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@=clVtof/L, lgsf;f tyf vr{ M

sfo{qmd÷

kl/of]hgf 
clVtof/L /sd (हजवयभव 
)

lgsf;f ePsf] /sd 
(हजवयभव )

lgsf;f dWo] vr{ ePsf] 

/sd (हजवयभव )
vr{ 

k|ltzt

rfn' k'hLut rfn' k'hLut rfn' k'hLut

s'n hDdf २२१५०० ९२८००  २१९५०० ९२८०० २११५०० ८८००० ९२.२१ %



#=! :yfgLo ef}lts k"jf{wf/ M

ljj/0f O{sfO{ lgdf{0f ;DkGg / तनभवाणवधधन

;8s M 6«ofs vf]Ng],sRrL ;8s  
—dd{t ;Def// गोयेटो फाटो

ls=dL=

,,

३५.६२ 
५८.७

k'n / sNe{6 Jf6f २
 
 

l;+rfO{ tyf gbL lgoGq0f M—l;+rfO{  
gbL lgoGq0f÷t6aGw

x]S6/

वटा 
 

८५ 
  

१० 

सोराय सडक फत्ती j6f
१४

 

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{  M—vfg]kfgL wf/f 

kfOk ljt/0f

l/hEjf{o/ 

wf/f j6fdf,

kfOk ls=ld=df, 

l/hEjf{oय घ.भी.

१५
९३
१२



ljj/0f O{sfO{ lgdf{0f ;DkGg

;/;kmfO{ M—शौचारम j6f
७ 

ejg M—;fd'bflos ejg

—j8f ejg/भभित

—:jf:Yo rf}ls ejg/ भभित/पर्निचय/फधथिङ     

सेन्टय व्मवस्थाऩन

—खेर भैदान

j6f

,,

गोटा 

,,

१६
     १   भभित

२  

४

$



आन्तरयक आम्पदानी
१. ४४३०००/- २. ३०६७८३/-
३. १७५९००/- ४. ३८६७६८/-
५. २०५२००/- ६. ५९६४००/-
७. ७१३८९१/- गाउॉ ऩालरका -३४३१९८
जम्पभा- ३१७११४०
याजचव अनुभान् १५०००००/-

       प्रगर्त्                 २११.४% प्रगर्त बएको



सवभवजजक सुयऺव वर्ियण्
४२७९९६००

चाय कयोड सत्ताइस राख उनान्सम हजाय छ सम भार

ऩजन्त्जकयण वर्र्यण
जन्त्भ भतृ्मु फँसवइसयवइ सम्फन्त्ध 

वर्च्छेद
१४५३ ५३५ ७२ ५



मोजनवभव उजुयी िथव पर्छामौट

उजुयी संख्मव-१ 

पर्छामौट संख्मव -१



सभऩुयक कोषफाट छुट्माइएका मोजना
सम्पझौता सॊख्मा-६
ऩेचकी सॊख्मा-२

अभयाइ खानेऩानी मोजना
सेर्तवेणी अवेनी बएकोट अवेनी रयङयोड

 प्रगर्त्२०%



न्त्मवतमक समभति

२० वटा केस/ उजुयी हरुको भेरलभराऩ गरयएको।
२ वटा उजुयी जजल्रा अदारतभा ऩुगेको । 
 



कयका दयहरु्
मिर्ाक दय मिर्ाक दय
जन्भदताि २५० भतृ्मुदताि १०० (३५ र्दन लबर र्नशलु्क)

वववाह दताि ५०० फॉसाइसयाइॉ ५०००
व्मवसाम दताि ५००, १०००, १५०० कृवष पभि १०००
भारऩोत तपि अबफर दोमभ लसभ चाहय
न्मुनतभ २० योऩनी २०० १५० १०० ५०
२० योऩनी बन्दा 
भाधथ प्रर्त योऩनी

३० २५ २० १५

घयधुयी कय ऩक्की-५०० जस्ता/ढुङ्गाको छाना-
३००

खयको छाना-१००

लसपारयस नेऩारी १००/३५० लसपारयस अङ्गे्रजी ५००
आम्पदानी प्रभाणणत १० राखसम्पभ-१००० १० राख भाथी प्रर्त राखको रु ३०० थऩ
नागरयकता लसपारयस १२० नागरयकता प्रर्तलरवऩ लसपारयस १००



कयको प्रबवर्हरु 
कय र्तने क्ऺभता,आम्पदानी, उत्ऩादकत्व ऩुॉजी य औधचत्त्मको आधायभा  
   र्नधाियण गरयएको ।  
दय कभ तय दामया पयाककरो हुने गरय प्रस्ताव गरयएको । 
फॉसाइसरय आउनेराई र्नशलु्क फॉसाइसॉयाइ गरयने व्मवस्था गरयएको । 
जनताभा सकायात्भक प्रबाव ऩयेको बएताऩर्न अभ्मस्त हुन नसकेको । 
 व्मवसाम तथा पभिहरु दताि तथा नववकयण गरय सञ्चारन हुने गयेको ।
कय र्तनुिऩछि  बन्ने बावनाको ववकास हुॉदै गयेको । 



अनुकयणीम कामिहरु
१ प्रोजेक्ट फैँकको रागी  मोजनाहरुको डड.वऩ.आय. गरयएको ।
२ ठुरा आमोजनाहरुको  E-Bidding  गरयएको ।
३ ककसानराई ढोयऩाटनको आरकुो बफउ,  उन्नत घाॉस तथा डारे घाॉसको ववरुवा फोमय फाख्रा ववतयण  

तथा अगािर्नक कुरयरो खेर्तको सुरुवात गरयएको ।
४ कृवषभा माजन्रकककयण सरुु।
५ व्मवसाम तथा पभिहरुराई दतािको प्रकक्रमाभा ल्माइएको ।
६ २७१ व्मवसाम भध्मे ११५  कृवष पभिहरु यहेका ।
७ सहकायी सॊस्थाको दताि,‘घ’ वगिको र्नभािण व्मवसामी इजाजत ऩर र्दन सुरु।
८ २१३ जनाराई अऩाङ्ग ऩरयचम ऩर  ववतयण गरय साभाजजक सुयऺाको दामयाभा  ल्माइॉदै । 

जसभा क वगि ७६ ख वगि ८१ ग वगि ४१ ‘घ’ वगि २३ जना
९ ज्मेरठ नागरयक ऩरयचम ऩर ववतयण सरुु ।
१० फैँक भापि त साभाजजक सुयऺा प्रदान गनिको राबग्राहीहरुको खाता खोल्न सरुु।
११ ववद्मारम देणख दगुिभ घय बएका तथा आधथिक रुऩरे ववऩन्नको रागी आवालसम ववद्मारमको सरुु।
१२ लशऺक फैँक भापि त मोग्मता क्रभको आधायभा रयक्त ऩदभा तुरुन्त लशऺक ऩठाउने व्मवस्था ।
१३ एक घय एक कयेसावायी कामिक्रभ प्रबावकायी रुऩभा चलरयहेको ।
१४ फहुभुल्म खमय तथा आॉऩ लरधचको ववरुवाको वृऺ ायोऩण । 
१५ गाउॉ ऩालरकाको केन्र ऩुर्त िघाटभा सौमि सडक वत्ती जडान गरयएको । 



बावव सम्पबावनाहरु
  कालरगण्डकी करयडोयको सञ्चारनसॉग ैस्थानीम उत्ऩादनको फजायीकयण 

योजगायी लसजिना फॉसाइसॉयाइ न्मनुीकयण तथा आन्तरयक य फाह्म 

ऩमिटकको फढोत्तयी । 
प्राववधध ववद्मारम सञ्चारन बएकोरे कृवष प्राववधधकहरुको सहज उऩरबधता । 
छोटो दयुीको य ्माजटटङ रगामत बएसॉग ैसाहलसक एवॊ धालभिक ऩमिटनको ववस्ताय । 
दयवन्दी अनसुायको ऩदऩुर्त ि  बइ कामिसम्पऩादन सहज हुने । 
सनु्तरा जोनफाट सनु्तरा र्नमाित गयी स्थानीम वालसन्दाको आमआजिन फढ्ने । 
ऩुवािधाय ववकासफाट क्रभश आधथिक य साभाजजक ववकासराई भखु्म प्राथलभकताभा  

याणखने । 
सयकायरे घोषणा गयेको १०० गन्तव्म सचूीभा सत्मवती ऺेर सधूचकृत बएको । 



चुनौतीहरु्
र्नभािण सम्पऩन्न गरयएका ववकासका ऩवुािधायहयको सॊयऺण गनुि । 
बौगोलरक जर्टरता सॉगै आउन सक्ने ठुरा ववऩद्का घटनासॉग जधु्नु । 
ववषमगत शाखा एवॊ गाउॉऩालरका कामािरम य वडा कामािरमहरुको 

कामािरम व्मवस्थाऩन गनुि । 
 अनराइन लसस्टभ भापि त सेवा प्रवाह गनि बयऩदो इन्टयनेटको  

सुर्नजचचतता गनुि । 
उत्ऩार्दत कृवष उऩजको फजायीकयण । 
छरयएय यहेको वस्तीहरुभा आधायबुत सेवा प्रवाह गनुि । 



साविजर्नक सेवा प्रवाह ऺभता ववकास 

आधथिक ववकास तथा बौर्तक ऩुवािधाय 

ववकासका केही झरकहरु्



कालरगण्डकी करयडोय

लसराइ भेलशन हस्तान्तयण
अनराइन ऩञ्जीकयण तथा 
सभाजजक सुयऺा सम्पफन्धी तालरभ



ऩाठेघयको भुखको क्मान्सय ऩरयऺण 
(VIA)कालरगण्डकी-७  

 

.  हहरे सत्मर्िी भजन्त्दय  ऩरयसय 



तोराकोट  देवी भजन्दय 

• .

िोरवकोट देर्ी भजन्त्दय  



फकेवा खानेऩानी 



प्रधवनभन्त्री स्र्योजगवय कवमाक्रभकव श्रमभकहरुद्र्वयव 
िमवय गरयएको गोयेटो फवटो


