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मेरो भनाइ 
 

नेपािको सलबधान र स्थालनय सरकार सचंािन ऐन २०७४ िे प्रदान गरेको ऄलधकार क्षेत्र लभत्र रलह यस पालिकामा सचँालित 

ग्रालमण जिश्रोत व्यवस्थापन पररयोजना (तेश्रो चरण) नेपाि सरकार, लिन््याण्ड सरकार र यरुोलपयन यलुनयनको सयँकु्त कोषबाट नेपाि 

सरकार र लिन््याण्ड सरकार बीचमा गररएको दै्धपलक्षय सझंौता ऄनसुार नेपािको कणायलि प्रदशे र सदुरुपलिम प्रदशेको २७ वटा िक्षीत 

गाईँपालिका र मागमा अधाररत ऄन्य गाईँपालिकाहरुमा लवगत ७ वषय देखी अफ्नो लियाकिापहरु सचंािन गद ैअएको छ ।  

ग्रालमण जिश्रोत व्यवस्थापन पररयोजना (तेश्रो चरण) िे यस पालिकाको सालवक जगनाथ गा.लव.स. बाट पररयोजनाको दोश्रो 

चरणका हस्तान्तररत िमागत खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाहरुिाइ अ व २०७२/०७३ दखेी शुरु गद ैअएको हो । २०७४ सािमा 

राज्य पनुयसरंचना भएसगैँ स्थालनय तहको लनवायचन पिात लनवायलचत प्रलतलनलधहरुको पदस्थापना पलछ पररयोजनाि े२०७४ श्रावण २५ गते 

पनु यसपालिकासगँ सझँौता गरर स्थालनय सरकारको ऄलधनमा रही अफ्नो लियाकिाप सचंािन गन े पलहिो पररयोजना हो । यस 

पररयोजनािे नेपाि सरकार तथा स्थालनय सरकारिे प्रद्धत गरेका लनयम कानुन लनलतको पररलधलभत्र रलह ग्रालमण भगेमा रहकेा समदुायको 

बहुअयालमक गररलब न्यलुनकरण गद ै स्वस््य ऄवस्थामा सधुारका िागी काम गद ैअएको छ । पररयोजनाको ४ वटा नलतजा क्षते्रमा रहरे 

यस पालिकामा ईपभोक्ताको मागमा अधाररत खानपेानी तथा सरसिाइ, प्राकृलतक श्रोतको अधारमा लदगो अयअजयन मािय त 

जीलवकोपाजयन, जिवाय ुपररवतयनको प्रभाव न्यलुनकरण तथा ऄनुकुिन र समदुाय तथा ससँ्थागत क्षमता लवकास मािय त सशुासनका क्षते्रमा 

काययगद ैअएको छ ।  

पररयोजनािे यस पालिकाको खानपेानी तथा सरसिाइको क्षते्रमा ई्िखेनीय योगदान परुाएको छ । पालिकासगँको साझेदारीमा 

यस पालिकामा लनलज तथा सावयजलनक धारामा अधाररत खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाहरुबाट १९४६ घरधरुीहरुका १२१४६ 

जनसखँ्यािाइ स्वच्छ पानी ईपिब्ध गराईनकुा साथ ैअयअजयनमा समते टेवा पुराएको छ । लवश्व कोलभड १९ कोरोना भाइरसिे अिान्त 

भइ लसगो लवश्व नै बन्दाबन्दी हुदँा समते यस पररयोजना ऄन्तगयतका योजनाहरुका ईपभोक्ताहरुिे ईच्च सावधानीका तररकाहरु ऄपनाइ 

पालिकािाइ खानेपानी तथा सरसिाइको क्षते्रमा गवय गनय िायक सििता प्रा्त  गनुय श्रये पररयोजनािाइ नै जान्छ ।  

पररयोजनाको सहयोगमा तयार भएका जिईपयोग गरुुयोजना(WUMP), जीलवकोपाजयन गरुुयोजना(LIP) र खानेपानी सरसिाइ 

तथा स्वच्छता कायययोजना (NWASH) सदवै यस पालिकाको िागी मागयदशयन हुनेछ । पररयोजनािे अफ्ना लियाकिापहरु सचंािन गदाय 

समदुायमा जवािदलेहता, पारदलशयता र ईत्तरदायीत्वका िागी ऄपनाइएका प्रलियाहरु यस पालिकाको िागी लसकाइ पलन भएको छ ।  

ऄन्तमा यस पालिकाको लनलत लनयमको पररलधलभत्र रही पालिकािाइ समदृ्ध बनाईनको िागी जस्तोसकैु पररलस्थलतमा हरसमय 

सहयोग गने ग्रालमण जिश्रोत व्यवस्थापन पररयोजना, पररयोजना सहयोग/ समन्वय इकाइ डडे्धरुा, प्रालवलधक  सहयोग इकाइ दिैेख, 

सहयोगी ससँ्था सामालजक सवेा केन्र नेपाि दिैेख, भगवतीमाइ गाईँपालिका खानपेानी सरसिाइ तथा स्वच्छता इकाइ ऄन्तगयतका 

जिश्रोत ऄलधकृत िगायतका कमयचारीहरु, वतयमान र लनवयतमान जनप्रलतलनधीहरु, लवलभन्न सरोकारवािा लनकायहरु, ईपभोक्ता सलमलत तथा 

ईपभोक्ताहरुिाइ हालदयक धन्वाद लदन चाहान्छु ।                                                                                          

                                                                                                                                 ............................. 

                                                                                                                        गणेश बहादरु थापा  

                                                                                                                          ऄध्यक्ष  

भगवतीमाइ गाईँपालिका  
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प्रलतवेदनको समयावलध: २०७२चैत्र १ दलेख २०७९ अषाढ मसान्त(16
th

 March 2016 to 15
th

 July 2022) 
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चािःु ३७७२१४६ २४००००० ० ० ६१७२१४६ 

जम्मा ७५७२१४६ ५९००००० १२५७५६१० १००७०६५९ ३६११८४१५ 

कुि जम्मा पुँजीगत: ५७०११३५४ २९७९७५९३ ३५२५७५०७ ४९९६२८७५ १७२०२९३२९ 

चािःु १३०९७६११ २५४१३१२९ ११०३५६६ ० ३९६१४३०६ 

जम्मा ७०१०८९६५ ५५२१०७२२ ३६३६१०७३ ४९९६२८७५ २११६४३६३५ 
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क. भौलतक प्रगलत साराांश 

नलतजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 

आलथजक बषज  सम्पन्न 

योजना 

सांख्या  

िाभालन्वत 

घरधुरी  

िाभालन्वत 

जनसांख्या  

पूणजसरसफाई 

सुलनलस्चत घरधुरी 

सांख्या  

पूणज सरसफाई घोषणा 

भएका योजना सांख्या  

२०७२/०७३  ० ० ० ० ० 

२०७३/०७४ ४ १९३ २३१८ ० ० 

२०७४/०७५ ४ ३४५ २६९२ ० ० 

२०७५/०७६  २ २०७ १२५४ ० ० 

२०७६/०७७ ३ ३६२ २१६९ ० ० 

२०७७/०७८ ८ ८४५ ५५५३ ० ० 

२०७८/०७९ ५ ३८३ १५०३ ५४४ ८ 

जम्मा २६ २३३५ १५११५ ५४४  

तीनतारा घोषणा भएका लबद्यािय संख्या  ६ ० ० ० ६ 

लबद्यािय शौचािय संख्या, ७ ० २०४२ लवद्याथी ० ७ 

 ससं्थागत शौचािय,  ० ० ० ० ० 

साबयजलनक शौचािय,  ० ० ० ० ० 

Vending मलेशन जडान भएका लबद्यािय संख्या १ ० ४३९ ० १ 

तालिम, गोष्ठी तथा अलभयानहरु:   

रालरिय सरसिाइ स्त ाह  ५ ० ७४६ ० ० 

मलहनाबारी स्वच्छता लदवस  ५ ० ४९१ ० ० 

लवश्व वातावरण लदवस  ५ ० २३७ ० ० 

रालरिय धान लदवस  २ ० ९७ ० ० 

लवश्व हात धनेु लदवस  ५ ० ५६३ ० ० 

ऄन्तरालरिय नारी लदवस ५ ० १२७८ ० ० 

लवश्व चपी लदवस  ५ ० ७९३ ० ० 

िैङ्लगक लहंसा लवरुद्धको १६ लदने ऄलभयान ५ ० ९८२ ० ० 

लवश्व पानी लदवस  ५ ० २६७ ० ० 

 

 

 

 

 

 

 

नलतजा २: जीलवकोपाजजन प्रवर्द्जन 

@=! ;DkGg ePsf k|d'v hLljsf]kfh{g of]hgfx?sf] d'Vo pknAwL 

;DkGg ePsf hLljsf]kfh{gsf of]hgfx? d'Vo pknAwL 
s_ 3/jf/L, cfocfh{g, n3'pBd tyf s[lif Aoj;fo / jx'pkof]lu kfgL pkef]u k|ljlw ultljlw 
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सम्पन्न भएका ससचाई आयोजनाको संख्या                          २                             भगवतीमाइ गाईँपालिका तथा ग्रालमण जिश्रोत व्यवस्थापन पररयोजनाको 

सहयोगमा अ व ०७४/०७५ मा भगवतीमाइ गाईँपालिका वडा नं. ४ मा 

संचािन गरर अ व ०७५/०७६ मा समदुायको श्रमदान सलहत ७९ िाख 

३४ हजारमा सम्पन्न गररएको सहडे लसचाइ योजनाबाट १८२ घरधुरीका 

१०९२ जनसंख्या िाभालन्वत भएका छन ् । मध्ये पहालड राजमागयसँग 

जोलडएको यस योजनािे २५० रोपनी जग्गा लसचाइ भएको छ । लसचाइ 

सलुवधा सम्पन्न भएपलछ परम्परागत खेती गनय छोडेर यहाँ कृषकहरुिे 

मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती अिखुेती र मसिा खेतीको ईत्पादन 

गरी बेस्तडा बजार सुयाडा बजार तथा सखुेत सम्म अफ्ना ईत्पादनिाइ 

लवलि लवतरण गरर अय अजयनमा स्तरोन्नती गरेका छन् । धेरै जसो 

कृषकहरु ऄलहिे तरकारी खेतीमा त्िीन छन् भने योजना सम्पन्न पिात 

केही हद सम्म रोजगारीको समस्यािाइ हि गनुयका साथै रोजगारीका िागी 

भारत जाने काययमा कमी ्याएको छ । 

 जिईपयोग गरुुयोजनाको प्राथलमकतामा पलहिो स्थानमा रहकेो 

अडखोिा लसचाइ योजना भगवतीमाइ गाईँपालिका वडा नं.६ शनीगाईँमा 

अ व ०७६/०७७ मा शरुुभइ ०७७/०७८ मा सम्पन्न भएको योजना हो । 

९१ घरधुरीको ७११ जनसँख्या िाभालन्वत भएको यस योजनािे ५७० 

रोपनी जग्गा लसलचत गरेको छ पाइप प्रणािी तथा अंलशक रुपमा पक्की 

कुिो लनमायण गरी १० वटा पोखरीमा पानी जम्मा गरी लसचाइ गररने यस 

योजनाको समदुायको नगद तथा श्रमदान, पररयोजना तथा गाईँपालिकाको 

नगद गरी ९६ िाख ३५ हजारमा सम्पन्न गररएको छ । परम्परागत 

ऄन्नबािी ईत्पादन गररने यस ठाईँमा हाि ईन्नत जातको ऄन्नवािी तथा 

बेमौसमी तरकारी खेती तथा मसिाबािीबाट यहाँका कृषकहरुिे मनग्य 

अम्दानी गरररहकेो छन् । 

ससचाई आयोजनाबाट लाभान्वित  जम्मा घरधुरी             २७३    

ससचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या                 १८०३ 

सम्पन्नभएका बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या                      २  भगवतीमाइ गाईँपालिका  वडा नं. १ पगनाथ बस्तीमा अ व ०७७/०७८ 

बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित घरधुरी                 १९९ 
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बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित कूल जनसंख्या     ११४१ मा संचािन गरी सम्पन्न गररएको ठुिो पगनाथ बहुईपयोगी खानेपानी तथा 

सरसिाइ योजनािे ७१ घरधुरीका ४३८ जनािाइ खानपेानी सरसिाइ तथा 

स्वच्छतामा सेवा प्रदान गरेको छ भन े९ घरका ४६ घरधुरीहरुिाइ लसचाइ 

पोखरीबाट समते सेवा प्रदान गरेको छ । खेर गएको पानीिाइ समदुायिे 

खाडिमा पानी जम्मा गरी करेसाबारीमा सदपुयोग गरी ताजा तरकारी तथा 

मसिाहरु ईत्पादन गरी स्वस््य तथा पोषणमा सुधार गरेका छन भने योजना 

ऄन्तगयतका ९ जना कृषकहरुिे प्िालिक घरमा बेमौसमी तरकारी खतेी गरी 

बेस्तडा बजार तथा दिैेख बजारमा लबलि लवतरण गरी अम्दानी गरर 

जीलवकोपाजयन गरररहेका छन ्। समदुायको नगद तथा श्रमदान पररयोजना र 

गाईँपालिकाको योगदान गरी ६२ िाख ३४ हजारमा यो योजना सम्पन्न 

गररएको छ । 

 अ व ०७७/०७८ मा शरुु गरी ०७८/०७९ मा सम्पन्न गररएको दनुी 

बहुईपयोगी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना भगवतीमाइ गाईँपालिका 

वडा नं. ७ खगनेा बस्तीका १३२ घरधुरीका ६४९ जनसंख्यािाइ खानेपानी 

सरसिाइ तथा स्वच्छताको सलुवधा प्रदान गरेको छ  भने ३८ घरका २०९ 

जनािाइ लसचाइको सुलवधा समते प्रदान गरेको छ । समदुायको नगद तथा 

श्रम र गाईँपालिका तथा पररयोजनाको कुि १ करोड ७१ हजारमा सम्पन्न 

गररएको यस योजनामा खेर गएको पानीिाइ पोखरीमा जम्मा गरी लसचाइ 

गरी प्रशस्त मात्रामा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गरी अम्दानी गदै 

अएका छन् । 

v_ ;xsf/L lasf; 

मन्घर बचत तथा ऋण सहकारी सँस्था लिलमटेड   अ व ०७५/०७६ मा भगवतीमाइ गाईँपालिका ग्रालमण जिश्रोत 

व्यस्थापन पररयोजनाद्धारा सहडे लसचाइ ऄन्तगयत रहकेा घरधुरीहरु लमिेर 

बनेका सहकारीका सदस्यहरुिाइ १ लदने सहकारी लशक्षा तथा ३ लदने 

िेखा व्यस्थापन सम्बन्धी तालिम संचािन गनुयका साथै सहकारीिाइ 

अवश्यक पने कायायिय व्यवस्थापन सम्बन्धी िलनयचरका साथै 

स्टेशनरीहरु पलन ईपिब्ध गराइएको लथयो । 

 भगवतीमाइ गाईँपालिका भरी रहेका सहकारी सँस्थाका 

पदालधकारीहरुको प्रलतलनलधहरुिाइ गाईँपालिका स्तरीय २ लदने 

काययशािा गोष्ठी संचािन गरर सहकारीको वालषयक प्रलतवेदन, साधारण 

सभा तथा िेखा पररक्षण गनय सम्बन्धी छििि गररएको लथयो ।  

 खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाहरुिाइ सहकारीमा अवद्धता गने 

सम्बन्धी काययशािा गोष्ठी सँचािन सहकारीका प्रलतलनलधहरु र खानेपानी 

तथा सरसिाइ ईपभोक्ता सलमलतका पदालधकारीहरुको सहभागीतामा 

संचािन गररएको लथयो । 
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@=@ ;DkGg ePsf hLljsf]kfh{gsf k|d'v ls|ofsnfkx?sf] d'Vo pknAwL 

qm ;+ ;DkGg ePsf hLljsf]kfh{gsf 

ls|ofsnfkx? 

d'Vo pknAwL 

 

s_ 3/jf/L, cfocfh{g, n3'pBd tyf s[lif Aoj;fo tyf ax'pkof]lu k|ljlw lj:tf/ ultljlw 

! 3/jf/L Joj:yfkg o; uf=kf= df (& 3/jf/L Aoj:yfkg ;d"xx?sf @$%) 3/w'/Lsf 

!@^&$hg;+Vof nfeflGjt eO{ kf]if0f tyf vfB ;'/Iffdf 6]jf k'/\ofOsf] 5 eg] 

a9L ePsf] jf v]/ uPsf] kfgLsf] k|of]u u/L clwsfFz 3/w'/Lx?n] a9L ePsf] 

t/sf/L las|L u/]/ aflif{s ?kdf cf}ift ? @%))) cfDbfgL ub}{ cfPsf 5g\ . 

@ s[ifs ;d"x cfocfh{g k|j4{g o; uf=kf= df % cfo cfh{g ;d"xx?sf !&@ 3/w'/Lsf ()& hg;+Vof 

nfeflGjt eO{ vfB ;'/Iff tyf cfo cfh{gdf 6]jf k'/\ofOsf] 5 eg] ;d"xsf 

;b:o 3/w'/Lx?n] df};dL tyf a]df};dL t/sf/L v]tL u/L pkh las|L u/]/ 

aflif{s ?kdf ? #)))) b]lv ? !$)))) ;Dd cfDbfgL ub}{ cfO/x]sf 5g\ . 

# Knfli6s 3/ -ks]6 If]q_ ljsf; 

tyf ;xof]u 

o; uf=kf= df % j6f :yfgdf cfo cfh{gsf nflu Knfli6s 3/ ks]6 If]q 

ljsf; u/L !)) 3/w'/Lsf %#! hg;+Vof nfeflGjt eO{ cfo cfh{gdf 6]jf 

k'/\ofOsf] 5 eg] ;d"xsf ;b:o 3/w'/Lx?n] a]df};dL t/sf/L v]tL u/L pkh 

las|L u/]/ aflif{s ?kdf ? %)))) b]lv ? !%)))) ;Dd cfDbfgL ub}{ 

cfO/x]sf 5g\ . 

$ cu'jf s[ifs ljsf; tyf 

kl/rfng 

o; uf=kf= df u7g ul/Psf (& j6f 3/jf/L ;d'xx?nfO{ ;ls|o u/fO{ /fVg / 

cfjZos k|fljlws ;xof]u ug{ &@ hgf cu'jf s[ifs ljsf; u/L kl/rfng 

ul/Psf] 5 / cfjZostfsf] cfwf/df ltlgx?n] ;]jf lbO/x]sf 5g\ . 

% :yfgLo >f]t JolQm ljsf; tyf 

kl/rfng 

o; uf=kf= df ;+rfng ul/Psf 3/jf/L tyf pGgt Aoj;flos ;d'xx?nfO{ 

;ls|o u/fO{ /fVg / cfjZos k|fljlws ;xof]u ug{ # hgf :yfgLo >f]t 

AolSt ljsf; u/L kl/rfng ul/Psf] 5 / xfn lgoldt ?kdf ;]jf lbO/x]sf 

5g\ . 

^ ax'p4]ZoLo g;{/L :yfkgf tyf 

;xof]u 

o; uf=kf= df s[ifs ;d"xx?nfO{ cfjZos t/sf/L, kmnkm"n, d;nfafnL, 

8fn]3fF; tyf cGo >f]t ;+/If0fsf] nflu cfjZos kg]{ lj?jfx? :yfgLo:t/df 

pknAw u/fO{ cfocfh{g ug ( j6f ax'p2]ZoLo g;{/L :yfkgf ul/Psf] 5 . 

& Pu|f]e]6 ljsf; tflnd tyf 

k|j4{g ;xof]u 

o; uf=kf= df s[ifs ;d"xx?sf] cfo cfh{g a[l4 ug{ cfjZos jLp ljhg, 

s[lif ;fdu|L tyf cf}hf/x? nufotsf] ;]jf :yfgLo:t/d} pknAw u/fpg] 

p2]Zon] ! j6f Pu|f]e]6 :yfkgf ul/Psf] 5 .  

* s[lif Aoj;fo k|j4{g ;xof]u o; uf=kf= df % j6f :yfgdf s[lifdf cfwfl/t Aoj;fo k|j4{g dfkm{t !&@ 

3/w'/Lsf ()& hg;+Vof nfeflGjt x'g] u/L cfo cfh{g a[l4df 6]jf k'/\ofOsf] 

5 eg] Aoj;foLx?n] Aoj;foaf6 pTkfbg ePsf] pkh las|L u/]/ aflif{s 

?kdf ? #)))) b]lv ? !%)))) ;Dd cfDbfgL ub}{ cfO/x]sf 5g\ . 



GOVERNMENT OF NEPAL 

भगवतीमाइ गाईँपालिका, ग्रामीण जिस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना तेस्रो चरण सम्पन्न प्रलतवेदन 

11 | पा ना  

 

( ax'pkof]u kfgL k|0ffnL 

Aoj;flos of]hgf ljsf; tyf 

sfof{Gjog 

o; uf=kf= df @  j6f ax'pkf]uL of]hgfdf cfo cfh{g a[l4sf nflu @)# 

3/w'/Lsf (&* hg;+Vof nfeflGjt x'g] u/L Aoj;flos of]hgf lgdf{0fdf 

;xof]u u/L kfgLsf] ;d'lrt k|of]usf] dfWodaf6 cfo cfh{gdf 6]jf k'/\ofOsf] 

5 eg] ;d"xsf ;b:o 3/w'/Lx?n] df};dL tyf a]df};dL t/sf/L v]tL u/L 

pkh las|L u/]/ aflif{s ?kdf ? @%))) b]lv ? !$)))) ;Dd cfDbfgL ub}{ 

cfO/x]sf 5g\ . 

 

 

 

 

नलतजा ३: जिवायु पररवतजन अनुकुिन/प्रकोप जोलखम न्यूनीकरण 

 

के्षत्र 

आ व 

२०७२/

०७३ 

आ व 

२०७३ 

/०७४ 

आ व 

२०७४ 

/०७५ 

आ व 

२०७५/०७

६ 

आ व 

२०७६ 

/०७७ 

आ व 

२०७७ 

/०७८ 

आ व 

२०७८/

०७९ 

जम्मा 

सधुाररएको चु् हो(ICS) लनमायण संख्या ० ६३६ ० २२१ २५० १२० २८७ १५१४ 

सधुाररएको चु् हो(ICS) बाट िाभालन्वत जनसंख्या  ३४९४ ० १३२६ १७८१ ८३२ १६८९ ९१२२ 

सधुाररएकोपानीघट्ट (IWM) लनमायण संख्या ० ० ० ० ० ० ० ० 

गोबर ग्यास सखं्या  ० ० ० ० ० ० ० ० 

िाभालन्वत जनसंख्या  ० ० ० ० ० ० ० ० 

सधुाररएको पानी घट्ट (IWM) बाट िाभालन्वत जनसंख्या ० ० ० ० ० ० ० ० 

जोलखम नक्शांकन  ० ० २ १ ४ ९ ६ २२ 

ररचाजय लपट/पोखरी संख्या/ महुान सरंक्षण संख्या  १७ १० ११ १५ २७ २५ ३२ १३७ 

जिवायु पररवतयन ऄनकुुिन / प्रकोप जोलखम न्यूनीकरण 

सम्बलन्ध समदुायस्तरमा गररएको तालिम, गोष्ठीहरु 

० ० ४ ५ ७ १५ २१ ५२ 

जिवायु पररवतयन ऄनकुुिन / प्रकोप जोलखम न्यूनीकरण 

सम्बलन्ध गाईँपालिका तथा वडास्तरमा गररएको तालिम, 

गोष्ठीहरु 

० ० ० १ ९ १३ ५ २८ 

सोिार लमनी लग्रड योजना  ० ० ० ० ० ० ० ० 
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नलतजा ४: क्षमता लवकास 

ि.सां. क्षमता लवकास सम्बलन्ध 

लियाकिापको के्षत्र 

तह 

तालिम/ 

गोष्ठी 

सांख्या  

सहभागी सांख्या  

द.म. द.प.ु ज.म. ज.प.ु ऄ.म. ऄ.प.ु जम्मा 

मलहिा  

जम्मा 

परुुष  

कूि 

जम्मा  

१. चरणबद्ध पद्धलत  १९१ ५८३ ५६५ ८६ ९९ ११७२ १७५५ 
१८४१ २४१९ ४२६० 

२. चरणबद्ध पद्धलत बाहके खानेपानी 

सम्बलन्ध तालिम/गोष्ठी 
१६ 

४७ १८ ३ ० १६१ १३१ २११ १४९ ३६० 

३. N-WASH सवेक्षण तथा योजना तजुयमा 

(सबै) 
२ १२ ९ २ १ ३८ ३५ 

५२ ४५ ९७ 

४. िैंलगक समानता तथा सामालजक 

समावेशीकरण 
५ 

४५ १६ १२ ४ ७८ ३३ १३५ ५३ १८८ 

५. पणूय सरसिाइ ९ २३  २९ ५ ९ ५१ ५६ 
७९ ९४ १७३ 

६. जीलवकोपाजयन प्रवधयन (सबै) 
१५६ 

६१५ २५८ ८९ ११४ १३२५ १०८० २०२९ १४५२ ३४८१ 

७. सहकारी लवकास ७ १५ २१ ० ० ४५ ५१ 
६० ७२ १३२ 

८. चरणबद्ध पद्धलत बाहके लसंचाइ सम्बलन्ध 

तालिम/गोष्ठी 
३ ८ ९ ० ० २६ ३६ 

३४ ४५ ७९ 

९ जिवायु पररवतजन अनुकुिन/प्रकोप 

जोलखम न्यूनीकरण 
२ 

१२ १० २ ० २९ ५४ ४३ ६४ १०७ 

१० गाईँपालिका को क्षमता ऄलभवलृद्ध ६ १८ १६ ३ ८ ५६ ६४ 
७७ ८८ १६५ 

११ सधुाररएको चिुो, गोबर ग्याँस, 

सधुाररएको पालन घट्ट, सौययईजाय 
२ १ ३ १ ८ ० १८ 

२ २९ ३१ 

१२ सहयोगी संस्था तथा वास आकाइ 

कमयचारीहरुको क्षमता ऄलभवलृद्ध  
२ ० १ ० ० ६ १४ 

६ १५ २१ 

१३ लदवस तथा ऄलभयानहरु(सब)ै ३२ ३२१ ३७० १७१ १८७ ८९३ ७५६ 
१३८५ १३१३ २६९८ 

 जम्मा  
१३७९ ९५५ २०३ २४३ २९८७ ३३२७ ४५६९ ४५२५ ९०९४ 
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ग्रामीण जिस्रोत ब्यबस्थापन पररयोजना तेस्रो चरण सम्पन्न प्रलतबेदन 
 

१. पृष्ठभूलम 

 

u|fdL0f hn;|f]t Joj:yfkg kl/of]hgf g]kfn ;/sf/, o'/f]k]nL ;+3 / lkmgNof08 ;/sf/sf] ;+o'Qm nufgLdf 

;~rflnt kl/of]hgf xf] . of] kl/of]hgf lkmgNof08 ;/sf/n] ;g\ !(*( b]lv g]kfnsf] hn;|f]t If]qdf pknJw 

u/fpFb} cfPsf] k|fljlws tyf cfly{s ;xof]usf] lg/Gt/tf xf] . o;sf] klxnf] r/0f -@))^ b]lv @)!)_, bf];|f] r/0f 

-@)!) b]lv @)!^_ ;kmntfk"j{s ;DkGg e} t];|f] r/0f -@)!^ b]lv @)@@_ @)&( cfiff9 d;fGtdf ;DkGg x'Fb}5 . 

o'/f]k]nL ;+3n] gf]j]Da/ @)!& b]lv lkmgNof08 ;/sf/ dfkm{t kl/of]hgfdf cfly{s nufgL ug{ cf/De u/]sf] lyof] .  

of] kl/of]hgfsf] sfo{If]q g]kfnsf] s0ff{nL k|b]zsf x'Dnf / b}n]v tyf ;'b"/klZrd k|b]zsf bfr'{nf, a}t8L, 88]Nw'/f, 

afh'/f, aemfË, c5fd, 8f]6L / s}nfnLsf *^ j6f :yfgLo txx? dWo] @& j6f ufpFkflnsfx?df nlIft 

ufpFkflnsfsf] ?kdf sfo{qmd ;~rfng ePsf] lyof] eg] kl/of]hgf t];|f] r/0fdf $@ ufpF÷gu/kflnsfx?df 

;fljs nlIft uf=lj=;= jf k|:tfjgfdf cfwfl/t e} 5gf}6 ePsf of]hgfx? sfof{Gjg ePsf lyP .   

of] kl/of]hgf u|fdL0f hn;|f]t Joj:yfkg kl/of]hgf xf] . o;n] vfg]kfgL tyf ;/;kmfOsf cltl/Qm kfgLdf 

cfwfl/t hLljsf]kfh{sf lqmofsnfkx?df ;xof]u ub{5 . kl/of]hgfn] g]kfnsf] gofF /fHo ;+/rgf cg';f/ :yfkgf 

ePsf :yfgLo ;/sf/x? -ufpFkflnsf tyf gu/kflnsf_x?sf ;d'bfonfO{ k|bfg ug]{ ;]jf / cfkm\gf] lhDd]jf/L axg 

ug]{ sfo{df ;Ifd agfpg] sfo{df ;xof]u ub{5 . kl/of]hgfsf] ;xof]udf ;~rflnt lqmofsnfkx?k|lt ;d'bfosf] 

ckgTj :yfkgf u/L lbuf]kgf sfod ug{ :yfgLo :t/df ;~rfng x'g] ef}lts lgdf{0f tyf cGo lqmofsnfkx?sf] 

of]hgf th'{df, sfof{Gjog, ;~rfng tyf dd{t ;Def/ pkef]Qmf ;ldltn] ub{5 . 

kl/of]hgf t];|f] r/0fsf] ;xof]udf cfly{s aif{ @)&@÷)&# b]lv cfly{s aif{ @)&*÷)&( ;Dd eujtLdfO{ 

ufpFkflnsfdf ;~rfng ePsf vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tf, hLljsf]kfh{g, gjLs/0fLo phf{ tyf hnjfo' 

kl/jt{g cg's'ng÷ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0f Pjd\ Ifdtf ljsf;sf lqmofsnfkx? / ltgsf] pknJwLx?nfO{ ;d]t 

;dfj]z u/L of] k|ltj]bg tof/ ul/Psf] 5 .   

 

 

 

 

२. उपिब्धी 

२.१ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 

kl/of]hgfsf] ;xof]udf ufpFkflnsfaf6 tof/ ePsf] hnpkof]u u'?of]hgfdf k|fydLstf to eP adf]lhd 

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO :jR5tfsf] If]qdf kl/of]hgf t];|f] r/0fsf] cjlwdf ljleGg of]hgfx?sf] 
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sfof{Gjog ePsf] 5 . h;sf] ljj/0f lgDg adf]lhd 5 .  

क) खानेपानी तथा बहु-उपयोगी योजना  

अ) लनमाजण सम्पन्न जम्मा खानेपानी तथा सरसफाईका योजनाहरु 

 

िम 

सखं्या  

प्रलवलध प्रकार िाभालन्वत घरधरुी सखं्या िाभालन्वत 

जनसखं्या दलित जनजालत ऄन्य जम्मा 

१ ग्रयालभटी सावयजलनक १९९ ० ३९२ ५९१ ३७७८ 

२ ग्रयालभटी लनलज ४८३ ५८ १०४९ १५९० १००२० 

 जम्मा  ६८२ ५८ १४४१ २१८१ १३७९८ 

आ) लनमाजण सम्पन्न जम्मा बहुउपयोगी खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरु 

ि स ं प्रलवलध प्रकार िाभालन्वत घरधरुी सखं्या िाभालन्वत 

जनसखं्या दलित जनजालत ऄन्य जम्मा 

१ खानेपानी तथा परम्परागत 

लसचंाइ  

ग्रालभटी ० ० ० ० ० 

२ खानेपानी तथा अधलुनक  

लसचंाइ  

ग्रालभटी  ५३ ० ११५ २०३ ११८७ 

 जम्मा  ५३ ० ११५ २०३ ११८७ 

ख )सरसफाइ 

अ) खुिा लदसा मुि के्षत्र घोषणा सम्बलन्ध सांलक्षप्त जानकारी  

 

 

 

आ) पुणज सरसफाइ  

;d'bfo :t/df vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tfdf ;'wf/ u/L k"0f{ ;/;kmfOo'Qm ufpF3/ ;'lgZrt ug]{ sfo{qmd 

cGt/ut kl/of]hgfn] o; eujtLdfO{ ufpFklnsf cGt/utsf laleGg 3/w'/L, ;d'bfo, ;+3 ;+:yf, ;d'x, laBfno, 

of]hgf :t/df vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tfsf ;DalGw ;+/rgfx?sf] lgdf{0f ;+u;+u} laleGg Ifdtf ljsf;sf 

s[ofsnfkx? ;~rfng u/L k"0f{ ;/;kmfOo'Qm 

िम 

सखं्या  

सालबकको गालवसहरुको नाम  खुिा लदसा मकु्त क्षेत्र घोषणा भएको 

लमलत  

कैलियत 

१ पगनाथ गा लव स  २०६८।१२।६ गते   

२ रुम गा लव स  २०७१।०९।१९ गत े  

३ महेितोिी गा लव स  २०६८।१२।०६ गत े  

४ जगनाथ गा लव स २०६९।०२।१९ गते   

५ कट्टी गा लव स  २०७०।०९।१० गत े  

६ बडाभरैव गा लव स  २०६८।०९।१० गते   
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3/, 6f]n tyf a:tL,   / of]hgf ;'lgZrt ug]{ sfo{df ;xof]u k'/\ofO ;d'bfosf] hLjg:t/df ;'wf/ ug]{ k|of; 

u/sf] 5 . o;sf ;fy} vfg]kfgL, ;/;KfmfO{ tyf :jR5tf cj:yfsf] lbuf]kfgf tyf ;+:yfut ljsf;sf] nflu 

ufpFkflnsf, lhNnf, kl/of]hgf, k|b]z tyf ;+l3o txdf laleGg ;dGjoTds tyf ;DaGw lj:tf/ ;DaGwL l;sfO{ 

cfbfg k|bfg tyf ;ldIff sfo{zfnfx? ;d]t ;~rfng u/]sf] 5 . o; sfo{ cGt/ut kl/of]hgf tyf 

ufpFkflnsfsf] ;o'FQm nufgLdf ;DkGg u/]sf * j6f vfg]kfgL tyf ;/;KfmfO{ of]hgfsf %$$ 3/w'/Lx?nfO{ k'0f{ 

;/;kmfO{ pGd'v If]q ;'lglZrttf ul/Psf] 5 h'gs'/f tnsf] cg';'rL %+=pNn]v ul/Psf] 5 eg] kl/of]hgfsf] 

;xhLs/0fdf k"0f{ ;/;kmfO{ ;'lgZrttf 3f]if0ff ug{sf nfuL vfg]kfgL ;/;KfmfO{ :jR5tf sfo{ljlw @)&% cg';f/ 

lgDg adf]lhdsf r/0fa4 lqmofsnfkx? ;+rfng ul/Psf] lyof] . 

qm ;+ ;~rfng u/]sf lqmofsnfkx? tyf ultljlw ljj/0f ePsf] kl/jt{g tyf d'Vo pknlAw 

! 
a:tL, of]hgf tyf j8f :tl/o k'0f{ ;/;kmfO 

;DalGw cj:yf cWoog tyf tYof+s ;+sng 
k"0f{ ;/;kmfO{sf] jf:tljs cj:yf klxrfg 

@ 
laleGg cfdf ;d'x? u7g, Ifdtf ljsf; tyf 

kl/rfng  

Ifdtf ljsf; tyf k"0f{ ;/;kmfOsf nflu 

dx;';Ls/0f 

# ;/;kmfO k|aw{s 5gf}6, tflnd tyf kl/rfng ;/;kmfO kl/rfngdf ;xof]u 

$ k|of]ustf{ d}qL jf; ;+/rgfx?sf] lgdf{0f  

% 

;d'bfo tyf of]hgf :t/df vfg]kfgL ;/;kmfO 

tyf :jR5tf ;DalGw Ifdtf ljsf; tyf 

cfgLafgL kl/jt{g ;DalGw tflnd 

dx;';Ls/0f tyf k"0f{ ;/;kmfO cleofgdf 

;xof]u 

^ 

3/w'/Lx?df k"0f{ ;/;kmfO cj:yfsf] :j—
cg'udg k|4tL :yfkgf tyf SHP x?sf] lgoldt 

3/e]6 

:j—cg'udg k4ltsf] :yfkgf, cg'udg / 

k|lta]bgdf ;xhtf 

&= 

;/;kmfO ;DalGw laleGg lbj;x? -;/;kmfO 

;Ktfx, laZj kfgL lbj; / laZj rkL{ lbj;_ 

dfkm{t hgr]tgf k|efj  

hgr]tgf k|efj ug{ ;xhtf 

*= j8f tyf kflnsf :t/df ;/;kmfO ;Dd]ng 
j8f tyf ufpFkflnsfsf] k"0f{ ;/;kmfOsf] nIf 

lgwf{/0f tyf 3f]if0ff kq tof/ 

( 

j8f tyf ufpFkflnsf :tl/o ;/f]sf/jfnfx? / 

hg lgaf{lrt k|ltlglw x?nfO k"0f{ ;/;kmfO 

;DalGw tflnd 

jf; sfo{qmd kl/rfngdf ;xh 

!) 

k"0f{ ;/;kmfO pGd'v 3/w'/L tyf of]hgf :t/df 

k'/:sf/ :j?k laleGg ;/;kmfO ;fdfu|Lx? 

lat/0f  

k"0f{ ;/;kmfO k|j4df pTk|]/0ff eO k"0f{ ;/;kmfO 

of]hgf 3f]if0ffdf ;xof]u 

!! 

j8f tyf ufpFkflnsf :tl/o ;/f]sf/jfnx? ;+u 

k"0f{ ;/;kmfO ;DalGw k|ult ;ldIff tyf of]hgf 

of]hgf th{'df uf]i7L 

sfo{qmdsf] hfgsf/L tyf hafkmb]lxtfsf] ljsf; 

tyf k"0f{ ;/;kmfO of]hgf 3f]if0ffdf ;xof]u 

!@ 
jf; cj:yfsf] cg'udg tyf cf}krfl/s ?kdf 

k"0f ;/;kmfO of]hgf 3f]if0ff sfo{qmdx? 
 

इ) लवद्यािय खानेपानी, सरसफाइतथा स्वच्छता कायजिम  

@= laBfno :tl/o vfg]kfgL, ;/;kmfO{ tyf :jR5tfsf -laBfno tLg tf/f k|j4g sfo{qmd _ ultlalwx? 

laBfno :t/df vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf 
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:jR5tfdf ;'wf/ u/L ltgtf/f laBfno ;'lgZrt ug]{ sfo{qmd cGt/ut kl/of]hgfn] o; eujtLdfO{ ufpFkflnsf 

cGt/utsf laBfnox?df vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tf ;DalGw ;DalGw laleGg ;+/rgfx?sf] lgdf{0f ;+u;+u} 

laleGg Ifdtf ljsf;sf s[ofsnfkx? ;~rfngsf dWodaf6 laBfnosf] plrt k7gkf7gsf] aftfj/0f ;[hgf ug]{ 

k|of; u/sf] 5 . o;sf ;fy} laBfno vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tfsf] lbuf]kfgf, lg/Gt/tf tyf ;+:yfut 

ljsf;sf] nflu ufpFkflnsf, lhNnf, kl/of]hgf, k|b]; tyf ;+l3o txdf laleGg ;dGjoTds tyf ;DaGw lj:tf/ 

;DalGw l;sfO cfbfg k|bfg tyf ;ldIff sfo{zfnfx? ;d]t ;~rfng u/]sf] 5 . laBfno jf; sfo{ cGt/ut 

kl/of]hgfn] u/]sf d'Vo s[ofsnfkx? tyf pknlAwx? o; sfo{ cGt/ut kl/of]hgfn] u/]sf d'Vo s[ofsnfkx? 

tyf pknlAwx? tnsf] tflnfsf g+ ^ df pNn]v ul/Psf] 5 eg] kl/of]hgfsf] ;xhLs/0fdf ltgtf/f ;'lgZrt 

ePsf laBfnox?sf] ;"lr nufot yk la:t[t ljj/0f cg";'lr=df pNn]v ul/Psf] 5 . 

 

qm ;+ ;~rfng u/]sf lqmofsnfkx? tyf ultljw ljj/0f 
ePsf] kl/jt{g tyf d'Vo 

pknlAw 

! 
ufpFkflnsfdf /x]sf laBfnox?sf] jf; ;DalGw laBfdfg cj:yfsf] 

tYof+s ;+sng tyf ljin]if0f 

laBfnosf] af:tljs jf; 

cj:yfsf] hfgsf/L k|fKt 

@ laBfnox?sf] jf; of]hgf tof/Ldf ;xhLs/0f jf; of]hgfsf] vfsf tof/ 

# 
laBfno afn Snax?nfO laBfno jf; ;DalGw Ifdtf ljsf; 

tflnd tyf kl/rfng 

laBfno jf; kl/rfngdf 

;xhLs/0f 

$ 
laBfnodf vfg]kfgL nufot ljleGg jf; ;DalGw k|of]ustf{d}qL 

;+/rgfx?sf] lgdf{0f 
 

% 
laBfno, lzIfs, Aoj:yfkg ;ldlt, afn Sna / laBfno jf; 

;L;LnfO Ifdtf ljsf; tflnd  

laBfno jf; kl/rfngdf 

;xof]u 

^ 

kflnsf tyf lhNnf :t/df laBfno, lzIfs, Aoj:yfkg l;dlt, afn 

Sna, jf; kmf]sn lzIfs / laBfno jf; ;L;L ;+u ltgtf/f 

;'lgZrttf ;DalGw sfo{zfn uf]i7L   

laBfno jf; kl/rfng tyf 

ltgtf/f laBfno 3]if0ff sfo{df 

;xof]u 

^ 

k|b]; :t/df laBfno vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tf k|j4g 

;DalGw ufpFkflnsf lzIff OsfO k|d'v, ;+l3o / k|b]; :tl/o 

;/f]sf/jfnfx? ;+u l;sfO of]hgf th'{df, k|ult ;ldIf tyf l;sfO 

cfbfgk|bfg uf]i7L 

;dGjo tyf ;/f]sf/jfnfx? 

;+u ;DaGw lj:tf/ 

& lgoldt cg'udg tyf cf}krfl/s 3f]if0ff sfo{qmdx?df ;xof]u  

 

 

 

 

 

ई) योजना लदगोपना व्यवस्थापन  

योजना लदगोपना व्यवस्थापनको िालग 

लनधाजररत िक्ष  
गररएका लियाकिापहरु/उपिलब्ध अगामी लदनमा गनुज पने लियाकिापहरु   
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1. वास व्यवस्थापन बोडज अवधारणा को 

प्रभावकारी कायाजन्वयन  

 सलिय वास व्यवस्थापन बोडय  

 अवश्यक कमयचारीहरु सलहत सलिय वास 

आकाइ  

 प्रभावकारी लनयमन सलहत को गा .पा .

स्तरीय खा.पा .योजना संचािन तथा ममयत 

सम्भार कोष  

 सबै खा .पा .योजनाहरु ईपभोक्ता सलमलत 

संजाि र सहकारीमा अवद्ध 

 ई .स.हन लनयलमत नपमा ररपोलटिंग  

गरररहकेो ऄवस्था 

 योजनाहनको  वषयमा दइु पटक ऄनगुमन 

गने पद्दलत संस्थागत भएको  

 परुस्कार तथा दण्ड प्रणािी कायायन्वयन 

भएको  

 WASH सचुना प्रणािी स्थापना  

ऄध्यावलधक हुने गरेको  

 सबै योजनाहरुमा खा .पा .सरसिाआ तथा 

स्वच्छताा व्यवस्थापन काययलवलध तयार 

भै कायायन्वयन भएको 

2. मयाजलदत मलहनावारी  व्यवस्थापन 

लनदेलशका को प्रभावकारी कायाजन्वयन  

 मायायलदत मलहनावारी व्यवस्थापन क्षमता 

लवकास काययलवलध गाईँ काययपालिका 

बाट स्वीकृत भै कायायन्वयन भएको 

 मलहनावारी भएको बेिा चपी र धारा 

प्रयोग गने घर धरुीहरु को संख्या वलृद्ध हुन े

गरेको  

 WASH supply chain स्थापना भै 

सलिय भएको  

 मलहनावारी संग जोलडएका कुसंस्कारहरु 

िलमक रुपमा ऄन्त्य हुँद ैगरेको 

3. पूणज सरसफाइ तथा School WASH 

कायजिमको प्रभावकारी कायाजन्वयन  

 गाईँपालिका पणूय सरसिाआलतर ऄग्रसर हुदँ ै

गरेको  

 गाईँपालिका भररका सबै लवदद््यािय तीन 

तारे सूचक हालसि गद ैगरेका  

 

 वास व्यवस्थापन लनदेलशका स्वीकृलत  

 मयायलदत मलहनावारी व्यवस्थापन 

लनदलेशका स्वीकृलत  

 वास आकाइ को स्थापना तथा संचािन  

 योजनाहरुको रुत ऄध्ययन तथा वास 

व्यवस्थापन बोडय संग छििि  

 NWASH Survey 

 योजनाको संचािन तथा ममयत सम्भार 

सम्बलन्ध महशलुसकरण अम भेिा  

 वालषयक साधारण सभा तथा ई .स .गठन 

पनुगयठन  

 ई .स .दताय/ नलवकरण 

 ममयत सम्भार काययकताय तालिम 

)अधारभतू तथा पुनतायजगी (  

 Cooperative in WASH गोष्ठी  

 ईपभोक्ता सलमलतको खानेपानी, 

सरसिाआ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन 

काययलवलध तयारर 

 प्रालवलधकिाइ पानीको गुणस्तर जांच 

तािीम  

 ममयत सम्भार काययकताय पररचािन  

 पालन महसिु लनधायरण  

 ई .स .संजाि गठन  

 ई .स .संजािका ऄध्यक्षहरुिाइ तालिम  

 ई .स .संजाििाइ तालिम  

 गा .पा .स् तरीय खा .पा .योजना ममयत 

सम्भार संचािन काययलवलध गा.पा.बाट 

स्वीकृलत  

 ई .स.हरुको िालग गा.पा .स्तरीय 

संचािन तथा ममयत सम्भार 

व्यवस्थापन/पालन सरुक्षा/जिवाय ु

पररवतयन ऄनुकुिन/प्रकोप जोलखम 

न्यनूीकरण तालिम 

 योजनाहरु सहकारीमा अबद्ध 

 वास व्यवस्थापन ऄवधारणा सम्बलन्ध 

वडा स्तरमा ई .स.िाइ तालिम  

 सचुना, लशक्षा, संचार सामग्री प्रकाशन 

तथा लवतरण   

 वालषयक साधारण सभा तथा ई .स .गठन 

पनुगयठन  

 ई .स .दताय तथा नलवकरण  

 वास व्यवस्थापन ऄवधारणा सम्बलन्ध 

वडा स्तरमा ई .स.िाइ तालिम  

 सचुना, लशक्षा, संचार सामग्री प्रकाशन 

तथा लवतरण   

 ममयत सम्भार काययकताय तालिम 

)अधारभतू तथा पुनतायजगी (  

 संचािन तथा ममयत सम्भार कोष स्थापना  

 ई .स.हरुको िालग गा.पा .स्तरीय संचािन 

तथा ममयत सम्भार व्यवस्थापन/पालन 

सरुक्षा/जिवाय ु पररवतयन 

ऄनकुुिन/प्रकोप जोलखम न्यनूीकरण 

तालिम 

 पालन सरुक्षा योजना तालिन तथा तयारर  

 ईपभोक्ता सलमलतको खानेपानी, सरसिाआ 

तथा स्वच्छता व्यवस्थापन काययलवलध 

तयारर  

 Cooperative in WASH (सलमक्षा (

गोष्ठी  

  ममयत सम्भार काययकताय लनयलुक्त तथा 

पररचािन  

 पालन महसिु लनधायरण तथा संकिन  

 ई .स .संजािका ऄध्यक्षहरुिाइ 

पनुतायजगी तालिम  

 ई .स .संजाििाइ पनुतायजगी तालिम  

 योजनाहरु ई .स .संजाि र सहकारीमा 

अबद्ध  

 पानीको गणुस्तर जाँच प्रयोगशािा 

संचािन  

 गा .पा .स्तरीय संचािन तथा ममयत 

सम्भार कोष स्थापना 

 RM WASH MIS संचािन तथा 

लनयमन  

 ई .स .हरुिे वालषयक रुपमा प्रलतवेदन गने  

 योजनाहरुको ऄनुगमन )वषयमा २ पटक(  

 योजनाहरुको वालषयक मु् यांकन  
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 गापामा  पानीको गणुस्तर जांच     

प्रयोगशािा स्थापना 

 प्रालवलधकिाइ पानीको गुणस्तर जांच 

पनुतायजगी तािीम  

 NWASH data validation 

 WASH Plan तयारर 

 RM WASH MIS स्थापना   

 

 

 

 परुस्कार तथा दण्ड  

 वास व्यवस्थापन बोडय र वास आकाआको 

संस्थागत सुलरलधकरण करण  

 ई .स .संजािको संस्थागत सुलरलधकरण  

 WASH supply chain स्थापना तथा 

प्रबधयन  

 मायायलदत मलहनावारी व्यवस्थापन क्षमता 

लवकास काययलवलध गाईँ काययपालिका 

बाट स्वीकृत 

 पणूय सरसिाआ प्रबधयन  

 School WASH प्रबधयन  

 समग्रमा वास व्यवस्थापन बोडय 

ऄवधारणाको संस्थागत लवकास 

२.२  जीलवकोपाजजन प्रबर्द्जन 

s_  3/jf/L, cfocfh{g, n3'pBd tyf s[lif Aoj;fo tyf ax'pkof]lu k|ljlw lj:tf/ ultljlw 

!=  3/jf/L Joj:yfkg 

o; uf=kf= df lgdf{0f ePsf vfg]kfgL of]hgf If]qsf 3/w'/Lx?nfO{ ;d]6\g] u/L tflnd tyf jLpljhg ;xof]u pknAw 

u/fO{ kf]if0fdf ;'wf/ ug{ tflnsf @=! cg';f/ (& 3/jf/L Aoj:yfkg ;d"xx? u7g u/L kl/rfng ul/Psf 5g\ . df};d 

cg';f/sf] t/sf/L, d;nf afnL, kmnkm"n tyf 8fFn]3f;x? pTkfbg u/L hLljsf]kfh{g ul//x]sf 5g\ . lj:t[t hfgsf/Lsf] 

nflu 3/jf/Lsf] ljj/0f cg';"lr s -!_ df ;dfj]z ul/Psf] 5 . 

tflnsf @=!M jf8{ cg';f/ 3/jf/L ;d"xx? ePsf 3/w'/L ;+Vof / nfeflGjt hg;+Vof 

jf8{ 

g+= 

hDdf 

3/w'/L 

;+Vof 

3/jf/L 

;d"x 

;+Vof 

;d]l6Psf 3/w'/L nfeflGjt hg;+Vof s}lkmot 

hDdf blnt hg 
hflt 

cGo hDdf blnt hg  
hflt 

cGo 

१. १ ४७८ १२ ३०१ ११४ ० १८७ १४५० ५६१ ० ८८९  

२.  ३९२ ११ २८९ ९० ० १९९ १४९८ ४७२ ० १०२६  

३.  ४५५ १६ ३६१ ५७ ० २६७ १८५४ ३८९ ० १४६५  

४.  ५८९ १४ ४२० १०९ ० ३११ २१६७ ५६८ ० १५९९  

५.  ३९८ १४ ३४८ १२३ ३१ २४२ १७८९ ५०३ १५२ ११३४  

६.  ५३१ १८ ४५३ ८८ २३ ३४२ २२५६ ४४१ ११९ १६९६  

७.  ५२० १२ २७८ १०३ ० १५३ १४५६ ५६१ ० ८९५  

 hDdf ९७ २४५० ६८४ ५४ १७०१ १२४७० ३४९५ २७१ ८७०४  

 

 

@=  s[ifs ;d"x cfocfh{g k|j4{g 

o; uf=kf= df Aoj;flos pTkfbgsf] ;DefjgfnfO{ dWogh/ ub}{ kfgLsf >f]t tyf of]hgfx?sf] ax'cfoflds pkof]u ub}{ 

!@$ 3/w'/Lx?nfO{ ;d]6\g] u/L tflnd tyf jLpljhg ;xof]u pknAw u/fO{ cfo cfh{gdf a[l4 ug{ tflnsf @=@ cg';f/ % 
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j6f cfo cfh{g ;d"xx? u7g u/L kl/rfng ul/Psf 5g\ .  

tflnsf @=!M jf8{ cg';f/ cfocfh{g ub}{ cfPsf 3/w'/L ;+Vof / nfeflGjt hg;+Vof 

jf8{ g+= cfo 

cfh{g 

;d"x 

;+Vof 

;d]l6Psf 3/w'/L nfeflGjt hg;+Vof cf}ift 

aflif{s 

cfDbfgL ?= 

s}lkmot 

hDdf blnt hghfl

t 

cGo hDdf blnt hghflt cGo 

४ ३ ७६ १३ ० ६३ ४३९ ६९ ० ३७० ६५०००  

६ २ ४८ १२ ० ३६ २६१ ६३ ० १९८ ६००००  

जम्मा  १२४ २५ ० ९९ ७०० १३२ ० ५६८ ६३०००  

 

df};dL tyf a]df};dL tyf cGo cfo cfo cfh{gsf ls|ofsnfkx?sf] dfWodaf6 k|To]s s[ifsx?n] jflif{s slDtdf ?= 

@%))) b]lv ?= !))))) ;Dd cfDbfgL ub}{ cfO/x]sf 5g\ . lj:t[t hfgsf/Lsf] nflu cfo cfh{gsf] ljj/0f cg';"lr s -

@_ df ;dfj]z ul/Psf] 5 . 

#= Knfli6s 3/ -ks]6 If]q_ ljsf; tyf ;xof]u 

o; uf=kf= df $ j6f :yfgdf cfo cfh{gsf nflu Knfli6s 3/ ks]6 If]q ljsf; u/L :yfgLo s[ifsx? nfO{ cfo cfh{gdf 

6]jf k'/\ofOsf] 5 eg] ;d"xsf ;b:o 3/w'/Lx?n] a]df};dL t/sf/L v]tL u/L pkh las|L ub}{ cfo cfh{g u/L hLljsf]kfh{g 

ub}{ cfO/x]sf 5g\ . ahf/, ;8s, kfgL, nufgL tyf ;d'bfosf] OR5f cg';f/ tflnd lbO{ Knfli6s 3/ lgdf{0fsf] nflu 

cfjZos kg]{ ;fdu|Lx? pknAw u/fO{ ;d"xdf cfwfl/t ahf/Ls/0f ug]{ p2]Zon] Knfli6s 3/ ks]6sf] cjwf/0f ljsf; 

ul/Psf] xf] . 

tflnsf @=#M Knfli6s3/ ks]6 If]qx? / cfocfh{g ub}{ cfPsf 3/w'/L / nfeflGjt hg;+Vof 

:yfg ;d"xsf] gfd ;d]l6Psf 3/w'/L nfeflGjt hg;+Vof cf}ift 

aflif{s 

cfDbfgL ?= 

s}lkmot 

h
D
d
f 

b
ln

t
 

h
g
h
fl
t
 

c
G
o
 

h
D
d
f 

b
ln

t
 

h
g
h
fl
t
 

c
G
o
 

मन्घर  रोकायटोि  २५ ३ ० २२ १५९ २५ ० १३४ ४००००  

ठुिोपगनाथ ठुिोपगनाथ ९ ० ० ९ ५१ ० ० ५१ ४५०००  

लचलपनतडा  भेरेखोिा  २४ ० ० २४ १२६ ० ० १२६ ५००००  

लचलपन  काढाँ १७ ० ० १७ ९२ ० ० ९२ ३५०००  

बडाभैरव  खोर  २४ २ ० २२ १४१ १४ ० १२७ ३५०००  

जम्मा   ९९ ५  ९४ ५६९ ३९ ० ५३०   

 

Knfli6s 3/af6 a]df};dL t/sf/L v]tL u/L k|To]s s[ifsx?n] jflif{s slDtdf ?= #%))) b]lv ?= !%)))) ;Dd cfDbfgL 

ub}{ cfO/x]sf 5g\ / of] cfDbfgLsf] /fd|f] >f]t ePsf] 5 . 

$= cu'jf s[ifs ljsf; tyf kl/rfng 

o; uf=kf= df ;+rfng ul/Psf 3/jf/L ;d'xx?nfO{ ;ls|o u/fO{ /fVg / cfjZos k|fljlws ;xof]u ug{ k|To]s 3/jf/L 

Aoj:yfkg ;d"xaf6 @ hgfsf b/n] s'n &@ hgf cu'jf jf gd"gf s[ifs ljsf; u/L kl/rfng ul/Psf] 5 / cfkm\gf] 

;d"xdf cfOkg]{ ;d:ofx? xn ug{ ;xof]u ul//x]sf 5g\ . cu'jf s[ifsx?sf] ljj/0f cg';"lr s -$_ df /flvPsf] 5 . 

%= :yfgLo >f]t JolQm ljsf; tyf kl/rfng 

o; uf=kf= df ;+rfng ul/Psf 3/jf/L tyf pGgt Aoj;flos ;d'xx?nfO{ ;ls|o u/fO{ /fVg / cfjZos 
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k|fljlws ;xof]u ug{ k6s k6s u/L ljleGg  % hgf :yfgLo >f]t AolSt ljsf; u/L kl/rfng ul/Psf] 5 / xfn 

lgoldt ?kdf ;]jf lbO/x]sf 5g\ . 

tflnsf @=%M :yfgLo >f]t AolStx?sf] cjl:ylt / ;]jf k|jfx 

s|=;= gfd y/ 7]ufgf ;]jf ug{ ;Sg] jf ub}{ cfPsf] jf8{x? 

१ नलवन दाहाि भगवतीमाइ गाईँपालिका- ६ शलनगाईँ भगवतीमाइ गाईँपालिका १,३,५,६ र ७ 

२ लनमयिा खडका भगवतीमाइ गाईँपालिका -५ कट्टी भगवतीमाइ गाईँपालिका ४ र ५ 

३ सलुनता शाही  भगवतीमाइ गाईँपालिका -२ रुम  भगवतीमाइ गाईँपालिका १ र २ 

४ खलम्बरा रोकाय  भगवतीमाइ गाईँपालिका – ६ लचलपन  भगवतीमाइ गाईँपालिका ६ 

५ सपना खड्का  भगवतीमाइ गाईँपालिका  -२ बसे्तडा  भगवतीमाइ गाईँपालिका ७  

 

^= ax'p4]ZoLo g;{/L :yfkgf tyf ;xof]u 

o; uf=kf= df s[ifs ;d"xx?nfO{ cfjZos t/sf/L, kmnkm"n, d;nfafnL, 8fn]3fF; tyf cGo >f]t ;+/If0fsf] nflu 

cfjZos kg]{ lj?jfx? :yfgLo:t/df pknAw u/fpg] p2]Zon] g;{/Lsf] nflu cfjZos ;fdu|Lx? tyf tflnd pknAw 

u/fOPsf] 5 / tflnsf @=^ cg';f/sf ;]jf k|bfos ljsf; ul/Psf] 5 . 

tflnsf @=^M :yfg cg';f/ ljsf; ul/Psf g;{/Lx? 

s|=;+= gfd y/ 7]ufgf -g;{/L /x]sf] :yfg_ ;]jf ug{ ;Sg] jf ub}{ 

cfPsf] jf8{x? 

१ नेत्र बहादरु थापा  भगवतीमाइ – ४ मन्घर  पालिका भरी 

२ प्रमे बहादरु रोकाय  भगवतीमाइ – ४ मन्घर  पालिका भरी  

३ बीर बहादरु थापा  भगवतीमाइ -४ मन्घरचौर  भगवलतमाइ -४  

४ बम बहादरु खत्री  भगवलतमाइ -६ लचलपनतडा  भगवतीमाइ १,२ र ३ 

५ लचत्र बहादरु रोकाय  भगवतीमाइ – ६ लचलपनतडा  भगवतीमाइ १,२ र ३ 

५ िोक बहादुर शाही  भगवतीमाइ -२ रुम  भगवतीमाइ २  

६ हमेन्त रेग्मी  भगवतीमाइ -३ महेिेतोिी  भगवतीमाइ ३ 

७ लनम बहादरु थापा  भगवतीमाइ -७ खगेना  भगवतीमाइ ७  

८ भपुेन्र बुढा  भगवतीमाइ – ७ खोर  भगवतीमाइ ७ 

९ लहकमत थापा  भगवतीमा -१ पगनाथ  भगवतीमाइ १ 

१०  लकस्न बहादुर भण्डारी  भगवतीमाइ -७ पानीमिु  भगवतीमाइ ७ 

११ शम्शेर शाही  भगवतीमाइ – ५ कट्टी  भगवतीमाइ ५ 

१२ जीवन शाही भगवतीमाइ -७ खोर  भगवतीमाइ ७  
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१३ लदपक खत्री  भगवतीमाइ -१ हुिाक टाकुरा  पालिका भरी  

१४ हरर थापा  भगवतीमाइ १ बालबयातडा  भगवतीमाइ १  

१५  चन्र बहादरु थापा  भगवतीमाइ -१ पगनाथ भगवतीमाइ १ 

१६ शशुीिा थापा  भगवतीमाइ – १ पगनाथ भगवतीमाइ १ 

१७ िोक बहादुर थापा  भगवतीमाइ -१ पगनाथ भगवतीमाइ १ 

    
&= Pu|f]e]6 ljsf; tflnd tyf k|j4{g ;xof]u 

o; uf=kf= df s[ifs ;d"xx?nfO{ cfjZos t/sf/L, kmnkm"n, d;nfafnL, 8fn]3fF; tyf cGo afnLx?sf] pTkfbgsf][ nflu 

cfjZos kg]{ ;fdu|Lx? :yfgLo:t/df pknAw u/fpg] p2]Zon] Pu|f]e]6 :yfkgfsf] nflu cfjZos tflndx? -jLpljhg 

pTkfbg, ;'/lIft ljiffbL Aoj:yfkg cg'dlt kq, /]s8{ vfVg] tyf Aoj;flos of]hgf lgdf{0f_ tyf ;fdu|Lx? pknAw 

u/fOPsf] 5 / tflnsf @=^ cg';f/sf Pu|f]e]6 ;]jf k|bfos ljsf; ul/Psf] 5 . 

tflnsf @=&M o; ufpFkflnsfdf ljsf; ul/Psf Pu|f]e]6x? 

s|=;+= Pu|f]e]6jfnfsf] gfd y/ 7]ufgf -Pu|f]e]6 /x]sf] :yfg_ Pu|f]e]6sf] gfd 

१ भपुेन्र रेग्मी  भगवतीमाइ -२ बसे्तडा बजार  रेग्मी एग्रोभटे सने्टर  

*= s[lif Aoj;fo k|j4{g ;xof]u 

o; uf=kf= df % j6f :yfgdf s[lifdf cfwfl/t Aoj;fox? ljsf; tyf k|j4{g ul/Psf] 5 . ;d"x tyf ;xsf/L dfkm{t 

k|:tfjgfsf] cfwf/df :yfgLo >f]t ;fwgdf cfwfl/t Aoj;fo ;+rfng ug{sf] nflu tflnd tyf of]ubfgdf cfwfl/t cg'bfg 

pknAw u/fOPsf] 5 . lo Aoj;foaf6 s'n !@$ 3/w'/Lsf&)) hg;+Vof nfeflGjt x'g] u/L cfo cfh{g a[l4df 6]jf 

k'/\ofOsf] 5 . ljsf; ul/Psf s[lif Aoj;foaf6 @%  blnt 3/w'/L, (( cGo 3/w'/L nfeflGjt ePsf 5g\ eg] &@ dlxnfx? 

nfeflGjt ePsf 5g\ . 

tflnsf @=*M o; ufpFkflnsfdf k|j4{g ul/Psf s[lif Aoj;fox? 

 (= ax'pkof]u kfgL k|0ffnL Aoj;flos of]hgf ljsf; tyf sfof{Gjog 

s|=;+= k|j4{g ul/Psf] s[lif 

Aoj;fosf] gfd 
7]ufgf ;+rfnssf] gfd  

१ ओखरखतेी  भगवतीमाइ ४ र ५  बहुईद्दशे्यीय मन्घर दोबाटो कृषक समहु 

२ लकलव खतेी  भगवतीमाइ १ र ६ मालिका बहुईद्दशे्यीय कृलष समहु  भगवतीमाइ १ 

 सगरमाथा कृलष समहु भगवतीमाइ ६ 

३ एभोकाडो भगवतीमाइ गाईँपालिका १-७  छनौट गररएका ६० कृषकहरु  

४ च्याईखेती  भगवतीमाइ गाईँपालिका -१ र २ 

बसे्तडा बजार  

नवज्योलत कृलष समहु भगवतीमाइ -१ बसे्तडा  

प्राथना कृलष समहु भगवतीमाइ -२ बसे्तडा  
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o; uf=kf= df @ j6f ax'pkf]uL of]hgfdf cfo cfh{g a[l4sf nflu @)# 3/w'/L nfeflGjt x'g] u/L Aoj;flos of]hgf 

lgdf{0fdf ;xof]u u/L kfgLsf] ;d'lrt k|of]usf] dfWodaf6 cfo cfh{gdf 6]jf k'/\ofOsf] 5 eg] ;d"xsf ;b:o 3/w'/Lx?n] 

df};dL tyf a]df};dL t/sf/L v]tL u/L pkh las|L ub}{ cfO/x]sf 5g\ . o; of]hgf cGt/ut s[ifs ;d"xx?n] v]tL ub}{ 

cfO/x]sf 5g\ . 

tflnsf @=(M ax'pkof]uL kfgL k|0ffnL Aoj;flos of]hgf ljsf; eO{ sfof{Gjog ePsf of]hgfx? 

s|=;= ax'pkof]uL of]hgfsf] gfd 7]ufgf pTkfbg eO/x]sf] s[lif pkh 

१ ठुिोपगनाथ बहुईपयोगी खानेपानी 

तथा सरसिाइ योजना  

भगवतीमाइ गाईँपालिका -१ 

पगनाथ  

बेमौसमी तरकारीहरु (कािँा, िलसय,  करेिा, 

टमाटर,बन्दा काईिी अदी) 

परम्परागत ऄन्नबािी तथा ईन्नतजातको 

ऄन्नबािीहरु  

२ दनुी बहुईपयोगी खानपेानी तथा 

सरसिाइ योजना  

भगवतीमाइ -७ बडाभरैव  बेमौसमी तरकारीहरु (कािँा, िलसय,  करेिा, 

टमाटर,बन्दा काईिी अदी) 

परम्परागत ऄन्नबािी तथा ईन्नतजातको 

ऄन्नबािीहरु  

v_  hLljsf]kfh{g If]qsf d'Vo pknlAwx? 

s_ 3/jf/L, cfocfh{g, n3'pBd tyf s[lif Aoj;fo tyf ax'pkof]lu k|ljlw lj:tf/ ultljlw 

 ufpFkflnsfsf] hLljsf]kfh{g sfof{Gjog of]hgf lgdf{0f ePsf] / ;f]lx cg';f/ hLljsf]kfh{gsf 

ls|ofsnfkx?sf] sfof{Gjog x'Fb} cfPsf 5g\ . 

 o; r/0fdf lhljsf]kfh{g k'jf{wf/ ;xof]u cGtu{t $ j6f of]hgfdf ax'pkof]uL of]hgfsf] Aoj;flos 

of]hgf lgdf{0f u/L ;f] cGtu{t !)) 3/w'/Ln] hDdf !)) j6f Knfli6s 3/ lgdf{0f u/L cfo cfh{g 

ub}{ cfPsf 5g . 

  cfwf/e't 3/jf/L Aoj:yfkg / cfocfh{g tyf lhljsf]kfh{g cGtu{tsf lqmofsnfkx?n] s'n hDdf 

@$%) 3/w'/L ;d]6]sf] 5 / @%) x]S6/ hldg 3/jf/L Aoj:yfkg tyf cGo cfocfh{g tyf 

lhljsf]kfh{g ;DjGwL lqmofsnfkx? ;+rfngdf /x]sf 5g\ / kf]if0fdf ;'wf/ x'Fb} cfPsf] 5 . 

 cfocfh{gdf ;+nUg s[ifsx?n] Aoj;flos ?kdf t/sf/L pTkfbg, ahfl/s/0fnfO{ lg/Gt/tf lbO/x]sf 

5g, / aflif{s ?kdf Go"gtd ? !%))) b]lv clwstd ?= !%)))) ;Dd cfDbfgL ug{ ;kmn ePsf 

5g .. 

l;sfO{ tyf cg's/0fLo sfo{x? 

s_  3/jf/L, cfocfh{g, n3'pBd tyf s[lif Aoj;fo tyf ax'pkof]lu k|ljlw lj:tf/ ultljlw 

 Knfli6s 3/sf] ks]6 cjwf/0ffM pTkfbg, ahf/Ls/0fdf ;xh 

 lgdf{0f ePsf ax'pkof]uL of]hgfx?sf] Aoj;flos of]hgf lgdf{0fM kfgLsf] ;lx ;b'kof]u, lgoldt 

pTkfbg, ahf/Ls/0fdf ;xh 

 a9L ePsf] tyf v]/ uPsf] kfgLsf] ;lx ;b'kof]uM kf]if0fdf ;'wf/, vfB ;'/Iffdf ;xof]u, cfo 

cfh{gdf a[l4 

 vfg]kfgL, l;+rfO{ / hLljsf]kfh{gsf] Plss[lts/0fM of]hgfsf] bLuf]kg / pTkfbg tyf pTkfbsTjdf 

a[l4 

 

hLljsf]kfh{g of]hgf tyf ls|ofsnfkx?sf] bLuf]kgsf] nflu ul/Psf k|of;x? 

s_  3/jf/L, cfocfh{g, n3'pBd tyf 
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s[lif Aoj;fo tyf ax'pkof]lu k|ljlw lj:tf/ ultljlw 

 s[ifs ;d"xx?nfO{ ufpF kflnsf, s[lif 1fg s]Gb| tyf ;DalGwt ;xsf/L ;+:yfx?df btf{ tyf cfj4tf 

u/fOPsf]M lgoldt ;]jf lngsf] nflu 

 lgdf{0f ePsf ax'pkof]uL of]hgf tyf cfo cfh{g ;d"xx?sf] Aoj;flos of]hgf lgdf{0f ul/Psf]M 

kfgLsf] ;lx ;b'kof]u, lgoldt pTkfbg, ahf/Ls/0fdf ;xhtfsf nflu 

 ufpFkflnsf:t/df 3/jf/L Aoj:yfkg ;d"x tyf cfo cfh{g ;d"xsf] /]s8{ cBfjlws /lhi6/ 

/flvPsf]M /]s8{sf] nflu / cGo lgsfosf] ;xof]usf] nflu 

 ;+sng s]Gb|sf] ;+rfngsf] nflu ;DalGwt ;/f]sf/jfnfx?sf] ;ldlt u7g ul/Psf] / lgb]{lzsf kfl/t 

ul/Psf]M dfu{ bz{gsf] nflu 

 

v_  ufpFkflnsfn] cfufdL cfly{s aif{sf] sfo{s|d tyf ah]6df ;d]6\g' kg]{ hLljsf]kfh{gsf d'Vo 

ls|ofsnfkx?÷of]hgfx? / cg'dflgt ah]6 

s|=;+= d'Vo lqmofsnfk :yfg OsfO{ kl/df0f k|lt OsfO{ 

ah]6 

hDdf nfUg] 

ah]6 

;+rfng 

ug]{ cf=j= 

ah]6sf] >f]t 

१ तरकारी संकिन केन्र 

स्थापना गने  

भगवतीमाइ -

६ लचलपन  

वटा  १ ८००००० ८००००० ०७९/०८० गाईँपालिका तथा 

सँघ सस्थाहरु  

२ प्िालिक घर लनमायण गने भगवतीमाइ -

१,४,६ र ७ 

वटा १०० ८०००० ८००००० ०७९/०८० गाईँपालिका तथा 

सँघ सस्थाहरु  

३ लकलवखेलत प्रवयद्धनका 

िागी लवरुवा तथा 

सामग्री खरीद  

भगवतीमाइ 

१,६ र ७ 

 

वटा 

१००० ४५० ४५०००० ०७९/०८० गाईँपालिका तथा 

सँघ सस्थाहरु  

४ ओखरखतेी प्रवयद्धन  भगवतीमाइ -

४ 

वटा १ ३५०००० ३५०००० ०७९/०८० गाईँपालिका तथा 

सँघ सस्थाहरु  

५ बेमौसमी तरकारी खेती  भगवतीमाइ 

१,४,६ र ७ 

समहु १२ ६०००० ७२०००० ०७९/०८० गाईँपालिका तथा 

सँघ सस्थाहरु  

६ व्यवसालयक च्याई खतेी  भगवलतमाइ १ 

र २ बसे्तडा 

बजार  

समहु  ५ ४०००० २००००० ०७९/०८० गाईँपालिका तथा 

सँघ सस्थाहरु  

७ व्यवसालयक अि ुखेती  भगवतीमाइ -

३,४ र ६   

समहु ५ २००००० १००००० ०७९/०८० गाईँपालिका तथा 

सँघ सस्थाहरु  

२.३   जिवायु पररवतजन अनुकुिन/प्रकोप जोलखम न्यूनीकरण 

खानेपानी, सरसिाआ तथा स्वच्छता र जीलवकोपाजयन क्षत्रमा जिवाय ुपररवतयन र प्रकोपको जोलखमिे पारेका र पानय सक्ने ऄसरहरुिाइ मध्यनजर गद ै

पररयोजनािे जिवाय ु पररवतयन ऄनकुुिन र प्रकोप जोलखम न्युलनकरण सम्बलन्ध लबलभन्न लियाकिापहरु सम्पान गरेको छ । सम्पन्न गररएका 

लियाकिापहरुि ेसधै भरर भररको िालग समस्या समाधान गनय नसक्ने हनुािे गाईँपालिकाभलवरयमा समते यस्ता लियाकिापहरुको लनरन्तरता लदइ 

खानेपानी, सरसिाआ तथा स्वच्छता र जीलवकोपाजयन सम्बलध सेवािाइ लदगो राख्न महत्वपणूय भलूमका लनवायह गनुय पदयछ । 
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क)  सम्पन्न लियाकिापहरु तथा उपिलब्ध  

िम  

सांख्या 

सम्पन्न गररएका मुख्य 

लियाकिापहरु 

लियाक

िापहरु 

सांख्या 

िाभान्वत 

जनसांख्या 

मुख्यउपिलब्धहरु 

१ सधुाररएको चु् हो(ICS) लनमायण  १५१९ ८६१३  मातभृुलम सधुाररएको चु् हो लनमायण भएका कारणिे नै 

भगवतीमाइ गाईँपालिकाका ८ वटा खानेपानी तथा सरसिाइ 

योजनाहरु पणुय सरसिाइ यकु्त योजना घोषणा भएका छन ्। 

 वडा नं. ४ िाइ धवुा रलहत वडा घोषणा गनय सिि भएको छ ।  

 वडा नं. ६ धुँवा रलहत वडा घोषणा गनय तयारी ऄवस्थामा रहकेो 

छ ।  

 खानेपानी तथा सरसिाइ सँग धवुा रलहत चु् हो लनमायणिे 

मलहिाहरुमा स्वाश प्रश्वास तथा अखाँ सम्बन्धी रोगहरुमा कमी 

अएको छ ।  

४ जोलखम नक्शांकन  ६ २२४९  पररयोजनािे संचािन गरेका हरेक लियाकिापहरुमा लवपद ्

जोलखम न्यलुनकरण तथा जिवाय ु ऄनुकुिनिाइ संवेदनलशि 

ढंगिे लिइ खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाहरुमा पलन सामालजक 

नक्सा बनाईदा जोलखमिाइ रालखएको हुन्छ । 

 पररयोजनािे िक्ष्य लिएका तीन तारे पद्धलतमा अधाररत ६ वटा 

लवद्याियहरुमा जोलखमहरुको पलहचान गरर नक्साकन गररएको छ  

 जोलखम नक्साकंन गररएका लवद्याियहरुमा दखेीएका जोलखमहरु 

न्यलुनकरण गनय कायययोजना तयार गरर सोही ऄनुसार प्रभावकारी 

काययन्वयन गररएको छ । 

 ३ तारे पद्धलतमा अधाररत लवद्याियहरुको जोलखम न्युलनकरणका 

िागी खोज तथा ईद्दार सामग्रीका साथै प्राथलमक ईपचार बक्सको 

व्यवस्था गररएको छ । 

५ ररचाजय लपट/पोखरी संख्या/महुान 

संरक्षण संख्या   

३३ ७६०९  पररयोजनाको तेश्रो चरणमा  सम्पन्न गररएका २२ वटा खानेपानी 

तथा सरसिाइ योजनाहरुको ३३ महुानमा  संरक्षणका काययहरु 

गनुयका साथै वकृ्षारोपणका काययहरु सम्पन्न गररएका छन ्। 

 महुान सकु्न नलदनका िागी जंगि संरक्षण गनुयका साथै लनमायण 

गररएका पोखरीहरुिाइ संरक्षणका लियाकिापहरु सम्पन्न 

गररएको छ ।  

६ जिवाय ु पररवतयन ऄनकुुिन / 

प्रकोप जोलखम न्यूनीकरण सम्बलन्ध 

समदुायस्तरमा गररएको तालिम, 

गोष्ठीहरु 

९२ १२१८०  खानेपानी तथा सरसिाइ योजना संचािन गनुय पुवय योजनाका 

पदालधकारीहरुका िागी लनमायणपवुय गोष्ठीहरुमा जिवायु 

पररवतयनिे परेका ऄसरहरुका छििि गररएको छ जसिे 

समदुायहरुिे खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाहरुमा महुान 
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संरक्षणका कामहरु संचािन गरेका छन ्।  

 जिवाय ुपररवतयनिे हुनसक्न ेजोलखमहरु िाइ कम गनयका िागी 

जिवाय ुऄनकुुिनका कायययोजनाहरु तयार गररएका छन ्।  

 खानेपानी तथा सरसिाइ योजना संचािन गररएका क्षते्रलभत्र 

रहकेा कृलष समहुहरुमा जिवाय ु पररवतयन तथा ऄनुकुिनका 

तालिम संचािनिे गदाय जिवाय ु ऄनकुुिनका लियाकिापहरु 

संचािन गररएका छन् ।  

७ जिवाय ु पररवतयन ऄनकुुिन / 

प्रकोप जोलखम न्यूनीकरण सम्बलन्ध 

गाईँपालिका तथा वडास्तरमा 

गररएको तालिम, गोष्ठीहरु 

१५ ४५९४  पररयोजनािे गाईँपालिका स्तरमा र वडा स्तरमा पालिका 

जनप्रलतलनलधहरु लवषयगत शाख प्रमखुहरु,  लवलभन्न स्थालनय  

सँघसँस्था तथा समहुहरुको सहभागीतामा जिवाय ुपररवतयन तथा 

ऄनकुुिनका लवषयमा तालिम तथा गोलष्ठहरु संचािन गरर 

जिवाय ु पररवतयनबाट हुनसक्ने जोलखम पलहचान गरर 

ऄनकुुनिका योजनाहरु संचािन गररएको छ ।  

 तीन तारे पद्धलतमा अधाररत ६ वटा लवद्याियहरुको लव व्य स 

ऄध्यक्ष प्रधानाध्यपक खानेपानी सरसिाइ तथा स्वच्छता स्रोत 

लशक्षक  बािक्िवका ऄध्यक्षहरुको सहभागीतामा 

पालिकास्तरीय गोष्ठी अफ्नो लवद्याियहरुको जोलखम नक्साकंन 

बनाइ जोलख न्यलुनकरणका कायययोजना लनमायण गरर कायायन्वयन 

गररएको छ ।  

 

ख)  जिवायु पररवतजन तथाप्रकोप जोलखमिे खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता र जीलवकोपाजजन के्षत्रमा 

पानज सक्ने असर तथा समाधानका उपायहरु  

िम 

सांख्या 

पररयोजनािे सामना गरेका 

जिवायु पररवतजन तथा प्रकोप 

जोलखमका समस्याहरु  

 

सामाधानको िालग गरेका 

प्रयासहरु  

भलवष्यमा हुन सक्ने 

समस्या तथा असरहरु  

समाधानका उपायहरु   

१ खानेपानी तथा सरसिाइ 

योजनाहरुमा महुान सुक्द ैगएको  

खानेपानी तथा सरसिाइ 

योजनाका ईपभोक्ताहरुिाइ 

जिवाय ु पररवतयनको लवषयमा 

सजग गराएको  

योजनामा प्रयोग हुदँ ै

अएको महुान सकेुर 

योजना लनरन्तर च्न 

नसक्ने वा बन्द ैहनेु  

सबै खानपेानी तथा सरसिाइ 

योजनाहरुमा महुान संरक्षणका 

लियाकिापहरु संचािन 

गनुयपने  

२ खानेपानी तथा सरसिाइ 

योजनाहरुका महुानहरु सरेका  

खानेपानी तथा सरसिाइ 

योजनाका महुान वररपरर डोजर 

िाइ सडक लनमायण गने 

काययिाइ कम गनयका िागी 

ईपभोक्ता तथा पालिका स्तरमा 

छििि गररएको  

खानेपानी तथा सरसिाइ 

योजनामा हाि बनेका 

संरचनाहरुमा पानी च्न 

नसकी सकी नया 

संरचनाहरु लनमायण गनुय पने ।  

खानेपानी तथा सरसिाइ 

योजनाहरुमा प्रभावकारी 

रुपमा पानी सरुक्षा योजना 

संचािन हुने ।  
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३ योजना सम्पन्न भए िगत ै

जिवाय ु पररवतयनका कारण हुने 

ऄलतविृी ऄनावलृििे योजना 

भत्कन ु। 

योजना लनमायण सम्पन्न 

भएिगतै योजनामा जिवायु 

पररवतयनिे गदाय भएको 

क्षलतिाइ तत्काि पलुतय गनयका 

िागी योजना संचािन पुवयन ै

ममयत संभार कोष लनमायण 

गररएको र पानी महसुििाइ 

कडाइका साथ कायायन्वयन 

गररएको  

ऄलत जोलखम स्थानमा 

पटक पटक ईपभोक्ताबाट 

ममयत संभार गनयका िागी 

संभ्भवना नभएकोिे 

योजना बन्द हनुे वा 

अंलशकरुपमा संचािन हुने  

गाईँपालिका स्तरमा 

खानेपानी तथा सरसिाइ 

योजनाहरुमा  

४ घरबारी समहुहरुमा लवलभन्न 

समयमा नया नया रोग तथा लकरा 

दखेी परर तयार भएका तरकारी 

तथा मसिाबािी पणुय वा 

अलशंक रुपमा नि हुन ु।  

कृषकहरुिाइ समय समयमा 

परामशय सेवा संचािन गन े

गररएको तथा झोिमि तथा 

लवषादी बनाईने तररका लसकाइ 

प्रयोग गनय प्रोत्साहन गररएको । 

जिवाय ु पररवतयन 

भलवरयमा ऄझै नया रोग 

तथा लकराहरु दलेखन् सलकने 

र त्यसिे व्यवसालयकरुपमा 

तरकारी खेती गने 

कृषकहरुिाइ लनरुत्साहीत 

हुने  

जिवाय ु ऄनकुुिनका 

प्रलवलधऄनसुार तरकारी खेती 

गनुय पने र बेमौसमी तरकारी 

ईत्पादन गने प्रलवलध लसकाईनु 

पने ।  

५ व्यवसालयक रुपमा तरकारी खेती 

गनयका िागी तयार गररएका 

प्िालिक घरिाइ लहई तथा 

ऄलसनािे अलशंक तथा पुणय 

रुपमा क्षलत भएको  

पररयोजना व्यवस्थापन 

सलमलतबाट लनणयय गरर पनुः 

नयाँ तथा ममयत गरर पुन तयार 

गरेको  

जिवाय ु पररवतयन कारण 

बेमौसमी हावाहुरी पानी 

लहईिे गदाय तयार भएका 

संरचना क्षलत भइरहने र 

कृषकहरु पुन लनमायण गनय 

नसक्ने भएकोिे बाध्य भइ 

कृषकहरु लबदलेशन ुपने 

कृषकहरुको तरकारी तथा 

प्िालिक घरहरुको लबमाको 

व्यवस्था गनुय पने । र 

पालिकाबाट कृषकहरुिाइ 

ईत्पादनको अधारमा 

लवमाको व्यवस्थाहुनु पने ।  

६ सिह लकरािे वािी तहस नहस 

गरेको  

सिह लकराबाट बािी तथा 

तरकारीहरुिाइ बचाईनका 

िागी कृषकहरुिाइ 

बारीवरीपरी धवुा गराईने तथा 

धपाईनका िागी प्रोत्साहन 

गरेको  

यस्ता खािे लकरा तथा 

रोगबाट बच्नका िागी पुवय 

तयारर गनुय पने ऄन्यथा 

पाकी सकेको बािीहरु नि 

भएपछी कृषकहरु ईत्पादन 

गनय जाँगर नगने ।  

बािी लबमाको लबमा व्यवस्था 

गनुय पने र पुवय तयारीको 

व्यवस्थापन गनुय पने ।  

२.४      क्षमता लवकास 

खानेपानी, सरसिाआ तथा स्वच्छता र जीलवकोपाजयन सम्बलन्धलदगो सेवा व्यवस्थापनको िालग योजना तजुयमा,तयारी, कायायन्वयन तथा लनमायण पिात 

को चरणहरुमा समावेशी सहभालगता, पारदलशयता, गणुस्तररयता, लमतव्यलयता, कायय दक्षता अलदकोसलुनलितता गद ै लवलभन्न तहमा सशुासन प्रवधयन  

गनय पररयोजनािे लवलभन्न तहमा र लवलभन्न प्रकारका क्षमता लवकासका लियाकिापहरु सम्पादनमा सहयोग गरेको छ । संस्थागतसशुासनको िालग 

कायम गनयको िालग खानेपानी, सरसिाआ तथा स्वच्छता र जीलवकोपाजयन सम्बलन्ध लवलभन्न नीलत तजुयमा गनयको िालग पररयोजनािे सहयोग गरेको छ । 
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क) क्षमता लवकास सम्बलन्ध  लववरण 

ि.सां. क्षमता लवकास 

सम्बलन्ध  

लियाकिापको 

के्षत्र 

सहभागीहरु 

(को को लथए) 

ईपिलब्ध कैलियत 

१. चरणबद्ध पद्धलत   सम्बन्धीत योजनाको 

ईपभोक्ता सलमलतको 

पदालधकारीहरु  

 ग्रालमण ममयत संभार काययकताय 

 WASH-CC का 

पदालधकारीहरु  

 लव. व्य. सका पदालधकारीहरु  

 

 योजनाका पदालधकारीहरु अफ्नो काम कतयव्य तथा 

ऄलधकारबाट जानकार भएका छन । 

 प्रत्येक योजनाहरुमा सामदुालयक कायययोजना लनमायण गरर सोही 

ऄनसुार कायय संचािन गरेका छन ्। 

 सबै खानपेानी तथा सरसिाइ योजनाहरुमा ग्रालमण ममयत सँभार 

काययकताय र कोष लनमायण भएका छन ्।  

 खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाहरुमा िेखा व्यवस्थापन तथा 

लजन्सी सामग्रीको व्यवस्थापन व्यवलस्थत भएको छन् ।  

 योजनामा चरणबद्ध पद्धलत ऄनसुारको सामालजक पररक्षण तथा 

ऄनगुमन भइ समयमा योजना िरिारक भएका छन ्।  

 

२. चरणबद्ध पद्धलत 

बाहके खानेपानी 

सम्बलन्ध 

तालिम/गोष्ठी 

 RM-WASH-CC  

पदालधकारीहरु  

 लवषयगत शाखाका प्रमखुहरु  

 काययपालिकाका सदस्यहरु  

 लवलभन्न सघँ सँस्थाका 

पदालधकाररहरु  

 खानेपानी तथा सरसिाइ 

सलमलतका पदालधकारीहरु  

 गाईँपालिकाका सबै वडा तथा पालिकास्तरमा खानेपानी 

सरसिाइ तथा स्वच्छता समन्वय सलमलत गठन भइ खानेपानी 

तथा सरसिाइ सम्बन्धी ऄवस्थाहरुको ऄद्यावलधक भइ राखेका 

छन ्।  

 सबै वडा तथा पालिका स्तरमा खानेपानी सरसिाइ तथा 

स्वच्छता सम्बन्धी कायययोजना लनमायण भइ काययन्वयन भएका 

छन ्।  

 खिुा लदसामकु्त पिातका लदगोपनाका लियाकिापहरु 

प्रभावकारी रुपमा संचािन भएका छन ्।  

 ८ वटा खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाका ५४४ घरधुरीहरु पणुय 

सरसिाइ ईन्मखु क्षते्र घोषणा भएका छन् ।  

 खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाहरु सहकारीमा अबद्धता हुने 

कायय शरुु भएको छ ।  

 खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाहरुमा कडाइका साथ पानी 

महसुि ईठाईने र ममयत संभारकोषको व्यवस्था गररएको छ । 

  

 

३. N-WASH 

सवेक्षण तथा 

योजना तजुयमा 

(सब)ै 

 गाईँकाययपालिकाका 

पदालधकारीहरु  

 लवषयगत शाखाका प्रमखुहरु  

 NWASH  सवेक्षणका 

गणकहरु  

  

 गाईँपालिकालभत्र सँचािनमा भएका सबै खानपेानी तथा 

सरसिाइ योजनाहरुको महुान दखेी घर सम्मका सब ै

संरचनाहरुको लवस्ततृ सभेक्षण गररएको छ ।  

 गाईँपालिकाको खानेपानी सरसिाइ तथा स्वच्छताको 

ऄवस्थाको लबशे्लषण गररएको छ ।  

 गाईँपालिकाका सम्पणुय सँस्थागत तथा सावयजलनक सँयन्त्रहरुको 

खानेपानी सरसिाइ तथा स्वच्छताको ऄवस्था लवशे्लक्षण 
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गररएको छ ।  

 खानेपानी तथा सरसिाइमा पहँुच नपगेुका घरधुरीहरुको 

पलहचान गरर त्याक तयार गररएको छ ।  

 गाईँकाययपालिकाका पदालधकारीहरु र खानेपानी तथा सरसिाइ 

योजनाका पदालधकारीहरुको सहभागीतामा सवेक्षण गररएका 

त्याकंहरुिाइ ऄद्यावलधक गरर प्रमाणीकरण गररएको छ ।  

४. िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरण 

(िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरण, 

मयायलदतमलहनावा

री व्यवस्थापन, 

लनणययमा मलहिा 

र िैंलगक 

ईत्तरदायी योजना 

तजुयमा अलद सबै) 

 गाईँकाययपालिकाका 

पदालधकारीहरु  

 लवषयगत शाखाका प्रमखु 

तथा प्रलतलनलधहरु  

 मलहिा समहु तथा सँजािमा 

अधाररत पदालधकारीहरु  

 लवद्याियका लशलक्षका तथा 

छात्राहरु  

 लवलभन्न सघँ सँस्थाका 

पदालधकारीहरु 

 मलहिाहरुद्धारा पालिकास्तरमा छोटो ऄवलध र िामो ऄवलधको 

िागी अलथयक, सामालजक ,ऄलधकारमा अधाररत योजना 

लनमायण गरी कायायन्वयन गरररहकेा छन । 

 ईपभोक्ता सलमलत गठन गदाय कम्तीमा मखु्य पदमा कम्तीमा ५०  

प्रलतशत सहभालगताको सलुनलितता गररएको छ ।  

 मलहिाहरुिाइ मलहनावारी स्वच्छताको िागी क्षमता लवकासका 

साथै पुन प्रयोग गनय लम्ने सेनेटरी प्याड लनमायण गनय सक्ने भएका 

छन ्।  

 िैगींक ईत्तरदालय तथा ऄपाङ्गता मते्री  कायययोजना लनमायण गरर 

कायायन्वयन गररएको छ ।  

 ईपभोक्ता सलमलत गठन गदाय िैगीक तथा सामालजक 

समावेलशकरणिाइ पलहिो प्राथलमकता लदइ सलमलत गठन भएका 

छन ्।  

 

५. पणूय सरसिाआ  गाईँकाययपालिकाका 

पदालधकारीहरु  

 पालिका तथा वडास्तरीय 

WASHCC  पदालधकारीहरु 

 लवषयगत शाखाका प्रमखु 

तथा प्रलतलनलधहरु  

 मलहिा समहु तथा सँजािमा 

अधाररत पदालधकारीहरु  

 लवद्याियका लशलक्षका तथा 

छात्राहरु  

 लवलभन्न सघँ सँस्थाका 

पदालधकारीहरु 

 १५१९ वटा सधुाररएको चु् हो लनमायण गरी वडा नं ४ िाइ 

धुँवारलहत वडा घोषणा गररएको छ ।  

 वडा नं ६ मा रहेका सम्पुणय घरधरुीहरुमा मातभृमुी सुधारीएको 

चु् हो लनमायण भइ धुँवा रलहत सधुाररएको चु् हो तयार गरर 

धुँवारलहत वडा घोषणा हुने तयारर रहकेो ।  

 पालिकामा छाईगोठ प्रथा नरहेकोिे मयायलदत मलहनाबारी 

स्वच्छताका लियाकिापहरु संचािन भइ छाईगोठमकु्त 

पालिका घोषणा गने तयारी ऄवस्थामा रहकेो ।  

 लनलज धारा अधाररत १५ वटा बहईुपयोगी/खानेपानी तथा 

सरसिाइ योजनाहरु मध्ये ८ वटा योजना क्षते्रका ५४४ 

घरधुरीिाइ पुणय सरसिाइ यकु्त घरधुरी घोषणा गररएको छ ।  

 खोर खानेपानी तथा सरसिाइ योजना वडा नं. ७ का ७५ घरधुरी 

, ररठ्ठा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना वडा न.६ का ८० 

घरधुरी र वडा नं. ६ कै बकुीमिु खानेपानी तथा सरसिाइ 

योजनाका १२० घरधुरीहरु पणुय सरसिाइका सचुकहरु तयार 

गरर पुणय सरसिाइका सचुक पुरा गरी पणुय सरसिाइ घोषणा गने 

तयारी ऄवस्थामा रहेको ।  

 पररयोजनाको िक्ष्य ऄनसुार ६ वटा लवद्याियहरुिाइ ३ तारे 

पद्धलतमा अधाररत लवद्यािय घोषणा गनयका िागी सुचकहरु 

परुा गरी ऄनगुमनको पखायइमा रहेका छन् ऄनगुमन पिात 

घोषणा गनय सलकने ।  
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६. जीलवकोपाजयन 

प्रवधयन (सबै) 
 कृलष समहुका सबै सदस्यहरु  

 ऄगवुा कृषकहरु  

 नसयरी नाइकेहरु  

 प्िालिक घर लनमायण गने 

कृषकहरु  

 व्यवसालयक कृषकहरु  

 २४५० घरधुरीका १२६७४ जनसँख्यािे अफ्नो घरबारी 

व्यवस्थीत गरी पोषणमा सधुार ्याएका छन् ।  

 १२४ जना कृषकहरुिे व्यवसालयक रुपमा ओखरखेती कीलव 

खेती तथा एभोकाडो खेती गरी लदघयकालिन कृलष खेती गरर 

रहकेा छन् जसिे गदाय यस पालिकािे एभोकाडो लकलव तथा 

ओखरखेतीमा अत्मलनभयर पालिका भएको हुनेछ ।  

 ७२ जना ऄगवुा कृषकहरुिे ऄलहिे पलन लवलभन्न कृलष समहुमा 

कृलष परामशयको सेवा लदइ रहेका छन ्।  

 तालिम प्रा्त  दक्ष एग्रोभेटबाट पालिकाका सबै वडाका 

कृषकहरुिे सेवा लिइ रहेका छन ्।  

 २१ जना नसयरी नाइकेहरुबाट लवलभन्न लकलसमका डािेघाँस, 

भइुघास, तरकारी खेतीको नसयरी तथा ऄन्य परामशय सेवा 

लिइरहेका छन ्।  

 १२० जना कृषकहरुिे व्यवसालयक रुपमा बेमौसमी तरकारी 

खेतीबाट रु ३०००० दखेी १५०००० हजार सम्मको अम्दानी 

गरर रहेका छन ्।  

 १०० वटा प्िालिक घर लनमायण गरर अधुलनक कृलष प्रलवलधको 

प्रयोग गरर व्यवसालयक तरकारी खेती गरी वालषयक १५०००० 

सम्म अम्दानी गरर रहेका छन ्।  

 

७. सहकारीलवकास  सहकारीका काययसलमलतका 

पदालधकारीहरु  

 सहकारीका व्यवस्थापक  

 खानेपानी तथा सरसिाइ 

सलमलतका पदालधकारी  

 सहकाररहरुिे व्यवलस्थत रुपमा िेखा प्रणािी संचािन गनयका 

िागी ३ लदने सहकारी िेखा व्यवस्थापन तालिम प्रा्त  गरी िेखा 

प्रणािीिाइ सधुार गद ैअएका छन ्।  

 पररयोजनाद्धारा भगवतीमाइ गाईँपालिका वडा नं. ४ का कृलष 

समहुमा सहकारी लशक्षा संचािन गरी सहकारीमा अवद्धता गनय 

सहजीकरण गरी शेयर सदस्यमा ई्िेखलनय बृलद्ध भएको ।  

  ६ खानेपानी तथा सरसिाइ ईपभोक्ता सलमलतहरुिे अफ्नो 

खानेपानी सम्बन्धी लियाकिापहरु सहकारी मािय त संचािन 

गनय थािेका छन ्।  

 

८. चरणबद्ध पद्धलत 

बाहकेलसंचाइ 

सम्बलन्ध 

तालिम/गोष्ठी 

 बहुईपयोगी तथा लसचाइ 

योजनाका पदालधकारीहरु । 

 सम्बन्धीत वडाका सलमलतका 

पदालधकारीहरु । 

 ऄगवुा कृषकहरु  

 २ वटा बहईुपयोगी खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाका 

ईपभोक्ताहरुिे खेर गएको पानीिाइ खाडिमा जम्मा घरबारी 

व्यवस्थापन गरर पोषणमा सधुार गनुयका साथ ै बढी भएको 

तरकारी लवलि लवतरण गरर अय अजयन गरेको ।  

 सहडे लसचाइ योजनाबाट कृषकहरुिे व्यवसालयक तरकारीखेती 

मसिावािी तथा अिखुेती गरर सखुेत सयुाडा तथा बेस्तडा 

बजारमा लवलिबाट  अय अजयन गरर अलथयक स्तरमा सधुार 

गरेको ।  

 अडखोिा लसचाइ योजनाबाट व्यवस्थीत रुपमा तरकारी 

खेतीका साथै ईन्नतजातको वािीबाट ईत्पादनको स्तरका वलृद्ध 

गरी अलथयक स्तरमा सधुार गरेका छन ्।  

 

९ जिवाय ु पररवतयन  गाईँकाययपालिकाका  तीन तारे पद्धलतमा अधाररत ६ वटा लवद्याियको लवपद ् पवुय  
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ऄनकुुिन/प्रकोप 

जोलखम 

न्यनूीकरण 

पदालधकारीहरु  

 पालिका तथा वडास्तरीय 

WASHCC  पदालधकारीहरु 

 लवषयगत शाखाका प्रमखु 

तथा प्रलतलनलधहरु  

 मलहिा समहु तथा सँजािमा 

अधाररत पदालधकारीहरु  

 लवद्याियका लशलक्षका तथा 

छात्राहरु  

 लवलभन्न सघँ सँस्थाका 

पदालधकारीहरु 

तयारीको कायययोजना लनमायण गरर काययन्वयन गरररहेको ।  

 खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाहरुको लनमायण कायय संचािन 

गदाय कामदारहरुको सामलुहक दघुयटना लवमा गररएको ।  

 पररयोजनाद्धारा सम्पन्न गररएको सबै खानेपानी तथा सरिाइ 

योजनाहरुमा पालन सरुक्षा योजना तयार गरर कायायन्वयन गररएको 

छ ।  

 पररयोजनािे सम्पन्न गरेका खानेपानी योजनाहरुको पानीको 

गणुस्तर पररक्षण गरर स्वच्छ पानी ईपिब्ध गराइएको ।  

 खानेपानी तथा सरसिाइ योजना िगायतका लियाकिापहरुमा 

हुन सक्ने जोलखम पलहचान गरर सामदुालयक कायययोजना लनमायण 

गरी काययन्वयन गरेको ।  

 परम्परागत कृलष प्रणालििाइ जिवाय ु पररवतयन पारेको 

प्रभाविाइ कम गनय कृलषमा अधलुनककीकरण प्रलवलधको प्रयोग 

गरी  जिवाय ुऄनुकुिन ऄनुसार खेती गररएको छ ।  

१० गाईँपालिकाको 

क्षमता ऄलभवृलद्ध 
 गाईँकाययपालिकाका 

पदालधकारीहरु  

 पालिका तथा वडास्तरीय 

WASHCC  पदालधकारीहरु 

 लवषयगत शाखाका प्रमखु 

तथा प्रलतलनलधहरु  

 लवलभन्न सघँ सँस्थाका 

पदालधकारीहरु 

 पालिका तथा वडा स्तरीय लवलभन्न संयन्त्रहरुि े अफ्नो पलदय 

लजम्मवेारी काम कतयव्य र ऄलधकारहरु िाइ गम्भीरता पवुयक 

लिने गरेको ।  

 तोलकएको लजम्मवेारीहरु सम्बन्धीत शाखा तथा कायायियबाट 

तोलकएको समयमा नै सम्पादन गररएको ।  

 पररयोजनाद्धारा संचािन गररएको सबै लियाकिापहरु सब ै

शाखाहरु जानकार भएको ।  

 लवषयगत शाखाहरुबाट पलन पररयोजनािे गरेका 

लियाकिापहरुमा भरपणुय सहयोग भएको ।  

 

११ सधुाररएको चिुो,   चु् हो लनमायण प्रवयद्धकहरु  

 वडाका जनप्रलतलनलधहरु  

 पालिकाभरीमा पररयोजनाबाट मात्र १५१९ वटा सधुारीएको 

चु् हो लनमायण भएको ।  

 वडा नं. ४ धवुारलहत वडा घोषणा गररएको ।  

 ८ वटा खानेपानी तथा र सरसिाइ योजनाहरुमा सधुाररएको । 

 चु् हो लनमायण गरर पुणय सरसिाइ यकु्त योजना घोषणा गररएको ।  

 

१२ सहयोगी संस्था 

तथा वास आकाइ 

क कमयचारीहरुको 

क्षमता ऄलभवृलद्ध  

 लि्ड संयोजक  

 सब इन्जीलनयर  

 जिश्रोत प्रालवलधकहरु   

 जीलवकोपाजयन प्रवयधकहरु  

 सरसिाइ तथा स्वच्छता 

प्रवयद्धक  

 स्थालनय श्रोत व्यलक्तहरु  

 सबै वास इकाइका कमयचारीहरुिे पलदय लजम्मवेारीहरु 

तोलकएको समयमा नै सम्पन्न गरेको । 

 अफ्नो लजम्मवेारीमा रहेका सबै कामहरु तोलकएको समयमा नै 

सम्पन्न गररएको ।  

 समदुायसँगको गररने व्यवहार जस्तै सशुासन कायम काम गने 

शैिी अदी समदुाय सहुाईँदो रहकेो ।  

 वडा तथा समदुायस्तरमा संचािन गने तालिम गोष्ठी तथा 

ऄलभमखुीकरणहरु संचािन गने गरेको ।  

 कृलष समहुमा वािीमा िाग्ने रोग तथा लकराको िागी 

समदुायिाइ परामशय सेवा लनरन्तर लदइरहकेो ।  
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१३ लदवस तथा 

ऄलभयान (सबै) 
 गाईँकाययपालिकाका 

पदालधकारीहरु  

 पालिका तथा वडास्तरीय 

WASHCC  पदालधकारीहरु 

 लवषयगत शाखाका प्रमखु 

तथा प्रलतलनलधहरु  

 मलहिा समहु तथा सँजािमा 

अधाररत पदालधकारीहरु  

 लवद्याियका लशलक्षका तथा 

छात्राहरु  

 लवलभन्न सघँ सँस्थाका 

पदालधकारीहरु 

 खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाहरुमा पानी सुरक्षा योजना 

लनमायण भएका छन् ।  

 हातधनुे ऄभ्यासिे गनय कोरोना भाइरसको जोलखम कम भएको 

छ ।  

 शौचािय बन्न बाँकी रहेका घरधुरीहरुमा शौचािय लनमायण 

भएका छन ्।  

 मलहिाहरु अफ्ना हक तथा ऄलधकारहरुका साथै कतयव्यको 

बारेमा ससुुलचत भएका छन ्।  

 समदुायमा िैङ्लगक लहसामा कलम अएको छ ।  

 मलहनाबारी स्वच्छतामा सुधार अइ पालिका छाईगोठ मकु्त 

पालिका घोषणा गनयको िागी तयारी ऄवस्थामा रहकेो छ ।  

 

 जम्मा    

ख)        नीलत लनमाजण  

ufpFkflnsf :t/df z';f;g :yfkgf u/L ufpFkflnsfaf6 k|bfg x'g] ;]jf ;'ljwfnfO{ yk k|efjsf/L agfpg] Pjd\ 

ljif]ztM vfg]kfgL ;/;kmfO tyf :jR5tf, dlxgfjf/L Joj:yfkg nufot lhljsf]kfh{g k|j4{gdf ;d]t 

ufpFkflnsfn] sfof{Gjog ug]{ sfo{qmdx?nfO{ Jojl:yt 9+un] ;~rfng ug{sf] nflu ljleGg gLlt tyf lgodx? 

th'{df u/]sf] 5 . h;sf] ljj/0f lgDg adf]lhd /x]sf] 5 .  

िम सांख्या  नीलतको नाम  तयार भएको वषज  कायाजन्वयनको अवस्था  

१ खानेपानी सरसिाइ तथा स्वच्छता काययलवलध २०७५ २०७५ कायायन्वयनमा रहकेो  

२ जिश्रोत लनयमावलि २०७५ २०७५ कायायन्वयनमा रहकेो  

३ खानेपानी सरसिाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन लनदलेशका २०७७ २०७७ कायायन्वयनमा रहकेो  

 

२.५ िैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण 

िैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरणिाइ पररयोजनािे सहयोग गरेका सबै प्रकारका लियाकिापहरुमा ऄन्तलनयलहत 

लवषयवस्तकुो नपमा सलुनलित गदयछ। जस ऄनुसार ईपभोक्ता तह दलेख केन्रीय तह सम्म हुने सबै लियाकिापहरु िैंलगक समानता 

तथा सामालजक समावेशीकरण मैत्री हुने गदाय छन । भगवतीमाइ गाईँपालिकामा पलन पररयोजनािे सहयोग गरेका सबै 

लियाकिापहरु िैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण मैत्री भएर काययन्वयन भएका छन । मुितः सहभालगता, लनणयय 

प्रलियामा पहुचँ, सेवा सलुवधामा पहुचँ, कमयचारी छनौट िगायतका लबषयहरुमा समानता र समावेशीकरण सलुनलित गररएको 

लथयो । यसको िालग लवलभन्न क्षमता लवकासका लियाकिापहरु, संरचना लनमायण िगायतका लियाकिापहरु कायायन्वयन गररएका 

लथए । पररयोजनािे ऄनुगमन तथा प्रलतवेदन प्रणािी पलन िैंलगकसमानतातथा सामालजक  समावेशीकरणको दृलिकोणबाट तयार 

पारेको छ  । 
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क )  िैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण सम्बलध समग्र लियाकिापहरुको लववरण  

ि सां  कायाजन्वयन भएका 

लियाकिापहरु  

सहभागी(को लथए) मुख्य उपिलब्ध कैलफयत 

१ ईपभोक्ता सलमलतिाइ 

चरणबद्ध काययलवलध सम्बन्धी 

तालिम 

ईपभोक्ता सलमलतका पदालधकारी, 

वडाध्यक्ष, ग्रालमण ममयत संभार 

काययकतायहरु  

ईपभोक्ता सलमलतका पदालधकारीहरुको क्षमता लवकास 

भएको, ईसका पदालधकारीहरुिे  योजनाको गणुस्तर 

तथा लनमायण कायय सम्बन्धी जानकारी भएको 

 

२ मलहिा धारा समहुिाइ 

सरसिाआ तथा िैंलगक 

समानता तथा सामालजक 

समावेशीकरण 

ऄलभमखुीकरण 

ईपभोक्ता सलमलतका पदालधकारी, 

वडाध्यक्ष, ग्रालमण ममयत संभार 

काययकतायहरु  तथा मलहिा 

ईपभोक्ताहरु  

सावयजलनक धारामा अधाररत खानेपानी योजनाहरुमा 

मलहिाहरु नै योजना प्रलत ईत्तरदालय बनेका 

योजनामा काम गदाय समान कामको िागी समान 

ज्यािाको व्यवस्था गररएको । 

सलमलतका पदालधकारी चयन गदाय िैगींक तथा 

सामालजक समावेशीकरण िाइ पणुय पािना गररएको  

 

३ ईपभोक्ता सलमलतका मलहिा 

पदालधकारीहरुसंग योजना 

लदगोपना सम्बलन्ध र िैंलगक 

समानता तथा सामालजक 

समावेशीकरण सम्बलन्ध गोष्ठी  

ईपभोक्ता सलमलतका पदालधकारी, 

वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरु, ग्रालमण 

ममयत संभार काययकतायहरु  तथा 

मलहिा ईपभोक्ताहरु  

योजना लदगो गराईनको िागी मलहिाहरुको 

भलुमकाको बारेमा सचेत गराइएको ।  

लनलजधारा अधाररत योजनाहरुमा योजना लदगोपनाका 

िागी समदुायमा मलहिाको भुलमकाकव बारेमा 

जानकारी भएको  

 

४ लनणययमा मलहिा गोष्ठी मलहिा जनप्रलतलनलधहरु, मलहिा 

समहु, सँजािमा अधाररत 

सँघसँस्थाका पदालधकारीहरु, 

मलहिा लशलक्षका, मलहिा 

स्वयंसेलवका, बािक्िवका 

छात्राहरु अदी  

३ लदन सम्म संचािन गररएको ईक्त तालिममा 

तपलसिका लवषयमा कायययोजना लनमायण गरर 

कायायन्वयनका िागी बजेट लबलनयोजन गरर 

लियाकिापहरु संचािन  गररएको लथयो ।   

 घरमा मलहिा  

 सेवा प्रवाहमा मलहिा  

 मलहिा र पैसा 

 नेततृ्वमा मलहिा 

 कृलषमा मलहिा  

 

५ िैंलगक तथा ऄपांगता मतै्री 

योजना तजुयमा सलमक्षा गोष्ठी  

मलहिा जनप्रलतलनलधहरु, मलहिा 

समहु, सँजािमा अधाररत 

सँघसँस्थाका पदालधकारीहरु, 

मलहिा लशलक्षका, मलहिा 

स्वयंसेलवका, बािक्िवका 

छात्राहरु अदी  

बस्ती स्तर दखेी पालिका सम्म गररने  योजना 

तजुयमामा िैङ्लगक ईत्तरदालय बजेट तथा ऄपागंता 

सम्बन्धी योजना तजुयमा गदाय योजना 

प्राथलमलककरणका लवलधहरुमा छििि गरर 

बलस्तस्तरबाट योजना छनौट गररएको लथयो ।   

 

६ समदुाय स्तरमा मलहनावारी 

स्वच्छता व्यवस्थापन तालिम  

मलहिा समहु, सँजािमा 

अधाररत सँघसँस्थाका 

पदालधकारीहरु, मलहिा लशलक्षका, 

मलहिा स्वयंसेलवका, 

बािक्िवका छात्राहरु अदी  

खानेपानी सरसिाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी जानकारी 

गराइ मलहनाबारी स्चव्छताको लवषयमा छििि गरर 

पनु प्रयोग गनय सलकने सेनेटरी प्याड लनमायणको तालिम 

संचािन गररएको लथयो ।  
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७ गाईँपालिकास्तरमा 

मलहनावारी स्वच्छता 

व्यवस्थापन तालिम  

मलहिा जनप्रलतलनलधहरु, मलहिा 

समहु, सँजािमा अधाररत 

सँघसँस्थाका पदालधकारीहरु, 

मलहिा लशलक्षका, मलहिा 

स्वयंसेलवका, बािक्िवका 

छात्राहरु अदी  

खानेपानी सरसिाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी जानकारी 

गराइ मलहनाबारी स्चव्छताको लवषयमा छििि गरर 

पनु प्रयोग गनय सलकने सेनेटरी प्याड लनमायणको तालिम 

संचािन गररएको लथयो ।  

 

८ लज्िा स्तरमा मलहनावारी 

स्वच्छता व्यवस्थापन तालिम  

मलहिा समहु, सँजािमा 

अधाररत सँघसँस्थाका 

पदालधकारीहरु, मलहिा लशलक्षका, 

मलहिा स्वयंसेलवका, 

बािक्िवका छात्राहरु  तथा 

सरसिाइ तथा स्वच्छता प्रवयद्धक 

अदी  

खानेपानी सरसिाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी जानकारी 

गराइ मलहनाबारी स्चव्छताको लवषयमा छििि गरर 

पनु प्रयोग गनय सलकने सेनेटरी प्याड लनमायणको तालिम 

संचािन गररएको लथयो ।  

 

९ सरसिाआ तथा स्वास््य 

प्रवद्धयकहरुिाइवास अपलूतय 

श्रृंखिाToT 

 पालिकाका जनप्रलतलनलधहरु 

लवषयगत शाखा प्रमखुहरु सबै 

वडाका पसि सँचािकहरु 

सरुक्षाकमी तथा यातायात 

व्यवसायीहरु  

पालिकाको सरसिाइ तथा स्वच्छतािाइ प्रभावकारी 

बनाईनका िालग समदुाय स्तरमा नै खानेपानी तथा 

सरसिाइ सामग्री ईपिब्ध गराईनको िागी 

पसिहरुिाइ ऄलभमखुीकरण गरी सहजरुपमा गाईँमा 

नै सरसिाइ सामग्री ईपिब्ध गराईने यस तालिमको 

ईपिब्धी रहकेो लथयो ।  

 

१० घरबारी व्यवस्थापन  कृलष समहुका सदस्यहरु  

ऄगवुा कृषकहरु  

खानेपानी तथा सरसिाइ योजना संचािन भएका 

क्षते्रको खेर गएको पानीको पणुय सदपुयोलगता र पोषण 

तथा स्वस््यमा सधुार गने ईद्दशे्यिे तालिमबाट 

२४५० घरधुरीका १२६७४ जनसँख्या िाभालन्वत 

भएका लथए ।  

 

११ ईन्नत स्तरीय जीलवकोपाजयन 

प्रबधयन  

खानेपानी तथा सरसिाइ योजना 

क्षते्रका बाहके र योजना क्षते्रलभत्र 

रहकेा ऄगवुा कृषक तथा 

व्यवसालयक कृषकहरु  

पालिका लभत्र ८५० च्यङ्गिर जातका ८५० किमी 

ओखर, लकलव, तथा एभोकाडोका लवरुवाहरु लवतरण 

गरी कृषकहरुिाइ ईन्नत स्तरीय जीलवकोपाजयन तथा 

व्यवसालयकरुपमा बेमौसमी तरकारी खेतीबाट 

कृषकहरुको जीवन स्तरमा ई्िेखलनय ईपिब्धी गने 

ईद्दशे्यिे यस्ता खािका तालिम सँचािन गरर 

कृषकहरुको अयअजयनमा सधुार गररएको छ । 

 

१२ प्याडभेलन्डंग मलसन जडान कालिका मा लव मन्घर  ३ तारे पद्धलतमा अधाररत लवद्यािय घोषणा गने 

ईद्दशे्यिे कालिका मा लव मा स्वचालित सेनेटरी मसेीन 

जडान सलहतको शौचािय लनमायण गररएको छ । 

लवषेशगरर मलहनाबारीको वेिामा छात्राहरुको 

ऄध्ययनिाइ प्रभाव नपरोस र अधलुनक प्रलवलधको 

प्रयोग गने ईद्दशे्यिे प्याडभेलन्डङ मसेीन जडान 

गररएको हो ।  
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१३ प्रयोगकताय मतै्री वास सरचना 

लनमायण  

कालिका मा लव मन्घर  

ज्वािा प्रा लव पगनाथ 

सरस्वलत मा लव गन्म  

भैरव मा लव बडा भैरव  

जनता अ लव खगेना  

खड्कदवेी प्रा लव महेितोिी  

पररयोजनािे िक्ष्य गरेको ६ वटा लवद्यािय िाइ  ३ 

तारे पद्धलतमा अधाररत लवद्यािय घोषणा गनयको 

िागी १० वटा सचुक पुरा गने ईद्दशे्यिे ६ वटा 

लवद्याियहरुमा प्रयोगकताय मतै्री सुचकहरु तयार 

गरीएको छ यद्दपी समय ऄभावका कारण घोषणा गनय 

बाँकी रहेको छ । ४ वटा लवद्याियहरु घोषणाको 

िागी ऄनगुमनको पखायइमा रहकेा छन ्।  

 

१४ ऄनगुमन औजार ( KOBO) खानेपानी तथा सरसिाइ 

योजनाहरुबाट िाभालन्वत घरधरुी 

र जीलवकोपाजयनका िागी संरचना 

तयार गररएका िाभालन्वत 

घरधुररहरु  

खानेपानी तथा सरसिाइ योजनामा र जीलवकोपाजयन 

सम्बन्धी योजनाहरुमा  भएका प्रगलतहरुिाइ मोबाइि 

एप्प मािय त पररयोजनाको MIS System मा पठाइ 

प्रलतवेदन तयार गनयको िागी प्रयोग गररएको लवलध 

 

१५ सहयोगी संस्था/सहयोगी 

व्यलक्त/वास आकाइका 

कमयचारीहरुिाइ िैंलगक 

समानता तथा सामालजक 

समावेशीकरण सम्बलन्ध 

तालिम  

लि्ड संयोजक  

सब इन्जीलनयर  

जिश्रोत प्रालवलधकहरु   

जीलवकोपाजयन प्रवयधकहरु  

सरसिाइ तथा स्वच्छता 

प्रवयद्धक  

    स्थालनय श्रोत व्यलक्तहरु 

सहयोगी संस्थाका कमयचारीहरुिाइ पररयोजनािे 

अफ्ना लियाकिापहरु संचािन गनयका िागी िैगीक 

समानता तथा सामालजक समावेशीकरण तिय  लिएको 

रणलनलतहरुिाइ जानकारर गराइ अफ्नो काययक्षेत्रमा 

िाग ु गनयका िागी यस्तो खािको तालिम सँचािन 

गररएको हो जस ऄनसुार सहयोगी कमयचारीिे 

समदुायिाइ सोही ऄनसुार पररचािन गरर कायय 

सम्पन्न गररएको लथयो ।  

 

१६ गाईँपालिका जिस्रोत 

ऄलधकृत िाइ  िैंलगक 

समानता तथा सामालजक 

समावेशीकरण सम्बलन्ध 

तालिम  

जिश्रोत ऄलधकृत  पररयोजनािे अफ्ना लियाकिापहरु संचािन गनयका 

िागी िैगीक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण 

तिय  लिएको रणलनलतहरुिाइ जानकारर गराइ अफ्नो 

काययक्षेत्रमा िाग ुगनयका िागी यस्तो खािको तालिम 

सँचािन गररएको हो जस ऄनसुार सहयोगी 

कमयचारीिाइ सो ऄनसुार  पररचािन गरर कायय 

सम्पन्न गररएको लथयो । 

 

२१ गाईँपालिकाका 

कमयचारीहरुिाइ िैंलगक 

समानता तथा सामालजक 

समावेशीकरण सम्बलन्ध 

तालिम  

लवषयगत शाखा प्रमखुहरु  

लवद्याियका लशक्षक तथा 

प्रलतलनधी  

लवलभन्न सँघ सँस्थाका 

कमयचारीहरु  

पररयोजनािे अफ्ना लियाकिापहरु संचािन गनयका 

िागी िैगीक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण 

तिय  लिएको रणलनलतहरुिाइ जानकारर गराइ अफ्नो 

काययक्षेत्रमा िाग ुगनयका िागी यस्तो खािको तालिम 

सँचािन गररएको हो जस ऄनसुार सहयोगी 

कमयचारीिाइ सो ऄनसुार  पररचािन गरर कायय 

सम्पन्न गररएको लथयो । 

 

२२ गाईँकाययपालिकाका 

पदालधकारीहरुिाइ िाइ 

िैंलगक समानता तथा 

सामालजक समावेशीकरण 

सम्बलन्ध तालिम  

गाईँकाययपालिकाका 

पदालधकाररहरु  

पररयोजनािे अफ्ना लियाकिापहरु संचािन गनयका 

िागी िैगीक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण 

तिय  लिएको रणलनलतहरुिाइ जानकारर गराइ अफ्नो 

काययक्षेत्रमा िाग ुगनयका िागी यस्तो खािको तालिम 

सँचािन गररएको हो जस ऄनसुार सहयोगी 

कमयचारीिाइ सो ऄनसुार  पररचािन गरर कायय 

सम्पन्न गररएको लथयो । 
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ग)  मयाजलदत मलहनावारी व्यवस्थापनसम्बलन्ध लियाकिापहरु  

क्रस  मयााददत मन्िनािारी व्यिस्थापन सम्बवधी 

सम्पन्न गररएका दक्रयाकलापिरु 
मखु्य उपलन्धध  

क.  केवरस्तर: 

१  मयायलदत मलहनावारी ब्यबस्थापन सम्बलन्ध 

ऄन्तरायलरिय मखु्य प्रलशक्षक प्रलशक्षण तालिममा 

पररयोजनाको  सहभालगता  

 मलहनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्यालवशे्लषण तथा 

समस्या समाधान को िालग अवश्यक औजारहरुको लवकास,  

 लदगो लबकाश िक्ष्यमा बाधक मलहनावारी स्वच्छता  ब्यवस्थापनमा 

रहकेो समस्या समाधानका िालग  अवस्यक रणनीलत लनमायण गनय 

सहयोग . 

 मलहनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनको सहजीकरणको िालग सहयोग  

२.  रालरिय मयायलदत मलहनावारी व्यबस्थापन गोष्ठीमा 

सदुरु पलिम प्रदशेको प्रलतलनलधत्व गदै िलक्षत 

गाईँ पालिका ईपाध्यक्षको सहभालगता  

 रालरिय स्तरमा ७ बदुें घोषणा पत्र जारी र सोही बमोलजम प्रत्यके गाईँ 

पालिकाि े मयायलदत मलहनावारी सम्बलन्धत लियाकिापहरु  गाईँ 

पालिकामा  सचंािनमा ्याईनु  

 जसको सवाि ईसको नतेृत्व  भन े झैं गाईँपालिका नेततृ्वि े

मलहनावारीको सवािमा अवाज ईठाईन सहयोग मागय 

 मयायलदत मलहनावारी व्यवस्थापन काययलवलध लनमायण तथा काययन्वयनमा 

सहयोग  

३  मयायलदत मलहनावारी ब्यबस्थापन को िालग Side 

Event सचंािन 

 गाईँपालिकामा मयायलदत मलहनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन को िालग 

सम्पन्न भएका ईत्कृि लियाकिापहरु,चुनौलतहरु  लसकाइ अदानप्रदान 

तथा सझुाव सकंिन  

४  MHM tookkit development तालिममा 

सहभागी तथा IEC सामग्रीअदानप्रदान 

 सचूना सामग्री लनमायण, सामग्री छनोटमा सहयोग तथा लवद्यािय 

लशक्षाको पाठ्यिमको सामग्री छनोटमा सहयोग  

ख प्रदेशस्तर 
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१  मयायलदत मलहनावारी ब्यवस्थापन गोष्ठी ( गाईँ 

पालिका ईपाध्यक्षहरु) 

 मलहनावारीको कुससँ्कार तथा जोलखमपणूय व्यवहार हरुको ऄवस्था पत्ता 

िगाआ समस्या समाधानको िालग धनगढी घोषणा पत्र जारी  

 ईक्त घोषणा पत्र बमोलजम गाईँपालिकामा योजना तजुयमा गरर लबलभन्न 

काययिम सचंािन 

 प्रदेश सगं समन्वय   

२ 
 लदगो मयायलदत मलहनावारी ब्यवस्थापन सलमक्षा 

गोष्ठी ( गाईँपालिका ईपाध्यक्ष ) 

 मयायलदत मलहनावारी ब्यबस्थापनक िालग गाईँ पालिका ि े गरेका 

प्रयासहरु, सििताहरु  र लसकाआहरु प्रदशे सगं अदान अदानप्रदान  

 पलहिो घोषणा पत्रको सलमक्षा सलहत अगामी रणनीलत लनमायण तथा 

कायायन्वयनको प्रलतबद्दता 

ग)  पररयोजना स्तर  

१   गाईँ पालिकामा पररचालित कमयचारीहरु( लि्ड 

सयंोजक, स्वास््य प्रवद्धयक, ) र िोकि 

लशक्षकहरुिाइ मयायलदत मलहनावारी ब्यबस्थापन 

सम्बन्धमा ऄलभमखुीकरण  

 मलहनावारी सगं सम्बलन्धत जोलखम न्यनूीकरण गनय पररचालित 

कमयचारीहरुको क्षमता लबकास 

 िलक्षत समहूमा मलहनावारी सम्बन्धमा चतेना लबकास 

 मलहनावारी सरसिाआ  सम्बलन्ध जानकारी तथा बानीव्यवहार पररवतयनमा 

सहयोग  

२   मयायलदत मलहनावारी व्यवस्थापन सहजकताय 

तालिम  

 रालरिय मयायलदत मलहनावारी ब्यबस्थापन ऄलभयानमा सहयोग  

  समदुायमा छाईपडी कुप्रथाको न्युलनकरण िालग कानुनी प्राबधानहरुको 

जानकारी 

३  मलहनावारी ब्यबस्थापन सामग्री अपलूतय शृखंिा 

तालिम  

 सरसिाइ सामग्री तथा मलहनावारी ब्यबस्थापन सामग्रीको सहज पहुचँमा 

सहयोग  

 स्थानीय बजारमा सरसिाइका सामाग्रीहरुको ईपिब्धता  

 पनुः प्रयोग गनय लम्ने स्यालनटरी प्याड लनमायण गन ेलसप लवकास 

घ लजल्िास्तरमा 

१ सचूनासामग्री लनमायण तथा प्रसारण ( रेलडयो 

लजगंि )  
 सचुनामा पहुचँ, जानकारी तथा जनचेतना िैिाईनमा सहयोग  

२  सरोकारवािा लनकाय सगं ऄन्तरलिया   ऄवस्था पत्ता िागाआ अवस्यक रणनीलत लनमायणमा सहयोग  

ङ  गाउँ पालिका स्तर  

१  मलहनावारीस्वच्छता व्यवस्थापन तालिम   पनुः प्रयोग गनय लम्ने स्यालनटरी प्याड लनमायण गन ेलसप लवकास 

 मलहनावाररका कुसस्कार ब्यबस्थापनमा सहयोग  

 मलहनावारर सगं जोलडएका भ्रमहरु लनवारणमा सहयोग 

 चपीतथा धारा प्रयोग गनेको सखं्यामा वलृद्ध  
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२  मलहनावारी ब्यबस्थापन सामग्री अपलूतय शृखंिा 

तालिम 

 सरसिाइ सामग्री तथा मलहनावारी ब्यबस्थापन सामग्रीको सहज पहुचँमा 

सहयोग  

 स्थानीय बजारमा सरसिाइका सामाग्रीहरुको ईपिब्धता  

 पनुः प्रयोग गनय लम्ने स्यालनटरी प्याड लनमायण गन ेलसप लवकास 

३  मयायलदत मलहनावारी ब्यवस्थापनक िालग 

धामीझािँी सगं ऄन्तरलिया गोष्ठी  

 मलहनावारी सगं जोलडएका कुस्सकर न्यनूीकरण गनय तथा भ्रम लनवारण 

गनय सहयोग 

 मलहनावारी र देलबदवेाता र धमय,पाप,पुण्य सगं जोलडएका भ्रम न्यनू गनयमा 

सहयोग  

४  मयायलदत मलहनावारी ब्यवस्थापनक िालग सास ु

बुहारी सगं ऄन्तरलिया गोष्ठी  

 मलहनावारी सगं जोलडएका कुससँ्कार न्यनूीकरण गनय तथा भ्रम लनवारण 

गनय सहयोग 

 मलहनावारी लशक्षा तथा पणूय सरसिाइमा बदृ्धबदृ्धाहरुिाइ सहजीकरण र 

पणूय सरसिाइ घोषणामा सहयोग  

५  मलहनावारी स्वस्छता ब्यवस्थापनका िालग 

लकशोरी सजंाि तथा बाि क्िब  सगं 

ऄन्तरलिया गोष्ठी  

 लकशोरी सजंाि मािय त मलहनावारी लशक्षामा सहयोग 

 लबद्यािय स्तरमा मलहनावारी लशक्षामा सहयोग  

६  मयायलदत मलहनावारी सचेतनामिुक सास्कृलतक 

महोत्सव  

 समदुायमा मलहनवारी लशक्षा तथा जनचेतनामा सहयोग  

 मलहनावारीसम्बलन्ध सकारात्मक धारणा लवकास 

च  वडा स्तरमा तथा योजना स्तरमा  

१  मलहनावारीस्वच्छता व्यवस्थापन तालिम  

समदुायतथा लबद्यािय स्तरमा  

 वडा, गाईँ टोि तथा अमा समहुमा मलहनावारी जनचेतना िैिाईन 

सहयोग . 

 स्यालनटरी प्याड लनमायण लसप लबकास 

३  पणूय सरसिाइ तथा मलहनावारीस्वच्छता 

व्यवस्थापन तालिम ईपभोक्ता सलमलतका 

मलहिाहरु  

 खानेपानी योजना क्षेत्र मयायलदत मलहनावारी मतै्री क्षते्र घोषणामा सहयोग 

 स्वच्छ अनी बालन ऄनुसरण गरुन मा सहयोग   

४  सास ुबहुारी ऄन्तरलिया   

५  स्वास््य प्रबद्धयकबाट घर भटे तथा सरसिाइ 

ऄन्तरलिया  

 पणूय सरसिाइ,  मलहनावारी व्यवहार को वास्तलवक ऄवस्था पलहचान 

 वास्तलवक घरधरुीको अधारमा पणूय सरसिाइ क्षते्र घोषणा गनयमा 

सहयोग  

६  लकशोरी समहू, अमा समहू पररचािन   िलक्षत समहू को क्षमता लबकास तथा व्यवहार पररवतयनमा सहयोग  

३. लनणजय प्रलिया तथा योजना तजुजमा 

kl/of]hgf ;~rfngsf nflu ul/g] lg0f{ox?nfO{ kf/bzL{ Pjd\ ;xeflutfTds agfpgsf] nflu ufpFkflnsf 

kl/of]hgf Joj:yfkg ;ldltsf] u7g ePsf] 5 . ;fdfGotM ;ldltsf] a}7s x/]s dlxgf a:g] ub{5 / pQm a}7sdf 

kl/of]hgf ;~rfng ;Fu ;DalGwt ljleGg lg0f{ox? ul/Psf] lyof] . kl/of]hgf t];|f] r/0f -ufpFkflnsf :yfkgf 

ePkl5_ df ePsf a}7sx?sf] zf/fFzिाइ प्रस्तुत गररएको छ । 



GOVERNMENT OF NEPAL 

भगवतीमाइ गाईँपालिका, ग्रामीण जिस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना तेस्रो चरण सम्पन्न प्रलतवेदन 

38 | पा ना  

 

तालिका ४.१: गाउँपालिका पररयोजना व्यवस्थापन सलमलतको बैठकको साराांश 

आलथजक बषज बैठक सांख्या प्रमुख छिफि तथा लनणजयहरु 

२०७४-०७५ १३  

 २०७४।०५।१४  ग्रालमण जिश्रोत व्यवस्थापन पररयोजना ऄन्तगयतका लियाकिाप सचंािनको िागी सहयोगी 

ससं्था सामालजक सवेा केन्र नेपाि दिैेख सगँ सझंौता गने सम्बन्धमा । 

 सहयोगी ससँ्थाद्धारा अवश्यक दरबन्दी ऄनुसारको ररक्त पदपलुतय गने सम्बन्धमा । 

 लज्िा समन्वय सलमलतबाट अ.व. ०७३/०७४ बाकी भकु्तानी रकम ऄख्तीयारी प्रा्त  पिात 

योजनाहरुमा भकु्तानी गन ेसम्बन्धमा । 

 पररयोजनाको िागी िोकि पसयन तोक्न ेसम्बन्धमा । 

२०७४।०६।०२  भगवतीमाइ गाईँपालिकाको वास प्िान सम्बन्धमा । 

 लिन््याण्ड सरकारसगँ ग्रालमण जिश्रोत व्यवस्थापन पररयोजनाको ऄपगु रकम माग गने 

सम्बन्धमा 

२०७४।०७।२८  मालसक प्रगलत सलमक्षा सम्बन्धमा । 

 सरसिाइ सम्पकय  व्यलक्त तोक्न ेसम्बन्धमा । 

२०७४।०८।०७  पररयोजनाको मालसक सलमक्षा सम्बन्धमा । 

२०७४।०९।०७  काययिम ससंोधन गने सम्बन्धमा । 

  खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाहरुको सझंौता गन ेसम्बन्धमा । 

 सहयोगी ससं्थाका कमयचारीहरुको पदपलुतयको िागी पदपलुतय सलमलत गठन गने सम्बन्धमा । 

 २०७४।१०।१२  सरसिाइ स्वच्छता तथा वातावरणमतै्री लवद्यािय लनमायण गन ेसम्बन्धमा । 

 वडा स्तरीय जिईपयोग गरुुयोजना तयार गने सम्बन्धमा । 

२०७४।११।२१  हाि सम्मको प्रगलत सलमक्षा गने सम्बन्धमा । 

 अगामी अलथयक वषयको योजना तजुयमा गोष्ठी  तय गने सम्बन्धमा । 

 व््य ुस्कुिको वातावरण स्वच्छ गराईन काययशािा गोष्ठी लमलत तय गन ेसम्बन्धमा । 

 ऄन्तरायलरिय नारी लदवस मनाईन ेसम्बन्धमा ।  

२०७४।११।२४  अ व ०७५/०७६ को योजना तजुयमा सम्बन्धमा । 

२०७४।१२।२७  चािु अ व को पजुीगत तिय का योजना ससंोधन सम्बन्धमा । 

 पररयोजनाको सहयोगी ससँ्थाको ररक्त लि्ड सयंोजक पदमा पदपलुतय गन ेसम्बन्धमा । 

 पररयोजनाको िागी भगवतीमाइ गाईँपालिकाका िागी गाईँपालिका ऄलधकृतको पदपलुतय 

सम्बन्धमा । 

 वातावरणमतै्री तथा सरसिाइमतै्री लवद्यािय छनौट गने सम्बन्धमा । 

 पररयोजनाको सहयोगी ससँ्था सोसके नेपािको कायय सम्पादन मु् याकंन गने सम्बन्धमा । 

 मौजदुा काययरत जिश्रोत प्रालवलधक तथा लि्ड सयंोजक िाइ ऄको गाईँपालिकामा केही 

समयका िागी पररचािन गन ेसम्बन्धमा । 
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२०७५।०२।१६  सहयोगी ससँ्था छनौट प्रलियािाइ ऄगाडी बढाईन ेसम्बन्धमा । 

 गाईँपालिको जिईपयोग गुरुयोजना लनमायणको िागी सझंौता पनुराविोकन गन ेसम्बन्धमा । 

 स्वीकृत वालषयक बजटे तथा रकम ससंोधन गन ेसम्बन्धमा । 

२०७५।०३।०८  अ व ०७५/०७६ को बजटे तथा काययिम सम्बन्धमा । 

 जिश्रोत प्रालवलधकहरुको सवेा करार थप गने सम्बन्धमा । 

 गाईँपालिकाको सहिगानी सम्बन्धमा । 

२०७५।०३।२१  सहयोगी ससँ्था छनौट सम्बन्धमा । 

 सहयोगी ससँ्था छनौट सलमलत गठन सम्बन्धमा । 

२०७५।०३।२९  सहयोगी ससँ्थाको छोटो सचुी ऄनुमोदन सम्बन्धमा । 

 सहयोगी ससँ्थाबाट प्रालवलधक तथा अलथयक प्रस्ताव माग गन ेसम्बन्धमा । 

२०७५-०७६ १०  

 

@)&%.)%.@( 

 vfg]kfgL ;/;kmfO{, :jR5tf tyf jftfj/0f d}qL ljBfno-BLUE School_ 

5gf}6 ;DaGwdf . 

 lghL wf/fdf cfwfl/t vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ of]hgf lgdf{0f tyf nufgL 

;DaGwdf . 

 ufFpkflnsf :t/Lo hnpkof]u u'?of]hgf tyf hLljsf]kfh{g nufgL of]hgf 

;DaGwL uf]li7 cfof]hgf ug]{ ;DaGwdf . 

@)&%.)^.!!  kl/of]hgfsf] nfuL ;xof]uL ;+:yfsf] d'Nofs+g glthf ;DaGwdf . 

@)&%.)&.@&  kl/of]hgfsf] ;xof]uL ;+:yf;Fu jflif{s ;+Demf}tf ;DaGwdf . 

 ;DkGg ePsf vfg]kfgL of]hgfsf] cGtLd cg'udg ;DaGwdf . 

@)&%.)*.@$ 

 :yflgo >f]t JolQm kl/rfng ;DaGwdf . 

 ;DkGg ePsf of]hgfsf] cGtLd e'QmfgL ;DaGwdf . 

 gofF vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ of]hgfx?sf] ;+emf}tf ;DaGwdf . 

@)&%.!).@* 

 ;+rfngdf /x]sf vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ / l;rfO{ of]hgfsf] hfgsf/L tyf 

;ldIff ;DaGwdf . 

 ljBfno zf}rfno lgdf{0fsf] nfuL ljBfno 5gf}6 tyf ;+emf}tf ug]{ ;DaGwdf 

. 

 ;'wfl/Psf] r'Nxf] lgdf{0f tflnd ;+rfng ug]{ ;DaGwdf . 

 vfg]kfgL ;/;kmfO{ ;+/rgf lgdf{0f ug]{ ;DaGwdf . 

 ;xsf/L ;+rfng tyf Joj:yfkg ;DaGwL tflnd ;+rfng ug]{ ;DaGwdf . 

 ldl8of kl/rfng ;DaGwdf . 

 ufFpkflnsf :tl/o cg'udg sfo{bn u7g ug]{ ;DaGwdf . 

@)&%.!!.!^ 

 kl/of]hgf4f/f ;+rfng ul/Psf dfl;s lqmofSnfkx?sf] ;ldIff ;DaGwdf . 

 ;'wfl/Psf] r'Nxf] lgdf{0f ;DaGwL tflnd ;Grfngsf] nfuL /sdfGt/ ug]{ 

;DaGwdf . 

 jfxo lgdf{0f ;fdu|L cfk'lt{stf{nfO{ sfnf];'rLdf /fVg] ;DaGwdf . 

@)&%.!@.@)  vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ of]hgfx?sf] bf]>f] cg'udg ;DaGwdf . 
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 ;x8] l;+rfO{ of]hgfsf] ;+emf}tf cjlwsf] Dofb yKg] ;DaGwdf . 

@)&^.)!.@* 

 vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ of]hgfsf] cg'udg ;DaGwdf . 

 ufFpkflnsfsf] hgk|ltlgwLx?sf] nfuL Ifdtf ljsf; ;DaGwL tflnd ;+rfng 

ug]{ ;DaGwdf 

 ljBfno k|j]z4f/sf] e'QmfgL ;DaGwdf . 

@)&^.)@.@^ 

 cf=j=)&^.)&& sf ah]6 tyf sfo{qmd ufFp;efaf6 cg'df]bg u/fpg] 

;DaGwdf . 

 ljBfno zf}rfno, ;'wfl/Psf] r'Nxf] lgdf{0f , ;/;kmfO{ ;+/rgf tyf ;x8] 

l;rfO{ cfof]hgfsf] clGtd ;fj{hlgs kl/If0f tyf cg'udg ;DaGwdf . 

 kl/of]hgfsf] xfn;Ddsf] ef}lts tyf ljlto k|ultsf] ;ldIff ;DaGwdf . 

@)&^.)#.@& 

 cf=j= )&%.)&^ sf] k'hLut tyf rfn' cGt{utsf lqmofSnfkx?sf] ef}lts 

k|ultsf] ;ldIff ;DaGwdf  

 cf=j )&%.)&^ sf] k'hLut tyf rfn' cGt{utsf lqmofSnfkx?sf] ljlQo 

k|utL ;ldIff ;DaGwdf . 

 ufFpkflnsf tyf kl/of]hgf ;xof]uL ;+:yfsf] jflif{s sfo{ ;Dkfbg d'Nofs+g 

;DaGwdf . 

०७६-०७७   

 2076.04.2

3 
 jflif{s sfo{ ;Dkfbg d'Nofs+g cg'df]bg ;DaGwdf . 

 hn>f]t clws[tsf] s/f/ ;+emf}tf gljs/0f ug]{ ;DaGwdf . 

 ;xof]uL ;+:yfsf] gljs/0f ;DaGwdf  
2076.04.2

5  
 ;xof]uL ;+:yf;+u ;ldIff ;DaGwdf . 

 ;xof]uL ;+:yfsf] s/f/ ;+emf}tf gljs/0f ug]{ ;DaGwdf . 

 ;xof]uL ;+:yfsf] sd{rf/L egf{ ug]{ ;DaGwdf . 

2076.05.2

8] 
 sd{rf/L kbk'lt{ ;ldltn] l;kmfl/; u/]sf] sd{rf/L cg'df]bg ug]{ ;DaGwdf . 

 ;xof]uL ;+:yf tyf hn>f]t clws[tsf] s/f/ ;+emf}tf ug]{ ;DaGwdf . 

 @)&^.)&& sf] jflif{s sfo{of]hgf tyf ah]6 cg'df]bg ug]{ ;DaGwdf .  

2076.06.0

1] 
 ;xof]uL ;+:yfsf sd{rf/Lsf] tna j[l4 ug]{ ;DaGwdf . 

 :yflgo >f]t JolQm lgo'lQm ug]{ ;DaGwdf . 
2076.07.1

8  
 cf=j= )&^.)&& sf rfn' tkm{sf lqmofsnfkx? ;+rfng ug]{ ;DaGwdf  

 Knfli6s 3/ lgdf{0fsf] ;+emf}tf ug]{ ;DaGwdf . 

 ;'rgf ;+rf/ k|0ffnL -ldl8of_ kl/rfng ;DaGwdf . 

 kl/of]hgf4f/f cg'udg tyf d'Nofs+g ;DaGwdf . 

 vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ of]hgfsf] ;ldlt u7g ;DaGwdf . 

 ljljw  

2076.07.2

9  
 ;xof]uL ;+:yfsf] sd{rf/L egf{ ;DaGwdf . 

2076.08.2

9  
 vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ of]hgfsf] Dofb yk ug]{ ;DaGwdf . 

 hn>f]t k|fljlwssf] lnlvt tyf df}lvs glthf cg'df]bg ug]{ ;DaGwdf . 

2076.09.2  vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ of]hgfsf] Dofb yk ug]{ ;DaGwdf .  
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8  ;DkGg of]hgfx?sf] lghL wf/f h8fg ug]{ ;DaGwdf . 

 8f]ljNs] vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ of]hgfsf] klxnf] ;fj{hlgs kl/If0f tyf 

cg'udg ;DaGwdf . 

2076.10.2

9  
 ;DkGg of]hgfx?sf] cGtLd ;fj{hlgs kl/If0f tyf cg'udg ;DaGwdf . 

 ;'wfl/Psf] r'Nxf] lgdf{0f ;DaGwdf . 

2076.11.3

0  
 hnpkof]u u'?of]hgf x:tfGt/0f ug]{ ;DaGwdf . 

2076.12.1

0 
 vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ of]hgfx?sf] Dofb yk ug]{ ;DaGwdf . 

 ;'wfl/Psf] r'Nxf] lgdf{0f ug]{ ;DaGwdf  

2077.02.0

5 
 vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ of]hgfx?sf] cGtLd cg'udg tyf ;fj{hlgs 

kl/If0f ;DaGwdf . 

 cf=j= )&&.)&* sf] jflif{s sfo{qmd tyf ah]6 :jLs[t ug]{ ;DaGwdf . 

 ufFpkflnsf ;dk'/s sf]if ;DaGwdf . 

 hnjfo' kl/jt{g tyf cg's'ng / ljkb hf]lvd Go'lgs/0f ;DaGwL lzif{s 

ah]6 ;DaGwdf . 

2077.03.0

8  
 hnpkof]u tyf hLljsf]kfh{g u'?of]hgfsf] :jLs[t ug]{ ;DaGwdf . 

 vfg]kfgL ;/;kmfO{ tyf :jR5tf -jf;_ Joj:yfkg af]8{ u7g ;DaGwL 

lgb]{lzsf tof/L ;DaGwdf  

 ufFpkflnsf vfg]kfgL ;/;kmfO{ tyf hLljsf]kfh{g ;DaGwLt lglt ;DaGwdf 

.  

 vfg]kfgL ;/;kmfO{ tyf :jR5tf -jf;_ Joj:yfkg ;ldlt u7g ;DaGwdf . 

 k|ltj4tf adf]lhdsf] n}+uLs pQ/bflo cg's'ngsf] sfo{qmd tyf ah]6 

th'{df ;DaGwdf . 

 ufFpkflnsfsf] ;xnufgL /sd ljlgof]hg ;DaGwdf . 

 cf=j=)&&.)&* sf] ah]6 tyf sfo{qmd :jLs[t ;DaGwdf . 

२०७७-०७८ ११ बैठकका लनणजयहरु  

 २०७७।०४।१

८  

 वालषयक कायय सम्पादन मु् याकंन ऄनमुोदन सम्बन्धमा । 

 जिश्रोत ऄलधकृतको करार संझौता नवीकरण गने सम्बन्धमा । 

 सहयोगी सँस्थाको करार संझौता नवीकरण गने सम्बन्धमा । 

 स्थालनय श्रोत व्यलक्तको करार संझौता नवीकरण गने सम्बन्धमा । 

२०७७।०५।३

०  

 छोटो समयको िागी प्रालवलधक राख्ने सम्बन्धमा । 

 चाि ुअ.व.का प्रस्तालवत योजनाको प्रगती सम्बन्धमा । 

 दनुी बहुईपयोगी खानेपानी योजनाको लवस्ततृ सभेक्षण गने सम्बन्धमा । 

२०७७।०६।३

० 

 जीलवकोपाजयन सम्बन्धी पवुायधार लनमायण गने सम्बन्धमा । 

 कृलष व्यवसालयक योजना लनमायण तथा पवुायधार तयार गने सम्बन्धमा । 

 पान्तोिा दालडम खानेपानी तथा सरसिाइ योजना संचािन गने सम्बन्धमा । 
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 दनुी बहुईपयोगी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना संचािन गने सम्बन्धमा । 

२०७७।०७।२

५  

 कालतयक मलहनासम्म सम्पन्न भएका गलतलवलधहरुको समीक्षा सम्बन्धमा । 

 मंसीर मलहनामा संचािन गररने लियाकिापहरुको जानकारी सम्बन्धमा । 

२०७७।०९।१

०  

 मंसीर मलहनासम्म सम्पन्न भएका गलतलवलधहरुको प्रगलत सलमक्षा सम्बन्धमा । 

 पौष मलहनामा संचािन गररने लियाकिापहरुको जानकारी सम्बन्धमा । 

 एग्रोभेट स्थापना तथा संचािन सम्बन्धी तालिमको िागी सहभागी पठाईने सम्बन्धमा  

 योजनाहरुको म्याद थप गने सम्बन्धमा । 

 ऄपांगता तथा िैंगीक ईत्तरदायी योजना लनमायण काययशािा गोष्ठी गने सम्बन्धमा । 

 प्िालिक घर लनमायण गने सम्बन्धमा । 

 खानेपानी तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोडय बैठक बस्ने र काययशािा गोष्ठी गने 

सम्बन्धमा । 

 छोटो ऄवलधको िागी जिश्रोत प्रालवलधक व्यवस्थापन गने सम्बन्धमा । 

२०७७।१०।१

३  

 पौष मलहनाको प्रगलत तथा गलतलवधहरुका सलमक्षा सम्बन्धमा । 

 ३ तारे पद्धतीमा स्तरईन्नती गने लवद्याियहरु सम्बन्धमा । 

 अ व ०७७।०७८ वालषयक काययिम संसोधन गने सम्बन्धमा । 

 एग्रोभेट सहयोगको प्रस्तावना पेश गनय िगाईने सम्बन्धमा । 

२०७७।११।०

६  

 माघ मलहनाको सम्पन्न भएका गलतलवधीहरुको प्रगलत सलमक्षा सम्बन्धमा । 

 िागुन मलहनामा संचािन गररने लियाकिापहरुको जानकारी सम्बन्धमा । 

 जीलवकोपाजयन लियाकिाप संचािनको िागी अपुलतयकताय सलुचकृत गने सम्बन्धमा । 

 डोलब्के खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाको लनमायण चरणको म्याद थप गने 

सम्बन्धमा । 

 तालिममा सहभागी पठाईने सम्बन्धमा । 

 िेखा तथा लवलत्तय ऄनगुमन सम्बन्धमा । 

२०७७।१२।२

८  

 िागुन र चैत्र मलहनाको प्रगलत तथा गलतलवधीहरुका सलमक्षा सम्बन्धमा । 

 सहयोगी सँस्थाका कमयचारीको कायय मलहना संसोधन सम्बन्धमा । 

 एग्रोभेट संचािनका िागी सामग्री सहयोगको प्रस्तावना सम्बन्धमा । 

 डोलब्के खानेपानी तथा सरसिाइ योजना सम्बन्धमा । 

 गाईँपालिका वास प्िान तयारी सम्बन्धमा । 

 योजनाहरुको ऄनगुमन र रकम भुक्तानी सम्बन्धमा । 

 लवलवध 

२०७८।०१।२  बैशाख मलहनाको प्रगलत तथा गलतलवधीहरुका सलमक्षा सम्बन्धमा  
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८  जेठ मलहनाको कायययोजना सम्बन्धमा । 

 योजनाहरुमा कोलभड १९ का सरुक्षात्मक लवलध ऄपनाइ कायय संचािन गने सम्बन्धमा  

 कोलभड १९ लवरुद्ध सरुक्षा तथा स्वास््य सामग्री खरीद गने सम्बन्धमा । 

 योजनाहरुको ऄनगुमन तथा सामालजक पररक्षण गने सम्बन्धमा । 

 लवद्यािय शौचाियहरु ऄनगुमन तथा सामालजक पररक्षण र रकम भुक्तानी सम्बन्धमा । 

 बहुईद्दशे्यीय नसयरी स्थापना सम्बन्धमा । 

२०७८।०२।३

१  

 जेठ मलहनाको प्रगलत तथा गलतलवलधहरुको सलमक्षा सम्बन्धमा । 

 अषाढ मलहनाको कायययोजना सम्बन्धमा । 

 योजनाहरुमा कोलभड १९ का सरुक्षात्मक लवलध ऄपनाइ कायय संचािन गने सम्बन्धमा  

 योजनाहरुको ऄनगुमन तथा सामालजक पररक्षण गने सम्बन्धमा । 

 लवद्यािय शौचाियहरु ऄनगुमन तथा सामालजक पररक्षण र रकम भुक्तानी सम्बन्धमा । 

 बहुईद्दशे्यीय नसयरी स्थापना सम्बन्धमा । 

 लियाकिापहरु संचािन गने सम्बन्धमा । 

 अगामी अ व को काययिम सम्बन्धमा । 

२०७८।०३।२

२ 

 अगामी अलथयक वषयको काययिम ऄनमुोदन सम्बन्धमा । 

 सहयोगी सँस्थासँग संझौता नलवकरण सम्बन्धमा । 

 गाईँपालिका वास बोडय इकाइ स्थापना गने सम्बन्धमा । 

 सहयोगी व्यलक्त छनौट प्रलिया सम्बन्धमा । 

 पानी पररक्षण स्टेशन स्थापना सम्बन्धमा । 

२०७८-०७९ ११ बैठकका लनणजयहरु  

 २०७८।०४।२५  अलथयक वषय ०७७/०७८ वालषयक काययिम कायय सम्पादन मु् याकंन सम्बन्धमा । 

 सप्िायसय सलुचकृत हुन अईन ेसचुना सम्बन्धमा । 

२०७८।०५।२२   अ व ०७७/०७८ को प्रगलत सलमक्षा सम्बन्धमा । 

 वालषयक काययसम्पादन मु् याकंन सलमक्षा र जिश्रोत ऄलधकृतको म्याद थप गने सम्बन्धमा । 

 योजनाको िागत स्टीमटे प्रस्तुत पलहिो ऄनगुमन तथा सामालजक पररक्षण र सझंौता गने 

सम्बन्धमा । 

 स्थालनय श्रोत व्यलक्तहरु पररचािन गने सम्बन्धमा । 

 पानी पररक्षण व्यलक्त छनौट सम्बन्धमा । 

 खानेपानी तथा सरसिाइ प्रालवलधक सम्बन्धी ४२ लदने तालिम सहभागी छनौट सम्बन्धमा । 

 जीलवकोपाजयन लियाकिाप सचंािन सम्बन्धमा । 

 योजनाहरुिाइ पणुय सरसिाइ यकु्त घोषणा गनय तयारी सम्बन्धमा । 
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२०७८।०६।१४  श्रावण भदौ र ऄसौजको प्रगलत सलमक्षा सम्बन्धमा । 

 वास इकाइका कमयचारीहरुको मालसक काययसम्पादन सलमक्षा र म्याद थप गने सम्बन्धमा । 

 योजनाहरुको ऄलन्तम सामालजक पररक्षण तथा ऄनुगमन गन ेसम्बन्धमा । 

 जीलवकोपाजयन लियाकिाप सचंािन सम्बन्धमा । 

 योजनाहरुिाइ पणुय सरसिाइयकु्त र लवद्याियिाइ तीन तारे घोषणा गन ेतयारी सम्बन्धमा । 

 पररयोजना नलतजा सम्बन्धी पाश्वयलचत्र बनाईन सचुना प्रकाशन गन ेसम्बन्धमा । 

२०७८।०८।२०  २०७८ मसंीर मलहना सम्मको प्रगलत सलमक्षा सम्बन्धमा । 

 अगामी मलहनामा गररने लियाकिापहरुको कायययोजना सम्बन्धमा । 

 खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाहरुको म्याद थप गन ेसम्बन्धमा । 

२०७८।०९।०८  २०७८ मसंीर मलहना सम्मको प्रगलत सलमक्षा सम्बन्धमा । 

 अगामी मलहनामा गररने लियाकिापहरुको कायययोजना सम्बन्धमा । 

 स्थालनय श्रोत व्यलक्तहरुको करार सवेाको म्याद थप सम्बन्धमा । 

 खानेपानी  तथा सरसिाइ प्रालवलधक तालिमका सहभागी ऄनुमोदन सम्बन्धमा । 

 लभलडयो डकुमने्िी बनाईने प्रस्तावना स्वीकृलत सम्बन्धमा । 

 वास इकाइ ऄन्तगयतका कमयचारीहरुको म्याद थप गन ेसम्बन्धमा । 

२०७८।१०।२७  २०७८ माघ मलहना सम्मको प्रगलत सलमक्षा सम्बन्धमा । 

 अगामी मलहनामा गररने लियाकिापहरुको कायययोजना सम्बन्धमा । 

 अ व ०७८/०७९ को वालषयक काययिम ससंोधन सम्बन्धमा ।  

 वास इकाइिाइ लनरन्तरताको िागी ऄनुरोध गने सम्बन्धमा । 

 स्थालनय श्रोत व्यलक्तको करार सवेाको म्याद थप गन ेसम्बन्धमा । 

२०७८।११।०६  प्िालिक घर ममयत गन ेसम्बन्धमा  

२०७८।१२।१०  २०७८ िागुन मलहना सम्मको प्रगलत सलमक्षा  र अगामी मलहनामा गररन ेलियाकिापहरुको 

कायययोजना सम्बन्धमा । 

 लवद्यािय सरसिाइ सचुक ऄनुगमन सम्बन्धमा । 

 स्थालनय श्रोत व्यलक्तको करार म्याद थप गने सम्बन्धमा । 

 सहकारी र ईस सजंािबाट सहकारी लशक्षा  काययिम सचंािन सम्बन्धमा । 

 NWASH  ऄन्तगयत सवेक्षण गनय बाकँी कायय सम्बन्धमा । 

 योजनाहरुको म्याद थप सम्बन्धमा । 

२०७९।०१।११  प्रगलत सलमक्षा र वालषयक काययिमको बाकँी लियाकिापहरु सचंािन सम्बन्धमा । 

 पररयोजना व्यवस्थापन सलमलतको भलुमका प्रलत अभार प्रकट सम्बन्धमा । 

२०७९।०२।२५  २०७८ जठे मलहना सम्मको प्रगलत सलमक्षा सम्बन्धमा । 

 अगामी मलहनामा गररने लियाकिापहरुको करार सवेाको म्याद थप सम्बन्धमा  

 गाईँपालिका पररयोजना सम्बन्धी डकुमने्िी प्रशारण गने सम्बन्धमा ।  
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 पजुीगत तिय को बजटे लसचाइ पोखरी  लनमायण र लवद्यािय तारमा योजनामा  िरिारक गन े

सम्बन्धमा ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

४. सहकायज 

kl/of]hgf sfof{Gjogsf] qmddf ufpFkflnsf :t/df ljleGg ;fem]bf/x?sf] aLrdf ;xsfo{ ul/Psf] lyof] . ;d'bfo 

afx]s ufpFkflnsf :t/df ;lqmo ljleGg kl/of]hgfx?, u}x| ;/sf/L ;+3;+:yfx?, ljsf; ;fem]bf/x?, ufpFkflnsfsf 

ljleGg ljifout zfvfx?;Fu ;d]t kl/of]hgf t];|f] r/0fsf] cjlwdf lgDg adf]lhd ;xsfo{ tyf nfut ;fem]bf/L 

ul/Psf] 5 .  

तालिका ६.१: पररयोजनासगँ सम्बलन्धत कृयाकिापहरुमा सहकायज 

ि.सां. लनकायको नाम कायजिम सहकायजको प्रकार सहकायजको रकम रु. 

(वा बराबर) 

१ नेपाि प्रहरी चौकी 

बेस्तडा शाखा 

लवलभन्न लदवस तथा 

ऄलभयानहरु  

काययिम मयायलदत बनाईन मानलवय 

श्रोत पररचािन तथा स्िाह सुझाव  

०।०० 

२ समदुायमा अधाररत 

सँस्था महासँघ नेपाि 

बेस्तडा  

लवलभन्न लदवस तथा 

ऄलभयानहरु संचािन  

अलथयक, प्रालवलधक तथा मानलवय 

जनशलक्त पररचािन  

३००००।०० 

३ सनुौिा १००० लदन 

(सअुहारा काययिम) 

एभरेि क्िब, दिैेख 

लवलभन्न लदवस तथा 

ऄलभयानहरु संचािन  

अलथयक, प्रालवलधक तथा मानलवय 

जनशलक्त पररचािन  

२५०००।०० 

४ काररतास नेपाि/ एकता 

िाईन्डेसन नेपाि  

लवलभन्न लदवस तथा 

ऄलभयानहरु संचािन  

अलथयक, प्रालवलधक तथा मानलवय 

जनशलक्त पररचािन  

२५०००।०० 

५ सामालजक सेवा केन्र 

(सोसेक) नेपाि, दिैेख  

लवलभन्न लदवस तथा 

ऄलभयानहरु संचािन  

अलथयक, प्रालवलधक तथा मानलवय 

जनशलक्त पररचािन  

१००००।०० 

६ हे् भेटास नेपाि लवलभन्न लदवस तथा 

ऄलभयानहरु संचािन  

अलथयक, प्रालवलधक तथा मानलवय 

जनशलक्त पररचािन  

१००००।०० 
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५. आइपरेका समस्याहरु 

ग्रालमण जिश्रोत व्यवस्थापन पररयोजना यस भगवलतमाइ गाईँपालिकामा पररयोजनाको पलहिो चरणदखेी नै सालवकको 

मेहिेतोिी गा लव स बाट काम गद ैपररयोजनाको तेश्रो चरणमा अइपगु्दा सम्म दशेको राज्य पनु संरचना हुदँ ैगदाय यस पालिकाको 

सबै वडामा खानेपानी सरसिाइ तथा स्वच्छता, जीलवकोपाजयन, जिवायु पररवतयन/ ऄनुकुिन र सँस्थागत लवकास र सशुासनमा 

काम गद ैअएको छ । पररयोजनािे काम गदाय यस पालिकामा दखेीएका सामान्य दखेी ठुिा ठुिा समस्याहरु भोग्द ैअएको छ । 

खासगरी ईपभोक्ता सलमलत गठनको लववाद, महुान लववाद, छोटो समयको प्रालवलधक छनौटको लववाद, संरचना लनमायणको िागी 

जग्गा लववाद जस्ता लववादहरु काययसंचािन गदाय अईँदा कायय संचािन लछटो तथा छररतो नहुने र काययसँचािन गनयको िागी 

कमयचारीिाइ ऄसहज हुने दलेखएको छ । 

 

 

 

तालिका ७.१: आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु 

ि.सां. समस्याहरु समाधानका प्रयासहरु 

१.   महुान लववादि ेयोजनाको लवस्ततृ सभके्षणको 

कायय रोलकनु । 

 वडा न.ं १ भहिाग्न ेगौथलि खानपेानी तथा सरसिाइ योजनाको 

महुान लववाद टँुगो निगाइ गरुुयोजनामा पलहिो प्राथलमकतामा 

राख्दा सभ ेकायय रोलकएकोिे २ ना न पाको लवन्दवालसनी तथा 

भगवतीमाइ गाईँपालिका वडा न.ं १ बीच छििि गरी योजना 

सचंािन गरेको  

२.   सावयजलनक धारामा अधाररत खानेपानी तथा 

सरसिाइ योजना लनमायण गन ेलनणयय गनुय  

 भगवतीमाइ गाईँपालिकाको एक घर एक धाराको लनलत लवपररत 

वडा न.ं ५ िाप्काखोिा धाराय खानपेानी तथा सरसिाइ 

योजनािाइ ईपभोक्ता सलमलतबाट सावयजलनक धारामा अधाररत 

योजना लनमायण गने लनणयय भएपलछ गाईँकाययपालिकाबाट पनुः 

लनययण गरर एकघर एकधारामा अधाररत योजना लनमायण गररएको 

। 

३.   लनलज धारा लनमायण गनय समदुायिे नमान्नु  सझंौता ऄनुसार खानपेानी तथा सरसिाइ योजनाहरुमा सरंचना 

लनमायण भइसकेपलन लनलजधारा बनाईनको िागी समदुायि े

पररयोजनाबाट अशा गरेकोि े पनु लनलजधारा बनाईनको िागी 

अमभिेाबाट सहजीकरण गरी धारा बनाईनको िागी प्रयास 

गरेको  

४.   ईपभोक्ता सलमलत गठनमा लववाद   डोलब्के खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाको ईपभोक्ता सलमलत 

गठन गदाय मखु्य पदमा लववाद लसजयना भएकोि े पटक पटकको 

सवयदलिय बैठकबाट ३ मलहना पलछ मात्र ईपभोक्ता सलमलत गठन 

भएको । 

५.   महुान लववाद भएको   डोलब्के खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाको लववालदत महुानको 

३५ लदन ेसचुना सावयजलनक गदाय पलन महुानमा दावी नभएको तर 
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सभ े गदाय धरैे जसो महुानहरु लववाद भआ सभ े काययमा ऄवरोध 

भएको र वडा कायायियको सहजीकरणमा  

६.   कोलभड १९ कोरोना भाइरसका कारण 

योजनाहरु लनमायण कायय प्रभालवत भएको । 

 लवश्वभरी िैलिएको कोरोना भाइरसिे गदाय दशेभरीको िामो 

समयको बन्दाबन्दीका कारण लनमायण सामग्री ढुवानीमा ऄसर 

गरेको हुदँा लज्िा प्रशासन कायायिय दिैेखबाट पास स्वीकृत 

गरी लनमायण काययमा सहजीकरण गररएको । 

७.   महुान दताय नभआ योजना लनमायण भएको   गाईँपालिका जिश्रोत सलमलतको गठन नभएकोि े महुान दताय 

नभइ योजना लनमायण गररएकोमा जिश्रोत लनयमावलि २०७५ 

तयार गरी महुान दताय कायय गररएको । 

८.   पणुय सरसिाइयकु्त योजनाक्षेत्र घोषणा गनय 

कलठनाइ 

 पररयोजनाको ४० प्रलतशत योजनाहरुिाइ पणुय सरसिाइयकु्त 

योजना क्षेत्र घोषणा गनयको िागी वडा तथा पालिकास्तरीय 

खानेपानी सरसिाइ तथा स्वच्छता समन्वय सलमलत पररचािन 

गरर पणुय सरसिाइ यकु्त योजनाक्षते्र घोषणा गररएको  



अनुसूची १: पररयोजना तेस्रो चरणमा यस गाउपलिकामा सम्पन्न योजनाको लववरण (आलथजक बषज २०७२/०७३को सालबक गालवसहरुको लववरण समेत) 

योजनाको नाम 
वडा 

नां. 

योजनाको

प्रकार 

िाभालन्वत 

घरधुरी 

िाभालन्वत

जनसांख्या 

योजनाको कुि 

िागत 

लबलभन्न पक्षको योगदान 
आलथजक बषज 

नेपाि सरकार  लफनल्याण्ड/इयु स्थानीय सरकार  
उपभोिा 

(नगद/श्रम) 
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Comment [NPW1]: मममत सम्भार कोष, 
संरचना: इन्टेक, टयांकी, ऩाइऩ,् धारा 
सखं्या : अको ससट मा, water quality test, 

UC composition 
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२१.  गाईपालिका स्तरीय मलहनावारी स्वच्छता र पणुय सरसिाइ सम्बलन्ध योजना तजुयमा गोलष्ठ १ २ २ २ २ २३ ४७ 

२२.  IEC समाग्रीहरु तयारी, प्रचार प्रसार लियाकिापहरु ८ ३ ५ ० ० २४ ३४ 

ि.सां. तालिम प्राप्त व्यलिको 

नाम  

तालिमको 

अवलध  

लिङ्ग ठेगाना सम्पकज  नम्बर  

मलहिा  परुुष 

१.  चि बहादरु खडका  १० लदन   √ ररठ्ठा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -६ कट्टी  

२.  कृरण बहादरु चन्द  १० लदन   √ पान्तोिा दालडम खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -५ पान्तोिा  

३.  कणय बहादरु थापामगर  १० लदन   √ रानीवन खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -५ बडािके  

४.  शेर बहादरु खत्री  १० लदन   √ भेरेखोिा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -६ लचलपनतडा  

५.  दि बहादरु खड्का  १० लदन   √ ठुिोपगनाथ खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -१ पगनाथ  

६.  मान बहादरु थापा  १० लदन   √ ठुिोपगनाथ खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -१ पगनाथ  

७.  भक्त बहादरु थापा  १० लदन   √ िामीछहरी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -१ गन्म   

८.  जगत बहादरु थापा १० लदन   √ िामीछहरी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -१ गन्म  
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९.  तिुाराम लव क १० लदन   √ सयुयपानी  खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ – ७ पानीमिु  

१०.  डम्बर बहादरु थापा  १० लदन   √ दनुी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -७ घोडदाईने   

११.  ओमन लव क  १० लदन   √ दनुी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -७  घोडदाईने   

१२.  खडक बहादरु थापा  १० लदन   √ दनुी बहईुपयोगी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -७ खगनेा   

१३.  लवरण ुलव क  १० लदन   √ दनुी बहुईपयोगी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -७ खगनेा  

१४.  पदम लव क  १० लदन   √ पैयाओडारी  खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -५ थुवा  

१५.  गणेश बहादरु लवश्वकमाय १० लदन   √ ररठ्ठा  खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -६ कट्टी   

१६.  नगेन्र बहादरु केसी  ७ लदन   √ कोटकालटया खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -४ मन्घर  

१७.  गणेश प्रसाद रेग्मी  ७ लदन   √ बदुदेा्का खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -३ महेितोिी  

१८.  हकय  बहादरु रेग्मी  ७ लदन   √ ठाँटाठाडकुिा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -३ महेितोिी  

१९.  लवरेन्र बहादरु हमाि ७ लदन   √ भा्जेवािा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -४ डौरी  

२०.  लथर बहादरु खड्का ७ लदन   √ ढाडँमिेा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ –३ पगु्या  

२१.  पे्रम बहादरु कामी  ७ लदन   √ तसेुनी तपतपे खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -३ महेितोिी   

२२.  जय प्रसाद जैसी  ७ लदन   √ खण्डकखोिा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -३ महेितोिी   

२३.  धन बहादरु खड्का ७ लदन   √ भिेमिु  खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -३ रातामाटा  

२४.  पदम रोकाय  ७ लदन   √ बकुीमिु दनुीपाटा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -६ दनुीपाटा  

२५.  पदम लव क  १० लदन   √ भहिाग्ने गौथिी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -१ पगनाथ  

२६.  लनरक ऄलधकारी १० लदन  √ भहिाग्ने गौथिी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -१ पगनाथ  

२७.  रुर बहादरु रोकाय ७ लदन   √ बकुीमिु काँढा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -६ काढँा  

२८.  मान बहादरु रोकाय ७ लदन   √ बकुीमिु माझगाईँ खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -६ माझगाईँ  

२९.  जयन्ते लसंह ७ लदन   √ बकुीमिु ऄ्याना खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -६ लचलपन  

३०.  भलगराम खड्का ७ लदन   √ बकुीमिु लतलमिसैना खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -६ लतलमिसैना   

३१.  मनलवर कामी  ७ लदन   √ लसमाखोिा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -४ तसुुय  

३२.  नलवन कुमार लव लस ७ लदन   √ लवजयनाईिा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -४ मन्घर  

३३.  मोहन बहादरु थापा ७ लदन   √ कोटकालटया खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -४ मन्घर  

३४.  खड्क बहादरु बढुा ७ लदन   √ तसुुय खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -४ तसुुय  

३५.  दान बहादरु खड्का  ७ लदन   √ साइमिेा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -३ पगु्या  

३६.  हस्त बहादरु लव क ७ लदन   √ पा्तपानी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -३ रातामाटा  
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३७.  कृरण प्रसाद जैसी  ७ लदन   √ लसस्नेखोिी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -३ महेितोिी   

३८.  शेर बहादरु शाही  १० लदन   √ खोर खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -७ बडाभरैव  

३९.  किम बहादरु शाही १० लदन   √ खोर खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -७ बडाभरैव  

४०.  पे्रम बहादरु मगर  १० लदन   √ जारछापे खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -६ मगरगाईँ  

४१.  कृरण बहादरु रोकाय १०लदन   √ बकुीमिु ऄ्याना खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -६ लचलपन  

४२.  राम बहादरु थापा  १०लदन   √ बकुीमिु ऄ्याना खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -६ लचलपन   

४३.  हकय  बहादरु शाही  १०लदन   √ िाप्काखोिा धाराय खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -५ मिकुा  

४४.  कािी बहादरु शाही  १०लदन   √ िाप्काखोिा धाराय खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -५ मिकुा  

४५.  नरतम रावत  १०लदन   √ डोलब्के खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -२ रुम  

४६.  िक्षीराम शमाय १०लदन   √ डोलब्के खानेपानी तथा सरसिाइ योजना, भगवतीमाइ -२ रुम  

४७.  क्पना लसंह १०लदन  √  परुानोपानी पालतलवसा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना,भगवतीमाइ - ६ शलनगाईँ  

४८.  अइते लव क  १०लदन   √ परुानोपानी पालतलवसा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना,भगवतीमाइ - ६ शलनगाईँ  

४९.  गंगा खड्का  १०लदन   √ भवुा्नाखोिा  खानेपानी तथा सरसिाइ योजना,भगवतीमाइ – ५ कट्टी  

५०.  लडि बहादरु खड्का  १०लदन   √ भवुा्नाखोिा  खानेपानी तथा सरसिाइ योजना,भगवतीमाइ – ५ कट्टी  

५१.  राम बहादरु थापा १०लदन   √ पहडने भतुभतुे खानेपानी तथा सरसिाइ योजना,भगवतीमाइ – ४ मन्घर   
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ख. खानेपानी तथा सरसफाई प्रालवलधकहरु   

 

ग. सुधाररएको चुल्हो लनमाजण प्रवजर्द्कहरु  

ि.सं. तालिम प्रा्त  व्यलक्तको नाम  तालिमको 

ऄवलध  

लिङ्ग ठेगाना सम्पकय  नम्बर  

मलहिा  परुुष 

१ ओमन बहादर लव.क. ४२ लदन  √ भगवतीमाइ गाईँपालिका -७ बडाभरैव  

२ रमेश रोकाय ४२ लदन  √ भगवतीमाइ गाईँपालिका -६ लचलपन  

३ कृरण बहादरु रोकाय ४२ लदन  √ भगवतीमाइ गाईँपालिका -६ लचलपन  

४ लवरण ुलव.क ४२ लदन  √ भगवतीमाइ गाईँपालिका -७ बडाभरैव  

ि.सं. तालिम प्रा्त  व्यलक्तको 

नाम  

तालिमको 

ऄवलध  

लिङ्ग ठेगाना सम्पकय  नम्बर  

मलहिा  परुुष 

१.  गणेश बहादरु थापा ६ लदन  √ भैरवी गाईँपालिका -२  

२.  हमे बहादरु राना  ६ लदन  √ भैरवी गाईँपालिका -५  ९८००५८०१७९ 

३.  बखत बहादरु लव क  ६ लदन  √ भैरवी ँगाईँपालिका -५ ९८२२५५९८६७ 

४.  िुिमाया लवक  ६ लदन √  नौमिु ेगाईँपालिका -८ ९८०५१५१२७२ 

५.  यवुक शाही  ६ लदन  √ नौमिु ेगाईँपालिका -८ ९८१५५८६७११ 

६.  गणेश चन्द ६ लदन  √ नौमिु ेगाईँपालिका -८ ९८००४९४३३७ 

७.  हरर बहादरु चन्द ६ लदन  √ नौमिु ेगाईँपालिका -८ ९८००५९६१६४ 

८.  तेज बहादरु लव क ६ लदन  √ नौमिु ेगाईँपालिका -८ ९८१३४५१७८५ 

९.  राम बहादरु खड्का ६ लदन  √ भगवतीमाइ गाईँपालिका-६ ९८६८१२२८५२ 

१०.  लबरण ुयोगी  ६ लदन  √ भैरवी गाईँपालिका -६ ९८४४८९५४३७ 

११.  धन बहादरु रोकाय ६ लदन  √ भगवतीमाइ गाईँपालिका -६ ९८२६५३०९९६ 

१२.  लदपक कठायत ६ लदन  √ भगवतीमाइ गाईँपालिका -६ ९८६८१५७३२९ 

१३.  नारायण बढुा ६ लदन  √ भगवतीमाइ गाईँपालिका -६ ९८१२५८६६१५ 
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१४.  लदपक बहादरु रोकाय ६ लदन  √ भगवतीमाइ गाईँपालिका -६ ९८६८१५७३२९ 

१५.  हरर बहादरु काकी ६ लदन  √ भैरवी गाईँपालिका -१  ९८२२४१४९१४ 

१६.  लमिन रामजािी  ७ लदन   √ नौमिु ेगाईँपालिका -२  

१७.  ऐन बहादरु सिामीमगर  ७ लदन   √ नौमिु ेगाईँपालिका -२  

१८.  यवुराज खत्री ७ लदन   √ नौमिु ेगाईँपालिका -२  

१९.  हस्त बहादरु राम्जािीमगर ७ लदन   √ नौमिु ेगाईँपालिका -२  

२०.  चन्र बहादरु रेगामीमगर ७ लदन   √ नौमिु ेगाईँपालिका -२  

२१.  दवे बहादरु दिायमीमगर ७ लदन   √ नौमिु ेगाईँपालिका -२  

२२.  रंग बहादरु शाही  ७ लदन   √ भैरवी गाईँपालिका -४  

२३.  ऄमर बहादरु थापा  ७ लदन   √ भैरवी गाईँपालिका -४  

२४.  धमयराज जैसी ७ लदन   √ भैरवी गाईँपालिका -४  

२५.  भरत बहादरु शाही ७ लदन   √ भैरवी गाईँपालिका -४  

२६.  योगेन्र ररजाि  ७ लदन   √ भैरवी गाईँपालिका -४  

२७.  रत्न प्रसाद जैसी  ७ लदन   √ भैरवी गाईँपालिका -४  

२८.  लदपक रोकाय ७ लदन   √ भगवतीमाइ गाईँपालिका-६ ९८६८१५७३२९ 

२९.  लटकाराम थापामगर ७ लदन   √ भगवतीमाइ गाईँपालिका-५ ९८१२५३४११५ 

३०.  मनकुमारी थापामगर ७ लदन  √  भगवतीमाइ गाईँपालिका-५ ९८१५५९६४५९ 

३१.  गोपाि बहादरु मगर  ७ लदन   √ भगवतीमाइ गाईँपालिका-६ ९८६४७९५७३९ 

३२.  गणेश बहादरु चन्द ७ लदन   √ भगवतीमाइ गाईँपालिका-५ ९८६८०९५४७९ 

३३.  वाि बहादरु लवटाि ु ७ लदन   √ भगवतीमाइ गाईँपालिका-६ ९८१९५४७७४५ 
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घ. स्थानीय स्रोत व्यलिहरु 

ङ. अगुवा कृषकहरु  

ि.सां. तालिमप्राप्त व्यलिको नाम  तालिमको 

अवलध  

लिङ्ग ठेगाना सम्पकज  नम्बर  

मलहिा  पुरुष 

१.  नलवन दाहाि   √ भगवतीमाइ गाईँपालिका -६ कट्टी  

२.  खलम्बरा रोकाय   √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -६ लचलपन   

३.  सलुनता शाही  √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -२ रुम  

४.  लनमयिा खड्का   √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -५ कट्टी  

५.  सपना खड्का   √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -३ महेितोिी   

६.  भोजबीर थापामगर    √ नौमिु ेगाईँपालिका -१   

७.  यज्ञ प्रसाद ररजाि   √ भैरवी गाईँपालिका -५  

८.  प्रलदप कुमार कडेि   √ भैरवी गाईँपालिका -६  

९.  रत्ना थापा मगर   √  नौमिु ेगाईँपालिका -५  

१०.  ऄलस्मता कुमारी लवि  √  भैरवी गाईँपालिका -२  

११.  िक्ष्मी म्ि   √  नौमिु ेगाईँपालिका -२  

ि.सां. तालिमप्राप्त व्यलिको नाम  तालिमको 

अवलध  

लिङ्ग ठेगाना सम्पकज  नम्बर  

मलहिा  पुरुष 

१.  टेक बहादरु रोकाय  ५ लदन   √ लशवािय कृलष समहु,  भगवतीमाइ -६  

२.  राम बहादरु थापा ५ लदन   √ मध्यपहाडी कृलष समहु,  भगवतीमाइ-४  

३.  लसता रोकाय ५ लदन  √  ताजा तरकारी कृलष समहु,  भगवतीमाइ -६  

४.  बखत बहादरु रावत ५ लदन   √ िािीगरुास कृलष समहु,  भगवतीमाइ – २  

५.  कणय बहादरु लव क ५ लदन   √ शालन्त जागरण कृलष समहु,  भगवतीमाइ-२  

६.  हरर बहादरु बढुा ५ लदन   √ पानीखेत ऄिचैी कृलष समहु,  भगवतीमाइ -७  

७.  शालन्त रोकामगर ५ लदन  √  हररयािी कृलष समहु,  भगवतीमाइ -६  

८.  सररता रोकामगर ५ लदन  √  बहुईद्दशे्यीय कृलष समहु,  भगवतीमाइ -६   
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९.  लवनोद पनुमगर  ५ लदन   √ हररयािी कृलष समहु,  भगवतीमाइ-६  

१०.  सलुनि लसजािी मगर ५ लदन   √ बहुईद्दशे्यीय  कृलष समहु,  भगवतीमाइ -६  

११.  िोक बहादरु शालह ५ लदन   √ लसजयनशीि कृलष समहु,  भगवतीमाइ- २  

१२.  बसन्ता लव क ५ लदन  √  दलितवातावरण कृलष समहु,  भगवतीमाइ- २  

१३.  जैसरा लव क ५ लदन  √  दलित वातावरण कृलष समहु,  भगवतीमाइ -२  

१४.  लवमिा कुमारी लव क ५ लदन  √  लसजयनलशि कृलष समहु,  भगवतीमाइ- २  

१५.  लबमिा शालह  ५ लदन  √  लसजयनशीि कृलष समहु,  भगवतीमाइ -२  

१६.  बाि कुमारी शाही  ५ लदन  √  दलित वातावरण कृलष समहु,  भगवतीमाइ -२  

१७.  दवेसरा लव क ५ लदन  √   दलित वातावरण कृलष समहु,  भगवतीमाइ -२  

१८.  खम्ब बहादरु लव क ५ लदन   √ दलित पररवतयनशीि कृलष समहु,  भगवतीमाइ -२  

१९.  राम बहादरु खड्का ५ लदन   √ मालिका कृलष समहु,  भगवतीमाइ -६  

२०.  कमिा खड्का ५ लदन  √  मालिका  कृलष समहु,  भगवतीमाइ -६  

२१.  कमिा बढुा ५ लदन  √  पानीखेत ऄिचैी कृलष समहु,  भगवतीमाइ -७  

२२.  खगीसरा राईत ५ लदन  √  िािीगरुास कृलष समहु,  भगवतीमाइ- २  

२३.  ईषा लवि ५ लदन  √  लशवािय कृलष समहु,  भगवतीमाइ -६  

२४.  सररता बढुा ५ लदन  √  िािीगुरँास कृलष समहु,  भगवतीमाइ -७ ९८६८०७३८४९ 

२५.  लववाह बस्नेत ५ लदन  √  सानापाटा गैरावारी ताजा तरकारी कृलष समहु,  भगवतीमाइ -७  

२६.  िक्ष्मी लव क ५ लदन  √  बडाभरैव बहुईद्दशे्यीय कृलष समहु,  भगवतीमाइ-१  

२७.  शशुीिा थापा  ५ लदन  √  प्रगलतशीि कृलष समहु,  भगवतीमाइ-१ ९८६८९१२२८० 

२८.  कमिा थापा  ५ लदन  √  मालिका  अय अजयन कृलष समहु,  भगवतीमाइ -१ ९८४६८९०११५ 

२९.  तारा कुमारी थापा ५ लदन  √  कपासे ताजा तरकारी कृलष समहु,  भगवतीमाइ -१ ९८६७४२१४८६ 

३०.  कणय बहादरु खत्री ५ लदन   √ जनचेतना बहुईद्दशे्यीय  कृलष समहु,  भगवतीमाइ -६ ९८४३४५३७११ 

३१.  िोक बहादरु खड्का  ५ लदन   √ पोखरीडाडँा कृलष समहु,  भगवतीमाइ -१  

३२.  हरी बहादरु शाही ५ लदन   √ जागरण कृलष समहु,  भगवतीमाइ -६  

३३.  खडक बहादरु थापा  ५ लदन   √ जगनाथ कृलष समहु,  भगवतीमाइ -१  

३४.  लसता खड्का  ५ लदन  √  महादवे कृलष समहु,  भगवतीमाइ -१ ९८४४७४१५२० 

३५.  पावयलत लव क ५ लदन  √  पा्त कृलष समहु,  भगवतीमाइ-६ ९८२५५६२३२८ 

३६.  ऄम्मर बहादरु चन्द ५ लदन   √ लसिाज ुकृलष समहु,  भगवतीमाइ-५ ९८६६५९१४०३ 
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३७.  रन्जना भण्डारी ५ लदन  √   लशखरद्धारी कृलष समहु,  भगवतीमाइ -७ ९८६८३४७१९० 

३८.  लनरा रोकाय  ५ लदन  √  िािीगुरँा कृलष समहु,  भगवतीमाइ -६ ९८६९४०३६३२ 

३९.  चन्र बहादरु थापा  ५ लदन   √ महादवेपरु  कृलष समहु,  भगवतीमाइ -१ ९८४८११६४३४ 

४०.  लनम बहादरु थापा  ५ लदन   √ लसईवाक कृलष समहु,  भगवतीमाइ -७  

४१.  भपुने्र बहादरु बढुा ५ लदन   √ भैरवस्थानकृलष समहु,  भगवतीमाइ -७  

४२.  गणेश बहादरु थापा ५ लदन   √ बसन्तपरु कृलष समहु,  भगवतीमाइ-१  ९८६८०३७९६५ 

४३.  सम्झना खड्का  ५ लदन  √  िािी गरुासँ कृलष समहु,  भगवतीमाइ -७  

४४.  ईलमयिा बढुा  ५ लदन  √  कालिका महादवे कृलष समहु,  भगवतीमाइ -७   

४५.  मोहन लसंह लव क ४ लदन  √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -१  

४६.  ऄमतृा लव क  ४ लदन  √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -१  

४७.  प्रेम प्रसाद काफ्िे  ४ लदन   √ भगवतीमाइ गाईँपालिका -१  

४८.  सञ्ज ुलव क ४ लदन   √ भगवतीमाइ गाईँपालिका -५  

४९.  मनैकिा लव क ४ लदन  √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -१  

५०.  मान कुमार शाही  ४ लदन  √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -५  

५१.  लबन्रा शाही  ४ लदन  √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -५  

५२.  दगुाय बढुा  ४ लदन  √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -७  

५३.  क्पना खड्का  ४ लदन  √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -५  

५४.  कुि बहादरु शाही  ४ लदन   √ भगवतीमाइ गाईँपालिका -७  

५५.  लनमयिा खड्का  ४ लदन  √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -५  

५६.  क्पना लसंह ४ लदन  √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -६  

५७.  मलनसरा लसंह  ४ लदन  √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -६  

५८.  लवरेन्र शाही  ४ लदन   √ भगवतीमाइ गाईँपालिका -५  

५९.  पे्रम बहादरु शाही  ४ लदन   √ भगवतीमाइ गाईँपालिका -५  

६०.  पदम बहादरु शाही  ४ लदन   √ भगवतीमाइ गाईँपालिका -५  

६१.  नेत्र बहादरु थापा  ४ लदन   √ भगवतीमाइ गाईँपालिका -४  

६२.  प्रमोद बहादरु लवि ४ लदन   √ भगवतीमाइ गाईँपालिका -१  

६३.  पावयलत खड्का  ४ लदन  √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -५  

६४.  सलुनता शाही  ४ लदन  √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -२  
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च. नसजरी नाइकेहरु  

६५.  सम्झना लबि ४ लदन  √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -१  

६६.  लहरा बोहरा  ४ लदन  √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -१  

६७.  लदपा रावत ४ लदन  √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -५  

६८.  कमिा रोकाय ४ लदन  √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -४  

६९.  किी खड्का  ४ लदन  √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -५  

७०.  मान कुमारी लव क ४ लदन  √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -१  

७१.  ऄस्मीता लव क ४ लदन  √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -१  

७२.  िेडररना खडका ४ लदन  √  भगवतीमाइ गाईँपालिका -५  

ि.सां. तालिम प्राप्त व्यलिको नाम  तालिमको 

अवलध  

लिङ्ग ठेगाना सम्पकज  नम्बर  

मलहिा  पुरुष 

१.  नेत्र बहादरु थापा  ५ लदन   √ भगवतीमाइ – ४ मन्घर   
२.  पे्रम बहादरु रोकाय  ५ लदन   √ भगवतीमाइ – ४ मन्घर   
३.  बीर बहादरु थापा  ५ लदन   √ भगवतीमाइ -४ मन्घरचौर   
४.  बम बहादरु खत्री  ५ लदन   √ भगवलतमाइ -६ लचलपनतडा   
५.  लचत्र बहादरु रोकाय  ५ लदन   √ भगवतीमाइ – ६ लचलपनतडा   
६.  िोक बहादरु शाही  ५ लदन   √ भगवतीमाइ -२ रुम   
७.  हमेन्त रेग्मी  ५ लदन   √ भगवतीमाइ -३ महेिेतोिी   
८.  लनम बहादरु थापा  ५ लदन   √ भगवतीमाइ -७ खगनेा   
९.  भपुने्र बढुा  ५ लदन   √ भगवतीमाइ – ७ खोर   
१०.  लहकमत थापा  ५ लदन   √ भगवतीमा -१ पगनाथ   
११.  लकस्न बहादरु भण्डारी  ५ लदन   √ भगवतीमाइ -७ पानीमिु   
१२.  शम्शेर शाही  ५ लदन   √ भगवतीमाइ – ५ कट्टी   
१३.  जीवन शाही ५ लदन   √ भगवतीमाइ -७ खोर   
१४.  लदपक खत्री  ५ लदन   √ भगवतीमाइ -१ हुिाक टाकुरा   
१५.  हरर थापा  ५ लदन   √ भगवतीमाइ १ बालबयातडा   
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छ. एग्रोभेि सांचािक हरु  

 

परियोजनाले सहयोग गिेका सहकािीहरुको बिििण  

१६.  चन्र बहादरु थापा  ५ लदन   √ भगवतीमाइ -१ पगनाथ  
१७.  शशुीिा थापा  ५ लदन  √  भगवतीमाइ – १ पगनाथ  
१८.  िोक बहादरु थापा  ५ लदन   √ भगवतीमाइ -१ पगनाथ  

ि.सां. तालिमप्राप्त व्यलिको नाम  तालिमको 

अवलध  

लिङ्ग ठेगाना सम्पकज  नम्बर  

मलहिा  पुरुष 

१ भपुने्र रेग्मी  ९ लदन   √ भगवतीमाइ गाईँपालिका – २ बेस्तडा बजार   

       

ि.सां. सहकारीको नाम  तालिमको अवलध  लिङ्ग ठेगाना सम्पकज  नम्बर 

मलहिा  पुरुष 

१ मन्घर बचत तथा ऋण सहकारी सँस्था लिलमटेड ३ लदन  ४ ७ भगवतीमाइ गाईँपालिका -४  
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अनुसूची ४: आथीक बषज २०७४/०७५देलख हािसम्मको बेरुजुकोअवस्था(महािेखा परीक्षकको कायाजियको प्रलतबेदन अनुसार) 

 

आलथजकबषज कुि बेरुजु (रु) यस आ.ब. माफर्छ्यौि भएको बेरुजु(रु) कायम रहन गएको कुि बेरुजु (अलघल्िो आ.ब. को 

समेत)(रु) 

पेश्की सैर्द्ालन्तक असिू उपर 

गनुजपने 

पेश्की सैर्द्ालन्तक असिू उपर 

गनुजपने 

पेश्की सैर्द्ालन्तक असिू उपर गनुजपने 

२०७४/०७५  ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

२०७५/०७६  ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

२०७६/०७७  ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

२०७७/०७८  ० ० ६८४१४९ ० ० ० ० ० ० 

२०७८/०७९  ० ० ४१२३३२ ० ० ० ० ० १०९६४८१ 

फर्छ्यौि हुन बाँलक मुख्य मुख्य बेरुजुहरु र बेरुजु फर्छ्योि हुन नसक्नुका कारणहरुुः  

क- सहयोगी ससँ्था सामालजक सेवा केन्र सोसेक नेपाि दैिेख को परामशज सेवा वापतको सांझौताको १५ प्रलतशतिे हुन आउने ७१७१४९ असुि उपर गनुजपने 

देखीएको 

ख- ररठ्ठा खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको ५० िाख भन्दा बलढ भुिानी गदाज १.५ प्रलतशतिे हुन आउने रकम ८२३३२ रकम उपभोिा समलतबाि असुि गनुज पने 

देलखन्छ ।  

 

 
 

 

 



अनुसूची ५ : पूणज सरसफाई युि योजना के्षत्र घोषणा भएका योजनाहरुको लबबरण 

 

ि.सां. योजनाको नाम  वडा 

नम्बर  

घरसांख्या  जनसांख्या  घोषणा लमलत   

१ ठुिो पगनाथ बहुईपयोगी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  १ ७१ ४३८ २०७८।०६।०९ 

२ भेरेखोिा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना ६ ४१ ३१२ २०७८।०६।११ 

३ दनुी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  ७ ६० ३४८ २०७८।०८।२० 

४ सयुयपानी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  ७ ५६ ३३८ २०७८।०८।१९  

५ दनुी बहुईपयोगी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  ७ १२८ ७४९ २०७८।०८।२१ 

६ जारछापे खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  ६ ४१ २६७ २०७८।०९।०६ 

७ पान्तोिा दालडम खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  ५ ५१ २७६ २०७८।०९।०५ 

८ िामीछहरी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  १ ९६ ५६३ २०७८।०९।०७ 

 जम्मा   ५४४ ३२९१  

अनुसूची ६ : तीन तारा सुलनलस्चत घोषणा भएका लबध्याियहरु 

 

ि.सां. लवद्याियकोनाम वडा नम्बर  लबद्याथी 

सांख्या 

लशक्षकसांख्या घोषणा लमलत   

१ जनता अधारभतु लवद्यािय  ७ २६७ ११  

२ भैरव माध्यलमक लवद्यािय  ७ ५५० १८  

३ कालिका माध्यलमक लवद्यािय  ४ ४११ १४  

४ सरस्वलत माध्यलमक लवद्यािय  १ ३४१ १६  

५ खडकदवेी प्राथलमक लवद्यािय  ३ २१३ ९  

६ ज्वािा प्राथलमक लवद्यािय  १ ११६ ६  



अनुसूची७: खानेपानी तथा सरसफाइ योजना सांचािन व्यवस्थापन लववरण 

क) प्रालवलधकपक्ष 

िम 

संख्या  

योजनाको नाम  योजनामा भएका संरचना संख्या  ममयत 

सम्भार 

कोष रकम 

)रु(  

ममयत 

सम्भार 

कोष 

संकिन 

हुने 

गररएको/ 

नगररएको  

पानी सरुक्षा 

योजना 

कायायन्वयन 

हुने 

गररएको

/नगररएको  

पानी 

पररक्षण 

गररएको /

नगररएको 

ममयत 

सम्भार 

काययक

ताय 

संख्या  
आन्टेक 

संख्या 

ररजभ्वायआ

र ट्याकंी  

पाइप 

िाआन 

धारा 

संख्या  

१.  लवजयनाईिा खानपेानी तथा सरसिाइ योजना (सावयजलनक धारा) ६ ६ १०९५४ ३२ ७०००० गररएको गररएको  गररएको  १ 

२.  भा्जवेािा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना(सावयजलनक धारा) ५ ७ ५६६१ ३० ११५००० गररएको  गररएको गररएको  १ 

३.  लसमाखोिा खानपेानी तथा सरसिाइ योजना (सावयजलनक धारा) १ १ १५५९ ८ १५००० गररएको गररएको गररएको १ 

४.  तुसुय खानेपानी तथा सरसिाइ योजना (सावयजलनक धारा) ६ २ २०५४ १० ३५००० गररएको  गररएको गररएको १ 

५.  पहडने भुतभुते खानपेानी तथा सरसिाइ योजना(सावयजलनक धारा) ४ ४ ५६६० १६ ७०००० गररएको गररएको गररएको १ 

६.  भुवा्नेखोिा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना (सावयजलनक धारा) ४ ६ १०६२३ २०  ३०००० गररएको गररएको  गररएको २ 

७.  पुरानोपानी पालतलवसा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना (सावयजलनक धारा) ८ ६ ११००७ ४४ १९०००० गररएको गररएको गररएको  २ 

८.  खोर खानेपानी तथा सरसिाइ योजना (लनजी धारा) ६ ७ ६१२५ ७७ ५५००० गररएको  गररएको  गररएको २ 

९.  िाप्काखोिा खानपेानी तथा सरसिाइ योजना(लनजी धारा) ११ १३ १४३३५ १६८ १६०००० गररएको  गररएको  गररएको  २ 

१०.  भहिाग्ने गौथिी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना (लनजी धारा) ३ १० १००५७ ११७ १६००० गररएको  गररएको  गररएको  २ 

११.  जारछापे खानेपानी तथा सरसिाइ योजना (लनजी धारा) २ ५ ३११८ ४२ ७५००० गररएको  गररएको  गररएको १ 

१२.  बकुीमिु खानेपानी तथा सरसिाइ योजना (लनजी धारा) १३ २४ २७७६० २१६ २३०००० गररएको गररएको  गररएको २ 

१३.  डोलब्के खानेपानी तथा सरसिाइ योजना (लनजी धारा) १२ १९ ३०८८५ २९१ १८०००० गररएको गररएको  गररएको २ 

१४.  भेरेखोिा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  (लनजी धारा) ३ ५ २७३० ४१ ४२००० गररएको गररएको  गररएको १ 

१५.  िामीछहरी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना (लनजी धारा) २ १० ९३०२ ९६ ९७००० गररएको गररएको  गररएको २ 

१६.  रानीवन खानेपानी तथा सरसिाइ योजना (लनजी धारा) २ ३ १३०० ४४ ४०००० गररएको गररएको  गररएको १ 

१७.  पान्तोिा दालडम खानपेानी तथा सरसिाइ योजना (लनजी धारा) ३ ५ २७३० ५२ ४५००० गररएको गररएको  गररएको १ 

१८.  ररठ्ठा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना (लनजी धारा) ५ ६ ९४५८ १२० १२०००० गररएको गररएको  गररएको २ 

१९.  सयुयपानी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना (लनजी धारा) ४ ७ ५१५० ५६ ४५००० गररएको गररएको  गररएको २ 
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२०.  दनुी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  (लनजी धारा) ५ ८ १४०२० ६४ ९२००० गररएको गररएको  गररएको २ 

२१.  भा्जवेािा खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सुधार योजना  २ ३ १६४५ ६ ११६००० गररएको गररएको  गररएको २ 

२२.  पागरपानी खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सधुार योजना  २ २ १६७२ १३ ४५५०० गररएको गररएको  गररएको २ 

२३.  लवजयनाईिा  खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सधुार योजना ३ ३ १२४५ ८ ७०००० गररएको गररएको  गररएको २ 

२४.  कोटकालटया खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सधुार योजना २ ४ ६५० ४ ४५००० गररएको गररएको  गररएको २ 

२५.  लसमाखोिा खानपेानी तथा सरसिाइ ममयत सधुार योजना १ २ १५० ४ २५५०० गररएको गररएको  गररएको २ 

२६.  तुसुय खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सुधार योजना ५ ६ २८५६ १२ २१००० गररएको गररएको  गररएको २ 

२७.  बदुदेा्का खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सधुार योजना ३ ३ ८५२ ७ १८००० गररएको गररएको  गररएको २ 

२८.  ठाटाठाडकुिा खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सधुार योजना १ ४ ६९० १० ४६८०० गररएको गररएको  गररएको २ 

२९.  खण्डकखोिा खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सुधार योजना १ ३ ४६९ ८ २५८०० गररएको गररएको  गररएको २ 

३०.  लसस्नेखोिी  खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सधुार योजना २ ३ ६७५ ८ ३५५०० गररएको गररएको  गररएको २ 

३१.  भिेमिु खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सधुार योजना २ २ ४५२ ६ २८००० गररएको गररएको  गररएको २ 

३२.  पा्तपानी खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सधुार योजना १ ३ ६७० ७ ३५९०० गररएको गररएको  गररएको २ 

३३.  तुसनेी तपतपे खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सुधार योजना २ ३ ५७० ६ ३६००० गररएको गररएको  गररएको २ 

३४.  साइमिेा  खानपेानी तथा सरसिाइ ममयत सधुार योजना २ ५ १६९७ ११ ४५००० गररएको गररएको  गररएको २ 

३५.  ढाँडमिेा खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सुधार योजना ३ २ १२४५ ५ ३९००० गररएको गररएको  गररएको २ 
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१.  लवजयनाईिा खानपेानी तथा सरसिाइ योजना  १ ४ ० ० ३ ३ ४ ७ ११ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

२.  भा्जवेािा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना १ १ ० ० ३ २ ४ ३ ७ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

३.  लसमाखोिा खानपेानी तथा सरसिाइ योजना  १ ० ० ० ५ ५ ६ ५ ११ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

४.  तुसुय खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  २ २ ० ० ३ २ ५ ४ ९ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

५.  पहडने भुतभुते खानपेानी तथा सरसिाइ योजना १ १ ० ० ४ ३ ५ ४ ९ भएको भएको भएको  अवश्कतानुसार भएको 

६.  भुवा्नेखोिा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  २ २ ० ० २ १ ४ ३ ७ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

७.  पुरानोपानी पालतलवसा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  १ २ ० ० ३ ३ ४ ५ ९ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

८.  िाप्काखोिा धाराय सरसिाइ संरचना लनमायण  २ २ १ ० २ २ ५ ४ ९ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

९.  खोर खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  २ ० ० ० २ ३ ४ ३ ७ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

१०.  भहिाग्ने गौथिी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना ४ २ ० ० १ ४ ५ ६ ११ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

११.  जारछापे खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  ० ० ४ ३ ० ० ४ ३ ७ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

१२.  बकुीमिु खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  १ ० ० ० ४ ६ ५ ६ ११ भएको भएको भएको  अवश्कतानुसार भएको 

१३.  डोलब्के खानेपानी तथा सरसिाइ योजना १ १ ० ० ३ ४ ४ ५ ९ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

१४.  भेरेखोिा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  ० ० ० ० ४ ३ ४ ३ ९ भएको भएको भएको  अवश्कतानुसार भएको 

१५.  िामीछहरी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  ० १ ० ० ५ ३ ६ ३ ९ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

१६.  रानीवन खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  २ १ १ ० ० ३ ३ ४ ७ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

१७.  पान्तोिा दालडम खानपेानी तथा सरसिाइ योजना  ३ ० ० ० २ २ ५ २ ७ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

१८.  ररठ्ठा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  ३ ० ० ० २ ६ ५ ६ ११ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

१९.  सयुयपानी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  ३ ४ ० ० ० ० ३ ४ ७ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

२०.  दनुी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  ३ २ ० ० १ ३ ४ ५ ९ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

२१.  भा्जवेािा खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सुधार योजना १ १ ० ० ३ २ ४ ३ ७ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

२२.  पागरपानी खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सधुार योजना  १ ० ० ० ३ ३ ४ ३ ७ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

२३.  लवजयनाईिा  खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सधुार योजना १ ४ ० ० ३ ३ ४ ७ ११ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 
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२४.  कोटकालटया खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सधुार योजना ० ० ० ० ४ ५ ४ ५ ९ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

२५.  लसमाखोिा खानपेानी तथा सरसिाइ ममयत सधुार योजना १ ० ० ० ५ ५ ६ ५ ११ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

२६.  तुसुय खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सुधार योजना २ २ ० ० ३ २ ५ ४ ९ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

२७.  बदुदेा्का खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सधुार योजना २ २ ० ० १ २ ४ ३ ७ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

२८.  ठाटाठाडकुिा खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सधुार योजना २ १ ० ० २ ४ ४ ५ ९ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

२९.  खण्डकखोिा खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सुधार योजना २ ३ ० ० २ २ ४ ५ ९ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

३०.  लसस्नेखोिी  खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सधुार योजना २ २ ० ० ३ २ ५ ४ ९ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

३१.  भिेमिु खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सधुार योजना १ २ ० ० ३ ३ ४ ५ ९ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

३२.  पा्तपानी खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सधुार योजना ४ १ ० ० २ ० ६ १ ७ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

३३.  तुसनेी तपतपे खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सुधार योजना १ २ ० ० ३ ३ ३ ४ ७ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

३४.  साइमिेा  खानपेानी तथा सरसिाइ ममयत सधुार योजना १ ० ० ० २ ४ ३ ४ ७ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

३५.  ढाडमिेा खानेपानी तथा सरसिाइ ममयत सुधार योजना १ १ ० ० ३ २ ४ ३ ७ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

३६.  सहडे लसचाइ योजना  १ १ ० ० २ ३ ३ ४ ७ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

३७.  अडखोिा लसचाइ योजना  ० १ १ ० ३ २ ४ ३ ७ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

३८.  ठुिोपगनाथ बहुईपयोगी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  ० ० ० ० ४ ५ ४ ५ ९ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

३९.  दनुी बहुईपयोगी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  २ ३ ० ० ३ ३ ५ ६ ११ भएको भएको नभएको  अवश्कतानुसार भएको 

४०.  कालिका मा लव सरसिाइ संरचना लनमायण  २ ० ० ० २ ५ ४ ५ ९    लनयलमत  भएको 

४१.  भगवती मा लव शौचािय लनमायण  २ १ ० ० १ ५ ३ ६ ९    लनयलमत  भएको 

४२.  नेपाि रालरिय अ लवद्यािय शौचािय लनमायण योजना  २ ० ० ० २ ५ ४ ५ ९    लनयलमत  भएको 

४३.  कालिका माध्यलमक लवद्यािय शौचािय लनमायण  योजना २ ० ० ० २ ५ ४ ५ ९    लनयलमत  भएको 

४४.  जनता माध्यलमक लवद्यािय शौचािय लनमायण योजना १ १ ० ० ३ ४ ४ ५ ९    लनयलमत  भएको 

४५.  जनता प्राथलमक लवद्यािय शौचािय लनमायण योजना ० ० ० ० ३ ६ ३ ६ ९    लनयलमत  भएको 

४६.  िक्ष्मी प्राथलमक लवद्यािय शौचािय लनमायण योजना २ १ ० ० २ ४ ४ ५ ९    लनयलमत  भएको 

४७.  भगवती प्राथलमक लवद्यािय शौचािय लनमायण योजना ० ० ० ० ३ २ ३ २ ५    लनयलमत  भएको 

४८.  ज्वािा प्राथलमक लवद्यािय शौचािय ममयत योजना  २ १ ० ० ० ४ २ ५ ७    लनयलमत  भएको 

४९.  सरस्वलत माध्यलमक लवद्यािय शौचािय ममयत योजना १ १ ० ० २ ५ ३ ६ ९    लनयलमत  भएको 

५०.  जनता प्राथलमक लवद्यािय शौचािय लनमायण योजना १ १ ० ० ३ ४ ४ ५ ९    लनयलमत  भएको 
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५१.  खडकदवेी प्राथलमक लवद्यािय शौचािय ममयत योजना ३ १ ० ० ० १ ४ ४ ५    लनयलमत  भएको 

 

अनुसूची८ िैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण सम्बलन्ध तालिम /गोष्ठी  लववरण  

िम 

संख्या  
कायायन्वयन भएका लियाकिापहरु  

तालिम/गोष्ठी 

ऄवलध 

संख्या 

तालिम/गोष्ठी 

ऄवलध  

सहभागी 

दलित 

मलहिा  

दलित 

परुुष  

जनजालत 

मलहिा 

जनजालत 

परुुष  

ऄन्य 

मलहिा  

ऄन्य 

परुुष  

जम्मा 

मलहिा  

जम्मा 

परुुष  

कुि 

जम्मा   

१ लनणययमा मलहिा सम्बन्धी तालिम  २ ३ १८ ० ४ ० ३१ २ ५३ २ ५५ 

२ िैगींक तथा ऄपाङ्गमैत्री योजना 

सलमक्षा तथा योजना तजुयमा  

१ २ ४ ० ३ ० ११ १२ १८ १२ ३० 

३ खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाका 

ईपभोक्ता सलमलतका पदालधकारीहरुका 

िागी िैगीक समानता तथा 

सामालजक समावशेीकरण तालिम  

२४ १ ३३ ५१ ४ ५ ६२ ८९ १३९ १४५ २८४ 

 



अनुसूची ९: घरबारी व्यवस्थापन समुहको लबबरण 
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१ रौटीमहादवे कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -१ रौटी  २५ २४ २१ ० भएको पावयलत थापा  

२ डाँडापोखरी कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -१ पोखरीडाँडा ३० २४ २९ ० भएको लबरण ुकुमारी नेपािी  

३ एक्िेस्िो कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -१ गन्म ३० २९ ३० ० भएको रुपा लव क  

४ महािक्ष्मी कृलष समुह भगवतीमाइ गापा -१  बाहुनटोि  २६ १६ १६ ० भएको लसता थापा  

५ सगरमाथा कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -१ रौटीटोि  २६ १७ ० ० भएको लडि बहादरु लव क  

६ जगनाथ कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -१ दईेमाडा  २५ १६ ५ ० भएको रलवसरा थापा  

७ महादवेपरु कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -१ महादवेपरु  १९ १२ ० ० भएको पे्रमाकुमारी खडका  

८ बसन्तपुर कृलष समुह भगवतीमाइ गापा -१ बसन्तपुर  २५ १४ १ ० भएको बम बहादरु थापा 

९ मालिका कृलष समुह  भगवतीमाइ गापा -१ सानो गन्म   ३२ २३ ० ० भएको भक्त बहादरु लबि  

१० कपासे कृलष समहु  भगवतीमाइ गापा -१ कपासे २० १९ १० ० भएको तारा खत्री  

११ गैराबारीटोि कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -१ गैराबारीटोि  २० ६ १ ० भएको लववाह बस्नेत 

१२ प्रगतीलशि कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -१ लबसाटोि २३ ३ १ ० भएको टेकसरा थापा  

१३ शालन्तजागरण कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -२ भटेिा  २३ ९ ८ ० भएको कणय बहादरु लवक  

१४ दलित पररवतयन कृलष समुह भगवतीमाइ गापा -२ लतरुवाटोि  २६ १५ २० ० भएको बखत बहादरु लवक  

१५ लसजयनलशि कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -२ ढाँडटोि  २६ १२ २० ० भएको िोक बहादरु शाही  

१६ दलित वातावरण कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -२ ठालटचौर ३७ ३४ ३१ ० भएको भमुीसरा लवक  

१७ िािीगुँरास कृलष समुह भगवतीमाइ गापा -२ रुम ३० २२ ० ० भएको राम बहादरु रावत  

१८ डौसीि  कृलष समहु भगवतीमाइ गापा – २ डौलसि  २५ १३ ० ० भएको दान बहादरु थापा  

१९ एकता  कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -२ च्युरा  २० १८ ० ० भएको लदपक प्रसाद ईपाध्यय 

२० मालिका  कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -२ ढाँडगाँई  ३३ १८ ४ ० भएको पे्रम बहादरु नेपािी  

२१ हररयािी  कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -२ अरलसन २२ १२ ३ ० भएको रत्न बहादरु रावत  

२२ प्रगलतलशि कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -२ लनम्नी २४ १० ० ० भएको ऄशोक बोहोरा 

२३ हररयािी भैरव कृलष समुह भगवतीमाइ गापा -२ डाँडाटोि  २३ २१ ० ० भएको भपेुन्र बहादरु शाही  

२४ हररयािी घरबारी कृलष समुह भगवतीमाइ गापा -३ बाइसरेा  २३ १३ ० ० भएको  

२५ कैिाश कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -३ पगु्याँ ३० २० ५ ० भएको  

२६ िािीगुँरास कृलष समुह भगवतीमाइ गापा -३ पगु्याँ २५ २० ० ० भएको  

२७ महादवे कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -३ तिपाटा २६ २२ २ ० भएको  

२८ चेतनशीि कृलष समहु भगवतीमाइ गापा - ३ लवदाने २२ १५ ० ० भएको  

२९ माझगाईँ रमाइिो कृलष समुह भगवतीमाइ गापा -३ माझगाईँ  २५ १५ ० ० भएको  

३० रातामाटा कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -३ रातामाटा २० १० ० ० भएको  

३१ िेकािी  कृलष समुह भगवतीमाइ गापा -३ काडा  २३ १८ ८ ० भएको  

३२ लपपिचौतारा कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -३ चौतारा  २५ २० ५ ० भएको  

३३ बढुीचौर कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -३ बढुीचौर २० २० ११ ० भएको  

३४ ठाडकुिा कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -३ ठाडकुिा  १५ १० ० ० भएको  

३५ एकताटोि कृलष समुह भगवतीमाइ गापा -३ एकताटोि २५ २० १४ ० भएको  

३६ खण्डकखोिा कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -३ धारा २५ २२ ३ ० भएको  
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३७ हातेमािो कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -३ धारा   २२ १७ २० ० भएको  

३८ पञ्चकोषी कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -४ मन्घर ३१ २४ ० ० भएको  

३९ मध्यपहाडी  कृलष समहु भगवतीमाइ गापा – ४ माझगाईँ ३४ २० ७ ० भएको  

४० दईेरािी कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -४ तुसुय २८ २६ १ ० भएको  

४१ लपपिचौतारी कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -४ डाडाँगाईँ ३१ २३ ९ ० भएको  

४२ बागथिी कृलष समुह भगवतीमाइ गापा -४ बागथिी ३८ १८ १ ० भएको  

४३ माइकाथान कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -४ बङ्ुची  ३५ २८ १ ० भएको  

४४ भगवती कृलष समुह भगवतीमाइ गापा -४ कु्िे  ३० २७ २३ ० भएको  

४५ िािीगुँरास कृलष समुह भगवतीमाइ गापा -४ झ्यािढँुगा ३२ २५ १६ ० भएको  

४६ डाँडागाईँ कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -४ डाँडागाईँ ३० २८ १५ ० भएको  

४७ पणुयकोट कृलष समहु भगवतीमाइ -४ स्यानडाँडा २७ १६ १० ० भएको  

४८ ध्रवुतारा कृलष समहु भगवतीमाइ  -४ साईबाडाटोि   २५ २० ० ० भएको  

४९ कालिका  कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -४ नाइकबाडा २६ २० २६ ० भएको जसबीर थापा  

५० शभुकामना कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -४ दलडलमलि  २६ २२ ० ० भएको राम बहादरु थापा  

५१ महादवे कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -४ बान्जाडी  २७ २० ० ० भएको लहरा शाही 

५२ िािीगुँरास कृलष समुह भगवतीमाइ गापा – ५ दालडम  १८ ११ १४ ० भएको लवलनता चन्द 

५३ िािगुिाब कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -५ सरेा  २९ १९ ० ७ भएको लवरेन्र शाही  

५४ लसजयनलशि कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -५ चाख्िा  २७ १५ ० ० भएको नरतम शाही  

५५ मालिका कृलष समुह भगवतीमाइ गापा - ५ चाख्िा २२ ९ ० ० भएको जगत बहादरु शाही  

५६ बहुईदे्दश्यीय कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -५ ििाटी २६ १४ ७ ० भएको सरे बहादरु शाही  

५७ लपपिचौतारी कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -५ मिकुा   २९ २६ २८ ० भएको सञ्जु लव क  

५८ प्रगलतलशि कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -५ मिकुा  २२ १७ ० ० भएको पे्रम बहादरु शाही  

५९ जमु्िाकािि कृलष समुह भगवतीमाइ -५  जमु्िाकािि २५ २३ १४ ० भएको रलवन्र लव क  

६० हररयािी कृलष समुह भगवतीमाइ गापा -५ मगरटोि २४ १५ ० २४ भएको पदम रामजािी मगर 

६१ ताजा तरकारी कृलष समुह भगवतीमाइ गापा -५ लबिमटोि २५ १८ ७ ० भएको कोलकिा खडका  

६२ िािीगुँरास कृलष समुह भगवतीमाइ गापा -५ पान्तोिा २५ २० १४ ० भएको बािसरा बढुा 

६३ लसिाज ुकृलष समुह भगवतीमाइ गापा -५ पान्तोिा  २२ ४ ७ ० भएको राम बहादरु लवक  

६४ हररयािी कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -५ रानीवन  २७ २६ २७ ० भएको मनकुमारी कसेरा  

६५ लशव कृलष समहु भगवतीमाइ गापा – ५ थवुा २७ १८ ५ ० भएको काशीराम जैसी  

६६ लसजयना कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -६ लतलमिसैना  ३२ १६ ८ ० भएको लडि बहादरु लव क  

६७ िािी गुँरास कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -६ नयाबस्ती  २३ ९ ४ ० भएको भवेन्र शाही  

६८ िािी गुँरास कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -६ गोठी २३ ४ ० ० भएको लभम बहादरु बढुा  

६९ िािी गुँरास कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -६ माझगाईँ  २५ २३ १ ० भएको सम्झना खड्का  

७० मालिका बहुईद्देशीय कृलष  भगवतीमाइ गापा -६ लचलपन  ३४ २३ १ ० भएको पदम बहादरु रोकाय 

७१ नवज्योलत कृलष समुह भगवतीमाइ गापा -६ मगरटोि  २३ ९ ० ० भएको लबनोद मगर  

७२ लशवािय कृलष समुह भगवतीमाइ गापा -६ दनुीपाटा  ३० ९ ० ० भएको मान बहादरु रोकाय 

७३ पानीखते कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -६ लचलपन  २१ १८ ३ ० भएको लििा बढुा  

७२ िेखबेशी कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -६ बाहुनगाईँ २३ २१ ८ ० भएको कृरण बहादरु केसी  

७५ जनचेतना कृलष समुह भगवतीमाइ गापा -६ जोलतङ्गे १९ १० ६ ० भएको बम बहादरु खत्री  

७६ लचलपनतडा बाख्रा पािनसमहु भगवतीमाइ गापा -६ लचलपनतडा  २१ १३ ० ० भएको लभम कुमारी खत्री  

७७ प्रगलतलशि कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -६ हानथापे २९ २२ ० ० भएको मनसरा लसहं  

७८ मखुनाथ दलेवका कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -६ चाखरेुटोि २१ १० २१ ० भएको अइते कामी  

७९ पा्त कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -६ पा्त  ३४ ३१ ३२ ० भएको किम लव क  

८० महादवे कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -६ टाटाटोि २४ २२ ७ ० भएको लवरणा खड्का  
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८१ लपपिचौतारी कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -६ स्यािपाटा  २७ ९ ३ ० भएको लनरा रोकाय  

८२ स्वाविम्बन कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -६ लचलपनतडा  २२ ८ ० ० भएको नन्द बहादरु शाही  

८३ जागरण कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -६लचलपनतडा  २२ ५ ० ० भएको कृरण बहादरु खत्री  

८४ भैरवस्थान कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -७ भैरवस्थान २६ १८ ६ ० भएको शान्ता शाही  

८५ लशखरद्धारी कृलष समहु –ख  भगवतीमाइ गापा -७ माझगाईँ २४ १३ ११ ० भएको नगेन्र बहादरु बढुा 

८६ लशखरद्धारी कृलष समहु - क भगवतीमाइ गापा -७ पानीमुि २५ १९ ५ ० भएको लबमिा शाही  

८७ लसईवाग कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -७ लसईबाग २५ १० ४ ० भएको गणेश बहादरु थापा 

८८ बडाभैरव कृलष समुह भगवतीमाइ गापा -७ खगेना २९ ७ ७ ० भएको गणेश बहादरु खड्का  

८९ दईेतीबज्यै कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -७ वलसयन २६ २४ २ ० भएको परुपा थापा  

९० शभुिक्ष्मी कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -७ गाईऔत २० १९ १२ ० भएको लनमयिा जसथापा  

९१ लशवािय कृलष समुह भगवतीमाइ गापा -७  घोडदाईनी २५ १८ १० ० भएको खगीसरा थापा  

९२ पानीमुि कृलष समहु – ख  भगवतीमाइ गापा -७ पानीमुि २९ ८ २४ ० भएको प्रकाश शाही 

९३ पानीमुि कृलष समहु - क भगवतीमाइ गापा -७ पानीमुि २८ ४ १० ० भएको सतेे कामी  

९४ कालिका कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -७ घोडदाईनी २१ ११ १२ ० भएको चन्र बहादरु थापा 

९५ मस्टािििुि कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -७ डाँडागाईँ ३१ २० १० ० भएको पावयलत थापा  

९६ रमाइिो माझगाईँ कृलष समुह भगवतीमाइ  -३  रमाइिोगाईँ २५ १५ १ ० भएको ऄमर खड्का  

९७ नाईिी कृलष समहु भगवतीमाइ गापा -३ लवदाने २७ १३ ० ० भएको लजत बहादरु रेग्मी  

अनुसूची १० : आय आजजन  समुह को लबबरण 
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१ मध्येपहाडी कृलष समहु भगवतीमाइ -४  मन्घर २३ १० ११ ० भएको  राम बहादरु थापा  

२ रोकाय टोि कृलष समुह  भगवतीमाइ -४ माझगाईँ ३५ २१ १ ० भएको  पे्रम बहादरु रोकाय  

३ पोखरीडाँडा िििुि तथा 

तरकारी ईत्पादन समहु 

भगवतीमाइ  - ६ कट्टी  २५ १३ १० ० भएको  पदम बहादरु खडका 

४ कालिका महादवेपरु 

तरकारी ईत्पादन समहु  

भगवतीमाइ  - ६ कट्टी  २३ १८ १  भएको रुर बहादरु खड्का 

५ बहुईदे्दश्यीय मन्घर दोबाटो 

कृलष समहु 

भगवतीमाइ -४ मन्घरचौर १८ ३ १ ० भएको  मान बहादरु थापा  

अनुसूची ११ : सम्पन्न भएका जीलवकोपाजजनका तालिमहरुको लबबरण 

qm=;+= tflndsf] gfd cjlw   
-lbg_ 

;xefuL ;+Vof s}lkmot 

hDdf  dlxnf blnt  hghftL 

१ ऄगुवा कृषकहरुको िागी क्षमता लवकास तालिम  ५ लदन ८१ ४२ १४ ५  

२ अधारभतु घरबारी व्यवस्थापन तालिम  ३ लदन २४५० १६२८ ६८४ ५४  

३ पनुतायजगीय घरबारी व्यवस्थापन तालिम  १ लदन ७८६ ४६८ २१६ ५१  

४ व्यवसालयक तरकारी खतेी तालिम  ३ लदन ११८ ७६ २४ ०  

५ पनुतायजगीय व्यवसालयक तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम  २ लदन  ६० ४२ ११ ०  

६ व्यवसालयक ओखरखेती प्रवयद्धन सम्बन्धी तालिम    ३ लदन  २८ १२ ११ ०  
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७ स्थालनय श्रोत व्यलक्तहरुको क्षमता लवकास सम्बन्धी तालिम  ५ लदन  ९ ६ ० २  

८ सहकारी िेखा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम  ३ लदन  १५ ४ २ ०  

९ लज्िा स्तरीय बहुईद्दशे्यीय नसयरी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम  ५ लदन  ३१ ३ ५ ०  

१० नमुना घरबारी व्यवस्थापन तालिम (पनुतायजगी) १ लदन  १९८४ १२७३ ६२० ४२  

११  बजार सम्बन्ध लवस्तार र योजना तजुयमा काययशािा गोष्ठी ३ लदन २० ६ ० ०  

१२ व्यवसायीक योजना तयारी व्यबशायीक पकेट क्षेत्र लवकास तािीम ३ लदन  १९ ८ ० ०  

१३ ऄगुवा कृषकहरुिाइ व्यबसालयक कृलष योजना तजुयमा तालिम ३ लदन  १० १ ० ०  

१४ एभोकाडो प्रमोशनको िालग तालिम ३ लदन २२ ११ ० ०  

१५ व्यवसालयक कृषकहरुका िागी व्यसाय लनमायण सम्बन्धी तालिम ५ लदन ३३ १९ ० ०  

१६ च्याईखतेी सम्बन्धी तालिम ३ लदन  ४१ ३४ ९ ०  

१७ बेमौसमी तरकारी खेती तालिम ५ लदन  ४८ ३१ १२   

अनुसूची १२  : अगुवा कृषकहरुको लबबरण 

qm=;+= cu'jf s[ifssf] gfd cfj4 ;d'xsf] gfd तथा ठेगाना  ln++u hfthflt cf}ift jflif{s 

cfDbfgL ?= 

१.  टेक बहादरु रोकाय  लशवािय कृलष समहु,  भगवतीमाइ -६ परुुष ऄन्य  २५००० 

२.  राम बहादरु थापा मध्यपहाडी कृलष समहु,  भगवतीमाइ-४ परुुष ऄन्य  ४०००० 

३.  लसता रोकाय ताजा तरकारी कृलष समहु,  भगवतीमाइ -६ मलहिा ऄन्य  ३५००० 

४.  बखत बहादरु रावत िािीगरुास कृलष समहु,  भगवतीमाइ – २ परुुष ऄन्य  २५००० 

५.  कणय बहादरु लव क शालन्त जागरण कृलष समहु,  भगवतीमाइ-२ परुुष दलित १८००० 

६.  हरर बहादरु बढुा पानीखेत ऄिचैी कृलष समहु,  भगवतीमाइ -७ परुुष ऄन्य  २४००० 

७.  शालन्त रोकामगर हररयािी कृलष समहु,  भगवतीमाइ -६ मलहिा जनजाती  ४०००० 

८.  सररता रोकामगर बहुईद्दशे्यीय कृलष समहु,  भगवतीमाइ -६  मलहिा जनजाती  ३४००० 

९.  लवनोद पनुमगर  हररयािी कृलष समहु,  भगवतीमाइ-६ परुुष जनजाती  ३०००० 

१०.  सलुनि लसजािी मगर बहुईद्दशे्यीय  कृलष समहु,  भगवतीमाइ -६ परुुष जनजाती  २४००० 

११.  िोक बहादरु शालह लसजयनशीि कृलष समहु,  भगवतीमाइ- २ मलहिा ऄन्य  ३०००० 

१२.  बसन्ता लव क दलितवातावरण कृलष समहु,  भगवतीमाइ- २ मलहिा दलित १५००० 

१३.  जसैरा लव क दलित वातावरण कृलष समहु,  भगवतीमाइ -२ मलहिा दलित २४००० 

१४.  लवमिा कुमारी लव क लसजयनलशि कृलष समहु,  भगवतीमाइ- २ मलहिा दलित २०००० 

१५.  लबमिा शालह  लसजयनशीि कृलष समहु,  भगवतीमाइ -२ मलहिा ऄन्य  १५००० 

१६.  बाि कुमारी शाही  दलित वातावरण कृलष समहु,  भगवतीमाइ -२ मलहिा ऄन्य  २५००० 

१७.  दवेसरा लव क  दलित वातावरण कृलष समहु,  भगवतीमाइ -२ मलहिा दलित २८००० 

१८.  खम्ब बहादरु लव क दलित पररवतयनशीि कृलष समहु,  भगवतीमाइ -२ परुुष दलित २०००० 

१९.  राम बहादरु खड्का मालिका कृलष समहु,  भगवतीमाइ -६ परुुष ऄन्य  ३०००० 

२०.  कमिा खड्का मालिका  कृलष समहु,  भगवतीमाइ -६ मलहिा ऄन्य  ३५००० 

२१.  कमिा बढुा पानीखेत ऄिचैी कृलष समहु,  भगवतीमाइ -७ मलहिा ऄन्य  ४०००० 

२२.  खगीसरा राईत िािीगरुास कृलष समहु,  भगवतीमाइ- २ मलहिा ऄन्य  २५००० 

२३.  ईषा लवि लशवािय कृलष समहु,  भगवतीमाइ -६ मलहिा ऄन्य  ३५००० 
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२४.  सररता बढुा िािीगुरँास कृलष समहु,  भगवतीमाइ -७ मलहिा ऄन्य  ३४००० 

२५.  लववाह बस्नेत गैरावारी तरकारी कृलष समहु,  भगवतीमाइ -७ मलहिा ऄन्य  ३५००० 

२६.  िक्ष्मी लव क बडाभैरव बहुईद्दशे्यीय कृलष समहु,  भगवतीमाइ-१ मलहिा दलित २५००० 

२७.  शशुीिा थापा  प्रगलतशीि कृलष समहु,  भगवतीमाइ-१ मलहिा ऄन्य  २८००० 

२८.  कमिा थापा  मालिका  अय अजयन कृलष समहु,  भगवतीमाइ -१ मलहिा ऄन्य  २०००० 

२९.  तारा कुमारी थापा कपासे ताजा तरकारी कृलष समहु,  भगवतीमाइ -१ मलहिा ऄन्य  २५००० 

३०.  कणय बहादरु खत्री जनचतेना बहुईद्दशे्यीय  कृलष समहु,  भगवतीमाइ -६ परुुष ऄन्य  २५००० 

३१.  िोक बहादरु खड्का  पोखरीडाँडा कृलष समहु,  भगवतीमाइ -१ परुुष ऄन्य  ३०००० 

३२.  हरी बहादरु शाही जागरण कृलष समहु,  भगवतीमाइ -६ परुुष ऄन्य  २३००० 

३३.  खडक बहादरु थापा  जगनाथ कृलष समहु,  भगवतीमाइ -१ परुुष ऄन्य  २५००० 

३४.  लसता खड्का  महादवे कृलष समहु,  भगवतीमाइ -१ मलहिा ऄन्य  २५००० 

३५.  पावयलत लव क पा्त कृलष समहु,  भगवतीमाइ-६ मलहिा दलित २०००० 

३६.  ऄम्मर बहादरु चन्द लसिाजु कृलष समहु,  भगवतीमाइ-५ परुुष ऄन्य  ३०००० 

३७.  रन्जना भण्डारी  लशखरद्धारी कृलष समहु,  भगवतीमाइ -७ मलहिा ऄन्य  ३५००० 

३८.  लनरा रोकाय  िािीगुरँा कृलष समहु,  भगवतीमाइ -६ मलहिा ऄन्य  ४०००० 

३९.  चन्र बहादरु थापा  महादवेपरु  कृलष समहु,  भगवतीमाइ -१ परुुष ऄन्य  ४०००० 

४०.  लनम बहादरु थापा  लसईवाक कृलष समहु,  भगवतीमाइ -७ परुुष ऄन्य  ५०००० 

४१.  भपुेन्र बहादरु बढुा भैरवस्थानकृलष समहु,  भगवतीमाइ -७ परुुष ऄन्य  ३०००० 

४२.  गणशे बहादरु थापा बसन्तपरु कृलष समहु,  भगवतीमाइ-१  परुुष ऄन्य  २५००० 

४३.  सम्झना खड्का  िािी गरुाँस कृलष समहु,  भगवतीमाइ -७ मलहिा ऄन्य  ४०००० 

४४.  ईलमयिा बढुा  कालिका महादवे कृलष समहु,  भगवतीमाइ -७  मलहिा ऄन्य  ३५००० 

४५.  मोहन लसंह लव क भगवतीमाइ गाईँपालिका -१ परुुष दलित २६००० 

४६.  ऄमतृा लव क  भगवतीमाइ गाईँपालिका -१ मलहिा दलित २५००० 

४७.  प्रेम प्रसाद काफ्िे  भगवतीमाइ गाईँपालिका -१ परुुष ऄन्य  ३५००० 

४८.  सञ्ज ुलव क भगवतीमाइ गाईँपालिका -५ मलहिा दलित २५००० 

४९.  मैनकिा लव क भगवतीमाइ गाईँपालिका -१ मलहिा दलित २५००० 

५०.  मान कुमार शाही  भगवतीमाइ गाईँपालिका -५ मलहिा ऄन्य  ३०००० 

५१.  लबन्रा शाही  भगवतीमाइ गाईँपालिका -५ मलहिा ऄन्य  ३५००० 

५२.  दगुाय बढुा  भगवतीमाइ गाईँपालिका -७ मलहिा ऄन्य  ३२००० 

५३.  क्पना खड्का  भगवतीमाइ गाईँपालिका -५ मलहिा ऄन्य  २५००० 

५४.  कुि बहादरु शाही  भगवतीमाइ गाईँपालिका -७ परुुष ऄन्य  ३४००० 

५५.  लनमयिा खड्का  भगवतीमाइ गाईँपालिका -५ मलहिा ऄन्य  ५०००० 

५६.  क्पना लसंह भगवतीमाइ गाईँपालिका -६ मलहिा ऄन्य  ३०००० 

५७.  मलनसरा लसहं  भगवतीमाइ गाईँपालिका -६ मलहिा ऄन्य  २६००० 

५८.  लवरेन्र शाही  भगवतीमाइ गाईँपालिका -५ मलहिा ऄन्य  ३५००० 

५९.  पे्रम बहादरु शाही  भगवतीमाइ गाईँपालिका -५ परुुष ऄन्य  ४०००० 

६०.  पदम बहादरु शाही  भगवतीमाइ गाईँपालिका -५ परुुष ऄन्य  २५००० 

६१.  नेत्र बहादरु थापा  भगवतीमाइ गाईँपालिका -४ परुुष ऄन्य  ३०००० 
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६२.  प्रमोद बहादरु लवि भगवतीमाइ गाईँपालिका -१ परुुष ऄन्य  ३२००० 

६३.  पावयलत खड्का  भगवतीमाइ गाईँपालिका -५ मलहिा ऄन्य  ३२००० 

६४.  सलुनता शाही  भगवतीमाइ गाईँपालिका -२ मलहिा ऄन्य  २०००० 

६५.  सम्झना लबि भगवतीमाइ गाईँपालिका -१ मलहिा ऄन्य  २४००० 

६६.  लहरा बोहरा  भगवतीमाइ गाईँपालिका -१ मलहिा ऄन्य  ३०००० 

६७.  लदपा रावत भगवतीमाइ गाईँपालिका -५ मलहिा ऄन्य  २५००० 

६८.  कमिा रोकाय भगवतीमाइ गाईँपालिका -४ मलहिा ऄन्य  ३५००० 

६९.  किी खड्का  भगवतीमाइ गाईँपालिका -५ मलहिा ऄन्य  ३०००० 

७०.  मान कुमारी लव क भगवतीमाइ गाईँपालिका -१ मलहिा दलित ३४००० 

७१.  ऄस्मीता लव क भगवतीमाइ गाईँपालिका -१ मलहिा दलित ३४००० 

७२.  िेडररना खडका भगवतीमाइ गाईँपालिका -५ मलहिा ऄन्य  ३०००० 

 

अनुसूची १३   : सम्पन्न भएका सहकारी लवकास सम्बलन्ध तािीमहरुको लबबरण 

qm=;+= tflndsf] gfd cjlw -lbg_ ;xefuL ;+Vof s}lkmot 

hDdf  dlxnf blnt  hghftL 

१ सहकारी िेखा व्यवस्थापन सम्बन्धी 

तालिम  

३ लदन  १५ ४ २ ०  

२ सहकारी लशक्षा  १ लदन  १७१ ९१ २३ ०  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOVERNMENT OF NEPAL 

भगवतीमाइ गाईँपालिका, ग्रामीण जिस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना तेस्रो चरण सम्पन्न प्रलतवेदन 

74 | पा ना  

 

 

अनुसूची १४ : गाउँपालिकाका नमूना 

उपिब्धीहरु तथा सफिताका कथाहरु 

 

æxftdf ;Lk ePk5L ljb]zdf sdfpg] 

hlt t ot} klg t sdfO{ x'bf]/x]5 / vfnL klg 

a:g gkg]{ /x]5 t . pkef]Qmf ePsf] sf/0f o; 

kl/of]hgfsf] gLlt cg';f/ >dbfg ug{}kg]{ x'Fbf 

z'?df kfO{knfO{g vGg], lu6\6L a6'Ng] h:tf 

sfd ug{ hfgyfn] d klxn] klg ufFpdf 3/ agfpg] ld:qLsf] sfd u/]sf]n] dnfO{ o; of]hgfsf] cWoIf /fd 

axfb'/ v8sfn] vfg]kfgLsf ;+/rgf lgdf{0f ubf{ bIf ld:qLsf] sfd ug'{k/of] eGg' eof] t/ d}n] clxn] ;Dd 

jfn'jf l;d]G6sf] sfd u/]sf] 5}g eGbf of]hgfsf] k|fljwLsx?n] l;sfp5g\ eGg'eof], t/ klg d}n] ;Sb}g eg]/ 

egL/xbfF of]hgfsf] cWoIfn] ug}{k5{ eg]k5L d}n] klg x'G5 eg] .Æ of] egfO{ xf] eujtLdfO{ ufFpkflnsf j8f g+= % 

lgjf;L uf]kfn lj=;L=sf] .  

u|fld0f hn>f]t Joj:yfkg kl/of]hgf4f/f ufFpkflnsf j8f g+= % s6\6Ldf @ j6f vfg]kfgLsf of]hgf 

;DkGg ePsf] 5g @^! 3/w'/LnfO{ ;d]6]/ agfO{Psf] oL @ of]hgfn] lgdf{0f cjlwdf w]/} o'jfx?nfO{ /f]huf/L dfq 

ge} ;Lk klg lbPsf] 5 h;n] ubf{ ef/t hfg] o'jfsf] ;+Vof 36]sf] 5 eGg] cg'ej ;'gfp5g lj=;Ln] . @ 5f]/f ! 

5f]/L ;lxt % hgfsf] kl/jf/ /x]sf] lj;Lsf] cfkmGff] hUufaf6 pTkfbgn] d'lZsnn] ^ dlxgf dfq k'U5 . 3/df 

sdfpg] JolQm c? sf]xL gePsfn] kl/jf/sf] kfngkf]if0f ug{ ufFp3/df Hofnf dhb'/L ug]{ u/]sf] t/ Tof] sfd 

klg lbgx gkfO{g,] kfO{xfn] klg prLt Hofnf gkfpgfn] lbSbf/ x'Gy] . klxnf]k6s of]hgf z'? ePkl5 g} pgsf] 

hLjgz}nLdf kl/jt{g ePsf] 5 . z'?z'?df cbIf sfdbf/sf] ?kdf sfd ub}{ cfPsf uf]kfn lj=;L clxn] d'Vo bIf 

sfdbf/sf] ?kdf sfd u/L /x]sf] 5g\ / of]hgfsf] ;a} ;+/rgf pgs} lhDdfdf /x]sf] 5g / sfdbf/nfO{ kgL cfkm} 

kl/rfng u/sf] b]vLG5 . æz'?z'?df t Psbd} ufx|f] eof] t/ klg d}n]lxDdt xfl/g k|fljlws ;/x?n] dnfO{ 

k6sk6s l;sfO{ /xg'eof] clxn] d cfkm}n] klg ;+/rgfsf] nfO{g lbg ;S5' . clxn] d]/f] lgoldt dfl;s sdfO{ 

@% b]vL #) xhf/ /x]sf] 5 . clxn] 5f]/L sf}lznfn] ;'v]{tdf Nofa cl;:6]G6 kl9/x]sL l5g h'g d}n] g} Joxf]g{ 

k5{ 3/df vfg] cGg ;fukft t/sf/L lsGg] rf8af8 dgfpg] ;a} d}n] g} Joxf]g'{ k5{ 3/df Ps ?k}of klg 

cfDbfgL x'b}g, h] xf]; dnfO{ of] kl/of]hgfn] Ps vfg]kfgLsf] kl/kSj ld:qL agfof] h;n] ubf{ dnfO{ of] 

of]hgfdf dfq geO{ ca aGg] of]hgfdf ;d]t /f]huf/L kfpg]df 9'Ss 5' .Æ o;/L cfkmgf] syf ;'gfp5g\ lj=;L=n] 

pgL yK5g\ æsdfO{ lgoldt ePkl5 t 3/df klg dfof ubf{ /x]5g cgL 3/df klg cfkmgf] Joj;flos of]hgf 

aGg] /x]5g\ . 5f]/LnfO{ dfl;s ?kdf k};f k7fpg lrGtf x'GYof] t/ clxn] dnfO{ 5f]/L k9fpg s]xL lrGtf ePsf] 

5}g lsgsL lgoldt sfd kfPsf] 5' sdfO{ klg ;f]xL cg';f/ 5 .Æ  

of]hgf lgdf{0f ug]{ qmddf O{G6]s, l8=;L= tyf l/h{eEjfP/ 6of+sL lgdf{0f ug{sf] nfuL Pshgf klg ld:qL 

gx'Fbf of]hgf ;DkGg ug{ 7'nf] r'gf}lt lyof] aflx/af6 cfPsf] ld:qLn] lhNnfb/ /]6df sfd ug{ g;Sg] cj:yfdf 

of]hgf cnkq kg]{ xf]sL eGg] 8/ pkef]Qmf ;ldlt, kl/of]hgfsf sd{rf/LnfO{ lyof] t/ kl/of]hgfsf] hn>f]t 

k|fljlws ;+ud clwsf/Ln] @, # j6f ;+/rgfdf cfkm}n] a;]/ l;sfPkl5 uf]kfn la=;L nufotsf] c?n] klg ;Lk 

l;s] olt dfq ge} of]hgfsf] nfuL rflxg] hgzlQmsf] vfFrf] klg 6fl/lbP / clxn] pgs} g]t[Tjdf @ j6f 

vfg]kfgL ;DkGg x'g] r/0fdf 5g\ . clxn] uf]kfn 
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la=;L of]hgfsf] gfO{s] ld:qL ePsf 5g\ x/]s s'/f pgnfO{ ;f]w]/ dfq u/LG5 . æd]/f] t gfd g} kl/jt{g u/Llbof] 

of] kl/of]hgfn] klxn] uf]kfn] eg]/ af]nfpg]x? clxn] gfO{s] eG5gÆ\ xf:b} uf]kfn la=;L eG5g\ / æof] ;a} u/fpg] 

xfd|f] ;ldltsf cWoIf / k|fljwLs ;/x? x'g , d]/f] hLjg kl/jt{g ug]{ .Æ  

;fFRr} g} uf]kfn lj=;L=af6 w]/} s'/f ufFpn]x?nfO{ klg l;sfPsf] 5 ls dflg;x?sf] hLjgz}nLdf PsfPs 

s;/L kl/jt{g x'Fbf]/x]5 eg]/ zfob pgLn] lxDdt gu/]sf] eP cfh o;/L gfO{s] eg]/ lrlgb}Gy] xf]nf t/ clxn] 

pgL / pgsf] kl/jf/ ;'vL 5g\ / uf]kfn klg v'zL 5g\ cfkmgf] sfdaf6 . clxn] pgL ufFps} ;DkQL ePsf 5g\ , 

eujtLdfO{ ufFpkflnsfdf vfg]kfgLsf] ;+/rgf tof/ ubf{ ca km]/L afxL/af6 dxuf] ld:qL Nofpg'kg]{ ;d:of sd 

ePsf] 5 .  

 

घरघरमा धारा खुसी भए सारा 

खोर खानेपानी तथा सरसिाइ योजना भगवतीमाइ 

गाँईपालिका वडा नं ७ बडाभैरवमा भगवतीमाइ गाँईपालिका ग्रालमण 

जिश्रोत व्यवस्थापन पररयोजनाद्वारा लनमायण गररएको योजना हो । 

गाँईपालिकाको रु ११,०३,४३४।०० पररयोजनाको 

रु२७,५८,५८६।०० तथा समदुायको रु १५,९९,७९७।०० गरी जम्मा 

रु ५५,१७,१७१।०० मा सम्पन्न भएको यस योजनाबाट ७७ 

घरधरुीका ४९४ जनसंख्या िाभालन्वत भएका छन ् । यो योजना 

लनजीधारामा अधाररत योजना हो ।खानपेानीको चरम ऄभाव रहकेो 

यो वस्ती जिईपयोग गरूुयोजनामा वडास्तरमा प्रथम तथा 

गाँईपालिकास्तरमा तेश्रो प्राथलमकतामा रहकेो योजना हो ।ऄलधकाशं समदुाय कृलषमा अधाररत जीवनशैिी ऄपनाएका यस वस्तीमा ठकुरी 

क्षेत्री तथा दलितहरुको बसोवास रहकेो छ । यस खानपेानी योजना लनमायण पवुय  लहईँदमा नलजकैका नाईिो तथा कुवाबाट खानेपानीको लनवायह 

गदयथे भने सखु्खा मौसम चतै्र बैसाख मलहनामा एकघण्टा टाढाको खोिाबाट पानी बोकेर जीवन लनवायह गदयथे  भने गाइवस्त ुतथा सरसिाइको 

िागी खोिा नै जान ुपदय् यो । 

æ बााँचे देख्न पाईन्छ भन्थे सााँच्चै हो रहेछ कसले सो ाँचेको थथयो र यसरी यस्तो डााँडामा पथन घरघरमा धारा आाँउछ भनेर 

। म अथहले ७६ वषषको भाँए , सखेुत र दैलेख बजारमा थमटर जोथडएको धाराबाट पानी आएको देख्दा अच्चम लाग्थ्यो अथहले मेरै 

घरमा थमटर जडान गरेको पानी खान पाइएको छ । थक त  भने  

नेपालगजंबाट नुन बोकेर पथन खाईयो अथहले गााँउको मेरो घर 

थभतै्र पानी आएको छ कस्तो अच्चम्भ ।Æहुन पलन यो योजना शरुु 

गनुयपवुय तयारी चरणमा घर घरमा धारा हुन्छ भन्दा लवश्वास नै नगने र 

हास्ने ती ७६ वलषयय लदप बहादुर शाही ऄलहिे अिै दगं छन ्। ७७ 

वटै घरमा ऄलहिे लमटर जडान गररएका धाराबाट साझँ लबहान पयाय्त  

पानी खाइरहकेा छन ् । योजना सञ्चािन पवुय ईपभोक्ताहरुको 

अमभिेामा योजना लनमायण प्रलिया तथा योगदानकोबारेमा सबिैाइ 

जानकारी गराएपिात ईपभोक्ताबाट योजना लनमायण गने सहमलत भयो । 

तोलकएको मापदण्डमा रहरे संरचना त तयार भए तर जक्शन बक्सबाट अफ्नो घर सम्म िजैाने पाआप, धारा, लसमेन्ट अिैिे व्यहोने भएपलछ 
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समदुायिे धारा जोडने काम लब्कुिै गरेन । 

 ३० प्रथतशत श्रमदान गररसक्यौ अब धारा पनी आफै बनाउन सक्दैनौ भनेर समुदायले धारा बनाउन मान्दैनन ्के गने 

योजना त सम्पन्न भयो तर जसका लागी योजना बनाएको हो उनैले नै धारा जोडदैनौ भने पथछ बेकारमा योजना थनमाषण गररएछ 

एउटैले पथन धारा जोडछु भन्दैन कसरी पानी सचंालन गने होला । लदक्क मान्द ैअफ्नो गनुासो गदयथे खानेपानी ईपभोक्ता सलमलतका 

ऄध्यक्ष पे्रम बहादुर शालहिे । वडाध्यक्ष रत्न बहादुर शाही पलन धारा नबन्ने भएपलछ गाँईपालिकाबाट धारा बनाईनको िागी पहि गने तिय  

िागतेा पलन गाँईपालिकािे लनजीधारा बनाईन ऄनदुान नलदने पक्षमा दलेखए पलछ ऄब के गने भन्न े लवषयमा ऄन्यौिमा दलेखन ु भयो ।    

शुरुवात आफैबाट गरौं समुदायलाई भन्नु भन्दा पथहले उपभोक्ता सथमथतका पदाथधकारी वडाका जनप्रथतथनधीका घरबाट शुरु 

गरौ न यस पथछ हेरौं समुदायको प्रथतथिया कस्तो हुन्छ भनेर जलश्रोत सल्लाहार लक्ष्मी चन्र महतले सल्लाह थदनुभयो र हामीले 

पथन त्यस्तै गयौ जब हामीले धारा बनाएर पानी खान थाल्यौ त्यस पथछ समुदायले बल्ल बुझ्यो की अब धारा बनाउन कसैले 

अनुदान नथदने रहेछ आफैले बनाउनु पनेरहेछ । त्यस पथछ त प्रत्येक घरले धारा थनमाषणको लागी चाथहने सम्पुणष सामग्री आफै 

खरीद गरी १५ थदन थभत्र सबैका घर घरमा धारा बनाएका हुन ्। प्रसलंशत हुदँ ैभन्नहुुन्छ वडा नं ७ का वडाध्यक्षिे ।  

भगवतीमाइ गाँईपालिकाको एक घर एक धारा नीलत ऄनसुारको यो पालिकाकै पलहिो सम्पन्न खानेपानी तथा सरसिाइ योजना हो 

यस योजनामा ऄलहिे धारा जोलडए सँग ैिोहोर पानी व्यवस्थापनको िागी खाडि खन्न ेकाम पलन धमाधाम भै रहकेो छ । æ पैसा परेको 

पानी हो त्यसै खेर फाल्न त भएन खेर गएको पानी जम्मा गनषको लागी खाडल खनेको हो यो जम्मा गरेको पानीलाई तरकारी 

खेतीमा लगाउने हो थमटर दौडाएर तरकारी चाहानष भन्दा खेर जाने पानीलाई सदुपयोग गनुष पयो भनेर यसो गरेको उमेर पथन ७० 

नाघ्यो अब कमाउन जान पथन सथकन्न घरमै पानी आएपथछ त्यसै बस्न पथन त भएन ११ हजार लगानी गरेर बनाएको धाराको 

लगानी पथन त उठाउन पयो थन त्यसैले तरकारी खेतीमा समय सदुपयोग गरेको बुढेसकालमा यो थनजीधारा मेरो त साथी नै भयो 

पानीले गदाष टाईमपास पनी भएको छ तरकारी बेचेर आम्दानी पनी भएको छ ।Æशरुुशरुुमा धारा नबनाईने ऄडान लिएका मोहन 

बहादुर शाहीिे यसरी अफ्नो कुरा राख्छन ्। 

त्यसो त यस गाँईपालिकामा ऄलहिे पलन पररयोजना प्रदशे तथा संघीय सरकार समेत गरी झण्डै १४७८ घर िाभालन्वत हुने गरी 

लनजी धारामा अधाररत थपु्र ैयोजनाहरु सम्पन्न हनुे चरणमा छन ्भने सम्पन्न भएका सावयजलनक धारामा अधाररत योजनाहरुिाइ पलन लनजी 

धारामा अधाररत लवस्तार गने रणलनलत यस पालिकािे लिएको छ ।  साथै गाँईपालिकािे सचंािनमा रहकेा तथा लनमायणालधन सबै 

योजनाहरुको महुान दताय तथा नलवकरणको प्रलियामा रहकेा छन ्।  

æ हाम्रो खानेपानी तथा सरसफाई योजना भखषरै मात्र सम्पन्न भई सुचारु भएको छ । अब तत्कालै यस खानेपानी 

उपभोक्ता सथमथतको साधारण सभा गदैछौ ।अथहले हाम्रो सथमथतको खातामा केही मात्र ममषत संभारकोष जम्मा रहेको छ 

आगामी साधारण सभामा न्युनतम धारा महसुल शुल्क तोक्ने  ग्राथमण ममषत संभार कायषकताष पाररश्रथमक तोक्ने नया धारा 

जडान सेवा शुल्क तोक्ने  तथा ममषत संभार कायषथवधी अनुमोदन गछछौं  । जसरी दैलेख बजारको खानेपानी संचालन भएको छ 

त्यसैगरी संस्थागत रुपमा यस योजनालाई संचालन गछौ । दृढ लवश्वासका साथ भलन्छन ्योजनाको कोषाध्यक्ष लसता मल्ि । 
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t/sf/Ln] kflnPsf 5g\ g]q axfb'/  

g]q axfb'/ yfkf -@&_ Ps Joj;flos o"jf s[ifs x'g\ . b}n]v lhNnf 

eujtLdfO{ ufFpkflnsf j8f g+= $ dg3/ lgjf;L >L yfkfsf cfdf a'jf, 

>LdtL, 5f]/f 5f]/L u/L hDdf ( hgfsf] kl/jf/ 5 . kl/jf/sf ;a} ;b:ox?sf] 

nfng kfngsf] lhDdf pgs} sf+wdf /x]sf] 5 . pgsf] 3/ dWo kxf8L 

nf]sdfu{sf] 5]j}df /x]sf] 5 . To;}n] pgnfO{ o; /fhdfu{n] s[lif Joj;fo 

cuf8L a9fpg yk cj;f/ k|bfg u/]sf] 5 . pgsf] of] $ g+ j8f hfh/sf]6 

lhNnfsf] 5]8f5f8 gu/kflnsf ;+u} hf]l8Psf] 5 . hfh/sf]6sf] ;'o8faf6 

pgsf] 3/5]p x'b} ;'v]{tsfnflu lbgdf b'Oj6f a;x? cfpg] hfg] ub{5g\ . pgn] 

pTkfbg u/]sf] s[lif pTkfbgsf] 7"nf] ahf/ ;'v]{t xf] . o;sf ;fy} b}n]v jhf/, 

ufp+kflnsfsf] s]Gb| a]:t8f, ;'o8f jhf/ / dg3/ cf;kf;df klg cfkm\gf 

pTkfbg lals| ug]{ ub{5g\ . pgsf] xfn df;Ls cfDbfgL Gogtd #)))). /x]sf] 

5 . Joj;flos s[lif v]ltdf nfu\g' k"j{ cfkm\gf] ( hgfsf] 7'nf] kl/jf/nfO{ nfng kfng ug{ lgs} s7LgfO{ ePkl5 

:yflgo :t/df Hofnf dhb'/L tyf 5f]6f] ;dosf] hfuL/ kgL u/] . t/, k/Dk/fut v]lt / o:tf Hofnf dhb'/Laf6 

;d]t 3/jf/ rnfpg s7Lg ePkl5 pgdf Joj;flos s[iftkm{ nfUg} kg]{ s'/fn] h/f] uf8\b} uof] .  

;+of]uj;, u|fld0f hn>f]t Joj:yfkg kl/of]hgf -t]>f] r/0f_ pgsf] o; j8fdf kl/of]hgfsf] bf];|f] r/0faf6 nfu' 

eof] . kl/of]hgfn] ;+rfng ug]{ lhljsf]kfh{g ;DjLgw s[ofsnfkdf ;s[o x'b} uP .  sfo{qmddf lgs} rf;f] / 

;s[o ePkl5 kl/of]hgfn] pgnfO{ :yflgo >f]t JolQmsf] ?kdf 5gf}6 u/\of] . :yflgo >f]t JolQm 5gf}6 ePkl5 

yfkfn] ;d'bfonfO{ l;sfpgsf] nfuL klxn] cfkm'n] klg u/]/ b]vfpg'k5{ eGg] dx;'; u/] . To;s|dddf pgn] 

cfkm\gf] 3/v]tdf df};dL tyf a]df};dL t/sf/L v]ltsf] z'?jft u/] . z'?z'?df yf]/} cfDbfgL ePePklg pgL 

cfkm\gf] s[lif Joj;fodf lg/Gt/ nfuL /x] . pgsf] cfDbfgLnfO{ b]v]/ c? ls;fgx?n] klg t/sf/L v]tL ug{ z'? 

u/] . @)&% ;fn ;Dd ;d'bfosf clwsfz+ 3/w'/Lx? t/sf/L v]tL ug{ yfnL ;s]sf lyP . xfn pgsf] 6f]n 

t/sf/L pTkfbg ug]{ 6f]nsf] ?kdf klxrfg ePsf] 5 .  

 

t/sf/Lv]tLaf6 k|z:t} cfDbfgL x'g] b]v]kl5 >L yfkfn] Joj;flos ?kdf t/sf/L v]tL ug]{ lg0f{o u/] t/ To;sf] 

nfuL kfgLsf] cefj ePsf]n] pgsf] ;kgf cw'/} /xg] pgn] dx;'; u/] / o;sf] nfuL ;+efjgfsf ljsNkx? vf]Hg 

yfn] . pgL / 6f]nsf cGo s[ifsx?n] j8f cWoIf tyf ufFpkflnsfdf cfkmgf s'/fx? /fv] . ;+of]uj;, u|fld0f 

hn>f]t Joj:yfkg kl/of]hgf tyf ufFpkflnsfsf] ;Fo'Qm nufgLdf ;x8] l;rfO{ of]hgf aGg] eP kl5 >L yfkf / 

pgsf 6f]nsf ls;fgsf] l;+rfOsf] dfu klg k'/f eof] . kl/of]hgfn] ;x8] l;rfO{ of]hgf cGtu{t ljleGg Ifdtfsf 

( j6f l;+rfO{ kf]v/L x? lgdf{0f ePkl5 g]q yfkf nufPtsf s[ifsx? Joj;flos t/sf/L v]lt tkm{ yk xf}l;Psf 

5g\ . o; j8fdf u|fld0f hNf>f]t Joj:yfkg kl/of]hgfaf6 cfocfh{gsf] nfuL !%% 3/w'/LnfO{ ;d]6]/ ;x8] 

l;rfO{ of]hgf ;DkGg u/]sf] 5 . o;af6 s/La @%) /f]kgL l;+rLt ePsf] 5 .  To;} u/L o;} j8fdf ljleGg ^ 

j6f vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ cfof]hgf ;DkGg e};s]sf] 5g\ eg] kl/of]hgfs} ;xof]udf w'Fjfd'Qm j8f ;d]t 

3f]if0ff e};s]sf] 5 . o;sf ;fy} ;d'bfosf] aLrdf /x]sf] sflnsf df= ljBfnonfO{ vfg]kfgL, ;/;kmfO{ tyf 

jftfj/0f d}qL ljwfnosf ?kdf ljsf; ul/Psf] 5 . 

xfn pQm ljwfnonfO{ tLgtf/] ljBfno 3f]if0ffsf] tof/L 

;d]t eO/x]sf] 5 . o;} j8fdf Joj;flos 

t/sf/Lv]ltnfO{ yk k|j4{g ug{sf] nflu 

ufFpkflnsf;Fusf] nfut ;fem]bf/Ldf ;fd'lxs ?kdf 

t/sf/Lv]tLsf] cjwf/0ffsf;fy @% j6f s[ifsx?nfO{ @% 

j6f kf]lnxfp; lgdf{0f u/L a]df};dL t/sf/L v]tL ;d]t 

yfngL ul/Psf] 5 . o; sfo{df ;d]t >L yfkfsf] cu|0fL 

e"ldsf /x\of] . 
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xfn ufFpkflnsf s} cu'jf tyf gd'gf s[ifssf] ?kdf /x]sf yfkf oxfF ;Dd cfO{k'Ubf y'k|} psfnL cf]/fnL kf/ ug'{ 

eof] . cu'jf s[ifs ofqfsf] z'?jft u|fld0f hn>f]t Joj:yfkg kl/of]hgfaf6 ePsf] cg'ej ;'gfpg] g]qaxfb'/ 

yfkf eG5g\  æz'?df cu'jf s[ifs sf ?kdf % lbg] tflnd k|fKt u/L ;s]kl5 s[lif g} d]/f] lhjg xf] eg]/ nfu] . 

To;} jif{ kl/of]hgfn] dnfO{ :yflgo >f]t JolQmsf] ?kdf sfd ug]{ cj;/ lbof] olt dfq ge} ljleGg ;dodf 

lbPsf] :yflgo >f]t JolQm ;DaGwL tflnd , ax'p2]ZoLo g;{/L Joj:yfkg tflnd tyf ufFpkflnsfaf6 ljleGg 

;dodf lbPsf] tflndn] dnfO{ cfkm'leqsf] Ifdtf klxrfg ug]{ df}sf dfq lbPg d]/f] hLjgsf] lbzf klg to u/of] 

.ÆxfF:b} yK5g\ yfkfn] æut jif{dfq d}n] t/sf/L v]tLaf6 vr{ s6fO{ ? b'O{ nfv arfPsf] 5' eg] ljleGg hftsf] 

8fn] 3f; g;{/Lsf #)))).)) a]gf{sf] laqmLaf6 &%))).)) cfDbfgL u/]sf] 5' o;sf ;fy} pGgt hftsf] af]o/ 

af]sf tyf afv|f ljqmL u/L em08} Ps nfv cfDbfgL u/]sf] lyP . ;j{k|yd t kl/jt{gsf] nfuL cfkm'leq g} b[9 

;+sNk x'g'kg]{ /x]5, o:tf ;xof]u t kl/of]hgf tyf ufFpkflnsfn] d h:tf y'k|} s[ifsx?nfO{ u/]sf] xf] v} d ;+u} 

tflnd tyf ;xof]u kfPsf c? s[ifsx? 5g\ t/ slxn]sfxL e]6x'bf klxn] h:tf] lyof] p:t} /x]sf eG5g\ . 

ufFpkflnsfs} gd'gf tyf cu'jf s[ifssf] ?kdf klxrfg u/fpg dfu{bz{g ug]{ klxnf] k|]/0ffsf] >f]t u|fld0f 

hn>f]t Joj:yfkg kl/of]hgf g} xf] .Æ 

æklxn] klxn] ;fgf] ;fgf] hflu/sf] nfuL slxn] ufFpkflnsf t slxn] ;+3;F:yf wfpg] uy]{+ ToxL klg slxn] hfuL/ 

xft nfUYof] t slxn] lg/fzf dfq xft nfUYof] ca t hflu/ vfg] ;f]Rg] km';{b klg 5}g . a? oxfsf ;d'bfonfO{ 

yf]/} ;dosf nfuL eP klg /f]huf/L lbPsf] 5' . ufFpsf bfh'efO{nfO{ /f]huf/ lbg kfPsf]df ;Gt'i6 5' en} sdfO{ 

yf]/} eP klg sDtLdf lbuf] t ePsf] 5 .Æ v';L x'Fb} eG5g\ g]q axfb'/ yfkf.  

g]q axfb'/ yfkf clxn] eujtLdfO{ ufFpkflnsf s} gd'gf s[ifs ag]k5L cfkm'dfq ge} cfkmgf] kl/jf/ tyf 

l5d]sLsfnflu ;d]t gd"gf o"jf s[ifs ePsf 5g\ . klxn] lbge/L ufFp 8'n]/ ;do Joltt ug]{ pgsf kl/jf/sf 

;b:ox?nfO{ clxn] 3/sf] af/Ldf /x]sf t/sf/L uf]8d]n ug]{ ;doaf6 km';b{} ldNb}g . >L yfkfn] cfkmgf] nufgLdf 

pGgt hftsf] afv|f >f]t s]Gb| ;d]t :yfkgf u/]sf 5g\ . ? % nfvsf] cfkm\g} nufgLdf  cfw'lgs afv|fsf] vf]/ 

lgdf{0f u/]sf 5g\ . pgL eG5g\ æof] gd'gf afv|f vf]/df !)) k|ltzt af]o/ hftsf] af]sfaf6 aLp af]sf tyf 

afv|f pTkfbg u/L ;a} j8fdf o;sf ;Gtfg k'/fpg] nIo /fv]sf] 5' . o;sf ;fy} Joj:fflos ?kdf ! nfv a]gf{ 

c6g] u/L 8fn]3f;sf] g;{/L agfpb} 5' . xfn clxn] d;Fu % xhf/ l;8n]; lsd', kl/If0fsf] nfuL lsjL tyf 

Pef]sf8f]sf] g;{/L /x]sf] 5 .Æ  clxn] pgsf j/Lk/Lsf l5d]sLn] ;d]t pgsf] b]vfl;sL u/L cGgafnLnfO{ lj:tf/} 

lj:yfkg ub}{ t/sf/L v]tL tkm{ pGd'v ePsf] b]vLG5 . pgnfO{ g} k5\ofpb}, sflnsf df=lj=sf Pshgf lzIfs 

s]aLh+u yfkf eG5g\æd k]zfn] lzIfs eP klg lzIfs k]zfn] dfq kl/jf/sf] vr{ 6fg{ wf} wf} k/] kl5 t/sf/L 

v]tLnfO{ ;xfos k]zfsf] ?kdf lnPsf] lyP l7s} u/]5' . ljqmL ug{sf] nfuL ahf/sf] s'g} ufx|f] 5}g kf]xf]/ ;fn dfq} 

;'v]{tdf !) SjLG6n n;'g lalqm u/]sf] lyP . cfwf eGbf w]/} t/sf/Lx? oxL :yflgo ahf/ a]:t8f l5d]sL 

lhNnfsf] ;'of8f ahf/df ljqmL x'G5 . ut jif{ dfq t/sf/L v]tLaf6 em08} Psnfv krf;xhf/ cfDbfgL u/]sf] 5' 

.Æ pgL yK5g\æg]q axfb'/ yfkfaf6 k|efljt eO{ t/sf/L v]tL ug]{ oxfF y'k|} s[ifsx? 5g\ h:t} M /fd axfb'/ yfkf, 

k|]d axfb'/ /f]sfo, uFuf lj=;L cfbL . xfdLn] s[ifsx?n] pTkfbg u/]sf] cfn'sf] aLpsf] nfuL /:6Ls :6f]/ ;d]t 

lgdf{0f u/L;s]sf] 5f}+ .Æ  
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घर घरमा धारा हाम्रो गाउँ, पुणज सरसफाई युि नमुना योजना हेनज भेरेखोिा जाउँ  

घरको अगँनमा रहकेो धारा खो्द ै हातमा रहकेो भररएको जग हदे ै  æयस्ता पथन थदन आाँउदा रहेछन, यही ज्यान हो 

थबहानभरी ग्रागीमा पानी बोकेर   घर पररवार तथा गाईबस्तुलाई पानी पुराउदा पुराउदै टाउकोमा नाम्लोको डाम बसेको हुन््यो 

ढाडमा डोकाको थबटले थनलडाम पारेको हुन््यो । मथहनामा २,३ वटा डोका फाट््यो नाम्ला च्याथतन््यो, ज्यान फाटेको त 

कसले पो देख््यो र . ca t डोका नाम्लो ग्रागीले पथन सुखै पाए, के डोकाको कुरा गनुष र मैले नै सुख पाएÆ xfFस्द ैअफ्नो 

ऄनभुव सनुाईन ुहुन्छ भेरेखोिा खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाकी ईपभोक्ता ५६ वषयकी पावजती खत्री िे । 

भगवतीमाइ गाईँपालिका वडा नं ६ लचलपनतडामा भगवतीमाइ गाईँपालिका ग्रालमण जिश्रोत व्यवस्थापन पररयोजना -तेश्रो 

चरण_ को  साझेदारीमा अ व ०७७।०७८ संचािन गरी सम्पन्न भएको भेरेखोिा खानेपानी तथा सरसिाइ योजनािे लचलपनतडा, 

बयिलवसा र जोलतङ्गटेोिका ४१ घरिाइ समेटेको छ । गाईँपालिका, पररयोजना तथा समदुायको नगद तथा श्रमदान गरी रु 

४८११४६८।०० िागतमा सम्पन्न भएको यस योजनामा प्रत्यके घरमा एकैलकलसमको पक्की धारा, पक्की चाङ जठेु्नो तथा खरे गएको 

पानीिाइ सदपुयोग गनयको िागी खाडि बनेका छन ् । एक ग्रागो पानी लिनको िागी करीब ३० दखेी ४५ लमनेट समय िाग्ने यस 

समदुायमा ऄलहिे खाना पकाईन खानको िागी ग्रागीमा पानी सचंीत गररराख्न ुपदनै, तरकारी भान्छामा राखेर पावयलत जस्ता ऄन्यिे पलन 

धारामा िोटा थापकेो प्रशस्तै दखे्न पाइन्छ । खानेपानीको िागी दखु भोग्द ैअएको यस वस्तीमा ऄलहिे घर घरमा लमटर जडान सलहतका 

धारा मात्र नभएर पररयोजनाद्धारा सधुाररएको चु् हो समेत जडान गररलदएको छ । भगवतीमाइ गाईँपालिकामा पररयोजनाद्धारा सम्पन्न 

भएका योजनाहरुिाइ नमनुा योजना बनाईनको िागी सबै सचुक परूा गरेको योजनाहरु मध्ये यो पलन एक योजना हो । जीलवकोपाजयनको 

दृलिकोणबाट प्रशस्तै सभंावना बोकेको यस योजनाका कलतपय घरधरुीहरुिे ऄलहिे  व्यवसालयक रुपमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी 

खतेी गनय शुरु गरेका छन ्।  

æ शुरुमा त यस योजना थनमाषण गनषको लागी २५ देखी ३० प्रथतशत श्रमदान गनुषपने त्यसमा पथन घरधाराका लागी 

आवश्यक पने सबै सामग्री आफैले व्यहोनुष पने भएकोले योजना सम्पन्न गनष सथकदैन की जस्तो लागेको थथयो समुदायले 

पथन सबै आफैले गने भए थकन योजना चाथहयो । हामीले धारा बनाउदैनौ बनाएपथन आफ्नै तररकाले बनाउछौ भनेर धेरै कुरा 

गने यही समुदाय हो, तर काम गदै जााँदा राम्रो साँगकाम गरेपथछ श्रमदान पथन गदाष रहेछन त अथहले धारा बनाउदैनौ भन्नेले पथन 

धारा बनाए त्यो पथन पररयोजनाले थदएकै थडजाईनमा आथखर मान्छे नै हो सम्झाए बुझाएपथछ त बन्ने रहेछन त ।Æ  काम गदायको 

ऄनभुव सनुाईछन ्खगेन्र जैसी जो यस खानपेानी तथा सरसिाइ योजना ईपभोक्ता सलमलतका ऄध्यक्ष पलन हुन ्। 

ग्रालमण जिश्रोत व्यवस्थापन पररयोजनािे यस समदुायमा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना मात्र नभइ पररयोजना, गाईँपालिका 

तथा समदुायको नगद तथा श्रमदान गरी कुि ८१००७४।०० मा बेमौसमी तरकारीखतेीको िागी १० वटा पक्की प्िालिक घर समेत 

लनमायण गरेको छ यी प्िालिक घरमा ऄलहिे टमाटर ईत्पादन शरुु हुन िागकेो छ । गाईँका केही कृषकहरुिे अिुिाइ खानको िागी शरुु 

गरेर ऄलहिे थोरधरैे लबिी लवतरण शरुु गरेको र कृषकहरुिे प्िालिक घरमा खेती गनय इच्छुक भए पलछ पररयोजनािे सहयोग गरेको हो । 

ईत्दपादन गररएको कृलष ईपज लविी लवतरणको िागी स्थालनय बजार बेस्तडा, हुिाक टाकुरा तथा दिैेखबजार सम्म परुाईनको िागी कुन ै

समस्या छैन । मध्यपहाडी िोकमागय सँग जोलडएको यस बस्तीमा प्रशस्त ैसंभावना रहकेो छ । 

æ पथहले डोकोमा बोकेर लैजान््यौ अब पररयोजनाको सहयोगले घरघरमा प्रशस्तै पानी छ मौसमी तथा बेमौसमी 

तरकारी खेती गनषको लागी सीप तथा सामग्री पथन पाएका छौं सबैले घरघरमा व्यवसाथयक रुपमा तरकारी खेती गनष शुरु पथन 

गरेका छौ नथजकै रोड छ उत्पादन पो गनष पयो गाडीले यहीबाट खरीद गछष । मैले पथहले पथन डोकामा बोकेर बेस्तडाबजारमा 
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तरकारी बेचेर घरको नुन तेलको बाटो 

भाको्यो अब हामीले धेरै कुरा थसक्यौं अथहले 

टनेलमा लगाएको टमाटरबाट कम्तीमा पथन 

६०,०००।०० कमाउने लक्ष्य राखेको छु ।Æ यो 

भनाइ हो स्थालनय कमिा खत्रीको ईनी यस 

पालिकाको जनप्रलतलनधी पलन हनु र एक सिि 

कृषक पलन, ऄलहिे पलन सरदर वालषयक ३०,००० 

हजार रुपयैा तरकारी बचेेरै कमाईलछन ईनी  । 

 æ शुरु शुरुमा हाम्रो जस्तो पहाडी के्षत्र 

त्यसमा पथन छररएको वस्तीमा एक घर एक 

धाराको थनथत कसरी सफल होला जस्तो लागेको थथयो । दैलेख थजल्लामा एक घर एक धाराको थनथत पास गने  पथहलो 

पाथलका हो हाम्रो । थनथत पास त गररयो अब कसरी व्यवहारमा लैजाने हो भन्ने चुनौती थथयो र यो थनथतलाई आत्मसात गरी 

कायाषन्वयन गने पथहलो साँस्था हो ग्राथमण जलश्रोत व्यवस्थापन पररयोजना । पथहलो वषष थनथजधारा जडान गनषको लागी साहै्र 

चुनौती पथन भोग्थयौ र मुश्कीलले धारा बनेका हुन ्तर अथहले आएर मेरो वडा नं ६ हो र पररयोजनाको साझेदारीमा मातै्र ८० 

प्रथतशत घरधरुीहरुमा थनजीधारा जडान भैसकेको छ । यस वडामा पररयोजनाद्धारा बनेका एक से एक योजना नमुना योजना 

बनेका छन ् । भेरेखोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना मात्र हैन बुकीमुल अल्याना खानेपानी, ररठ्ठा खानेपानी तथा 

सरसफाई योजना ,जारछापे खानेपानी तथा सरसफाई योजना सबैलाई नमुना योजना घोषणा गनषको लागी तयार छु ।यस 

पररयोजनाले अन्य साझेदारी थनकायलाई थनजीधारामा आधारीत योजना बनाउन मागषदशषन गरेको छ ।Æ यसरी पररयोजना सगँ 

काम गरेको ऄनभुव सनुाईछन ्भगवतीमाइ गाईँपालिका वडा नं ६ का वडाध्यक्ष  वीरशांकर रोकायिे ईनी थप्छन æ पररयोजनाले 

खानेपानी तथा सरसफाई मात्र होईन जीथवकोपाजषनमा पथन यस पाथलकालाई धेरै कुरा थसकाएको छ । योजनामा ३ पटक 

सामाथजक पररक्षण तथा अनुगमन गने पररपाटी यसै पररयोजनाले थसकाएको छ उपभोक्ता सथमथतको क्षमता थवकास गरी 

उपभोक्ताहरुको सवषसम्मतीबाट योजना अनुमोदन भए पश्चात योजनालाई कायाषन्वयनमा लैजाने पररपाटी थसकाउने पथहलो 

पररयोजना हो ।Æ  

भगवतीमाइ गाईपालिकामा पररयोजनाबाट हािसम्म ३० वटा खानेपानी tyf सरसिाइका योजनाहरु सम्पन्न 

भएका छन् जसमध्ये  ११ वटा लनजीधारामा अधाररत खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाका  ११८६ घरधुरीमा लमटर 

जडान गरी सिा र स्वच्छ खानेपानी प्रा्त  गरररहेका छन ्भने ५ वटा लनजीधारामा अधाररत खानेपानी तथा सरसिाइ 

योजनाका ३७९ घरधुरीमा सिा र स्वच्छ खानेपानी तयारी ऄवस्थामा रहकेा छन ्।   
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तरकारीिे हुकाजएको जयलसहँको पररवार 

 æ ३ वषष मलेथसयाको प्लाथिक कम्पनीमा काम गरे, हण्डर ठक्कर पथन खाए, थवदेशको अनुभव पथन गरे ,कमाई 

पथन गरे, तर के गनुष जथत कमाई उतै सथकयो थदनको २० घण्टा घाम 

पथन भथनन,् पानी पथन भथनन,् भोक पथन भथनन, प्यास पथन भथनन,् 

सन्चो पथन भथनन, थबसन्चो पथन थाहा भएन घर पररवारको संझनाले 

सताउ्यो के गने त्यही संझनाले काम गनष बाध्य बनाउ्यो तर पथन 

के गने घर पठाउने पैसा नै हुदैन््यो के गने अकाषको ठााँउ काम गनै 

पयो काम नगरे माथलक ररसाउन थाथलहाल््यो, पासपोटष थभसा सबै 

माथलकले राथखथदएको थथयो, जाउ त कता जाउ जाने ठााँउ पथन 

थथएन यसै गरी ३ वषष मलेथसयामा नै थवत्यो । तीन वषषमा दुई ढाई 

लाख कमाएहोला आफु गएकै ऋण थथयो १ लाख जथत त । ३ वषष 

थवताएपथछ जेनतेन थवदेशबाट घर आए,  थवदेशमा पैसा त रुखमा फल्छहोला सोचेको थथए तर त्यस्तो हैन रहेछ यथत दुख गरे 

त नेपालमै सुन फलाउन सथकदो रहेछ थन ।Æ  यसरी अफ्नो लवदशेको ऄनभुव बताईछन ्भगवतीमाइ गाईँपालिका वडा नं ४ मन्घर 

लनवासी जयलसँह बुढािे । 

लव सं २०७० सािमा मिेलशया धन कमाईन मातभृमुी छोडेर परदशे लहडेका बढुािाइ लवदशे पुगकेो ३ मलहनामा नै स्वदशेको 

मायािे लपरो्न था्यो के गने जाने लवलत्तकै पासपोटय र लभसा मालिकिाइ बझुाएका बढुािाइ नेपाि िकय न ३ वषय कुनुय पयो । ऄलहि े

जयलसँहिे घरमै बसेर वालषयक १,५०,०००।०० रुपैया त तरकारी बेचरे नै कमाईछन ्। लबदशेमा जलत काम गरे नेपािमै कमाइन्छ वषयमा एक 

डेढ िाख त भनेर लवदशे नजाने लनययण गरेका बढुािे नपेािमा अएर के गने सोच्नै सकेनन ्शरुु शरुुमा कलहिे काँही ज्यािा मजदरुीमा गएर 

पररवारको पेट पा्द ैअएका जय लसँहिे एक भरपदो व्यवसाय गने सोच बनाईन थािे तर के गने थाहा लथएन यसै बीच ईनी पलन ग्रालमण 

जिश्रोत व्यवस्थापन पररयोजनाद्धारा संचािन भएको सहडे लसचाइ योजनामा काम गनय जानथािे योजनामा काम गद ैजाँदा पररयोजनाि े

गने कामहरुको बारेमा जानकारी लिन पलन थािे र चासो पलन लदन थािे तर पररयोजनाबाट हुने कामबाट ईनिे सोचकेो होिा जस्तो 

ईनिाइ िागने पररयोजनािे लसँचाइबाट िाभालन्वत घरधरुीहरुका िागी व्यवसालयक कृषक बनाईने िक्ष्य राखकेो लथयो सोही ऄनसुार 

कृलष समहु गठन गयो  तर ईनिे यो तरकारी गोिभेडा बेचेर के जीलवका च्िा र भन्ने सोच्न थािे र मन नभै नभै पलन ईनी पलन 

मध्यपहाडी कृलष समहुमा अवद्ध हुन पगु े। र मन नभइ नभइ तरकारी खेती गनय थािे शरुु शरुुमा ऄनभुवी नभएकोिे खासै िाइदा नभएपलन 

अम्दानी हनु थािपेलछ ईनिे ऄलि ध्यान लदएर गरे हुन्छलक 

भनेर अिु िगायत पररवारिाइ पलन कृलषतिय  नै िगाए र 

अम्दानी पलन बढ्यो । ऄलहिे ईनको बारीमा पररयोजनाको 

सहयोगमा २ वटा प्िालिक घरमा िटरम्म टमाटर ििेका छन ्। 

एईटै प्िालिकघर बाट वालषयक सत्तरी ऄस्सी हजार कमाईछन ्। 

बजारको िागी जाजरकोटको छेडाघाट नगरपालिका सयुाडा 

बजार र भगवतीमाइ गाईँपालिकाको बेस्तडामा परुाईछन ्।  

 æअथहले मेरा ६ जना छोराछोरी र श्रीमतीलाई 
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यसै तरकारीले पालेको छ ।जेठी छोरी १० मा पढदैछ र अरु छोराछोरी पथन पढदैछन ् । छोराछोरीको पढाईलेखाई चाडबाड 

खचष औषधी उपचार अन्य घरयासी खचष सबै यसै तरकारी खेतीबाट पुरा गरेको छु । के गरौं कसो गरौ भन्ने भाको्यो उमेरले 

पथन ४५ वषष भई सकेको थथए यो उमेरमा न त थवदेश गएर कमाउन सथकने जीवनबाट हार खाईसकेको बेला ग्राथमण जलश्रोत 

व्यवस्थापन पररयोजनाले मेरो डुब्न लागेको  जहाजलाई पार लगायो । अथहले मेरो सबै पररवार तरकारी खेतीमा नै रमाएको 

छ थवषेश गरी मलाई तरकारीखेतीमा रमाउनको लागी मेरो श्रीमती पे्ररणाको श्रोत हो । उनीले नै मलाई तरकारीखेतीमा 

प्रोत्साहन गरेर याँहा सम्म पुराएकी हुन । अथहले मेरो वाथषषक कमाईबाट खचष कटाएर  वषषमा ५० हजार बैंकमा जम्मा गरेको छु 

। मेरा बारीमा अथहले बेमौसमी बन्दा फुलगोभी तथा अन्य तरकारीहरु फलेका छन ्। म जस्ता अरु धेरै कृषकहरु छन ्यहााँ 

उनीहरुलाई पथन मलाई जस्तै यो पररयोजनाले सहयोग गरोस भन्ने चाहना तथा यस पररयोजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ।Æ  

हास्द ैपररयोजनािाइ कृतज्ञता लदन्छन ्जयलसह बुढािे ।  

ग्रालमण जिश्रोत व्यवस्थापन पररयोजना जयलसहँ बढुा जस्ता थपु्रै कृषकहरुको जीवनिाइ साथयकता लदएको कुरा ऄन्य यस्त ै

कृषकहरुबाट पलन सनु्न पाइन्छ गत  अ व मा मात्र भगवतीमाइ गाईँपालिका वडा नं ४ मा २५ वटा व्यवसालयक बेमौसमी तरकारी खतेीका 

िागी प्िालिक घर लनमायण गरेको छ भने यस पालिकािाइ ओखरखेतीको पकेट क्षते्र लवस्तारको िागी करीब १००० ओखरका लवरुवा 

िगाएको छ भने ईन्नत लकलसमको जीलवकोपाजयनका िागी एभोकाडो र लकवीको लवरुवा पलन लवतरण गरेको छ । कृषकहरुको मागमा 

अधाररत यस्ता थपु्रै अयअजयनबाट यहाँका धरैेभन्दा धरैे कृषकहरुको जीवनमा सधुार ्याएको छ । 
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अनुसूची १५ : जनशलि लववरण 

 

ि.सां. कमजचारीको नाम कायाजिय पद अवलध(देलख 

सम्म) 

सम्पकज  नम्बर  

क. गाउँपालिका सहयोग ईकाइ/वाशयुलनिअन्तरगत कायज गरेका जनशलिको लववरण  

१ प्रकाश चन्र थापा  भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत 

ब्यवस्थापन पररयोजना दिेैख   

गाईँपालिका 

जिश्रोत ऄलधकृत 

३ वषय ११ मलहना 

(२०७५-०५-११ दखेी 

२०७९-०३-३०) 

 

२ हररभक्त ऄलधकारी  भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत 

ब्यवस्थापन पररयोजना दिेैख   

प्रालवलधक सहजकताय ३ वषय ०६ मलहना 

(२०७५-०५-११ दखेी 

२०७८-१०-३०) 

 

३ सयुय बहादरु शाही  भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत 

ब्यवस्थापन पररयोजना दिेैख   

जीलवकोपाजयन 

सहजकताय 

अंलशक  

१ वषय १० मलहना 

(२०७५-०६-११ दखेी 

२०७७-०३-३०) 

 

४ सरे बहादरु शाही  भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत 

ब्यवस्थापन पररयोजना दिेैख   

जीलवकोपाजयन 

सहजकताय 

अंलशक  

९  मलहना  (२०७८-

०४-०१ दखेी २०७८-

१२-३०) 

 

५ प्रकाश ऄलधकारी  भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत 

ब्यवस्थापन पररयोजना दिेैख   

लि्ड संयोजक  ७ मलहना  (२०७८-

०४-१६ दखेी २०७८-

११-१५ ) 

 

६ सगंम ऄलधकारी  भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत 

ब्यवस्थापन पररयोजना दिेैख   

जिश्रोत प्रालवलधक  ७ मलहना  (२०७८-

०४-१६ दखेी २०७८-

१०-३० ) 

 

७ हस्त बहादरु बढुा भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत 

ब्यवस्थापन पररयोजना दिेैख   

जिश्रोत प्रालवलधक  ७.५मलहना  (२०७८-

०४-१६ दखेी २०७८-

११-३० ) 

 

८ लवनोद बढुा  भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत 

ब्यवस्थापन पररयोजना दिेैख   

जीलवकोपाजयन 

प्रवयद्धक 

६.५ मलहना  (२०७८-

०४-१६ दखेी २०७८-

१०-३० ) 

 

९ खगीसरा थापा  भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत 

ब्यवस्थापन पररयोजना दिेैख   

सरसिाइ तथा 

स्वच्छता प्रवयद्धक  

६.५ मलहना  (२०७८-

०४-१६ दखेी २०७८-

१०-३० ) 

 

१० खम्बीरा रोकाय भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत 

ब्यवस्थापन पररयोजना दिेैख   

स्थालनय श्रोत व्यलक्त २ वषय ८  मलहना  

(२०७६-०६-१० दखेी 

२०७९-०१-३० ) 

 

११ लनमयिा खड्का  भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत 

ब्यवस्थापन पररयोजना दिेैख   

स्थालनय श्रोत व्यलक्त २ वषय ६  मलहना  

(२०७६-०६-१० दखेी 

२०७८-११-३० ) 

 

१२ सपना खड्का  भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत 

ब्यवस्थापन पररयोजना दिेैख   

स्थालनय श्रोत व्यलक्त २ वषय ७ मलहना  

(२०७६-०६-१० दखेी 
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२०७८-१२-३० ) 

१३ नलवन दाहाि  भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत 

ब्यवस्थापन पररयोजना दिेैख   

स्थालनय श्रोत व्यलक्त ६ मलहना  (२०७६-

०७-०१ दखेी २०७७-

०२-३० ) 

 

 

ख. सहयोगी सांस्था अन्तरगत रहीकायज गरेका जनशलिको लववरण  

१.  प्रकाश ऄलधकारी  भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत 

ब्यवस्थापन पररयोजना  दिेैख  

(सामालजक सवेा केन्र – सोसेक 

नेपाि) 

लि्ड संयोजक  ३ वषय ८ मलहना  

२०७५।०८।०१ दखेी 

०७८।०३।३० सम्म 

 

२.  गणेश बहादरु लव क भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत 

ब्यवस्थापन पररयोजना  दिेैख  

(सामालजक सवेा केन्र – सोसेक 

नेपाि) 

लि्ड संयोजक  १० मलहना  

२०७६।०६।०१ दखेी 

२०७७।०३।३० 

 

३.  लत्रिोचन थापा  भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत 

ब्यवस्थापन पररयोजना  दिेैख  

(सामालजक सवेा केन्र – सोसेक 

नेपाि) 

सब इलन्जनीयर  १ वषय 

२०७६।०६।०१ दखेी  

२०७७।०५।३० सम्म 

 

४.  सगंम ऄलधकारी  भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत 

ब्यवस्थापन पररयोजना  दिेैख  

(सामालजक सवेा केन्र – सोसेक 

नेपाि) 

जिश्रोत प्रालवलधक ३ वषय ८ मलहना  

२०७५।०८।०१ दखेी 

०७८।०३।३० सम्म 

 

५.  हस्त बहादरु बढुा भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत 

ब्यवस्थापन पररयोजना  दिेैख  

(सामालजक सवेा केन्र – सोसेक 

नेपाि) 

जिश्रोत प्रालवलधक  ३ वषय ८ मलहना  

२०७५।०८।०१ दखेी 

०७८।०३।३० सम्म 

 

६.  दवे बहादरु लब लस  भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत 

ब्यवस्थापन पररयोजना  दिेैख  

(सामालजक सवेा केन्र – सोसेक 

नेपाि) 

जिश्रोत प्रालवलधक १० मलहना  

२०७६।०९।०१ दखेी 

२०७७।०६।३० गते 

 

७.  लवमि ईपाध्याय भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत 

ब्यवस्थापन पररयोजना  दिेैख  

 

जिश्रोत प्रालवलधक ३ मलहना  

२०७५।०४।०१ दखेी 

२०७५।०६।३० 

 

८.  सजंय के सी  भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत 

ब्यवस्थापन पररयोजना  दिेैख  

(सामालजक सवेा केन्र – सोसेक 

नेपाि) 

जिश्रोत प्रालवलधक  २ मलहना  

२०७६।०६।०१ दखेी 

२०७७।०७।०१ सम्म 

 

९.  लवनोद बढुा  भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत 

ब्यवस्थापन पररयोजना  दिेैख  

(सामालजक सवेा केन्र – सोसेक 

नेपाि) 

जीलवकोपाजयन 

प्रवयद्धक 

१ वषय १०मलहना 

२०७६।०६।०१ दखेी 

२०७८।०३।३० 

 

१०.  खगीसरा थापा  भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत 

ब्यवस्थापन पररयोजना  दिेैख  

(सामालजक सवेा केन्र – सोसेक 

नेपाि) 

सरसिाइ तथा 

स्वच्छता प्रवयद्धक  

२ वषय ४.५ मलहना 

२०७५।०८।०१ दखेी  

२०७७।१२।१५ 

 

११.  लदपेन्र थापा  भगवतीमाइ गा. पा. / ग्रालमण जिश्रोत सरसिाइ तथा १ वषय ८ मलहना   
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ब्यवस्थापन पररयोजना  दिेैख  

(सामालजक सवेा केन्र – सोसेक 

नेपाि) 

स्वच्छता प्रवयद्धक  २०७६।०६।०१ दखेी 

२०७७।११।२० 

ग.  योजनामा अन्तगजत रही कायजरत कमजचारी  

१ पलवत्रा अचायय  डोलब्के खानेपानी तथा सरसिाइ 

योजना  

बकुीमिु खानेपानी तथा सरसिाइ 

योजना  

दनुी खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  

जिश्रोत प्रलवलधक १८ मलहना  

२०७६।०६ दखेी 

२०७८।०३।३० 

 

२ कृरण बहादरु रोकाय  बकुीमिु खानेपानी तथा सरसिाइ 

योजना  

दनुी बहुईपयोगी खानेपानी तथा 

सरसिाइ योजना  

ग्रालमण ममयत संभार 

काययकताय  

६ मलहना  

२०७८।०६।०१ दखेी 

२०७८।१२।३० 

 

३ झरना खड्का  ररठ्ठा खानेपानी तथा सरसिाइ योजना  जिश्रोत प्रालवलधक २ मलहना   

४ चन्र सयुय थापा  िामीछहरी खानेपानी तथा सरसिाइ 

योजना  

जिश्रोत प्रालवलधक    
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अनुसूची १६  : बलहगजमन तथा अनुभव आदान प्रदान कायजशािा को लनष्कषज 

 

भगवतीमाइ गाईँपालिकामा पररयोजना बलहगयमन काययशािा गोष्ठी २०७९।०३।११ र १२ गते संचािन गररएको हो । 

पररयोजना बलहगयमन काययशािा गोष्ठीिाइ सहजीकरण गनयको िागी पररयोजना सहयोग इकाइ डडे्धरुाबाट हररभक्त 

ऄलधकारीिाइ खटाइएको लथयो । गाईँसभाका सभा सदस्यहरु काययपालिकाका पदालधकारीहरु लनवतयमान जनप्रलतलनलधहरु 

लवषयगत शाखा प्रमुखहरु खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाका पदालधकारीहरु खानेपानी तथा सरसिाइ सँजािका पदालधकारीहरु 

र लतन तारे पद्धलतमा अधाररत लवद्याियका प्रलतलनलधहरु  सहभागीतामा संचािन गररएको ईक्त गोष्ठी गाईँपालिकाको सभाहिमा 

संचािन गररएको लथयो । ९२ जनाको सहभागीता रहकेो ईक्त गोष्ठीमा गाईँपालिका प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृतबाट 

सहभागीहरुिाइ  स्वागत मन्तव्य राख्न ुभएको लथयो ।  

गोलष्ठिाइ औपचाररक रुपमा शरुुवात गररएको लथयो काययिमको संचािन गाईँपालिका जिश्रोत ऄलधकृतबाट गररएको 

लथयो । काययिममा पररयोजनाद्धारा तयार गररएको वतृलचत्रबाट शरुुवात गररएको लथयो । वतृलचत्रमा पररयोजनाको तेश्रो चरणमा 

संचािन गररएका लियाकिापहरुिाइ समेटेर तयार गररएको लवलभन्न लवषयबस्तुहरु झ्काईने खािको भएकोिे सहभागीहरुबाट 

लनकै ईत्साहपणुय रुपिे हरेेका लथए । वतृ लचत्र पलछ गाईँपालिकामा पररयोजनाको तेश्रो चरणमा संचािन गररएका 

लियाकिापहरुिाइ लवस्ततृ रुपमा प्रस्तुतीकरण गररएको लथयो जसमा पररयोजनािे सावयजलनक तथा लनजी धारामा अधाररत 

खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाहरु पालिकािे गौरवका योजनाको रुपमा लिएको पाइयो । गाईँपालिकाका जनप्रलतलनलधहरुबाट 

यस पररयोजनािे गाईँपालिकामा काम गदायको शैिीिाइ लसकाइको रुपमा लिएको छ । ईपभोक्ता सलमलतबाट गररन ेयोजनाहरुमा 

योजना लकताब तयार गने, ईपभोक्ता सलमलतमा व्यवस्थापन सलमलत खचयको व्यवस्था गने ईपभोक्ता सलमलतमा नगद तथा 

जनश्रमदानको व्यवस्था गने जस्ता काययको पालिकाबाट शरुुवात भएको छ ।  

भगवतीमाइ गाईँपालिकािे खानेपानी सरसिाइ तथा स्वच्छता इकाइिाइ ऄलधकृत स्तरको कमयचारीहरु सलहतको 

लनरन्तरता लदने गाईँसभाबाट लनणयय गरेको छ । भगवतीमाइ गाईँपालिकामा पररयोजनािे सम्पन्न गरेका खानेपानी तथा सरसिाइ 

योजनाहरुमा पणुय सरसिाइका लियाकिापहरुिाइ लनरन्तरता लददै नेपाि सरकारिे लिएको िक्ष्य ऄनुसार पालिका पणुय 

सरसिाइ यकु्त पालिका घोषणा गने लियाकिापहरुिाइ पलहिो प्राथलमकता लदने प्रलतवद्धता गरेको छ । खानेपानी सरसिाइ तथा 

स्वच्छता व्यवस्थापन काययलवलध २०७७ िे व्यवस्था गरेको वास वोडय मािय त पालिका स्तरीय खानेपानी तथा सरसिाइ 

सँजाििाइ सलियरुपमा पररचािन गरर खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाहरुमा लदगोपनाका लियाकिापहरुिाइ लनरन्तरता लदने 

प्रलतवद्धता गरेको छ । यसका साथै जीलवकोपाजयनको के्षत्रमा खानेपानी प्रशस्त पानी भएको स्थानहरुिाइ पकेट के्षत्रको रुपमा 

लवकास गने र धाराबाट खेर गएको पानीिाइ करेसाबारीमा सदुपयोग गरी पोषणमा सधुार गने खािका लियाकिाप संचािन गने 

समेत प्रलतवद्धता जाहरे गरेको छ ।  

ऄन्तमा सबै लनवतयमान जनप्रलतलनलधहरु, वतयमान जनप्रलतलनलधहरु, खानेपानी तथा सरसिाइ योजनाका ईपभोक्ता 

सलमलतका पदालधकारीहरु, लवद्याियका ऄध्यक्षहरु सबैिे पररयोजनािे गरेका कामहरु ऄसाध्यै पारदशी, गुणस्तरीय  र लदगो 

हुनकुा साथै पालिकािे गवय गनय िायक छन ्भनेर मुक्तकण्ठका साथै ऄलभव्यक्ती लदनकुा साथै गाईँपालिकािे लिएको िक्ष्यिाइ 

सिि पानय सहयोग गने पररयोजना तथा पररयोजना ऄन्तगयतका कमयचारीहरुको योगदानिाइ  ईच्च मु् याकंन गरेको र 

पररयोजनािे गरेको योगदानिाइ खेर जान नलदने प्रलतवद्धता गदै अगामी लदनहरुमा पलन यस्ता पररयोजनाको अवश्यकता यस 

पालिकामा रहकेो र पररयोजना लभत्राईनको िागी कुनै कसर बाकी नरहने वतयमान जनप्रलतलनलधहरुको प्रलतवद्धता समेत रहकेो छ । 

 


