


 बालअधिकार सधिधि गठन िथा पररचालन कार्यधिधि 

 

 

 िधिला सञ्जाल गठन िथा पररचालन कार्यधिधि 

 

 अपाङ्गिा पररचर्पत्र धनिायण िथा धििरण 

 

 लैधङ्गक धििंसा धिरुद्धको १६ धिने अधिर्ान अन्तगयि 
अन्तधरय र्ा िथा छलफल कार्यरि 



 लोकसेिा आर्ोग िर्ारी कक्षा िथा कररअर काउने्सधलङ्गका 
लाधग आिेिन सिंकलन 

 

 ६९ िटा व्यिसार् निीकरण  
 राजस्व सिंकलन सम्बन्धी कार्य 

 



 

 अपाङ्गिा िएका व्यक्तििरुलाई एक धिने क्षििा धिकास 
कार्यरि (परोपकार अपाङ्ग सिाजको सिकार्यिा) 
 

 पाधलकास्तरीर् िधिला सञ्जाल गठन िथा पररचालन 

 

 िधिला उत्थान िथा सशक्तिकरण कार्यरि 



 लोकसेिा आर्ोग िर्ारी कक्षा िथा कररअर काउने्सधलङ्ग  
 

 िधिलािरुका लाधग Basic Computer Training 

सञ्चालन 



 

 

 

धन्यवाद । 



 
 

       आ.व.२०७९/०८० को प्रथम चौमासिक  

 
     िसमक्षा  बैठक तथा परिचयात्मक काययक्रम 

 
२०७९।०८।१५ 

 
 
  
 
 

,  

                                                     -  सिमिेनथापा गाउँकाययपासिकाको 
कायायिय 
                                      खाञ्चोक गोिखा  

 



 
 
 

आ.व.२०७९/०८० को प्रथम चौमासिक  
 

िसमक्षा  
 

२०७९।०८।१५  

 
 
  
 

,  

                                                                         -  सिमिेनथापा गा.पा. स्वास्थ्य शाखा  

                                                                 
 



गा पा चािु तर्य का िम्पासित काययक्रमहरु 
सि 
नं 

कार्यक्रम बजेट प्रगसि सििरण कैसिर्ि 

१ 
गा पा अध्यक्ष जेष्ठ  तथा अशक्त नागरिक  घििैिो स्वास्थ्य िेवा काययक्रम 

           

800,000  

मासिक रुपमा िन्चािन िइ िहेको 

२ आमाघि काययक्रम अन्तगयत गियवती िुते्किी प्रसतक्षा घि  िञ्चािन  तथा स्तनपान कक्ष 
सनमायण 

           

600,000  

३ वटा िंस्थामा िन्चािन िइिकेको 

३ 
सवपन्न तथा अिहाय जेष्ठ नागरिक ि गियवती सनशुल्क एमु्बिेन्स िेवा             

500,000  

गियवतीको िासग िेवा प्रिान िइ िहेको 

४ 
ग्रासमण अल्ट्र ािाउण्ड काययक्रम 

           

300,000  

मासिक रुपमा िन्चािन िइ िहेको 

५ 
सनशुल्क तथा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य िेवाका िासग औषसि तथा िामसग्र खरिि 

         

1,500,000  

टेण्डिको िासग िूचना प्रकाशन हुन बाँकी 

६ इ सि सज मेसिन खरिि             

100,000  
प्रसक्रयामा िहेको  

७ स्वास्थ्य चौकी ि आिाििुत स्वास्थ्य िेवा केन्द्रहरुमा कम्प्युटि सप्रन्टि व्यवस्थापन 
           

600,000  
िम्पन्न 

८ गियबतीको िासग  सनशुल्क प्रयोगशािा  िेवा शोििनाय            

150,000  
िेवा सनिन्ति िइिहेको 

९ 
स्वास्थ्यकमी सि एच आइ एि २  ि इ एि एम आइ एि तासिम िन्चािन 

           

150,000  

इ एि एम आइ एि तासिम िम्पन्न िइ 
िागु िइ िकेको 

१० मसहिा स्वास्थ्य स्वयम िेसवका चािबाि खचय            

324,000  
िुक्तानी िइिकेको 



गा पा चािु तर्य का िम्पासित काययक्रमहरु 
सि नं कार्यक्रम बजेट प्रगसि सििरण कैसिर्

ि 

११ म स्वा स्व िे  स्वास्थ्य सबमा काययक्रम            100,000  
 ३७ जनाको िुक्तानी िइिकेको 

१२ सचसकत्सकीय िेवा िन्चािनका किािमा 
सचसकत्सक ब्यबस्थापन 

         2,000,000  
२ जना सचसकत्सक सनयुक्त िइ 
िेवा प्रिान िइ िहेको 

१३ स्वास्थ्य िस्था बैकल्पिक उजाय ब्यबस्थापन 
तान्द्राङ् ओख्िे महािेबटाि ि वगुवा  ,िावा 
स्वास्थ्य चौकी  

           300,000  
केसह िंस्थामा ब्यबस्थापन 
िएको 

वगुवा 

१४ बसथयङ्ग िेन्टि िंचािन िएका िंस्थाहरुमा वासिङ 
मेसिन 

           500,000  
 ६ वटा स्वास्थ्य िस्थामा 
ब्यबस्थापन िएको 

१५ स्वास्थ्य काययक्रमहरुको बासषयक िमीक्षा काययक्रम            100,000  
िम्पन्न िएको 

१६ मसहिा स्वास्थ्य स्वयमिेसवका मासिक बैठक 
खाजा खचय 

           150,000  
स्वास्थ्य िस्था बाट माग िएपसि 
िुक्तानी गिने 

१७ सनशुल्कआँखा जाँच तथा अपे्रशन सशसवि  
जाँच २०३६ (मोसतसवन्िु २०१) अपिेशन 

११८ 



गा पा चािु तर्य का िोश्रो चौमासिकमा िन्चािन गरिने काययक्रमहरु 

सि नं कार्यक्रम बजेट प्रगसि सििरण कैसिर्ि 

१ आमाघि सनमायण िावा स्वास्थ्य चौकी          1,000,000  

२ स्ट्र ेचि खरिि            200,000  

३ खोप ल्पिसनक तथा गाउघि ल्पिसनक ब्यबस्थापन  
र्सनयचि औजाि उपकिण 

           500,000  

४ प्रिुसत केन्द्रमा औजाि उपकिण र्सनयचि            800,000  

५ सिसियो एक्सिे मेसिन खरिि          1,000,000  

६ 
प्रयोगशािा क्षमता बृसि खाञ्चोक ि अश्राङ्            900,000  

७ सकशोिीहरुको पोषण अबस्था िेखाजोखा 
काययक्रम 

           100,000  

मंसिि ि जेष्ठ मसहनामा 
िन्चािन हुने 

८ स्वास्थ्य िस्था िञ्चािन अनुिान            300,000  

९ प्रयोगशािा स्थापना (बोिायङ स्वास्थ्य चौकी)            700,000  

१० स्वास्थ्य िंस्था  ममयत             700,000  



गा पा चािु तर्य का िोश्रो चौमासिकमा िन्चािन गरिने काययक्रमहरु 

सि नं कार्यक्रम बजेट प्रगसि सििरण कैसिर्ि 

११  सबपन्न तथा अिहाय नागरिक स्वास्थ्य सवमा            500,000  

१२ म स्वा स्व िे सिबि सबशेष काययक्रम            100,000  
मंसिि १९ गते 

१३ स्वास्थ्य सवमा प्रबियनका िासग  असिमूल्पखकिण 
काययक्रम 

           100,000  

१४ स्वास्थ्य िेवा िुिािका िासग पासिका स्तिीय 
पैिसव काययक्रम 

           100,000  

१५ स्वास्थ्य चौकी ब्यबस्थापन िसमसत असिमुल्पखकिण             100,000  

१६ 

निने िोगको ल्पिसनङ सशसवि            800,000  



गा पा चािु तर्य का जम्मा तथा िन्चािन िएका िाथै आगामी 
चौमासिकमा िन्चािन गरिने काययक्रमहरु 

 जम्मा कार्यक्रम िम्पन्न /िन्चालन 
भइरहेको 

दोश्रो 
चौमासिकमा 
िन्चालन गररने 

कैसिर्ि 

४३ १६ १६ 



शितय तर्य का प्रथम चौमासिकमा िन्चािन िएका काययक्रमहरु 

सि नं कार्यक्रम बजेट प्रगसि सििरण  खचय 
रकम 

कैसिर्ि 

१ 
पासिका स्तिमा स्वास्थ्य िंस्थाहरुको मासिक बैठक, स्वास्थ्य 
काययक्रमहरुको िाटा िेरिसर्केशन एवं गुणस्ति िुिाि िाथै 
अियबासषयक एवं बासषयक िसमक्षा 

  

155,000 

 ५ वटा मासिक बैठक 
िम्पन्न 

िुक्तानी 
बाँकी 

२ 
पोषण काययक्रम 

  

328,000 
बासषयक ि सवध्यािय पोषण 
िसमक्षा िम्पन्न 

८५००० 

३ 
सि सव आइ एम एन सि आइ काययक्रम (काययक्रम िसमक्षा, स्थिगत 
अनुसशक्षण, िमता तथा पहुच काययक्रम) 

  

500,000 

िसमक्षा िम्पन्न ५०००० 

४ 
कोसिि १९ सवरुद्ध खोप असियान तथा बुस्ट्ि खोप िमेत िंचािन 
ब्यवस्थापन खचय (पासिकास्तरिय योजना ि पासिका तथा स्वास्थ्य 
िस्था स्तरिय िुपरिवेक्षण) 

  

254,000 

८०००० 

५ 
आिाििूत तथा आकल्पिक स्वास्थ्य िेवाको िासग औषसि खरिि 

  

1,286,000 
टेण्डि प्रसकयामा िहेको 

६ 

मातृ तथा नवसशशु काययक्रम िंन्चािन 

  

2,385,000 

किाि अ नमी सनयुक्त िइ 
िेवा प्रिान िइिहिेको 

 ५ जना म्याि 
थप 

७ 
आकल्पिक अवस्थामा औिसि एवं ल्याब िामाग्री ढुवानी, िेकसियङ 
तथा रिपोसटयङका िासग र्मय र्िमेट िपाइ, ई-सट.सब 
िसजस्ट्िअध्यावसिक, सवश्व क्षयिोग सिवि िम्बन्धी काययक्रम, स्थिगत 
अनुसशक्षण तथा िुपरिवेक्षण, क्षयिोगका काययक्रमको अिय बासषयक 
िसमक्षा तथा कोहटय सवशे्लषण 

          

78,000  

बासषयक िसमक्षा िम्पन्न  िुक्तानी 
बाँकी 



शितय तर्य का िोश्रो चौमासिकमा िन्चािन गरिने काययक्रमहरु 
सि न कार्यक्रम बजेट कैसिर्ि 

१ मातृ तथा नवसशशु काययक्रम अन्तगयत आमा िुिक्षा, गियवती, िक्तिंचाि, उते्प्रिणा िेवा, 
न्यानो झोिा ि सनशुल्क गियपतन काययक्रम 

८०४००० स्वास्थ्य िस्थाको प्रसतवेिनका आिािमा 
िुक्तानी हुने 

२ सि सव आइ एम एन सि आइ काययक्रम (काययक्रम िसमक्षा, स्थिगत अनुसशक्षण, िमता 
तथा पहुच काययक्रम) 

  

500,000 
 स्थिगत अनुसशक्षण ि िमता पहँुच 

३ 
मातृ तथा नवसशशु काययक्रम िंन्चािन 

  

2,385,000 
सनिन्ति तथा बाँकी काययक्रम िन्चािन 
गरिने 

४ 

सनयसमत खोप िुदृढीकिण, पूणय खोप िुसनश्चतता ि िीगोपनाको िासग िुक्ष्मयोजना 
अद्यावसिक २ सिन ि िििर्ाई प्रबद््रिन याकेज पुनयताजगी तासिम १ सिन गिी ३ सिन 
एवं पूणयखोप न.पा., गा.पा. िुसनसश्चतताको िासग स्थासनय तह, विा, खोप िमन्वय िसमती 
तथा नवसनवासचयत जनप्रसतसनसिहरुको असिमुल्पखकिण, स्वास्थ्यकसमयबाट विामा घििुिी 
िवेक्षण, पासिकाबाट विा िेरिसर्केिन, अनुगमन तथा घोषणा ििा व्यवस्थापन घोषणा 
बांकीमा घोषणा तथा घोषणा िएकामा सिगोपना कायम गने व्यवस्थापन खचय 

  

209,000 

५ आकल्पिक अवस्थामा औिसि एवं ल्याब िामाग्री ढुवानी, िेकसियङ तथा रिपोसटयङका 
िासग र्मय र्िमेट िपाइ, ई-सट.सब िसजस्ट्िअध्यावसिक, सवश्व क्षयिोग सिवि िम्बन्धी 
काययक्रम, स्थिगत अनुसशक्षण तथा िुपरिवेक्षण, क्षयिोगका काययक्रमको अिय बासषयक 
िसमक्षा तथा कोहटय सवशे्लषण 

          

78,000  

६ 
क्षयिोगका जोल्पखम िमुह तथा स्वास्थ िेवाको पहुच कम िएका िमुिायमा िकृय 
क्षयिोग खोजपिताि काययक्रम। घिपरिवािका ििस्यहरूको िम्पकय  परिक्षण, एवं पाँच 
वषय मुसनका बािबासिमा क्षयिोग िोकथाम िम्बन्धी टी.सप.टी. काययक्रम 

         

122,000  



शितय तर्य का िोश्रो चौमासिकमा िन्चािन गरिने काययक्रमहरु 

सि न कार्यक्रम बजेट कैसिर्ि 

७ स्वास्थ्य चौकी (आिाििुत स्वास्थ्य िेवा केन्द्र) को नु्यनतम िेवा मापिण्ड 
काययक्रम ( असिमुखीकिण, िसमक्षा, र्िो अप , अनुगमन तथा 
िुदृसिकिण िमेत ) 

   

124,000 

मंसिि ि जेष्ठ मसहनामा िन्चािन गरिने 

८ 
आँखा, नाक, कान, घांटी तथा मुख स्वास्थ्य िम्वल्पन्ध असिमुखीकिण 

   

90,000 

९ 
िासरर य मसहिा स्वास्थ्य स्वयंिेसवका काययक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, 
यातायात खचय, वासषयक िसमक्षा गोष्ठी ि सिवि मनाउने खचय िमेत) 

   

1,300,000 

िोश्रो ि तोश्रो चौमासिकमा गरि िम्पन्न गरिने 

१० inj.Oxytocin िण्डािणका िागी ILR Refrigerator खिीि 
   

400,000 

११ सवश्व औिो सिवि मनाउने, सकटजन्य िोग सनयन्त्रण काययक्रमको 
अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन तथा सकटजन्य िोग सनयन्त्रणका िासग 
बहुसनकाय अन्तिसक्रया गने तथा Active Case Detection (औिो ि 
कािाजाि) 

   

55,000 

१२ 

प्रजनन् रुग्णता स्वास्थ्य िेवा 

   

100,000 

१३ 

परिवाि सनयोजन सकशोि सकशोिी तथा प्रजनन् स्वास्थ्य काययक्रम 

   

220,000 



बासषयक िसमक्षा काययक्रम 



बासषयक िसमक्षा काययक्रम 



बासषयक िसमक्षा काययक्रम 



गियवती िुते्किी प्रसतक्षा कक्ष अश्राङ (आमाघि ) 



पोषण काययक्रमको िसमक्षा 



पोषण काययक्रमको िसमक्षा  



िसमक्षा काययक्रम 



आँखा सशसवि अश्राङ स्वास्थ्य चौकी 



आँखा सशसवि अश्राङ स्वास्थ्य चौकी 



आँखा सशसवि अश्राङ स्वास्थ्य चौकी 



जेष्ठ तथा अशक्त नागरिक घििैिो स्वास्थ्य िेवा सकट बक्स 



िन्यबाि ! 



 

 

चालु आ.व. २०७९/८० 

हाल सम्मको प्रथम चौमाससक प्रगसि ससमक्षा 
साथै बााँकी कार्यक्रमहरुको कार्ायन्वर्न र्ोजनाहरु 

 

 

                                        समसििः२०७९/०८/१५ 



भिमसेनथापा गाउँपाभिका 
गाउँ कार्यपाभिकाको कार्ायिर् 

पशु सेवा शाखा 
  

 



प्रगति प्रतिबेदन 

• प शु  से वा  शा खा बा ट  हु ने  सस फा रि स , द िाय , च ला सन  ल गा र् ि  अ न्र्  का र्ाय ल र्  

ब्र् व स्था प न  स म्ब सन्ि  का र्य ला इ  सन ि न्ि ि िा  ।  

 

• स्वा िा  स द न  ( C R S )  आ र्थय क  स ह र्ो ग मा  खो ि  सु िा ि  ि था  ब्र्ा ड  बो का  सब ि ि ण  

स ह र्ो ग  का र्य क्र म  अ न्ि गय ि का  कृ ष क ह रु  ला ई  बा ख्रा पा ल न  स म्ब न्ि मा  प्र त्र्े क  

व डा ह रु मा  १  दद ने  स्थ ल ग ि  िा सल म  स न्चा ल न  ग िी  कृ ष क का  सब सब ि  सज ज्ञा सा को  

स मा िा न  ि था  प िा म सय    से वा  प्र दा न  ग िी र्ो  ।  

 

  

 



• कृ ष क  सं ग  कृ सष / प शु  प्रा सब सि क  भ न्ने  न सब न ि म्  सो च अ नु सा ि  प शु  से वा  शा खा को  

से वा क्षे त्र  ( व डा  नं  १  दे सख  ८  स म्म )  सभ त्र का  कृ ष क ह रु  सं ग  भे ट घा ट  ग िी  प शु पा ल न  

स म्ब सन्ि  सव सव ि  सब ष र् मा  प िा म शय  से वा  प्र दा न  ग िी र्ो ।  

• प शु ह रु को  उ प चा ि  साँ ग साँ गै  F O L L O W  U P  सन ि न्ि ि  च सल ि हे को  छ  ।  

• औ ष सि  ख रि द  ग रि र्ो  ।  

• “  सह उ दे  घााँ स  ( जै )  ख रि द  ि था  सव ि ि ण  “  ७  दद ने  सु च ना  प्र का श न  ।   

 

• र् स  सभ म से न था पा  गा उाँ पा सल का  प शु  से वा  शा खा को  से वा  क्षे त्र  सभ त्र  ि हे का  सब सभ न्न  

प शु ह रु  ग िी   हा ल  स म्म  २ ० ८ ० व टा  को  उ प चा ि  ग िी  कृ ष क ह रु  ला ई  प िा म शय  से वा  

प्र दा न  ग रि र्ो  ।  

 

 



आगामी कार्यर्ोजना 
• जै ाँ घााँ स  सव ि ि ण  ग रि ने छ  

• सन र्जय व न  सव मा  का र्य ला ई  सन ि न्ि ि िा  

• प शु  स्वास्थ्य  घु म्ति  तश ति र  

• सु ते्क री  प शु  पो षण  कार्य क्रम   

• सा मु दा तर्क  छाडा  कु कु र  बन्ध्याकरण  

• दुग्ध  कररडो र  कार्य क्रम  



धन्यिाद 



प्रथम चौमासिक प्रगसि प्रसिवेदन 

आ.व. २०७९/८० 

  

सिक्षा, युवा िथा खेलकुद िाखा 
प्रसु्तिकिाा: 

यान बहादुर नेपाली 
सिक्षा असिकृि (आठौौं) 

 

                                     समसि:- २०७९ िाल मौंसिर १५ गिे 



मुख्य कायाक्रमहरु 
अन्तराासरि य सिक्षा सदवि पुरस्कार 
सविरण िमारोह िम्पन्न भएको  

      

   कार्यविविहरु विर्ायण 

घुम्ति सिक्षक व्यवस्थापन िम्बम्ति 
कायासवसि सनमााण भएको 

सकिोरसकिोरी सिक्षा मनोपरामिा 
िम्बम्ति कायासवसि सनमााण  

पासलकास्तरीय खेलकुद सवकाि 
िम्बम्ति कायासवसि सनमााण भइ 
स्वीकृसिको चरणमा रहेको 

     

 

 

 



दरबन्दी वर्लाि सम्बन्धि प्रगवि 

दरबन्दी समलान सिफाररि िसमसि गठन 
भइ काया असघ बढेको  

दरबन्दी समलानका लासग गसठि 
िसमसिद्वारा सवद्यालयहरुको िौंयुक्त 
अनुगमन र ररपोसटाङ 

सिक्षक दरबन्दी समलानको ३ ओटा 
बैठक बसििकेको  

दरबन्दी समलानका लासग िसमसिले 
मापदण्डहरु बनाउन िथ्याङ्क 
सवशे्लषणको काया गरररहेको 



स्थािीर् पाठ्यक्रर् विर्ायण 

 

स्थानीय पाठ्यक्रम सनमााण िसमसि गठन  
३ ओटा बैठक बसििकेको 
कक्षा(१-५)  का लासग स्थानीय पाठ्यक्रम 
सनमााण गने ियारी  

८ ओटा सवषयके्षत्रमा सवषयवसु्त िमेटी 
स्थानीय पाठ्यक्रमको सथमगि लेखनकाया 
भइरहेको  
 



िौंघिौंस्था िाझेदारी कायाक्रम 
िाथाक बालसिकाइाको दोस्रो फेजको रुपमा रािो 
बङ्गलाको प्रासवसिक िहयोगमा ५३ जना इसिडी 
िासलम िम्पन्न ROOM TO READ  िौंस्थाले सदने 
सिक्षण िासलममा सिक्षकहरुलाइा िहभागी 
गराइएको 

 रािो बङ्गला फाउने्डिनबाट ३६ वटै सवद्यालयका 
बालसवकाि कक्षाहरुमा  िामग्रीहरु सविरण 

Rato Bangala Foundation  र CoTM 
िौंस्थाका स्थलगि िहजकिााहरुिँग िाखामा  
मासिक बैठक गना थालनी भएको   

ROOM TO READ  िौंस्था र पासलकाबाट श्री 
सवन्द्रावसि मासव, मिेलमा िौंयुक्त अनुगमन 
 

  

 



रािो बङ्गला िामग्री सविरण िम्झौिा 



मुख्य कायाक्रमहरु 

पासलकास्तरीय आन्तररक परीक्षा िसमसि गठन िथा परीक्षािम्बम्ति 
काया िम्पन्न 

सनजी स्रोि अनुदान व्यवस्थापनका लासग सनजी स्रोि सिक्षक 
व्यवस्थापन गररएको 

सिक्षणिहयोग अनुदान कोटा १३ वटा सवद्यालयहरुमा सविरण 
गररएकोमा सिक्षकहरुको व्यवस्थापन र अनुदान सनकािा 

प्रथम तै्रमासिक सिक्षक ि.भ. िमयमै सनकािा पठाइएको 
सवद्यालयका सिक्षक िथा कमाचारीहरुको माग अनुिारको 
सववरण ियार गरर सनबााचनका लासग सजल्ला पठाइएको  
 



परीक्षा अनुगमन 



हेलो अध्यक्ष प्रत्यक्ष सवद्याथी िौंवाद कायाक्रम: िाम्तन्त 
मासव 

 
 

 

 

 

 



हेलो अध्यक्ष प्रत्यक्ष सवद्याथी िौंवाद कायाक्रम: िाम्तन्त 
मासव 

 
 

 

 

 

 



हेलो अध्यक्ष प्रत्यक्ष सवद्याथी िौंवाद कायाक्रम: 
सिद्धकाली मासव 



हेलो अध्यक्ष प्रत्यक्ष सवद्याथी िौंवाद कायाक्रम: 

सवन्द्रावसि मासव 



हेलो अध्यक्ष प्रत्यक्ष सवद्याथी िौंवाद कायाक्रम: 

सवन्द्रावसि मासव 





मुख्य कायाक्रमहरु 

िबै सवद्यालयहरुले आफ्नो स्थायी लेखा नम्बर सलने 
काम गरररहेको  

सवद्यालयहरुबाट मासिक िैंसक्षक ररपोटा सलने काम 
भइरहेको  

सवद्यालयहरुको गुनािो व्यवस्थापन भएको 
प्र.अ. एवम् िैंसक्षक िरोकारवालाहरुको  ४ वटा 
बैठक िम्पन्न गररएको 

सवद्यालय अनुगमनलाइा सिब्रिा सदइएको  



बकृ्तत्वकला प्रसियोसगिा र पुरस्कार सविरण 



मुख्य कायाक्रमहरु 

 BRAVOS INTERNATIONAL िौंस्थाबाट १२ ओटा मासवहरुमा 
सवद्यालय स्वचालन प्रणाली अन्तगाि िफ्टवयर जडान भइ थप 
कामहरु भइरहेको 

श्री िरस्विी मासव, बोलााङमा ३ वषे सडप्लमा इन सिसभल 
इम्तजजसनयररङ कायाक्रम िञ्चालन 

रािो बङ्गला फाउने्डिनका २ जना िासलम असिकृिहरुबाट 
सवद्यालयहरुको सनयसमि अनुगमन र िाखामा ररपोसटाङ 

सचल्ड्ि ेन अफ माउने्टन िौंस्थाका २ जना कमाचारीबाट सवद्यालयहरुमा 
सनयसमि प्रासवसिक िहायिा र ररपोसटाङ 

 

 



मुख्य कायाक्रमहरु 

 AVR प्रणाली जडान भएका सवद्यालयहरुमा  पठनपाठनका लासग िो को प्रभावकारी प्रयोग 
भइरहेको 

रुम टु ररड िौंस्थाबाट प्राथसमक िहका नेपाली भाषी सिक्षकहरुलाइा ३ सदने िासलम प्रदान 
भएको 

गाउँपासलका सिक्षा ऐन सनमााणका लासग मस्यौदा िसमसि सनमााण भएकोमा कायािासलका 
सनमााण गना छलफल भइरहेको  

सवद्यालय सदवाखाजा कायाक्रम  कायाान्वयनमा सवद्यालयहरुलाइा पृष्ठपोषण गने काम भइरहेको 
सवद्यालयहरुमा Sanitary Pad सविरण भइरहेको 
सवद्यालयका योजनाहरुको बजेट सनकािा िमयमै गने गररएको  
सवद्यालय बेरुजु फर्छ्यौटको काम पुरा हुन लागेको । 
िमन्वयात्मक कायामा जोड सदइएको 

 



मुख्य कायाक्रमहरु 

कायासवसिहरु स्वीकृि गरर कायाक्रम गना िुरु गररएको  
पासलकास्तरीय खेलकुद सवकाि िसमसिको व्यवस्थाका लासग कायासवसि सनमााण काया 
भइरहेको  

पासलकामा बैठकहरु हँुदा सवद्यालयहरुले पावरप्वाइन्ट माफा ट प्रसु्तसिकरण गना 
प्रोत्सासहि गररएको 

 िौंघीय कायाालयहरुको पररपत्रहरुको कायाान्वयन(िथ्याङ्क र प्रसिवेदन) 

सवद्यालय िैंसक्षक िुचना व्यवस्थापन प्रणाली (EMIS) अन्तगाि १७ सवद्यालयहरु ( 
प्राथसमक सवद्यालय र इसिडी सवद्यालयहरु र केसह मासवहरु) ले  िमयमै िथ्याङ्क भना 
निकेका कारण सवद्यालयका लासग सवभागले सिरम बन्द गररसदएकोमा िाखा माफा ि 
िो काम भएको  

पासलकास्तरीय कक्षा- ८ परीक्षाको गे्रडसिट सनमााण िथा छपाइा गरर िबै 
सवद्यालयहरुमा सविरण गररएको  
 





जसटलिाहरु 

सनबााचन आचारिौंसहिा 
चाडबाड 

कायासवसिहरुको अभाव 

प्रसवसिमा िमस्या 
 

 

 



रारि पसि रसनङसिल्ड्मा अध्यक्षजू्यबाट सजल्ला िहभागी 
खेलाडीहरुलाइ सनदेिन 



अभ्याि खेल िरस्विी मासव बोलााङ 



रािो बङ्गलामा भेटघाट कायाक्रम 



खेलकुद मैदान हरमटारी 



सभमिेनथापा गाउँपासलका सजल्ला खेल 



९ ओटा सवद्यालयमा AVR बाट पठनपाठन 





मासव िह 
क्र.िौं सवद्यालयको नाम र ठेगाना िह प्रासव सनमा मासव  जम्मा िका िहयोगी बासवके 

सव.िौं. कक्षा १- ५  कक्षा ६ -८ कक्षा ९- १० जम्मा 

१ श्री िौंसृ्कि मासव िान्द्राङ 

कक्षा १-
१२ ७ ३ ६ १६ १ २ १४ ५७=12=9 ५१=17=17 ३४=17=6 १४१ 

२ श्री सवन्द्राविी मासव मिेल 

कक्षा १-
१२ ८ ४ ४ १६ २ २ ९ ७२=15=9 ८५=29=22 ६९=35=18 २२६ 

३ श्री िाम्तन्त मासव बगुवा 
कक्षा १-
१२ ६ ४ ५ १५ ३ २ १९ ५५=11=10 ६९=23=18 ५१=26=11 १७५ 

४ श्री प्रभाि मासव िावा 
कक्षा १-
१२ ६ ४ ३ १३ २ १ १८ ९७=20=17 ७३=25=19 ६४=32=21 २३४ 

५ 

श्री नवजागृसि चम्तण्ड मासव 
अश्राङ 

कक्षा १-
१२ ११ ४ ४ १९ २ ३ २९ ९६=20=9 १३४=45=34 १०३=52=26 ३३३ 

६ श्री िरस्वसि मासव बोलााङ 

कक्षा १-
१२ ८ ४ ५ १७ २ १ २५ ११५=23=15 ११९=40=30 ६५=33=13 २९९ 



मासव िह 

क्र.िौं सवद्यालयको नाम र ठेगाना िह 

 
प्रासव 

सनमा
सव 

मासव 
सिक्षण 
िहयोग  

पासल
का 
अनुदा
न 

 जम्मा िहजकिाा िहयोगी बासवके 
सव.िौं. कक्षा १- ५  कक्षा ६ -८ कक्षा ९- १० जम्मा 

७ 

श्री सिद्धकाली मासव 
िाराखिे कक्षा १-१२ ९ ३ ३ ० १ १६ २ २ १३ ५७=12=7 ६४=22=22 

३७=19=1

0 १५८ 

८ 

श्री जागेश्वर मासव 
महादेवटार कक्षा १-१२ ७ ४ ३ ० ० १४ १ १ ३१ ७१=15=11 ७६=26=19 

४९=25=1

7 १९६ 

९ 

श्री दुल्लभ मासव 
घ्यामे्पिाल कक्षा १-१२ ९ ४ ७ ० ० २० २ २ ६२ 

१३८=28=1

6 ८५=29=22 ५१=26=8 २७४ 

१० 

श्री पाटनदेसव मासव 
क्यामुन्टार कक्षा १-१० १० २ ० २ १ १५ १ १ १८ ५७=12=6 ४४=15=22 ३३=17=33 १३४ 

११ श्री भगवसि मासव िावा कक्षा १-१० ८ ३ १ १ ० १३ १ १ ६ ४१=9=6 ३५=12=12 ३४=17=17 ११० 

१२ 

श्री नवज्योसि मासव 
टाररफाँट कक्षा १-१० ७ ३ १ १ १ १३ १ १ ९ ३९=8=6 ३६=12=12 

२४=12=1

2 ९९ 



सनमासव िह (कक्षा १-८) 
क्र.िौं सवद्यालयको नाम र ठेगाना प्रासव सनमासव 

सिक्षण 
अनुदान 

गापा   जम्मा िका िहयोगी बासवके 
सव.िौं.  १-५  ६-८ 

१-८ 
जम्मा 

१३ श्री कनकामना आसव मिेल ७ ० १ १ ९ १ १ १३ ५६=12=8 

५५=19=2

8  ११  १ 

१४ श्री रामसि आसव िावा ४ ० १ १ ६ १ १ ११ ५६=12=14 ४२=14=21  ९८ 

१५ श्री बालज्योसि आसव िावा ५ ० ० ० ५ १ १ १० ४८=10=10 ३४=12=no  ८२ 

१६ श्री गण्डकी आसव िावा ६ ० ० १ ७ १ १ १६ ५२=11=9 २२=8=22  ७४ 

१७ श्री जनिम्तक्त आसव अश्राङ ३ ० १ १ ५ २ २ १३ ३८=8=13 ३३=11=17  ७१ 



आिारभुि िह कक्षा (१-५)  

क्र. िौं सवद्यालयको नाम र ठेगाना िह प्रासव सिअ गापा 
जम्मा 
विक्षक ि. का िहयोगी 

बासवके 
सव.िौं. 

जम्मा कक्षा 
१-३/ 

१-५ 

१८ श्री जनसप्रय आसव दामे कक्षा १-५ ४ ० ० ४ १ १ ११ २५=5=7 

१९ श्री चणे्डश्वरी आसव मिेल कक्षा १-५ ५ ० ० ५ १ १ १३ ५७=12=12 

२० श्री धु्रवज्योसि आसव अश्राङ कक्षा १-५ ५ ० ० ५ २ १ ४० ६९=14=14 

२१ श्री रसवन्द्रज्योसि आसव सपपलटार कक्षा १, ३, ४ र ५ ३ ० ० ३ १ १ ४ १५=4=5 

२२ श्री चामुण्डा आसव बगुवा कक्षा १-५ ३ ० ० ३ १ १ ४ १६=4=6 

२३ श्री सिबज्योसि आसव बगुवा कक्षा १-५ ३ ० ० ३ १ १ ८ २०=4=7 

२४ श्री िरस्विी आसव िान्द्राङ कक्षा १-५ ४ ० ० ४ १ १ ४ २४=6=7 

२५ श्री घाटबेिी आसव घाटबेिी कक्षा १-३ १ ० ० १ १ १ ८ १७=6=17 

२६ श्री सभमिेन आसव बोलााङ कक्षा १-३ ३ ० ० ३ १ १ ९ २९=10=10 



आिारभुि िह कक्षा (१-५)  
क्र. िौं सवद्यालयको नाम र ठेगाना िह प्रासव सिअ गापा 

जम्मा 
विक्षक ि. का िहयोगी बासवके सव.िौं. 

जम्मा वि.सं. 

कक्षा १-३ 

२७ श्री जलेश्वरी आसव अश्राङ कक्षा १-३ २ ० ० २ १ १ १६ १८=6=9 

२८ श्री दुिकन्या आसव बगुवा इसिडी ० ० ० ० १ १ ५ ० 

२९ श्री िनुबािे आसव अश्राङ इसिडी ० ० ० ० १ ० ४ ० 

३० श्री सनमेल आसव मिेल इसिडी /१ ० ० ० ० १ १ ११ ५=5= 

३१ श्री िरस्वसि िदन आसव िान्द्राङ इसिडी ० ० ० ० १ १ ६ ० 

३२ श्री बासलम्टार आसव िावा इसिडी ० ० ० ० १ १ ६ ० 

३३ श्री चम्तण्डस्थान बासवके बोलााङ इसिडी ० ० ० ० १ ० ५ ० 

३४ श्री मैथुम आसव िान्द्राङ इसिडी/१ ० ० ० ० १ १ ४ १=1 =no 

३५ श्री मदरिा अनवरुल उलुम अश्राङ इसिडी ० ० ० ० १ ० १० ० 

३६ श्री लक्ष्मीज्योसि आसव बोलााङ इसिडी/१ ० ० ० ०  १  १ ५ ३=3= 

३७ श्री िुन्दर बासवके बोलााङ इसिडी ० ० ० ० १ ० ५ ० 



आिारभुि िह कक्षा १-५ मा STR कम देम्तखएका सवद्यालयहरु 

क्र
 
सं 

विद्यालर्को िार् र ठेगािा STR कक्षागि औषि 
विद्याथी 

दरबन्दी वििरण (प्रावि) 

१ श्री रसबन्द्रज्योसि आसव, बोलााङ ( कक्षा १, ३, ४ र 
५ ) 

5 4 3 

२ श्री चामुण्डा आसव, बगुवा ( कक्षा १-५  ) 6 4 3 

३ श्री पाटनदेसव मासव बोलााङ 6 12 10 

४ श्री भगविी मासव िावा 6 9 8 

५ श्री नवज्योसि मासव टाररफाँट 6 8 7 

६ श्री जनसप्रय आसव, दामे ( कक्षा १-५ ) 7 5 4 

७ श्री िरस्विी आसव, िान्द्राङ( कक्षा १-५  ) 7 6 4 

८ श्री सिबज्योसि आसव, बगुवा ( कक्षा १-५  ) 7 4 3 

९ श्री सिद्धकाली मासव िान्द्राङ 7 12 9 

१
०
 

श्री कनकामना आसव मिेल ( कक्षा १-८  ) 8 12 7 



आिारभुि िह कक्षा १-५ मा STR कम देम्तखएका सवद्यालयहरु 

क्र 
सं 

विद्यालर्को िार् र ठेगािा STR कक्षागि 
औषि 
विद्याथी 

दरबन्दी वििरण (प्रावि) 

११ श्री िौंसृ्कि मासव, िान्द्राङ 9 12 7 

१२ श्री सबन्द्राविी मासव मिेल 9 15 8 

१३ श्री गण्डकी आसव िावा ( कक्षा १-८  ) 9 11 6 

१४ श्री नवजागृसि चम्तण्ड मासव अश्राङ 9 20 11 

१५ श्री जलेश्वरी प्रासव अश्राङ ( कक्षा १-३  ) 9 6 2 

१६ श्री बालज्योसि आसव िावा( कक्षा १-८  ) 10 10 5 

१७ श्री िाम्तन्त मासव बगुवा 10 11 6 

१८ श्री सभमिेन प्रासव बोलााङ ( कक्षा १-३  ) 10 10 3 



आिारभुि िह कक्षा १-५ मा STR कम देम्तखएका सवद्यालयहरु 

क्र सं विद्यालर्को िार् र ठेगािा STR कक्षागि औषि विद्याथी दरबन्दी वििरण (प्रावि) 

१८ श्री जागेश्वर मासव महादेवटार 11 15 7 

१९ श्री चणे्डश्वरी आसव मिेल 12 12 5 

२० श्री दुल्लभ मासव मिेल 16 28 9 



सनमासव िह (कक्षा ६-८) मा STR कम देम्तखएका सवद्यालयहरु 

क्र सं विद्यालर्को िार् र 
ठेगािा 

STR कक्षागि औषि 
विद्याथी 

दरबन्दी वििरण 
(विर्ावि) 

१ श्री कनकामना आसव 
मिेल 

8 12 0+1+1 

२ श्री गण्डकी आसव िावा 9 11 0+0+1 

३ श्री बालज्योसि आसव 
िावा 

10 10 0 

४ श्री नवज्योसि मासव 
िान्द्राङ 

12 12 3 

५ श्री भगवसि मासव िावा 12 12 3 

६ श्री जनिम्तक्त आसव 
अश्राङ 

13 8 0+1+1 



क्र सं विद्यालर्को िार् र 
ठेगािा 

STR कक्षागि औषि 
विद्याथी 

दरबन्दी वििरण 
(विर्ावि) 

७ श्री रामसि आसव िावा 14 12 0+1+1 

८ श्री िौंसृ्कि मासव 
िान्द्राङ 

17 17 3 

९ श्री िाम्तन्त मासव बगुवा 18 23 4 

१० श्री प्रभाि मासव िावा 19 25 4 

११ श्री जागेश्वर मासव 
महादेवटार 

19 26 4 

सनमासव िह (कक्षा ६-८) मा STR कम देम्तखएका सवद्यालयहरु 



मासव िह (कक्षा ९-१०) मा STR कम देम्तखएका सवद्यालयहरु 

क्र सं विद्यालर्को िार् र 
ठेगािा 

STR कक्षागि औषि 
विद्याथी 

दरबन्दी वििरण 
(र्ावि) 

१ श्री िौंसृ्कि मासव 
िान्द्राङ 

6 17 6 

२ श्री दुल्लभ मासव मिेल 8 26 7 

३ श्री सिद्धकाली मासव 
िान्द्राङ 

10 19 3 

४ श्री िाम्तन्त मासव बगुवा 11 26 5 

५ श्री नवज्योसि मासव 
टाररफाँट 

12 12 1+1+1 

६ श्री िरस्विी मासव 
बोलााङ 

13 33 5 



दरबन्दी समलान गनुापने कारणहरु 

• पासलकाको नीसि कायाान्वयन गना 
• मौजुदा मानव िौंिािनको िमुसचि सविरण गना 
• िैंसक्षक गसिसवसिलाइा  गसिसिल िुल्याउन 

• सवद्यालयका मागहरु पुरा गना 
• िैंसक्षक जनिम्तक्तको उसचि प्रयोग गना  
• िैंसक्षक गुणस्तरलाइा  मजबुि बनाउन 

• पद्धसिको सवकाि गना 
 

 



दरबम्तन्द समलानका लासग गनुापने कायाहरु 

• दरबन्दी समलान सिफाररि िसमसि बनाउनुपने 

• सवद्यालयहरुको िहगि र सवषयगि दरबन्दी िौंख्या एसकन गनुापने 

• प्रते्यक सवद्यालयको कक्षागि सवद्याथी िौंख्याको बास्तसवक सववरण एसकन गनुापने 

• दरबन्दी समलानको नीसि एवम् मापदण्ड ियार गनुापने 

• मापदण्डका आिारमा दरबन्दी समलान िसमसिले समलानको खाका ियार गनुापने 

• आवश्यक्तानुिार छलफल चलाइा  िसमसिले अम्तन्तम रुप प्रदान गने 

• गाउँपासलकामा स्वीकृसिका लासग िसमसिले पेि गने 

• कायापासलका बैठकबाट पाि गरर कायाान्वयनमा लैजाने । 
  

 

•   



STR को सवशे्लषण 

• सवद्यालयमा सवद्याथी िौंख्या नु्यन हँुदा सवद्याथी सिक्षक अनुपाि (STR) कम हुजछ । 
• सवद्यालयमा सवद्याथीको िौंख्या सठकै रहेपसन त्यिको अनुपािमा सिक्षक िेरै हँुदा STR घट्छ । 
• सिक्षा सनयमावलीमा पहाडी शे्रत्रका सवद्यालयहरुमा सवद्याथी सिक्षक अनुपाि ४५ हुनुपने गरर सनिाारण गरेको छ 
। 

• यि पासलकाको विद्यालर् िक्ांकि िथा विद्याथी विक्षक अिुपाि संर्ोजि सम्बन्धि कार्यविविले 
प्रसिकक्षा नु्यनिम ७ सवद्याथी हुनुपने उले्लख गरेको छ ।  

• STR  7  भन्दा कम भएमा िो िहको दरबन्दी कासटने हुनिक्छ । 
• हाम्रा सवद्यालयका प्राथसमक िहमा कक्षागि औषि सवद्याथी िौंख्या ७ भन्दा कम भएका ६ ओटा सवद्यालय छन् 
। 

• सनम्न माध्यसमक िहमा कक्षागि औषि ८ जना भन्दा मासथ छ । 
• माध्यसमक िहमा कक्षागि औषि १२ जना भन्दा मासथ छ । 

 

 

 





 एक गाउँ एक उत्पादना व्यवसायिक आलु खेयिमा अनुदान 
काियक्रम अन्तगयि रु दुई लाख चालीस हजार यििो । 

 ५०% अनुदानमा ८.८०० मे.टन आलु बीउ यविरण गररिो । 



 

 भकारो सुधार काियक्रम । 
 कृयििन्त्रमा अनुदान काियक्रम । 
 साना औजार उपकारण यविरण काियक्रम । 
 



 मयहला कृिक समूह लयिि िरकारी उत्पादनमा अनुदान 
काियक्रम । 

 माटो परीिण यियवर संचालन काियक्रम । 
 मौरी गोला सयहिको घार ५०% अनुदान यविरण काियक्रम । 
 प्राकृयिक प्रकोपबाट ियिभएका कृयि बालीमा अनुदान 
काियक्रम ।  

 गोलभेडाको बेमौसयम िरकारर उत्पादनमा प्लायिक टनेल 
यविरण । 

 कृिक पाठिाला,गोिी ििा िायलम संचालन काियक्रम ।     



 कृयि हाटबजार यनमायण काियक्रम । 
 प्रते्यक वडामा कृयि संकलन केन्द्र यनमायण । 
 साना यसँचाई काियक्रम अन्तगयि कुलो ममयि, यसमेन्ट पोखरी ,पालायिक 
पोखरी, पाईप यवस्तार ििा िोपा यसँचाई  । 

 िाखा काियलिमा नसयरी स्िापनाको लागी G.I pipe सयहि टनेल 
यनमायण । 

  कृिक अध्यिन अबलोकन भ्रमण । 
 व्यवसायिक कृिक, कृयि सहकारी समुह ििा  
 कृिकलाई उत्पादनको आधारमा पुरस्कार प्रोत्साहन काियक्रम । 
  कृयि पिु ििा मत्स्य िथ्ांङक अध्यावयधकरण काियक्रम  ।      



 यकसान सुयचकरण काियक्रम । 
 कृयि पिु ििा मत्स्य िथ्ांङक अध्यावयधकरण काियक्रम । 
 निाँ सुन्तला जाि फलफूल बाली पकेट यवकास काियक्रम । 
 सुन्तलाकाजाि फलफूल बाली पकेट यवकास यनरन्तरिा 
काियक्रम । 

 मकै बाली प्रवर्द्यन काियक्रम । 
 

 

 

 

 



धन्यवाद।  



 

 

उद्यम विकास शाखाको प्रथम  
चौमावसक प्रगती सवमक्षा  

गरिवि वििािणका लावग 
लघु उद्यम विकास 
कार्यक्रम २०७९/०८० 



हालसम्म गरिएका कार्य विििणहरुः— 

 गरिवि वििािणका लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागी सात सविस्य  उद्यम 
विकास सवमवतको गठि गरिर्ो । 
 

 गरिवि वििािणका लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम २०७९।०८० लागी िडा ि. ३ ६ 
८ मा सन्चालि गिे उद्यम विकास सवमवतद्धािा विणयर् गरिर्ो । 

  

 कार्यक्रम सन्चालिकका लागी िडामा खबि गरिर्ो ।  



     आगावम कार्यर्ोजिाहरुः—  

 िडास्तरिर् अविमुखखकण कार्यक्रम 
 सहिागीतात्मक ग्रामीण लेखाजोखा कार्यक्रम  
 स्रोत सम्भाव्यता अध्यर्ि  
 समुह गठि कार्यक्रम  
 उद्यमविलता विकास तालीम 
 वसप विकास तावलम  

 



      धन्यिाद ।  



भिमसेनथापा गाउँपाभिका 
गाउँ कार्यपाभिकाको कार्ायिर् 

खाञ्चोक, गोरखा  

आ.व २०७९/८० को प्रथम चौमाभसक सभमक्षा 
कार्यक्रम  

 

       प्रसु्ततकतता 
       नविन अविकतरी 

विवतिः २०७९/०८/१५   आवथाक प्रशतसन शतखत 
      



आ.ि २०७९/८० प्रथि चौितवसक आय वििरणिः  

भिर्यक प्रस्ताभवत आर् वास्तभवक आर् आम्दानी % मौज्दात 

संघीय सरकतर ३९,१५,००,०००.०० ११,८४,५८,२९९.०० ३०.२६ २७,३०,४१,७०१.०० 

प्रदेश सरकतर २,७७,५७,०००.०० ४४,३९,२५०.०० १५.९९ २,३३,१७,७५०.०० 

रतजश्व 
बताँडफताँड 

८,९८,०१,०००.०० १,१७,०३,४४१.९४ १३.०३ ७,८०,९७,५५८.०६ 

आन्तररक श्रोत ११,३६,३०,०००.०० ११,७९,३४,७१७.०२ १०३.७९ (४३,०४,७१७.०२) 

जम्मा ६२,२६,८८,०००.०० २५,२५,३५,७०७.९६ ४०.५५ ३७,०१,५२,२९२.०४ 



आ.ि २०७९/८० प्रथि चौितवसक को ब्यय वििरणिः  

आ.व २०७९/८० को खचय भववरणः  
भिर्यक बाभर्यक बजेट खचय खचय % मौज्दात 

चतलु 
४२,९२,०३,९६२

.०० 
८,५८,७४,६३६

.२४ २०.०१ ३४,३३,२९,३२५.७६ 

प ाँजीगत 
१९,३४,८४,०३८

.०० 
77,24,953 

 

3.99 १९,१३,१०,३६७.०० 

जम्मत 
६२,२६,८८,०००

.०० 93599589.२४ 15.03 
52,90,88,41

0.76 

आ.व २०७9/80 प्रथम चौमाभसक खचय भववरणः  
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चतलु प ाँजीगत जम्मत 



आ.ि २०७८/७९ को के्षत्रगत बजेट तथत खचा वििरणिः  
शे्रत्र /उप के्षत्र भवभनर्ोजन खचय खचय % मौज्दात 

आवथाक विकतस ५,८५,१०,४३९ ११,९२,३२९ २.०४ ५,७३,१८,११० 
सतितवजक विकतस २७,९७,२९,०३८ ५,८८,४४,०३५ २१.०४ २२,०८,८५,००३ 
प िताितर विकतस ११,८९,५०,००० 61,03,513 5.13 ११,८३,९७,७६९ 
सुशतसन तथत 
अन्तर सम्बन्धित 
के्षत्र 

२,४९,१५,००० ४,२९,८७३ १.७३ २,४४,८५,१२७ 

कतयतालय सञ्चतलन 
तथत प्रशतसवनक 
के्षत्र 

१४,०५,८३,५२३ २,७०,२९,८३९.२४ १९.२३ ११,३५,५३,६८३.७६ 

जम्मा ६२,२६,८८,००० 93599589.२४ 15.03 ५३,४६,३९,६९२.७६ 



आ.ि.२०७८/७९ को रतजश्व अनुितन र प्रतप्ती 
• आन्तररक रतजश्विः  
  आ.ि. : २०७९/८०  प्रकतर : आन्तररक रतजस्व खततत  िविनत : कतवताक  
वस.नं. रतजस्व संकेत आम्दतनी शीर्ाक यस िविनत सम्मको आम्दतनी 

१ ११३१४ भुविकर/ितलपोत ५०,१६२.०० 

२ ११३२१ घरिितल कर १,२३,८७४.०० 

३ १४२२४ परीक्षत शुल्क ४६,७००.०० 

४ १४२४३ वसफतररश दसु्तर १,५४,०१०.०० 

५ १४२४४ व्यन्धिगत घटनत दतता दसु्तर ३६,९००.०० 

६ १४२४५ नततत प्रितवणत दसु्तर १०,८००.०० 

७ १४२४९ अन्य दसु्तर ६१,१२६.०० 

८ १४३११ न्यतवयक दण्ड,  जररितनत र जफत ३७५.०० 

९ १४५२९ अन्य रतजस्व ८३,५७९.०० 

१० १४६११ व्यिसतय कर ४७,७२५.०० 

११ १५१११ बेरूज  ४९,५४१.०० 

जम्मत ६,६४,७९२.०० 



 उपलन्धििरु 

विद्युवतय (Electronic Fund Transfer) ितध्यिबतट भुितनी प णा रुपित लतगु 
गररएको छ। 

आ.ि २०७८/७९ को सम्प णा कतरोितरिरुको ETDS भएको छ ।  
पतवलकत वभत्रकत सिै कतयतालय बतट विद्युवतय ितध्यि बतट रतजश्व संकलन 
गररएको छ। 

ि.ले.प फतरतििरुको अवनितया प्रयोग गररएको । 
NAMS प्रणतली बतट लेखतपररक्षण गररएको छ र बेरुजु फर्छ्योटको लतवग 
सम्प णा विद्यतलय/फिा/उपभोित सविवतलतई पत्रतचतर गररएको छ। 

सतिाजवनक सम्पवत ब्यिस्थतपन प्रणतली (PAMS) लतगु गरर वजन्धि 
ब्यबस्थतपन लतई वनयवित एिं पतरदवशातत बनतइएको छ। 
 



सिस्यतिरुिः  
पयताप्त जनशन्धिको अभति रिेको । 
से्रस्ततिरु भण्डतरण गने भण्डतरण कक्षको अभति रिेको । 
बजेट विवनयोजन चौितवसक रुपित भएततपवन आवथाक िर्ा सुरु भएको दुई 
िविनत पछी ितत्र बजेट वनकतसत हुने र सो लगतै्त िितन चतडितडिरु सुरु 
भएको र संङ्घीय तथत प्रदेश सभतको लतवग आि वनिताचन सम्पन्न भएकोले 
प्रथि चौितवसकित उले्लन्धखय रुपित बजेट खचा हुन सकेको छैन । 
 

 

 



  

 धन्यवाद। 



२०७९/८० प्रथम चौमासिक कार्यसििरण 

- प्रिुन असिकारी   



 र्ि आ.ि २०७९/८० को पसिलो तै्रमासिक िमासिक 
िुरक्षा भत्ता सितरण ।   

      
   िमासिक िुरक्षा भत्ता सितरणको िंख्यातम्क सिसिरण : 



जिल्ला :  गोरखा   गा.पा/न.पा. :  जिमसेनथापा   वडा :  १   आजथिक 
वर्ि :  २०७९/८० 

लसक्षत िमुि 

गत आ.व. बाट 
नजवकरण िएको 
संङ््खया (१) 

पजिलो तै्रमाजसक 

नयााँ थप संङ््खया (२) लगत कट्टा (३) िम्मा कायम संङ््खया 
(क =१+२-३) 

अन्य िेष्ठ नागररक भत्ता ४१३ ७० १ ४८२ 

िेष्ठ नागररक भत्ता (दसलत) ३२ ३ ० ३५ 

िेष्ठ नागररक एकल मसिला ५४ ० ० ५४ 

सिििा ६८ १ ० ६९ 

पूणय अपाङ्गता भत्ता २५ ० ० २५ 

असत अशक्त अपाङ्गता भत्ता ३० ० ० ३० 

दसलत बालबासलका ४१ १ १ ४१ 

िम्मा ६६३ ७५ २ ७३६ 



लसक्षत िमुि 

गत 
आ.ि. 
बाट 
नसिकर
ण 
भएको 
िं
ङ््खख्या 
(१) 

पसिलो तै्रमासिक 

नयााँ थप 
संङ््खया 
(२) 

लगत 
कट्टा 
(३) 

िम्मा कायम संङ््खया (क =१+२-३) 

अन्य िेष्ठ नागररक भत्ता २२४ ४४ ३ २६५ 

िेष्ठ नागररक भत्ता (दसलत) ११ ० ० ११ 

िेष्ठ नागररक एकल मसिला २० २ ० २२ 

सिििा ३४ १ ० ३५ 

पूणय अपाङ्गता भत्ता १२ ० ० १२ 

असत अशक्त अपाङ्गता भत्ता १५ ० ० १५ 

दसलत बालबासलका १९ १ २ १८ 

िम्मा ३३५ ४८ ५ ३७८ 



लसक्षत िमुि 

गत आ.ि. बाट नसिकरण भएको िंङ््खख्या (१) 

पसिलो तै्रमासिक 

नयााँ थप 
संङ््खया 
(२) 

लगत 
कट्टा 
(३) 

िम्मा कायम संङ््खया 
(क =१+२-३) 

अन्य िेष्ठ नागररक भत्ता २३३ २५ १ २५७ 

िेष्ठ नागररक भत्ता (दसलत) १८ ० ० १८ 

िेष्ठ नागररक एकल मसिला २३ ० १ २२ 

सिििा ३८ २ ० ४० 

पूणय अपाङ्गता भत्ता ८ १ ० ९ 

असत अशक्त अपाङ्गता भत्ता ५ ० ० ५ 

दसलत बालबासलका ५७ १ १ ५७ 

लोपनु्मख िासत ० ० ० ० 

िम्मा ३८२ २९ ३ ४०८ 



लसक्षत िमुि 

गत आ.ि. बाट नसिकरण भएको िंङ््खख्या 
(१) 

पसिलो तै्रमासिक 

नयााँ थप 
संङ््खया (२) 

लगत कट्टा 
(३) 

िम्मा कायम 
संङ््खया 
(क =१+२-३) 

अन्य िेष्ठ नागररक भत्ता ३५७ ४० १ ३९६ 

िेष्ठ नागररक भत्ता (दसलत) ५६ ३ ० ५९ 

िेष्ठ नागररक एकल मसिला ५३ २ ० ५५ 

सिििा ६३ ३ ० ६६ 

पूणय अपाङ्गता भत्ता १९ ० ० १९ 

असत अशक्त अपाङ्गता भत्ता १८ १ १ १८ 

दसलत बालबासलका १५२ ४ २ १५४ 

िम्मा ७१८ ५३ ४ ७६७ 



लसक्षत िमुि 

गत 
आ.ि. 
बाट 
नसिकर
ण भएको 
िंङ््खख्या 
(१) 

पसिलो तै्रमासिक 

नयााँ थप 
संङ््खया 
(२) 

लगत 
कट्टा (३) 

िम्मा 
कायम 
संङ््खया 
(क =१+२-
३) 

अन्य िेष्ठ नागररक भत्ता १९६ २६ २ २२० 

िेष्ठ नागररक भत्ता (दसलत) २९ ० ० २९ 

िेष्ठ नागररक एकल मसिला २९ २ ० ३१ 

सिििा ३६ ० ० ३६ 

पूणय अपाङ्गता भत्ता १२ ० ० १२ 

असत अशक्त अपाङ्गता भत्ता १२ ० ० १२ 

दसलत बालबासलका ४१ २ १ ४२ 

िम्मा ३५५ ३० ३ ३८२ 



लसक्षत िमुि 

गत आ.ि. बाट 
नसिकरण भएको 
िंङ््खख्या (१) 

पसिलो तै्रमासिक 

नयााँ थप 
संङ््खया (२) 

लगत कट्टा 
(३) 

िम्मा कायम 
संङ््खया 
(क =१+२-३) 

अन्य िेष्ठ नागररक भत्ता ३९१ ६३ २ ४५२ 

िेष्ठ नागररक भत्ता (दसलत) १८ १ ० १९ 

िेष्ठ नागररक एकल मसिला २६ ० ० २६ 

सिििा ६६ ३ ० ६९ 

पूणय अपाङ्गता भत्ता १४ ० ० १४ 

असत अशक्त अपाङ्गता भत्ता २३ २ ० २५ 

दसलत बालबासलका ३८ ४ ० ४२ 

िम्मा ५७६ ७३ २ ६४७ 



लसक्षत िमुि 
गत आ.ि. बाट नसिकरण 
भएको िंङ््खख्या (१) 

पसिलो तै्रमासिक 

नयााँ थप 
संङ््खया (२) 

लगत कट्टा 
(३) 

िम्मा कायम 
संङ््खया 
(क =१+२-३) 

अन्य िेष्ठ नागररक भत्ता २१६ ३७ २ २५१ 

िेष्ठ नागररक भत्ता (दसलत) १९ ० ० १९ 

िेष्ठ नागररक एकल मसिला ३२ १ १ ३२ 

सिििा ३५ १ ० ३६ 

पूणय अपाङ्गता भत्ता १८ ० ० १८ 

असत अशक्त अपाङ्गता भत्ता ८ ० ० ८ 

दसलत बालबासलका ४० ० ० ४० 

िम्मा ३६८ ३९ ३ ४०४ 



लसक्षत िमुि 

गत आ.ि. बाट 
नसिकरण भएको 
िंङ््खख्या (१) 

पसिलो तै्रमासिक 
िम्मा 
िंङ््खख्या 

नयााँ थप 
संङ््खया (२) 

लगत कट्टा 
(३) 

िम्मा कायम 
संङ््खया 
(क =१+२-३) 

अन्य 

अन्य िेष्ठ नागररक भत्ता 2265 349 14 2600 0 2649 

िेष्ठ नागररक भत्ता (दसलत) 192 7 0 199 0 207 

िेष्ठ नागररक एकल मसिला 267 7 2 272 0 274 

सिििा 365 11 0 376 0 380 

पूणय अपाङ्गता भत्ता 116 1 0 117 0 119 

असत अशक्त अपाङ्गता भत्ता 120 3 1 122 0 129 

दसलत बालबासलका 427 15 10 432 0 370 

लोपनु्मख िासत 0 0 0 0 0 1 

िम्मा 3752 393 27 4118 0 4129 



 व्यक्तिगत घटना दताि Digitization लाई जनरन्तताि जददै 
२०७८ साल बाट िाल सम्म िएका िन्म मृतु्य बसाईसराई 
जववािा समबन्ध जवचछेद िस्ता घटना दताि ढ्डाबाट MIS 

प्रणाजलमा प्रजवष्ट गने कायािको थालनी । 
     दैजनक ४०-५० को िारािारीमा डाटा ईन्ट्र ी िई    रिेको । 
  

 राजष्टर य पररचयपत्र जवतरणाथि यसपाजलकाको सवै वोडामा 
घुक्ति जसजवर संचालन गने कायिको व्वास्थापन र सिजिकरण 
। 
 


