
बरेङ गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्

हगु्दिग्िर, बागिङु

cfof]hs

मिमि- २०७९/०३/३१
Bareng RM



सचुना प्रविलि िाखा

बरेङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्

हगु्दिग्िर, बागिङु

cfof]hs

बावषयक प्रलििेिन

ldltM @)&*/)#/#!

प्रस्िोिा:
राजन काकी
सूचना प्रविलि अलिकृि

Bareng RM



विवियोवित बिेट

प ुँजीगत

चािुिर्य ः रु २ िाख

चाल 

Bareng RM

प ुँजीगत तर्फ = रु. १२ लाख

कार्फक्रम कार्ाफन्वर्न: शत प्रततशत



सम्पन्ि भएका काययक्रमहरु

केन्द्रिकृत ई-हाजिरी प्रणााीी

20%

जिजिटी सूचना पाटी

50%

जसजसक्यामेरा जिस्तार

10%

फाइी सर्भर व्यिस्थापन

20%

केन्द्रिकृत ई-हातजरी प्रणाली तितजटल सूचना पाटी तसतस क्यामेरा तिस्तार र्ाइल सर्फर व्यिस्थापन

प ुँजीगत तर्फ

Bareng RM

चाल तर्फ

केन्द्रिकृत तसर्ाररस प्रणली

ई-हातजरी तितरण तथा संचालन सम्बन्धी तातलम

नि जनप्रतततनतिहरुलाई सूचनाको पहुँच सम्बन्द्रन्ध तातलम



लनर्लिि कार्यहरु
• Table Work-Team Work(MIS/Computer Operator)

• Website update/Social media Update/Bulk SMS/Slack

• LISA, FRA

• MOFAGA PORTAL

• E-mail Check/Forward/Reply etc.

Bareng RM



सम्पावित मुख्य काययक्रमहरु

• सफ्टिर्र नविकरण, िियि, अपग्रडे 

• नव मनववामिि जनप्रमिमनमिहरुको लवमि सिूनव प्रमवमिको पह ुँि सम्बन्िी िवमलि

• मसफवरिस व्यवस्थवपन प्रणवली संिवलन सम्बमन्ि सिोकविववलवहरुलवई िवमलि

• ई-हवमजिी जडवन सम्बमन्ि मिक्षकहरुको लवमि िवमलि

पालिकाको पररसरिा थप ४ िटा लसलस क्र्ािेरा जडान गररएको
जडान भएका क्र्ािेराहरुको िियि कार्य

७ वटव योजनवहरु, खरिद प्रमियव

• स्थानीर् िह संस्थागि क्षििा िलुर्ांकन(LISA)=62.5,

वित्तीर् सिुासन जोग्खि िलुर्ांकन(FRA)= 64

सफ्टिर्र प्रणािीको
विस्िार

LISA िथा FRA

E-Bid

लस लस क्र्ािेरा जडान 
िथा लबस्िार

सम्पादित अन्य

मुख्य काययक्रमहरु

िालिि संचािन

Bareng RM



सर्फर व्यिस्थापन

तपतशलका सफ्टिर्रहरु पातलकाको सर्फरहरुमा होन्द्रिङ तथा ममफत कार्फ
र्एको

1. दताफ चलानी व्यिस्थापन प्रणाली

2. ८ िटा मा.ति. िेिसाइट

3. र्ाइल सर्फर

4. ररपोटफ व्यिस्थापन प्रणाली

Bareng RM



सचूिा अविकारी 

तर्य

Bareng RM



सम्पातदत कार्फहरु

• सूचना प्रबाह अतर्लेख = १६ जना व्यन्द्रिबाट सूचना माग र्एको

• सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम तयार
गररएको सूचनाको जििरणा

Bareng RM



सम्पातदत अन्य कार्फक्रमहरु

लसर्ाररस व्र्िस्थापन प्रणािी
Bareng RM



Bareng RM

र्ाइि सभयर व्र्िस्थापन प्रणािी



Bareng RM

LISA



Bareng RM

FRA



Bareng RM



Bareng RM

ई-हाजिरी व्यिस्थापन प्रणााीी



ई-हातजरी तिर्ाइस तितरण तथा संचालन समन्धी
तातलम

Bareng RM



नि जनिाभजचत िनप्रजतजनजिहरुीाई सूचना प्रजिजिको पहुँच सम्बन्धी अजर्मखीीकरणा ताजीम

Bareng RM



तसर्ाररस व्यिस्थापन प्रणाली संचालन सम्बन्द्रन्ध तातलम

Bareng RM



बरेङ बजारिा लसलस क्र्ािेरा
Bareng RM



ठेक्का-पट्टा िार्य ि कार्ायन्र्िन र्ोजनाहरु
Proceeding Way-E-Bidding

Bareng RM



चुिौतीहरु

• इन्टरनेट सेिा प्रिार्कको किजोरी
• उपिब्ि लसस्टिको प्रर्ोगिा कठठनाई
• अझै पलन लबििुिा सिस्र्ा

सचूिा अविकारी

सूचिा प्रविवि तर्य • अनािश्र्क सूचनाहरुको िाग
• िाग भए बिोग्जिको सूचना िथा
अलभिेख सम्बग्न्िि 
िाखा/लनकार्िाउपिब्ि हनु नसक्नु

Bareng RM



भािी र्ोजनाहरु
• पालिकाको िािहिका सम्पूणय कार्ायिर्हरुिा इन्टरनेटको विस्िार गनने
• इन्टरनेटको Bandwidth अपग्रडे गनने
• लसलस क्र्ािेरा, फ्री िाई र्ाईहरुको पूणय प्रर्ोगसंगै विस्िार गिज जाने
• पालिकाका सम्पूणय लसस्टिहरुिाई केग्न्िकृि गरी आफ्नै सभयर व्र्िस्थापनिा 
जोड ठिने

• सूचना प्रविलि सम्बन्िी िथा सफ्टिर्र लसस्टि प्रर्ोग सम्बन्िी अनिाइन िथा 
अर्िाइन िालििहरु संचािन गनने

• पालिकाका सम्पूणय सूचना/सिाचारहरु िेिसाइट, सािाग्जक संजाि िार्य ि 
सिर्िै प्रविवि गिज जाने

• पालिकाका सम्पूणय लसस्टिहरुिाई पूणय रुपिा प्रर्ोगिा लर्ाउने
• केग्न्िकृि ई-हाग्जरी प्रणािीिाई पूणय रुपिा संचािनिा लर्ाउने

Bareng RM



Long Term 
Vision

Intranet

Bareng RM



अपेक्षा
• उपिब्ि भएका सूचना प्रविलि प्रणािीहरुको प्रर्ोगिा प्राथलिकिा
• िाखालबच सिन्िर्िा

Bareng RM



केवह विज्ञासा

Bareng RM



बरेङ गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्

(सूचना प्रविलि िाखा)
हगु्दिग्िर, बागिङु

आभारी

सम्पूणयिा िन्र्िाि

Bareng RM



मिमि- २०७९/०३/३१ गिे शकु्रबार
स्थान- बरेङ गाउँपामिका सभाहि

बरेङ गाउँपामिका                              
गाउँ कार्यपामिकाको कार्ायिर्,                                                                                                     

हगु्दिग्शर बागिङु

प्रस्िोिा: ग्िि बहािरु राना
प्रिखु प्रशासकीर् अमिकृि



प्रस्िमुिको खाकााः

गाउँपामिकाको संग्िप्त पररचर्,
िनप्रमिमनमि र कियचारी वििरण,
आमथयक समििा,
र्ोिना कार्ायन्िर्न समििा,
सबि र सिुार गनुयपने पिहरु
आगािी बाटो...... 
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िडा संख्र्ा- ५



गाउँ कार्यपामिकाको कार्ायिर् र िािहािका मनकार्का 
कियचारीहरुको पिपूमिय अिस्था

क्र.सं कार्ायिर्\मनकार् िम्िा स्िीकृि 
िरबन्िी

पिपूमियको
अिस्था

ररक्त कैविर्ि

१ गाउँ कार्यपामिकाको 
कार्ायिर्

२० ११ ९ चौथो र पाँचौं
िह िाग 
गररएको

२ िडा कार्ायिर्हरु १० २ ८ ”

३ कृवि विकास\सेिा केन्र ४ १ ३ ”

४ पश ुविकास\ सेिा केन्र ५ ३ २ ”

५ स्िास््र् सेिा ३० ४४ ४ स्िा.सा.इ सिेि
कुि िम्िा ८३ ६३ २०



गाउँपामिकाका िनप्रमिमनमिहरुको वििरण

अध्र्ि उपाध्र्ि िडाध्र्ि िडा सिस्र् िवहिा
सिस्र्

िमिि 
िवहिा 
सिस्र्

िमिि िा
अल्पसंख्र्
क सिस्र्

िम्िा 

१ १ ५ १० ५ ५ २ २९



आमथयक समििााः
आ.ि २०७८।०७९ को बिेट र कार्ायन्िर्न अिस्था (बिेट रु. हिारिा)

क्र .सं स्रोि प्रस्िाविि आर् िास्िविक आर् खचय
खचय नभएको\
अल्र्ा\विि बिेट

१ आन्िररक रािश्व २२००००० १८७७३२४ १८७७३२४ ०

२
संघीर् वित्तीर् सिानीकरण 
अनिुान ७९८००००० ७९८००००० ७०२४७२८८.५८ ९५५२७११.४२

३
प्रिेश वित्तीर् सिानीकरण 
अनिुान ८४६३००० ८४६३००० ३७०८३७२.७ ४७५४६२७.३०

४

संघीर् शसिय अनिुान

 चाि ु
१७७२५३०००

१७२६१८२५० १५९३७४६३०.७२
13243619.28

 पगु्िगि २६३५०००० 26350000 २६०१४५१६.७३
335483.27



आमथयक समििा क्रिश...

५ संघीर् सिपरुक अनिुान ३७००००००० 1250817 १२५४३३४.५९ -3517.59
६ संघीर् विशेि अनिुान ४२००००० 4200000 ४१९९२८१.४८ 718.52
७ प्रिेश सिपरुक अनिुान ५०००००० २५००००० १९७४३४३.४९ 525656.51
८ प्रिेश विशेि अनिुान ५०००००० २८७०००० २६०९७८२ 260218.00
९ गि िियको िौज्िाि ३३७०८५२०० ३२५४७५६७.२२ ३२५४७५६७.२२ ०

१०
िम्िा रािस्ि बांडिांड 
(संग्घर् ) ५६११५९२० ५१८७९७१०.४५ ४०६३९१२४.३६ 11240586.09

११ सिारी सािन कर (प्रिेश ) ३१६०००० ३१६२५८४ २४६३४४५ 699139.00

कुि िम्िा 404950440.00 387519253.07 339791084.85 47728168.22



आन्िररक आर् वििरणाः िम्िा अनिुान- २२ िाख 

श्रोि िम्िा आर् कैविर्ि
िडा नं १ ३८८८२६ िेठ सम्ि
िडा नं २ ६४१५३७ असार सम्ि
िडा नं ३ ३१०१६२ िेठ सम्ि
िडा नं ४ १८४८१२ असार सम्ि
िडा नं ५ ८०२०४ िेठ सम्ि
गाउँ कार्यपामिकाको कार्ायिर् २७१७८३.४० असार सम्ि
घरिदगा रग्िषे्ट्रशन १५६७८१.८०
नेपाि टेमिकि घरबहाि कर ४८००
कुि िम्िा २०३८९०६.२०



र्ोिना कार्ायन्िर्नको अिस्थााः
बिेट रु. हिारिा

र्ोिनाको प्रकार
र्ोिनाको
संख्र्ा 

कार्ायन्िर्न
भएका

कार्ायन्िर्न
नभएका विमनर्ोग्िि रकि खचय रकि बाँकी रकि खचय प्रमिशि

गापा स्िरीर् ३२ २८ ४ २८६९४ १८१४४ १०५५० ६६.६४
सिपरुक कोि ७५०० ५९८३ १५१६
िडा नं १ २९ २६ ३ ८८८० ७८५० १०२९ ८८.४
िडा नं २ २० ० ११२०० १०७९१ ४०८ ९६.३४
िडा नं ३ ४० ३८ २ १२१०० ११४०६ ६९३ ९४.२६
िडा नं ४ २३ २० ३ ९६०० ९०४९ ५५० ९४.२६
िडा नं ५ ११ ९ २ ७८४० ७१३१ ७०८ ९०.९६
िम्िा १२३ ९३ १० ८५८१४ ७०३५४ १५४५४ ८८.४८



संघ िथा प्रिेश सशिय, विशेि िथा सिपरुक र्ोिना

क्र.सं र्ोिना कार्यन्िर्न
प्रवक्रर्ा

कार्ायन्िर्न अिस्था कैविर्ि

१ नर्ाँबिार सल्र्ान सखुौरा
सडक (प्रिेश सशिय)

(ई-टेण्डर) िरिारक

२ झिेु बरेङ खानेपानी र्ोिना
(प्रिेश सशिय)

उ.भो.स िरिारक भएको
(५२.२%)

उ.भो.स बाट कार्ायन्र्िनिा
वििाससु्िी?

३ ३ नं िडा कार्ायिर् भिन
मनिायण( संघीर् सिपरुक)

(ई-टेण्डर) ३३.९% भकु्तानी ठेकेिारिे वििा काि शरुु
गरेको

४ सिोिर् िा.वि भिन मनिायण
संग्घर् विशेि अनिुान

(ई-टेण्डर) ९९.९८% भकु्तानी

५ झडुीघाट झोिङु्गे पिु उ.भो.स ग्स्टि पार्टसय\सािाग्रीहरु इ
मबमडङ िािय ि

६ काउिा घाट झो.प ु उ.भो.स



आ.ि २०७८।०७९ िा भएका प्रिखु नीमिगि िथा क

१. नीमिगि\ काननुी िेत्राः
गाउँपामिकाको पञ्च िवियर् आिमिक र्ोिना मनिायण
ऐन-१, कार्यविमिहरु-११,नीमि-२
िम्िा गाउँ सभा-२, गाउँ कार्यपामिकाको बैठक 
संख्र्ा-११
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िम्िा विमनर्ोिनाः सिानीकरण ६५,८५,०००।
 िम्िा स्िीकृि कार्यक्रिाः ३२ िटा
 िम्िा आिेिनाः३९० छनौट भएका घरपररिाराः८७
 कार्ायन्िर्न भएका कार्यक्रिाः २९ कार्ायन्िर्न नभएकााः ३
 खचयाः ५४८०९४३(८३.२३%)
 खचय नभएकोाः ११०४०५७
 सशिय ििय ाः३५००००। खचयाः २५०००० वििाः १०००००
• िखु्र् कार्यक्रिहरुाः
 ििु, िासु र अण्डािा आत्िमनभयर कार्यक्रि
 पशु स्िास््र् घगु्म्ि ग्शविर सञ्चािनाः९०० िना कृिक िाभाग्न्िि, १८० घरपाििुा कुकुरिाई रेविि

विरुद्धको भ्र्ाग्ससन
 स्थानीर् कुखरुा संरिण कार्यक्रिाः १०० भन्िा िामथ संख्र्ा भएका ५ िना कृिक िाभाग्न्िि



पश ुपंग्ि विकास ििय  प्रिखु कार्यक्रि क्रिश...

१४ िडा िाछा पोखरी मनिायण,
व्र्ािसावर्क बंगरु ििय सिुाराः ५ िटा
िेर्सय िािय स्थापनााः २ िटा
पश ुस्िास््र् उपचार सेिााः शाखाबाट मनर्मिि रुपिा सेिा प्रिान
व्र्ािसावर्क ििय सपोटय कार्यक्रिाः ८ िटा च्र्ाप कटर वििरण



• 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 dxTिk"0f{ ;"rgf tyf hfgsf/Lx? ;fd'bflos /]l8of] 

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



कृवि विकास

• New Microsoft Word Document.docx

New Microsoft Word Document.docx


आन्िररक िेखा परीिण शाखा

आ.ि २०७७।०७८ को िावियक प्रमििेिन सम्पन्न गरी पेश,
आ.ि २०७८।०७९ को िैशाख सम्िको आ.िे.प गरी प्रमििेिन 
पेश,
मनर्मिि रुपिा आन्िररक त्रटुीहरु न्रू्मनकरण िथा सशुासन 
प्रिध्ियनका िामग र्ोगिान



dlxnf afnaflnsf tyf h]i7 gful/s zfvf



िवहिा बािबामिका िथा िेष्ठ नागररक शाखा
कार्यक्रिको ि्र्ाङ्कीर् वििरणाः

 शाखागि िम्िा र्ोिना र कार्यक्रि संख्र्ााः-१५
 सम्पन्न गररएका र्ोिना िथा कार्यक्रिको संख्र्ााः- १२
 सम्पन्न हनु नसकेको र्ोिना र कार्यक्रि संख्र्ााः- ३
 अपाङ्गिा पररचर्-पत्र वििरण- १८
 ज्रे्ष्ठ नागररक पररचर् पत्र वििरण- २
 सिूह/सिब ििाय -५
 न्र्ावर्क समिमििा छििि िदु्दा- ४



िवहिा बािबामिका िथा िेष्ठ नागररक शाखाका प्रिखु कार्यक्रिहरु

क्र.सं कार्यक्रिको नाि बिेट खचय कैविर्ि

१ ग र घ िगयको अपाङ्गको िामग
सािाग्िक सरुिा भत्ता

२००००० १८३,४००।- ८२ िनािाई

२. उिेर ८४ सम्िान कार्यक्रि १००००० ९३,८६५।- ७० िना
३. उपाध्िसँग सस्थागि सतु्केरी 

कार्यक्रि
३००००० २३४,२३०।- १०७ सतु्केरी  िाभाग्म्बि

४. िग्िि िगय उत्थान कार्यक्रि २००००० २६,२००।- नारी दििस विविि कार्यक्रि

५. उज्र्ािो बािबचि कार्यक्रि १००००० ४३,२००।- ३६ िना बािबामिका
िाभाग्म्बि

६. एक घर एक िवहिा रोिगार 
कार्यक्रि

३००००० 210,000।- ७ िना िवहि उद्यिी छनौट
भई िाभाग्म्बि



क्र.सं कार्यक्रि विमनर्ोग्िि बिेट खचय कैविर्ि
७. उपाध्र्िसँग िवहिा शसक्तीकरण

कार्यक्रि
२००००० १३३,०००।-

८. विपन्न घर पररिार स्िास््र् वििा कार्यक्रि ३५०००० ३३२५००।- ९५ िना

९. िनोसािाग्िक परािशय सम्बन्िी िामिि १००००० ३४,४००।-

१०. िवहिा, बािबामिका, ज्रे्ष्ठ नागररक, 
अपाङ्गिा भएका व्र्ग्क्तको ि्र्ाङ्क संकिन 
गरी पठाईएको

१००००० १०००००।- सशिय ििय

कुि िम्िा १७५०,०००।- १३५७,७९५।-



सशुासन िथा सेिा प्रिाह
• चौिामसक आर् व्र्र् वििरण िेबसाइटिा प्रकाशन, र्ोिना िरिारक िथा खचय 

विरण गाउँ कार्यपामिकाको बैठकबाट अनिुोिन
• विमभन्न सफ्टिर्रहरुको प्रर्ोग- सतु्र, स्ल्र्ाक, PAMS, ििाय चिानी, र्ोिना आदि 

सँग सम्बग्न्िि, िेबसाइट िथा िेसबकु पेिको व्र्िस्था, मसमस सर्ािेरा, सबै िडा 
कार्ायिर्, िथा स्िास््र् संस्थािा इन्टरनेट, सौर्यउिायको व्र्िस्था

• सािाग्िक सरुिा भत्ता पूणयरुपिा बैंवकङ प्रणािीिा आबद्ध साथै टोि टोििा वििरण
• मडग्िटि हाग्िरीको व्र्िस्था, नागररक बडापत्र, हेल्प डेस्क, मडग्िटि बोडय
• घरिैिो सेिा- र्ोिना सम्झौिा सम्बग्न्िि िडाहरुिै गएर, स्िास््र्किघ घरिैिो सेिा
• ठूिा र्ोिनाहरु इ टेण्डरबाट गररएको
• EFT विमिबाट भकु्तानी थािनी, साियिमनक सनुिुाइ



सबि र सिुार गनुयपने पिहरुाः

१. कियचारी ििय ाः
सबि पिहरु सिुार गनुयपने पिहरु

१. Team Work को भािना १. पिीर् ग्िम्िेिारी वकटान,बाँडिाड र कार्ायन्िर्न
२. अमिररक्त ग्िम्िेिारी बहन, अमिररक्त सिर् काि २. केही कियचारीहरुिे आचारसंवहिा, सिर् र 

अनशुासनको थप पािना गनुयपने,

 गरेको कािको प्रमििेिन गनुयपने
३. र्िुा िनशग्क्तको बाहलु्र्िा ३. काििा मसियनग्शििा र Proactiveness हनुपुने
४. कियचारी बैठक र छिििको िािािरण ४. मनणयर्हरुको पूणय कार्ायन्िर्न गररनपुने
५. प्रिान गररएको ग्िम्िेिारी बहन ५. कियचारी अनगुिन िूल्र्ाङ्कन, सूचकका आिारिा



२. िनप्रमिमनमिहरु ििय ाः

वििर्गि समिमिहरुको थप सवक्रर्िा,
िडा समिमिहरुको थप सवक्रर्िा र ग्िम्िेिारी बहन,
?????



सिग्रिा सबि र सिुार गनुयपने पिहरुाः

• क. सबि पिहरुाः
 कियचारी र िनप्रमिमनिीहरुबीचको ससुम्बन्ि, कार्यिािािरण मसियना
सिर्िा गाउँ सभा सम्पन्न, बिेट िथा र्ोिना मनिायण,
र्ोिना कार्ायन्िर्न िामिका मनिायण,
र्ोिना कार्ायन्िर्न सन्िोििनक (८८ %)
मनर्मिि कार्यपामिकाको बैठक िथा छििि



सिुार गनुयपने पिहरुाः

• र्ोिना ििुयिाका सबै चरणिा सरोकारिािाहरुको थप सहभामगिा,
• आिमिक र्ोिना िथा िेत्रगि गरुुर्ोिनाहरुको प्रर्ोग,
• कार्यपामिकाका मनणयर्हरु िडा समिमििा िानकारी,
• कार्यपामिकाका सबै मनणयर्हरु कार्ायन्िर्न भए पमछ िातै्र थप मनणयर्हरु गने,
• मछिेकी स्थानीर् िहहरुसँग सिन्िर् गने, संर्कु्त िगानीिा साझा सरोकारका 

िईु\बहपुामिका स्िरीर् र्ोिनाहरुको व्र्िस्था, भमगमन सम्बन्ि र्ोिनाको 
कार्ायन्िर्न,

• िडा कार्ायिर्हरुको िामसक प्रमििेिनाः आर्\व्र्र्, मसिाररस, पग्िकरण
• िडा\िािहािका मनकार् र गाउँकार्यपामिकाको कार्ायिर्बीच सिन्िर्, िाग गररएको 

वििरण सिर्िा उपिब्ििा



सिुार गनुयपने पि क्रिश....

उपिब्िीवहन पटके अनिुानाः िाछा पोखरी छ िाछा छैन, िरकारी संकिन केन्र छ िरकारी
उत्पािन छैन, खोर सिुार अनिुान िगेकोछ खोर ररतै्त, अनिुानको मिि

नािािा मबक्री (हाम्रो अनिुानिे नागररकहरुिाई ििेनी िादने बनार्ो की?
िास्िविक िाभग्राही छुर्टने मसमिि व्र्ग्क्त\सिहु िोहोररएकी?

र्ोिना कार्ायन्िर्न विमिाः र्ोिना कार्ायन्िर्नको एक िातै्र विकल्प उ.भो.स िाई िातै्र मिइर्ो,
उ.भो.स को श्रििान सम्बन्िी व्र्िस्था अप्रभािकारी, उ.भो.स हरुको र्ोिना कार्ायन्िर्न
पश्चािको भमूिका, आफ्नो िामग आिैिे गने र्ोिनािा घाटा िादने गनुासो समुननु

र्ोिना अनगुिनाः र्ोिना कार्ायन्िर्नकै क्रििा मनरन्िर र्ोिनाको अनगुिन गनुयपने िसिे
गिाय सिर्िै त्रवुट सग्च्चने, िडा अनगुिन समिमि पूणय रुपिा सवक्रर् हनु नससन,ु

र्ोिना िूल्र्ाङ्कन िातै्र अनगुिन हनु सकेन?



सिुार गनुयपने पि क्रिश....
• कृवि र पश ुविकासिा विमनर्ोग्िि रकि र उपिब्िी बीच असन्ििुन,
• टुके्र र साना र्ोिनाहरुको बाहलु्र्िा,
• सम्पादिि कार्यको अमभिेख,
• गा.पा ि्र्ाङ्क व्र्िस्थापन



अबको बाटो...........
१. कियचारी ग्िम्िेिारी वकटान, मनर्मिििा, अनशुासन,
२. कार्यसम्पािनिा आिाररि प्रोत्साहनाः विमभन्न सूचकहरुका आिारिा िूल्र्ाङ्कन
३. चौिामसक िक्ष्र् वकटान र प्रगमि समििा,
४. िनप्रमिमनमि र कियचारी सवहिको सिन्िर् बैठक,
५. आिमिक\गरुु र्ोिनािा आिाररि र्ोिना मनिायण
६. र्ोिना ििुयिािा अमिकिि रुपिा सरोकारिािाको सहभामगिा,



अबको बाटो क्रिश...

७. र्ोिना कार्ायन्िर्न िामिकाको पूणय कार्ायन्िर्न,
८. मनरन्िर अनगुिन,
९. िडा समिमिको थप सवक्रर्िा,
१०. वििरणिखुी अनिुान हैन उत्पािनिखुी, मसप\प्रविमि हस्िान्िरण, 
आत्िमनभयरिा र स्िाििम्बन विकास
११. प्राथमिक ि्र्ाङ्क सवहिको गाउँपामिका पाश्वयग्चत्र मनिायण, ि्र् र 
ि्र्ाङ्किा आिाररि र्ोिना िथा कार्यक्रि



अबको बाटो क्रिश.........
१२ वििर्गि समिमिहरुको सवक्रर्िा, िनप्रमिमनमिहरुबीच पमन ग्िम्िेिारी बाँडिाड
१३. िडा र गाउँपामिकाको कार्ायिर् भिन व्र्िस्थापन,
१४. आमथयक, सािाग्िक, पूिायिार विकास िगार्ि सिग्र िेत्रको िियिान सूचक र ५ 
िियको िक्ष्र् मनिायरण गरी कार्ायन्िर्न गनुयपने िस्िैाः सािरिा िर, प्रमिव्र्ग्क्त आर्, 
औिि आर्,ु गररबीको िर आदि ।
१५ साझा सरोकारका वििर्िा मछिेकी स्थानीर् िहसँग सिन्िर्, सहकार्य र सह 
िगानी, भमगनी विकास र्ोिनाको थप प्रभािकाररिा
१६. संघ र प्रिेश सरकारसँग विकास र्ोिनाका िामग थप िमबङ्ग



अबको बाटो क्रिश.........
१७. कग्म्ििा हरेक आ.ि िा १ िटा उत्पािनिखुी,रोिगारी मसियना गने र गररबी मनिारणिा 
प्रत्र्ि टेिा दिने खािको ठूिो र्ोिना\पररर्ोिना को व्र्िस्था गने िस्िैाः ५ ििय सम्ि 
कुखरुाको चल्िा वििरण र अनिुानको रकि बाट एउटा ह्याचरी स्थापना गनय सवकन््र्ो, ५ ििय 
सम्ि मिनेरि िाटर खररिको खचयिा केही रकि थप्िा १ िटा मिनेरि िाटर प्िान्ट नै 
स्थापना हनु््र्ो, ५ िियिा वििरण गरेको िग्िि िगयका कार्यक्रिको रकि िोड्िा एउटा सानो 
उद्योग स्थापना हनु््र्ो, ५ िियिा वििरण गरेको बाख्रा अनिुानको रकि वहसाब गिाय कग्म्ििा 
१ िडािा १ िटा उन्नि बाख्रा ििय नै स्थापना  गनय सवकन््र्ो, ५ ििय सम्ि िाछापोखरी 
मनिायण गने रकििाई एकिषु्ठ िगानी गरेर पामिका स्िरीर् र्ोिना अन्िरगि िाछापािन 
र्ोिना बनाउन सवकन््र्ो, 
१८. गाउँपामिका मभत्रका खेिीर्ोदर् बाँझो िमिनको िगि संकिन र उपर्ोगाः गाउँपामिकािे 
मिििा मिएर प्र.ि रोिगार कार्यक्रि ििय  सगु्चकृि व्र्ग्क्तहरुिाई पररचािन गनय सवकने?



अबको बाटो क्रिश.........
१९. राम्रो काि गने उ.भो.स िाई सम्िान र वििा ससु्िी गने उ.भो.स िाई मनरुत्सावहि
गने, राम्रो काि नगने\ विगििा बेरुिु भएका व्र्ग्क्तहरुिाई उ.भो.स िा निोहोर्ायउने
२०. ठेक्का प्रवक्रर्ाबाट सञ्चािन गररने र्ोिनाको थप मनगरानी,
२१. िनप्रमिमनिीहरु (सिस्र्हरु) िाई पमन मनरन्िर र्ोिना अनगुिनिा ग्िम्िेिार बनाउने,
कग्म्ििा िवहनािा मनग्श्चि दिन िोकेर र्ोिना\ साियग्िनक वहिको कार्यिा सहभामग हनैु पने
व्र्िस्था गने की?
२२. शैग्िक गणुस्िर िवृद्धका िामग ठोस किि चाल्ने, मनर्मिि विद्यािर् अनगुिन गने,
िण्ड र परुस्कारको व्र्िस्था
२३. सिर् व्र्िस्थापनिा िोडाः हरेक िण ग्िन्िमगिा १ पटक िातै्र आउँछ
२४. हरेक िवहनाको अग्न्िि शमनबार िनप्रमिमनमि र कियचारी सवहिको वटि बनाएर स्िरं्
सेिािा खवटने



िग्स्बर आिै बोल्छ ।





ICT सम्बन्धी प्रयोगात्मक तालिम



सादिी सत्र्ििी िेिा



बरेङ गा.पा. िडा नं. ४ 
अिग्स्थि खहरेखोिा झरना







िेष्ठ नागररक सम्िान कार्यक्रि...



योजना सम्झौता वडा नं १



विद्यािर् अनगुिनका क्रििा...



बािबामिका सँग अध्र्िज्रू्



निमनिायग्चि िनप्रमिमनिीहरु सपथ ग्रहण पश्चाि







मिमि २०७९।०३/३१
प्रस्ततुकतता: सरु्ा प्रसतद शर्ता (शशक्षत अशिकृत)

शशक्षत, र्वुत तथत खलेकुद शतखत,

बरेङ गतउँपतशलकत बतगलङु ।





आ.व. २०७८/०७९ र्त

बरेङ गतउँपतशलकतर्त भएकत 

शैशक्षक गशतशवशि सम्बन्िी प्रस्ततुीकरण

शर्शत २०७९।०३/३१

शशक्षत, र्वुत तथत खेलकुद शतखत,

बरेङ गतउँपतशलकत बतगलङु ।



बरेङ गाउँपालिकामा रहेका शैलिक संस्थाहू

बािलिकास केन्द्र

सङख ्या

आधारभूत

लिद्यािय

सङख ्या

माध्यलमक लिद्यािय क्याम्पस सामुदालयक लसकाइ केन्द्र

२९(गा.पा. अनुदान ३ २८ ८ (संस्थतगत र्त.शव.१ १( स्नततक तह

सञ्चतशलत)

२



सािरता सम्बलन्द्ध लििरण
(जनगणना २०६८ बमोलजम)

गाउँपालिका मलहिा पुरुष जम्मा

बरेङ ६६.३१ ८१.२६ ७२.५१



लशिक लििरण-२०७८

क्र सं शैलिक योग्यताको तह लशिक सङख ्या

1 एस एल सी २

2 प्रर्तण पत्र तह (10+2) १०४

3 स्नततक तह ६१

4 स्नततकोत्तर तह ५३

जम्मा २२०

1%

48%

28%

23%

लशिक सं्या

एस एल सी प्रर्तण पत्र तह स्नततक तह स्नततकोत्तर तह



सम्पन्न गररएकत कतर्ाक्रर्

सङख ्र्त-
शवशत्तर् सर्तशनकरण- ३३

शसता- १६

सम्पन्न हुन नसकेकत कतर्ाक्रर्

सङख ्र्त



शसर्तर्र्त खर्त
प्रतर्शर्

वित्तिय
समातिकरण

खर्त
प्रतर्शर्

१२,८३,७२,०००।- ९५.८१
प्रतर्शर्

१,९८,२०,१००।- ७२.२८ 
प्रतर्शर्



• एक िडा एक प्राथतमक विद्यालय पसु्र्कालय स्थापिा ।

• आधारभरू् र्ह कक्षा १-८ र सबै माध्यतमक विद्यालयमा स्यािेटरी प्याड 
तडस्पोजल मेत्तशि विर्रण ।

• आधारभरू् र्ह कक्षा १-८ र सबै माध्यतमक विद्यालयमा राष्ट्रपतर् रतिङ 
त्तशल्ड प्रतर्योतिर्ाको पूितर्यारीका लाति खेल सामग्री विर्रण ।

• सामदुावयक रेतडयो विहािी ८९ मेिाहजतमार्त र् दैतिक रुपमा विषयिर् 
हात्तजरीजिार् प्रतर्योतिर्ा र हेलो लोकसेिा क्िीज कायतक्रम म सचालि ।

आ.ि. ०७८/७९ मा त्तशक्षा के्षत्रका असल 
अभ्यासहरू



• विद्यालय प्रहरी साझेदारी कायतक्रम म सचालि
• शैत्तक्षक प्रोर्ाइल तिमातण
• पााँर् िषे त्तशक्षा योजिा ०७८/०७९-०८२/०८३ तिमातण
• स्थािीय पाठ्यक्रम म कक्षा ४-८ तिमातण
• िाउाँपातलका अध्यक्ष शैत्तक्षक सधुार कायतक्रम म पूणत कायातन्िि
• हालसम्म २१ िटा विद्यालयहरूमा इ-हात्तजरी र इन्टरिेट जडाि 
• प्राध्यापक/विषयविज्ञ िमिुा कक्षा त्तशक्षण कायतक्रम म सचालि
• तसकाइ उपलत्तधध मापि परीक्षा सचालि र परुस्कार विर्रण

आ.ि. ०७८/७९ मा लशिा िेत्रका असि अभ्यासहू



सबल पक्षहरू
• त्तशक्षक, विद्याथी, अतभभािहरूलाई परुस्कृर् ििातले शैत्तक्षक कायतक्रम ममा 
थप उत्प्प्ररेणा प्रदाि

• कोतभड-१९ को महामारी हुाँदा पति शसर्तर्र्त  १०० प्रतर्शर् र वित्तिय 
समातिकरणर्र्त  ७२.२८ प्रतर्शर् काम सम्पन्न ।

• स्थािीय स्रोर्, साधि र विज्ञर्ा प्रयोि िरी शैत्तक्षक प्रोर्ाइल, शैत्तक्षक 
योजिा र्था स्थािीय पाठ्यक्रम म तिमातण

• विद्यालयमा इन्टरिेटको पहुाँर्मा क्रम मश: िवृि भएकोले सूर्िा सम्प्रषेणमा 
सहजर्ा

• कमतर्ारी र्था जिप्रतर्तितधहरूको सहयोि, समन्िय र सहजीकरण
• पाठ्यक्रम म सम्बन्धी त्तशक्षक र्ातलम सचालि



कमजोर पक्षहरू
• शर्प्रतर्शर् कायतसम्पादि िित िसक्िु
• कायतक्रम म धेरै र्र शाखामा कमतर्ारी दरबन्दी जम्मा २ हिुु
• भौिोतलक विकटर्ाको कारण बाह्य विज्ञलाई तिमन्त्रणा िरी शैत्तक्षक 
कायतक्रम म सचालि िित िसक्िु

• इन्टरिेट, विद्यरु् जस्र्ा पक्षको विर्लिले कायतसम्पादिमा असहजर्ा हिु ु
• संघीय सरकारबाट प्राप्त हिुे बजेट समयमा तिकासा हिु िसक्िु
• सम्पूणत विद्यालयहरूमा सूर्िा र्था सचार प्रवितधको पहुाँर् पगु्ि िसक्िु



सधुार ििुतपिे पक्षहरू
• कायत योजिा तिमातण िरी कायतक्रम म कायातन्ियि साउिदेत्तख िै सरुु ििुतपिे

• कायतक्रम मको प्राथतमकीकरण ििुतपिे

• कायतक्रम म कायातन्ियि ििे तिकायलाई समयमा िै प्रबोतधकरण ििे
• विद्यालयबाट हिुे कामहरूलाई क्रम मश: Paperless बिाइ Computerized 
बिाउिे

• शैत्तक्षक िणुस्र्र अतभिवृि िित सम्बत्तन्धर् विद्यालयका प्र.अ.हरूसाँि 
कायतसम्पादि सम्झौर्ा ििे 



केशह शिज्ञतसत ?



िन्र्वतद ।।।

नर्स्कतर ।।।


