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र्ोजना शाखा



र्स गाउँपातिकाको पवुाधर्ार र्वकास सम्वन्द्र्ी
आ.व.2079/080 मा र्वतनर्ोजन भएको बजेट िथा

र्ोजनाहरु
तस.नं. र्ववरण र्ोजना  संख्र्ा सम्झौिा सम्पन्न बाँकी
1 वडा नं.1 18 15 10 3
2 वडा नं.2 25 24 22 1
3 वडा नं.३ 22 13 6 9
4 वडा नं.४ 23 16 12 7
5 वडा नं.५ 21 17 11 4
6 पातिका स्िरीर् 49 33 13 15
7 प्रर्ानमन्द्री रोजगार 7 7 0 0

जम्मा 165 125 74 39



वडा नं. १ का योजनाहरुक्र.सं र्ोजनाहरुको र्ववरण स
म्झौ
िा

सम्प
न्न

बाँ
की

१
श्री सरस्विी मा.तब.गरीब िथा जेहेन्द्दार तबर्ाथी 
पोशाक तबिरण कार्धक्रम 1 1 0

२ ब्रजमाठ सडक ग्राभेि र्ोजना 1 1 0
३ तसकारीगाउँ सडक स्िर उन्नति 1 1 0
४ रुपादेर्व सानमुाखुध नागदह सडक तनमाधण र्ोजना 1 1 0

५
नर्ाँगाउँ गोठ टोि काफि डांडा सडक स्िर 
र्ोजना 1 1 0

६ माखुध खा.पा.ममधि र्ोजना 1 1 0
७ शेरा खानेपानी र्ोजना 1 1 0
८ टौमाठ खा.पा.र्ोजना 1 0 0
९ छरदार खा.पा.र्ोजना 0 0 1
१० खडब ुखा.पा.र्ोजना 1 1 1
११ दाितसंङ पाखा खा.पा.र्ोजना 1 1 1
१२ हैरवन गमु्वा ममधि र्ोजना 1 1 0



क्र.सं र्ोजनाहरुको र्ववरण सम्झौिा सम्पन्न बाँकी
१३ सानोमाखुध मन्न्द्दर पाटी तनमाधण र्ोजना 1 1 0
१४ तभखधक माहिक्ष्मी पाटी तनमाधण र्ोजना 1 1 0
१५ तसकारी गाउँ माने ममधि र्ोजना 1 1 0
१६ ठाडोखोिा गैररगाँउ माछापोखरी तनमाधण र्ोजना 1 1 0
१७ तसम्िाङ पाटी तनमाधण र्ोजना 1 1 0
१८ समातर् स्थाि तनमाधण र्ोजना 1 1 0

जम्मा 17 16 3



वडा नं. २ का योजनाहरु
क्र.सं र्ोजनाहरुको र्ववरण सम्झौिा सम्पन्न बाँकी
१ चट्याङ जोखीम न्द्र्तुनकरण र्ोजना 1 1 0
२ छापखोररर्ा तसनेघारी सडक  नर्ाँ ट्रर्ाक 1 1 0
३ फ्र्ङुवा डाँडा सडक तनमाधण 1 1 0
४ मदन भण्डारी मागध देविटार देन्ख मौवाटार सडक स्िरउन्निी 1 1 0
५ ठुिोचौर सडक स्िरउन्निी 1 1 0
६ गैरी खोल्सा गाउँवारी सडक स्िरउन्निी 1 1 0
७ देउरािी र्वकास डाँडा सडक स्िरउन्निी 1 1 0
८ नागमार पिु देन्ख घाट जाने वाटो ममधि सरु्ार 1 0 0
९ किंकी खानेपानी र्ोजना 1 1 0
१० हेभी खानेपानी ममधि 1 1 0
११ राङ्चे खानेपानी र्ोजना 1 1 0
१२ काफि डाँडा र्हि ट्याङकी खररद 1 1 0



क्र.सं. र्ोजनाहरुको र्ववरण सम्झौिा सम्पन्न बाँकी
13 देविटार खानेपानी ममधि 1 1 0
14 बेसी टोि खानेपानी र्ोजना 1 1 0
15 सल्िेपाखाँ खानेपानी ट्याङकी ममधि 1 1 0
16 खतनर्ा खाने पानी ममधि 1 1 0
17 थमु्चे डाँडा तसडी तनमाधण 1 1 0
18 सरस्विी मन्न्द्दर प्राङगान तनमाधण 0 0 1
19 चोहोट्वाि वस्िी वचाउ र्ोजना 1 1 0
20 सकुौराखोिा साँघ ुतनमाधण 1 1 0
21 सामदुार्र्क भवन तनमाधण 1 1 0
22 सल्िे देन्ख देर्व डाँडा ढंुगा र्वच्छाउने र्ोजना 1 0 0
23 राङ्चे प्रतिक्षािर् तनमाधण 1 1 0
24 र्वद्यािर् संरक्षणा पखाधि तनमाधण 1 1 0
25 स्कुिक्षेर जािी वार र्ोजना 1 1 0

जम्मा 24 22 1



वडा नं. ३ का योजनाहरु
क्र.सं र्ोजनाहरुको र्ववरण सम्झौिा सम्पन्न बाँकी
१ खेिकुद सामग्री िथा खेि मैदान ममधि 1

२
स्रव्र् दृषर्(र्टभी) सामाग्री प्रत्रे्क 
र्वद्यािर्को वाि र्वकाश केन्द्रको िातग 1

३
श्रमजीर्व मर्हिा सहकारी कार्ाधिर् 
व्र्वस्थापन िथा घेराबार 1

४ काप्राङ,सल्िेडाँडा सडक र्ोजना 1
५ बन्ल्छभञ्ज्र्ाङ,वेसीटोि,मातथल्िोटोि सडक 1

६
गैरीघर मर्िबोट रानाटोि रानाटोि सडक 
ममधि 1

७
झ्र्ाप्टे िल्िो चनौटे सडक ममधि िथा 
ट्रर्ाक तनमाधण 1

८ सउरा डाँडा सडक स्िरउन्नति 1
९ जािीपोखरी रुम्वाटोि सडक 1
१० िल्िो ज्र्ातमरे नािी तनमाधण 1 1
११ ठुिोचौर तसचाई र्ोजना 1 1



क्र.सं र्ोजनाहरुको र्ववरण सम्झौिा सम्पन्न बाँकी
१५ टोड्का भञ्ज्र्ाङ डाँडा घर कुन्द्टार खानेपानी र्ोजना 1
१६ अदवुाबारी खानेपानीमहुान ममधि 1
१७ दम्की मरण घाट  तनमाधण 1
१८ आजादेश्वर कृर्ष सहकारी ममधि िथा संभार 1
१९ स्वास््र् भवन कम्पाउण्ड तनमाधण  शौँचािर् 1 1
२० सार्वक  ४ खानेपानी ममधि िथा र्ारा तनमाधण 1
२१ महािक्ष्मी मन्न्द्दर ट्रस तनमाधण 1 1
२२ बत्सिा देवी माध्र्तमक र्वद्यािर् प्रा.र्व.भवन ममधि 1 1

जम्मा 13 6 9



वडा नं. 4 का योजनाहरु
क्र.
सं

र्ोजनाहरुको र्ववरण सम्झौिा सम्पन्न बाँकी

1 जेष्ठ नागररक र अपाङ्ग पररचर् पर भएका व्र्न्ििाई ५० 
प्रतिशि र्ािार्ाि अनदुान 1

2
स्र्ाउिी बजार हुँदै कातिका मातब र फाखेिचौर हुँदै बिटोि 
सडक तनमाधण 1

3 प्रहरीचौकी कम्पाउण्ड वाि तनमाधण 1 1
4 चौिारा देन्ख ररगडगु दोङटुग तिङ गमु्बा तसडी तनमाधण 1 1
5 ओखर भञ्ज्र्ाङ्ग गोठडाँडा कृर्ष सडक तनमाधण 1 1
6 क्रसरडोि पान्िन डाँडा कृर्ष सडक तनमाधण 1
7 बागेश्वरी दोभानकािी कृर्ष सडक 1 1
8 सोिीडाँडा पर्धटन सडक तनमाधण 1
9 वाइबाटोि डाँडीखेि जोड्ने कृर्ष सडक ममधि 1 1
10 मेनरोड देन्ख मिौडा खकध  सडक तनमाधण 1 1



क्र.सं र्ोजनाहरुको र्ववरण सम्झौिा सम्पन्न बाँकी
14 सेल्डरडाँडा,डम्फूडाँडा कृर्ष सडक तनमाधण 1
15 राकसखोिा खानेपानी इन्द्टेक तनमाधण 1

16
छापडाँडा जगुाखोिा बिटोि खानेपानी ममधि िथा 
सरु्ार 1

17 ल्हागडुोि र महािक्ष्मीखोिा महुान संरक्षण 1
18 परुण्डी बहृि अर्रुो खानेपानी र्ोजना 1
19 राकसखोिा समार्ी स्थि 1 1
20 हमुाने सामदुार्र्क भवन तनमाधण 1
21 बागेश्वरी मन्न्द्दर ममधि 1 1
22 सामदुार्र्क भवन कफ्िेनी 1 1
23 फाखेिचौर सामदुार्र्क भवन तनमाधण 1

जम्मा 15 10 5



वडा नं. ५ का योजनाहरु

क्र.सं र्ोजनाहरुको र्ववरण सम्झौिा सम्पन्न बाँकी
1 मञ्जु श्री आ र्व घटे्टखोिामा 1
2 मकैबारी समातर्स्थि वाि तनमाधण 1
3 र्व.क. टोि गोरेटो बाटो ममधि 1
4 पार्टचौर - सानो नर्ाँ गाउँ गोरेटो बाटो ममधि 1
5 नेवार गाउँ पर्धटन मागध स्िरीकरण 1
6 तथङ टोि सडक स्िरीकरण 1 1
7 वडाका र्वतभन्न स्थानमा झरेको पर्हरो सफा 1
8 कोदोखोररर्ा सडक कर्टङ 1
9 पौवा ढि तनकास 1
10 बोतसडोि-दामेचौर ढि तनकास 1
11 उन्द्र्घुारी सडक ममधि 1
12 शन्िखोिा दोङ टोि खानेपानी ममधि 1 1



क्र.सं र्ोजनाहरुको र्ववरण सम्झौिा सम्पन्न बाँकी
13 तििामिी घाट ममधि 1 1
14 मनकामना बाि र्वकास केन्द्र ममधि 1 1
15 बिामी कोिडाडाँ अन्द्त्रे्ष्टी स्थि ममधि 1 1
16 चौकीटोि सामदुार्र्क भवन तनमाधण 1
17 ठूिोघर टोि सामदुार्र्क भवन तनमाधण 1 1
18 मर्वुन सामदुार्र्क भवन 1 1
19 कोइनोतनर्ा चचध ममधि 1 1
20 सानो नर्ाँ गाउँ खेि मैदान तनमाधण 1 1
21 पाटीचौर घेरावार तनमाधण 1 1

जम्मा 11 11 5



पालिका स्तरिय योजनाहरु
क्र.सं र्ोजनाहरुको र्ववरण सम्झौिा सम्पन्न बाँकी
1 मकैबारी गोरेटो बाटो तनमाधण 1
2 ठूिोचौर सडक पक्की नािी वडा नं. ५ 1 1
3 ज्र्ातमरे सडक 1 1
4 दाितसंङ पाखा  गमु्बा डाँडा थाहा ५ जोडने सडक 1
5 मखुध गाउँ तभर जाने ग्रामीण सडक 1
6 पप्िीभञ्ज्र्ाङ कागिीटोि सडक 1
7 दम्की सडक वडा नं. ३ 1
8 तभरखकध  हदैु ठाडोखोिा सडक 1
9 राकसखोिा डाडीखेि सडक 1 1
10 वागेश्वरी दोभानकािी सडक 1 1
11 खोरङ देउरािी सडक वडा नं. ४ 1



क्र.सं र्ोजनाहरुको र्ववरण सम्झौिा सम्पन्न बाँकी
13 कातिका मा.र्व. छाप हदैु िप्सीखोिा जाने सडक 1
14 बनटोि छेडभञ्ज्र्ाङ परुण्डी सडक 1
15 बल्छीभञ्ज्र्ाङ खानेपानी र्ोजना 1
16 सल्िे खानेपानी 1 1
17 रामचन्द्र भञ्ज्र्ाङ खानेपानी 1 1
18 हासिुी चवुाबन तिफ्ट खानेपानी  र्ोजना 1

19
देउरािी छापखोरीर्ा चौकीिेख खानेपानी र्ोजना 
तनरन्द्िरिा

1

20 सवाधङ्ग खानेपानी र्ोजना 1
21 छुरीगाउँ खानेपानी र्ोजना 1
22 पचडाँडा खानेपानी ममधि 1
23 तिन्फ्ट खानेपानीको महशिु (५० %25 अनदुान) 1

वडा नं. ५ वडा कार्ाधिर् भवनको मैदान स्मर्ाउने 1 



क्र.सं र्ोजनाहरुको र्ववरण सम्झौिा सम्पन्न बाँकी
25 सावधजतनक शौचािर् तनमाधण वडा नं २ 1
26 महाचनुी मा र्व प्रागङमा ब्िक छापने 1 1
27 पञ्चकन्द्र्ा मा.र्व. ट्रष्ट तनमाधण तनरन्द्िरिा 1

28
र्कर्टतन सरस्विी मन्न्द्दर व्र्वस्थापन (वाईररन, 
रंगरोगन आदद)

1

29 गाउँपातिका स्िरीर् कवडधहि तनमाधण 1
30 साननुर्ाँ गाउँ समार्ी स्थान 1 1
31 घटे्टखोिा िामाङ सांस्कृतिक सामदुार् भवन 1
32 टोड्के समदुार्र्क भवन तनमाधण 1

33
गाउँपातिकाको कार्ाधिर्मा आउने सेवाग्राहीहरुको 
िातग र्वश्राम कक्ष तनमाधण

1 1

34 बस्नेि गाउँ वाईवाटोि सामदुार्र्क भवन 1
35 तमिेरी िटवन्द्र् तनमाधण अनदुान सहर्ाेेग 1



क्र.सं र्ोजनाहरुको र्ववरण सम्झौिा सम्पन्न बाँकी
37 दलिणकािी- इन्द्रसिोवि को लसमानामा गेट लनमााण 1 1
38 टारपचु्छारमा प्रतिक्षािर् तनमाधण 1 1
39 स्विन्द्र गस्पेि चचध र्कचेन तनमाधण 1 1
40 पर्हराेे सफा 1 1
41 वीर फाखेि मैरी पाकध  तनमाधण तनरन्द्िरिा 1
42 परुण्डी सामदुार्र्क भवन 1 1
43 बोसीडोि सामदुार्र्क भवन वडा नं. ५ 1

44
वत्सिादेबी मा.र्व. अर्रुो भवन तनमाधण िथा ल्र्ाब-फतनधचर 
ब्र्बस्थापन

1 1

45
सानो माखुध सामदुार्ीक स्वा. इकाइ संचािन िथा व्र्वस्थापन 
(नर्ाँ)

1 1

46 अमर साना र्कसान सहकारी भवन तनमाधण अनदुान 1
47 श्री मञ्जुश्री आ.र्व ग्र्ार्वङ िारबार 1



संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित कायाक्रम (लवषेश अनुदान)

क्र.सं र्ोजनाहरुको र्ववरण सम्झौिा सम्पन्न बाँकी
1

काप्राङ खानेपानी योजना

ठेक्का
तनस्केको

2 श्री वात्सिादेवी मा लव छात्रावास लनमााण योजना 1

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम(समपुरक अनुदान)

क्र.सं र्ोजनाहरुको र्ववरण सम्झौिा सम्पन्न बाँकी
1

पाटीचौर राममन्न्द्दर पौवा सडक
ठेक्का

तनस्केको



प्रदेश सिकािबाट हस्तान्तरित कायाक्रम (शसता अनुदान)

क्र.सं र्ोजनाहरुको र्ववरण सम्झौिा सम्पन्न बाँकी
1 पोटे्रवि कोल्ड च्र्ाम्वर, ईन्द्रसरोवर-४ 1
2 चन्द्ख ुदमाह ढुङ्गा सडक स्िरोन्निी,इन्द्रसरोबर 

गा.पा.,मकवानपरु
1

3 पौवा, भाँगे, पाटीचौर ग्रामीण सडक स्िरोन्निी 
ईन्द्रशरोबर ५,ईन्द्र सरोवर गा.पा.,मकवापरु

1

4 कफ्िेनी िेखटोि कृर्ष सडक स्िरोन्निी,इन्द्रसरोबर 
गा.पा.,मकवानपरु

1 1

5 िप्सीखोिा तिन्फ्टङ खानेपानी र्ोजना 1
6 राकस खोिा तसस्नोडोि तिन्फ्टङ खानेपानी र्ोजना, 

इन्द्रसरोवर गा.पा.-4, मकवानपरु
1

जम्मा
4 1 2



प्रदेश सिकािबाट हस्तान्तरित कायाक्रम (लवषेश अनुदान)

क्र.सं र्ोजनाहरुको र्ववरण सम्झौिा सम्पन्न बाँकी
1 खड्ब ुबहृि खानेपानी र्ोजना ठेक्का 

तनस्केको

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम (समपुरक अनुदान)

क्र.सं र्ोजनाहरुको र्ववरण सम्झौिा सम्पन्न बाँकी
1

पुिण्डी सिेमिे वीि फाखेि मैत्री पाका सडक लनमााण

तनरन्द्िर
काम 
भएको

2 सानोमाखुध शेरा सडक 1
3 खड्ब ुसकुौरा नर्ाँगाउँ कािपानी सडक 1



क्र.सं र्ोजनाहरुको र्ववरण सम्झौिा सम्पन्न बाँकी
1 प्रर्ानमन्द्री रोजगार कार्धक्रम 1
2 गोरेटोबाटो पक्की तसंढी तनमाधण 1
3 हट्केश्वर मन्न्द्दर ममधि िथा पैदि मागध तनमाधण 1
4 नेवारगाउँ जाने पैदि मागध तनमाधण 1
5 खानीखेि छापखोरीर्ा जाने गोरेटो बाटो ममधि सरु्ार 1
6 प्रर्ानमन्द्री रोजगार कार्धक्रम 1
7 प्रर्ानमन्द्री रोजगार इन्द्रसरोवर-3(ख) 1

जम्मा 7

प्रधानमन्त्री िोजगाि कायाक्रम



अर्धवा र्षधक प्रतिवेदन

आ.व. २०78/०89

न्शक्षा शाखा



न्शक्षक िातिम 
• र्वद्यािर् न्शक्षाको गणुस्िर अतभबरृ्ि सम्बन्न्द्र् र्वद्यािर् व्र्वस्थापन सतमति अध्र्क्ष र न्शक्षक 

अतभभाबक संघका अध्र्क्षहरुिाई अतभमखुीकरण प्रन्शक्षण
• र्वद्यािर् न्शक्षाको गणुस्िर अतभबरृ्ि सम्बन्न्द्र् प्रर्ानाध्र्ापकहरुिाई अतभमखुीकरण प्रन्शक्षण 
• आ.व २०७९/८० मा संचािन हनु ेवार्षधक कार्धक्रम कर्ाधन्द्वर्न सम्बन्न्द्र् प्रर्ानाध्र्ापकहरुिाई 

अतभमखुीकरण
• वािर्वकास सहजकिाध पेशागि क्षमिा र्वकास िातिम 
• आन्द्िररक मलु्र्ाकंन प्रणािी िथा नतिजा व्र्वस्थापन सम्बन्न्द्र् क्षमिा र्वकास िातिम 
• afnaflnsfsf] nflu dgf]k/fdz{ ;DalGw ltglbg] cfwf/e"t lzIfs tflnd – (सगुन नेपालको सहयोगमा) 



र्वज्ञान प्रदधसनी कार्धक्रम 

बैज्ञातनक संकारको र्वकास गदै खोज िथा अनसुन्द्र्ानमा िागेका र्वद्याथीिाई
प्रोत्साहन िथा वैज्ञातनक चेिना अतभबदृ्वी गनधका िातग र्वद्यािर्देन्ख नै
प्रवर्धनात्मक कार्धक्रम संचािन गनध आवश्र्क देन्खएकोिे माध्र्तमक र्वद्यािर्
स्िरीर् र्वज्ञान प्रदधशनी कार्धक्रम



नमनुा कक्षा संचािन 

• र्वद्याथीहरुिाई पढाइप्रति अतभप्ररेरि गनध माध्र्तमक र्वद्यािर्का कक्षा ९ -
१० र्वद्याथीहरुिाई 



र्वद्यािर् सपुररबेक्षण 

• र्वद्यािर्को कतम कमोजोरी पत्ता िागाई सरु्ार गनध र्वद्यािर् सपुररबेक्षण र
कक्षा अबिोकन



तसकाइ उपिन्ब्र् पररक्षण 

• कक्षा ८ र १० को अंग्रजेी, गन्णि र र्वज्ञान र्वषर्को परीक्षा संचािन िथा
तसकाइ उपिन्ब्र् र्वश्लषेण



स्र्ातनटरी प्र्ाड भेनडीङ मेतसन र तडस्पोज मेतसन  
र्विरण 

• र्वद्यािर्मा अध्र्र्नरि छाराहरुिाई मर्हनावाररका समर्मा आवश्र्क पने
मर्हनावारी व्र्वस्थापन सामग्री उपिब्र् गराई उनीहरुको स्वास््र्मा सरु्ार
गरी सोर्ह कारणबाट र्वद्यािर् छोड्ने समस्र्ा सामार्ान गनध

• महाचनुी मार्व र बत्सिा देवी मार्वमा स्र्ातनटरी प्र्ाड भेनडीङ मेतसन र
तडस्पोज मेतसन र्विरण

• सबै र्वद्यािर्िाइ सेतनटरर प्र्ाड र्विरण



ददवा खाजा व्र्वस्था 

• र्वद्यािर् संचािन वरे्को ददन पबुध प्राथतमक कक्षा देन्ख ६ कक्षा सम्म अध्र्न रि
र्वर्ाथीको िातग प्रति तबर्ाथी २० रुपर्ाको दरिे र्वद्यािर् िाइ तनकासा ददने र्वद्यािर्िे
र्वद्यािर्मा खाजा पकाएर खवुाउने



रास्ट्रपति रतनङ् न्शल्ड प्रतिर्ोतगिा 
संचािन 

र्वद्याथीको, शारीररक, मानतसक, सामान्जक सजृनात्मक पक्षको र्वकास गनध 
र्वद्यािर् स्िरीर् रास्ट्रपति रतनङ न्शल्ड प्रतिर्ोतगिा संचािन 



शैलिक सामग्री तथा खेि सामाग्री व्यवथथापन

बािलवकास केन्द्रहरुमा शैलिक सामग्री तथा खेि सामाग्री

लवतिण

 लवद्याियहरुिाई खेि सामग्री लवतिण



छात्रवृलि लवतिण

किा १ देखख किा ८ अध्ययनित छात्रा ि लवद्याथीहरुिाई

छात्रवृलि लवतिण

अपाङ्गता भएका लवद्याथीहरुिाई छात्रवृलि लवतिण



समस्या तथा चुनौतीहरु
 लशिाको गुणस्ति बढ्नु को साटो लदनानुलदन घट्दै जानु

 आम सिोकािवािाको सामुदालयक लवद्याियप्रलत खासै चासो नहुनु

 सबै सिोकािवािािे सामुदालयक लवद्यािय सुधािमा आफ्नो लजमे्मवािी ि कताव्य बहन

नगनुा ि अरुिाई दोष देखाउने प्रबृलि बढ्नु

 शैलिक व्यवथथापन तफा बजेट, जनशखि, प्रोत्साहन ि स्रोत साधनको अभाव



"प्रर्ोगमैरी संरचना, न्शक्षा, पर्धटन र कृर्ष, समिामूिक र्वकास इन्द्रसरोवरको समरृ्ि"

इन्द्रसरोवर गाउँपातिका
गाउँ कार्धपातिकाको कार्ाधिर् 

कुिेखानी, मकवानपरु
बागमिी प्रदेश, नेपाि

आ.व. 207९/८० को
अर्ध-वार्षधक प्रगति सतमक्षा कार्धक्रमको िातग

प्रस्ििुकिाधाः
ई. र्वमि मोिान
प्रार्वतर्क शाखा



पूवाधर्ार र्वकास अन्द्िगधिका र्ोजनाहरुको वडागि 
र्ववरण

तस.नं. वडा नम्बर र्ोजना संख्र्ा कैर्फर्ि

१ वडा नं. १ ३0
२ वडा नं. २ 40
३ वडा नं.३ ३0
४ वडा नं. ४ ३5
५ वडा नं. ५ 35

गाउँपातिकाको जम्मा र्ोजना संख्र्ा १७० 



बजेट श्रोि अनसुार र्ोजनाको र्ववरणहरु

तस.नं. बजेटको श्रोि र्ोजना संख्र्ा कैर्फर्ि

१ नेपाि सरकार
141

२ प्रदेश सरकार
21

३ आन्द्िररक श्रोि
8

जम्मा १७०



समग्रमा गाउँपातिकाको र्ोजनाहरुको प्रगतिको अवस्था तनम्नानसुार रहेका छन।्

योजना संख्या
उपभोिा सलमलत

गठन
लफल्ड सभा

िागत अनुमान

तयाि
योजना सम्झौता काम सुरु भएको काम सम्पन्न भएको

वडा नं. १ 30 20 20 19 16 13 8

वडा नं. २ 40 28 28 27 26 23 21

वडा नं. ३ 30 24 25 24 23 23 6

वडा नं. ४ 35 31 28 27 22 17 14

वडा नं. ५ 35 27 24 24 22 18 14

जम्मा 170 130 125 121 109 94 63
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वडा नं. १ वडा नं. २ वडा नं. ३ वडा नं. ४ वडा नं. ५ जम्मा



समग्रमा गाउँपातिकाको र्ोजनाहरुको प्रगतिको अवस्था तनम्नानसुार रहेका छन।्

योजना संख्या
उपभोिा सलमलत

गठन
लफल्ड सभा िागत अनुमान तयाि योजना सम्झौता काम सुरु भएको काम सम्पन्न भएको

वडा नं. १ 30 67% 67% 63% 53% 43% 27%

वडा नं. २ 40 70% 70% 68% 65% 58% 53%

वडा नं. ३ 30 80% 83% 80% 77% 77% 20%

वडा नं. ४ 35 89% 80% 77% 63% 49% 40%

वडा नं. ५ 35 77% 69% 69% 63% 51% 40%

समग्र

गाउँपालिका
170 76% 74% 71% 64% 55% 37%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

वडा नं. १ वडा नं. २ वडा नं. ३ वडा नं. ४ वडा नं. ५ समग्र गाउँपालिका



आ.व. २०७९/८० मा सम्पन्न  भएका र्ोजनाहरुको कामको पररमाण
सडक िफध   

तस.नं. काम को र्ववरण वडा नं 
१ 

वडा नं 
२ 

वडा नं 
३ 

वडा नं 
४ 

वडा नं 
५ 

ठेक्का जम्मा कै

१ नर्ाँ ट्राक(तम.) ०.०० २०५.०० ८००.0 ०.00 ००.०0 1005.0

२ सडक चौडा( तम.) ५७३.०० ५७४.०० १००.०० ३१००.०० ०.०० ०.0 ४३४७.0

३ 
स्टक्चर तनमाधण ( घ.तम) 

मेसेनरर ०.०० ३१.०० ९०.०० १२.०० ०.०० ०.०० १३३.००

4
स्टक्चर तनमाधण ( घ.तम) 

ग्र्ातबन ४६.०० ४४.०० १२०.०० ०.०० ४४.०० ०.०० २५४.0

5 कच्ची नािी तनमाधण (तम.) १२५६.० ८००.०० ०.०० ६८५०.०० ०.० ०.०० ८९०६.0



आ.व. २०७९/८० मा सम्पन्न  भएका र्ोजनाहरुको कामको पररमाण
सडक िफध   

तस.नं
.

काम को र्ववरण वडा नं 
१ 

वडा नं 
२ 

वडा नं 
३ 

वडा नं 
४ 

वडा नं 
५ 

ठेक्का जम्मा कै

६ पक्की  नािी तनमाधण (तम.) ०.०० ०.०० १२०.०० ०.०० १४०.०० ०.०० २६०.0

७ ग्राभेि र्वच्छाएको ( तम.) १२०२.०० ०.०० ०.०० ६४८०.०० ०.०० ००.०० ७६८२.0

८ सडक ढिान( तम.) ०.०० ७७.६ २०.०० १२०.०० ५८.०० ००.०० २७५.६

९ ह्यमु  पाईप /पाईप (वटा ) ०.०० ३.०० ००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ३.0

१० पिु/कल्भटध ०.०० १.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०० १.0



आ.व. २०७९/८० मा काम सम्पन्न  भएका र्ोजनाहरुको कामको पररमाण
खानेपानी  िफध   

तस.
नं.

काम को र्ववरण वडा नं 
१ 

वडा नं 
२ 

वडा नं 
३ 

वडा नं 
४ 

वडा नं 
५ 

ठेक्का जम्मा कैर्फ
र्ि

१ पाईप िाईन(तम) १०६०.००   ४२५०.०० ५०००.० ०.०० ०.०० ००.०० १०३१०.०

२ टंकी तनमाधण (वटा) ०.०० १.०० २.०० ०.०० ०.०० ०.०० ३.००

३ इन्द्टेक तनमाधण(वटा) १.०० २.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ३.०० 

४ टंकी/इन्द्टेक ममधि 
(वटा) ०.०० १.०० १.०० १.०० १.०० ०.०० ४.०० 

5 टंकी खररद ति ०.०० १००००.०० ५०००.०० ०.०० ०.०० १५०००.०

6 र्ारा तनमाधण (वटा) ०.०० ६.०० ६०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ६६.०० 

7 सोिार सेट जडान ०.०० ०.०० ०.०० १.०० ०.०० ०.०० १.०० 

8 तबर्तुिकरण  १.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० १.०० 



आ.व. २०७९/८० मा काम सम्पन्न  भएका र्ोजनाहरुको कामको पररमाण
भवन  िफध   

तस.नं
.

काम को र्ववरण वडा नं 
१ 

वडा नं 
२ 

वडा नं
३ 

वडा नं 
४ 

वडा नं 
५ 

जम्मा कैर्फर्ि

१ मन्न्द्दर नर्ा तनमाधण ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००
ममधि ०.०० ०.०० ०.०० 1.०० ०.०० 1.०० 

२ सामदुार्र्क भवन नर्ा तनमाधण ०.०० २.०० ०.०० १.०० ३.०० ६.००
ममधि ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३ तबद्यािर् नर्ा तनमाधण ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
ममधि ०.०० ०.००० १.०० ०.०० १.०० २.०० 

४ स्वास््र् भवन  
नर्ा तनमाधण ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

ममधि 1.०० ०.०० 1.०० ०.०० ०.०० 2.०० 

५  
अन्द्र्(प्रतिक्षिर्

घेराबार,मरन 
घाट ........) 

नर्ा तनमाधण ४.०० ३.०० ०.०० १.०० २.०० १०.०० 

ममधि ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 



आ.व. २०७९/८० मा काम सम्पन्न  भएका र्ोजनाहरुको कामको पररमाण
भवन  िफध   

तस
.नं
.

काम को र्ववरण वडा 
नं 
१ 

वडा 
नं 
२ 

वडा नं
३ 

वडा नं
४ 

वडा नं
५ 

जम्मा कैर्फर्
ि

6  तबर्तुिकरण

हाउस वार्ररंग १.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० १.०० 

ग्रातमण 
तबद्यिुीकरण ०.०० १.०० ०.०० ०.०० ०.०० १.०० 



आ.व. २०७९/८० मा काम सम्पन्न  भएका र्ोजनाहरुको कामको पररमाण
तसंचाई िफध   

तस
.नं
.

काम को र्ववरण वडा नं
१ 

वडा नं 
२ 

वडा नं 
३ 

वडा नं
४ 

वडा 
नं 
५ 

ज
म्मा

कैर्फर्ि

१
१

नर्ा तसँचाई कुिो 
तनमाधण (तम ) ०.००  ००.०० 30.०० ०.०० ०.०० 30.००

२ तसँचाई कुिो
ममधि ००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ००.०० 

3
तसचाँईको िातग 

पाइप िाइन 
र्वस्िार

15.०० ४१.०० 56.००



आ.व. 207९/८० मा सम्पन्न भएका र्ोजनाहरुको कामको 
र्ववरणको सारांश

नर्ाँ ट्राक
(तम.)

सडक चौडा
( तम.)

कन्च्च नाति 
तनमाधण( 
तम.)

पक्की नािी 
तनमाधण
( तम.)

स्टकचर 
तनमाधण
(घ.तम)

सडक 
ढिान( 
तम.)

ग्राभेि( तम.) पिु/क
ल्भटध

ह्यमु पाईप 
/पाईप 
(वटा)

१००५ ४३४७ ८९०६ २६० ३८७ २७५।६ ७६८२ १ ३

सडक र्ोजना

पाईप 
िाईन(तम)

टंकी 
तनमाधण(वटा)

इन्द्टेक  
तनमाधण(वटा)

टंकी/ इन्द्टेक 
ममधि(वटा)

र्ारा 
तनमाधण(वटा)

सोिार  
सेट जडान

स्टक्चर तनमाधण  
(घ.तम)

तडप बोरीङ

१०३१० ३ ३ ४ ६६ १ 0 0

खानेपानी र्ोजनाहरु



संघीर् सरकारबाट हस्िान्द्िररि र्ोजनाहरु

तस.
नं.

र्ोजनाको नाम वडा 
नं.

बजेट रकम ठेक्का सम्झौिा रकम रु. कैर्फर्ि

1 काप्राङ खानेपानी
र्ोजाना

३ २५,००,००० बोिपर आव्हान भएको

2. बत्सिादेर्व मा.र्व. 
छारावास तनमाधण

३ ८०,००,००० 58,65,931.32 

संन्घर् सरकार तबशेष अनदुानको र्ोजनााः



संघीर् सरकार समपरुक अनदुानका र्ोजानाहरु

तस.
नं. र्ोजनाको नाम वडा 

नं.

बजेट रकम रु. ठेक्का 
सम्झौिा 
रकम रु.

कैर्फर्ि
संघीर् सरकार गाउँपातिका जम्मा

1 पाटी चौर राम माददर 
पौवा सडक

५ १,५०,००,०००..00 १,33,77,०००.00 2,83,77,000.00 ठेक्का 
सम्झौिा
हनु वाँकी



प्रदेश सरकारबाट तबषेश अनदुान
तस.नं. र्ोजनाको नाम वडा नं. बजेट रकम कैर्फर्ि
१ खड्प ुवहृि खानेपानी र्ोजाना ५ ४०,००,००० बोिपर आव्हान भएको



प्रदेश सरकारबाट समपरुक अनदुानतस.
नं. र्ोजनाको नाम वडा नं.

बजेट रकम रु. 
ठेक्का सम्झौिा 
रकम रु.

कै.प्रदेश सरकार गाउँपातिका जम्मा

1 परुण्डी सिेमिे वीर
फखेि मैरी पाकध
सडक तनमाधण

४ ९९,५९,०००.00 ८८,८१,०००.00 १,८८,४०,000 1,17,72,130.84

2 खड्पु सकुौरा नर्ाँ गाउँ
कािापानी सडक

१-२-५ ९९,९७,०००.00 89,05,000.00 1,89,02,000 1,19,87,385.7

3 सानो माखुध शेरा सडक 1 ९८,९८,०००.00 88,37,000.00 1,87,35,000 1,03,51,473.51



प्रदेश सरकार- शसिध अनदुान
तस.नं. र्ोजनाको नाम वडा 

नं.
बजेट रकम सम्झौिा रकम रु कैर्फर्ि

१ पौवा,भाँगे,पाटीचौर
ग्रातमण सडक स्िरोन्नति

५ ५०,००,०००.00 35,46,457.16



गाउँपातिकाको प्रशासकीर् भवन

भवन तनमाधण स्थि िर्ार हुदैँ भवन तनमाधणको िातग तसल्र्ान्द्र्ास हुदैँ



गाउँपातिकाको प्रशासकीर् भवन
भवन तनमाधण कार्धको नाँपजाजँ भवन तनमाधणको हाि सम्मको प्रगति



"वीर" फाखेि मरी पाकध
भवनको जग िर्ारी हुदैँ भवन तनमाधणको हाि सम्मको प्रगतिभवनको जग िर्ारी हुदैँ



तनमाधणार्ीन चौिारा तनमाधण Stone Memorials तनमाधण हुदैँ
"वीर" फाखेि मरी पाकध



चट्याङ जोन्खम न्द्रू्नीकरणको िातग छापखोररर्ामा अतथधङको 
काम



सामदुार्र्क भवनहरु
 टोड्के सामुदालयक भवन

 सुकौिा सामुदालयक भवन



परुण्डी सामदुार्र्क भवन



थुम्चे डाँडा लसंढी लनमााण -२ किंकी खानेपालन टंकी खरिद



शेिा सानोमाखुा सडक वाडा -१

टोड्के हँुदै गुम्वा जाने सडक -२



सले्ल खानेपानी वडा नं -२



गाउँपातिका प्रतिक्षािर्





खानेपानी योजनाहरु



सडक पूवाधर्ारका र्ोजनाहरु



सडक पूवाधर्ारका र्ोजनाहरु



सडक पूवाधर्ारका र्ोजनाहरु



मरणघाट, मन्न्द्दर तनमाधण िथा ममधि र्ोजना



शौचािर् तनमाधण



अन्द्र् पूवाधर्ार तनमाधण र्ोजना

सानोमाख ुस्वास््र् इकाई भवन रुपादेवी आर्ारभिू र्वद्यािर्



र्न्द्र्वाद।



अर्धवा र्षधक प्रतिवेदन

आ.व. २०78/०89

सामान्जक सरुक्षा िथा पञ्जीकरण शाखा



Strengthening System for Social Protection and Civil Registration (SSSPCR)

सामान्जक सरुक्षा िथा ब्र्न्िगि घटना दिाध प्रणािी सदुृढीकरण आर्ोजना

जन्द्म, मतृ्र्ु िथा अन्द्र् व्र्न्िगि घटना दिाध (गने ऐन), २०३३ िथा त्र्सको कार्ाधन्द्वर्नको
िातग बनेको तनर्माविी, २०३४ को प्रावर्ान बमोन्जम जन्द्म, मतृ्र्,ु र्ववाह, बसाइँ सराई र सम्बन्द्र्
र्वच्छेद गरी पाँच प्रकारका घटना दिाध गराउनु पने प्रावर्ान छ । गाउँपातिकाको वडास्िरमा स्थानीर्
पन्ञ्जकातर्कारीको कार्ाधिर् स्थापना गरी व्र्न्िगि घटना दिाध हुँदै आएको सन्द्दभधमा नेपाि सरकारिे
गरेको अन्द्िराधर्िर् प्रतिवििा अनसुार सन् २०२४ सम्ममा सबै प्रकारका व्र्न्िगि घटना दिाधिाई शि
प्रतिशि प¥ुर्ाउने िक्ष्र् तिएको छ । २०६८ को जनगणना अनसुार नेपािमा ६४ प्रतिशि घटना मार
समर्मा दिाध हनुे गरेका छन् । दिाध भएका घटनाको र्वश्लषेणबाट शासन सञ्चािन िथा र्वकास
व्र्वस्थापनको िातग आवश्र्क ि्र्ाङ्कीर् र्ववरणहरु उपिब्र् गराउने संस्थागि व्र्वस्था कार्म गनध थप
काम गनुधपने आवश्र्क देन्खन्द्छ ।

आतथधक बषध २०७३।७४ मा बाईस िाख भन्द्दा बढी िाभग्राहीिाई राज्र्द्वारा उपिब्र् गराउँदै
आएको सामान्जक सरुक्षा भत्ता िाभग्राहीको संख्र्ा बढेसँगै र्थाथधपरक ढंगिे िोर्कएको समर्मा सहज
िररकािे र्विरण गने गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता व्र्वस्थापन सम्वन्द्र्ी कार्धिाई सदुृढीकरण गनध आवश्र्क
देन्खएको छ । र्स पषृ्ठभतूममा रार्िर् पररचर्पर िथा पञ्जीकरण र्वभागको दीघधकातिन र्ोजना समेिको
आर्ारमा नेपाि सरकार र र्वश्व बैक बीच भएको सम्झौिा अनसुार सामान्जक सरुक्षा िथा व्र्न्िगि घटना
दिाध प्रणािी सदुृढीकरण आर्ोजना सञ्चािनमा आएको हो ।



गाउँपालिकामा अलधकांश सामालजक सुििा तथा पञ्जीकिण सम्बखि लनलत तथा कायाक्रम कायाान्वयनको प्रमुख

लनकाय सामालजक सुििा तथा पञ्जीकिण शाखा हो । नेपाि सिकाि गृहमन्त्रािय, िालरि य परिचयपत्र तथा पञ्जीकिण

लवभाग माफा त "सामालजक सुििा तथा व्यखिगत घटना दताा प्रणािी सुदृढीकिण आयोजना" अन्तगात यस इन्द्रसिोवि

गाउँपालिकामा पलन सामालजक सुििा तथा पञ्जीकिण शाखा (इकाई) थथापना गिी सामालजक सुििा ि पञ्जीकिणसँग

सम्बखित काया सञ्चािन हँुदै आएको छ । यस गाउँपालिका लभत्र प्रवाह गनुापने सामालजक सुििा तथा पञ्जीकिण सम्बखि

सेवाहरु लवभाग माफा त वालषाक कायाक्रमको रुपमा सामालजक सुििा तथा पञ्जीकिण शाखामा प्राप्त हुन्छ । यसिी प्राप्त

भएका कायाक्रमहरुको प्रभावकािीता, नलतजा तथा सूचाङ्क ि तथ्याङकिाई आधाि मानेि आगामी कायाक्रमहरु नीलत

लनमााण तहवाट लनधाािण भएका हुन्छन् ।

इन्द्रसिोवि गाउँपालिकामा आ.व. २०७९/०८० मा सामालजक सुििा तथा पञ्जीकिण शाखा माफा त सम्पादन

भएका समग्र कायाहरु, सामालजक सुििा तथा पञ्जीकिण सम्बिमा भएका गलतलवलध, व्यखिगत घटना दताा तथा सामालजक

सुििाको वालषाक लवविण, कायासम्पादनमा भएका समस्या तथा चुनौतीहरुको सेिोफेिोमा िहेि यो प्रलतवेदन तयाि पारिएको

छ । यो प्रलतवेदनको लवषयवसु्त व्यखिगत घटनादताा तथा सामालजक सुििासँग सम्बखित िहेका छन् । यस प्रलतवेदनको

अध्ययनबाट सामालजक सुििा तथा पञ्जीकिण शाखािे गना सकेका ि गना प्रयत्न गरिएका िेत्रहरु देखखनेछन् ।



सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दताय

सामाजिक सुरक्षा काययक्रम

पररचय

सम्पाजदत कृयाकलाप

अर्यवाजषयक प्रजतवेदन

समस्या तथा चुनौती

व्यक्तिगत घटना दताय

पररचय

सम्पाजदत कृयाकलाप

अर्यवाजषयक प्रजतवेदन

समस्या तथा चुनौती



मालनस सलक्रय जीवन यापन गरििहेका बेिामा होस् या असि अवथथामा होस उसका आधािभूत मानवीय

आवश्यकताहरु पूिा हुने सुलनलितता हुनु नै सामालजक सुििा हो । िालरि य परिचयपत्र तथा पञ्जीकिण लवभागबाट

लवतिण भैिहेको सामालजक सुििा भिा “सामालजक सहयोग” अन्तगात “नगद प्रवाह” कायाक्रम हो । िाभग्राहीिे

यस्तो भिा िकम बुझेकोमा कुनै पलन दालयत्व बहन गनुा नपने भएकािे यो लनिः शता अनुदानको रुपमा िहेको छ । हाि

नेपाि सिकाििे देशभि मुख्य सातवटा िलित समुहहरुिाई लवलभन्न दिमा भिा लवतिण गरििहेको छ ।

नगद प्रवाह कायाक्रम २०५१ साउनदेखख गृह मन्त्राियिे बृद्धभिाका रुपमा ७० वषामालथका

नागरिकहरुिाई रु. १०० को दििे नमुनाको रुपमा २० लजल्लाबाट शुरु भई देशभि लवतिण गना थालिएको हो ।

आ.व.२०५२/०५३ बाट भने यस कायाक्रमिाई सामालजक सुििा भनी सम्बोधन गिी थथानीय लवकास

मन्त्राियअन्तगात िाखी जेष्ठ नागरिक िगायत लवधवा ि अपाङ्गता भएका नागरिकहरुिाई समेत लनयलमत रुपमा

प्रदान गदै आएकोमा हाि यसको दायिा अझ लवस्ताि भएको छ ।

क) सामाजिक सुरक्षा काययक्रम
पररचय



क्रमशः ...

साथै समय ि िलित वगाअनुसाि भिाका दिहरु पलन सोलहबमोलजम परिमाजान गरिंदै

िलगएको छ । भिा लवतिण कायािाई सिि ि पािदशी बनाउन अनिाइन प्रलवलध ि बैंलकङ्ग प्रणािीमाफा त

लवतिण गनेकाया अलघ बलढिहेको छ । सामालजक सुििा भिा लवतिण कायालवलध, २०७७ िे सबै थथानीय

तहहरुिे समू्पणा िाभग्राहीहरुको लवविण MIS प्रणािीमा प्रलवर गनुापने, कानुनबमोलजम नाम दताा,

िगतकट्टा ि नवीकिण गनुापने तथा बैंकको पहँुच भएका सबै थथानीय तहिे अलनवाया रुपमा बैंकमाफा त

लवतिण गनुापदाछ ।

सोही अनुसाि इन्द्रसिोवि गाउँपालिकामा पलन गत आ.व.2077/078 को पलहिो चौमालसक

लकस्तादेखख बैंलकङ प्रणािीमा सामालजक सुििा भिा लवतिण गना सुरु गिी सोही आ.व. को दोस्रो

चौमालसक लकस्तादेखख पूणारुपमा बैंलकङ प्रणािीमा सामालजक सुििा लवतिण गना थालिएको हो । हाि पलन

ग्लोबि आईएमई बैंकको इन्द्रसिोवि शाखा माफा त तै्रमालसक रुपमा बैंलकङ प्रणािी माफा त सामालजक

सुििा भिा लवतिण गरिँदै आएको छ ।



१ २ ३ ४ ५

१ अन्द्र् जेष्ठ नागररक भत्ता 149 152 189 69 117 676
२ जेष्ठ नागररक दतिि 1 4 3 0 4 12
३ जेष्ठ नागररक एकि मर्हिा 46 23 32 21 31 153
४ र्वर्वा 81 50 73 43 56 303
५ पूणध अपाङ्गिा भत्ता 14 7 12 2 3 38
६ अति अशि अपाङ्गिा भत्ता 20 23 19 6 16 84
७ दतिि बािबातिका 0 4 4 2 6 16

311 263 332 143 233 1282जम्मा

क्र.सं. िन्क्षि समूह
वडा नं. 

जम्मा 

सामाजिक सुरक्षा पररचयपत्र नवीकर 

गत आ.व.207८/07९ मा

सामालजक सुििा भिा

खाइपाई आएका

िाभग्राहीहरुको

आ.व.207९/0८० मा भिा

प्राप्त गनाका िालग ५ वटै

वडाबाट िाभग्राहीहरुको

लनवेदन संकिन गिी कुि

१२८२ जनाको सामालजक

सुििा परिचयपत्र नलवकिण

गरिएको छ।





संरक्षकका लाजग जसफाररस

अशिअवस्थामा रहेका लाभग्राहीहरुको

वडाबाट प्राप्त पत्रानुसार िााँचबुझ गरी

संरक्षक राख्न जसफाररस प्रदान गररयो ।

33 वटा ।

खाता बन्द गने जसफाररस

मृतु्य भएका लाभग्राहीको खातामा भएको

रकम हकवालाले रकम जझक्न तथा खाता

बन्द गनय संरक्षक तथा हकवालालाई

जसफाररस प्रदान गररयो ।

18 वटा ।

जसफाररस



गाउँपालिकाको ५ वटै

वडाहरुबाट आ.व. 

207९/0८० मा सामालजक

सुििा भिा प्राप्तगना योग्य

व्यखिहरुबाट प्राप्त भएका

कुि १८६ वटा नयाँ

लनवेदनहरुिाई प्राप्त

प्रमाणका आधािमा

छानवीन गिी एम.आई.एस. 

अपिेटि ि लफल्ड सहायक

माफा त लवभागको प्रणािीमा

इन्ट्ि ी गरियो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लाजग प्राप्तनयााँ जनवेदनको प्र ालीमा

इन्ट्र ी

१ २ ३ ४ ५
१ अन्द्र् जेष्ठ नागररक भत्ता 32 43 31 15 27 148
२ जेष्ठ नागररक भत्ता (दतिि) 0 0 1 0 0 1
३ जेष्ठ नागररक एकि मर्हिा 2 2 2 0 1 7
४ र्वर्वा 6 4 0 2 2 14
५ पूणध अपाङ्गिा भत्ता 0 2 1 0 0 3
६ अति अशि अपाङ्गिा भत्ता 4 2 3 0 2 11
७ दतिि बािबातिका 0 1 1 0 0 2

44 54 39 17 32 186जम्मा

क्र.
सं.

सामान्जक सरुक्षाको र्कतसम 
वडा नम्बर

जम्मा





“

”

िाभग्राहीको उपखथथलत लबना नै नयााँ लाभग्राहीहरु १86 िनाको बैंक खाता सञ्चालन गनुाका साथै सामालजक सुििा

भिाको पलहिो ि दोस्रो तै्रमालसक लकस्ताको िकम बैंलकङ प्रणािी माफा त सबै िाभग्राहीको खातामा जम्मा गरियो।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता तै्रमाजसक रुपमा जवतर 

क्र.

सं.
लजक्षत समुह

पजहलो तै्रमाजसक
पजि नवीकर 

भएकालाई प.तै्र.
दोस्रो तै्रमाजसक

िम्मा रकम

संख्या रकम संख्या रकम संख्या रकम

1 अन्य जेष्ठ नागरिक भिा 781 8848668.00 7 84000.00 803 9489259.00 18421927.00

2 जेष्ठ नागरिक भिा (दलित) 14 109060.00 0 0.00 13 103740.00 212800.00

3 जेष्ठ नागरिक एकि मलहिा 152 1199660.00 2 15960.00 160 1260840.00 2476460.00

4 लवधवा (आलथाक सहायता) 319 2516360.00 2 15960.00 318 2523365.00 5055685.00

5 क वगा 41 490770.00 1 11970.00 42 502740.00 1005480.00

6 ख वगा (आलथाक सहायता) 91 557536.00 0 0.00 92 585200.00 1142736.00

7 दलित वािवालिका 18 27132.00 0 0.00 18 27504.00 54636.00

िम्मा 1416 13749186.00 12 127890.00 1446 14492648.00 28369724.00



सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुिानी जशजवर

सञ्चालन
सेवा प्रदायक बैंकसँग समन्वय गिी

िाभग्राहीको खातामा भिा िाखखसकेपलछ

आ.व.2079/080 को पलहिो तै्रमालसक

लकस्ताको सा.सु. भिा लवतिणका िालग

भुिानी लशलवि सञ्चािन गरियो ।



सेवा प्रदायक बैंकसाँग समन्वय गरी लाभग्राहीको खातामा भत्ता राक्तखसकेपजि आ.व.2079/080 को दोस्रो

तै्रमाजसक जकस्ताको सा.सु. भत्ता जवतर का लाजग भुिानी जशजवर सञ्चालनका तक्तिरहरु...







सेवा प्रदायक बैंकसँग समन्वय गिी सामालजक सुििा भिा

भुिानी लशलवि सञ्चािनको समयमा लशलवि सञ्चािन थथि

सम्म पलन आउन नसके्न केही िाभग्राहीको घिमै पुगी

सामालजक सुििा भिा लवतिण गरियो ।



सेवा प्रदायक बैंकसँग समन्वय गिी सामालजक

सुििा भिा भुिानी लशलवि सञ्चािनको समयमा

लशलवि सञ्चािन थथि सम्म पलन आउन नसके्न

केही िाभग्राहीको घिमै पुगी सामालजक सुििा

भिा लवतिण गरियो ।



“

”

आ.व. २०79/०80 मा ५ वटै वडाहरुबाट सामालजक सुििा भिा प्राप्त गरििहेका िाभग्राहीहरुको वडाका

लसफारिस ि प्राप्त प्रमाणका आधािमा छानवीन गिी जम्मा 31 जनाको िगत कट्टा गरियो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीहरुको लगत

कट्टा

वडा नम्बर

लगत कट्टा गनुयको कार हरु

िम्मा

बसाइसराइ मृतु्य दोहोरो दताय
एकल मजहलाले जववाह

गरेको
पेन्सन

िने्मर ६० मजहना पुरा

भएको
अन्य

१ 0 ५ २ 0 ० 0 ० 7

२ 0 ७ 1 0 0 ० ० 8

३ 0 ११ 0 0 ० १ 0 12

४ 1 १ 0 0 0 0 0 2

५ 1 १ 0 0 ० ० 0 2

िम्मा 2 25 3 0 0 1 0 31



बसाइसिाइ, 2

मृतु्य , 25

दोहोिो दताा, 3

जने्मि ६० मलहना पुिा भएको, 1

लगत कट्टाको अवस्था

बसाइसिाइ

मृतु्य

दोहोिो दताा

जने्मि ६० मलहना पुिा भएको



सामाजिक सुरक्षा अन्तगयत सम्पाजदतअन्य कृयाकलापहरुः -

 सामालजक सुििा भिाको प्रते्यक तै्रमालसक लकस्तामा सञ्चािन हुने भुिानी लशलविमा थथानीय तह आयोजना समन्वय

सलमलतका पदालधकािी, जनप्रलतलनधी तथा कमाचािीहरुद्धािा अनुगमण गरियो ।

 थथानीय तह आयोजना समन्वय सलमलतको २ पटक बैठक सञ्चािन गरिएको ।

 सा.सुको नयाँ लनवेदन, नवीकिण सम्बखि सूचना फािमहरु ि िोगो सलहतको नेपािी कागज छपाइ वडा

कायााियहरुमा पठाइयो।

 मृतु्य भएका िाभग्राहीहरुको िगत कट्टा भएपिात लफताा गनुापने िकम िाभग्राहीकै खातामा िोक्का िाखखयो ।

 मृतु्य भइ सकेको िाभग्राहीको मृतु्य दताा नगिी संििकिे िकम लिलक लिएकाहरुबाट 29 हजाि रुपैयँा िकम असुि

उपि गरियो ।



 प्रणािीमा प्रलवर गरिएका पुिाना िाभग्राहीहरु अथाात नवीकिण गरिएका िाभग्राहीहरुको लवविण अपुिो ि

फिक लवविण भएकाहरुको छानलबन गिी नवीकिणमा प्राप्त कागजपत्रको आधािमा लवविण सच्याउने, शुद्दता जाँच

गिी शुखद्धकिण गरिएको छ । साथै प्रणािीमा फोटो, नागरिकता िगायत आवश्यक कागजपत्र पुिा नभएका िाभग्राही

हरुको कागज पत्र थयान गिी अपिोड गने काया गरििहेका छौ ँ ।

 सामालजक सुििा भिा प्राप्त गने िाभग्राहीहरुको लवविण ि भिा प्राप्त गिेका िाभग्राहरुको लवविण, िगत कट्टा

भएकाको लवविण तथा नयाँ नाम दताा भएकाहरुको लवविण मालसक/तै्रमालसक/अधावालषाक प्रलतवेदन सामालजक

सञ्जाि ि गाउँपालिकाको वेबसाइटमा समेत सावाजलनक गरियो ।

सामाजिक सुरक्षा अन्तगयत सम्पाजदतअन्य कृयाकलापहरुः -



ख) व्यक्तिगत घटना दताय
पररचय

िाज्यमा बसोबास गने प्रते्यक व्यखिका महत्वपूणा व्यखिगत घटनाहरुिाई आलधकारिक रुपमा िेकडा

िाख्नुिाई व्यखिगत घटनादताा भलनन्छ । हाम्रो देशमा जन्म, मृतु्य, लववाह, बसाईंसिाई ि सम्बिलवचे्छद गिी पाँच

लकलसमका घटनाहरुिाई लिइन्छ । यसअन्तगात सम्बखित कायााियहरुिे िेकडा िाखे्न, भण्डािण गने, उपयोग तथा

लवतिणसम्बिी कायाहरु गदाछन् । नेपािमा व्यखिगत घटना दताा सम्बिमा “जन्म, मृतु्य तथा अन्य व्यखिगत घटना

९दताा गने० ऐन, २०३३” आएपलछ २०३४ बैशाख १ गतेदेखख १० लजल्लाबाट शुरु गिी १७ चिणमा लवस्ताि गरिंदै २०४७

बैशाख १ बाट नेपािभि िागू भएको हो ।

शुरुमा गृहपञ्चायत मन्त्राियअन्तगात िही लजल्ला प्रशासन कायाियमाफा त यस काया गरिंदै आएकोमा २०५०

श्रावणबाट थथानीय लवकास मन्त्राियको पञ्जीकिण शाखाबाट सञ्चािन हुन थािेको हो । लमलत २०७५ आलिनमा िालरि य

परिचयपत्र व्यवथथापन केन्द्र ि केन्द्रीय पञ्जीकिण लवभागको एकीकिण पिात् पुनिः गृह मन्त्राियअन्तगात िहेको छ ।हाि

िालरि य परिचयपत्र तथा पञ्जीकिण ऐन, २०७६ को साथसाथै िालरि य परिचयपत्र तथा पञ्जीकिण लनयमाविी, २०७७

कायाान्वयनमा छ ।



पुरूष मजहला 
तेश्रो 
जलङ्ग

िम्मा पुरूष मजहला 
तेश्रो 
जलङ्ग

िम्मा
दताय 
संख्या

सदस्यको 
संख्या

दताय 
संख्या

सदस्यको 
संख्या
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 िम्मा ९६ ९१ ० १८७ ४४ २९ ० ७३ ११ ७० १ १ १० २८ ० ३५२

बसाई सरी िाने 

बे
व
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र
से

िम्मा वडा

नम्बर

व्यक्तिगत  घटना दतायको अर्य वाजषयक प्रजतवेदन

  आ.व. २०७९/०८०

 दताय जमजत  देक्तख :  २०७९-०४-०१   दताय जमजत  सम्म  :  २०७९-०९-३०

िन्म मृतु्य

सम्बन्ध  
जबचे्छद

जववाह 

बसाई सरी आएको 



187

73

11

70

1
10

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

जन्म मृतु्य सम्बि लबचे्छद लववाह बसाई सिी आएको बसाई सिी जाने

घटना दतााको संख्या

जन्म मृतु्य सम्बि लबचे्छद लववाह बसाई सिी आएको बसाई सिी जाने



0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ward no 1 Ward no 2 Ward no 3 Ward no 4 Ward no 5

पुरूष 11 36 20 10 19

मजहला 17 27 18 9 20

तेश्रो जलङ्ग 0 0 0 0 0

11

36

20

10

19
17

27

18

9

20

0 0 0 0 0

पुरूष

मजहला

तेश्रो जलङ्ग

िन्मदतायको अवस्था
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सम्बन्ध जवचे्छदको अवस्था
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बसाई-सराइ दतायको अवस्था



१-३५ जदन ३६-३६५ जदन १-१० वषय ११-२० वषय २१-३० वषय िम्मा

जन्म २८ ३५ ८१ २८ १५ १८७

मृतु्य ३९ १७ १२ ३ २ ७३

सम्बि  लबचे्छद ५ ३ ३ ० ० ११

लववाह २१ १३ ३१ ३ २ ७०

बसाई सिी आएको १ ० ० ० ० १

बसाई सिी जाने १० ० ० ० ० १०

िम्मा १०४ ६८ १२७ ३४ १९ ३५२

दताय प्रकार

इन्द्रसरोवर गाउाँपाजलका

(सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकर  शाखा)

व्यक्तिगत  घटना र दतायको समय अन्तर अनुसार अर्य वाजषयक प्रजतवेदन

  आ.व. २०७९/०८०

दताा लमलत  देखख :  २०७९-०४-०१   दताा लमलत  सम्म  :  २०७९-०९-३०   वषा  देखख  :  ०   वषा  सम्म  :  ३०   दताा अन्ति  :  १०

दताय भएको वषय



व्यक्तिगत घटना र दतायको समय अन्तर अनुसार वाजषयक

प्रजतवेदन



 सबै वडाबाट लनयलमत रुपमा अनिाईन व्यखिगत घटनादताा काया सञ्चािन गनुाका साथै घटना दतााका क्रममा

वडा सलचबहरुिाई प्रणािीगत तथा नीलतगत लवषयमा आएका समस्याहरुको एलनडेस्क, फोन ि लफल्ड सहायकको

परिचािन माफा त समाधान तथा सहजीकिण गरियो।

 सबै वडामा VPN Connect गरि प्रणािी सञ्चािन गने व्यवथथा गरियो ।

 अनिाईन व्यखिगत घटना दताा सुरुभए यता 2079/03/32 गतेसम्म दताा भएका घटनाहरुको घटना दताा लकताब

प्रमालणकिण गना तयािीका काया भैिहेको।

 वडा सलचब माफा त गरिने Digitization को Data चेकजाँच ि स्वीकृतीको काम अखन्तम चिणमा िहेको छ ।

व्यक्तिगत घटना दताय अन्तगयत सम्पाजदत अन्य कृयाकलापहरुः -



आयोिना सम्बक्तन्ध समस्या तथा समार्ानका लाजग जिमे्मवार

जनकायः -

 सामालजक सुििाका िाभग्राहीहरुको कागजपत्र पूणा नभइ वडाबाट गाउँपालिका तथा बैंक

सम्म पुगे्न/पठाउँने गरिएको हँुदा िाभग्राहीहरुिे सास्ती खेप्नपिेको अवथथा िहेकोिे

सम्बखित वडा कायााियिे िाभग्राहीहरुका कागजपत्र पूणा रुजु गिी नपुग भएमा आवश्यक

कागजपत्रको प्रकृया पुिा गिेि मातै्र गाउँपालिका तथा सेवा प्रदायक बैंकमा पठाउँन समन्वय



आयोिना सम्बक्तन्ध चुनौती तथा जिमे्मवार जनकायः -

1. आ.व.2077/078 मा नै सकाउनु पने लडलजटाइजेशनको डाटा जाँच तथा स्वीकृतीको काया

2079/080 सम्म पलन पूणा रुपमा नसलकएको कािण आगामी लदनमा अनिाईन प्रणािीमा उि

डाटाको प्रयोग गिी घटना दताा गना नसलकने भएको हँुदा सो काया चुनौतीको रुपमा िहेकोिे काम

बाँकी िहेका वडा कायााियिाई सो लवषयप्रलत ध्यान आकषाण गनुापने देखखन्छ।

क्रमश...



आयोिना सम्बक्तन्ध चुनौती तथा जिमे्मवार जनकायः -

2. सामालजक सुििा भिाको नवीकिण तथा नयाँ लनवेदनका क्रममा िाभग्राहीहरुको यथाथाता पलहचान,

वास्तलवकता यलकन, आवश्यक कागजपत्र चेकजाँज तथा योग्यताको पूणारुपमा अध्ययन ि लवशे्लषणमा

कमीकमजोिी अझैपलन यथावत िहेको छ । जसका कािण केही मृत िाभग्राहीको नवीकिणको

लनवेदन प्राप्त भएको, केही िाभग्राहीको प्रणािीमा दोहोिो प्रलवरी हुने गिेको ि केही मृतु्य भैसकेका

िाभग्राहीहरुको समयमै मृतु्य दताा तथा िगत कट्टा नहँुदा सामालजकस सुिि भिा लनकासा भैिहेको

िगायतका लनकै्कनै जलटि चुनौतँीहरु िहेका कािण यस्ता लवषयमा वडाहरुिे प्राथलमकताका साथ

लजमे्मवाि नभएमा भलवष्यमा गाउँपालिका प्रलत नै प्रश्न उठ्न सके्नछ ।



आयोिना अन्तगयत स्थानीय तहको जवजत्तय प्रगती प्रजतवेदन

प्रलतबेदन अवलधिः २०७9-०४-०१ देखख २०७9-०९-३०

जस.नं.
जवभागबाट जवजनयोिन जक्रयाकलापको नाम जवजनयोजित रकम प्रगजत प्रजतशत खचय रकम

१ एम. आई. एस. अपिेटि ि लफल्ड सहायकको िालग सञ्चाि खचा 5,000 24.00 1,200 

२ मेलशनिी औजाि तथा फलनाचि ममात सम्भाि (सेवा केन्द्र सञ्चािनाथा) 60,000 
0.00 -

३ मसिन्द सामान खरिद (सेवा केन्द्र सञ्चािनाथा)
120,000 

48.97
58,760 

४ सञ्चाि सामाग्री प्रसािण तथा छपाइ (सञ्चाि ि पँहुच अलभयान सञ्चािन) 150,000 54.82 82,225 

५
एम.आई.एस. अपिेटि ि लफल्ड सहायक पारिश्रलमक चाडपवा खचा तथा पोशाक

पोशाक खचा

430,000 

47.19
202,896 

६
एम.आई. एस. अपिेटि ि लफल्ड सहायक दैलनक भ्रमण भिा तथा यातायात

खचा/इिन

60,000 

66.50
39,900 

७
लवभागिे उपिब्ध गिाउने लवलध/पद्दती अनुसाि वडा स्तिबाट घटना दताा सप्ताह

अलभयान सञ्चािन

140,000 

0.00
-

८
अन्य लवलवध खचा- आयोजना, सामालजक सुििा तथा घटना दताा सम्बिी लवलभन्न

बैठकको लचयापान िगायतको खचा

35,000 

0.00
-

िम्मा 1,000,000 38.50 384,981 



“प्रर्ोगमैरी संरचना ,न्शक्षा,पर्धटन र कृर्ष-समिामिुक र्वकास इन्द्रसरोवरको समरृ्ि”

इन्द्रसरोवर गाउँपातिका 
गाउँ कार्धपातिकाको कार्ाधिर् 

कुिेखानी मकवानपरु
बागमिी प्रदेश नेपाि

गाउँपातिका स्िररर् अर्धवार्षधक समीक्षा कार्धक्रम
तमति २०७९/१२/०९ गिे 

इन्द्रसरोवर गाउँपातिका कृर्ष र्वकास शाखा 
कृर्ष र्वकास संर्ोजक 

कुमार पौडेि



कृर्ष र्वकास शाखाको कमधचारी 
र्ववरण१. कुमार पौडेि -कृर्ष र्वकास संर्ोजक िथा २ र १ न वडा प्रातबतर्क

सम्पकध न.
९८४५२८७८२९
२. संगीिा पान्िन -३ न वडा प्रातबतर्क सम्पकध न. ९८४९३७६१०३
३. सतमधिा न्द्र्ौपाने- ४ न वडा प्रातबतर्क सम्पकध न. ९८४५६१९८६५
४. अतनिा कुमारी- िामा ५ न वडा प्रातबतर्क सम्पकध न.
९८६२४२६०६०



क्र.स. र्ववरण वडा न. १ वडा न. २ वडा न. ३ वडा न. ४ वडा. ५ जम्मा 

१. कृर्ष सहकारी संख्र्ा १ वटा २ वटा ३ वटा १ वटा १ वटा ८ वटा 

२. हाि संचािनमा रहेको कृषक समूह 
संख्र्ा 

१० वटा १० 
वटा(२) 

९ वटा(१) ११ वटा १५ 
वटा(५)

५५ वटा

३. कोल्ड च्र्ाम्बर संख्र्ा - १ - १ १ वटा ३ वटा

४. रासार्तनक मि तबर्क्र गनध इजाजि 
प्राप्त कृर्ष सहकारी संख्र्ा

१ वटा २ वटा १ वटा १ वटा १ वटा ६ वटा

कृर्ष संग सम्बन्न्द्र्ि केर्ह महत्वपूणध ि्र्ांकहरु



आतथधक वषध २०७७/०७८ मा र्वतभन्न कृर्ष सहकारी 
माफध ि र्विरण भएको रसार्तनक मिको र्ववरण 

क्र.स मि तबर्क्र गने सहाकरी संस्था वडा न. र्रुरर्ा तडएपी पोटास

१. इन्द्रसरोवर कृर्ष सहकरी संस्था ति. वडा न. १ ३२० बोरा १९५ बोरा ० बोरा

२. अमर सना र्कसान कृर्ष सहकारी 
संस्था ति. 

वडा न. २ ३२० बोरा ६० बोरा ० बोरा

३. सरस्वरिी साना र्कसान कृर्ष
सहकरी संस्था ति.

वडा न. २ ९० बोरा ८५ बोरा ० बोरा

४. आजदेश्वोर कृर्ष सहाकरी संस्था ति. वडा न. ३ २४० बोरा १२० बोरा ० बोरा 

५. गतिशीि साना र्कसान कृर्ष 
सहकारी संस्था ति.

वडा न. ४ ४२०
बोरा

२२० बोरा
० बोरा

६. महाचनुी कृर्ष सहकारी संस्था ति. वडा न. ५ ११० बोरा ४० बोरा 
० बोरा

जम्मा १५०० बोरा
७५,००० के.न्ज.

७२० बोरा 
३६,००० के.न्ज

० बोरा
० के.न्ज.



गाउँपातिकाबाट स्वीकृि वार्षधक कार्धक्रम िथा बजेट 
क्र.स. कार्धक्रकमको नाम स्वीकृि बजेट कार्धन्द्वर्नको अवस्था सम्पन्न 

प्रतिशि
१. गाउँपातिका अध्र्क्ष्र् उत्कृष्ट कृषक सम्मान 

कार्धक्रम
३,००,०००l- सरुु नभएको

२. कृषक समूहहरुको मातसक  बैठक संचािन १,५०,०००l- संचािनमा रहेको

३. कृर्ष िथा पशपुन्द्छी व्र्वसार्ी र्कसानहरुिाइ सहकारी 
माफध ि व्र्ाज अनदुान ७० %

१०,००,०००l- संचािनमा रहेको

४. तसिाके िथा कन्द्रे् च्र्ाउ खेति प्रवदधन ५०% 
अनदुान

५,००,०००l- प्रस्िावना संकि 
भैसकेको

५. प्राङ्गाररक कृर्ष  प्रवदधन कार्धक्रम ३,००,०००l- प्रस्िावना संकि भैसकेको 

६. कृर्ष र्न्द्रीकरण प्रवदधन कार्धक्रम ५०%अनदुान ५,००,०००l- प्रस्िावना संकिन 
भैसकेको 

७. कृर्ष संग सम्बन्न्द्र्ि र्वर्वर् ददवशीर् कार्धक्रम 
संचािन

५०,०००l- तनरन्द्िर

८. रासार्तनक मि ढुवानी अनदुान ४,००,०००l- तनरन्द्िर



गाउँपातिकाबाट स्वीकृि वार्षधक कार्धक्रम िथा बजेट 
क्र.स. कार्धक्रकमको नाम स्वीकृि बजेट कार्धन्द्वर्नको अवस्था सम्पन्न प्रतिशि

९. आकन्स्मक रोग र्करा तनर्न्द्रण कार्धक्रम २,००,०००l- सरुु नभएको

१०. प्रस्िावनामा आर्ाररि कृर्ष फमध अनदुान ५,००,०००l- माग संकिन भैसकेको

जम्मा बजेट रकम ३९,००,०००l-



प्रदेश सरकारबाट प्राप्त शसिध अनदुान कार्धक्रम

क्र.स. कार्धक्रकमको नाम स्वीकृि बजेट कार्धन्द्वर्नको अवस्था सम्पन्न प्रतिशि

१.
पोटेबि कोल्ड च्र्ाम्बर 
तनमाधण वडा न.४ 

१५,००,०००l- सरुु नभएको ०%



संन्घर् शसिध अनदुान माफध ि र्स पातिकामा हस्िान्द्िररि  
कार्धक्रमहरु

क्र.स. कार्धक्रकमको नाम स्वीकृि बजेट कार्धन्द्वर्नको अवस्था सम्पन्न प्रतिशि

१. फिफुि दशक वकृ्षारोपण कार्धक्रम १०,२०,०००l- संचािनमा रहेको

२. र्कसन सूचीकरण कार्धक्रम ३,००,०००l- तनरन्द्िर संचािन

३. कृर्ष िथा पशपुन्द्छी मत्स्र् सम्बन्न्द्र् ि्र्ांक संकिन १,००,०००l- सरुु नभएको

४. साना व्र्ावसार्र्क कृर्ष उत्पादन केन्द्र पकेट नर्ा 
र्वस्िार

१२,००,०००l- माग संकिन

५.
साना व्र्ावसार्र्क कृर्ष उत्पादन केन्द्र पकेट परुानो 
तनरन्द्िरिा

६,००,०००l- सम्झौिाको चरणमा 
रहेको

जम्मा बजेट रकम ३२,२०,०००l-



कृर्ष ज्ञान केन्द्रसंगको सहकार्धमा  संचािन भएका 
कार्धक्रमहरु

क्र.स. कार्धक्रकमको नाम स्वीकृि बजेट कार्धन्द्वर्नको अवस्था सम्पन्न 
प्रतिशि

१. व्र्ावसार्र्क िरकारी खेति प्रवदधन कार्धक्रम (गतिशीि 
साना र्कसान कृर्ष सहकरी संस्था ति. इन्द्रसरोवर ४ 
फाखेि 

१०,००,०००l- सम्झौिा भएको   

२. व्र्ावसार्र्क सनु्द्ििा खेति प्रवदधन कार्धक्रम 
(आजादेश्वर कृर्ष सहकारी संस्था ति. इन्द्रसरोवर 
३ तसस्नरेी 

२०,००,०००l- सम्झौिा भएको   

३. मकै खेति प्रवदधन कार्धक्रम (सरस्विी साना 
र्कसान कृर्ष सहकारी संस्था ति. इन्द्रसरोवर २ 
कुिेखानी 

१२,००,०००l- सम्झौिा भएको   

जम्मा बजेट रकम
४२,००,०००l-



कृर्ष िथा पशपुन्द्छी व्र्वसार्ी र्कसानहरुिाइ सहकारी 
माफध ि व्र्ाज अनदुान ७०% कार्धक्रम तनरन्द्िर

पषृ्ठभतूम/औन्चत्र्
हाम्रो देस नेपाि कृर्ष प्रर्ान देस हो, र्हाको ६५% भन्द्द रे्रै जनिा हरुको मखु्र् पेसा कृर्ष नै रहेको छ सोर्ह सन्द्दभधमा
इन्द्रसरोवर गाउँपातिकाको ९०% भन्द्दा बढी जनिाहरुको मखु्र् पेसा भनेको कृर्ष नै हो l र्हाँ मखु्र् रुपमा िरकारी बािीहरु खेति
गररने भर्िा पतन थोरै मारामा खद्यान्न बतिको समेि खेति हनेु गरेको छ ,भौगोतिक रुपमा डाँडाकाँडा रे्रै भएको र जंगििे
ढाकेको क्षेर रे्रै भएको हनुािे हाि आएर पशपंुछी पािन िफध समेि र्कसानको चासो बढ्दै गएको समर्मा कोरोना भाइरस (
कोतभड-१९ ) सङ्क्रमको महामारीको कारणबाट र्वषम पररन्स्थति तसजधना भइ समग्र कृर्ष क्षेर िाई प्रभातबि पनध गर्ो l तबदेशमा
रहनु भएका र्वुा जनशन्िहरुिाई िथा गाउँमा नै व्र्ावातसक कृर्ष गनध चाहने कृषकहरुिाई प्रोत्साहन गने उदेश्र्िे र्स
कार्धक्रम संचािन गररएको हो l

संचािन गररएको र्क्रर्ाकिापहरु
१. ५ वटै वडाहरुमा कार्धक्रम संचािन प्रर्क्रर्ाबारेमा अतभमखुीकरण कार्धक्रम संचािन l

२. तनबेदन संकिन
३. वडा कार्ाधिर् िथा वडा प्रातबतर्क सतमति बाट अनगुमन िथा तसफारीस l

४. गाउँपातिका स्िर ७०% व्र्ाज अनदुान संचािक सतमतिबाट तनणधर् िथा अनदुानको िातग तसफाररस l

५. सहकरी माफध ि ७०% व्र्ाज अनदुानको ऋण र्विरण l



कृर्ष िथा पशपुन्द्छी व्र्वसार्ी र्कसानहरुिाइ सहकारी 
माफध ि व्र्ाज अनदुान ७०% कार्धक्रम

१.अतमि िामा  स्वीकृि रकम रु. ५,००,०००l-

२.मखनमार्ा बिामी न्स्वकृि रकम रु. ३,००,०००l-

३.ददपक वाइबा न्स्वकृि रकम रु. १०,००,०००l-

४.सतमधिा स्र्ाङ्िान स्वीकृि रकम रु. १०,००,०००l-

५.माछापचु्रे कृर्ष िथा पशपंुतछ फमध स्वीकृि रकम रु. 
१०,००,०००l-

६.सररिा बस्नेि स्वीकृि रकम रु. २,००,०००l-

७.इन्द्र बहादरु बिामी स्वीकृि रकम रु. १०,००,०००l-

८.सत्र्स्वोर कृर्ष िथा पशपंुतछ फमध स्वीकृि रकम रु. 
५,००,०००l-

९.सतबिा कृर्ष फमध स्वीकृि रकम रु. ५,००,०००l-

१०.गंगा थापा मगर स्वीकृि रकम रु. २,००,०००l-

११.कािीदेवी कृर्ष िथा पशपंुतछ फमध प्रोपाइटर काि ु
न्श.िामा रु. ८,५०,०००l-

१२.नानीमैर्ा रेग्मी स्वीकृि रकम रु. ८,००,०००l-

१३.इन्द्रमार्ा तथंग स्वीकृि रकम रु. ३,००,०००l-

१४.मनुा चौिागाईं स्वीकृि रकम रु. ५,००,०००l-

१४.सतुनिा तथंग स्वीकृि रकम रु. ३,००,०००l-

१६. सतुनिा तडम्डूङ्ग स्वीकृि रकम रु. 
१०,००,०००l-

१७. मान कुमारी िामाङ्ग स्वीकृि रकम रु. 
१०,००,०००l-



कृर्ष िथा पशपुन्द्छी व्र्वसार्ी र्कसानहरुिाइ सहकारी माफध ि व्र्ाज 
अनदुान ७०% कार्धक्रमको सहर्ोग प्राप्त व्र्वसार्र्क र्कसानहरु

ददपक वाइबा वडा न. ५ कातिज पािन



इन्द्रिाि तडम्डङु्ग वडा न ४ िरकारी 
खेति



मनुा चौिागाई वडा न ३ िरकारी खेति

कृष्ण कुमार िमाङ्ग वडा 
न ४ िरकारी खेति



सकु बहादरु रुम्बा वडा न ४ िरकारी खेति



इन्द्रिाि बिामी न. ५ कुखरुा  पािन



फिफुि दशक वकृ्षारोपण कार्धक्रम
पषृ्ठभतूम/औन्चत्र्
र्स इन्द्रसरोवर गाउँपातिका अन्द्िधगिका क्षेर तभर रहेका कृषकहरुिाई आतथधक न्जवनस्िर
उकास्ने,सरकारको फिफुि उत्पादनमा आत्मतनभधर हनेु िक्ष्र् प्रातप्तका िातग र कृर्ष पर्धटन प्रविधन समेि
गने उिेश्र्का साथ एक घर एक फिफूि बतभन्न्न प्रजािर्का फिफुि खेि र्वस्िार कार्धक्रम संचािन
गररएको हो l तनरन्द्िर रुपमा िरकारी खेि गदाध माटो को उबधराशि समेि कम हदैु गैरहेको आवस्थामा
फिफुिको खेि र्वस्िार गनध सकेमा उत्पादन को साथ साथै अरबौ रुपैर्ाको फिफुि आर्ाि भैरहेको
अवस्था िाई कम गरर रार्िर् आर्मा समेि सहर्ोग हनेु देन्ख र्स कार्धक्रम संचािन गररएको हो l

कार्धक्रम संचािनको उदेश्र्हरु
१.फिफुिको पकेट क्षेर स्थापना गनध ।
२.कृर्ष पर्धटन को र्वकास गरी पर्धटकहरु िाई कृर्ष पर्धटन प्रति आकर्षधि गराउने ।
३. सरकारको फिफुिमा आत्मतनभधर हनेु उरे्श्र्िाई सहर्ोग गनुध ।
४.कृषकहरुको आर्स्िरमा वरृ्ि गनुध ।



दाँिे ओखर (तथन्द्सेि) जापतनज हिवुावदे र्कवी 
(हेवाडध,एतिसन,रेड)

आरु (पेरी तग्रन) नासपािी (होसईु 
,कोसईु )

११३५ बोट २६१ बोट १४३५ बोट ५९५बोट ४०८ बोट

फिफुि दशक वकृ्षारोपण कार्धक्रम अन्द्िगधि ५०% अनदुानमा 
फिफुिको र्वरुवा  र्विरणको र्ववरण िथा िन्स्बरहरु



फिफुि दशक वकृ्षारोपण कार्धक्रम अन्द्िगधि ५०% अनदुानमा 
फिफुिको र्वरुवा  र्विरणको र्ववरण िथा िन्स्बरहरु



फिफुि दशक वकृ्षारोपण कार्धक्रम अन्द्िगधि ५०% अनदुानमा 
फिफुिको र्वरुवा  र्विरणको र्ववरण िथा िन्स्बरहरु



फिफुि दशक वकृ्षारोपण कार्धक्रम अन्द्िगधि ५०% अनदुानमा 
फिफुिको र्वरुवा  र्विरणको र्ववरण िथा िन्स्बरहरु



कृषक मि काडधकोिातग हािसम्म प्राप्त तनवेदन 
संख्र्ा 

वडा न. १ वडा न. २ वडा न. ३ वडा न. ४ वडा न. ५ जम्मा तनवदेन 
संख्र्ा 

४३७ वटा ४६५ वटा ३३० वटा २९५ वटा ४६० वटा १९८७











क्र.सं र्ववरण इकाई पररमाण 

१. मकैको तबउ खररद के.न्ज. ३००

२. मकै छोडाउने हािे मेन्शन थान २००

३. तमतनर्टिर ७ एच.पी. थान १२

४. तमतनर्टिर ५.५ एच.पी. थान ८

५.
ई स्प्ररे्र थान २०

६. कम्बाइन तडस तमि थान १

७. मकै सकुाउने तरपाि थान ७५

मकै बािी प्रवदधन 
कार्धक्रम (सरस्विी 
साना र्कसान कृर्ष 
स.स.ति.)इन्द्रसरोवर 
गाउँपातिका वडा न. 

२ कुिेखानी 
अन्द्िगधि संचािन
हनेु  कार्धक्रम हरु



क्र.सं र्ववरण इकाई पररमाण 

१. तबउतबजन खररद ि.स. १

२. मन्ल्चंङ प्िान्स्टक खररद रोि १७

३. तमतनर्टिर ५.५ एच.पी. थान १०

४. तडन्जटि िराज ु१०० के.न्ज. थान ३

५. ई स्प्ररे्र थान १०

६. टनेि प्िार्ष्टक ६*१०० तम खररद रोि ७ 

७. खाल्डो खने्न मेन्शन
थान

३

८. टनेि प्िार्ष्टक ६*१२ तम खररद थान २५

व्र्ावसार्र्क 
िरकारी खेति प्रवदधन 
कार्धक्रम (गतिशीि 
साना र्कसान कृर्ष 

स.स.ति.) 
इन्द्रसरोवर 

गाउँपातिका वडा न. 
४ फाखेि अन्द्िगधि 

संचािन हनेु 
कार्धक्रमहरु



क्र.सं र्ववरण इकाई पररमाण 
१. सनु्द्ििाको तबरुवा रोपण वटा ५०००
२. बोर्ड़ो पेस्ट िथा बोर्ड़ो तमश्रण पटक १
३. भमी कम्पोस्ट मि खरीद के.न्ज. १५०००
४. तमतनर्टिर ७ एच.पी. थान १५
५. तमतनर्टिर ५.५ एच.पी. थान ५
६. तडन्जटि िराज ु१०० के.न्ज. थान ३
७. तसकेचर खररद थान ४०
८. आरी खररद थान ४०
९. फिफुि र्टप्ने स्ट्यान्द्ड थान ४
१०. प्िार्ष्टक को के्रट खररद थान ३००
११. ई स्प्ररे्र थान ४०
१२. र्हि टेक टक्की तिटर २५०००
१३ प्िार्ष्टक पाइधप खररद  २० एम.एम. तम १५००
१४ प्िार्ष्टक पाइधप खररद  २५ एम.एम. तम १५००
१५ खाल्डो खने्न मेन्शन थान १
१६ पावर स्प्ररे्र थान २

सनु्द्ििा खेति 
प्रवदधन 
कार्धक्रम 
(आजादेश्वर 
कृर्ष सहकारी 
संस्था ति.)  
इन्द्रसरोवर
गाउँपातिका
वडा न. ३ 
तसस्नेरी 
अन्द्िगधि 

संचािन हनेु
कार्धक्रम हरु



OGb|;/f]j/ ufpFkflnsf

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no

s'n]vfgL, dsjfgk'/ 

cf=j= @)&(÷)*) sf] k|utL k|ltj]bg

kz' ljsf; zfvf

नर्वन अतर्कारी 
पश ुर्वकास शाखा



आ.ब २०७९/०८० को पशु र्वकास
शाखा बाट समपन्न भएका र संचािनमा
रहेका कार्धक्रमहरुको समर्ष्टगि प्रतिवेदन



संघीर् सरकार िफध
 आ.व २०७९/८०मा नर्ाँ बािाको पकेट र्वकास कार्धक्रम-१५ िाख
 आ.व २०७८/७९मा स्थापना भएको बािा पकेट कार्धक्रम-७ िाख
 कृतरम गभाधर्ान तमसन कार्धक्रम-३ िाख
 मत्स्र् तमसन कार्धक्रम-२० िाख ५० हजार
प्रदेश सरकार िफध
 आ.व २०७८/७९मा स्थापना भएको बािाको ब्िक कार्धक्रम वडा नं.२,३-२० िाख

पातिका(आन्द्िररक)िफध
 कृतरम गभाधर्ान तनाःशलु्क कार्धक्रम-३ िाख
 पश ुपंक्षीजन्द्र् रोग तनर्न्द्रणको िातग औषतर् र्विरण कार्धक्रम-२िाख ५० हजार
 छाडा कुकुरहरुिाइ भ्र्ासेक्टोमी कार्धक्रम-५० हजार
 ल्र्ाव व्र्वस्थापन कृर्ष पश-ु २िाख
 कृर्ष िथा पशपंुक्षी व्र्वसार्ी र्कसानहरुिाइ सहकारी माफध ि व्र्ाजमा ७०% अनदुान कार्धक्रम-

२० िाख
 पश ुपंक्षीजन्द्र् रोग तनर्न्द्रणको िातग खोप-२ िाख



 कृतरम गभाधर्ान(A.I)तनाःशलु्क कार्धक्रम
 पश ुपंक्षीजन्द्र् रोग तनर्न्द्रणको िातग औषतर् र्विरण कार्धक्रम
 पश ुपंक्षीमा िाग्ने रोग तनर्न्द्रणको िातग खोप कार्धक्रम
 २०७९/८०को नर्ाँ बािाको पकेट कार्धक्रम
 २०७८/०७९को परुानो बािाको पकेटिाइध तनरन्द्ििाध कार्धक्रम
 २०७८/०७९को वडा नं.२ र ३मा बािको ब्िक कार्धक्रम तनरन्द्ििाध
 कृषकहरुको सेवा

सम्पन्न भएका र संचािनमा रहेको कार्धक्रमहरुाः



–
कृतरम गभाधर्ान (A.I) तनाःशलु्क कार्धक्रम

र्स गाउँपातिका तभरका कृषकहरुको आर्स्िरमा अतभबदृि गनध
र पशु पािनमा टेवा परु्ाधइ र्स क्षेर तभरका स्थानीर् स्िरमा
रहेका गाइध भैसी ऋिकुािमा आउदा रागो साँढे खोन्जरहनपुने
बाध्र्िािाइध अन्द्िर् गदै उन्न नश्लका राँगो साँढे बाट उत्पाददि
र्वर्धिाइध कृतिम िररकािे स्थातनर् स्िरमा रहेको गाइध भैसीमा
(A.I) कृतरम गभाधर्ान गरेर उन्नि नशिका पाडापाडी िथा
बाच्छा बाच्छीहरु उत्पादन गरर अझ गणुस्िरको पशु वस्िु
उत्पादन गने गाइध भैसीको दरु्मा बदृिगने उिेश्र्िे र्स र्ोजना
िर्ार गररएको हो ।



२०७९/०८०सािको अषाढ देन्ख हाि सम्मको
कृतरम गभाधर्ानको र्ववरण

गाइध भैसी

जसी होिस्टेन मरुाध
वडा नं.१.     ८ २ ४ १५

वडा नं.२ २८ १२ ९ ५२

वडा नं.३ ३४ १२ २५ ७१

वडा नं.४ १ - ३ ४

वडा नं.५ ८ - ३ ११

जम्मा १५४



 तसमेन नाइट्रोजन ढुवानीमा कठीनाइ हदुा कार्धक्रम 
संचािन गनध कठीनाइ ।

माग वमोन्जम पश ुसेवा र्वज्ञ केन्द्रिे तसमेन 
नाइट्रोजन उपल्बर् गराउन नसक्न ु।

 कृषकिे आफ्न ुपशवुस्ि ुकतिवेिा देखी ररिकुामा 
आएको हो एर्कन गनध नसक्दा कृ.गमा सम्स्र्ा दनु्खन ु
पटक पटक दोहोररन ु।

चनुौिी



कृतरम गभाधर्ान,कृ.ग पश्चाि जन्न्द्मएको बाच्छी



कृतरम गभाधर्ान गरे वापि र्कसानिाइ र्फिाध 
गररएको रकम





र्वतभन्न खोप िथा औषतर् र्विरण कार्धक्रम

र्स इन्द्रसरोवर गाउँपातिका तभरका कृषकहरुको आर्स्िरमा
अतभबरृ्ि गनध र पशपुािनमा सरििा ल्र्ाउनका िातग
गाउँपातिका क्षेर तभरका पशपंुक्षीपािनमा रहेको र्विमान
समस्र्ािाइध मध्र्नजर गरर स्थातनर् स्िरमा रहेका पशवुस्िमुा
आन्द्िररका िथा बाह्य परन्जवी र सरुवा रोगहरुको संक्रमण बाट
जोगाउन र तनर्न्द्रण गरर उत्पादन िथा आर्आजधनमा सहर्ोग
परु्ाधइ भतबष्र्मा र्स क्षेरिाइध मासु िथा दरु्मा आत्मतनभधर गने
उद्देश्र्िे गाउँपातिकािे कार्धक्रम संचािनमा ल्र्ाएको हो।



 Vff]k / cf}iflw sf] kmfObf af/] s[ifsnfO{ hfgsf/L gx'g' .

 kz'kfns s[ifs?sf] cToflws dfqfdf cf}iflw vf]ksf] dfu ePsf]n] ;j}

s[ifsx?nfO{ cf}iflwsf] dfu cg';f/ pknAw u/fpg g;Sg' .

 ah]6sf] sdL

 ls;fgnfO 3/df ge]6Lg]

 r/gdf nu]sf kflxg]

;d:of/r'gf}tL



 PPR

 Swine fever

 Rabies 

पालिका बाट लवतिण गरिएको खोप

वडा नं. ppr swine 

fever

१ ३७०० १००
२ ३३०० १५०
३ ४००० २००
४ ३००० ५०
५ ३५०० ८०

िम्मा १७५०० ५८०
बाकी ७०० १२०



र्प.र्प.आर खोप िस्वीर





स्वाइन र्फवर खोप



औषतर् र्विरण



औषतर् र्विरण



रेर्वज खोप

 हाम्रो इन्द्रसरोवर गाउँपातिका एक पर्धटकीर् स्थान भनेर न्चतनने ठाउँ
भएको हदुा र्स ठाँउमा बार्हर बाट आउने मातनसको चाप बढी हनेु
गदाधछ। रेर्वज रोग एक प्रकारको प्राण घािक रोग भएको कारण र्स
पातिका तभर रहेको छाडा िथा घर पािवुा कुकुरहरुिे मातनस िथा
कुनै पशपंुक्षीिाइध टोर्कहािेमा असर नपरोस भनेर रेर्वज र्वरुि खोप
कार्धक्रम संचािन गररएको हो।



 तनर्न्द्रण गनध गारो
 भेटाउन नसर्कने

समस्र्ा/चनुौिी



वडा नं. vaccine िगाएको संख्र्ा

भािे पोतथ

१ ११८ २९ १४७
२ ९३ ४२ १३५
३ ११६ ८४ २००
४ ८५ ४२ १२७
५ ७१ २६ ९७
जम्मा ४८३ २२३ ७०६

गाउँ पातिका सबै वडाको rabies Vaccine को
र्ववरण













घर पािवुा भए



 हाम्रो देश नपेाि कृर्ष प्रर्ान देश हो,६५% भन्द्दा रे्रै जनिाहरुको मखु्र् पेशा
कृर्ष रहेको छ सर्ह सन्द्दभधमा इन्द्रसरोवर गाउँपातिकाको ९०% भन्द्दा बढी
जनिाहरुको मखु्र् पेशा भनकेो कृर्ष नै हो ।र्हा मखु्र् रुपमा िरकारी
बािीहरु खेति गररने भएिा पतन थोरै मारामा खाद्यन्न बातिको समेि खेति हनुे
गरेको छ ।भैगोतिक रुपमा डाडँाकाडँा रे्रै भएको र जंगििे ढाकेको क्षेर
रे्रै भएको हनुािे हाि आएर पशपंुक्षी पािन िफध समेि र्कसानको चासो
बढ्दै गएको हनुािे कृर्ष पेशािाइध प्रोत्साहन गने उदेश्र्िे र्स कार्धक्रम
संचािन गररएको हो ।

कृर्ष िथा पशपंुक्षी व्र्वसार् र्कसानहरुिाइध सहकारी 
माफध ि सहकारी माफध ि ७०% ब्र्ाज अनदुान



 वडा नं.१    ८ जना
 वडा नं.२    १ जना
 वडा न.३    २ जना
 वडा नं.४    ८ जना
 वडा नं.५    १४ जना
 जम्मा       ३३ जना

 पौस मसान्द्ि सम्मको ब्र्ाज रु३,८६,८७५

२०७८/०७९सािमा सहकारी माफध ि ७०%ब्र्ाज 
अनदुानमा सहभातग कृषकहरु



 कान्द्छी मार्ा तबस्ट  स्वीकृि रकम रु २,००,०००                                                               
 सान ुिामा स्वीकृि रकम रु ४,००,०००                                                              
 साजन विातम स्वीकृि रकम रु ३,००,०००
 संतगिा तथङ्ग स्वीकृि रकम रु ३,००,०००
 सरु्धमार्ा बि स्वीकृि रकम रु १०,००,०००
 कान्द्छी गोिे स्वीकृि रकम रु ५,००,०००
 शभु िक्ष्मी ध्र्ावा स्वीकृि रकम रु ५,००,०००
 फुिचरी िामा स्वीकृि रकम रु १०,००,०००
 न्जना भ्िोन स्वीकृि रकम रु २,००,०००
 नानी मार्ा घिान स्वीकृि रकम रु १०,००,०००
 तबमिा तडमडङु्ग स्वीकृि रकम रु १०,००,०००
 मन्द्ज ुरुम्वा स्वीकृि रकम रु ८,००,०००
 र्सोर्ा वि स्वीकृि रकम रु १०,००,०००
 शतमधिा भ्िोन स्वीकृि रकम रु ५,००,०००
 पृ् वी मार्ा थोकर स्वीकृि रकम रु १०,००,०००
 सरु्ध बहादरु न्घतसङ्ग स्वीकृि रकम रु ५,००,०००
 सागर िामा स्वीकृि रकम रु ५,००,०००
 ठुतिमार्ा घिान स्वीकृि रकम रु २,००,०००

 शान्न्द्ि गरुुङ स्वीकृि रकम रु २,००,०००
 सर्विा िामा स्वीकृि रकम रु २,००,०००
 सरुज विामी स्वीकृि रकम रु २,००,०००
 श्र्ाम कृष्ण वािामी स्वीकृि रकम रु ७,००,०००
 राम कृष्ण बिामी स्वीकृि रकम रु २,००,०००
 र्वुराज विामी स्वीकृि रकम रु २,००,०००
 राम हरी काकी स्वीकृि रकम रु १०,००,०००

 पौष मसान्द्ि सम्मको पातिका बाट भिुानी 
भएको ७०% ब्र्ाज रकम रु३,८६,८७५

३१ जना कृषकहरुिाइध र्वतभन्न सहकारीहरु माफध ि रु १,७५,००,०००।- ७०% व्र्ाज अनदुानमा 
ऋण िगानी गररर्ो जसबाट ३१ जाना व्र्बसार्र्क कृषक बन्न सफि ।



५ नं. वडामा ७०% ब्र्ाज अनदुान बाट हाि 
भइरहेको कामको िन्स्वर



कातिज फमध वडा नं.५



१ नं. वडामा ७०% ब्र्ाज अनदुान बाट हाि 
भइरहेको कामको िन्स्वर



बाख्रा पािन



४ नं. वडामा ७०% ब्र्ाज अनदुान बाट हाि 
भइरहेको कामको िन्स्वर



खोर तनमाधण



1. पषृ्ठभमूी
2. पररचर्
3. कार्ाधन्द्वर्को संन्क्षप्त अवस्था
4. कार्ाधन्द्वर्नमा देन्खएको प्रमखु चनुौति
5. सम्पाददि कार्धहराः-

• मेितमिापकिाधहरुको सून्चकृिको िातग सूचना प्रकाशन 
िथा मेितमिापकिाधहरुको पूनाः सूचीकृि

• मेितमिापकिाधहरुको क्षमिा अतभवरृ्ि सम्बन्द्र्ी ७ ददने 
अतभमनु्खकरण िातिम ।

• न्द्र्ार्र्क सतमतिको क्षेरातर्कार तभरका र्ववाद 
समार्ान 

• मेितमिाप केन्द्रबाट सम्पादन भएको कामको मातसक 
मलु्र्ाकंन 

• ०७९/८० मा गाउँपातिकामा बनेका कानूनहरुको 
र्ववरण। 

• न्द्र्ार्र्क सतमतिको अर्धवार्षधक र्ववरण
• मेितमिाप केन्द्रको अर्धवार्षधक र्ववरण



पृष्ठभूमीिः

 गाउँपातिकाको अतर्कांश न्द्र्ार् सम्पादन सम्बन्द्र्ी कार्धहरु िथा र्हाँको तनिी तनमाधणमा सहजीकरण गने कार्ध
न्द्र्ार्र्क सतमतिबाट भएको छ ।
 िीन िहको संरचना बने पश्चाि न्द्र्ार् सम्पादनमा सहजीकरणको िातग प्रत्रे्क न्जल्िामा न्जल्िा अदािि ,

प्रदेशमा उच्च अदािि र संघमा सवोच्च अदािि गरी िीन िहको अदािि व्र्वस्था भएकोमा हाि संघीर्िा पतछ
स्थानीर् िहमा नेपािको संर्वर्ानको र्ारा २१७ र स्थानीर् सरकार संञ्चािन ऐन, २०७४ को र्ारा ४६ मा
भएको व्र्वस्था बमोन्जम न.पा/र गा.पा.मा न्द्र्ार्र्क सतमतिको स्थापना भएको हो । र्सरी स्थापना भएको
न्द्र्ार्र्क सतमतििे र्स गाउँपातिकाको स्थानीर् स्िरको र्ववाद स्थानीर् स्िरबाट समार्ानको िातग न्द्र्ार् सम्पादन
सम्बन्द्र्ी सम्पूणध सेवाहरु वार्षधक कार्धक्रमको रुपमा न्द्र्ार्र्क सतमतिमा प्राप्त हनु्द्छन । र्सरी प्राप्त भएका
कार्धक्रमहरुको प्रभावकारीिा र नतिजा िथा सूचांक र ि्र्ांकिाई आर्ार मानेर आगामी कार्धक्रमहरु नीति
तनमाधण िहवाट तनर्ाधरण भएका हनु्द्छन।्
 न्द्र्ार् सम्पादन सम्बन्द्र्ी तनिी िथा कार्धक्रम कार्धन्द्वर्नको िातग इन्द्रसरोवर गाउँपातिकाको न्द्र्ार्र्क सतमतििे
०७९/८० मा सम्पादन गरेको समग्र कार्धक्रमहरु, तिनको कार्ाधन्द्वर्न न्स्थति, न्द्र्ार् सम्पादनमा भएका गतिर्वतर्,

अर्धवार्षधक र्ववरण र र्सको समग्र अवस्थािाई हेरेर र्ो प्रतिवेदन िर्ार पाररएको छ । र्ो प्रतिवेदनको र्वषर्
न्द्र्ार् सम्पादन सँग सम्बन्न्द्र्ि रहेको छ ।र्स प्रतिवेदनको अध्र्र्नबाट न्द्र्ार्र्क सतमतििे गनध सकेका काम र
गनध प्रर्त्न गररएका कामहरु देन्खन्द्छन ।



पररचर्ाः
राज्र्मा बसोबास गने प्रत्रे्क व्र्न्ििे देशको कानून र्वपररिका कार्ध नगरी स्विन्द्र रुपमा जीवन न्जउनु िथा

अन्द्र्ार्मा परेमा तनश्पक्ष रुपमा न्द्र्ार् पाउनु पनेछ ।नेपािको संर्वर्ानको भाग ३ को र्ारा १६ देन्ख ४६ सम्ममा
३१ वटा हकको व्र्वस्था गररएको छ । साथै उि हकको हनन भएमा संवैर्ातनक उपचारको समेि व्र्वस्था रहेको
छ । र्सै अन्द्िगधि पने केही हकहरुमा र्ारा १६ मा रहेको सम्मानपूवधक बाचँ्न पाउने हक, स्विन्द्रिाको हकको साथै
र्ारा २० मा न्द्र्ार् सम्बन्द्र्ी हकको व्र्वस्था गररएको छ ।जसमा प्रत्रे्क व्र्न्ििाई स्विन्द्र, तनश्पक्ष र सक्षम
अदािि वा न्द्र्ार्र्क तनकार्बाट स्वच्छ सनुवुाइको हक हनेुछ भने्न व्र्वस्था गररएको छ । सूरुवािी समर्मा न्द्र्ार्को
िातग र्ातमधक रुपमा कुनै पतन कार्ध गनध हनेु वा नहनेु भनी व्र्वस्था गररएको तथर्ो।र्वस्िारै मानव सभ्र्िाको र्वकास
सँगै पररवतिधि हुँदै आएको र्ो समाजमा बसोबास गने प्राणीमा पतन जति रे्रै र्वकाश त्र्ति नै रे्रै आवश्र्किा भएकोिे
पतन र्वतभन्न प्रकारका घटनाहरु घटदै गएको पाइन्द्छ । त्र्सै क्रममा न्द्र्ार् तनरुपण गने क्रममा र्वतभन्न काि खण्डमा
छुट्टाछटै व्र्वस्था भएको तथर्ो । त्र्स्िै नेपािको पर्हिो तिन्खि काननुको रुपमा मिुकुी ऐन,१९१० को व्र्वस्था
पतछ हाि मिुकुी देवानी संर्हिा,२०७४, मिुकुी फौजदारी सर्हिा, २०७४ सँगै स्थानीर् स्िरमा नेपािको संर्वर्ानको
र्ारा २१७ िे व्र्वस्था गरेको न्द्र्ार्र्क सतमतिमा स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ िे ददएको अतर्कार प्रर्ोग
गरर र्हँाको स्थानीर् स्िरमा भएका र्ववादहरु स्थानीर् स्िरबाटै समार्ान गने प्रर्ास भइरहेको छ ।
मातनसहरु स्विन्द्र रुपमा बाच्न र आफना आवश्र्किा परुा गनध चाहन्द्छ ।मानव हामी स्वभावैिे एउटा चेिनशीि
प्राणी हो । मातनस सर्क्रर् जीवन र्ापन गरररहेका बेिामा होस् र्ा असि अवस्थामा होस उसका आर्ारभिू मानवीर्
आवश्र्किाहरु पूरा हनेु सतुनन्श्चििा राखेको हनु्द्छन त्र्समा मानविे आफूिाई स्विन्द्र भएको महशसु गनध चाहेको
हनु्द्छ हाि नेपािमा न्द्र्ार् पाउने तनकार्हरुमा िल्िो िह, तनकार् देखी मातथल्िो िह सम्ममा पतन अन्द्र्ार्मा परेका
वगध, अशि, असाहर्, मर्हिा, दतिि, जनजाति िगार्ि र्वतभन्न वगधहरुिाई समेटेर तनाःशलु्क कानूनी सहार्िाको िातग
पहि गने कार्धहरु भईरहेको छ ।साथै हाि साना तिना र्ववादको िातग तसरै् अदािि जानु पने वाध्र्िा नभएकोिे
स्थानीर् स्िरमा नै कार्धपातिका, व्र्वस्थार्पका र न्द्र्ार्पातिकाकको रुपमा न्द्र्ार्र्क सतमतिको व्र्वस्था भएको छ ।
र्स र्कतसमिे न्द्र्ार्बाट बन्न्द्चि भएर वा आफनो र्पडा िकुाएर सरै् र्पडादार्ी न्जवन तबिाउन बाध्र् भएका वगधिाई
समेि न्द्र्ार् पाएको अनभुिूी भएको महशसु गररएको छ ।



कार्ाधन्द्वर्नको संन्क्षप्त अवस्था
• नेपािको संर्वर्ानको र्ारा २१७ मा व्र्वस्था भएको न्द्र्ार्र्क सतमति ।

• देवानी िथा फौजदारी संर्हिा,२०७४

• स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ िे ददएको अतर्कार प्रर्ोग गरर
इन्द्रसरोवर गाउँपातिकाको न्द्र्ार्र्क सतमतिबाट कार्ध सम्पादन गने क्रममा र्स
गाउँपातिकाको न्द्र्ार्र्क कार्धर्वतर् ऐन, २०७५ को समेि प्रर्ोग गररएको छ ।
साथै र्स गाउँपातिकाको प्रत्रे्क वडा कार्ाधिर्मा गदठि मेितमिाप केन्द्रबाट
पतन न्द्र्ार् सम्पादनमा सहन्जकरण भएको छ ।

• मेितमिाप केन्द्र सञ्चािन कार्धर्वतर्, २०७८ ।



कार्ाधन्द्वर्नमा देन्खएका प्रमखु चनुौतिहर

 थथानीय तहमा न्यालयक लनकाय छ भने्न पयााप्त मात्रामा सुचना तथा प्रचािप्रसाि गना

नसलकएको ।

 कानून सम्बिी प्रचािप्रसािको कमीिे लवकट बस्तीका मालनसहरु अन्यायमा पदाा समेत

न्यायको िालग सम्बखित ठाउँमा पुग्न नसकेको ।

 टोि टोिमा मेिलमिापकतााको व्यवथथा गनाको तालिम संचािनमा न्याय िेत्रमा बजेटको

अभाव ।

 मेिलमिापको प्रकृयाबाट लववाद समाधान गदाा दुवै पििाई जीतको महशुस होस् भने्न भएता

पलन यसिाई जनशखिको कमीिे प्रभावकािी बनाउन नसलकएको ।

 न्यायको िालग बजेट समेत कम पने भएकोिे लनिः शुल्क कानूनी सेवा प्रदान गना कलठनाइ

भएको ।



५.न्द्र्ार्र्क सतमतििे सम्पादन गरेको कामहर-
 श्रावण मलहनामा मेिलमिापकतााहरुको पुना सूलचकृतको िालग सूचना प्रकाशन गरिएको ।

 मेिलमिापकतााको सूलचकृत ।

 मेिलमिापकतााहरुिाई ७ लदने अलभमुखीकिण तालिम ।

 कानूनहरु लनमााण तथा िाजपत्र प्रकाशन गना सहलजकिण गरिएको ।

 न्द्र्ार्र्क सतमतिको क्षेरातर्कार तभरका र्ववाद समार्ान ।
 मेितमिाप केन्द्रबाट सम्पादन भएको काममा सहजीकरण िथा भएका कामको मातसक मलु्र्ाकंन ।

तस.नं. कार्धक्रम कुि बजेट खचध रकम बाँकी बजेट प्रगिी प्रतिशि कैर्फर्ि

२ मेितमिापकिाधहरुको क्षमिा 
अतभवरृ्ि सम्बन्द्र्ी ७ ददन े
अतभमनु्खकरण िातिम ।

- - -



मेलजमलापकतायहरुको सूजचकृत तथा पूनः सूचीकृत

थथानीय स्तिका लववादहरु लनरुपणमा सहजता होस भने्न हेतुिे इन्द्रसिोवि गाउँपालिकािे यस आ.व.मा

पालिकास्तिीय मेिलमिापकताा तथा वडा स्तिीय मेिलमिापकतााहरु सूलचकृत गिेको छ । साथै प्रते्यक वडा

कायााियमा मेिलमिाप केन्द्रको गठन गरि गलठत मेिलमिाप केन्द्रमा ३/३ जनाको दििे

मेिलमिापकतााहरुको सूलचकृतको िालग यस गाउँपालिकाको न्यालयक सलमलतिे उजुिीको कािबाही लकनािा

गदाा अपनाउनु पने कायालवलधका सम्बिमा व्यवथथा गना बनेको ऐन, २०७५ को दफा ५९ को प्रयोग गरि

मेिलमिापकतााहरुको सूचीकृतको िालग यस आ.व.मा नयाँ सूचना प्रकाशन गिी नयाँ तथा पुिाना दुवैिाई

प्राथालमकता लदने सूलचकृत गरिएको छ ।



सूलचकृत मेिलमिापकतााहरुको नामाविीिः

जस.
नं.

मेलजमलापकताय सूजचकृत स्थान कैजफयत

१ संरचना शमाध पडुासैनी खानीखेत मेिलमिाप केन्द्र

२ सदुदप थापा मगर माखुा मेिलमिाप केन्द्र

३ रजनी गोराज ुमगर खानीखेत मेिलमिाप केन्द्र

४ ज्ञानी मार्ा स्र्ाङिान लससे्निी मेिलमिाप केन्द्र

५ जमनुा िामा पालिका स्तिीय मेिलमिाप केन्द्र

६ र्ोतगिा आिे मगर खानीखेत मेिलमिाप केन्द्र

७ राजन कुमार ठकुरी लससे्निी मेिलमिाप केन्द्र

८ सर्वना हमुगाई लससे्निी मेिलमिाप केन्द्र

९ तर्राज बि िामा फाखेि पुिण्डी मेिलमिाप केन्द्र

१० तभम बहादरु स्र्ाङिान फाखेि पुिण्डी मेिलमिाप केन्द्र

११ रेशम कुमारी न्घतसङ फाखेि पुिण्डी मेिलमिाप केन्द्र

१२ इमान िो फाखेि मेिलमिाप केन्द्र

१३ दगुाधविी थोकर फाखेि मेिलमिाप केन्द्र

१४ तसिाराम काकी फाखेि मेिलमिाप केन्द्र

१५ कान्द्छी गोिे माखुा मेिलमिाप केन्द्र

सान ुिामा माखुा मेिलमिाप केन्द्र



न्द्र्ार्र्क सतमतिको के्षरातर्कार तभरका र्ववाद समार्ान प्रकृर्ााः 

 न्यालयक सलमलतिे तपलशिको अलधकाि िेत्रको अलधनमा िही काया गरििहेको छ ।

 नेपािको संलवधानको धािा २१७ बमोलजम न्यालयक सलमलतको थथापना भएको हो । त्यसैगिी थथानीय सिकाि संचािन ऐन, २०७४

को दफा ४६ मा न्यालयक सलमलतको गठन ि दफा ४७ को उपदफा १ ि २ को अलधकाि िेत्रको प्रयोग गरि लववादहरु लनरुपणको

िालग इन्द्रसिोवि गाउँपालिकाको न्यालयक सलमलतिे उजुिीको कािबाही लकनािा गदाा अपनाउनु पने कायालवलधका सम्बिमा

व्यवथथा गना बनेको ऐन, २०७५ समेत व्यवथथा गरि लववादहरु लनरुपण गरिएको छ ।साथै मेिलमिाप केन्द्र सञ्चािन सम्बिी

कायालवलध, २०७८ पलन िहेको छ ।



आ.व.०७९/८० मा गाउँपातिकामा तनमाधण िथा संशोर्न भएका कानूनहरुको 
र्ववरणाः-जम्मा ७ 

ऐनाः 0 कार्धर्वतर्ाः  ६ तनदेन्शकााः १ रणतनतिाः 0
 नदीजन्य पदाथा व्यवथथापन कायालवलध,२०७९

 किािमा लवशेष सेवा प्रदान गना कमाचािी व्यवथथापन कायालवलध,२०७५

 लशिण स्वयवसेवक परिचािन कायालवलध,२०७७ शंसोधन

 बजाि अनुगमन,व्यवथथापन लनदेलशका,२०७५

 िघु,घिेिु तथा साना उद्योग दताा, लनवकिण, सञ्चािन ि लनयमन कायालवलध,२०७७

 टोि लवकास संथथा(गठन तथा परिचािन) कायालवलध,२०७९

 गभावती तथा सुते्किी मलहिाहरुको पोषण सुधाि कायालवलध,२०७९

लनमााण तथा संशोधनको प्रकृयामा िहेका कानूनहरु
• सावाजलनक जग्गा संििण कायालवलध

• सावाजलनक खरिद लनयमाविी

• लनजी जग्गा व्यवथथापन, उत्खनन,संकल्न तथा व्यवखथथत गने कायालवलध

• अनुदान तथा आलथाक सहायता लनदेलशका,२०७५ संशोधन



मेितमिापकिाधहरुको क्षमिा अतभवरृ्ि सम्बन्द्र्ी ७ ददने अतभमनु्खकरण िातिम ।
पृष्ठभूमीाः -

नेपािको संर्वर्ानको र्ारा २१७ मा भएको व्र्वस्था बमोन्जम स्थानीर् िहमा न्द्र्ार्र्क सतमतिको व्र्वस्था भर्ो ।गाउँपातिका
स्िरमा उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा िीन सदस्र्ीर् एक न्द्र्ार्र्क सतमति रहेको छ ।जसमा स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को
अतर्कार के्षर तभर रहेका र्ववाद तनरुपण गनधको िातग सहज वािावरणको तसजधना गनधको िातग अतर्कार के्षर तभरका र्ववादमा
मेितमिापको प्रकृर्ा िारा १३ र तनरुपण गनुध पने र्ववादमा ११ गरी जम्ममा २४ वटा र्ववाद रहेकोिे इन्द्रसरोवर गाउँपातिकामा पतन
सशुासन र न्द्र्ार्को प्रत्र्ाभतूि होस् साथै स्थानीर् स्िरका र्ववाद स्थानीर् स्िरबाटै समार्ानको िातग सहजिा प्रदान गने हेििेु गाउँपातिकामा
पातिकास्िरीर् मेितमिापकेन्द्र िथा प्रत्रे्क वडा कार्ाधिर्मा एक मेितमिाप केन्द्रको स्थापना भए पश्चाि इन्द्रसरोवर गाउँपातिकाको
न्द्र्ा र्र् क स तम ति िे उ जु री को का र बा ही र्क ना रा ग दाध अ प ना उ नु प ने का र्ध र्व तर् का स म्ब न्द्र् मा व्र् व स्था ग नध
ब ने को ऐ न , २ ० ७ ५ को द फा ५ ९ अ नु सा र मे ि तम िा प क िाध को सू न्च कृ ि ग री ग ि आ तथध क व षध ह रु मा ८
दद ने आ र्ा र भू ि िा ति म , का नू न स म्ब न्द्र्ी ५ दद ने िा ति म , १ दद ने क्ष म िा अ तभ वृ र्ि स म्ब न्द्र्ी िा ति म फे री
क्ष म िा अ तभ वृ र्ि को िा तग पु नध िा ज की र् ३ दद ने अ तभ मु खी क र ण िा ति म पु नाः क्ष म िा अ तभ वृ र्ि को िा तग
पु नध िा ज की र् ३ दद ने अ तभ मु खी क र ण िा ति म सा थै र् स आ . व . ० ७ ९ / ८ ० न र्ाँ ि था प ु रा ना स बै िा ई
स मे टे र सू च ना प्र का श न ग री छ नौ ट भ ए का मे ि तम िा प क िाध ह रु िा ई मे ि तम िा प क िाध ह रु को क्ष म िा अ तभ वृ र्ि
स म्ब न्द्र्ी ७ दद ने अ तभ मु खी क र ण िा ति म स मे ि स ञ्चा ि न ग रर र्ो ।



िातिमको उदेश्र्ाः-
 न्द्र्ार्र्क सतमतिमा आएका उजरुीहरुको बारेमा जानकारी गराउने ।
 स्थानीर् स्िरमा आएका उजरुीहरुिाई समार्ान गने उपाएको बारेमा जानकारी 

गराउने ।
 मेितमिापको माध्र्मबाट र्ववाद सरै्को िातग अन्द्त्र् हनेु उपार् तसकाउने । 
 मदु्दा मातमिाको झन्द्झटबाट मिु गने ।
 र्ववादिाई तछटो समार्ान गने । 
 न्द्र्ार्मा सबैको पहुँच परु्ाधउन । 
 पक्षहरुिाई आफनो तनणधर् गनध सक्ने बनाउन ।
 एक अकाधको समस्र्ा बझुने अवसर प्रदान गनध ।
 दवैु पक्षमा र्हि र्हि भएको महशसु गराउने ।
 सामदुार्र्क र्ववादबाट समार्ानको बाटो खलु्ने वािावरण तसजधना गने ।
 मेितमिापको संस्कृति बढाउन ।
 वैरभाव सदाको िातग समाप्त गनध ।
 मेितमिापकिाधहरुको क्षमिा र तसकाइमा उपिब्र्ी हातसि हनेु । 



मेितमिापकिाधहरुको
क्षमिा अतभवरृ्ि सम्बन्द्र्ी  
७ ददने अतभमनु्खकरण
िातिमको व्र्ानर



मेितमिापकिाधहरुको क्षमिा अतभवरृ्ि सम्बन्द्र्ी ७ ददन ेअतभमखुीकरण कार्धक्रम उद्घाटन िथा कक्षा न्शक्षणका िन्स्वरहरु

गाउँपातिकाका अध्र्क्ष श्री देवकृष्ण पडुासैनी, उपाध्र्क्ष श्री उमाकुमारी िामा,
प्रमखु प्रशासकीर् अतर्कृि श्री प्रिाद काकी िथा ४ नं. वडाका वडा अध्र्क्ष
श्री चन्द्र कुमार बि र अन्द्र् कमधचारीहरु सर्हि मेितमिापकिाधहरुको क्षमिा
अतभवैर्ि सम्बन्द्र्ी ७ ददने अतभमखुीकरण कार्धक्रम उद्घाटन समारोहमा
उपन्स्थि रहेको तथर्ो ।



अतभमखुीकरण कार्धक्रमका सहभागीहरु



अतभमखुीकरण कार्धक्रममा प्रमाण -पर र्विरण गदाधको िन्स्वरहरु 



अतभमखुीकरण कार्धक्रममा समान- पर र्विरण गदाधको 
िन्स्वरहरु 



कायाक्रम समापनका तखस्विहरु



कायाक्रम समापनका तखस्विहरु



जस

.नं.

आ.व. िम्मा

जववाद

संख्या

फच्छयौट

जववाद/मेलजमलाप

भएको जववाद

संख्या

फच्छयौट हुन बााँकी

जववाद संख्या

जवचाराजर्न

रहेको जववाद

माजथल्लो जनकायमा

पठाइएको जववाद

कैजफयत

१ 207९/८० ४ ३ 1 0 0

न्द्र्ार्र्क सतमतिको अर्धवार्षधक र्ववरण



मेितमिाप केन्द्रको अर्धवार्षधक फाल्गणु मसान्द्िसम्मको र्ववरण
तस.
नं.

आ.व. मेितमिाप केन्द्रको नाम र्ववादको
संख्र्ा

मेितमिाप 
भएको 
र्ववाद

मेितमिाप
हनु 

नसकेको
र्ववाद

मातथल्िो
तनकार्मा
पठाइएको
र्ववाद

प्रर्क्रर्ा
मा

रहेको 
र्ववाद

कैर्फर्ि

१ 207९/0८० माखुध मेितमिाप केन्द्र ५ 3 - - - माखुध 
मेितमिापके
न्द्रको मंतसर
देन्खको 
र्ववरण 
वाकी ।

२ 207९/0८० खानी खेि मेितमिाप केन्द्र 1 - - - -

३ 207९/0८० फाखेि परुण्डी मेितमिाप केन्द्र 6 6 - - -

४ 207९/0८० फाखेि मेितमिाप केन्द्र 5 5 - - -

५ 207९/0८० तसस्नेरी मेितमिाप केन्द्र 1 1 - - -



न्यालयक सलमलत तथा मेिलमिाप केन्द्रको अधावालषाक लववादको लवविणिः

जस.नं. जववादको संख्या मेलजमलापभएका

जववाद/जनरुप भएका जववाद
प्रकृयामा रहेका जववाद माजथल्लो जनकायमा

पठाइएका जववाद

कैजफयत

१ २२ १८ ४ 0



इन्द्रसरोवर गाँउपातिका
गाउँ कार्धपातिकाको कार्ाधिर्
मर्हिा िथा बािबातिका शाखा

कुिेखानी, मकवानपरु ।
आ.ब२०७९/०८० मा सम्पादन भएका कार्धक्रमहरु 

िर्ार गने/प्रस्ििु किाध 
श्री कमिा देवी शमाध 
मर्हिा र्वकास तनररक्षक

मर्हिा िथा बािबातिका शाखा



मर्हिा िथा बािबातिका शाखािफध  सञ्चािन भएका 
मखु्र् मखु्र् कार्धक्रमहरुाः

क्र. सं कार्धक्रमको नाम स्वीकृि वजेट जम्मा खचध भएको
रकम कैर्फर्िसंघीर् प्रदेश आन्द्िररक

१

बाि ददवस भदौ २९ (मा. 
र्व.स्िरीर् कर्विा प्रतिर्ोतगिा 
िथा आर्ारभिू िह स्िररर् 
हान्जरीजवाफ प्रतिर्ोतगिा) 

० ० ५०००० ५०००० ४६९६०

२
बाि संरक्षण कोष िथा स्थानीर् 
िैतगक र्हंसा तनवारण कोषमा 
रकम

0 0 २००००० २००००० २०००००

३ आमाबाब ुर्वर्हन बािबातिका 
संरक्षण कार्धक्रम

0 ६००००० 0 ६००००० १७६०००
२६४००० मार
खचध हनेु ।



क्र.
सं कार्धक्रमको नाम

स्वीकृि वजेट
जम्मा खचध भएको 

रकम कैर्फर्ि
संघीर् प्रदेश आन्द्िररक

४

िैंतगक हैसा र्वरुिको १६ ददने 
अतभर्ान (मर्हिा सहकारी 

संस्थासँगको समन्द्वर्मा कक्षा ९ देन्ख 
१२ सम्मका र्वद्याथीहरिाई 

अतभमखुीकरण कार्धक्रम गररएको)

0 0 २००००० २००००० भिुानी बाँकी

५

अपाङ्गिा भएका व्र्न्िहरिाई 
समदुार्मा आर्ाररि पनुस्थाधपना 
(तस.र्व.आर.)सहर्ोग कार्धक्रम  

0 ३००००० ० ३०००००

तस.र्व.आर.समन्द्वर् 
सतमति गठन भएको र

पराि, छ्वािी, 
आददबाट बन्ने सामग्री 
बनाउने िातिम ददने 

तनणधर् भएको 

६
ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान िथा न्द्र्ानो 
कपडा र्विरण स्वास््र् जाँच िथा 

खाजा कार्धक्रम
0 0 २०००००० २०००००० १९९४१७२



क्र. सं कार्धक्रमको नाम जम्मा खचध भएको रकम
संघीर् प्रदेश आन्द्िररक

७
बाि र्ववाह अन्द्त्र्का िातग 
समदुार् पररचािन कार्धक्रम ० १५०००० ० १५०००० ० सामान्जक र्वकास 

सतमतिको
बैठकबाट जनप्रतितनतर्
िगार्ि सरोकारवािा 
सबैिाई अतभमनु्खकरण 

कार्धक्रम गने तनणधर् भएको 

८
बािमैरी स्थानीर् िह प्रोत्साहन 
कार्धक्रम 0 १५०००० 0 १५०००० ०

९

मर्हिा ददवस कार्धक्रम(बाि 
र्ववाह िैर्ङ्गक र्हंसा नारी न्शक्षा  
र मर्हिा नेितृ्व र चनुौतिहर 
र्वषर्क दोहोरी गीि प्रतिर्ोतगिा 
सञ्चािन भएको)

० ० २५०००० २५०००० ०
कार्धक्रम भइसकेको िर 

फछौट हनु बाँकी 

जम्मा १२००००० २७००००० ३९००००० २४१७१३२



िैर्ङ्गक र्हंसा र्वरुिको १६ ददने अतभर्ान 
कार्धक्रमका केही झिकहरुाः



िैर्ङ्गक र्हंसा र्वरुिको १६ ददने अतभर्ान कार्धक्रमका 
केही झिकहरुाः



िैर्ङ्गक र्हंसा र्वरुिको १६ ददने अतभर्ान 
कार्धक्रमका केही झिकहरुाः



ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान िथा खाजा कार्धक्रममा 
िाभान्न्द्वि संख्र्ााः

क्र.सं. वडा र्ववरण जम्मा िाभग्राही संख्र्ा न्द्र्ानो कपडा प्राप्त िाभग्राही संख्र्ा स्वास््र् सेवा प्राप्त गने संख्र्ा कैर्फर्ि

१ वडा नं.१ २४० २२१ 119

२ वडा नं.२ २४७ २४२ १०५

३ वडा नं.३ २७८ २६३ ११७

४ वडा नं.४ १०९ १०५ ४९

५ वडा नं.५ १९६ १९४ ८६
१०२५ 476जम्मा 



ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान िथा खाजा कार्धक्रमका 
केही झिकहरुाः

ज्रे्ष्ठ नागररकिाई न्द्र्ानो कपडा सम्मान गदै गाउँपातिका अध्र्क्ष देवकृष्ण पडुासैनी िथा 
उपाध्र्क्ष उमा कुमारी िामा  



ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान िथा खाजा कार्धक्रमका 
केही झिकहरुाः

वडा नं.१, वडा नं.२ र वडा नं.३ मा गाउँपातिका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष िथा वडा अध्र्क्ष िगार्ि 
जनप्रतितनतर्हरिे न्द्र्ानो कपडाद्वारा ज्रे्ष्ठ नागररकिाई सम्मान गदै  



ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान िथा खाजा कार्धक्रमका 
केही झिकहरुाः

ज्रे्ष्ठ नागररकिाई न्द्र्ानो कपडा र्विरण गदै वडा नं. 
४ का वडा अध्र्क्ष चन्द्र कुमार बि 

ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान कार्धक्रममा 
सहजीकरण गदै कमधचारीहर

जे्यष्ठ नागरिक सम्मान कायाक्रममा सहजीकिण गदै

कमाचािीहरू



ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान िथा खाजा कार्धक्रमका 
केही झिकहरुाः

ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान कार्धक्रममा ज्रे्ष्ठ नागररकहरको स्वास््र् परीक्षण गदै 
स्वास््र् कमीहर ।



मर्हिा ददवस कार्धक्रमका केही झिकहरुाः

रार्िर् नारा
×िैर्ङ्गक समानिाको बतिर्ो आर्ाराः तसजधनात्मक प्रर्वतर्मा मर्हिा पहुँचको र्वस्िार"



मर्हिा ददवस कार्धक्रमका केही झिकहरुाः

अन्द्िराधर्िर् नारा 
DigitAll : Innovation and Technology for Gender Equality 



बािबातिका केन्न्द्रि प्रतिर्ोतगिात्मक कार्धक्रमका केही 
झिकहरुाः

रार्िर् बाि ददवस िथा अन्द्िराधर्िर् बाि ददवसको अवसरमा अन्द्िर मा. र्वद्यािर् स्िरीर् कर्विा प्रतिर्ोतगिा िथा 
आर्ारभिू िह स्िरीर् हान्जरीजवाफ प्रतिर्ोतगिा कार्धक्रम पञ्चकन्द्र्ा मा र्वको प्राङ्गणमा सम्पन्न भर्ो।



बािबातिका केन्न्द्रि प्रतिर्ोतगिात्मक कार्धक्रमका केही 
झिकहरुाः



अपाङ्गिा पररचर् पर र्विरण सम्बन्द्र्ी र्ववरणाः

क्र.सं. अपाङ्गिाको र्कतसम २०७८/०७९सम्म चाि ुआ.व. जम्मा 
१ पूणध अशि (रािो) ४५ १२ ५७
२ अति अशि (तनिो) ९५ १० १०५
३ मध्र्म (पहेँिो) ९ ४ १३
४ सामान्द्र् (सेिो) २३ ४ २७

जम्मा १७२ ३० २०२



अपाङ्गिा पररचर्-पर र्विरणका िातग गररएको घरभेट 
कार्धक्रमका केही झिकहर

बेिमार्ा बिामी इन्द्रसरोवर-१
श्र्ाम स्र्ाङ्िान इन्द्रसरोवर-
२



अपाङ्गिा पररचर्-पर र्विरणका िातग गररएको घरभेट 
कार्धक्रमका केही झिकहर

चन्द्रबहादरु स्र्ाङिान-इन्द्रसरोवर-२ रोर्हना िामा इन्द्रसरोवर-५ तबन्द्द ुमोिान इन्द्रसरोवर ३



सामान्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गरेका आमाबाब ु
तबर्हन बािबातिकााः

क्र.स. बािबातिकाको नाम जन्द्म तमति संरक्षकको नाम हािको ठेगाना
१ बतब पररर्ार ०२/१७/२०६५ मर् ुपररर्ार इन्द्रसरोवर-२
२ र्प्रर्ा गोिे ०९/०१/२०६४ तनमा गोिे इन्द्रसरोवर-३
३ सम्झना स्र्ाङिान ०१/०२/२०७२ माइिी गोिे इन्द्रसरोवर-२
४ कृष्ण थापा मगर ०८/१५/२०६७ शकुदेव थापा मगर इन्द्रसरोवर-१
५ अन्स्मिा पाण्डे ०६/११/२०७३ अजुधन ब. पाडे इन्द्रसरोवर-३
६ सनु्स्मिा पाण्डे ०६/०५/२०७१ अजुधन ब. पाडे इन्द्रसरोवर-३
७ सदुदप न्घतसङ ०२/२४/२०६७ सजुध ब. न्घतसङ इन्द्रसरोवर-२
८ सतुनसा न्घतसङ ०५/२८/२०७२ सजुध ब. न्घतसङ इन्द्रसरोवर-२
९ र्वनोद स्र्ाङिान ०१/१४/२०६८ सानकुान्द्छा भ्िोन इन्द्रसरोवर-3
१० मनमार्ा स्र्ाङिान १०/०१/२०६५ सानकुान्द्छी भ्िोन इन्द्रसरोवर-3
११ समर्वध िामा ०३/१२/२०६९ दगुाध ब. थोकर इन्द्रसरोवर-४



ज्रे्ष्ठ नागररक पररचर् पर र्विरणाः

क्र.सं. वडा र्ववरण आ.व.२०७८/०७९ सम्म आ.व.२०७८/०७९ मा जम्मा 

१ वडा नं. १ ७८ १५ ९३
२ वडा नं. २ १९४ ० १९४
३ वडा नं. ३ १४३ १० १५३
४ वडा नं. ४ १६० ४ १६४
५ वडा नं. ५ १०५ ४ १०९

६८० ३३ ७१३जम्मा 



जीवराज िम्साि
उद्यम र्वकास सहजकिाध

गररवी तनवारणका िातग िघ ुउद्यम र्वकास कार्धक्रम
अर्धवा र्षधक प्रतिवेदन

इन्द्रसरोवर गाउँपातिका 

कुिेखानी मकवानपरु

आ.व. २०78/०89

िर्ार गने / प्रस्ििुकिाध-

गाउँ कार्धपातिकाको कार्ाधिर्



१.पषृ्ठभमूी
२.कार्धक्रमको उदे्दश्र्
३. कार्धक्रम कार्ाधन्द्वर्न मोडि
४. नर्ाँ उद्यमी सजृना िफध सम्पन्न कार्धहराः-
 सामान्जक पररचािन
 उद्यमन्शििा र्वकास िातिम
सीप र्वकास िातिम

५. संचािन हनु बाँकी कार्धक्रमहरु
६. कार्धक्रमको उपिब्र्ी
७. कार्धक्रमको फोटोहरु



 नेपािमा संर्िु राि संघीर् र्वकास कार्धक्रम र्एुनतडर्प को आतथधक िथा प्रार्वतर्क सहर्ोगमा २०५५ साि देन्ख
िघु उद्यमको माध्र्मबाट गररवी तनवारण गने भन्द्दै पररक्षण स्वरुप देशका र्वतभन्न १० न्जल्िामा िघु उद्यम र्वकास
कार्धक्रमको सरुुवाि गर्ो ।

 पर्हिो चरणमा गरेको नमूना परीक्षणको रुपमा सरुुवाि गररएको र्स कार्धक्रमिे वास्िवमा एकीकृि सेवा प्राप्त
भएमा गररबीको रेखामनुी रहेका बगधिाइ िघु उद्यमको माध्र्मबाट स्थानीर् स्िरमा नै रोजगारी सजृना गनध सर्कन्द्छ
भन्ने प्रमान्णि गरी सफििा प्राप्त गर्ो ।

 पर्हिो चरणको सफििा पश्चाि नेपाि सरकारिे र्वतभन्न दातिध तनकार्को र्वन्त्तर् सहर्ोगमा र्ो कार्धक्रमिाइ दोस्रो
चरणमा अरु १५ न्जल्िा थप गरी जम्मा २५ न्जल्िा मा कार्धक्रम र्वस्िार गरर र्ो चरण पतन राम्रो नतिजा सर्हि
सफि रह्यो ।

 मेडेपको पर्हिो र दोस्रो चरणको सफििा पश्चाि नेपाि सरकारिे पनुाः र्एुनतडर्प को अगवुाइमा आगकआक्षङ्ग र
ऋक्षङ्गआ को र्वत्तीर् सहर्ोषमा थप १३ न्जल्िामा िेश्रो चरणको सरुुवाि गर्ो । र्स कार्धक्रमको सफििा र
प्रभावकारीिाई मध्र्नजर गदै सन् २०१० मा नपेाि सरकार र ित्कातिन न्ज.र्व.स हरुिे िघु उद्यम र्वकास
कार्धक्रम आन्द्िररकरण गरी कार्धक्रम संचािन गनध थािे । र्र्ह क्रममा र्सको सफििा र प्रभावकारी िाई मध्नजर
गदै २०७० मा नपेाि सरकारिे र्स कार्धक्रमिाई गररबी तनवारणका िातग िघु उद्यम र्वकास कार्धक्रम
आन्द्िररकरण गर्ो।

 नेपाि सरकारिे िघु उद्यम र्वकास नमनुािाई आन्द्िररकरण गररसके पतछ हाि संन्घर् सशिध अनदुान माफध ि
नेपािको ७५३ वटै पातिकामा संचािन गरेको छ ।

पषृ्ठभमूी



 इन्द्रसरोवर गाउँपातिकाको ८५ जना गररबीको रेखामनुी रहेका िन्क्षि वगधिाई
उद्यमी बनाई उनीहरुको आतथधक िथा सामान्जक अवस्थामा सरु्ार ल्र्ाउनु ,

 स्थातनर् बजारको माग, स्थातनर् कच्चा पदाथधको पररचािन र समदुार्को मागको
आवश्र्किाका आर्ारमा उद्यम स्थापना गरर रोजगारीको सजृना गने ,

 बार्षधक प्रतिव्र्न्ि आर् कम भई गरीबीको रेखामनुी रहेका अति र्वपन्न वगधका
मर्हिा, दतिि, आददवासी, जनजािी र र्पछतडएका समदुार्िाई िघु उद्यमीको
रुपमा स्थार्पि गरी उनीहरुको जीवनस्िर सरु्ार गने,

 र्वगि ३ वषधमा सजृना भएका ४० जना उद्यमीहरुको आवश्र्कत्ताको आर्ारमा
स्िरोन्निी गने ।

 गररवीको रेखामतुन रहेका व्र्न्ििाई र्वतभन्न र्कतसमका सीप र्वकास िातिम िथा
प्रर्वतर् हस्िान्द्िरण गरी आतथधक रुपमा र्वकतसि गराउने ।

कार्धक्रमको उिेश्र् 



३. िघ ुउद्यम र्वकास कार्धक्रम कार्ाधन्द्वर्न मोडि



 नेपाि सरकार उद्योग, वान्णज्र् िथा आपिुी मन्द्रािर् अन्द्िगधिको
गररवी तनवारणका िातग िघु उद्यम र्वकास कार्धक्रम तनदेन्शका २०७७,
बमोन्जम पातिकाको उद्योग र्वकास शाखा बाट संचािन गररने छ ।
र्वगि १ वषध देन्ख स्थातनर् िह माफध ि कार्धक्रम संचािन हुँदै आइरहेको
छ ।



नर्ाँ िघ ुउद्यमीको सजृना िफध



गररबी तनवारणका िातग िघ ुउद्यम र्वकास कार्धक्रममा 
सम्पादन गरेको कामहर-

 र्सै पातिकाको वडा नं १ देन्ख ५ मा एक ददने वडास्िरीर् अतभमनु्खकरण
कार्धक्रम पश्चाि सहभातगिात्मक ग्रामीण िेखाजोखा कार्धक्रम संचािन
गररर्ो।

 घरर्रुी सवेक्षण फारम ए र सम्भार्वि उद्यमी फारम तब भररर्ो।
 वडा नं १ देन्ख ५ मा ८ वटा िघु उद्यमी समहु गठन गररर्ो ।

१. सामान्जक पररचािन



२.१ उद्यमन्शििा र्वकासको पररचर् िथा उदे्दष्र्
उद्यमन्शििा र्वकास िातिम मेडेप मेड्पा मोडेिको सबैभन्द्दा महत्वपणुध चरण हो

।र्स िातिममा सम्भार्वि उद्यमीहरुिे व्र्वसार्को बारेमा जानकारी प्राप्त गनुधको
साथै ऊनीहरु तभर सषुपु्त अवस्थामा रहेको उद्यमन्शि ज्ञान िथा क्षमिािाई बार्हर
प्रस्फुटन गनधमा सहर्ोग परु्रर्ाधउँछ।र्स िातिमको अवतर्मा सहभागीहरुिे व्र्वसार्को
अवर्ारणा, महत्व, फाइदा, व्र्वसार् र पररवार बीचको सम्वन्द्र्, व्र्वसार्बाट नाफा
कमाउने िररका, व्र्वसार्मा हनुे जोन्खम, जोन्खम वहन गनध सक्ने क्षमिा,
आर्आजधन, स्वरोजगार र व्र्वसार् बीचको तभन्निा, व्र्वसार्र्क अवसरको पर्हचान र
छनोट,सफि उद्यमीका र्वशेषिाहरु, व्र्वसार्मा, िन्क्षि ग्राहक पर्हचान गने िररका,
सम्भार्वि व्र्वसार्मा प्रतिस्पतर्धको पर्हचान िथा रणनीति बझु्न, सम्भार्वि
व्र्वसार्को व्र्वसार्र्क र्ोजना बनाई सो व्र्वसार् उन्चि छ की छैन भनी
ठम्र्ाउन सक्ने, मर्हिा र परुुषिे गने कामहरुको र्वश्लषेण, िैतगंक समानिा,
उपर्िु प्रर्वतर्, पहुँच र तनर्न्द्रण आदद ज्ञान प्राप्त गदधछन् ।

२=उद्यमन्शििा र्वकास िातिम



 इन्द्रसरोवर गाउँपातिका वडा नं. १ देन्ख ५ मा ९८ जना सहभातगहरु
रहेका तथए ।

 सहभातग र्ववरणाः-
वडा नं. दतिि जनजािी अन्द्र् जम्मा जम्मा

परुुष मर्हिा परुुष मर्हिा परुुष मर्हिा परुुष मर्हिा

१ ० ० २ १० ० ७ २ १७ १९
२ १ ० ४ २१ ० १ ५ २२ २७
३ ० ० ८ ८ १ ० ९ ८ १७
४ ० ० ७ ८ ० ० ७ ८ १५
५ ० ० ९ २ ४ ५ १३ ७ २०
जम्मा १ ० ३० ४९ ५ १३ ३७ ६१ ९८

२=२ उद्यमन्शििा र्वकास िातिममा भएको कार्धक्रम



उद्यमन्शििा र्वकास िातिमबाट छनौट भएका सीप र्वकास िातिमहरुाः
क्र. स वडा नं. व्र्वसार्को नाम सहभागी संख्र्ा

१

१

अचार ६ जना
२ मौरी पािन ५ जना
३ तसस्नो पाउडर ६ जना
४ पािधर ३ जना
५

२
मौरी पािन ९ जना

६ तसिाईकटाई ११ जना
७ ढाँका बनुाई ६ जना
८

३
मौरी पािन १३ जना

९ िरकारी खेिी ७ जना
१०

४

ड्राईतभङ्ग ६ जना
११ व्रू्टी पािधर ६ जना
१२ हाउस वार्ररङ्ग २ जना
१३ तसिाई २ जना
१४ ५ च्र्ाउ खेिी १५ जना

जम्मा ९७ जना



 उद्यमन्शििा र्वकास िातिममा उद्यमीहरुिे व्र्वसार् सम्वन्न्द्र् आर्ारभिु ज्ञान पाउनकुो
साथै आफ्नो क्षमिा पर्हचान गरी स्थानीर् श्रोि, आफ्नो रुची, सीप िथा के्षमिा, िगानी वजार
आदीको सकु्ष्म र्वश्लषेण गरी व्र्वसार् छनौट गने गदधछन् । व्र्वसार् छनौट गदाध ध्र्ान ददनु
पने कुराहरु जस्िै कच्चा पदाथको उपिब्र्िा, बजारीकरणको सम्भावना, आफुसँग भएको सीप
िथा क्षमिा, र्वतभन्न सरकारी िथा गैह्र सरकारी क्षेरबाट पाईने सहर्ोग, कम िगानीबाट शरुु
गनध सर्कने आदी कुराहरुिाई मध्र्नजर गदै व्र्वसार् छनौट गनध उत्त्प्प्ररेीि गररन्द्छ।र्सरी
छनौट गररएको व्र्वसार्को व्र्वसार्र्क र्ोजना वनाई व्र्वसार् सफि हनेु देन्खएमा र त्र्ो
व्र्वसार् गने दक्षिा नभएमा सम्भार्वि उद्यमीिाई वस्िु उत्पादन गनध सक्षम वनाउनको िातग
र्वतभन्न र्कतसमका सीपमिुक िातिमहरु संचािन गररन्द्छ । र्स कार्धक्रम बाट ८५ जना िघु
उद्यमीहरु सजृना गने क्रममा स्थानीर्श्रोि सार्न, उद्यमीहरुको चाहना िथा वजार मागको
अवस्थािाई ध्र्ान ददंदै र्वतभन्न र्कतसमको तसप र्वकास िातिमहरु संचािन गररएको छ ।
जसिाई तनम्न तिन्खि रुपमा उल्िेख गररएको छ ।

३. सीप र्वकास िातिम 
३.१ सीप र्वकास िातिमको औन्चत्र्



३.२ सीप र्वकास िातिमको उदे्दश्र्
 उद्यमन्शििा र्वकास िातिम प्राप्त गरेका सहभातगको चाहना, बजारमाग र
स्थानीर् स्रोि सार्नको आर्ारमा तसप र्वकास िातिम प्रदान गने ।

 CTEVT को पाठ्यक्रममा अनभुर्व सम्बन्न्द्र्ि सरकारी कमधचारी, ईन्स्टच्रू्टका
प्रन्शक्षकहरु संग समन्द्वर्, सम्पकध गरर सैिान्न्द्िक भन्द्दा बर्ढ प्रर्ोगात्मक
अभ्र्ासमा आर्ाररि रर्ह िातिम संचािन गने ।

 िातिमको दैतनक रुपमा अनगुमन गरर समान िथा दोहोरो तसकाईको वािावरणको
सजृना गने ।

 िातिम संचािनमा देन्खएका समस्र्ािाई ित्काि छिफि गरी समार्ान गनध
पहि गने

 उद्यम अनसुार व्र्वसार्ीक र्ोजनाको तनमाधण गरर सो अनसुार काम गने ।
 दक्ष र गणुस्िरर्िु वस्िु उत्पादन गने ८५ जना उद्यमी तसजधना गने ।



सीप र्वकास िातिमको िक्ष्र् अनसुारको हाि सम्म संचािनमा रहेका िपन्शिका
िातिमहरुाः

िातिम र सहभातग र्ववरणाः

िातिमको नाम दतिि जनजािी अन्द्र् जम्मा कुि जम्मा

मर्हिा परुुष मर्हिा परुुष मर्हिा परुुष मर्हिा परुुष
अचार बनाउने ० 0 ५ 0 १ 0 ६ 0 ६

तसस्नो पाउडर 0 0 २ 0 ४ 0 ६ 0 ६

जम्मा ० 0 ७ ० ५ ० १२ ० १२

३.३ सीप र्वकास िातिमको िक्ष्र् िथा प्रगिी



िघ ुउद्यमीको स्िरोन्निी िफध



िघ ुउद्यमको स्िरोन्नति कार्धक्रमको पररचर् िथा उदे्दश्र्
गररवी तनवारणका िातग िघु उद्यम र्वकास कार्धक्रमबाट र्वगि ३ वषध

तभरमा सजृना गररएका उद्यमीहरुको आवश्र्किा र औन्चत्र्को सम्भाव्र्िा
अध्र्र्न गरर स्िरोन्नति कार्धक्रम संचािन गनुध पने हनु्द्छ। र्समा
संचािनमा नरहेको उद्यम िर पनुस्थापना गनध चाहने िथा संचािनमा रहेको
उद्यमको िातग आवश्र्क पनध सक्ने सहर्ोगको क्षरेमा र्वशेष गरी उद्यम
व्र्वसार् सरु्ार िातिम, उद्यम व्र्वसार् र्वस्िार गनध चाहनेका िातग
िातिम, व्र्वसार्र्क परामशध, पनुिाधजगी, सीप र्वकास िथा स्िरोन्निी
िातिम, र्वत्तीर् सेवामा पहुँच, प्रर्वतर् िथा वजारमा पहुँच िातिम, एड्भान्द्स
सीप र्वकास िातिम, वजारीकरण िथा व्र्ावसार्र् परामशध जस्िा क्षेरमा
आवश्र्किा पर्हचान गरी कार्धक्रम संचािन गररन्द्छ ।



संचािन हनु बाकी कार्धक्रमहरुाः
 सीप र्वकास िातिम
 िघु र्वत्तमा पहुँच
 उपर्ुधि प्रर्वतर्मा हस्िान्द्िरण
 वजारीकरण िथा व्र्वसार् परामशध
 र्वगि ३ वषधमा तसजधना भएका उद्यमीहरुको स्िरोन्निी कार्धक्रम
 ५ जनाको समहुिाई प्रर्वतर् हस्िान्द्िरण



७. कार्धक्रमको उपिव्र्ीहरुाः

 ९८ जना सम्भार्वि उद्यमीहरुिे उद्यमन्शििा र्वकास िातिम हाँतसि गरेका छन् ।
 िघु उद्यमीहरुिाई व्र्वसार्र्क परामशधका माध्र्मवाट व्र्वसार् िफध उत्प्ररेरि
गररर्ो ।

 स्थातनर् स्िरमा उत्पाददि बस्ििुाई बजारमा ल्र्ाई बेच्नसक्ने बािाबरण सजृना
गनधमा समन्द्वर्ात्मक भतुमका खेतिएको छ ।

 र्वतभन्न व्र्वसार्मा आर्ाररि उद्यमीहरुको व्र्वसार्ीक र्ोजना तनमाधण गररएको ।
 ४० जना परुाना उद्यमीहरु िाई र्वतभन्न र्कतसमका िातिम, प्रर्वतर् हस्िान्द्िरण र
अविोकन भ्रमण कार्धक्रमका िातग सम्भार्वि उद्यम व्र्वसार् छनौट गने ।

आ.व.२०७९/०८० का िागी सञ्चातिि गररवी तनवारणका िागी िघु उद्यम र्वकास कार्धक्रमको िपन्शि
अनसुारका उपिन्व्र्हरु हातसि गररएका छन् ।
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वडा स्तरिय अभिमभुिकिण 

काययक्रम समापन पश्चात ।

वडा स्िरीर् अतभमनु्खकरण कार्धक्रम 
संचािनको क्रममा



वडा स्िरीर् अतभमनु्खकरण कार्धक्रम



अतभमनु्खकरण कार्धक्रम



सहभातगिात्मक ग्रामीण िेखाजोखा कार्धक्रम 
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उद्यमन्शििा र्वकास िातिममा 
सामरु्हक कार्ध गदै।

व्र्वसार् सचेिना िथा शरुु
िातिम समापनमा सहभातगको

िफध बाट भनाई राख्दै ।



व्र्वसार् सचेिना िथा शरुु िातिम वडा नं. 3 मा समापन पश्चाि सामरु्हक िन्स्वर



वडा नं. 5 मा व्र्वसार् सचेिना िथा शरुु िातिम समापन कार्धक्रमको िन्स्वर 



व्र्वसार् सचेिना िथा शरुु िातिम वडा नं. ५ मा समापन पश्चाि सामरु्हक िन्स्वर



व्र्वसार् सचेिना िथा शरुु िातिम वडा नं. १ र ४ मा समापन पश्चाि सामरु्हक िन्स्वर



व्र्वसार् सचेिना िथा शरुु िातिम वडा नं. २ मा समापन पश्चाि सामरु्हक िन्स्वर



अचार बनाउने सीप र्वकास िातिम उद्घाटन र उत्पादन 
गररएको अचार ।



अर्यवाजषयक समीक्षा गोष्ठी

आ.व. २०७९/ ८०

तमति: २०७९/१२/०९ गिे
स्थान: छहरेवन ररसोटध, मकवानपरु ।

"प्रर्ोगमैरी संरचना, पर्धटन र कृर्ष-समिामिुक र्वकास इन्द्रसरोवरको समरृ्ि"
इन्द्रसरोवर गाउँपातिका

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no

कुिेखानी, मकवानपरु
बागमिी प्रदेश, नपेाि

प्रसु्ततकताा
मनु्ननाथ अलधकािी

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख



Municipality Map

N

Health Post



हािको पालिका भवन



पालिकाको लनमााणालधन भवन



गाउाँपाजलकाको अवस्था

िम्मा िनसंख्या 14927

१ बषय मूजनको िनसंख्या 238

५ बषय मूजनको िनसंख्या 1214

अनुमाजनत जिजवत िन्म

संख्या
242

१५-४९ बषयका जववाजहत

मजहला
2900

पू य खोप घोष ा भएका

वडाहरूको संख्या
5

खुला जदशामुि घोष ा

भएका वडा संख्या
5

एमु्बलेन्स संख्या 3

प्राथजमकिास्थ्य केन्द्र

संख्या
0

िास्थ्यचौकी संख्या 4

आर्ारभूत िास्थ्य केन्द्र संख्या 1

बजथयङ सेन्ट्र संख्या 4

आकक्तिक प्रसुजत केन्द्र 0

जकशोर जकशोरी मैत्री िास्थ्य

संस्था
0

खोप क्तिजनक संख्या 15

गाउाँघर क्तिजनक संख्या 10

मजहला िा. ियंसेजवका संख्या 37

क्षयरोग डट्स सेण्टर संख्या 6

माइक्रोस्कोपी केन्द्र संख्या 1

सामुदाजयकिा.इकाइ संख्या 1



आफ्नै िग्गा भएकािास्थ्य संस्था संख्या 6

िास्थ्यसंस्थाकोआफ्नै भवनभएकािास्थ्यसंस्था संख्या 4

जनर्ायररत मापदण्डअनुसारका भवनभएकािास्थ्यसंस्था संख्या 3

सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको लाजग िुटै्ट शौचालयभएकािास्थ्य संस्था संख्या
3

सुरजक्षतखानेपानीको जनयजमत उपलब्धता भएकािास्थ्य संस्था संख्या 6

टेजलफोनको उपलब्धता भएकािास्थ्यसंस्था संख्या 6

जबद्रु्तको उपलब्धता भएकािास्थ्यसंस्था संख्या 6

सोलारब्याकअपिडान भएकािास्थ्यसंस्था संख्या(प्रयाप्तनभएको) 4

कम्प्युटर भएकािास्थ्य संस्था 6

इण्टरनेट सुजवर्ा भएकािास्थ्यसंस्था संख्या 5

एमु्बलेन्स सेवाको उपलब्धता भएकािास्थ्यसंस्था संख्या 2

प्लासेण्टा पीट भएकािास्थ्यसंस्था संख्या 3

कमयचारीआवास भएकािास्थ्यसंस्था संख्या (वजथयङकाकमयचारीको लाजग) 3

मोटरबाटो पुगेकािास्थ्य संस्था संख्या 6

स्ट्रेचर उपलब्धभएका वडा संख्या 6

भौजतक पूवायर्ारको अवस्था



मानव संशार्नको अवस्था

िास्थ्य

संस्था

यारामेजडक्स नजसयङ अन्य िम्मा

दिबन्दी पूलता
किा

ि

दि

बन्दी
पूलता

किा

ि

दिब

न्दी
पूलता

किा

ि

दिब

न्दी
पूलता किाि

माखुा 3 2 0 2+1 2 1 1 0 1 6+1 4 2

कुिेखानी 3 1 1 2+1 3 0 1 0 1 6+1 3 2

लससे्निी 3 1 1 2+1 2 1 1 0 1 6+1 3 3

फाखेि 3 2 0 2+1 1 2 1 0 1 6+1 4 3

चन्द्रगढी 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 2 3

भािुखका 1 - 1 1 - - 1 - 1 3 0 2

पालिका 1 2 1 1 1 - - - 1 2 3 1

िम्मा 15 9 5 11+4 10 5 6 0 6 32+4 19 16



शाखाबाट सम्पादन गररएका कार्धक्रमहरु
 वार्षधक सतमक्षा गोष्ठी र data verification

 मातसक सतमक्षा गोष्ठी िथा DHIS 2 मा Data Entry , data verification र
गणस्िर सरु्ार

 र्वतभन्न चरणमा Covid-19 र्वरुिको खोप ददने कार्ध
 ५ वषध मतुनका बािबातिकाहरुिाई तभटातमन ए िथा जकुाको औषर्ीको र्विरण
 न्द्र्नुिम ्सेवा मापदण्ड कार्धक्रमको अनगुमन
 म.स्वा.स्व.से.हरुका िातग वनृ्ध्द अनगुमन सदुृर्ढकरण सम्वन्न्द्र् अतभमनु्खकरण 

कार्धक्रम



शाखाबाट सम्पादन गररएका कार्धक्रमहरु

 म.स्वा.स्व.से. ददवस मनाउने िथा परुस्कार र्विरण
 म.स्वा.स्व.से.हरुका िातग झोिा, छािा, टचधिाइट र्विरण
 पातिका स्िरमा पूणधखोप कार्धक्रमको सतमक्षा िथा र्ोजना िर्ारी गोर्ष्ठ
 मर्हिाहरुका िातग ३ वटा स्वास््र् संस्थामा प्रजनन ्रुग्णिा सम्वन्न्द्र् स्वास््र् न्शर्वर
 कोतभड िगाएि महामारी तनर्न्द्रणका िातग RRT (Rapid Response Team) गठन 



शाखाबाट सम्पादन गररएका कार्धक्रमहरु

 Inj. Oxytocine भण्डारणका िातग ILR 
refrigerator खररद गरर फाखेि स्वास््र् चौकीिाई 
हस्िान्द्िरण

 कोतभड-१९को भ्र्ान्क्सनको तडन्जटाइजेशन िथा 
क्रू्.आर.कोड प्रमान्णकरण

 आतथधक सहार्िा र्कड्नी, क्र्ान्द्सर, मटुुरोग आदद 
ददघधरोगीहरुिाई उपचार सहर्ोग

 प्रत्रे्क वडामा औषतर्, भ्र्ान्क्सन ढुवानी िथा 
न्जल्िाबाट भ्र्ान्क्सन ढुवानी

 र्वपन्न नागररकिाई कडारोग उपचारका िातग तसफाररस 
गररएको



शाखाबाट सम्पादन गररएका कार्धक्रमहरु

 मृगौिा प्रत्यािोपण गिेको, डायिाइलसस गिाइ िहेको, 

यान्सि िोग लनदान भएको ि मेरुदण्ड पिघात लनदान

भएको व्यखिहरुिाई औषलध उपचाि खचा लवतिण

 स्वास््र् संस्थाहरुमा आवश्र्क पने औषर्ी, ल्र्ाव 
सामाग्रीहरु िथा उपकरणहरुको व्र्वस्थापन

 आमा सरुक्षा कार्धक्रम अन्द्िगधि गभधविी जाँच, सतु्केरी 
र्ािार्ाि खचध िथा आकन्स्मक रुपमा प्रषेण गनुध पने 
भएमा र्ािार्ाि खचध उपिब्र् गराउने कार्ध

 र्ट.वी. का संकाश्पद र्वरामीहरुको खोजी (खकार 
संकिन र पररक्षण) कार्ध



एच.एम.आइ.एस. प्रजतवेदन अवस्था

जस.नं. िास्थ्य संस्था

आ.व.मा प्राप्त
एच.एम.आइ.एस.
प्रजतवेदन संख्या

आ.व.मा प्राप्त
एल.एम.आइ.एस.प्रजत

वेदन संख्या

प्रजतवेदन पू य नभएमा

सो को प्रमुखकार 

1 माखुा 6 6

2 कुिेखानी 6 6

3 भािुखका 6 6

4 लससे्निी 6 6

5 फाखेि 6 6

6 चन्द्रगढी 6 6

7 भािुखका 6 6

जम्मा 36 36

िम्मा प्राप्त हुनुपने

एच.एम.आइ.एस.

प्रजतवेदन संख्या (६

मजहनाको)

प्राप्त

एच.एम.आइ.ए

स. प्रजतवेदन

संख्या

एच.एम.आइ.

एस.प्रजतवेदन

प्रजतशत

िम्मा प्राप्त

हुनुपने

एल.एम.आइ.एस

.

प्रजतवेदन संख्या

प्राप्त

एल.एम.आइ.ए

स. प्रजतवेदन

संख्या

एल.एम.आइ.

एस.प्रजतवेदन

प्रजतशत

36 36 100 36 36 100



पोष काययक्रम

िास्थ्यसंस्था

०-२३

मजहना

को

लजक्षत

िनसं

ख्या

०-११

मजहना

को

लजक्षत

िनसं

ख्या

संख्या

०-११

मजहना

नयााँ

बृक्ति

अनु

गमन

१२-२३

मजहना

नयााँ बृक्ति

अनु

गमन

िने्मको

६

मजहनास

म्म

स्तनपान

गराएको

१८०

आइर

न

पाएका

गभय

वती

जभटा

जमन ए

पाएका

सुते्करी

०-११

मजहना

बृक्ति अनु

गमन

िोक्तखम

माखुय 115 69 30 4 14 10 9 0

कुलेखानी 123 69 34 5 33 11 11 0

जससे्नरी 147 73 22 1 10 10 3 0

फाखेल 96 44 11 10 15 7 8 2

चन्द्रगढी 104 57 21 2 19 8 7 0

िम्मा 585 312 118 22 91 46 38 2



खोपकाययक्रम

िास्थ्य

संस्था

१ बषय

मूजनको

लजक्षत

िनसंख्या

खोप

B.C.G.

D.P.T./

HepB/

Hib III

O.P.V. 

III

P.C.V

III

Rot

a II

Fipv

II

Measles & 

Rubella II
J.E.

T.D. 2 & 

2+

माखुय 53 12 13 13 24 17 8 17 20 5

कुलेखा

नी
51 16 14 14 16 19 8 16 15 7

भालुख

कय

जससे्नरी 56 10 23 23 22 24 20 22 22 7

फाखेल 34 9 13 13 14 10 11 15 10 6

चन्द्रगढी 44 7 10 10 15 15 10 16 17 1

िम्मा 238 54 73 73 91 85 57 86 84 26



समुदायमाआर्ाररत नवजशशु तथा बालरोगको एजककृतब्यवस्थापन

िास्थ्यसंस्था

५ बषय

मूजनको

िन

संख्या

संख्या

PSBI 
भएको

संख्या

PSBI
मधे्य

Genta

mycine
पू यडोि

पाएको

५ बषय

मूजनको

नू्यमो

जनया

भएको

५ बषय

मूजनको

झाडा

पखाला

लागेको

पुनियलीय

झोल र

जिंकबाट

उपचार

२

मजहना

मूजनको

िम्मा

मृतु्य

२-५९
मजहना

को

िम्मा

मृतु्य

माखुय 263 0 0 4 0 17 0 0

कुलेखानी 287 0 0 3 0 23 0 1

जससे्नरी 367 0 0 2 0 12 1 0

फाखेल 237 0 0 0 0 4 0 0

चन्द्रगढी 235 0 0 0 0 11 0 0

िम्मा 1389 0 0 9 0 67 1 1



सुरजक्षत मातृत्व

िास्थ्य

संस्था

अपेजक्षत

जिजवत

िन्म

संख्या

प्रोटोक

ल

अनुसार

४ पटक

गभय िााँच

िास्थ्य

संस्थामा

प्रसुती

दक्ष

प्रसुतीक

मीबाट

प्रसुती

प्रोटोकल

अनुसार ३

पटक

सुते्करी

िााँच

याताया

त खचय

पाउने

आमा

मातृ

मृतु्य

नव

िात

मृतु्य

मृत

िन्म

माखुय 54 9 8 8 14 8 0 0 0

कुलेखानी 52 9 7 7 9 7 0 0 0

जससे्नरी 57 10 3 3 6 3 0 0 0

फाखेल 35 31 8 4 10 8 0 0 0

चन्द्रगढी 44 10 10 0 0 0

िम्मा 242 69 26 26 49 26 0 0 0



पररवार जनयोिन

िास्थ्य

संस्था

१५-४९

बषय का

जववा जहत

मजहला

संख्या

संख्या

जपल्स

हाल

प्रयोगक

ताय

जडपो

हाल

प्रयोग

कताय

इम्प्प्लान्ट्

हाल

प्रयोगक

ताय

आइयुजस

डी हाल

प्रयोगक

ताय

कण्डम

जवतर 

स्था

यी

हाल

प्रयोग

कताय

िम्मा

हाल

प्रयोग

कताय

िम्मा

नयााँ

प्रयोग

कताय

माखुय 792 78 347 435 0 382 0 863 35

कुलेखानी 724 68 378 634 6 600 11 1090 35

जससे्नरी 754 38 262 1599 204 750 0 2108 45

फाखेल 453 35 183 1128 24 105 0 1475 12

चन्द्रगढी 665 22 325 108 0 370 0 458 30

िम्मा 3388 250 1495 3904 234 2207 11 5898 157



सामुदाजयक सेवा

िास्थ्य

संस्था

मजहला

िा.
ि.से
जवका

संख्या

गाउाँघ

र

क्ति

जनक

सं

ख्या

खोप

क्ति

जनक

सं

ख्या

संख्या

म.िा.
से

प्रजतवे

दन

सञ्चा

जलत

गाउाँघ

र क्ति

जनक

सञ्चा

जलत

खोप

क्ति

जनक

आमा

समूह

को

बैठक

म.िा.से.
बाट सेवा

प्रदान

गाउाँघ

र

क्तिजन

कबाट

सेवा

प्रदान

खोप

क्तिजन

कबाट

सेवा

प्रदान

माखुय 9 2 3 9 2 3 51 1268 248 156

कुलेखानी 9 2 4 9 2 4 51 1793 120 126

जससे्नरी 10 3 4 10 3 4 60 1939 147 171

फाखेल 4 1 2 4 1 2 23 671 36 94

चन्द्रगढी 5 2 2 5 2 2 29 773 61 107

िम्मा 37 10 15 37 10 15 214 6444 612 654



रोग जनयन्त्र 

िास्थ्य

संस्था

िम्मा

िनसंख्या

संख्या

औलो

को

नमूना

संक

लन

(RDT)

िम्मा

औलो

पोजि

जटभ

िम्मा

कुष्ठ

रोगका

जबरा

मी

नयााँ

क्षय

रोग

जबरा

मी

उपचा

र पुरा

गरेका

क्षय

रोग

जबरा

मी

एच

आइजभ

परीक्ष 

भएका

क्षय रोग

जबरामी

जपएम

जटजस

टी

परीक्ष

 

एआर

जटमा

रहे

का

आन्त

ररक

काला

िार

जबरा

मी

माखुय 3320 0 0 0 1 1 1 14 0 0

कुलेखानी 3209 0 0 0 0 0 0 17 0 0

जससे्नरी 3508 0 0 0 0 0 0 26 0 0

फाखेल 2140 0 0 0 0 0 25 0 0

चन्द्रगढी 2750
0 0 0 0 0 0 6 0 0

िम्मा 14927 0 0 0 1 1 1 88 0 0



उपचारात्मक सेवा

िास्थ्यसंस्था िम्मा िन संख्या

संख्या

िम्मा नयााँ

बजहरंग सेवा

दोहरर एका

बजहरंग सेवा

िम्मा प्रयोग

शाला परीक्ष 

माखुय 3320 1266 866 -

कुलेखानी
3209

1579 465 -

भालुखकय 378 219 -

जससे्नरी 3508 855 121 60

फाखेल 2140 686 264 -

चन्द्रगढी 2750 868 412 -

िम्मा 14927 5632 2347 60



िालरि य लभटालमन ए कायाक्रम (पलहिो चिण) (कालताक २

ि ३ गते)

क्र. 
सं.

िास्थ्यसंस्थाको नाम

Vitamin -A

िम्मा

Albendazol

e

िम्मा
कैजफ

यत६-११

मलहना

१२-५९

मलहना

१२-२३

मलहना

२४-
५९

मलहना

१. माखुा स्वास्थ्य चौकी २१ १७२ १९३ ३४ १३८ १७२

२. कुिेखानी स्वास्थ्य चौकी १८ २१५ २३३ ४१ १७४ २१५

३. लससे्निी स्वास्थ्य चौकी २४ १९९ २२३ ४७ १५२ १९९

४. फाखेि स्वास्थ्य चौकी १७ १५८ १७५ ४६ ११२ १५८

५. चन्द्रगढी स्वास्थ्य चौकी १२ १३२ १४४ ४१ ९१ १३२

६. भािुखका सा.स्वा.ई. ० ० ० ० ० ०

िम्मा ९२ ८७६ ९६८ २०९ ६६८ ८७६



१७२

२१५

१९९

१५८

१३२

माखुय कुलेखानी जससे्नरी फाखेल चन्द्रगढी

लभटालमन ए अले्वन्डाजोि लवतिण (कालताक २ ि ३ गते)



जवपन्न नागररकलाई कडारोग उपचारका लाजग जसफाररस

गररएको

क्र. 

सं.
जसफाररस गररएको अस्पताल

जसफाररस गररएको संख्या

मुटु क्यान्सर मृगौला
स्पाइनल

इन्िुरी
िम्मा

1 श्री भिपुि यान्सि अस्पताि, भिपुि 0 2 0 0 2

2 श्री लशिण अस्पताि, काठमाण्डौ 0 0 1 0 1

3 श्री बीि अस्पताि, काठमाण्डौ 0 1 0 0 1

4 श्री लव.पी.कोइिािा मेमोरियत अस्पताि, लचतवन 0 1 0 0 1

5 श्री पाटन अस्पताि, िलितपुि 0 2 1 0 3

6 श्री लकर मेलडकि तथा लशिण अस्पताि, िलितपुि 0 0 1 0 1

7 श्री िालरि य टि मा सेन्ट्ि 0 0 0 1 1

िम्मा 0 6 3 1 10



औषधी उपचाि खचाको सेवा पाएकाहरुको लवविण

क्र.सं. वडा नं. िोगको नाम संख्या (जना) िकम खचा कैलफयत

१ १ यान्सि ३ ९०,०००।-

२

२

डायिाइलसस ४ १,२०,०००।-

३ यान्सि २ ३५,०००।-

४ मेरुदण्डको पिघात १ १०,०००।-

५

३

मृगौिा प्रत्यािोपण ३ ७५,०००।-

६ डायिाइलसस १ ३०,०००।-

७ यान्सि २ १०,०००।-

८ ४ डायिाइलसस १ ३०,०००।-

९ ५ डायिाइलसस १ ३०,०००।-

जम्मा १८ ४,३०,०००।-



७

७

१

३

उपचाि खचा पाएका ( जना)

यान्सि डायिाइलसस मेरुदण्डको पिघात मृगौिा प्रत्यािोपण

औषधी उपचाि खचाको सेवा पाएकाहरुको लवविण



०

६

३

१

०

१

२

३

४

५

६

७

मुटु यान्सि मृगौिा स्पाइनि इन्जुिी

लवपन्न नागरिक लसफारिस

जवपन्न नागररकलाई कडारोग उपचारका लाजग

जसफाररस गररएको



०

६

३

१

लवपन्न नागरिक लसफारिस

मुटु

यान्सि

मृगौिा सम्वखि

स्पाइनि इन्जुिी

जवपन्न नागररकलाई कडारोग उपचारका लाजग

जसफाररस गररएको



जेष्ट नागरिक स्वास््य परिक्षण

११९

१०५

११६

४८

८७

वडा नं. १ वडा नं. २ वडा नं. ३ वडा नं. ४ वडा नं. ५



कोतभड-१९ र्वरुिको खोप अतभर्ान कार्धक्रम (हाि सम्म)

क्र.सं. र्ववरण पर्हिो मारा दोश्रो मारा पर्हिो बसु्टर कैर्फर्ि
१ वडा नं. १ 2250 1605 551
2 वडा नं. २ 2726 2050 879
३ वडा नं. ३ 2065 1545 568
4 वडा नं. ४ 1343 1172 400
५ वडा नं. ५ 2339 1507 761

जम्मा 10723 7879 3159



२२५०

१६०५

५५१

२७२६

२०५०

८७९

२०६५
१५४५

५६८

१३४३ ११७२

४००

२३३९

१५०७

७६१

१०७२३

७८७९

३१५९

०

२०००

४०००

६०००

८०००

१००००

१२०००

पजहलो मात्रा दोश्रो मात्रा पजहलो वुस्ट्र

वडा नं १ वडा नं.२ वडा नं.३ वडा नं४ वडा नं.५ पाजलका

कोतभड-१९ र्वरुिको खोप अतभर्ान कार्धक्रम (हाि सम्म)



k|hgg\ ?U)ftf ;DjGwL

:jf:Yo lzlj/क्र.सं. संस्था संख्र्ा कैर्फर्ि
१ माखुध स्वास््र् चौकी 51
२ कुिेखानी स्वास््र् चौकी 120
३ फाखेि स्वास््र् चौकी 17

जम्मा 188



काययरत साझेदार संस्थाहरू

जस.नं.
साझेदार संस्था जवषयगतकाययके्षत्र प्रमुख उपलब्धी समस्या

1 सगुन नेपाि जिन सम्विी तालिम

2 च्वइस नेपाि

1. कोलभड िोकथाम

सामाग्री लवतिण 2.

भवन लनमााण

3 जन्त्र (JANTRA) ियिोग (T.B.)



नवीनतम एवंआफ्नै पहलमा गररएकाकाययहरू

 सुते्किी हुन आउने गभावती मलहिािाई लन:शुल्क एमु्विेन्स सेवा संचािन ।

 उपाध्यिसंग पोषण कायाक्रम अन्तगता गभावलत तथा सुते्किी पोषण कायाक्रम संचािन ।

 जेष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्य परििण (लशलवि माफा त) ।



प्रमुखसमस्याहरू

 मापदण्ड अनुरुप भवन नहुनु ।

 भौगोलिक कलठनाइ हुनु ।

 गभावलत जाँच तथा प्रसुलत सेवाका िालग संथथामा नआउनु ।

 खोप केन्द्र तथा गाउँघि खिलनक संचािनको िालग भवन नहुनु ।



कायाक्रमका तखस्विहरु









आ.व २०७९-०८० को अर्ध 
बार्षधक प्रगति सतमक्षा कार्धक्रम 

प्रस्िोिा: 
र्माधनन्द्द पन्द्ि, शाखा अतर्कृि 
न्शक्षा र्वुा िथा खेिकुद शाखा
इन्द्रसरोवर गाउँपातिका 

तमति: 207९/१२/०९



न्शक्षक िातिम 
• र्वद्यािर् न्शक्षाको गणुस्िर अतभबरृ्ि सम्बन्न्द्र् र्वद्यािर् व्र्वस्थापन सतमति अध्र्क्ष र न्शक्षक 

अतभभाबक संघका अध्र्क्षहरुिाई अतभमखुीकरण प्रन्शक्षण
• र्वद्यािर् न्शक्षाको गणुस्िर अतभबरृ्ि सम्बन्न्द्र् प्रर्ानाध्र्ापकहरुिाई अतभमखुीकरण प्रन्शक्षण 
• आ.व २०७९/८० मा संचािन हनु ेवार्षधक कार्धक्रम कर्ाधन्द्वर्न सम्बन्न्द्र् प्रर्ानाध्र्ापकहरुिाई 

अतभमखुीकरण
• वािर्वकास सहजकिाध पेशागि क्षमिा र्वकास िातिम 
• आन्द्िररक मलु्र्ाकंन प्रणािी िथा नतिजा व्र्वस्थापन सम्बन्न्द्र् क्षमिा र्वकास िातिम 
• afnaflnsfsf] nflu dgf]k/fdz{ ;DalGw ltglbg] cfwf/e"t lzIfs tflnd – (सगुन नेपालको सहयोगमा) 











र्वज्ञान प्रदधसनी कार्धक्रम 

बैज्ञातनक संकारको र्वकास गदै खोज िथा अनसुन्द्र्ानमा िागेका र्वद्याथीिाई
प्रोत्साहन िथा वैज्ञातनक चेिना अतभबदृ्वी गनधका िातग र्वद्यािर्देन्ख नै
प्रवर्धनात्मक कार्धक्रम संचािन गनध आवश्र्क देन्खएकोिे माध्र्तमक र्वद्यािर्
स्िरीर् र्वज्ञान प्रदधशनी कार्धक्रम







नमनुा कक्षा संचािन 

• र्वद्याथीहरुिाई पढाइप्रति अतभप्ररेरि गनध माध्र्तमक र्वद्यािर्का कक्षा ९ -
१० का र्वद्याथीहरुिाई 





र्वद्यािर् सपुररबेक्षण 

• र्वद्यािर्को कतम कमोजोरी पत्ता िागाई सरु्ार गनध र्वद्यािर् सपुररबेक्षण र
कक्षा अबिोकन







तसकाइ उपिन्ब्र् पररक्षण 

• कक्षा ८ र १० को अंग्रजेी, गन्णि र र्वज्ञान र्वषर्को परीक्षा संचािन िथा
तसकाइ उपिन्ब्र् र्वश्लषेण









स्र्ातनटरी प्र्ाड भेनडीङ मेतसन र तडस्पोज मेतसन  
र्विरण 

• र्वद्यािर्मा अध्र्र्नरि छाराहरुिाई मर्हनावाररका समर्मा आवश्र्क पने
मर्हनावारी व्र्वस्थापन सामग्री उपिब्र् गराई उनीहरुको स्वास््र्मा सरु्ार
गरी सोर्ह कारणबाट र्वद्यािर् छोड्ने समस्र्ा सामार्ान गनध

• महाचनुी मार्व र बत्सिा देवी मार्वमा स्र्ातनटरी प्र्ाड भेनडीङ मेतसन र
तडस्पोज मेतसन र्विरण

• सबै र्वद्यािर्िाइ सेतनटरर प्र्ाड र्विरण र व्र्वस्थापन





रास्ट्रपति रतनङ् न्शल्ड प्रतिर्ोतगिा 
संचािन 

 र्वद्याथीको, शारीररक, मानतसक, सामान्जक सजृनात्मक पक्षको र्वकास गनध
स्थानीर् िह स्िरीर् अन्द्िर र्वद्यािर् रास्ट्रपति रतनङ न्शल्ड प्रतिर्ोतगिा
संचािन

 ६ वटा र्वद्यािर्को सहभातगिा
 साि वटा खेिमा १४ वटा स्पर्ाध









शैलिक सामग्री तथा खेि सामाग्री व्यवथथापन

बािलवकास केन्द्रहरुमा शैलिक सामग्री तथा खेि सामाग्री

लवतिण

 लवद्याियहरुिाई खेि सामग्री लवतिण



house block 58 set

wodden puzzel number 30 set

wodden puzzel nepali 29 set

rubrer ball 90 pcs

khaichadi 10 inch 30 pcs

pink tower 29 set

tray 29 pcs

madal 25 pcs

volly ball 33 pcs

Volly ball net 6 pcs

skiping 42 pcs

Short bed stair 31 set

volly ball pump 21 pcs

chess 28 pcs

foot ball 6 pcs





छात्रवृलि लवतिण

कक्षा १ देन्ख कक्षा ८ अध्र्र्नरि छारा र र्वद्याथीहरुिाई 
छारवनृ्त्त र्विरण 

अपाङ्गिा भएका र्वद्याथीहरुिाई छारवनृ्त्त र्विरण 



ददवा खाजा व्र्वस्था 

• र्वद्यािर् संचािन वरे्को ददन पबुध प्राथतमक कक्षा देन्ख ६ कक्षा सम्म अध्र्न रि
र्वर्ाथीको िातग प्रति तबर्ाथी २० रुपर्ाको दरिे र्वद्यािर् िाइ तनकासा ददने र्वद्यािर्िे
र्वद्यािर्मा खाजा पकाएर खवुाउने



समस्याहरु

 न्शक्षाको गणुस्िर अपेन्क्षि रुपमा बढ्न नसक्न ु

 सरोकारवािाको सामदुार्र्क र्वद्यािर्प्रति कम चासो रहन ु

 सबै सरोकारवािािे सामदुार्र्क र्वद्यािर् सरु्ारमा आफ्नो न्जम्मेवारी र किधव्र् 
बहन नगनुध र अरुिाई दोष देखाउने प्रबनृ्त्त बढ्न ु

 शैन्क्षक व्र्वस्थापन िफध  बजेट, जनशन्ि, प्रोत्साहन र स्रोि सार्नको अभाव 



र्न्द्र्वाद


