््र् सस्थाबाट उपचारात्मक सेर्ा पाएका सेर्ाग्राहीको जम्मा संख्र्ा
स्र्ास््र् सस्था जम्मा संख्र्ा 

१) बांगेमरोट स्र्ास््र् चौकी २१५७
२) बाँददकोट स्र्ास््र् चौकी १६४६
३) आहालखोला आिारभतू स्र्ास््र् सेर्ा केन्र ९१७
४) बांगेफेदी आिारभतू स्र्ास््र् सेर्ा केन्र १०६१
५) ओखरकोट स्र्ास््र् चौकी ३९१२
६) तोरर्ांग स्र्ास््र् चौकी ३५८४
७) तरु्ारा स्र्ास््र् चौकी १८२८
८) वटमरुचौर आिारभतू स्र्ास््र् सेर्ा केन्र १६८६

१६७९१
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स्र्ास््र्तफा  (क्रमश.....)
• ओखरकोट स्र्ास््र् चौकीमा रहेको प्रर्ोगशालाबाट जम्मा ३२३२ सेर्ाग्राहीहरूले सेर्ा 

नलएका।
ग्रानमण अल्ट्रासाउण्ड कार्ाक्रम माफा त सेर्ा पाएका गभार्ती मवहलाको जम्मा संख्र्ा 

स्र्ास््र् सस्था जम्मा संख्र्ा 
१) बांगेमरोट स्र्ास््र् चौकी २०
२) बाँददकोट स्र्ास््र् चौकी २३
३) आहालखोला आिारभतू स्र्ास््र् सेर्ा केन्र १९
४) बांगेफेदी आिारभतू स्र्ास््र् सेर्ा केन्र १२
५) ओखरकोट स्र्ास््र् चौकी १९८
६) तोरर्ांग स्र्ास््र् चौकी ३५
७) तरु्ारा स्र्ास््र् चौकी ३५
८) वटमरुचौर आिारभतू स्र्ास््र् सेर्ा केन्र १६

जम्मा ३५८



४. सामान्जक वर्काससँग अन्तरसम्बन्न्ित के्षत्र

स्र्ास््र्तफा  (क्रमश.....)
घमु्ती सेर्ा/गाउँघर न्सलननकबाट सेर्ा पाएका सेर्ाग्राहीको जम्मा संख्र्ा

स्र्ास््र् सस्था जम्मा संख्र्ा
१) बांगेमरोट स्र्ास््र् चौकी ८२५
२) बाँददकोट स्र्ास््र् चौकी २८०
३) आहालखोला आिारभतू स्र्ास््र् सेर्ा केन्र ४९८
४) बांगेफेदी आिारभतू स्र्ास््र् सेर्ा केन्र ५३६
५) ओखरकोट स्र्ास््र् चौकी ६६५
६) तोरर्ांग स्र्ास््र् चौकी ८१७
७) तरु्ारा स्र्ास््र् चौकी ५३०
८) वटमरुचौर आिारभतू स्र्ास््र् सेर्ा केन्र २९४

जम्मा ४४४५



४. सामान्जक वर्काससँग अन्तरसम्बन्न्ित के्षत्र

स्र्ास््र्तफा  (क्रमश.....)
कोनभड खोप पाएका जम्मा सेर्ाग्राहीको संख्र्ा 

खोपको नाम पवहलो मात्रा दोस्रो मात्रा बिुर मात्रा कैवफर्त 
कोनभन्शल्ड १७१८ १६८४ १९८९

१२ बर्ा 
मानथको जम्मा

जनसंख्र्ा 
१९४७४

एस्ट्राजेनेका ७०९२ ६२८८ 50
भेरोन्शल ३४२९ ३३९० ७६१
जोन्सन एण्ड जोन्सन २५६२ ० ०
मोडनाा  ३४५० ३०७६ ०
जम्मा १८२५१ १४४३८ २८००
प्रगनत प्रनतशत ९४% 74% १४%



४. सामान्जक वर्काससँग अन्तरसम्बन्न्ित के्षत्र

स्र्ास््र्तफा  (क्रमश.....)

६० बर्ा मानथका जेष्ठ नागररकहरुका लानग ननशलु्क आखँा उपचार सेर्ा पाएका संख्र्ा 

सेर्ा संख्र्ा  
आखँा सम्बन्िी उपचारात्मक सेर्ा  १२७
चश्मा बनाउने संख्र्ा ६७
मोनतर्ानबन्दकुो  अप्रसेन सेर्ा १६

जम्मा २१०



४. सामान्जक वर्काससँग अन्तरसम्बन्न्ित के्षत्र

स्र्ास््र्तफा  (क्रमश.....)

सरुन्क्षत माततृ्र् सेर्ा 

स्र्ास््र् सस्था सेर्ा ग्राहीको संख्र्ा 
१) बांगेमरोट स्र्ास््र् चौकी ३०
२) बाँददकोट स्र्ास््र् चौकी २८
३) ओखरकोट स्र्ास््र् चौकी ४२
४) तोरर्ांग स्र्ास््र् चौकी २५
५) तरु्ारा स्र्ास््र् चौकी ३४

जम्मा १५९



५. सूचना प्रवर्निसँग अन्तरसम्बन्न्ित के्षत्र

• १० र्टै माध्र्नमक वर्द्यालर्हरुमा इन्टरनेट जडान गररएको ।
• गाउँपानलका/ र्डा कार्ाालर्/ स्र्ास््र् संस्थामा गरी १४ र्टा कार्ाालर्मा इन्टरनेट जडान 

गररएको ।
• ४६ र्टा वर्द्यालर्हरुका इमेल आइडी ननमााण गरी हस्तान्तरण गररएको ।
• गाउँपानलकाको भर्नमा १७ र्टा इन्टरकम टेनलफोन जडान गररएको ।
• बल्क SMS को लानग नेपाल टेनलकम र NCELL सँग सम्िौता गररएको ।
• गाउँपानलकाको रे्भसाइट, Facebook Page, Messenger लगार्तका संर्न्त्रहरू ननरन्तर रूपमा 

Update गररएको । सार्ाजननक सरोकारका वर्र्र्हरूमा सूचना सम्प्ररे्ण गररएको ।



अर्सर र संभार्ना
✓ जनताको घर दैलोको सरकारको रुपमा स्थानीर् सरकार (Government to the Door.)

✓ वर्नभन् न पर्ाटकीर् स्थलहरुको प्रचार प्रसार र आन्तररक तथा र्ाह्य पर्ाटकहरुको आगमन 
बढाइ आनथाक उपाजान गना सवकने ।

✓ वर्नभन् न कृवर् सडकहरुको स्तर उन् ननत गरी सहज र्ातार्ातको आगमन ।
✓ कृवर् उत्पादनको सहज र्जारीकरणको पहुँच स्थापना ।
✓ माध्र्ानमक तहसम्मको न्शक्षालाई गणुस्तरीर् र सरकारी वर्द्यालर्को वर्श्वसननर्तामा र्ढार्ा गना 

सवकने ।
✓ गाउँपानलका स्तररर् अस्पताल ननमााण गरी स्र्ास््र्मा जनताको सहज पहुँच तथा वर्शेर्ज्ञ सेर्ा 

ददन सवकने ।
✓ र्ालवर्र्ाह, मवहला वहंसा , घरेल ुवहंसा अन्त्र् गरी र्ालमैत्री स्थानीर् शासन, ज्रे्ष्ठ नागररकको 

अनभुर्को सदपुर्ोग र फरक क्षमता भएका व्र्न्क्तहरुको नसपको सदपुर्ोग र संरक्षण गरी 
समनु् नत समाजको ननमााण गने ।

६. गाउँपानलकाका अर्सर, संम्भार्ना र चनुौनतहरु



चनुौनतहरु

➢ जनताको अपेक्षा अनसुार वर्कास गना स्रोत सािनको नसनमतता
➢ राजनननतकरुपमा परु्ााग्रह हनु ससने 
➢ अन्िवर्स्र्ास, रु्छर्ारु्छत र कुरीनतको अन्त्र् गरी सामान्जक चेतना र्वृि गने ।
➢ राजश्वको दार्रा वर्स्तार गरी सरै् के्षत्रलाई करको दार्रामा ल्र्ाउन ु।
➢ अनिकार मात्र खोज्ने तर कताव्र्को बारेमा रे्र्ास्ता गने आम प्रर्तृी ।

६. गाउँपानलकाका अर्सर, संम्भार्ना र चनुौनतहरु



र्ी तन्स्र्रहरुको सन्देश के हनु ससर्छ ?



र्ी तन्स्र्रहरुको सन्देश के हनु ससर्छ ?



र्ी तन्स्र्रहरुको सन्देश के हनु ससर्छ ?





तन्स्र्रहरु
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