
पे्रम स िंह घोटा 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 

भागेश्वर गाउँपासिका



 परिचय

 आ.व.२०७८ /०७९ को नीति िथा काययक्रममा समाबेश भएका प्रमुख काययक्रमहरु

 आ.व. २०७८ /०७९  को बजेट सािाांश

 खचयको तवविण(चालु िथा पुजीगि)

 आ.व. २०७८ /०७९ को काययक्रमगि  प्रगति तवविण 

 आ.ब. २०७८ /०७९ का योजनाहरुको भौतिक िथा तवतिय प्रगति तबविण

 आ.ब. २०७८ /०७९ को आन्िरिक आयको अवस्था  

 आ.व. २०७८ /०७९  मा सम्पातिि प्रमुख काययहरु 

 आ.व. २०७८ /०७९ मा प्राथतमकिाका साथ सम्पािन गनुयपने तवषयहरु 

 जतटलिा ि चुनौिीहरु 

 सुधाि गनुय पने तवषयहरु ि सकािात्मक पक्षहरु 

 तजज्ञासा 





जम्मा वार्ड  िंख्या : ५

जन िंख्या
 जम्मा जनसंख्या : १३११२

क्षते्रफि:
 २३३.३८ बर्ग कि.मम.

भौर्ोमिि अवस्थिमि:
 २९ मिग्री २७ ममनटे ३५ सेिेन्ि उत्तरी अक्ांश
 ८१ मिग्री २५ ममनटे १० सेिेन्ि पूवी देशान्िर

मसमाना:
 पस्िममा – महािािी नदी ििा भारििो मसमाना
 पवुगमा - अमरर्ढी नर्रपामििा
 उत्तरमा-अजयमेरु र्ाउँपामििा
 दस्क्णमा - परशरुाम नर्रपामििा



थवाथ्य चौिी : ३ 

आधारभिू थवाथ्य िेन्र : २

प्रामबमधि कवद्यािय :१ I’sc Agriculture

कवद्यािय संख्या :३४ 

नामािरण : यस के्त्रिो आथिािो िेन्र भार्शे्वोर मस्न्दरिो नामबाट

प्रमखु पयगटिीय र्न्िब्य :भार्शे्वोर के्त्र धरुा , सायि झरना ,िमि िाि ,उवगर भमुम रािीि









नीति िथा काययक्रममा समावेश भएका प्रमुख काययक्रमहरु

आमिगि कविास िर्ग
कृतष आधुतनतककिणका लातग युवा िोजगाि, आतथयक समृतिका लातग भागेश्वि सिकाि 

सम्भाव्यिा भएका कृतष पकेट के्षत्रहरुमा उत्पािन भएका कृतष उपजहरुलाई गाउँपातलका स्िरिय उपज खरिि 

केन्र स्थापना गरि कृषकहरुको उत्पािन गिेका वस्िुहरु सहकािी समुहहरुको मा्यमिािा खरिि गने

परिवतियि कृतष प्रणाली, मौसम सुहाउिो खेिी, माटो सुहाउँिो उत्पािन, उत्पािन अनुसािको बजाि

कृतष उत्पािन को भण्डािण (तशि गृह ि बजारिकिण को ब्यबस्थापन )

पूवागधार कविास िर्ग  
सडक यािायािमा जनिाको पह चँ 

सडकहरुको स्ििोउतन्ि सडक सिसफाइ िथा ममयि सांभाि

सूचना प्रतबतध मैतत्र गा पा बानाउने 

शैतक्षक उज्यालो काययक्रम 

उज्यालो भागेश्वि काययक्रमको तनिन्िििा

युबा लाइय कृतष के्षत्र मा जागिण गिाउने  ि कृतषयोग्य जतमन मा तसचाई को प्रबन्ध 



सामास्जि कविास िर्ग  
शैतक्षक गुणस्िि सुधािका लातग गुणस्ििीय तशक्षामा आधुतनक प्रतवतध ि शैतक्षक पूवायधाि, िक्ष िथा प्रतवतधक

जनशति तनमायणको आधाि तनतिको अबलम्बन

तबद्यालयमा अतभभावक कक्षाकोठामा तशक्षक तवद्याथी काययक्रम

कृतष वातल तवज्ञान प्रातवतधक तशक्षा

तवद्यालय स्िरिय स्वास््य सेवा काययक्रम

प्रतवतधमैत्री तशक्षामा जोड

स्वास््य सांस्थामा स्थानीय सिकाि प्रमुखको उपतस्थति िथा िुगयम बतस्िका जनिा सांग सिकाि प्रमुख काययक्रम

योगिानमा आधारिि मतहला स्वास््य स्वयांसेतवका प्रोत्साहन काययक्रम

हामी स्वस्थ हाम्रो पातलका स्वस्थ काययक्रमNo More Home Delivery काययक्रम

सुत्केिीका लातग अ्यक्षको कोशेली काययक्रम (२ केतज चामल,१/२ केतज िाल, ज्वानो २०० ग्राम, आयोतडन नुन १

प्याकेट, १ केतज घ्यु, साबुन, पेतन्ट २ वटा, क्यातससयम चतक्क ३० वटा, प्याड १ प्याकेट

स्वस्थ युवा भागेश्वि को खम्बा अतभयान

एक वडा एक खेलमैिान



क्रमश ......

बािावरण ििा कवपि व्यवथिापन िर्ग   
हिाभािा बन, भागेश्विको धन काययक्रम अन्ििगि पानी मुल सांिक्षण अतभयान

बन सांग हाम्रो नािा गतहिो छ काययक्रम

संथिार्ि मबिास सेवा प्रवाह र सशुासन
हाम्रो प्रतिवििा नागरिकले पाउने मुस्कान सतहिको सेवा

गैि सिकािी सांस्थाहरुको तनयमन ि अनुगमन काययक्रम

वडा स्ििका पिातधकािी ि कमयचािीको काययक्षमिा अतभवृति सम्वन्धी काययक्रम



s| ;+ ljj/)f विनियोजि

1 ljlQo ;fdflgs/)f -s]lGb|o ;/sf/ cg'bfg_
7,94,00,000.00 

2 ljlQo ;fdflgs/)f -k|b]z ;/sf/ cg'bfg_
53,02,000.00 

3 ljz]if cg'bfg -;+l#o ;/sf/_ 1,25,00,000.00 

4 zzt cg'bfg -s]lGb|o ;/sf/ cg'bfg_ 21,71,00,000.00 

5 /fhZj jf*kmf*-;+l#o ;/sf/_
6,69,37,000.00 

6 /fhZj jf*kmf*-k|b]z ;/sf/_ 13,72,000.00 

7 cfGtl/s /fhZj 4०,00,000.00    

8 प्रदेश सरकार सशर्त चालु (प्रदेश पूर्ातधार वर्कास कार्तक्रम) 6,000,000.00

9 k|b]z ;/sf/ ljz]if cg'bfg 50,00,000.00 

10 k|b]z ;/sf/ ;Dk'/s cg'bfg 48,55,000.00 

11 uf=kf= ;+lrt 10,000,000.00 

hDdf 41,24,66,000.00 

आ.व. २०७८/०७९ को बजेट सािाांश (प्रस्िातवि वजेट आय िफय )



आ व २०७८।८९ को यथाथय आय ब्यय 

तबविण स्रोििो िह बजेटिो स्रोि िुि आम्दानी िुि खचग खचग प्रमिशि

नेपाि सरिार समामनिरण अनदुान ७,९४,००,००० ६,६९,०७,२१७ ८४.२७
नेपाि सरिार शसिग अनदुान  चािु १९,५१,३७,००० १७,५३,०३,४७४.०६ ८९.८४
नेपाि सरिार शसिग अनदुान पुजँीर्ि ४,७९,३४,२८० ४,५७,९०,६५३.६८ ९५.५३
नेपाि सरिार कवषशे अनदुान चािु १,२५,००,००० १,१६,४४,४५४ ९३.१६

सदुरु पस्िम प्रदेश समामनिरण अनदुान ५३,०२,००० ३०,६९,३८२ ५७.८९
सदुरु पस्िम प्रदेश शसिग अनदुान  चािु ४०,१२,००० ३५,१६,१७७ ८७.६४
सदुरु पस्िम प्रदेश कवषशे अनदुान पुजँीर्ि ६,००,००० ६,००,००० १००.
सदुरु पस्िम प्रदेश समपरुि अनदुान पुजँीर्ि २०,०९,५६२ २०,०४,३५१ ९९.७४

राजथव बाँिर्ाँि - प्रदेश सरिार राजथव बाँिर्ाँि १३,२१,६९२ ११,८०,०२२ ८९.२८
राजथव बाँिर्ाँि - संघीय सरिार राजथव बाँिर्ाँि ६,१३,१६,२७३ ५,५०,७१,३९६.२ ८९.८२

आन्िररि श्रोि आन्िररि श्रोि र र्ि बषगिो 
बैंि मौज्दाि सकहि १,४७,०५,०२८ १,३२,३३,६९७ ८९.९९

जम्मा ४२,४२,३७,८३५ ३७,८३,२०,८२४ ८९.१८



र्ि बषगसम्मिो बाँिी बेरुजु यो बषग िायम बेरुजु संपरीक्णबाट िायम बेरुजु अध्याकवधि बाँिी बेरुजु

७,६०,९२,९९२ ३,३१,८१,३५६ २,८२,७१,०२१ ८,१०,०३,३२७

भागेश्वि गाँउपालीकाको बेरुजुको 

अवस्था



आ.व. २०७८/०७९ ईकाइ/शाखागि खचयको बातषयक तबविण 

तस.नां. व्यय तशषयक वातषयक स्वीकृि बजेट 

हजािमा

खचय िकम हजािमा  खचय प्रतिसि -बाषीक 
बजेटका आधािमा 

(तवतिय प्रगति)

१. पश ुकविास ईिाइ ८७,५० ६८,५४।५७ ७८।३३%
२. िृकष ईिाइ १,३६,८५ १,०४,४५ ७६%
३ थवाथ्य ३,७७,५२ ३,५५,८३।७१ ९४।२६%
४ स्शक्ा ईिाइ १५,८१,६३ १४,२८,८१।६० ९०।३४%
५ मकहिा मबिास १,०० - -

६ RVWRMP २,३६,९१ २,३२,२९ ९८।०५%
७ रोजर्ार सेवा िेन्र १,६४,२७ १,४३,६८।७३ ८२।१३%
८ उद्यम कविास ३६,०० ३०,४०।३३७ ८४।४५%
९ पस्ििरण १६,५४ १६,२६।६६४ ९८।३४%
१० योजना पूवागधार मबिाश ५,४६,८६।७२ ४,२३,३०।६३५ ७७।४०%
११ झो पु २५,०० २३,६७ ९४।६८%



मस.नं. शाखा िायगक्रम 
संख्या

सम्पन्न िायगक्रम 
/योजना

सम्पन्न नभएिा 
योजना /िायगक्रम 

प्रर्मि प्रमिशि
(भौमिि प्रर्मि) 

१. योजना पूवागधार मबिास २६७ २२५ भकु्तानीवाँिी २२
सम्झौिा नभएिा २० ७७।४०

२. पश ुसेवा ईिाई २० १६ ४ ८०%
३ िृकष ईिाई ३१ २७ ४ ८७%
४ थवाथ्य ५७ ५३ ४ ९२।९८%
५ मकहिा मबिास १ - - -

६ स्शक्ा  ईिाई ४० ४० ० १००%
७ RVWRMP ८७ ८३ ४ ९५।४०%
८ रोजर्ार सेवा िेन्र ७१ ७१ ० १००%
९ उद्यम कविास ४ ४ ० ११६।७०%
१० पस्ििरण ५ ५ ० १००%
११ झो पु २ मनमागणामधन ८५%

जम्मा ५८५ ५२२ ६३ ८४.९५%

आ.व. २०७८/०७९ को बातषयक  शाखािग प्रगति तवविण 



j8f sfof{nox?sf] cfDbfgL ;DjGwL aflif{s k|ult ljj/0f @)&* >fj0f b]lv @)&( cfiff9 d;fGt ;Dd

qm=;+= ljj/0f j8f g++= ! j8f g+= @ j8f g+= # j8f g+= $ j8f g+= % s'n hDdf

1 l;kmfl/; 18100.00 85530.00 100525.00 67400.00 79000.00 350555.00

2 gful/stf l;kmfl/;÷k|ltlnkL 8850.00 550.00 0.00 10400.00 11800.00 31600.00

3 Joj;fo btf{ ÷;d'x btf{ 0.00 9600.00 0.00 5030.00 5400.00 20030.00

4 36gf btf{ ljnDj z'Ns 27900.00 14610.00 27000.00 24000.00 30000.00 123510.00

5 gftf k|dfl0ft 0.00 500.00 0.00 835.00 800.00 2135.00

6 dfnkf]t 38666.20 25743.00 99835.29 45676.75 27952.60 237873.84

7 3/s/ 10030.00 12864.00 19230.00 770.00 1590.00 44484.00

8 ljB't l;kmfl/; 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 3000.00

9 e};Ls/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 afv|f s/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 3/jf6f] k|dfl0ft 0.00 0.00 0.00 0.00 2110.00 2110.00

12 hUuf gfd;f/L l;kmfl/; 0.00 0.00 0.00 0.00 3300.00 3300.00

13 xsef]u l;kmfl/; 0.00 0.00 0.00 0.00 3750.00 3750.00

14 rf/lsNnf k|dfl0ft 0.00 0.00 0.00 0.00 5400.00 5400.00

15 cGo z'Ns 154200.00 650.00 11820.00 30100.00 35350.00 232120.00

257746.20 150047.

00

258410.2

9

184211.7

5

209452.60 1059867.84



आ.ि. ०७८/०७९ मा कुल अिुमानित आन्तरिक आय (प्रस्तावित आय) यथाथथ आम्दानि प्रगनत प्रनतशत

२,१३,००,००० ५२,६६,००० २४.७२

आ.ब २०७८/०७९ आन्िरिक आयको अवस्था 



सामातजक सुिक्षा भिा तवििण गिेको िकमको वातषयक तवविण

क्र.स िस्क्ि समहु
िाभास्न्बि संख्या

मबिरण रिम
प्रिम दोस्रो िेस्रो चौिो 

१ जेष्ठ नार्रीि ६०९ ५८९ ५९० ५७४ २,७८,२४,००८
२ दमिि जेष्ठ १३६ १४१ १४२ १५० ४४,५२,६२९
३ कवधवा एिि २४४ २४२ २४५ २५२ ७७,४८,१५१
४ पूणग अपांर् १८ १८ १८ १९ ८,५७,०५२
५ अंस्शि अपांर् ३८ ३६ ३७ ६६ ११,०८,६८८
६ दमिि बािबामििा २९० २९८ ३०६ २९३ १८,०७,०४४

जम्मा १३३५ १३२४ १३३८ १३५४ ४,३७,९७,५७२



आ. व. २०७८।०७९ को ब्यतिगि घटना ििायको वातषयक तवविण

विा नं.
जन्म मतृ्यु सम्बन्ध

मबच्छेद कववाह बसाई सरी 
आएिो बसाई सरी जाने 

जम्मा
परुूष मकहिा जम्मा परुूष मकहिा जम्मा जम्मा जम्मा दिाग 
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सम्पातिि मुख्य काययहरु 

 बस्ति र टोलहरुमा नया सडक स्बतिार ,प्रमखु सडक हरुको तिरोन्नस्ि र मममि कायम स्नयस्मि रुपमा भरैहकेो

 परम्परागि िररका बाट बाख्रापालन व्यवसाय गरररहकेा स्कसानहरुलाई तथलगि कृषक क्षमिा स्वकास िास्लम संचालन

 स्िक्षा पर्श्मस्चत्र स्नमामण

 स्िक्षा योजना स्नमामण

 तथानीय पाठ्यपतुिक लेखन िथा छपाइ

 सचेिना मलुक कायमक्रमहरु

 लस्क्षि बगम कायमक्रमहरुस्वद्यालयको िैस्क्षक गणुतिर अस्भबसृ्िका लास्ग तवमंसेबक स्िक्षक िथा अगं्रेजी माध्यम बाट

पढाई संचालनका लागी कायमक्रम अगाडी बढाएको ।

 सबै १० वटा सामदुास्यक मा.स्व. लाई प्रस्वस्िमैत्री अनदुान उपलब्ि गराइएको ।

 िैस्क्षक गणुतिर सिुारको लास्ग कक्षा ५ र ८ का स्वद्याथीहरुको परीक्षा पास्लका तिरमा सञ्चालन गरर तिररकृि बनाउन

प्रयास भएको ।

 कृषक क्षमिा स्वकास िास्लम

 बाली संरक्षण सेवा

 कृस्ष यस्न्त्रकरण िथा सामास्ग्र स्विरण



सम्पातिि मुख्य काययहरु 

 खानेपानीको समतया भएका अस्ि स्बकट बतिीमा ग्रास्मण जलस्रोि पररयोजना संगको सहकायममा र गाउँपास्लकाको आफ्नै

लगानीमा नयाँ खानेपानी योजना संचालनका साथै परुाना खानेपानी योजनाहरुको मममि सम्भार ।

 स्सचाईको अभावमा बाझो रहकेो कृस्ष भसु्ममा स्सचाई परु्याउन नयाँ स्सचाई योजनाका साथै मममि सम्भार गनुमपने स्सचाई

योजनाको मममि सम्भार ।

 वािावरण प्रविमनको लास्ग सामदुास्यक वनमा घरेवार र बकृ्षारोपण कायमक्रम ।

 वास्ल स्वषेि पकेट तथापनागाउँपास्लका यािायाि गरुुयोजना स्नमामण कायम सम्पन्न ।

 गाउँपास्लकाको क्षेत्रगि आवस्िक योजना स्नमामण कायम सम्पन्न ।

 घमु्िी स्िस्वर मार्म ि वडा कायामलय बाटै योजना सम्झौिा ,बैंक खािा संचालन र भकु्तानी प्रस्क्रयाको थालनी ।

 स्वद्यालयहरुमा सेस्नटरी प्याड स्बिरण ।

 सनुौला१०००स्दनकामस्हलािथावालवास्लकाकोपोषणअवतथासिुारकालास्ग स्नयस्मिअण्डास्विरणकायमक्रम

 गभमविीमस्हलाहरुकालास्गस्निलु्कघसु्म्िस्भस्डयोएक्सरेसेवास्िवरसंचालन।

 संतथागिप्रसिुीभएकामहस्लाहरुलाईअध्यक्षकोकोिेलीस्विरणकायमक्रमस्नरन्िरिा।



क्रमश ........

 बस्थमङसेन्टरमाजस्टलिायकु्तप्रसिुीहरुलाईतवात्यसंतथादसे्खस्जल्लासदरमकुामकोअतपिालसम्मस्निलु्क

गाडीभाडाकोव्यवतथा।

 समदुायिथास्वद्यालयतिरीयतवात्यसेवासंचालनकायमक्रम

 स्दघमरोगीहरुलाईस्निलु्कतवात्यपररक्षणिथास्निलु्कऔषिीस्विरण

 १०वटास्वद्यालयमाअगं्रेस्जमाध्यमकापठनपाठनरव्यवतथापनकोलास्गअनदुानरकमरु. १०००००।– प्रत्येक

स्वद्यालयलाईउपलब्िगराएकोरस्िक्षकिथाबालस्वकाससहजकिामकोक्षमिा स्वकासिास्लमकायमक्रम।

 कृस्षमायन्त्रीकरणकायमक्रमअन्िरगि९एस्पपकोहािेट्याक्टरस्विरणकायमक्रम

 मेटलस्वनस्विरणकायमक्रमएकगाउँएकउत्पादनकृस्षपकेटक्षेत्रकायमक्रम

 गाउँपास्लकातिरमाकोल्डतटोरस्नमामण

 यवुािथास्वद्याथीहरुलाईलस्क्षिगरीलागऔुषिसम्वन्िीसचेिनामलुककायमक्रम

 मौरीघररगहुस्वउस्विरणकायमक्रम

 कृस्षउत्पादनअस्भबसृ्िरबजारीकरणलाईजोड



क्रमश ........

 व्यस्क्तगि घटना दिाम लाइ िि प्रस्ििि अनलाइन प्रणालीबाट दिाम

 सामास्जक सरुक्षा भात्तापाउने लाभग्राहीको स्बवरण वडा कायामलय बाटै अनलाइनमा प्रस्वस्ि

 आकस्तमक िथा महामाररजन्य रोगहरूको रोकथाम िथा स्नयन्त्रण गनम आबश्यक औषिी िथा सामाग्री

व्यवतथापन

 मािृ िथा बाल तवात्य कायमक्रम सदुृढीकरण िथा संचालनका लास्ग मोबाईल तवात्य कायमक्रम

 पररवार स्नयोजन स्किोर स्किोरी िथा प्रजनन् तवात्य कायमक्रम

 पोपण स्विेष (तवात्य) क्षेत्रका कायमक्रम सञ्चालन

 हामी तवातथ हाम्रो पास्लका तवतथय कायमक्रममािृ िथा नवस्ििु कायमक्रम

 तवात्य सचूना साथै आइ एम यू सदुृढीकरण कायमक्रम

 गा पा ५ वटै वडामा प्रजनन् तवात्य स्िस्बर संचालन



चालु आ.व.मा प्राथतमकिाका साथ सम्पािन गनुय पने तवषयहरु

स्वत्तीय ब्यवतथापन र सिुासन कायम गदै जाने ।

स्बस्भन्न ऐन काननु िथा स्नदसे्िका स्नमामण गने ।

गाउपास्लकामा स्डस्जटल हले्प डेतक जडान गरर प्रयोगमा ल्याईने छ ।

कृस्ष िथा पिपुालन जनिाको सवस्लकरण कृस्षमा आिसु्नकरण अवलम्वन गररनेछ ।

टोलटोलमा सहकारी घरघरमा रोजगारीको नीस्ि अवलम्वन गररने छ ।

दिु उत्पादनका लागी गाईको पकेट स्नमामणलाई थप गदै लैजाने

पिु तवातथय स्िस्वर स्कसानलाई बाख्रापालन व्यवसायमा अग्रसर गराउने

एकल मस्हला िथा मस्हला समहू मा स्बपन्न मस्हला लाई आय आजमन मलुक स्सप स्बकाि िास्लम प्रिान

गने

मडेपा कायमक्रम अन्िरगि सीप स्बकाि िथा आय आजमन मलुक िास्लमहरुको प्रभावकारी रुपामा

कायामन्वयन गने

अपांग िथा जेतठ नागररक सम्मान कायमक्रमको स्नरन्िरिा



चालु आ.व.मा प्राथतमकिाका साथ सम्पािन गनुय पने तवषयहरु

 योजना स्नमामण गदाम स्बतििृ अध्ययन गरेर ित्कास्लक आवश्यकिा र स्दघमकास्लन आवश्यकिा पस्हचान

गनुमपने

 उपभोक्ता सस्मस्ि गठन प्रस्क्रयामा जनसहभास्गिा बढाउनपुने

 योजना सम्झौिा पवूमनै उपभोक्ता सस्मस्ि िास्लम सचंालन गनुम पने

 योजना सम्पन्न भएपछी गररने साबमजस्नक लेखा पररक्षणमा जनसहभास्गिा बढाउनपुने ,

 छनौट भएका योजनाको सस्ह कायामन्वयनको लास्ग जनप्रस्िस्नस्ि र कममचाररको स्नरन्िर अनगुमन हुनु पने ,

 जनप्रस्िस्नस्ि र उपभोक्ता स्बच समन्वय हुनपुने

 क्षमिा स्वकासका कायमक्रम सचंालन गने

 पणूम सरसर्ाइ कायमक्रम सचंालन गने

 वास्ल स्वषेि पकेट तथापना, बाली सरंक्षण सेवा

 कृषक क्षमिा स्वकास िास्लम

 गभमबिी मस्हलालाई स्न:िलु्क स्भस्डयो एक्सरे सेवा कायमक्रम स्नरन्िरिा

 स्बषेिज्ञ डाक्टर सस्हिको एस्ककृि तवात्य स्िस्बर सचंालन



जतटलिा चुनौति ि सकािात्मक पक्षहरु 

चुनौतिहरु : 

सवारर ससु्विाको अभावमा गाँउ गाउँ टोल टोल सम्म पगु्न समतया भएका कारण समय मै कायमक्रम

सम्पन्न गनम कस्ठन ।

7'nf of]hgfx? l8=lk=cf/= lagf ;+rfng ubf{ cfpg] ;d:ofx? .

प|ff/lDes aftfj/l0fo cWoog lagf of]hgf ;~rfng ubf{ jftfj/0fdf kg{ hfg]

k|lts'n c;/

cg'udgsf] qmddf p=;= kbflwsf/L tyf cGo pkef]Qmfx?sf] Go"g pkl:ylt /xg'

समदुायको जनश्रम िथा नगद योगदान जटुाउन कस्ठनाइ

कृषको माग अनसुारको स्वउ स्वजन िथा सामास्ग्र बजेट अभावका कारण पयुामउन नसस्कएको

सरुस्क्षि नागररक आवस कायमक्रम अन्िगमि समयमै लाभग्राही छनौट नहुनु र बजेट स्नकासा नभएका

कारण समयमै कायम सम्पन्न नहुनु

भौगोस्लक स्वकटिा



सुधाि गनुय पने पक्षहरु :

 योजना स्नमामण गदाम स्बतििृ अध्ययन गरेर ित्कास्लक आवश्यकिा र स्दघमकास्लन

आवश्यकिा पस्हचान गनुम पने ।

 योजना छनौट गनुम भन्दा पस्हले लक्ष्य स्निामरण गनुम पने र उक्त लक्ष्य प्रास्िको लास्ग कुन

योजनाहरु महत्वपणुम हुन सक्छन स्िनको आिारमा योजना छनौट गनुम पने ।

 समयमै उपभोक्ता सस्मस्ि स्नमामण गनुम पने र टेन्डर द्वारा हनेु कामको टेन्डर आव्हान

समयमै हुनु पने ।

 छनौट भएका योजनाको सस्ह कायामन्वयनको लास्ग जनप्रस्िस्नस्िको स्नरन्िर अनगुमन

हुनु पने ।

 प्रिासस्नक कममचाररको अभाव



सकािात्मक पक्षहरु :

 कममचारी स्बचको सहकायमिा र जनसहभास्गिा ।

 सबै बडा कायामलय बाट पिपुस्न्छ उपचार सेवा सचुारु

 कृषक तिर कायमक्रममा कृषकहरुको सस्क्रय सहभास्गिा

 सडक स्बतिारमा भएको प्रगस्ि ।

 स्सचाई योजनाको कारणले भएको बाझो जस्मनको प्रयोग ।

 कृस्षमा अिसु्नकरण अवलम्वन

 सरोकारवालाहरुको सक्रीय सहभास्गिा रहकेो

 संचालन गररएका कायमक्रमहरु स्निामररि समयमा नै सम्पन्न गररनु

 वाली स्वषेि पकेट तथापना हुदा कृषक व्यवसास्यकिा स्िर उन्मखु भएका

 :jf:YosdL{x? ;a}n] kf]if0f Kofs]hsf] tflnd

 ;+:yfut k|;'tL ;+Vofdf a[l4



सुचना िथा सांचाि प्रतबतध सांगको हाम्रो सातमप्यिा 

Website:   http://bhageshwormun.gov.np/

Email:  ito.bhageshwormun@gmail.com

Facebook page:  https://www.facebook.com/bhageshwormun/

Mobile application:  Bhageshwor rural Muncipality

Twitter handle: https://twitter.com/mero_bhageshwor

Youtube Channel :  www.youtube.com/Bhageshwor Gaupalikaa

http://bhageshwormun.gov.np/
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