
मिमि- २०७८/१२/१३
स्थान- बरेङ गाउँपामिका सभाहि

बरेङ गाउँपामिका                              
गाउँ कार्यपामिकाको कार्ायिर्,                                                                                                     

हगु्दिग्िर बागिङु

प्रस्िोिा: ग्िि बहािरु राना
प्रिखु प्रिासकीर् अमिकृि



;+lIfKt kl/ro

hDdf hg;+VofM !$$!(

dlxnfM $*=&^Ü

k'?ifM %!=@$Ü

;fIf/tfM *^=$(Ü

a}b]lzs /f]huf/M !!=%%Ü

d'Vo hfltx?

du/M #*=&#Ü

If]qLM !*=**Ü

a|fx\d0fM !#=*%Ü

If]qkmnM &*=@* j=ls=ld=

वडा संख्र्ा- ५



गाउँ कार्यपामिकाको कार्ायिर् र िािहािका मनकार्का 
कियचारीहरुको पिपूमिय अवस्था

क्र.सं कार्ायिर्\मनकार् िम्िा स्वीकृि 
िरबन्िी

पिपूमियको
अवस्था

ररक्त कैफिर्ि

१ गाउँ कार्यपामिकाको 
कार्ायिर्

२० १३ ७ चौथो र पाँचौं
िह िाग 
गररएको

२ वडा कार्ायिर्हरु १० ४ ६ ”

३ कृफि फवकास\सेवा केन्र ४ १ ३ ”

४ पि ुफवकास\ सेवा केन्र ५ २ ३ ”

५ स्वास््र् सेवा ४४ ४३ १ अमिकांि करार
कुि िम्िा ८३ ६३ २०



गाउँपामिकाका िनप्रमिमनमिहरुको फववरण

अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष वडाध्र्क्ष वडा सिस्र् िफहिा
सिस्र्

िमिि 
िफहिा 
सिस्र्

िमिि वा
अल्पसंख्र्
क सिस्र्

िम्िा 

१ १ ५ ८ ४ ५ २ २६



आ.व २०७८।०७९को कुि बिेट

क्र .सं स्रोि रकि रु हिारिा
१ आन्िररक रािश्व २२००.००
२ संघीर् सरकार रािश्व बाँडिाडबाट प्राप्त रकि ५५९९०.००
३ प्रिेि सरकार रािश्व बाँडिाडबाट प्राप्त रकि ३१६०.००
४ बाँडिाड भई प्राप्त वन रोर्ल्टी (संघीर् सरकार) १२५.९२
५ नेपाि सरकारबाट प्राप्त फवत्तीर् सिानीकरण अनिुान ७९८००.००
६ प्रिेि सरकारबाट प्राप्त फवत्तीर् सिानीकरण अनिुान ८४६३
७ नेपाि सरकारबाट प्राप्त िसिय अनिुान १७२१००
८ नेपाि सरकारबाट प्राप्त सिपरुक अनिुान ३७००
९ नेपाि सरकारबाट प्राप्त फविेि अनिुान ४२००
१० प्रिेि सरकारबाट प्राप्त सिपरुक अनिुान ५०००
११ प्रिेि सरकारबाट प्राप्त फविेि अनिुान ५०००
१२ गि वियको िौज्िाि ३३७०८.५२

कुि िम्िा ३७३४४७.४४



गाउँपामिका, िाखा िथा वडागि फवमनर्ोिन

क्र सं फवमनर्ोग्िि िीियक, िाखा र वडा कार्ायिर् फवमनर्ोग्िि रकि रु हिार
१ स्वास््र् ििय ६५,०९,५००
२ ग्िक्षा िाखा १,९८,२०,१००
३ िाखागि कार्यक्रि (कृफि सेवा िाखा) ४०,५०,०००
४ िाखागि कार्यक्रि (पि ुसेवा िाखा) ६५,८५,०००

५
आमथयक विय २०७८।०७९ िा सञ्चािन हनुे फवफवि 
कार्यक्रिहरु २,०५,३४,९९७

६ गाउँपामिकास्िरीर् र्ोिनाहरु २,४९,५०,०००

७
वडा नं ५ सखुौराको आमथयक विय २०७८।०७९ को 
र्ोिना िथा कार्यक्रिहरु ९०,६२,५००

८
वडा नं ४ सल्र्ानको आमथयक विय २०७८।०७९ को 
र्ोिना िथा कार्यक्रिहरु १,०५,५२,५००



९
वडा नं ३ बाटाकाचौरको आमथयक विय २०७८।०७९ को
र्ोिना िथा कार्यक्रिहरु १,२७,४०,०००

१०
वडा नं २ हगु्दिग्िरको आमथयक विय २०७८।०७९ को र्ोिना 
िथा कार्यक्रिहरु १,२०,७०,०००

११
वडा नं १ िलु्िबुास्कोटको आमथयक विय २०७८।०७९ को 
र्ोिना िथा कार्यक्रिहरु ९७,५०,०००

१२
िाखागि कार्यक्रि (िफहिा बािबामिका िथा िेष्ठ नागररक 
िाखा) ३०,५०,०००

१३ आ.व २०७८/७९ को अनिुामनि चाि ुिथा प्रिासमनक खचय ३,५३,२२,८४३

१४ सूचना प्रफवमि र खररि िाखा ८४,५०,०००
िम्िा १८,३४,४७,४४०



हाि सम्िको मनकासा र खचय
क्र.सं हाि सम्िको िम्िा मनकासा चािू खचय प ुिँीगि खचय (पेश्की बाहेक) कैफिर्ि

१ २०९०५९२५० १०७८२७५४८.
८५ (४१.७८%)

५३५१०९६७( ४०%) पेश्की सिेि िोड्िा
कररब ६० % खचय



हाि सम्ि गाउँपामिका आन्िररक आर् फववरणः 
िम्िा अनिुान २२ िाख

• िम्िा आन्िररक आर्-९,२६,८२८ (वडा सिेि)



हाि सम्ि र्ोिना कार्ायन्वर्नको अवस्था
क्र.सं र्ोिनाको प्रकार िम्िा संख्र्ा सम्झौिा भएका

र्ोिना
िरिारक भएका 
र्ोिना

कैफिर्ि

१ गाउँपामिका स्िरीर् २० २० ६
संघ\प्रिेि सििय िथा फविेि र्ोिना ििय

२ नर्ाँबिार सल्र्ान सखुौरा
सडक (प्रिेि सििय)

१ १(ई-टेण्डर) िरिारक 
भैसकेको

३ झिेु बरेङ खानेपानी र्ोिना 
(प्रिेि सििय)

१ १ - ६०% भौमिक 
प्रगिी

४ ३ नं वडा कार्ायिर् भवन 
मनिायण( संघीर् सिपरुक)

१ १ (ई-टेण्डर) - कार्ायन्वर्नको
चरणिा

५ सवोिर् िा.फव भवन मनिायण १ १ (ई-टेण्डर) - कार्ायन्वर्नको
चरणिा

६ झडुीघाट झोिङु्गे पिु १ १ ३५% भौमिक 
प्रगमि

ग्स्टि 
पार्टसय\सािाग्रीहरु
इ मबमडङ िािय ि

७ काउिा घाट झोिङु्गे पिु १ १ ४०% भौमिक 
प्रगमि



वडागि र्ोिनाहरु कार्ायन्वर्नको अवस्था 
वडा नं िम्िा र्ोिना िरिारक भएका कैफिर्ि

वडा नं १ २२ १२
वडा नं २ १८ ९
वडा नं ३ ३९ २१
वडा नं ४ २२ १२
वडा नं ५ १० ३
िम्िा १११ ५७





cf=j= @)&*÷)&( df ePsf pknlAw

• sfo{qmdsf nflu hDdf /sdM ! s/f]8 @* Nffv

• sfo{k|ultsf cfwf/df थपM &%,%$,))) -/sd gcfO;s]sf]_

• vr{ ePsf] /sdM $) nfv ! ;o !^

• ;"lrs[t a]/f]huf/ ;+VofM !$!*

• o; cf=j=df sfd kfPsf a]/f]huf/sf] ;+VofM @*)

• sfd kfPsf dlxnf- !$@ / k'?if- !#* hgf

• hDdf cfof]hgf ;+VofM $$

• $$ of]hgf dWo] #% of]hgfsf] sfd ;lsPsf] ( j6f of]hgfsf] sfd clGtd

r/0fdf रहेको



cf=j= @)&*÷)&( df ePsf pknlAwहरु
• hDdf ;"lrs[t ;+VofM !$!*

• Jf8f gDa/ ! WfNn'af:sf]6df— $!^

!@ j6f of]hgfdf sfd ;~rfng ePsf]-$^,!^,)))_ *) Hfgfn] /f]huf/ kfPsf

• Jf8f gDa/ @ x'lUblz/df -#$@

!@ j6f of]hgfsf] sfd ePsf]-$%%*#))_ &# hgfn] /f]huf/ kfPsf

• Jf8f gDa/ # af6fsfrf}/df- #)*

( Jf6f of]hgfsf] sfd ePsf]-#!!%*))_ -%$ hgfn] /f]huf/ kfPsf

• Jf8f gDa/ $ ;Nofgdf -!^$
% j6f of]hgfsf] sfd ePsf]-@)&&@))_- #^ hgfn] /f]huf/ kfPsf

• Jf8f gDa/ % ;'vf}/fdf- !**

^ j6f of]hgfsf] sfd ePsf]-@!#$())_ -#& Hfgfn] /f]huf/ kfPsf









kz' ;]jf zfvf



cfly{s jif{ @)&*.)&( sf] kz' ;]jf zfvfdf s'n

lalgof]lht /sd- ^%*%))) 



• hDdf :jLs[t ePsf of]hgfx? #@ j6f /x]sf 5g\ .

• cg'bfg cGtu{tsf ;Dk"0f{ of]hgfx? ;Demf}tf eO;s]sf] / sfof{Gjogsf] r/0fdf /x]sf 

5g\ .

• ;DkGg eO{ ;s]sf # j6f of]hgfx?n] e'QmfgL lnO;s]sf 5g\ eg] cGo ;DkGg gePsf

of]hgfx? cg'udg tyf lg/LIf0fsf] qmddf 5g\ .

• Vl/b tkm{ cf}ifwL vl/b ?= $)))))÷– dWo] @)))))÷– a/fa/sf] vl/b eO;s]sf] 5 .

• j8f cGtu{t % j6} j8fdf kz' :jf:Yo 3'DtL lzlj/ tyf /]ljh lgoGq0f sfo{qmd ;DkGg

eO;s]sf] 5 eg] h;af6 ()) hgf s[ifs nfeflGjt ePsf 5g eg] !*) 3/kfn'jf

s's'/nfO{ /]ljh lj?4sf] EoflS;g nufOPsf] lyof] .



• cg'bfgdf Rofks6/ d]l;g vl/b, af]o/af]sf vl/b ul/ ljt/0f, a+u'/sf] la/ ljt/0f 

ul/;lsPsf] 5 eg] y'df tyf e]8f, h;L{ ufO{, pGgt hftsf afv|f vl/b tyf

ljt/0fsf] r/0fdf /x]sf] 5 .

• kz' ;]jf zfvf ;DalGw dxTवk"0f{ ;"rgf tyf hfgsf/Lx? ;fd'bflos /]l8of] 

laxfgLaf6 lg/Gt/ k|;f/0f eO/x]sf] 5 .



कृफि फवकास\सेवा केन्र
• िम्िा फवमनर्ोग्िि रकिः४०,५०,०००
• िम्िा कार्यक्रि संख्र्ाः२२
• सबै कार्यक्रिहरुको िाभग्राही कृिकहरु छनौट िथा सम्झौिा भएको
• मिमनफटिर, कुटानी फपसानी िेमसन, प्िाग्स्टक टनेि िगार्ि कृफि औिार     
उपकरण खररि िथा फविरणको क्रििा
• बेिौसिी विायका कारण क्षमि पगेुको िानबािीको फववरण संकिन र अनिुान 
िागका िामग पेि गररएको
• मबिािी िथा िल्टीप्िेक्स मनिलु्क फविरण िथा करेिाबारीका िामग िरकारी 
मबउ बेनाय फविरण



dlxnf afnaflnsf tyf h]i7 gful/s zfvf



आ. व. २०७८/७९ को िफहिा, बािबामिका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक िाखाको कार्यक्रिहरुको प्रगमि प्रमिवेिन

क्र.स कार्यक्रिको नाि बिेट िम्िा खचय कैफिर्ि

१. ग र घ वगयको अपाङ्गको िामग सािाग्िक सरुक्षा भत्ता २००००० १८३,४००।- ८२ िनािाई

२. उिेर ८४ सम्िान कार्यक्रि १००००० ९३,८६५।- ७० िना
३. उपाध्र्क्षसँग संस्थागि सतु्केरी कार्यक्रि ३००००० १७९,२३०।- ७२ सतु्केरी  

िाभाग्न्वि
७. िग्क्षि वगय उत्थान कार्यक्रि २००००० २६,२००।- नारी दिवस फवफवि

कार्यक्रि
८. उज्र्ािो बािबचि कार्यक्रि १००००० ३० िना बािबामिकाको ि्र्ाङ्क उपिब्ि

९. एक घर एक िफहिा रोिगार कार्यक्रि ३००००० ७ िना िफहि उद्यिी छनौट भएको

११. उपाध्र्क्षसँग िफहिा िसक्तीकरण कार्यक्रि २००००० १३३,०००।- िफहिा सिग्क्तकरण 
कार्यक्रि

१२. फवपन्न, फहंसा फपमडि वगयिाई मनिलु्क काननुी सहार्िा कार्यक्रि २००००० हाि सम्ि नभएको 

१३. नव बहुारी स्वागि िथा सम्िान कार्यक्रि ५०००० वडाहरुिा संचािन

१४. िफहिा, बािबामिका, ज्रे्ष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्र्ग्क्तको ि्र्ाङ्क 
संकिन गरी पठाईएको

१००००० - ि्र्ाङ्क संकिन भएको



हाि सम्ि फविरण गररएको िम्िा अपाङ्ग
पररचर् पत्र

• क वगय (पूणय अिक्त)-९
• ख वगय (अमि अिक्त)-४१
• ग वगय (िध्र्ि)-५३
• घ वगय (सािान्र्)-११



सािाग्िक सरुक्षा िथा पग्िकरण सम्बग्न्ि प्रिखु उपिब्िीहरु

बरेङ गाउँपामिका
राफिर् पररचर् पत्र िथा पग्िकरण सेवा इकाई

हगु्दिग्िर, बागिङु





बरेङ गाउँपामिकािा अनिाइन प्रणािी अनसुार घटना ििाय प्रारम्भ 
भएको मिमि

वडा नं. २ हगु्दिग्िर मिमि : २०७८/०१/०९

वडा नं. ३ बाटाकाचौर मिमि : २०७८/०१/१०

वडा नं. १ िलु्िबुाँस्कोट मिमि : २०७८/०१/१४

वडा नं. ४ सल्र्ान मिमि : २०७८/०७/११

वडा नं. ५ सखुौरा मिमि : २०७८/०७/१४



पग्िकरण ििय
घटना ििाय संग्क्षप्त प्रमिविेन

जिल्ला : बाग्लुङ गा.पा/न.पा. : वरेङ दर्ाा मितर् देखि : २०७८-०४-०१ दर्ाा मितर् सम्ि : २०७८-१२-०९

वडा
नं.

िन्ि ितृ्यु
सम्बन्ध 
बबच्छेद वववाह बसाई सरी आएको बसाई सरी िाने 

बेवारर
से

ि
म्िापुरूष िहहला 

र्ेश्रो 
मलङ्ग

ि
म्िा पुरूष िहहला 

र्ेश्रो 
मलङ्ग िम्िा िम्िा िम्िा दर्ाा संख्या

सदस्यको 
संख्या दर्ाा संख्या

सदस्यको 
संख्या िम्िा

१ ४९ ४८ ९७ २५ ११ ३६ ४ ४२ ५ १९ १७ ५७ २०१
२ ६१ ७२ १३३ १८ १५ ३३ २ ४३ ३ ८ २० ८४ २३४
३ ८४ ८२ १६६ २२ १४ ३६ ४६ ३२ १३९ २८०
४ १९ २० ३९ २ २ १३ ७ ३८ ६१
५ २२ १२ ३४ ५ २ ७ ५ १ ६ ८ ३८ ५५

िम्िा २३५ २३४ ० ४६९ ७० ४४ ० ११४ ६ १४९ ९ ३३ ८४ ३५६ ० ८३१



वडा अनुसार सम्पूर्ण घटना दर्ाण वववरर्

वडा नं. १ , २०१

वडा नं. २, २३४

वडा नं. ३, २८०

वडा नं. ४, ६१

वडा नं. ५, ५५



सिर् अन्िर घटना ििाय फववरण

१ -३५ ददन
18%

३६-३६५ ददन
16%

१ वर्ण भन्दा पछि
66%





हाि सम्ि िम्िा प्राप्त रकिः

बरेङ िाखाः िाग्न्िपरु िाखाः
पफहिो तै्रिामसक- ९१,६९,७१५ ७३,९९,१६८
िोस्रो तै्रिामसक- ९३,१५,९१७ ७५,४२,७६७



बाँमडएको रकिः
बरेङ िाखा िाग्न्िपरु िाखा

पफहिो तै्रिामसक- ९०,३१,४३६ ७१,०९,३६७
िोस्रो तै्रिामसक- ९०,३२,६६७ (बैंक बाट फववरण प्राप्त हनुे क्रििा)

बाँकी रकिः
बरेङ िाखा िाग्न्िपरु िाखा

पफहिो तै्रिामसक १,३८,२७९ २,८९,८०१
िोस्रो तै्रिामसक २,८३,२५० (बैंक बाट फववरण प्राप्त हनुे क्रििा)





न्र्ाफर्क समिमि
• सबै वडाका िेिमििाप किायहरुिाई अमभिूग्खकरण,
• ५ वटै वडािा िेिमििाप केन्र्ि मबस्िारको क्रििा,
िम्िा ििाय भएका उिरुी संख्र्ा- १८  र िर्छ्यौट भएको िदु्दाको संख्र्ा-१३



फवमनर्ोग्िि  बिेट  ( िसिय )

१  नर्ाँ िघ ुउद्यिी सिृना ििय    - २५,६०,००० 

२ . उद्यिी स्िरोन् निी   आवश्र्िा पफहचानका आिारिा पनुिाियकीर् र एडभान्स सीप फवकास 
िामिि ििय  – ६,००,०००
 ३००००० पेश् की 

३ सम्भाव्र् उत्पािकत्व र बिार प्रमिस्पिाय वफृि गनयका िामग कग्म्ििा ५िनाको सिहुिा 
प्रफवमि हस्िान्िरण – १,४०,०००

क्र स वववरण बिेट कैफियर्
१ सािाग्िक पररचािन ७६८०० सम् पन् न
२ उद्यि ग्िििाफवकास २३०४०० सम् पन् न
३ मसप फवकास १०४९६०० ५००००० पेश् की



गाउँपामिकाका प्रिखु उपिब्िीहरु िथा असि अभ्र्ासहरुः ५ विे 
उपिब्िी सफहिको अमभिेख पगु्स्िका प्रकािनको िर्ारी

१. नीमिगि\ काननुी क्षेत्रः
गाउँपामिकाको पञ्च वफियर् आवमिक र्ोिना मनिायण
पर्यटन गरुुर्ोिना मनिायण, 
ऐन-११, मनर्िाविीहरु-९, कार्यफवमिहरु-३१,नीमि-२, मनिेग्िका-१
िम्िा गाउँ सभा-८, गाउँ कार्यपामिकाको बैठक संख्र्ा-५७
२. भौमिक पूवायिार क्षेत्रः
क. भवन मनिायण- गाउँ कार्यपामिकाको कार्ायिर्, वडा कार्ायिर्हरु, फवद्यािर् 
भवनहरु, साििुाफर्क स्वास््र् इकाइ, स्वास््र् चौकी, साििुाफर्क भवन 
िगार्ि
ख. सडक-
नर्ाँबिार, सल्र्ान सखुौरा सडकको ट्र्र्ाक ओपन भई गाउँपामिका सम्ि 
सहि आवि िावि

गाउँपामिका ररङरोड मनिायण अग्न्िि चरणिा (भकु्तानी बाँकी)



िेर्र िेड संस्थासँग आगािी ३ आमथयक वियिा गाउँपामिकाका सबै स्वास््र् 
संस्थाहरुका िामग फवमभन्न कार्यक्रि गनय कररब १ करोड बराबरको सम्झौिा 
गररएको २०७८।०९।७ िा 

ग. मसंचाइ- मसंचाइ कुिोहरु मनिायण िथा िियि
घ. खानेपानी- फवमभन्न र्ोिनाहरु, खानेपानी पाइप फविरण
ङ फवद्यिु- काठेपोि फवस्थापन कार्यक्रि, साििुाफर्क फवद्यिुिा सहर्ोग, सौर्य 
सडक बत्ती (बरेङ बिार)
च. १४६ खरको छाना भएका घरहरुिाई िस्िापािा सफहिको घर मनिायण 
अनिुान 
छ. बरेङ बिार िथा गाउँ कार्यपामिकाको कार्ायिर्िा मस.मस क्र्ािेराको 
व्र्वस्था



सिुासन िथा सेवा प्रवाह
• चौिामसक आर् व्र्र् फववरण वेबसाइटिा प्रकािन, र्ोिना िरिारक िथा खचय 

फवरण गाउँ कार्यपामिकाको बैठकबाट अनिुोिन
• फवमभन्न सफ्टवर्रहरुको प्रर्ोग- सतु्र, स्ल्र्ाक, PAMS, ििाय चिानी, र्ोिना आदि 

सँग सम्बग्न्िि, वेबसाइट िथा िेसबकु पेिको व्र्वस्था, मसमस क्र्ािेरा, सबै वडा 
कार्ायिर्, िथा स्वास््र् संस्थािा इन्टरनेट, सौर्यउिायको व्र्वस्था

• सािाग्िक सरुक्षा भत्ता पूणयरुपिा बैंफकङ प्रणािीिा आबि साथै टोि टोििा फविरण
• मडग्िटि हाग्िरीको व्र्वस्था, नागररक बडापत्र, हेल्प डेस्क
• घरिैिो सेवा- र्ोिना सम्झौिा सम्बग्न्िि वडाहरुिै गएर, स्वास््र्किघ घरिैिो सेवा
• ठूिा र्ोिनाहरु इ टेण्डरबाट गररएको



िग्स्बर आिै बोल्छ ।





ICT सम्बन्धी प्रयोगात्िक र्ामलि







सादिी सत्र्विी िेिा



बरेङ गा.पा. वडा नं. ४ 
अवग्स्थि खहरेखोिा झरना











केफह ग्िज्ञासा???



िन्र्वाि



“सुचनाको हक,जवाफदेहहता ,आहथि क पारदर्शीता र सुर्शासन माफि त 
समृहि”

सार्वजानिक सिुरु्ाई कार्वक्रम-२०७८
नमनि:- २०७८\१२\१३

बरेङ गाउँपानिका, बाग्िङु
गण्डकी प्रदेश, िेपाि

पदम बहादरु पिु
जिस्र्ास््र् निरीक्षक

बरेङ गाँउपानिका,बाग्िङु



बरेङ गाउँ पालिकाको नक्सा (वडा र स्वास््य संस्थाहरू देखिने गरी)



..... गाउँ/नगर पालिकाको सामान्य अवस्था
जम्मा जनसंख्या १५०३६
१ बर्ष मूननको जनसंख्या ३४४
५ बर्ष मूननको जनसंख्या १४७२
अनुमाननत जजववत जन्म संख्या ३५४

१५-४९ बर्षका महहिा ४८६९

पूर्ष िोप ;'lglZrt वडाहरूको संख्या ५
िुिा हदशामुक्त घोर्र्ा भएका वडा
संख्या ५

एम्बुिेन्स संख्या १

अस्पताि संख्या ०

प्राथलमक स्वास््य केन्र संख्या ०

स्वास््य चौक  संख्या ५
सामुदानयक/शहरी स्वास््य इकाइ संख्या ५
बर्थषङ सेन्टर संख्या ४
आकजस्मक प्रसुनत केन्र ०
ककशोर ककशोरी मैत्री स्वास््य संस्था १
िोप जक्िननक संख्या १२
गाउँघर जक्िननक संख्या ७
महहिा स्वा. स्वयंसेववका संख्या ६३
क्षयरोग डट्स सेण्टर संख्या ५
माइक्रोस्कोपी केन्र संख्या २
पोलिजक्िननक संख्या १



२०७८\१ २\१ ० गतेसम्म सम्पन्न कायषक्रमहरू
क्र

स

कार्यक्रमको नाम बिबनर्ोबित

ििेट

खर्य कार्यक्रमको सवल पक्ष रु्नौती तथा समस्र्ाहरु समाधानको लाबि िरिएको

प्रर्ास

१ गर्भवती पोषिलो झोला १ लाख १ लाख १. स्वास््य ससं्थामा गर्भ जााँच गर्भ

प्रोत्साहर्

२. स्वास््य समस्याको पषहचार् र

व्यवस्थापर्

प्रोटोकल अर्ुसार चेक जााँच गर्भ

र्आउर्े

स्वास््य षिक्षा, मोवालल टे्रषसङ

२ स्वास््य उपकरण खररद ५ लाख ५ लाख समस्या पषहचार् र व्यवस्थापर्मा सहजता आवश्यकता पषहचार्मा समस्या

३ सामदुाषयक औिधी कायभक्रम ४ लाख ४ लाख महगो ाँ मलु्यमा औिधी खररद गर्ुभ पर्े

समस्याको समधार्

षर्:िलु्क र खररद गररएका औिधी

कुर् कुर् हुर् र्र्ेर सवेाग्राहीलाल

पषहचार् गर्भ समस्या

षर्:िलु्क षवतरणको लाषग र्षर्

उल्लेख र्एको औिधी मात्र

षर्:िलु्क हो र्षर् जार्कारी

गराउर्े

४ १ स्वास््यकमी एक झोला, एक

झोल एक सटे स्वास््य उपकरण

२ लाख १ लाख स्वास््यकमीहरुलाल षिल्डमा खषटर् र

चेक जााँच तथा उपचार गर्भ सषजलो हुर्े

५ औिधी खररद ५ लाख ५ लाख औिधी तथा उपचारमा सहजता



कायाषन्वयनको अवस्थामा रहेको कायषक्रम
क्र स कायषक्रमको नाम बबननयोजजत

बजेट
िचष अपेक्षक्षत प्रनतफि

१ हेल्लो महहला स्वास््य
स्वयम सेववका प्रोत्साहन

४ लाख महहला स्वास््य स्वयम सेववकाहरुलाई प्रोत्साहन र
ननयममत स्वास््य संस्था संग सम्पकक ।

२ स्वास््य संस्था सञ्चालन
अनुदान

५ लाख स्वास््य संस्थाहरुले पानी, बिजुली, अनतथथ सत्कार
तथा अन्य मसलन्द खचकको व्यवस्था

३ स्वास््यचौकी प्रमुखहरुको
मामसक िैठक

१ लाख त्याङ्क भेररफिकेशन तथा योजना तजुकमा

४ सामुदानयक औषधी कायकक्रम ४ लाख औषधीको सहज आपुती
५ भण्डारण व्यिस्थापन ५० हजार औषधी तथा औषधी जन्य सामाग्रीहरुको समुथचत

भण्डारण र व्यवस्थापन
६ स्वास््यकमी तामलन २ लाख स्वास््यकमीहरुलाई दक्ष िनाउने
७ महहला स्वास््य स्वयम

सेववका तामलम
२ लाख स्वयमसेववकाहरुलाई दक्ष िनाउने



कायाषन्वयन हुन बाँक  कायषक्रम:-
क्र स कायषक्रमको नाम बबननयोजजत

बजेट
िचष अपेक्षक्षत प्रनतफि

१ िैद्य कमकचारी ननयुक्तत २ लाख ६०
हजार

आयुवेद बिज्ञानको प्रोत्साहन र जडडिुहि प्रवधकन

२ आयुवेहदक तथा पुरानो
थचफकत्सा अमभयान

४ लाख परम्परागत उपचार पद्धतीको बिकास

३ गाउँपामलका अध्यक्ष जनता
स्वास््य पररक्षण मशववर

५ लाख िहृत स्वास््य मशववर सञ्चालन गरर जनतालाई घर
दैलोमै स्वास््य सेवा प्रवाअ गने

४ घरदैलो घुक्म्त स्वास््य सेवा ३ लाख सेवाग्राहीको घरदैलोमै स्वास््य सेवा प्रदान गने

५ स्वास््य संस्थाहरुमा
स्तनपान कक्ष ननमाकण

१ लाख स्तनपायी सेवाग्राही तथा कमकचारीहरुको लाथग
स्तनपान गराउन सहजता



ससतष तफष  सम्पन्न कायषक्रम:-
क्र
स

कायषक्रमको नाम बबननयो
जजत
बजेट

िचष कायषक्रमको सवि पक्ष चुनौती तथा समस्याहरु समाधानको
िार्ग
गररएको
प्रयास

१ पामलका स्तरमा स्वास््य ससं्थाहरुको
मामसक िैठक, डािा भेररफिकेसन एवं
गुणस्तर सुधार साथै चौमामसक एवं
िावषकक सममक्षा

१ लाख ५०
हजार

अभीलेख तथा प्रनतवेदनमा
चुस्तता र कायकयोजना

अमभलेख र प्रनतवेदनबिच
तालमेल नहुने

डािा
भेररफिकेश
न

२ मातृ तथा नवमशशु कायकक्रम
अन्तरगत आमा सुरक्षा, गभकवनत
उत्प्रेरण सेवा, न्यानो झोला र
नन:शुल्क गभकपतन कायकक्रम

६ लाख
५२ हजार

२ लाख गभकवनत उत्प्रेरणा,
आकक्स्मक गभक ननरोध

आथथकक आसा िढ्ने र
स्तररय सेवा मलन भन्दा
पनन पैसा पाईन्छ भन्ने
मान्यता

स्वास््य
मशक्षा

३ मातृ तथा नवमशशु कायकक्रम १५ लाख २ लाख नमसकङ सेवािाि आमा र
िच्चाको स्वास््य सुरक्षा

४ पोषण कायकक्रम १० लाख
४१ हजार

८ लाख सुनौला १००० हदनका आमंा
तथा िच्चाहरुको पोषण
क्स्थनतको लेखाजोखा

दबु्लो पातलो िच्चाहरु
िंशाणुगत कारणले हुने र
खासै समस्या नहुने
सामाक्जक िुझाई

तामलम
तथा
स्वास््य
मशक्षा



ससतष तफष  सम्पन्न कायषक्रम:-
क्र
स

कायषक्रमको नाम बबननयोजजत
बजेट

िचष कायषक्रमको सवि पक्ष चनुौती तथा समस्याहरु समाधानको
िार्ग गररएको
प्रयास

५ स्थलगत अनमुशक्षण गरर
स्वास््यकमीहरुको क्षमता अमभिदृ्थध
एवं त्याङ्कको गुणस्तर सुननक्स्चत ,
क्षयरोगका कायकक्रमको अधकवावषकक
सममक्षा तथा ननतजाको कोहिक ववश्लेषण

५० हजार २० हजार अमभलेख प्रनतवेदन तथा
सममक्षाले गुणस्तर सधुारमा
सहजता

तामलम तथा दक्ष
अमभलेखकमीको अभाव

तामलम प्रदान
गनुकपने

६ कोमभड १९ ववरुद्धको खोप अमभयान
सञ्चालन व्यवस्थापन खचक- पामलका
स्तरमा सममक्षा तथा योजना र पामलका
तथा स्वास््य संस्थास्तररय सुपररवेक्षण

१ लाख १४
हजार

६१ हजार सहयोगात्मक सुपररवेक्षण
तथा संम्भाववत ए ई एि
आई को अध्ययन

बिना तामलकाको
कायकक्रम भएकोले अन्य
कायकक्रमहरुलाई
समस्या।

७ आधारभुत तथा आकक्स्मक स्वास््य
सेवाको लाथग औषधी खररद

१४ लाख १४ लाख सेवाग्राहीलाई औषधी
उपचारमा सहजता

प्रकृयागत झन्झि

८ हात्तीपाईले रोग ववरुद्धको आम औषधी
सेवन

६ लाख १५
हजार

हात्तीपाईले रोग लाग्निाि
िचाउन सफकने

पिक पिक औषधी
सेवन गरररहन पदाक
नागररकहरुमा समस्या

स्वास््य मशक्षा,
अनगुमन।

९ बिमभन्न सरुवा रोग, नसने रोग,
जनेुहिक, मानमसक स्वास््य सम्िक्न्ध
अन्तरकृया तथा हदवसहरु मनाउने

१ लाख ५० हजार रोग तथा समस्याको िारेमा
जानकारी गराउँदा स्वास््य
मशक्षा तथा चेतना प्राप्त
हुने।



कायाषन्वयनमा रहेको कायषक्रम:-
क्र स कायषक्रमको नाम बबननयोजजत

बजेट
िचष अपेक्षक्षत प्रनतफि

१ महहला स्वास््य स्वयम सेववका
कायकक्रम

११ लाख महहला स्वास््य स्वयमसेववका हरुलाई यातायात खचक र
पोशाक भत्ता उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गने

२ पोषण कायकक्रम ९ लाख नागररकको पोषण क्स्थनतमा सुधार ल्याउने
३ िाईिाईड खोप अमभयान १२९ हजार िालिामलकाहरुलाई िाईिाईड खोप लाग्न िाि िचाउन खोप

अमभयान सञ्चालन गने
४ ववद्यालय स्वास््य मशक्षा तथा

आमा समुह व्यिहार पररवतकन
कायकक्रम

१ लाख ववद्याथी तथा आमा समुहमा रहेका आमाहरुलाई स्वास््य
मशक्षा हदने र व्यवहार पररवतकन गने

५ मसबिआईमएनमसआई अनसाइि
कोथचङ तथा समता र पहँुच
कायकक्रम

२ लाख िालिामलकाहरुलाई स्वास प्रस्वास तथा अन्य रोग लाग्न
िाि िचाउन स्वास््यकमीहरुलाई दक्ष िनाउने र स्वास््य
सेवामा सिैको पहँुच िदृ्थध गने

६ खोप तथा सरसिाई प्रवधकन
कायकक्रम

१६९ हजार खोप पाउने उमेरका सम्पुणक िालिामलकाहरुलाई पुणक खोप
हदलाई पुणक खोपयुतत गाउँपामलका घोषणा गने।



नवीनतम एवं आफ्नै पहिमा गररएका कायषहरू

लस.नं. कायष िागत उपिब्धी
१ एक स्वास््यकमी एक झोला, एक 

झोला एक सेि स्वास््य उपकरण
२००००० स्वास््यकमीको प्रोत्साहन र फिल्डमा खहिन सहज

२ सामुदानयक औषधी कायकक्रम ८००००० ननिःशुल्क बितरण िाहेकका औषधीमा सहज पहँुच
३ परम्परागत तथा परुानो थचफकत्सा

अमभयान
२००००० योग ध्यान तथा घरायसी िुहिको प्रिधकन

४ स्वास््य स्वयमसेववका स्वास््य 
बिमा

२५०००० प्रोत्साहन

५ कोमभड-१९ अस्पताल सञ्चालन बिरामी भनाक, उपचार र रेिर
६ अध्यक्ष जनता स्वास््य परीक्षण ५,००,००० रोग ननदान र व्यवस्थापन
७ गभकवनत पोवषलो झोला १ ,००,००० सुनौला १००० हदनका िच्चा तथा आमाहरुको स्याहार
८ कोमभड-१९ कन््याति टे्रमसङ संक्रममतको मशघ्र पहहचान र व्यवस्थापन



प्रमुि समस्याहरू

के्षत्र प्रमुि समस्या समाधानको िार्ग भएको प्रयास अबको बाटो/समाधान जजम्मेवार 
ननकाय

स्वास््य
सेवा प्रवाह दक्ष जनशक्तत तामलम प्रयोगात्मक अभ्यास, तामलम,

स्वास््य
पूवाकधार

भवन,सडक, पानी, सामान्य ममकत, ननमाकण ननमाकण, ममकत, व्यवस्थापन
बिजुली

स्वास््य
सूचना

Dhis-2 को लाथग 
ईन्िरनेि जडान

स्वास््यचौकीहरुमा ईन्िरनेि जडान र 
ल्यापिप वप्रनन्िर

सामुदानयक स्वास््य 
ईकाईहरुमा ईन्िरनेि जडान

आवश्यक 
औषथध माग खररद र आपुती खररद व्यवस्थापन माग खररद र आपुती बिचको 

अन्तरसम्िन्ध कायम
िजेि र 
ववत्तीय 
ब्यवस्थापन

प्रोत्साहन, मुल्याङ्कन कायक सम्पादन र फिल्ड भेिघाि क्षमता अनुसारको काम र
काम अनुसारको मुल्याङ्कन

नेततृ्व र 
सुशासन सन्तुष्िी मापन मुस्कान सहहतको सेवाको प्रयोग र

सम्िन्ध बिस्तार
तामलम, अध्ययन र गुनासो
सुनुवाई



कार्यक्रम समस्र्ाहरू समस्र्ाका कारणहरू

(मूल कारण सम्म पत्ता लगाउने)
१ ) सुरक्षक्षत माततृ्व १ )घरमै जोखखमपणुक सुत्केरी हुने चलन िथथकङ सेन्िर स्थापना नहुन ु(सुखौरा, धलु्लुिाँस्कोि)

२) थचसोका कारण नवमशशु तथा आमामा समस्या देखखने  अतसर थचसो भईरहने िथथकङ सेन्िरमा Room Heater 

तथा Baby warmer नभएको

३)बिद्धतु आपतुीमा समस्या पदाक सेवा प्रिाहमा समस्या सोलार ब्याकपको सुबिधा नहुनु

४) गभकवनत महहलाहरु आफ्नो पेिको िच्चाको अवस्था 
थाहा पाउन सामान्य मभडडयो एतस रे गनक पनन थपु्र ैखचक 
गरेर िाढा जानपुने

स्थाननय कमकचारीलाई ग्राममण भीडडयो एतस रे 
सम्िक्न्ध तामलम प्रदान गरर गाँउ गाँउमा पथुग मभडडयो 
एतस रे सेवा प्रदान गनक तामलमको ब्यिस्था नहुुनु

उपचार सेवा सामान्य स्वास््य समस्या पदाक पनन िाढा सम्म जानपुने प्रयोगशाला स्थापना गरर सञ्चालन गनक नसतन ु

पररवार ननयोजन सेवाग्राहीले आिुले चाहेको िेलामा उपयतुत साधन 
अपनाउन नसतनु

ईम्प्लान्ि र आई य ुमस डड लगाउन सतने दक्ष
जनशक्तत स्थाननय स्तरमा नभएको

खोप सेवा खोप सप्लाई सेन्िरमा Cold chain mentain मा समस्या थमोममिर तथा िकैक्ल्पक बिद्धतुको सुबिधा नहुनु

सेवाको पहँुच बिस्तार सेवाको पहँुच नपगेुका िक्स्तमा सेवाग्राहीको आवस्यकता 
पहहचान गनक 

सामुदानयक स्वास््य ईकाइ स्थापना गरर सञ्चालन 
नगररनु



क्र.सं. प्रस्तावित क्रक्रर्ाकलापहरू विम्मेिार ब्र्वि समर् वसमा सहर्ोगी वनकार्

१
धुल्लुबााँस्कोट र सुखौरा स्िास््र् चौकीमा बर्थयङ सेन्टर 

स्थापना गने

गााँउपावलका/स्िास््र् 

चौकी
२०७८/िेष्ठ

सामाविक वबकास 

मन्रालर्/स्िास््र्

कार्ायलर्

२
बर्थयङ सेन्टरमा बैकवल्पक वबद्धुत िडान गने, Baby 

warmer खररद गने
गण्डकी प्रदेश तत्काल

प्रदेश सरकार/स्िास््र्

कार्ायलर्

३ ग्रावमण विवडर्ो एक्स रे कार्यक्रमको वनरन्तरता गााँउपावलका वनरन्तर फेर्रमेड

४ प्रर्ोगशाला अविर्ान सञ्चालन गने गााँउपावलका २०७८ Fair Med , सा वि म

५ सामुदावर्क औषधी कार्यक्रम सञ्चालन गने गााँउपावलका वनरन्तर

६
स्थावनर् स्तरमा नै IUCD Implant सेिा प्रदान गनय 

स्िास््र्कमीलाई तावलम क्रदने
स्िास््र् तावलम केन्र तत्काल

गाउँपानिका

७ आर्रेु्द िथा परुािो चिककत्सा अनिर्ाि गाउँपानिका िेस्रो िौमानसक

कार्य र्ोिना



नयाँ तथा ननरन्तरता हदईएका कायकक्रमह 
क्र.
स.

कायषक्रमहरू क्र.
स.

कायषक्रमहरू

१ प्रर्ोगशािा कमविारी करार सेर्ा शलु्क (२००० थप 
पोशाक समेि) ११ छपाई

२ हेल्िो मकहिा स्र्ास््र् संर्मनसर्का प्रोत्साहि कार्वक्रम १२ सामदुाकर्क औषनि कार्वक्रम (सबै स्र्ास्थर्िौकी)
३ सामदुाकर्क स्र्ास््र् इकाईका सहर्ोगी (थप २००० 

समेि) १३ िण्डार व्र्र्स्थापि
४ गिवर्िी पोकषिो झोिा कार्वक्रम १४ गाउँपानिका अध्र्क्ष जििा स्र्ास््र् परीक्षण चशकर्र
५ रै्द्य कमविारी सेर्ा शलु्क १५ स्र्ास््र्कमी िानिम
६ आर्रेु्ददक िथा परुािो चिककत्सा अनिर्ाि कार्वक्रम १६ मकहिा स्र्ास््र् स्र्रं्सेकर्का िानिम
७ स्र्ास््र् उपकरण खररद १७ मकहिा स्र्ास््र् स्र्रं्सेकर्का नबमा कार्वक्रम
८ स्र्ास््र् संस्था सञ्चािि अिदुाि १८ घरदैिो घचुति स्र्ास््र् सेर्ा (२० प्रनिशि प्रोत्साहि)
९ सामदुाकर्क स्र्ास््र् इकाई कमविारी करार सेर्ा शलु्क 

(२००० थप समेि) १९ स्र्ास््र् संस्थाहरुमा स्ििपाि कक्ष निमावण
१० स्र्ास््र्िौकी प्रमखुहरुको मानसक बैठक २० एक स्र्ास््र्कमी एकझोिा एकझोिा एक सेट 

उपकरण 
२१ औषनि खररद



अन्य थप गनतववर्धिः-
१ . कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम, ननयन्रण र जोखखम न्यूनीकरणका लाथग अस्पताल 
ब्यिस्थापन, कन््याति टे्रमसङ,होम आईसोलेसन ननगरानी लगायतका काममा सकृयतापुवकक 
पररचालन भएको स्वास््यकमी पररचालन गररएको।
२. सेनेिरी प्याड बितरण लगायतका काममा स्वास््यकमी पररचालन गररएको।
३. गाउँपामलका स्तरीय अन्य कायकक्रममा समेत सकृयतापुवकक सहभागी जनाईएको।
४. अस्थायी कोमभड-१९ अस्पतालिाि ७८ जना संक्रममतहरुले स्वास््य लाभ गरेको तथा 
जहिलता भएका २ जनालाई प्रेषण गरेको मा १ जनाको मतृ्यू भएको।
५. कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम, ननयन्रण र जोखखम न्यूनीकरणको सन्दभकमा 
कन््याति टे्रमसङलाई नतब्रता हदईएको हाल सम्म ६७४ वप मस आर र ४६५ एक्न्िक्जन 
पररक्षण गररएकोमा ४६८ जना संक्रमण पुक्ष्ि भएको। ४६८ जना संक्रमण मुतत भएको, ०
जना सफक्रय संक्रममत नरहेको।
गाउँपामलका अन्तरगतका सम्पुणक कमकचारी, पदाथधकारी,सञ्चारकमी, िैंक तथा बिवत्तय 
संस्थाका कमकचारी तथा ५५ िषक पुथगसकेका नागररकहरुलाई कोमभड-१९ बिरुद्धको िुष्िर खोप 
लगाईसकेको र १२ िषक माथीका नागररक, मशक्षक-कमकचारी तथा सवारी चालकहरुलाई उतत 
खोप लगाउने कायकक्रम सम्पन्न भएको छ। 



पोर्र् कनषर(सिुौरामा)                     क्षयरोग हदवस(सिुौरामा)                



कोलभड-१९ बबरुद्धको िोप िगाईदै( हुजददलशर र सल्यानमा)



“उपाध्यक्षसँग संस्थागत सुत्केरी उपहार कायकक्रम”



आ.ई.एम.एन.मस.आई. कोथचङ्ग सञ्चालन 
गररदै(धुल्लुिास्कोिमा)



सामुदानयक स्वास््य ईकाई स्थापना(िुगरुङ र थपिुङ)



म.स्वा.स्व.से. लाई ववदाई कायकक्रम(हुक्ग्दमशर र सुखौरामा) 



कोमभड-१९ अस्पताललाई सामाथग्र
हस्तान्तरण



हावत्तपाईले अमभयान              ननयममत खोप सञ्चालन गनक 
जादै





कोमभड-१ ९ सम्िन्धी छलिल र सामुदायीक स्वास््य ईकाई स्थापना



िहृत पोषण बिशेष कायकक्रम र कमकचारी बिदाई



सामुदायीक औषधी कायकक्रमको उद्घािन     कुखुरा ववतरण कायकक्रम  



१०-१८ िषकका फकशोरीह लाई आईरन 
चतकी खुवाईदै



हात्तीपाईले रोग ननवारण कायकक्रम”



सामुदानयक और्र्ध कायषक्रम 
सञ्चािन(सल्यान र सुिौरामा)





सामुदायीक औषधी कायकक्रम





उपाध्यक्षसँग सुत्केरी सम्मान



िहृत पोषण बिशेष कायकक्रम



SMNH ROADMAP,ANC,PNC CONTINUUM 
OF CARE AND SAS GUIDELINE 

PROGRAMME



खोप िथा सरफाई प्रर्िवि सतबन्िी 
सकु्ष्म र्ोजिा कार्वक्रम 



कर्श्व क्षर्रोग ददर्स- २०७८



धन्यवाद



सार्वजानिक सिुरु्ाई 
आ.ब.2078/79 बार्षवक बजेटको 

सनिक्षा तथा दोस्रो चौिानसक सम्िको आय 
व्यय प्रसतुी

बरेङ गाउँपानिका
गाउँ कायवपानिकाको कायाविय 

हगु्ददग्िर २, बागिङु
प्रस्तोता: आनथवक प्रिासि िाखा 
बरेङ गाउँपानिका



रिपोर्ट १
विेङ गाउँपालिका

गाउँ कार्टपालिकाको कार्ाटिर्, बागिङु
कार्ाटिर्को कोड : ८०४४५५०६३००

आम्दानी ि खर्टको प्रतिवेदन

आ.व. : २०७८/७९ महिना : रै्त्र १० 

लि.न.ं स्रोि वार्षटक अनमुातनि आर् कुि आम्दानी बाँकक खर्ट खर्ट % कुि खर्ट
%

१ नेपाि ििकाि - िमातनकिण अनदुान 
- नगद अनदुान ७,९८,००,००० ५,९८,५०,००० १ ,९९,५०,००० ३,७५,६३,२६०.४५

62.76 47.07

२ नेपाि ििकाि - शििट अनदुान र्ािु 
- नगद अनदुान १६,८०,०५,००० १२,७२,४८,५०० ४,०७,५६,५०० ७,४६,४६,९०२.८२ 58.66 44.43

३ नेपाि ििकाि - शििट अनदुान 
पुँजीगि - नगद अनदुान १ ,००,००,००० ८३,३५,५०० १६,६४,५०० ४४,४७,५७१

53.35 44.48

४ नेपाि ििकाि - र्वषेश अनदुान 
पुँजीगि - नगद अनदुान ४२,००,००० २२,७८,००० १९,२२,००० ७,४९,७५५

32.91 17.85

५ नेपाि ििकाि - िमपिुक अनदुान
पुँजीगि - नगद अनदुान ३७,००,००० ० ०

0

६ गण्डकी प्रदेश - िमातनकिण अनदुान 
- नगद अनदुान ८४,६३,००० ६३,४७,२५० २१ ,१५,७५० २०,२८,७७२.७०

31.96 23.97

७ गण्डकी प्रदेश - शििट अनदुान
पुँजीगि - नगद अनदुान ० ० ०

८ गण्डकी प्रदेश - र्वषेश अनदुान 
पुँजीगि - नगद अनदुान ५०,००,००० २५,००,००० २५,००,००० १४,५५,०००

58.2 29.1

९ गण्डकी प्रदेश - िमपिुक अनदुान 
पुँजीगि - नगद अनदुान ५०,००,००० २५,००,००० २५,००,०००

१८,५१ ,५१३.४९ 74.06 37.03

१० िाजस्व बाँडफाँड - प्रदेश ििकाि -
िाजस्व बाँडफाँड - नगद ३१ ,६०,००० २१ ,३९,५६८ १०,२०,४३२ २,८७,२००

13.43
9.089

११ िाजस्व बाँडफाँड - िंघीर् ििकाि -
िाजस्व बाँडफाँड - नगद ५,६१ ,१५,९२० ३,१७,२३,७५२.२८ २,४३,९२,१६७.७२ २,३८,०३,१०३.०३

75.03 42.42

१२ आन्िरिक श्रोि - आन्िरिक श्रोि -
नगद २२,००,००० ९२६८२७.९८ १२७३१७२.०२ ३०००००

32.37 136.4

१३ आन्िरिक श्रोि - बैंक मौज्दाि -
नगद ३,८४,५३,८३४.४४ ३,२५,४७,५६७.२२ ५९,०६,२६७.२२ १०२०५४३७.५३ 31.35 26.54

जम्मा ३८,४०,९७,७५४.४४ २७,६३,०३,८४७.५० १०,४०,९३,९०६.९४ १५७३३८५१६.०२ 56.95 40.96



क्रिि,

१३धिौर्ी ६०,१७,७४५.४५ ६२,७२,००७.४५ ४०,९९,९२९.२१ २१,७२,०७८.२४ ३४।६३

१४
प्रकोप 
व्र्वस्थापन
कोष 

६४,१२,१४९.३२ २४१२१४९।३२ ४०००००० १३,४८,१८० २१.०२



पानिकािे यस र्षव आन्तररक राजस्र् देहाय अिसुार प्राप्त 
गरेको छः

नस.िं. राजस्र् 
संकेत आम्दािी िीषवक अििुाि गत िर्हिा सम्िको

आम्दािी
यस िर्हिा सम्िको

आम्दािी बाँर्क

१ २ ३ ४ ५ ७ ८
१ ११३१३ एकीकृत सम्पती कर ३,००,००० ३६,०१२ ३६,०१२ २,६३,९८८
२ ११३१४ भनुिकर/िािपोत ३,००,००० ७७,८३८ ७७,८३८ २,२२,१६२
३ ११३२१ घरर्हाि कर १,००,००० १६,७५१ १६,७५१ ८३,२४९
४ ११३२२ र्हाि र्र्टौरी कर १०,००० ० ० १०,०००
५ ११६९१ अन्य कर ५०,००० ० ० ५०,०००
६ १४२२३ ग्िक्षा क्षेत्रको आम्दािी १,००,००० १३,६०० १३,६०० ८६,४००
७ १४२२४ परीक्षा िलु्क १,००,००० ९,९०० ९,९०० ९०,१००
८ १४२२९ अन्य प्रिासनिक सेर्ा िलु्क १,००,००० ९०,००० ९०,००० १०,०००
९ १४२४२ िक्सापास दस्तरु २,००,००० १३,८४५ १३,८४५ १,८६,१५५
१० १४२४३ नसफाररि दस्तरु २,००,००० ३,६६,३५२ ३,६६,३५२ (१,६६,३५२)
११ १४२४४ व्यग्िगत घटिा दताव दस्तरु २,००,००० १,०७,४५० १,०७,४५० ९२,५५०
१२ १४२४५ िाता प्रिाग्ित दस्तरु १,५०,००० २२,६०० २२,६०० १,२७,४००
१३ १४२४९ अन्य दस्तरु ७०,००० ६,७०० ६,७०० ६३,३००
१४ १४३१३ धरौटी सदरस्याहा ५०,००० ० ० ५०,०००
१५ १४५२९ अन्य राजस्र् ७०,००० ३२,५०० ३२,५०० ३७,५००
१६ १४६११ व्यर्साय कर २,००,००० १,३३,२८० १,३३,२८० ६६,७२०
१७ ३२१२२ बैंक िौज्दात ३,८४,५३,८३४.४४ ० ० ३,८४,५३,८३४.४४

जम्िा ४,०६,५३,८३४.४४ ९,२६,८२८ ९,२६,८२८ ३,९७,२७,००६.४४



यो बषव संघीय सरकार र प्रदेि सरकारबाट राजस्र् बांडफाँड 
बापतको रकि निम्ि अिसुार प्राप्त गरेको छ

अििुानित जम्िा प्राप्त
बाँडफाँड भई प्राप्त हिुे िूल्य 

अनभबरृ्ि कर २,७९,९५,००० २,५३,०९,०९०.९६

बाँडफाँड भर्व प्राप्त हिुे अन्त:िलु्क २,७९,९५,००० ६४,१४,६६१.३२

बाँडफाँटबाट प्राप्त हिुे सर्ारी 
साधि कर प्रदेि ३१,६०,००० २१,३९,५६८

बाँडफाँड भई प्राप्त र्ि रोयल्टी १,२५,९२०
५,९२,७५,९२० ३,३८,६३,३२०



यो बषव संघीय सरकार र प्रदेि सरकारबाट र्र्ग्िय हस्तान्तरि 
अन्तरगत देहाय अिसुार निितव,िसतव,र्र्िेष तथा सिपरुक 
अिदुाि प्राप्त भएको छ ।

र्वविण िंघीर् ििकािबार् प्रदेश ििकािबार् जम्मा प्राप्ि रु

िमातनकिण अनुदान ५,९८,५०,००० ६३,४७,२५० ६,६१ ,९७,२५०

शििट अनुदान र्ािु १२,७२,४८,५०० ० १२,७२,४८,५००

शििट अनुदान पुँजीगि ८३,३५,५०० ० ८३,३५,५००

र्वषेश अनुदान पुँजीगि २२,७८,००० २५,००,००० ४७,७८,०००

िमपुिक अनुदान पुँजीगि ० २५,००,००० २५,००,०००

जम्मा १९,७७,१२,००० १ ,१३,४७,२५० २०,९०,५९,२५०



के्षत्रगत बजेट तथा खचव

लि.नं. के्षत्र/उप के्षत्र र्वतनर्ोजन खर्ट खर्ट (%) मौज्दाि

१ आर्थटक र्वकाि ३,२५,३५,००० ९२,८३,२८५.५० २८.५३ २,३२,५१ ,७१४.५०
१ कृर्ष १ ,०६,५०,००० १९,९८,६५८.५० १८.७७ ८६,५१ ,३४१ .५०
२ उद्र्ोग ३३,००,००० १४,२८,२४२ ४३.२८ १८,७१ ,७५८
३ पर्टर्न १७,००,००० ३,७८,४८० २२.२६ १३,२१ ,५२०

४ ििकािी १५,००,००० १०,००,००० ६६.६७ ५,००,०००
५ र्वत्तीर् के्षत्र १८,५०,००० ५३,६४० २.९ १७,९६,३६०
६ जिश्रोि िथा लिरं्ाई ४३,५०,००० ३६,६५,७१५ ८४.२७ ६,८४,२८५
७ बन २,००,००० ० ० २,००,०००
८ पशुपन्छी र्वकाि ७५,८५,००० ६,५८,५५० ८.६८ ६९,२६,४५०
९ भूलम व्र्वस्था १४,००,००० १ ,००,००० ७.१४ १३,००,०००



२ िामाजजक ववकाि २१ ,७१ ,४४,६०० ८,८८,८१ ,४०४.४६ ४०.९३ १२,८२,६३,१९५.५४

१ तशक्षा १३,७२,९०,१०० ५,९९,३१ ,०७१ .६४ ४३.६५ ७,७३,५९,०२८.३६
२ स्वास््र् ४,०७,१४,५०० १ ,६२,४८,६७४.८२ ३९.९ २,४४,६५,८२५.१८

३ खानेपानी िथा 
िििफाई १ ,३९,००,००० ४७,३७,८१३ ३४.०८ ९१ ,६२,१८७

४ भाषा िथा िंस्कृति ३,००,००० ० ० ३,००,०००

५
िैंतगक िमानिा 
िथा िामाजजक 
िमावेशीकिण

२५,००,००० ० ० २५,००,०००

६ र्वुा िथा खेिकुद २,९०,००० ० ० २,९०,०००

७ िामाजजक िुिक्षा 
िथा िंिक्षण २,२१ ,५०,००० ७९,६३,८४५ ३५.९५ १ ,४१ ,८६,१५५



३ पवूाटधाि ववकाि ९,४६,६०,३११ .४४ ४,०५,८३,१४७.९७ ४२.८७ ५,४०,७७,१६३.४७

१ र्ािर्ाि पवूाटधाि ५,५०,४०,७०६.९४ २,३५,२४,९९८.३८ ४२.७४ ३,१५,१५,७०८.५६

२ भवन, आवाि िथा 
िििी ववकाि ३,१२,०९,६०४.५० १ ,४२,७०,१५४.५९ ४५.७२ १ ,६९,३९,४४९.९१

३ उजाट ५६,१०,००० १४,२५,४९५ २५.४१ ४१ ,८४,५०५

४ िंर्ाि िथा िूर्ना 
प्रवबतध १८,००,००० ३,९२,५०० २१ .८१ १४,०७,५००

५ िम्पदा पवूाटधाि १०,००,००० ९,७०,००० ९७ ३०,०००

४ िुशािन िथा 
अन्िििम्बजन्धि के्षत्र १४,००,००० ५,७०,४८० ४०.७५ ८,२९,५२०

१ ि्र्ांक प्रणािी १४,००,००० ५,७०,४८० ४०.७५ ८,२९,५२०

५ कार्ाटिर् िञ्र्ािन 
िथा प्रशाितनक ३,८३,५७,८४३ १ ,८०,२०,१९८.०९ ४६.९८ २,०३,३७,६४४.९१

१ कार्ाटिर् िञ्र्ािन 
िथा प्रशाितनक ३,८३,५७,८४३ १ ,८०,२०,१९८.०९ ४६.९८ २,०३,३७,६४४.९१

३८,४०,९७,७५४.४४ १५,७३,३८,५१६.०२ ४०.९६ २२,६७,५९,२३८.४२कुि जम्मा



आ.र्.2078/79 को दोस्रो चौिानसक सम्ि िाखागत प्रगती 

नस.िं र्र्र्रि कुि र्र्नियोग्जत बजेट कुि खचव खचव %
१ ग्िक्षा 19820100.00 6,860,383.64 34.61
२ स्र्ास््य 6,509,500.00    1,630,624.00 25.05
३ कृर्ष 4,050,000.00    181,577.50   4.483
4 पिु 6,585,000.00    658,550.00   10
५ सचुिा प्रर्र्नध र खररद िाखा 8,450,000.00    712,350.00   8.43

6

िर्हिा बािबानिका तथा जेष्ठ 
िागररक िाखा 3,050,000.00    1,042,529.00 34.18



आ.र्.2078/79 को दोस्रो चौिानसक सम्ि र्डागत प्रगती भौनतक तफव  

र्डा जम्िा योजिा पेश्की अग्न्ति भिुािी भौनतक प्रगती %
१ २३ 3 11 49.69
2 19 5 9 50.72
3 40 2 25 69.07
4 23 3 10 48.98
5 10 3 3 36.38

पानिकास्तररय र र्र्र्र्ध २८ 8 7 34.28



आ.र्.2078/79 को दोस्रो चौिानसक सम्ि र्डागत प्रगती 

वडा र्वतनर्ोजजि बजेर् कुि खर्ट खर्ट %

1 97,50,000 45,09,456 46.25

2 1,20,70,000 58,17,823 48.2

3 1,27,40,000 84,42,316 66.26

4 1,01,92,500 48,37,593 47.46

5 90,62,500 31,73,888 35.02



आ.र्.2078/79 को दोस्रो चौिानसक सम्ि र्डागत प्रगती 

वडा र्वतनर्ोजजि बजेर् कुि खर्ट खर्ट %

1 97,50,000 45,09,456 46.25

2 1,20,70,000 58,17,823 48.2

3 1,27,40,000 84,42,316 66.26

4 1,01,92,500 48,37,593 47.46

5 90,62,500 31,73,888 35.02



संग्क्षप्त 
कुि चाि ुखचव : १०,३८,२७,५४८.८५ (४१.७८)

कुि पंूग्जगत खचव :  ५,३५,१०,९६७.१७ (३९.४७)



केही ग्जज्ञासा 



धन्यर्ाद।।

ििस्कार।।



मनोिञ्जन िेिन

रामचन्द्र शमाा
प्रशासन शाखा प्रमुख



सार्वनजिक सनुरु्ाइ कार्वक्रममा पाल्नहुुन  

सम्परू्व महानभुार्हरूप्रजि हाजदवक स्र्ागि िथा नमस्कार

मिमि २०७८।१२/१३
प्रस्ििुकिाव: सरु्व प्रसाद शमाव (जशक्षा अजिकृि)

जशक्षा, र्रु्ा िथा ख लकुद शाखा,

बर ङ गाउँपाजलका बागलङु ।





बर ङ गाउँपाजलकामा भएका शैजक्षक गजिजर्जि सम्बजधि
प्रस्ििुीकरर्

जमजि २०७८।१२/१३

जशक्षा, र्रु्ा िथा ख लकुद शाखा,

बर ङ गाउँपाजलका बागलङु ।



बरेङ गाउँपालिकामा रहेका शकै्षिक संस्थाहरू
बािविकास केन्द्र

सङ्ख्या
आधारभूत 
विद्यािय
सङ्ख्या

माध्यलमक 
विद्यािय

क्याम्पस सामुदाययक
लसकाइ केन्द्र

२९(गा.पा. अनुदान
३ सहहत)

२८ ८ (संस्थागत 
मा.वि.१ सहित)

१ ( स्नातक 
ति 

सञ्चालित)

२



सािरता सम्बन्न्द्ध वििरण
(जनगणना २०६८ बमोन्जम)

गाउँपालिका महहिा पुरुष जम्मा

बरेङ ६६.३१ ८१ .२६ ७२.५१



विद्यार्थी वििरण-२०७८

प्रारम्भिक बाि विकास प्रारम्भिक (१ -५) आधारिूत (६-८) माध्यलमक (९-१०) माध्यलमक (११ -१२)
अपाड्ग विद्याथी संख्या ० ६ ८ ३ १
जनजातत विद्याथी संख्या १६८ ४९८ ३३२ २३३ २०१
दलित विद्याथी संख्या १३२ ४६० २६३ १५० ७७
अन्य विद्याथी संख्या ९३ ३१९ १९५ १४४ १०६

०

१००

२००

३००

४००

५००

६००

वि
द्या
र्थी
 सं

ख्य
ा



लशिक वििरण-२०७८
क्र सं शैक्षिक योग्यताको तह लशिक सङ्ख्या

1 एस एि सी २
2 प्रमाण पत्र ति (10+2) १०४
3 स्नातक ति ६१
4 स्नातकोत्तर ति ५३

जम्मा २२०

1%

48%

28%

23%

लशिक सं्या

एस एि सी प्रमाण पत्र ति स्नातक ति स्नातकोत्तर ति



आ.ि. ०७८/७९ मा बरेङ गाउँपालिकािे लशिा 
िेत्रमा वियनयोजन गरेको बजेट वििरण

क्र.स काययक्रमहरू बजेट प्रगयत
१ प्रारम्भिक बािविकास सिजकताा तििित्ता ३३९१००० प्रथम र दोस्रो त्रैमालसक तनकासा िएको
२ विद्यािय कमाचारी िेखापाि तिबित्ता ४०९५०० प्रथम र दोस्रो त्रैमालसक तनकासा िएको
३ विद्यािय कायाािय सियोगी तिबित्ता ३१८५००० प्रथम र दोस्रो त्रैमालसक तनकासा िएको
४ गाउँपालिका करार लिक्षक तिबित्ता १४३५००० प्रथम र दोस्रो त्रैमालसक तनकासा िएको
५ सामूदातयक लसकाईकेन्र पररचालिका तिबित्ता थप ४८००० प्रथम र दोस्रो त्रैमालसक तनकासा िएको
६ नमुना विद्यािय कायाक्रम अनुदान १००००००
७ बािलिक्षक सिजकताा तालिम १०००००
८ लसकाई उपिम्धध परीक्षा तथा पुरस्कार २००००० परीक्षा सञ्चािन गररएको
९ अततररक्त क्रक्रयाकिाप सञ्चािन १०००००

१० िैक्षक्षक पात्रो तनमााण १६५००० छपाइ र वितरण गररएको
११ िैक्षक्षक सामाग्री प्रदिनी र पुरस्कार १०००००
१२ एक विद्यािय एक पुस्तकािय १००००० ५ विद्याियमा वितरण गररएको
१३ अन्तर विद्यािय लिक्षण ५००००
१४ कभ्युटर तालिम १०००००
१५ विषयगत तालिम १०००००



आ.ि. ०७८/७९ मा बरेङ गाउँपालिकािे लशिा 
िेत्रमा वियनयोजन गरेको बजेट वििरण

क्र.स
.

काययक्रमहरू बजेट प्रगयत

१६ खररद तथा िेखापाि तालिम १०००००
१७ िैक्षक्षक व्यिस्थापन तथा प्रअ नेततृ्ि तालिम १०००००
१८ विघुत , कभ्युटर, वप्रन्टर , प्रोजेक्टर र इन्टरनेट खररद १०००००० वप्रन्टर वितरणको चरणमा रिेको
१९ रेडियो बबिानी विषयगत िाम्जरीजिाफ प्रततयोगिगता ३००००० सञ्चािन िइरिेको
२० उत्कृट लिक्षक, विद्याथी र पदागिधकारी पुस्कार र सभमान १०००००
२१ लिक्षा हदिस कायाक्रम १०००००
२२ गाउँपालिका स्तरीय िैक्षक्षक कोष २०००००
२३ आवि मावि तनिुल्क परीक्षा ६००००० दोस्रो त्रैमालसक परीक्षा सभपन्न
२४ राष्ट्रपतत रतनङ लिल्ि प्रततयोगिगता ४०००००
२५ सामुदातयक विद्यािय सत्यापन ५००००
२६ विज्ञान सामाग्री व्यिस्थापन अनुदान १०००००
२७ प्राविगिधक धार व्यिस्थापन अनुदान १०००००
२८ वित्तीय साक्षरता कायाक्रम ५००००
२९ प्रअ /लिक्षक िैठक यातायात खचा २००००० तनरन्तर िइरिेको
३० प्रअ ित्ता १११६०० प्रथम र दोस्रो त्रैमालसक तनकासा



आ.ि. ०७८/७९ मा बरेङ गाउँपालिकािे लशिा 
िेत्रमा वियनयोजन गरेको बजेट वििरण

क्र.स. काययक्रमहरू बजेट प्रगयत
३१ प्राध्यापक / विषयविज्ञ नमुना कक्षा लिक्षण १००००० सभझौता िइसकेको
३२ स्थानीय पाठ्यक्रम तनमााण ४००००० तनमााणको क्रममा रिेको
३३ लिक्षा सभबम्न्ध िैठक १००००० तनरन्तर िइरिेको
३४ िैक्षक्षक योजना तनमााण २५०००० अम्न्तम चरणमा रिेको
३५ स्यानेटरी ्याि डिस्पोजि मेलसन खररद ४००००० ९ िटा विद्याियमा वितरण िएको
३६ प्राविगिधक लिक्षा अध्ययन छात्रिवृत्त कायाक्रम ५०००००
३७ एक विद्यािय एक करेसाबारी ३५००००
३८ एक हदन विद्याथीसँग प्रिरी ५०००० सभपन्न िइसकेको
३९ िेिो िोकसेिा क्िीज १००००० तनरन्तर चलिरिेको
४० राष्ट्रसेिक कमाचारी विद्याियमा १०००००
४१ िेिो विद्याथी अलििािक कायाक्रम १०००००
४२ गाउँपालिका अध्यक्ष िैक्षक्षक सुधार कायाक्रम १५००००० काम चलिरिेको
४३ एक कृवष प्राविगिधक एक टनेि १००००० काम चलिरिेको
४४ धौिागिगरी प्राथलमक विद्यािय फतनाचर लसलिङगेट तनमााण १००००० सभझौता िएको
४५ विद्यािय अनुगन तथा सुपरीिेक्षण तथा भ्रमण खचा ७५००० तनरन्तर िइरिेको



आ.ि. ०७८/७९ मा बरेङ गाउँपालिकािे लशिा 
िेत्रमा वियनयोजन गरेको बजेट वििरण

क्र.स. काययक्रमहरू बजेट प्रगयत
४६ विद्यािय खेि सामाग्री ४५०००० ९ िटा विद्याियमा वितरण गररएको
४७ गरीि, विपन्न तथा जेिन्दार छात्रिवृत्त कायाक्रम ५००००००
४८ सामूदातयक लसकाई केन्र सिकाया िैक्षक्षक कायाक्रम १०००००
४९ िैक्षक्षक सामाग्री छपाई र तनमााण ३०००००
५० पढाइ मेिा ( कक्षा १ -३) १०००००
५१ जनप्रतततनगिध, लिक्षक र कमाचारी पयाटन काज १००००००
५२ सिोदय क्याभपस घेरािार, गेट तनमााण र अन्य व्यिस्थापन १००००००
५३ रेडियो बबिानीसँग बाि आिाज कायाक्रम १००००० कायाक्रम सञ्चािनमा रिेको
५४ पञ्चरत्न प्रावि ििन तनमााण १५००००० तनमााणको क्रममा रिेको
५५ मिेन्र मावि फतनाचर खररद ३००००० सभझौता िएको
५६ जनप्रतततनगिध, लिक्षक र कमाचारी िागिग सूचना प्रविगिध तालिम २००००० इलमस तालिम सञ्चािन िएको
५७ धुल्िुलिउँिा मावि विद्यािय व्यिस्थापन ३०००००
५८ नेपाि कताव्य पािन प्रावि व्यिस्थापन १०००००
५९ मंगिमय नेपाि तारा प्रावि ििन ममात र िौचािय ४०००००
६० नेपाि आमा प्राथलमक विद्यािय ममात २०००००



आ.ि. ०७८/७९ मा बरेङ गाउँपालिकािे लशिा 
िेत्रमा वियनयोजन गरेको बजेट वििरण

क्र.स. काययक्रमहरू बजेट प्रगयत
६१ विश्िस्ितनत्र प्रावि ग्याविन जािी १०००००

सबै कायाक्रमिरू
ििाबाट िुने

६२ पञ्चरत्न प्रावि बािबबकास पखााि तनमााण १४००००
६३ सजृना प्रावि ििन ममात र बािकक्षा व्यिस्थापन १०००००
६४ प्रगतत प्रावि विद्यािय घेराबार १०००००
६५ बािबबकासआवि घेराबार, कक्षाकोठा व्यिस्थापन १००००००
६६ ज्ञानोदयआवि अलििािक प्रततक्षािय घेरािार तथा खानेपानी 

ममात
४५००००

६७ िारदा माध्यलमक विद्यािय कक्षा ममात तथा व्यिस्थापन ४०००००
६८ जनता प्रावि व्यिस्थापन ५००००
६९ धनज्योतत प्रावि फतनाचर तनमााण ५००००
७० साग्दी प्रावि छाना तथा कायाािय ममात १५००००
७१ बसन्त प्रावि ममात १०००००
७२ धनज्योतत प्रावि घेरािार २०००००
७३ सल्यान सुखौरा मावि ग्राउि तटबन्ध तथा कक्षाकोठा ३०००००
७४ धौिागिगरी प्राथलमक विद्यािय फतनाचर लसलिङगेट तनमााण २०००००
७५ जनजागतृत प्रावि लसलिङ कभपाउन्ि तनमााण २०००००



आ.ि. ०७८/७९ मा बरेङ गाउँपालिकािे लशिा 
िेत्रमा वियनयोजन गरेको बजेट वििरण

क्र.स. काययक्रमहरू बजेट प्रगयत
७६ लििािय प्रावि तारबार तथा गेट तनमााण १५००००

सबै
कायाक्रमि
रू ििाबाट
िुने

७७ सरस्ितत प्रावि झयािढोका ममात १५००००
७८ मिेन्रमावि रङरोगन ५०००००
७९ मिेन्र मावि तनजी लिक्षक अनदुान ३९००००
८० सुखौरा प्रावि तनजी लिक्षक अनदुान २३००००
८१ सुखौरा प्रावि र जनज्योतत बाबबके बाइररङ तथा घेरािार २३००००
८२ जनकल्याण प्रावि िाइररङ तथा ििन ्िास्टर िौचािय तनमााण १०००००

कुि जभमा रु.३,४५,६०,१००
ततन करोि पैँचालिस िाख साठी िजार एक सय



िसता अनदुान तफा  २०७८/०७९
िसता अनदुान तफा  २०७८/०७९            २०७८/१२/१३

क्र स लिषाक नं लिषाक उपलिषाक माफा त रकम प्रगती
१ ३४३४१०११राष्ट्रीय खेिकुद 

पररषद राष्ट्रपतत रतनङलिल्ि नेपाि सरकार नगद १०००००सञ्चािन निएको

२ ३५००००१४सबकैािागी लिक्षा 
आ वि

आवि लिक्षक तिि 
ित्ता नेपाि सरकार नगद ६६२०००००प्रथम र दोस्रो त्रमैालसक तिबित्ता 

तनकासा गरीएको
३ ३५००००१५माध्यलमक ति मावि+प्राविगिधक

प्रलिक्षक तिि ित्ता नेपाि सरकार नगद १९२०००००प्रथम र दोस्रो त्रमैालसक तिबित्ता 
तनकासा गरीएको

४ ३५०००८०१विद्यािय क्षेत्र 
विकास कायाक्रम

बािलिक्षा 
तिि+कमाचारी 
अनदुान

नेपाि सरकार नगद+एसए्म्स्िवप
अनदुान/ऋण ७१६९०००.प्रथम र दोस्रो त्रमैालसक तिबित्ता 

तनकासा गरीएको

पाठ्यपसु्तक अनदुान नेपाि सरकार नगद+एसए्म्स्िवप
अनदुान/ऋण २०५००००.तनकासा निएको

तोक्रकएका विद्याथी 
हदिा खाजा

नेपाि सरकार नगद+एसए्म्स्िवप
अनदुान/ऋण ४६४४०००.प्रथम र दोस्रो त्रमैालसक हदिा खाजा 

रकम तनकासा गरीएको

विद्यािय सञ्चािन 
व्यिस्थापन

नेपाि सरकार नगद+एसए्म्स्िवप
अनदुान/ऋण २२६७०००.

सञ्चािन तथा व्यिस्थापन+ वि सु 
यो + वि व्य स क्षमता 
विकास+अलििािक लिक्षा + 
अततररक्त क्रक्रयाकिाप + 
िेखापरीक्षण+ इन्टरनेट खचा रकम 
तनकासा गरीएको

अनौपचाररक+िकैम्ल्पक 
लिक्षा

नेपाि सरकार नगद+एसए्म्स्िवप
अनदुान/ऋण ४०००००प्रथम र दोस्रो त्रमैालसक तिबित्ता 

तनकासा गरीएको



िसता अनदुान तफा  २०७८/०७९
िसता अनदुान तफा  २०७८/०७९            २०७८/१२/१३

क्र स लिषाक नं लिषाक
िकै्षक्षक 
गुणस्तर,कायासभपादनमा
आधाररत अनुदान

नेपाि सरकार नगद+एसए्म्स्िवप अनुदान/ऋण २९१६०००.
लिक्षण सुधार योजना+ पुस्तकािय+सुदृढीकरण+ 
आइलसटी+विज्ञान प्रयोगिािा कायाक्रमको सभझौता 
िइ काम अगािी बढेको ।

स्यातनटरी ्याि नेपाि सरकार नगद+एसए्म्स्िवप अनुदान/ऋण ९७३०००.खररद काया निएको
प्रतत विद्याथी +कक्षा ८ 
परीक्षा नेपाि सरकार नगद+एसए्म्स्िवप अनुदान/ऋण १६६४०००.परीक्षा सञ्चािन निएको

४ ३५०००८०१विद्यािय क्षेत्र 
विकास कायाक्रम

छात्रितृ्ती नेपाि सरकार नगद+एसए्म्स्िवप अनुदान/ऋण ८६७०००.तनकासा निएको
अङ्ग्गे्रजी गणणत र विज्ञान 
विषयमा लिक्षण सियोग 
अनुदान

आ वि १३५४०००तनकासा निएको

अङ्ग्गे्रजी गणणत र विज्ञान 
विषयमा लिक्षण सियोग 
अनुदान

मा वि १२९६०००तनकासा निएको

सिोदय मावि ििन ४२०००००टेन्िरमाफा त काम अगािी बढेको
प्राविगिधक धार ल्याि 
व्यिस्थापन १००००००तनकासा निएको

कोलिि िकै्षक्षक कायाक्रम ४०००००कायाक्रम निएको

जभमा ११६७०००००



बरेङ गाउँपालिकािे लशिामा िते्रमा गरेका
केहह महत्िपूणय असि अभ्यासहरू
• बरेङ गाउँ लिक्षा ऐन, २०७७ तनमााण गरीएको,
• ३ िटा विद्याियिरूिाई बािकक्षा अनमुतत प्रदान गरीएको,
• एक ििा एक प्रागिथमक विद्यािय पसु्तकािय तथा सब ैविद्याथीिाई िकै्षक्षक पात्रो  
वितरण गरीएको,

• विद्याियका कमाचारी र बािलिक्षकिरूको िागिग श्रम ऐन बमोम्जम न्यनुत पाररश्रलमक 
उपिधध गराइएको  ,

• सामदुातयक विद्याियको लिक्षक दरबन्दी लमिान तथा व्यिस्थापन गरी लिक्षक दरबन्दी 
कमी िएका विद्याियिरूिाई गाउँपालिका करार लिक्षकको व्यिस्था गरीएको,

• आधारितू ति कक्षा १-८ सञ्चालित सब ैमाध्यलमक ति मा स्यानेटरी ्याि डिस्पोजि मेलिन वितरण गररएको
• आधारितू ति कक्षा १-८ सञ्चालित र सब ैमाध्यलमक तिमा राष्ट्रपतत रतनङ लिल्ि प्रततयोगिगताको पिूातयारीका िागिग खेि सामाग्री वितरण,

• सामदुातयक रेडियो वििानी ८९ मेगािजामाफा त दैतनक रुपमा विषयगत िाम्जरीजिाफ 
प्रततयोगिगता र िेिो िोकसेिा क्िीज कायाक्रम सञ्चािन ,

• लिक्षकको पेसागत विकासका िागिग विज्ञ समिु गठन गरी विद्याियमा पररचािन 
गरीएको ,



बरेङ गाउँपालिकािे लशिामा िते्रमा गरेका
केहह महत्िपूणय असि अभ्यासहरू
• विद्यािय प्रिरी साझेदारी कायाक्रम सञ्चािन ,

• िैक्षक्षक प्रोफाइि तनमााण काया सभपन्न ,

• स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १ -३ तनमााण गरी कायाान्ियनमा ल्याइएको,
• गाउँपालिका अध्यक्ष िैक्षक्षक सुधार कायाक्रम कायाान्िन गररएको,
• िािसभम २१ िटा विद्याियिरूमा इ-िाम्जरी र इन्टरनेट जिान गरीएको,
• सबै विद्याियमा विद्याथी स्िास््थ परीक्षण गरीएको,
• आधारिूत ति कक्षा १ -८ माध्यलमक ति सञ्चालित विद्याियिरूको 

Website तनमााण गरी तालिम प्रदान गरीएको,
• राष्ट्रसेिक कमाचारी विद्यािय कायाक्रम तथा प्राध्यापक नमुना कक्षा लिक्षण 
कायाक्रम सञ्चािन गरीएको,

• लसकाइ उपिम्धध मापन परीक्षा लिइ विद्याियिरूिाई थप क्रक्रयािीि 
बनाइएको,





केहि म्जज्ञासा ?



धन्यिाद ।।।
नमस्कार ।।।


