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पररचय
सुरे्खत जजल्लाको पूर्वमा पने ३ र्टा नगरपाललका मध्ये गुर्ावकोट
नगरपाललका एक हो ।
यसको िेत्रफल २२८.६० र्गव कक.लम. रहेको छ। २०७८ को जनगणना
प्रारजभर्क प्रततबेदन अनुसार पुरुष २३१६२ र महहला २६२३२ गरी कूल
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घरधुरी १०९६० रहेको छ ।
जभमा र्डा संख्या १४

१. स्र्ास्थ्य िेत्र
क.५० र्ेड मेहलकुना अस्पताल ।
र्ख.स्र्ास्थ्य चौकी संख्या ६
ग.आधारर्ुत स्र्ास्थ्य सेर्ा केन्द्र संख्या ७
घ.शहरी स्र्ास्थ केन्द्र संख्या ५



२.लशिण संस्था 
क.सभमुदभययक ववद्यभिय संख्यभ ७५  ववद्यभर्थी संख्यभ ११७६०
ख.संस्र्थभगत ववद्यभिय संख्यभ   १३ लिक्षक २१३ 
ववद्यभर्थी संख्यभ १४९७
सेवभ ददने जनिवि लिक्षक संख्यभ ३२५  (सभमुदभययकं) मभत्र

इ.लस.डी.सहज कताव संख्या ५९ जना                  
वर्द्यालय सहायक कमवचारी संख्या १०  सहयोगी संख्या ७४
ग.सभमुदभययक ववद्यभिय
 मभ.वव.लिक्षक ववद्यभर्थी अनुपभतः ८७
आधभरर्ुत लिक्षक ववद्यभर्थी अनुपभतः६९.८४ प्रभ.वव.२३
३.मुख्य र्जार केन्द्रः-मेहकुनभ वजभर,गुमी लिव नगर वजभर,वोटेचौर 
वजभर, खरीगैरभ,गैरीवजभर ,िुर्भघभट वजभर 
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k|d'v gLltx?

• cfly{s, ;fdflhs ;fF:s[lts tyf ef]}lts ljsf;sf

nflu :j:y ;jn ;Ifd gful/s lgdf{0f ug{  :jf:y

;]jf k|afxnfO{ ;a{ ;'ne / u'0f:t/Lo jgfpg] .

• ;jn / ;Ifd gful/sf] ljsf;sf nflu dfWolds

tx ;Ddsf ;a}nfO{ lgz'Ns / hLjg pkof]uL lzIff

pknAw u/fpg] .

• gu/sf] ljsf;df ;a}sf] ;dfg clwsf/ tyf st{Jo 

af]w u/fpg ;a} ln+u au{ ;d"bfosf] ljsf; tyf

;dfj]zLs/0fdf hf]8 lbg] .



• ef}lts k"af{wf/ ljsf;sf] cfwf/ ePsfn] lbuf] / u'0f:t/Lo  

k"af{wf/ ljsf;df hf]8 lbg] .

• jftfj/0fLo cg's"ntfsf cfwf/df ljsf;nfO{ lbuf] / 

Jojl:yt jgfpg hf]8 lbg] .  

• cfly{s ;d'Ggltsf] nflu /f]huf/L tyf :j/f]huf/L a[l4 ug{ 

tkm{ hf]8 lbg] .

• hgd'vL :jR5 5l/tf]  k|ljlw d}qL ;fj{hlgs ;]jf k|afxdf

hf]8 lbg] . 

• @)@( ;fn kl5 gfk gSzf e} ef]urngdf cfPsf

hUufx?sf] k'g gfk gSzf u/L :yfoL hUuf wgL k|df0f k"hf{ 

pknAw u/fpg] 

• Hfnjfo'  kl/jt{g Go"gLs/0f tyf cg's"ng sfo{s|d

;+rfngdf hf]8 lbg] .



बार्षिक र्ित्तीय प्रगर्ि  िार्षिक आय व्यय र्िि   

लस.नं
स्रोतको
तह स्रोत चभिु प ूँजीगत वविीय जम्मभ

प्रभप्तत/ 
हस्तभन्तररत 

रकम प्रयतित चभिु प ूँजीगत जम्मभ प्रयतित
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प्रभप्तत/
हस्तभन्तररत 

रकम प्रयतित चभिु प ूँजीगत जम्मभ प्रयतित
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आन्िररक आ् िथा राजश्व बााँडफााँडक  

अवस्था

वर्र्रण ०७८।७९ को कूल अनुमातनत आय यथाथव आभदानी प्रगतत (%)

आन्तररक आय 15290000 13377012 87.48

रभजश्व बभूँडफभूँड 124174000 122749701.25 98.85

कूल जभमा 139464000 135876713.25 97.42
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वर्र्रण अनुमान प्राजतत प्रततशत 
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जभमा १५२९००००. १३३७७०१२. ८७.४८



वेरूजु फर्छायौट प्स्र्थयत
आ.ब. गत र्षव 

सभमको  
समायो
जन

आ र् 
०७६/०७
७मा 

सभपरी
िण
र्एको 

यस र्षव
सभमको
बााँकी

यस र्षव 
थप 

र्एको 

जभमा 
बेरुजू

जभमा 
बेरुज ू
मध्य 
पेश्की 
बेरुजू
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०७८/७९ िे प हुन
बभूँकी 



सञ्चार्िि आयोजनाको र्िि  

योजना सङ्खख्या
१ िभख र्न्दभ कम 261

१ िभख- २ िभख सम्म २०८
२ िभख -५ िभख सम्म ११०
५-१० िभख सम्म ३६
१० िभख र्न्दभ मभगर्थ ३४
क ि ६४९

ववर्यगत कभयभाियहरुिभई अप्ख्तयभरी वभ यनकभसभ ददइएकभ
आयोजनभको संख्यभ
कूल जभमा



भौर्िक प्रगर्ि
क्र.स. िेत्र सुचक ईकाई गत आब

सभम
सभपन्द्न

(पररमाण)

चालू
आ.र्.

को
लक्ष्य

चालू
आ.र्.को
सभपन्द्न
पररमाण

प्रमुर्ख
नतीजा
/असर

१ सडक मभटे /कच्ची सडक फक.मी. 106 10 9

ग्रभरे्ि सडक फक.मी. ५० 11 9

कभिो पत्रे सडक फक.मी. 0.53 1.5 0

ममात सम्र्भर
(बहृद\ यनयलमत)

फक.मी. ५५ 30 30

२ खभनेपभनी सम्पन्न खभनेपभनी
योजनभ

संख्यभ 12० 10 10

३ लसचंभई नहर, कुिो फक.मी. 21 5 5

पोखरी यनमभाण गोटभ 19 0 0



भौर्िक प्रगर्ि

क्र.सं. िेत्र सचुक ईकाई गत आब सभम
सभपन्द्न

(पररमाण)

चालू
आ.र्. 
लक्ष्य

चालू आ.र्.को
सभपन्द्न
पररमाण

प्रमरु्ख
नतीजा
/असर

४ झोिगुेंपुि पुि वटभ २ ३ ३
५ सडकपुि पुि वटभ ० ३

६ आवभस तर्थभ
र्वन

ववध्यभिय र्वन
यनमभाण

वटभ ११ ९ ०

न.= र्वन यनमभाण वटभ 10 0 0

वगर्थाङ सेन्टर वटभ 7 0 0

सभमदुभययक र्वन वटभ १० 0 0

पयाटन पभका वटभ 3 0

स्वभस््य / उप
स्वभस््य चौकी

वटभ 12 0 0

७ ऊजभा एवं
ववध्युतीकरण

जिववध्युत ् फक.वभ 0 ०
सौया उजभा फक.वभ 0 ०
ववध्युत ् ववस्तभर फक.मी १8 

फक.लम.

3 3



सभमभप्जक सुरक्षभ ववतरणको वववरण ०७८.०७९
वर्र्रण आब०७७।०७८ मा र्त्ता

प्रातत गने संख्या
र्खचव रकम ०७८.०७९ कैकफयत

जेष्ट्ठ नभगररक र्िभ अन्य १८७९ ८५६५५१०१
जेष्ट्ठ नभगररक दलित ८१६ २५६८५७२८
एकि मदहिभ र्िभ ४९६ १५३६८८७९
ववधवभ र्िभ ७७१ २४२१०५१३
िोपोन्मखु आदी जनजभतीर्िभ ८८ ४१७१५९०
प णा अपभङ्ग र्िभ ८० ३६३७६०१
अयत अिक्त अपभङ्ग र्िभ १९९ ४६९५५७४
वभि संरक्षण अनुदभन १७०२ १०२९६९५५
कुल ६०३१ १७३७२१९४१



लस नं सीप वर्कास ताललमको नाम महहला पुरुष जभमा

१ ४५ ददने स्तरउन्नती तिम्बर तभलिम
गु न पभ १३

० ११ ११

२ १५ ददने लसिभई मेलिन ममात तभलिम
गु न पभ १२

१३ ० १३

३ ३ मदहने आधभरर् त लसिभईकटभई
तभलिम
गु न पभ १०

१० ० १०

४ व्यवसभययक योजनभ यनमभाण तभलिम
गु न पभ ८

१० ७ १७

५ ७ ददने दनुभ टपरी बनभउने तभलिम
गु न पभ ४

१४ ० १४

६ स्तरोन्नती ढभकभ कपडभ बुनभई तभलिम
गु न पभ ९

१० ० १०

उप प्रमरु्ख उद्यमलशलता तथा युर्ा स्र्रोजगार अन्द्तरग सञ्चाललत 
कायवक्रम - तनशतव



लस नं सीप वर्कास ताललमको नाम महहला पुरुष जभमा

७ १५ ददने लमनीदटिर ममात तभलिम
गु न पभ ८

१ ११ १२

८ आधभरर्ुत लसिभईकटभई तभलिम
गु न पभ १२

१० ० १०

९ मभवाि टभयि फफदटङ्ग तभलिम
गु न पभ ८

० ७ ७

१० ४५ ददने स्तरोन्नती लसिभईकटभई 
तभलिम
गु न पभ १४

१२ ० १२

११ अटो व्यवसभयीकभ िभगग 
अलर्मुखखकरण

७ ४० ४७

जभमा ८७ ७६ १६३



लस 
नं

कायवक्रमको नाम महहला पुरुष जभमा

१ उपयुाक्त प्रववगध हस्तभन्तरण तर्थभ 
अनुदभन

२७ ७ ३४

२ समन्वय सलमयत बैठक ६ २५ ३१

३ सरोकभरवभिभसूँग अन्तरफक्रयभ २९ २९ ५८

४ उद्योग ददवस ६५ ४४ १०९

५ उद्यमी सम्मभन तर्थभ प्रोत्सभहन १० १२ २२

६ उद्यमलिितभ ववकभस तभलिम ८२ २५ १०७

७ कोिेिी गहृ सञ्चभिन सहयोग कोिेिी गहृकभ िभगग आवश्यक ३१ 
र्थभन फयनाचर तर्थभ उपकरणहरु 

प्रदभन



लस नं सीप वर्कास ताललमको नाम महहला पुरुष जभमा

१ ४५ ददने स्तरोन्नती हभउस वभयररङ्ग
तभलिम
गु न पभ ८

० ९ ९

२ आधभरर् त फयनाचर तभलिम
गु न पभ ८ एि वप आल्मुयनयम 

० १६ १६

३ ३ मदहने स्तरोन्नती ढभकभ कपडभ बुनभई 
तभलिम

८ ० ८

४ उद्यम घर, उद्योग र्वन यनमभाण
गु न पभ ५ र १४

२ वटभ

५ स्तरोन्नती मदहिभ अटोररक्सभ चिभउने 
तभलिम 

७ ० ७

उपर्ोक्ता सलमततद्र्ारा सञ्चाललत 
कायवक्रमहरु



गररवी यनवभरणकभ िभगग िघु उद्यम ववकभस
(मेड्पभ) कभयाक्रम – िसता

लस नं कायवक्रमको नाम महहला पुरुष जभमा

१. नया उद्यमी लसजवना

क लसिभईकटभई १६ ० १६
र्ख पिुपभिन ३३ २२ ५५
ग तरकभरी खेती ९ ५ १४

जभमा ५८ २७ ८५

२ . स्तरोन्द्नती तफव
क अदवुभ खेती २५ ११ ३६
र्ख लसिभईकटभई २८ ० २८

जभमा ५३ ११ ६४



प्रमखु ठोस उपिर्व्िहरू

क. धभन,मकै वभिीको पकेट सचंभिन गरी ववउ उत्पभदनमभ जोड।
ख. पयाटन पुवभाधभर यनमभाण ( गमुी चुिी,चमेरे गफुभ,खैरेनी पभका  ) 
यनमभाण ।

ग.सवै वडभ र सेवभको पहुच नर्एकभ क्षेत्रमभ स्वभस््य सेवभमभ ववस्तभर 
सचंभिन ।

घ.ववद्यभिय पुवभाधभर र्वन,सौचभिय फयनाचर यनमभाण।
ङ.कृवर् र पिु ववकभस  क्षेत्रमभ व्यभपक अनुदभन सहयोग, सभझदेभरी

बभट  रोजगभरी श्रजृनभ गरी  गरीवी घटभउने प्रयभस र्एको। 
च.वैंक मभफा त सभमभप्जक सरुक्षभ र्िभ ववतरण गररएको।
छ.आय आजान तभलिमकभसभर्थ प्रववगध हस्तभन्तरणिे रोजगभरी श्रजृनभ
ज.उध्योग,वभखणज्य फमा दतभा िुरू गररएको ।
झ.कोलर्ड १९ महभमभरी यनयन्त्रणमभ जोड। k'0f{ vf]k /0fgLlt

canDag



सभमभप्जक के्षत्र तफा को प्रमुख प्रगयत

क.ववद्यभिय र्वन यनमभाण र अन्य पुवभाधभर सुधभर ।
ख.वभिवववभह न्य नीकरण कभयाक्रम संचभिन ।
 वभिवववभह अन्य सम्वप्न्ध १० वर्े रणनीयत तजुामभ 
गरी स्वीकृत।

ग.मदहिभ सिविकरण कभयाक्रम संचभिन ।
घ.वभिवभलिकभिभइ यनयलमत पुणा खोप प्रदभन ।
ङ.िुर्भघभट िहरी खभनेपभनी यनमभाणमभ सम्पन्न ।
च.स्वभ्य र्वन यनमभाण सम्पन्न ।
छ.खैरेनी,कोटखोिभ खेिकुद मैदभन यनमभाण ।



ज. जेष्ट्ठ नभगररक सम्मभन कभयाक्रम संचभिन ।
झ. स्वभस््य लिववर संचभिन।
ञ. गर्ावती मदहिभ यनःिलु्क एक्सरे तर्थभ ल्यभब 
जभूँच सेवभ।

ट. मदहिभ आय आजान कभयाक्रम सचभिन ।
ठ. मदहिभ वभििभलिकभ पोर्णमभ सुधभरमभ प्रयभस।
ड. यनःिलु्क कोलर्ड यनयन्त्रण,व्यवस्र्थभपन तर्थभ पुणा 
खोप सेवभ। 

च क्षयरेग मुक्त पभलिकभ अलर्यभन सचभिन ।



प्रधभनमन्त्री कृवर् आधयुनकीकरण पररयोजनभ अन्तरगत पकेट ववकभस
कभयाक्रमकभ मखु्य मखु्य उपिप्व्धहरु

नयभूँ तरकभरी पकेट कभयाक्रम अन्तरगत
 ५०० लमटर आर.लस.लस. कुिो यनमभाण तर्थभ ड्यभम ममात र्ई १०५ रोपनी

क्षेत्रफिमभ यनयलमत लसचभईको पहुच ववस्तभर र्एको
 ५१ मे टन तरकभरी उत्पभदन र्इ पोर्ण तर्थभ आयस्तरमभ वदृ्गध र्एको
 १र्थभन लमयन दटिर,३१ र्थभन हजभरी,१००के जी नसारी तिभप्स्टक ३० र्थभन के्रट

ववतरण कभयाक्रम सम्पन्न र्एको र फकसभन व्यभवसभययक तरकभरी खेती गरर
रोजगभरीको श्रजभनभ सभर्थै आयआजान वदृ्गध र्एको

गत आ ब को पकेट ववकभस कभयाक्रम यनरन्तरतभ धभन पकेट
 १००० के जी धभनको मुि वीउ ववतरण कभयाक्रम सम्पन्न र्एको
 ८ र्थभन लमयनदटिर ववतरण कभया सम्पन्न जस्िे उत्पभदन िभगत न्युयनकरणमभ

र्एको
 धभनको वीउ उत्पभदन सम्वन्धी स्र्थिगत घुम्ती तभलिम सम्पन्न र्एको



िैक्षक्षक ववकभसकभ म "ख्य उपिब्धीहरु

क्र स म"ख्य उपलब्धीहरु 
१ २  ओटभ कृवर् प्रभववगधक ववद्यभिय मभफा त 

प्रभववगधक लिक्षभ प्रदभन र अटोमोवभईि 
इप्न्जयनयररङको लिक्षभिय स्र्थभपनभको प्रस्तभव पेि 
गरेको

२ बभिबबकभसको अनुर्व सदहत कक्षभ १ मभ र्नभा हुने 
बभिबभलिकभको दर ९७ प्रयतित पुगेको

३ ववद्यभिय उमेर सम हकभ कररव ९५ प्रयतित 
बभिबभलिकभ ववद्यभिय र्नभा र्एकभ ।



क्रमि............................

क्र स मुख्य उपलब्धीहरु 
४ बभिबबकभस देखख कक्षभ ५ सम्मकभ ६१६२

बभिबभलिकभिे ददवभखभजभ प्रभतत गरेकभिे
बभिबभलिकभको पोर्ण प्स्र्थयत, लसकभई अवस्र्थभ,
ववद्यभियमभ उपप्स्र्थयत दर क्रलमकरुपमभ वदृ्गध
र्एको ।

५ िैक्षक्षक गुणस्तर सुधभरकभ िभगग कभयासम्पभदनकभ
आधभरमभ ५ वटभ ववद्यभियहरुिभई कभयासम्पभदनमभ
आधभररत अनुदभन प्रदभन



क्रमि............................

क्र स मुख्य उपलब्धीहरु 
६ लिक्षक अर्भविभई प यत ा गना १५ आधभररु्त तर्थभ ४

मभध्यलमक ववद्यभियमभ नगर अनुदभनको वभपत
५८ िभख बजेट ववयनयोजन

७ वभिववकभस लिक्षभको प्रवधानको िभगग नगरपभलिको
अनुदभनमभ ४   ओटभ वभिववकभस कक्षभ स्र्थभपनभ

८ स्र्थभयनय लिक्षभ योजनभ यनमभाण र्एको



नर्वनिम एवं आफ्नै पहिमा गररएका का ि्हरू

र्स.नं. का ि् िागि

! sf]le8 nufot ;?jf/f]usf] pkrf/

Joj:yfkg ug{ Pl;og 8]e]nkd]G6

a}+ssf] ;xof]udf !^ z}ofsf] c:ktfn

lgdf{0f ug{ af]nkq cfx\jfg

$ s/f]8

@ sf]le8 tyf cGo ;?jf/f]usf klxrfg

ug{ x]Ny 8]:s lgdf{0fsf] nfuL cfjZos

;fdfg v/Lb h]=Pkm=l6=cf/=sf] ;xof]udf

@ nfv

# dlxnf afnaflnsf tyf ckfË d}qL

df]afO{n 3'lDt zf}rfnosf] nfuL b/efp

kq cfx\jfg

#% nfv



मुख्यमन्त्री रोजगभर कभयाक्रम अन्तगात र्एको 
मुख्य कभया |

• ५ वटा पर्कक र्सचाई कुि  र्नमािर् जम्मा ४.५ 

र्क.र्म. |

• ३ वटा कल्वटि र्नमािर् |

• र्बर्र्न्न ठाउमा गरर जम्मा ५00 र्मटर र्ख िा 

िटबन्धन |

• ७८९ र्मटर सडक बाट  र्नमािर् |

• रे्खि मैदान र्नमािर् |



नयतजभहरू
o; cf=j=df ePsf k|d'v k|utL

कभ झिक



सम्पन्न र्एका कृ्ाकिापका केही फ ट हरू



सम्पन्न र्एका कृ्ाकिापका केही फ ट हरू



सम्पन्न र्एका कृ्ाकिापका केही फ ट हरू



सम्पन्न र्एका कृ्ाकिापका केही फ ट हरू



सम्पन्न र्एका कृ्ाकिापका केही फ ट हरू



MUAC n]vfhf]vf ub}{ u/]sf] kmf]6f]





g]kfn ;/sf/



Ward level Microplanning



TB Focal Person’s Training



Nutrition support for TB Patients



Nutrition support for TB Patients



World TB Day 2022



























दनुभ टपरी बनभउने तभलिम



टभयि मभवाि फफदटङ्ग तभलिम 



मदहिभ अटोररक्सभ चिभउने तभलिम



लसिभई मेलिन ममात तभलिम कभयाक्रम



उद्योग ददवसकभ केही झिकहरु



उद्यमलिितभ ववकभस तभलिम



67

वडभस्तरीय बभिक्िव गठनकभ झिकहरु



68

वडभ न.ं ५ सम ह गठन तर्थभ ३ ददने
अनुलिक्षण तभलिमकभ झिकहरु



र् लमदहन दलित, र् लमदहन सुकुम्वभसी र अव्यवप्स्र्थत 
वसोवभसीहरूको िगत संकिन अलर्िेख



जनशर्ि व्यिस्थापन

वर्र्रण
lghfdlt tkm{ :yfgLo tx जभमा

करारमा
कायवरत

कूल जन
शजक्त

स्र्ीकृत
दरबन्द्दी पदपूततव

स्र्ीकृत
दरबन्द्दी पदपूततव

स्र्ीकृत
दरबन्द्दी पदपूततव

अगधकृतस्त
र १ 0 ११ 10 १२ 10 १ १२
सहभयकस्त
र ० ० ४५ 38 ४५ 38 ७ ४५
सहयोगीस्त
र ० ० ४ ३ ४ ३ १ ४

जभमा १ ० ६० 5१ ६१ 51 ९ ६१



मानर् संशाधनको अर्स्था

स्र्ास्थ्य संस्था

मेडडकल 
अधधकृत

।ज.स्र्ा.अ.
तयारामेडडक्स नलसवङ अन्द्य प्रावर्धधक जभमा
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नगरपभलिकभकभ प्रमुख चनुौयतहरु 
क. वर्ाको अन्तसम्म पयन योजनभ संझौतभ गने  पररपभटी।
ख. सेवभ करभरकभ जनिप्क्त हुदभ लसप र दक्षतभ वदृ्गध हुन 

नसकेको ।
ग. कभनुनी ववज्ञको अर्भव ।
घ. कमाचभरीको सेवभ सुववधभ सम्बप्न्ध कभन नको अर्भव । 
ङ. ववद्यभर्थी सख्यभको आधभरमभ लिक्षक दरवन्दी अनुपभत 

लमिभन हुन नसक्नु ।
च. नभगररकमभ अनुदभनमभ मभत्र र्र पने प्रवयृत वढ्दै गएको ।
छ. चभिु खचा वढ्दै गएको ।
ज. स्र्थभनीय तहकभ त्यभङ्कहरुिभई रभप्ष्ट्रय त्यभङ्क 

ववर्भगमभ आवद्ध गना पभलिकभमभ त्यभङ्क िभखभको 
अर्भव



हभि सम्मकभ उपिप्ब्ध
• यस नगरपभलिकभिभई आवश्यक पने ऐन  १३  यनयममभविी, ६   

यनदेलिकभ,कभयाववगध  ३४ वटभ तजुामभ गरी िभगु गररएको छ।
• १४ वटै वडभ कभयभाियहरू सडक संजभिवभट जोडडएको ।
• दधुमभ आत्म यनर्ार रै् दैयनक ९ सय देखख  ११ सय लिटर दधु नगर र्न्दभ 

वभदहर गैरहेको।
• मभसुमभ आत्म यनर्ार हुन सकेको ।
• नगरपभलिकभ र्वन १ र १२ वटभ वडभ कभयभािय र्वन यनमभाण र्ै सेवभ 

संचभिनमभ रहेको।
• िुर्भघभट सभनभ िहरी खभनेपभनी योजनभको कभया सम्पन्न।




