
२०७७ श्रावण 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

रामारोशन गाउँपालिका 

ग्रामीण जिस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना, 

तसे्रो चरण 

रामारोशन  गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शान्तडा, अछाम 

आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को 

वार्र्िक 

प्रगलत प्रलतवदेन 
 

ग्रामीण जिस्रोत व्र्वस्थापन परिर्ोजना 
िामािोशन गाउँपालिका सहर्ोग इकाई 

शान्तडा, अछाम 



GOVERNMENT OF NEPAL 

िामािोशन गाउँपालिका, ग्रामीण जिस्रोत व्र्वस्थापन परिर्ोजना तेस्रो चिणको बार्षयक प्रगलत प्रलतबेदन (२०७६/७७) 

1 | पा ना  

 

ljifo ;"rL 

आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को प्रगर्िको साराांश ......................................................................................................... 2 

क. आर्थिक प्रगर्ि साराांश ............................................................................................................................... 2 

ख. भौर्िक प्रगर्ि साराांश ........................................................................................................................... 4 

नर्िजा १: खानेपानी, सरसफाइ िथा स्वच्छतिा ............................................................................................... 4 

नर्िजा २: जीर्वकोपाजिन प्रवर्द्िन .................................................................................................................. 6 

नर्िजा ३: जलवायु पररवििन अनुकुलन / प्रकोप जोखखम नू्यनीकरण............................................................... 7 

नर्िजा ४: क्षमिा र्वकास.............................................................................................................................. 7 

आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को वार्र्िक प्रगर्ि प्रर्िवेदन............................................................................................... 9 

१. पृष्ठभूर्म ........................................................................................................................................................ 9 

२. लक्ष बमोर्जम उपलब्धी ................................................................................................................................11 

६. अनुगमन िथा प्रर्िबेदन ...............................................................................................................................17 

७. प्रगिी समीक्षा िथा योजना िजुिमा ................................................................................................................18 

८. नीर्ि िजुिमा .................................................................................................................................................21 

९. सहकायि ......................................................................................................................................................21 

१०. आइपरेका समस्याहरु ...................................................................................................................................21 

अनुसूची १: यस आ.व.मा सांचार्लि योजनाहरुको र्ववरण ....................................................................................23 

अनुसूची २.१: यस आ.व.मा सांचार्लि िार्लमहरुको र्ववरण .................................................................................25 

अनुसूची २.२: गि वर्ि २०७५।०७६ सम्मको पेश्की / वेरुजु बााँकीको अवस्था .........................................................27 

अनुसूची २.३: आथीक बर्ि २०७६/०७७ मा थप भएको समेि कुल पेश्की / बेरुजु बााँकीको अवस्था ........................27 

अनुसूची ३: गाउाँपार्लकाका नमूना उपलब्धीहरु िथा सफलिाका कथाहरु ...........................................................28 

अनुसूची ४: र्भर्जर्वर्लटी ....................................................................................................................................30 

अनुसूची ५ : जनशखि र्ववरण ............................................................................................................................30 

 

 

 

 

 

 

 



GOVERNMENT OF NEPAL 

िामािोशन गाउँपालिका, ग्रामीण जिस्रोत व्र्वस्थापन परिर्ोजना तेस्रो चिणको बार्षयक प्रगलत प्रलतबेदन (२०७६/७७) 

2 | पा ना  

 

 

आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को प्रगलतको साराांश  

स्थानीय तहको नाम: रामारोशन गाउँपालिका, अछाम 

पररयोजनाको नाम: ग्रामीण जिस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना, तेस्रो चरण 

प्रलतवदेनको समयावलि: १ श्रावन २०७६ दलेि ३१ आर्ाढ २०७७ (16th July 2019 to 16th July 2020) 

क. आर्थिक प्रगलत साराांश 
पररयोजनाको िालग यस 

आ.व. को कुि बजटे तथा 

िचिको अवस्था (रु. 

हजारमा) (दातृ लनकाय, 

नेपाि सरकार तथा स्थानीय 

तह समेत) 

शीर्िक बजटे लनकासा िचि िचि % 

पुजँीगत: 32506 31868 28327 87% 

कायिक्रम / 

चािु: 
9420 9029 6833 73% 

जम्मा: 41926 40897 35160 84% 

स्रोतगत रुपमा आर्थिक 

वर्िको बजटे तथा िचिको 

अवस्था (रु. हजारमा) 

िगानीको 

स्रोत 
बजटे लनकासा िचि िचि % 

स्थानीय तह 6818 6180 3598 53% 

नपेाि सरकार 5608 5608 4865 87% 

दातृ लनकाय 

(GoF / EU) 
29500 29109 26698 91% 

जम्मा 

(WRDF): 
४१९२६ ४०८९७ ३५१६१ 84% 

उपभोक्ताको 

(Cash) 
1043 394 394 38% 

उपभोक्ताको 

(Kind) 
11089 7876 7876 71% 

जम्मा 

(उपभोक्ता): 
१२१३२ ८२७० ८२७० 68% 

कुि जम्मा: ५४०५८ ४९१६७ ४३४३१ 80% 
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ि. भौलतक प्रगलत साराांश 
नलतजा १: िानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 

 

क्षते्र 

आ.व. २०७६/७७ 

को िक्ष 

आ.व. २०७६/७७ 

को उपिलधि 

Phase III को हािसम्मको 

उपिलधि 

सांरचनाहरु (Schemes): 

िानेपानी आयोजनाको सांख्या (IPC  र IPC*) ५ ४ ८ 

िानेपानी आयोजनाको सांख्या (IPO) ६ ६  

िानेपानी आयोजनाबाट िाभालववत जनसांख्या (IPC  र 

IPC*) 

१८०० १८२४ ४२८५ 

िानेपानी आयोजनाबाट िाभालववत जनसांख्या (IPO) ३११८ ३११८  

सांस्थागत शौचािय (IPC  र IPC*) ३ ० ० 

सांस्थागत शौचािय (IPO) १३२८ १३२८  

सरसफाइ तथा स्वच्छता सांरचनाहरु:    

हातिुने स्थान (घर सांख्या) ३५० ३८१ ३८१ 

चाांग (घर सांख्या) २५० ३८१ ३८१ 

अवय (घर सांख्या)    

अवय सचूकाांकहरु: 

घरभेट    

प्रथम पटक ५०० ५०५ ५०५ 

दोस्रो पटक ३५० ३८५ ३८५ 

तेस्रो पटक ० ० ० 

चौथो पटक ० ० ० 

पूणि सरसफाइयुक्त िानेपानी आयोजना घोर्णा ० ० ० 

िानेपानी आयोजनाअवतगितको पूणि सरसफाइयुक्त घर 

सांख्या 

० ० ० 

School WASH (3 – Star model)    

१ – तारा पुगेको लवद्यािय सांख्या ० ० ० 

२ – तारा पुगेको लवद्यािय सांख्या ० ० ० 

३ – तारा पुगेको लवद्यािय सांख्या ० ० ० 

तालिम, गोष्ठी तथा अलभयानहरु: 

िानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बलवि 

आयोजनास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा 

अलभयानहरु 

२ २ २ 

िानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बलवि १ १ १ 
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गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी 

तथा अलभयानहरु 
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नलतजा २: जीलवकोपाजिन प्रवर्द्िन 

 

क्षते्र 

आ.व. 

२०७६/७७ को 

िक्ष 

आ.व. 

२०७६/७७ को 

उपिलधि 

Phase III को 

हािसम्मको 

उपिलधि 

ससांचाई आयोजनाको सांख्या (IPC  र IPC*) २ ० २ 

ससांचाई आयोजनाको सांख्या (IPO) २ २  

ससांचाई आयोजनाबाट िाभालववत जनसांख्या (IPC  र 

IPC*) 

१३५ १३५ ९२७ 

ससांचाई आयोजनाबाट िाभालववत जनसांख्या (IPO) २७२ २७२  

बहुउपयोगी आयोजनाको सांख्या (IPC  र IPC*) ० ० २ 

बहुउपयोगी आयोजनाको सांख्या (IPO)  ०  

बहुउपयोगी आयोजनाबाट िाभालववत जनसांख्या (IPC  

र IPC*) 

० ० ४८७ 

बहुउपयोगी आयोजनाबाट िाभालववत जनसांख्या (IPO)  ०  

जीलवकोपाजिन सांरचना लनमािण (IPC र IPC*) ३ ३ ३ 

जीलवकोपाजिन सांरचना लनमािण (IPO)  ०  

आिारभूत जीलवकोपाजिन (घरवारी): 

घरवारी सम्बलवि तालिम सांख्या (नयाँ) २२ २४ ५८ 

घरवारी सम्बलवि तालिम सांख्या (पुनतािजगी) ५ ६ ६ 

घरवारी तयार गरेका घर सांख्या ६०० ६१४ १४८५ 

घरवारीबाट िाभालववत जनसांख्या ३१२० ३६५० ८९८८ 

Advanced Livelihood 

प्रालवलिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, 

etc.) तालिम सांख्या 

७ ८ १२ 

प्रालवलिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, 

etc.) तालिममा सहभागी सांख्या 

११९ १५२ २२० 

िघुउिम तथा कृलर् व्यवसायको सांख्या २ २ ३ 

िघुउिम तथा कृलर् व्यवसायमा सहभागी सांख्या २२ २२ ३५ 

गोष्ठी तथा अलभयानहरु: 

जीलवकोपाजिन तथा सहकारी सम्बलवि समुदायस्तरमा 

सम्पन्न गोष्ठी तथा अलभयानहरु (सांख्या) 

० ० ० 

जीलवकोपाजिन तथा सहकारी सम्बलवि गाउँपालिका 

तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अलभयानहरु 

(सांख्या) 

० ० ० 
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जीलवकोपाजिन तथा सहकारी सम्बलवि समुदायस्तरमा 

सम्पन्न गोष्ठी तथा अलभयानहरुमा सहभागी सांख्या 

० ० ० 

जीलवकोपाजिन तथा सहकारी सम्बलवि गाउँपालिका 

तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अलभयानहरुमा 

सहभागी सांख्या 

० ० ० 

 

 

 

नलतजा ३: जिवायु पररवतिन अनकुुिन / प्रकोप जोलिम वयनूीकरण 

 

क्षते्र 

आ.व. 

२०७६/७७ को 

िक्ष 

आ.व. 

२०७६/७७ को 

उपिलधि 

Phase III को 

हािसम्मको 

उपिलधि 

सुिाररएको चुल्हो (ICS) लनमािण सांख्या ७०० ७०० ७९५ 

सुिाररएको चुल्हो (ICS) बाट िाभालववत जनसांख्या ४००० ३८५० ४४२० 

सुिाररएको पानी घट्ट (IWM) लनमािण सांख्या १० १० २० 

सुिाररएको चुल्हो (IWM) बाट िाभालववत जनसांख्या ३००० ३३२० ३६८० 

जिवायु पररवतिन अनुकुिन/प्रकोप जोलिम वयूनीकरण 

सम्बलवि भौलतक क्रक्रयाकिापहरु 

४ १० १० 

जिवायु पररवतिन अनुकुिन/प्रकोप जोलिम वयूनीकरण 

सम्बलवि समुदायस्तरमा गररएको तालिम, गोष्ठीहरु 

० ० ० 

जिवायु पररवतिन अनुकुिन / प्रकोप जोलिम वयूनीकरण 

सम्बलवि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा गररएको 

तालिम, गोष्ठीहरु 

० ९ ९ 

 

नलतजा ४: क्षमता लवकास 

 

क्षमता लवकास सम्बलवि क्रक्रयाकिापहरुको बुदँागत साराांश: 

 चरणवर्द् कायिपर्द्ती अनुसार ६१ वटा तािीम तथा अलभमुलिकरण सम्पन्न । 

 सरसफाइ, स्वच्छता तथा मलहनावारी व्यवस्थापन सम्बविी ९ वटा तािीम तथा कायिक्रमहरु सम्पन्न । 

 ३७ वटा जीलवकोपाजिन तथा सहकारी लवकाससांग सम्बलवित तािीम सम्पन्न । 

 स्थानीय स्रोतव्यलक्त लवकास सम्बविी २ वटा प्रालवलिक तािीम सम्पन्न । 

 गाउँपालिका स्तरीय क्षमता लवकास सम्बविी १० वटा तािीम तथा कायिक्रमहरु सम्पन्न । 
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आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को वार्र्िक प्रगलत प्रलतवदेन 

 

१. पषृ्ठभलूम 

सुदरूपलिम प्रदशेका सात वटा लजल्िा र कणाििी प्रदशेका तीन वटा लजल्िा गरी जम्मा दशवटा 

लजल्िामा “वयायोलचत, समतामूिक तथा क्रदगो रुपमा पानीको उपयोगको माध्यमवाट स्थानीय 

जनताहरुको जीवनस्तर सुिार तथा जीवीकोपाजिनका अवसरहरुको वृलर्द् गने” िक्ष्यका साथ नेपाि 

सरकार र गणतवत्र क्रफनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ि २०६३/०६४ दलेि यस क्षेत्रका 

१० लजल्िाहरु (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेििुरा, दाचुििा, डोटी, कैिािी, दिेैि र हुम्िा) 

मा सफितापूविकलनरवतर सञ्चािन भइरहकेो ग्रामीण जिस्रोत व्यवस्थापन पररयोजनो (RVWRMP) 

राज्यको पुनसिरचनासँगै नेपािको सांलविान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को ममि 

अनुरुप अर्थिक वर्ि २०७४/०७५ को आरम्भ दलेिनै स्थानीय सरकार मातहत कायािववयन भईरहकेो छ 

।  

नेपािमा सांघीयताको कायािववयन सँगै नेपािको सांलविान २०७२ िे पररकल्पना गरे वमोलजम 

स्थानीय लवकास लनमािणको लजम्मेवारी स्थानीय तहको काँिमा आएको छ । सांघ र प्रदशेको सांयुक्त 

अलिकार सूचीमा भएका बाहके स्थानीय तहका लवलभन्न २२ वटा अलिकारहरु नेपािको सांलविान, 

२०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गररएको छ । जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै 

लवर्यवस्तुहरुको योजना तजुिमा, कायािववयन, अनुगमन तथा मूल्याांकन स्थानीय तहको लजम्मेवारी 

लभत्र पदिछ ।  

यस गाउँपालिकामा पररयोजना कायािववयन गनिको िालग लमलत २०७४ साउन २२ स्थानीय पूवाििार 

लवभाग (सालवक डोिीडार), यस गाउँपालिका र लजल्िा समववय सलमलत बीच समझदारी पत्रमा 

हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो । सोलह समझदारी पत्रमा उल्िेि भएका बँुदाहरु तथा पररयोजनाको 

स्वीकृत पररयोजना कायािववयन लनदलेशका मा उल्िेि भएका प्राविानहरु मातहत रही आर्थिक वर्ि 

२०७६/०७७ मा क्रकटान गररएका िक्ष वमोलजम हालसि गररएका उपिव्िीहरु, आइपरेका समस्याहरु 

िगायतका लवर्यहरुिाई लवष्िेशण गरी यो वार्र्िक प्रलतवेदन तयार गररएको छ ।  

आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ मा पररयोजना अवतगित कुि लबलनयोलजत रकम रु. ४१,९२५,६३६/- मध्ये 

रु.४१,५३४,५६२/- लनकासा भई रु. ३५,१६०,२३३।७० (८४ लप्रतशत) िचि भएको छ । जसमध्ये 

नेपाि सरकार तफि को रु. ७४३,४२२ रकम क्रिज भएको छ भने दातृ लनकाय तफि को रु. 

२,४११,०३५/३० पररयोजना कायािियमा क्रफताि गररएको छ । स्थानीय तहको लवलनयोलजत रु. 

६,८१७,६३६/- मध्ये रु. ३,५९७,७६५/- िचि भएको छ ।यो वर्ि कोरोना महामारीका कारण नेपाि 
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सरकार तथा गाउँपालिकाबाट लवलनयोलनत चािु बजेट िक्ष अनुसार िचि हुन सकेन ।   

तजुिमा गररएका १० िानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरु मध्ये ४ वटा योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् 

भने ७ वटा लनमािणालिन योजनाहरु आगामी बर्ि समेत लनरवतर रुपमा लनमािण कायि हुने गरी 

लजम्मेवारी सरी गएका छन् ।कोरोना महामारीका कारण, सम्पन्न गने िक्ष रालिएका २ वटा योजनाहरु 

यो आर्थिक वर्िमा सम्पन्न हुन सकेनन् । त्यसैगरी तजािमा गररएका ४ वटा ससँचाइ योजनामा २ वटा 

सम्पन्न भएका छन् भने २ वटा लनमािणालिन अवस्थामा रहकेा छन् । 

यो आर्थिक वर्िमा जम्मा १० वटा सुिाररएको घट्ट लनमािण भई ३३२० जनसांख्या िाभालववत भएका 

छन् । त्यसैगरी ७०० वटा सुिाररएको मातृभूलम चुल्हो लनमािण भई ३८५० जना िाभालववत भएका 

छन् ।  

यो आर्थिक वर्िमा ३७ वटा लवलभन्न तािीम (घरवारी तथा अवय)हरु सांचािन भई ९०१ जनाको क्षमता 

अलभवृलर्द् भएको छ । तािीम लिएकाहरु मध्ये यो अगुवा कृर्क क्रदपक साउदिे यस आर्थिक वर्िमा ७० 

हजार कमाएका छन् । तािीम लिएर गएकाहरुिे स्थानीय रुपमा िागु गरेका प्रलवलिहरुको स्थानीय 

रुपमा हस्तावतरण भएको छ ।  

यो आर्थिक वर्िमा जीलवकोपाजिन पूवाििार लवकास अवतरगत क्रकवी िेती बगैचा व्यवस्थापनका िालग 

प्रलवलि तथा आर्थिक सहयोग गररएको लथयो । जसबाट ५ जना क्रकसानको ३ वटा बगैचा व्यवस्थापन 

भएका छन् । कािो िानको चामि बजाररकरणका िालग िान कुट्ने मेलसन सहयोग गररएको छ । 

प्िालिक घर लनमािण समूह गठन गरी कायिक्रम सांचािन गररएकोमा काक्रा िेतीबाट यो वर्ि एक 

प्िालिक घरबाट प्रलत क्रकसान ३० हजारसम्म आम्दानी गरेका छन् । 

कोरोना भाइरसका कारण यो आर्थिक वर्िमा चैत्र दलेि नै िकडाउन भयो । जसका कारण लवलभन्न 

योजनाहरु काम अवरुर्द् हुन गयो । नयाँ शुरु गने भलनएका योजनाहरुको सभेका कायिहरु करठनाई भयो 

। लवद्याियहरुिाई क्वाररलवटनका रुपमा प्रयोग गररए पलछ लवद्यािय सौचाियहरुको लनमािण कायि 

अवरुर्द् हुन गयो । सौचाियहरु छत हाल्ने काम मात्र सम्पन्न हुन सक्यो । 

यस प्रलतवेदनमा रामारोशन गाउँपालिकामा ग्रामीण जिस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना अवतगित हालसि 

भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रक्रयाकिापहरु तथा आइपरेका समस्याहरुिाई सांलक्षप्त 

रुपमा प्रस्तुत गररएको छ । यस प्रलतवेदनिे गाउँपालिका पररयोजना व्यवस्थापन सलमलत तथा 

पररयोजना सहयोग इकाई/पररयोजना समववय कायािियिाई समेत भलवष्यमा पररयोजनािाई थप 

प्रभावकारी बनाउनको िालग चाल्नु पने आवश्यक कदमको बारेमा मागिदशिन प्रदान गने अपेक्षा 

गररएको छ । 
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२. िक्ष बमोलजम उपिधिी 

२.१ “जिउपयोग गुरुयोजना / जीलवकोपाजिन कायिववयन योजना” को कायिववयन प्रगलत 

२.१.१. जिउपयोग गुरुयोजनाको कायिववयन सम्बलवि महत्वपूणि प्रगलतहरु: 

 जिउपयोग गुरुयोजनाबाट िानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरु र ससँचाइ योजनाहरु छनोट 

गरी कायािववयनमा ल्याइएको छन् । यस आव मा गुरुयोजनाबाट ९ वटा िानेपानी योजना र २ 

वटा ससँचाइ योजनाहरु छनोट गरी कायिववयन गररएका छन् ।  

 आगामी आव का िालग गुरुयोजनाबाट योजनाहरु छनोट गरी प्रस्ताव गररएको 

 रामारोशन गाउँपालिकािे तयार पारी रहकेो वास प्िानका िालग स्रोतको रुपमा यो योजना 

प्रयोग गररएको छ । 

२.१.२. जीलवकोपाजिन कायिववयन योजनाको कायिववयन सम्बलवि महत्वपूणि प्रगलतहरु: 

 जीलवकोपाजिन कायिववयन योजना अनुरुप लवलभन्न क्रक्रयाकिाप छनोट गरी कायिववयन गररएको । 

२.२ भौलतक प्रगलत 

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा भौलतक लनमािण तफि  हालसि गररएको प्रमुि उपिधिी 

बँुदागत रुपमा लनम्न बमोलजम प्रस्तुत गररएको छ : 

 ४ वटा िानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरुको काम सम्पन्न भएको र ६ वटा योजनाहरु लनमािणालिन 

अवस्थामा रहकेा छन् । 

 २ वटा लसचाइ योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् भने २ वटा लनमािणालिन अवस्थामा छन् ।  

 ७०० वटा सुिाररएको चुल्हो (मातृभूमी चुल्हो) जडान गररएका छन् । 

 १० वटा सुिाररएको घट्ट लनमािण गररएका छन् । 

तालिका २.१: यस आर्थिक वर्िमा हालसि गररएको भौलतक उपिधिी 

क्र.सां. 

 

योजनाको प्रकार 

 

सम्पन्न गने िक्ष हालसि भएको 

उपिव्िी 

प्रगती प्रलतशत (%) 

योजना 

सांख्या 

िाभालववत 

जनसांख्या 

योजना 

सांख्या 

िाभालववत 

जनसांख्या 

योजना 

सांख्या 

िाभालववत 

जनसांख्या 

१ िानेपानी 

योजनाहरु 

५ २३४० ४ १८२४ ८० ७८ 

२ ससँचाई २ ३२६ २ ३२६ १०० १०० 
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योजनाहरु 

३ सांस्थागत 

चपीहरु (सांख्या) 

३ १३२८ ० ० ० ० 

४ घरबारी 

व्यवस्थापन 

(घरिुरी) 

६०० ३१२० ६१४ ३६५० १०२ ११७ 

५ सुिाररएको 

चुल्हो 

७०० ४००० ७०० ३८५० १०० ९६ 

६ सुिाररएको 

पानी घट्ट 

(सांख्या) 

१० ३००० १० ३६८० १०० १२२ 

तालिका २.२: यस आर्थिक वर्िमा सम्पन्न भएका आयोजनाहरु 

क्र.सां. के्षत्र आयोजनाको नाम आयोजनाको सांलक्षप्त लववरण 

१ िानेपानी कुवटािोिा िानेपानी 

तथा सरसफाई योजना 

रामारोशन गाउपािीका ४ मा लनमाणि सम्पन्न यस योजनामा ३ 

वटा  ईवटेक, ६ वटा  आरलभटी, २९ वटा िारा, ३ वटा लडलस र 

१ वटा आईलस लनमािण गररयका छन ।  

२ िानेपानी सैनेल्त िानेपालन तथा 

सरसफाई योजना  

रामारोशन गाउँपालिका ५ मा सांचालित सनैेल्त िानेलपन तथा 

सरसफाई योजनामा २ वटा ईवटेक, ३ वटा लडलस, ६ वटा 

आरलभटी, ३० वटा िारा रहेका छन् ।  

३ िानेपानी मुग्रा लचते्रपाटा िानेपालन 

तथा सरसफाई योजना  

रामारोशन गाउँपालिका वडा नां. १ मा लनमािण सम्पन्न यस 

िानेपालन योजनामा २ वटा  ईवटेक, १ वटा अरलभटी र ११ वटा 

िाराहरु लनमािण भएका छन् । 

४ िानेपानी आसवतोिा रागोिोट्या 

िानेपालन तथ सरसफाई 

योजना  

रामारोशन गाउँपालिका वडा नां. २ मा लनमािण सम्पन्न यस 

िानेपालन तथा सरसफई योजनामा ४  वटा ईवटेक, २ वटा लडलस 

५ वटा आरलभटी र  २६ वटा िारा लनमािण भएका छन् । 

५ ससँचाइ सुवािोिा लसचाई योजना  रामारोशन गाउँपालिका वडा नां. ७ मा लनमािण सम्पन्न यस 

लसचाई योजनामा ४८० लमटर पक्की कुिो र २० लमटर िम्वाई 

पाईप रहकेो छ । यस योजनािे जम्मा ४६ रोपनी जलमनमा 

ससँचाइ सुलविा उपिधि गराएको छ ।  

६ ससँचाइ रानामुि वहुदेश्य लसचाई 

योजना 

रामारोशन गाउँपालिका वडा नां. ७ मा लनमािण सम्पन्न यस 

योजना मा १ वटा ईवटेक, २ वटा स्वाईि लसमेवट पोिरर, ४ वटा 

लसचाई िारा र ४ वटा लसचाई पोिरर लनमािण भएका छन ्। यस 

योजनाबाट जम्मा ६० रोपनी जलमनमा ससँचाइ सुलविा पुगेको 

छ । 
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तपसीि बमोलजमको कारणिे िक्ष गररए बमोलजम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी िक्षीत उपिधिी 

हालसि हुन सकेन । 

तालिका २.३: िक्ष बमोलजम भौलतक उपिधिी हालसि हुन नसकु्नको कारण 

qm=;+= nIf adf]lhd pknJwL xfl;n x'g g;Sg'sf] sf/0f eljiodf o; k|sf/sf] ;d:of cfpg glbgsf] nflu  

ufpFkflnsf kl/of]hgf Joj:yfkg ;ldltsf] /0fgLlt 

! sf]/f]gf efO/;sf sf/0f nfdf] ;do ns8fpg 

ePsf]n] pkef]Qmfx?n] sfdugP gkfPsf] / jfx\o 

;fdu|L 9'jfgLdf cj/f]w ePsf] 

 

@ sf]/f]gf dxfdf/Lsf sf/0f ljBfnox?nfO{ 

Sjfl/G6fOgsf] ?kdf k|of]u ul/Psf]n] zf}rfno 

lgdf{0f sfo{ nlIft ;dodf ;DkGg gePsf] 

 

 

२.३ क्षमता लवकास 

आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता लवकास तफि  हालसि भएका प्रमुि 

उपिधिीहरु लनम्न बमोलजम रहकेा छन् । 

 चरणवर्द् कायिपर्द्ती अनुसार ६१ वटा तािीम तथा अलभमुलिकरण सम्पन्न । 

 सरसफाइ, स्वच्छता तथा मलहनावारी व्यवस्थापन सम्बविी ९ वटा तािीम तथा कायिक्रमहरु सम्पन्न । 

 ३७ वटा जीलवकोपाजिन तथा सहकारी लवकाससांग सम्बलवित तािीम सम्पन्न । 

 स्थानीय स्रोतव्यलक्त लवकास सम्बविी २ वटा प्रालवलिक तािीम सम्पन्न । 

 गाउँपालिका स्तरीय क्षमता लवकास सम्बविी १० वटा तािीम तथा कायिक्रमहरु सम्पन्न । 

 

 

 

तालिका २.४: क्षमता लवकास तफि  प्रलशलक्षत जनशलक्तको लववरण साराांश 

क्षमता अलभवलृर्द् क्रक्रयाकिाप दलित 

मलहिा 

दलित 

परुुर् 

जनजाती 

मलहिा 

जनजाती 

परुुर् 

अवय 

मलहिा 

अवय 

परुुर् 

जम्मा 

मलहिा 

जम्मा 

परुुर् 

िानेपानी योजना 

चरणवर्द् कायिपर्द्लत 

वमोलजमका तलिम 

122 117 0 0 227 202 349 319 

सरसफाइ, स्वच्छता तथा 

मलहनावारी व्यवस्थापन 

सम्बविी तालिमहरु 

59 65 11 13 146 124 216 202 
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जीलवकोपाजिन तथा 

सहकारी लवकाससांग 

सम्बलवित तालिमहरु 

242 90 0 0 430 139 672 229 

स्थानीय स्रोत व्यलक्त 

लवकाससांग सम्बलवित 

प्रालवलिक तालिमहरु 

1 5 0 0 6 12 7 17 

जिउपयोग तथा 

जीलवकोपाजिन 

कायािववयन 

गुरुयोजनासांग सम्बलवित 

तालिमहरु 

0 0 0 0 0 0 0 0 

नवीकरणीय उजाि तथा 

जिवायु पररवतिन सांग 

सम्बलवित तालिमहरु 

0 9 0 0 0 6 0 15 

गाउँपालिकास्तरीय 

क्षमता लवकास तालिमहरु 
139 47 0 0 398 192 537 239 

जम्मा: 563 333 11 13 1207 675 1781 1021 

         

प्रलतशत 32 1 67 64 36 

 

तालिमको लवस्तृत लववरण अनुसूची २ मा क्रदइएको छ ।  

२.४  जीलवकोपाजिन कायिक्रम 

यस आर्थिक वर्िमा जीलवकोपाजिन तफि  यस गाउँपालिकामा लनम्न बमोलजमको प्रमुि उपिधिी हालसि 

भएको छ ।  

१. घरबारी:  

   २४ वटा समूहमा ३ क्रदने घरवारी व्यवस्थापन तािीम सम्पन्न गररएको छ । ६ वटा समूहमा १ क्रदने घरवारी 

व्यवस्थापन पुनतािजगी तािीम सांचािन गररएको छ ।  

२. आयआजिन:  

१ वटा गाउँपालिका स्तरीय अगवुा कृर्क तािीम सम्पन्न । १ वटा गाउँपालिका स्तरीय वहुउद्देश्यीय नसिरी व्यवस्थापन 

तािीम सम्पन्न । १ वटा गाउँपालिका स्तरीय प्िालस्टक घरमा तरकारी िेती प्रलवलि तािीम सम्पन्न । १ वटा च्याउ 

िेती तािीम सम्पन्न । २ वटा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी िेती तािीम सम्पन्न । १ वटा अगवुा कृर्क पुनतािजगी 

तािीम सम्पन्न । तािीम लिएका क्रकसानहरुिे वर्िभरी ७० हजारसम्म आम्दानी गरेका छन् । प्िालस्टक घरमा िेती गने 
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क्रकसानिे काक्राबाट ३० हजारसम्म आम्दानी लिएका छन् । प्िालस्टक घर प्रलवलि स्थानीय रुपमा क्रकसान देलि 

क्रकसानसम्म हस्तानावतरण भइरहकेो छ ।वहुउद्देश्यीय नसिरीहरुमा कररव २१०० ओिरका लवरुवा हुर्कि रहकेा छन् । 

३. सहकारीीः यस आवमा गलतलशि कृलर् सहकारी सांस्था लि.सांगको समववयमा सुिाररएको मातृभूलम चुल्हो जडान र 

सुिाररएको पानीघट्ट लनमािण सम्बविी क्रक्रयाकिापहरु सांचािन भएका छन् । 

४. िघु उद्यम:  

यस आव मा कािो िानको चामि प्रशोिन, प्रवर्द्िन तथा बजारीकरणका िालग िान कुट्ने मेलसन सहयोग गररएको छ । 

क्रकवी िेती गनि सुरु गरेका क्रकसानहरुको समूहिाई क्रकवीको वगैचा व्यवस्थापन प्रलवलिमा सहयोग गररएको छ । जस 

अनुसार क्रकसानहरुिे क्रकवी बगैचामा फिामे ट्रस सलहत थाक्रा व्यवस्थापन गरेका छन् । 

५. स्थानीय स्रोत व्यलक्त उत्पादन:  

यस आव मा ३ जना स्थानीय स्रोतधयलक्तहरुि ेतािीम प्राप्त गरेको भएता पलन स्थानीय आवश्यकतािाई ध्यानमा रािी 

७ जना स्थानीय स्रोतधयलक्तहरु पररचािन गररएको लथयो ।  

तालिका २.५: घरबारी व्यवस्थापन गने घरिरुी लववरण 

 

वडा 

नां. 

अलघल्िो आ.व. सम्म यस आ.व. मा पररयोजनाको तसे्रो चरणको कुि 

जम्मा 

दलित जनजाती अवय जम्मा दलित जनजाती अवय जम्मा दलित जनजाती अवय जम्मा 

१ 0 0 0 0 101 0 111 212 101 0 111 212 

२ 0 0 0 0 3 0 55 58 3 0 55 58 

३ 112 31 265 408 0 0 0 0 112 31 265 408 

४ 240 0 455 695 68 0 83 151 308 0 538 846 

५ 0 0 0 0 31 0 162 193 31 0 162 193 

६ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

७ 137 0 311 448 0 0 0 0 137 0 311 448 

जम्मा 489 31 1031 1551 203 0 411 614 692 31 1442 2165 

 

तालिका २.६: आयआजिन सम्बविी लववरण 

क्र.सां.  

आयआजिन क्रक्रयाकिापहरु 
व्यवसाय गने जम्मा व्यलक्त 

दलित जनजाती अवय जम्मा 

१ व्यवसालयक तरकारी तथा मसिा िेती 12 0 33 45 

२ व्यवसालयक फिफूि िेती 0 0 0 0 

३ िघुउद्यम व्यवसाय 0 0 22 22 

४ बहुद्देश्यीय नसिरी व्यवस्थापन 5 0 13 18 
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५ एग्रोभेट ० 0 ० 0 

६ च्याउ िेती  5 0 15 20 

जम्मा  22 0 83 105 
 

 

 

 

 

तलिका २.७: सहकारी सम्बविी लववरणीः 

क्र.सां. 

 

सूचकहरु 
पररयोजनाको प्रालवलिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम 

गलतलशि कृलर् सहकारी 

सांस्था लिलमटेड 

नवजागरण वचत तथा ऋण 

सहकारी सांसथा लिलमटेड 

 

१ सहकारीमा आवर्द् 

उपभोक्ता सलमलत सांख्या 
५९   

क सामुदालयक सांस्था ४०   

ि उपभोक्ता सलमलत १४   

ग घरवारी व्यवस्थापन 

समुह 
५   

२ शेयर िनीहरुको सांख्या ११३४   

क मलहिा  ८७०   

ि पुरुर् ३५४   

३ कुि सम्पत्ती रु. २३१५०५०७   

४ कुि ऋण िगानी रु २०३९२०००   

५ असूिी दर  ९६   

६ िुद नाफा रु ४४०२५८   

७ ममित सम्भार कोर् 

लवलनयोजन रु 
६६१२८   

८ जगेडा कोर् रु. ८६२९५२   

९ सञ्चािन आत्मलनभिरता १३४   
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६. अनगुमन तथा प्रलतबदेन 

तालिका ३.१: अनुगमन कायिदिबाट योजनास्तरमा गररएको अनुगमनको लववरण 

क्र.सां. योजनाको नाम चरणवर्द् कायिपर्द्लत 

वमोलजम गनुिपन े

स्थिगत अनगुमन 

सांख्या 

स्थिगत अनगुमन 

गररएको सांख्या 

गाउँपालिका 

कायािियवाट अनगुमन 

मा सहभालग भएको 

सांख्या  

१. कुवटािोिा  िानेपानी तथा सरसफाई 

योजना 

१ १ १ 

२. जेडपानी िानेपानी तथा सरसफाई 

योजना 

२ २ २ 

३. मुांग्रा लचते्रपाटा िानेपानी तथा 

सरसफाई योजना 

३ ३ ३ 

४. आसनतोिा राँगोिोटे िानेपानी तथा 

सरसफाई योजना 

३ ३ ३ 

५. कतरेिोिा िानेपानी तथा सरसफाई 

योजना 

२ २ २ 

६. सैनल्त िानेपानी तथा सरसफाई 

योजना 

३ ३ ३ 

७. आसनतोिा िानेपानी तथा सरसफाई 

योजना 

१ १ १ 

८. मािेपगार िानेपानी तथा सरसफाई 

योजना 

१ १ १ 

९. वाँिापानी िानेपानी तथा सरसफाई 

योजना 

१ १ १ 

१०. जवतीलवसाउने िानेपानी तथा 

सरसफाई योजना 

१ १ १ 

११ रानामुि लसचाइ योजना १ १ १ 

१२ सुवािोिा लसचाइ योजना १ १ १ 

१३ नानीिोिा बाट्तोिा लसचाइ योजना १ १ १ 

१४ भाञ्जेमुि लसचाइ योजना १ १ १ 

 जम्मा २२ २२ २२ 

तालिका ३.२: गाउँपालिकाबाट पररयोजनामा पशे भएका प्रलतवदेनहरु 

क्र.सां. प्रलतवदेन आ.व. पशे गनुिपने सांख्या समयमा पशे 

गररएको प्रलतवदेन 

सांख्या 

समयमा पशे गनि 

नसक्रकएको प्रलतवदेन 

सांख्या 

१ मालसक आर्थिक प्रलतवेदन 

(फाँटबारी) 

१२ १२ ० 

२ चौमालसक प्रगलत 

प्रलतवेदन 

२ २ ० 
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३ वार्र्िक प्रलतवेदन १ १ ० 

 जम्मा १५ १५ ० 

 

तालिका ३.३: अनुगमनमा औलँ्याइएका सुझाबहरुको कायािववयन 

क्र.सां. अनगुमन 

लमलत 

अनगुमन टोिीि ेक्रदएको सझुाब सझुावको कायािववयन लववरण 

१ २०७६/९/१७ चािु तफि का लवलभन्न भौचरहरुमा तयार गने पेश गने र 

सदर गने आलिकाररक व्यलक्तको दस्तित छुट भएको 

सबै लवि तथा भौचरहरुमा आवश्यक 

दस्तित गने गररएको । 

२  पुलजगत तफि का क्रमागत योजनाहरुमा िचि िेख्दा 

योजना सम्झौता देलि वाह्य सामग्री िररद सम्बविीका 

मुख्य कागजातहरु समेत सांिग्न गरी भुक्तानी क्रदनुपने 

देलिवछ  

आवश्यक प्रक्रक्रया पुरा गररएको । 

आगामी क्रदनमा गररने यस्ता 

भुक्तानीमा ध्यान क्रदइने ।  

३  सहयोगी सांस्थाका कमिचारीहरुिाई भुक्तानी क्रददाँको 

तिवी भपािईमा १ प्रलतशत सासु कर कट्टी गरेको 

देलिएको तर सांस्थाबाट कर दालििा भौचर पेश भएको 

क्रदिएन । 

सहयोगी सांस्थािाई आवश्यक 

कारवाहीका िालग अनुरोि गररएको 

र भौचर पठाइएको । 

७. प्रगती समीक्षा तथा योजना तजुिमा 

तालिका ४.१: गाउँपालिका पररयोजना व्यवस्थापन सलमलतको बठैक 

बैठक 

नां. 

लमलत प्रमुि छिफि तथा लनणियहरु 

१ २०७६/४/६  वार्र्िक कायिसम्पादन मूल्याङ्कनका िालग गाउँपालिकाको प्रलतलनिी छनोट 

सम्बविमा  

 कोटेशन/दरभाउ पत्र आवहान सम्बविमा 

 स्थानीय स्रोतव्यक्ती सम्बविमा 

२ २०७६/४/१४  वार्र्िक कायिसम्पादन मूल्याङ्कन प्रलतवेदन सम्बविमा 

 जिस्रोत अलिकृत र सहयोगी सांस्थाको म्याद थप समबविमा 

 सहयोगी सांस्थािाई थप कमिचारी पदपूर्तिका िालग प्रक्रक्रया अगाढडी बढाउने 

कायािदेश क्रदने सम्बविमा 

 एग्रोभेट तथा फमिहरु सुलचकृत समबविमा 

 स्थानीय स्रोतव्यलक्त पाररश्रलमक सम्बविमा 

३ २०७६/६/५  कायिक्रमको सलमक्षा सम्बविमा 

 चािु आर्थिक वर्िको कायिक्रम पाररत गने सम्बविमा 

 साहयोगी सांस्थामा आर्थिक वर्ि २०७५÷७६ देलि कायिरत कमिचारीको तिव 

बृलर्द् सम्बविमा 

 गाउँपालिका जिस्रोत अलिकृतको तिव बउलर्द् सम्बविमा 

 यो वर्ि गररने कायिक्रम सम्बविमा 
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लवद्यािय सौचािय 

सुिाररएको चुल्हो तथा सुिाररएको िट्ट  

ररचाजि पोिरी 

प्िालिक घर 

४ २०७६/८/१३  कायिक्रम सलमक्षा सम्बविमा 

 ससँचाइ योजनाहरुको म्याद थप समबविमा 

 पलहिो अनुगमन प्रलतवेदन सम्बविमा 

 नयाँ योजना सम्झौता गने सम्बविमा 

५ २०७६/८/२९  अलवतम क्रकस्ता भुक्तानी सम्बविमा 

६ २०७६/९/१०  मयािक्रदत मलहनावारी सहजकताि छनोट सम्बविमा  

७ २०७६/९/१७  जिस्रोत लवकास कोर्को अनुगमन सम्बविमा 

८ २०७६/९/२८  पररयोजनाको स्वीकृत वार्र्िक कायियोजनाबाट योजनाहरु हटाउने तथा नयाँ 

योजनाहरु कायािववयनका िालग लसफाररश गने सम्बवमा 

 योजनाको नाम पररवतिन समबविमा 

 स्थानीय स्रोत व्यलक्त पररचािन गने सम्बविमा 

 तािीमका िालग सहभागी छनोट गने सम्बविमा 

 बजेट सांशोिन सम्बविमा 

 आर्थािक वर्ि २०७७/७८ को िालग योजना छनोट सम्बविमा 

९ २०७६/१०/२४  पररयोजनाको आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा स्वीकृत योजनाहरुको नाम 

पररवतिन सम्बविमा 

 बजेट सांशोिन सम्बविमा 

१० २०७६/१२/२३  लवलभन्न िोपानी तथा सरसफाई योना लनमािण सम्बविमा 

 लनकण्ठ मालवको सौचािय सम्बविमा 

११ २०७७/१/५  लवलभन्न िानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरुको काम सुचारु गने सम्बविमा 

१२ २०७७/२/५  हािसम्मका कामको सलमक्षा सम्बविमा 

 अनुगमन कायिदिको प्रलतवेदन सम्बविमा 

 नयाँ योजना सांचािन सम्बविमा 

 लजलवकोपाजिन अवतरगत पँुजीगत िचि सम्बविमा 

१३ २०७७/३/९  हािसम्मका कायिहरुको सलमक्षा सम्बविमा 

 जीलवकोपाजिन अवतरगत पँूलजगत िचि सम्बविमा 

 चािु आर्थिक वर्िको पररमार्जित कायिक्रम तथा बजेट सम्बविमा 

 आगामी आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को बजेट सम्बविमा 

 चािु िचि सम्बविमा 

१४ २०७७/३/२४  हािसम्मका कायिहरुको सलमक्षा सम्बविमा 

 अलवतम क्रकस्ता भुक्तानी तथा रलनङ्ग लवि भुक्तानी सम्बविमा 

 लवद्यािय सौचाियको म्याद थप सम्बविमा 

 पुरा नभएका िानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरुका सम्बविमा  

RMSU तथा SO को सांयकु्त मालसक वठैक 

१ २०७६/४/२६  AWP का सम्बविमा 
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 कायिक्रमको कायिप्रगती सम्बविमा 

 मालसक कायियोजना तथा मालसक लमरटङ्ग सम्बविमा 

२ २०७६/५/१३  WRA र LO को field visit सम्वविमा  

 सुझाव सम्वविमा  

३ २०७६/५/२५  मालसक कायियोजना सम्वविमा  

४ २०७६/७/१७  कायि प्रगलत सम्वविमा  

 अनुगमन तथा नापजाँच सम्वविमा 

 नयाँ योजनाहरुको लडजाईन लस्टमेट लस्कृत सम्वविमा 

 सम्झौता तथा िररद प्रकृया सम्वविमा 

 सुिारीयको घट्ट र चुिो सम्वविमा 

 तालिम सम्वविमा 

५ २०७६/७/२८  कायि प्रगलत सलमक्षा सम्वविमा 

 आगामी कायियोजना सम्वविमा 

 अनुगमन सम्वविमा 

६ २०७६/८/१७  मालसक कायि योजना सम्वविमा 

 Weekly plan सम्वविमा 

 HG data online enty  सम्वविमा 

 Scheme card update  सम्वविमा 

 AWP  सम्वविमा । 

 चुल्हो र चागां को डाटा अव्डेट सम्वविमा 

 Photo galary सम्वविमा 

 ४ ओटा योजना IPC* गने सम्वविमा  

७ २०७६/८/२४  कायि प्रगलत सलमक्षा सम्वविमा  

 आगालम मलहनाको कायियोजना सम्वविमा  

 लजम्वेवारर सम्वविमा  

८ २०७६/९/२४  कायि प्रगलत सलमक्षा सम्वविमा 

 LRP सम्वविमा 

 एग्रोभेट तलिम सम्वविमा 

 सामालग्र माग सम्वविमा 

 लसचाई कुिो लनमािण सम्वविमा  

 कायि योजना सम्वविमा 

९ २०७६/१०/२४  कायि प्रगलत सलमक्षा सम्वविमा 

 कायि योजना सम्वविमा 

१० २०७६/१/२४  कायि प्रगलत सलमक्षा सम्वविमा  

 कायि योजना सम्वविमा  

 कोरोना सम्वलवि जनचेतना सम्वविमा  

११ २०७७/२/२३  कायि प्रगलत सलमक्षा सम्वविमा  

 कायि योजना सम्वविमा  

 लवद्यािय शौचािय सम्वविमा 

१२ २०७७/३/२५  कायि प्रगलत सलमक्षा सम्वविमा 
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 कायि योजना सम्वविमा 

८. नीलत तजुिमा 

१ रामारोशन गाउँपालिकाको जिस्रोत एन २०७७ 

२ िानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) व्यवस्थापन लनदलेशका, २०७७ 

३ गाउँपालिका स्तरीय िानेपानी तथा सरसफाइ येजना ममित सम्भार कोर् (सञ्चािन) कायिलवलि 

२०७७ 

४ रामारोशन गाउँपालिका िानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलमलत सञ्जाि, लविान २०७७ 

५ रामारोशन गाउँपालिकाको लवपद ्तथा जिवायू उत्थानशीि योजना २०७७ 

९. सहकायि 

यस आर्थिक वर्िमा रामारोशन गाउँपालिका लवलभन्न शािाहरु,  िानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा 

काम गने र लवपद ् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गने स्थानीय, रालिय तथा अवतरालिय सांस्था तथा 

लनकायहरुसांग समववय तथा सहकायि गररयो । कोरोना भाइरका िक्षण र बच्ने उपायका सम्बविमा 

सचेतना अलभवृलर्द् गनि अछाम लस्थत लवलभन्न एफएम रेलडयोसांग सहकायि गररयो । 

तालिका ६.१: पररयोजनासगँ सम्बलवित कृयाकिापहरुमा सहकायि 

क्र.सां. लनकायको नाम कायिक्रम सहकायिको प्रकार सहकायिको रकम रु. (वा 

बराबर) 

१ युलनसेफ नेपाि रामारोशन गाउँपालिकाको लवपद ्

तथा जिवायू उत्थानशीि योजना 

लनमािण 

प्रालवलिक सबै रकम युलनसेफिे 

व्यहोरेको 

                   ६९९००० 

२ रेलडयो रमारोशन 

एफएम 

कोरोना भाइरका िक्षण र बच्ने 

उपायका सम्बविमा सचेतना 

अलभवृलर्द् गनि रेलडयो लजङ्गि 

प्रशारण 

 ३७५० 

३ रेलडयो अछाम एफएम  ३७५० 

४ रेलडयो सोसाइटी 

एफएम 

 ३७५० 

5 रेलडयो बालन्नगढी 

एफएम 

 ३७५० 

१०. आइपरेका समस्याहरु 

 कोरोना भाइरसका कारण िामो समय िकडाउन भएकािे उपभोक्ताहरुिे काम गनि नपाएको र 

वाह्य सामग्री ढुवानीमा अवरोि भएको  



GOVERNMENT OF NEPAL 

िामािोशन गाउँपालिका, ग्रामीण जिस्रोत व्र्वस्थापन परिर्ोजना तेस्रो चिणको बार्षयक प्रगलत प्रलतबेदन (२०७६/७७) 

22 | पा ना  

 

 कोरोना महामारीका कारण लवद्याियहरुिाई क्वाररलवटनको रुपमा प्रयोग गररएकोिे लवद्यािय 

सौचािय लनमािण कायि िलक्षत समयमा सम्पन्न नभएको 

तालिका ७.१: आइपरेका समस्याहरु तथा समािानका प्रयासहरु 

क्र.सां. समस्याहरु समािानका प्रयासहरु 

१ कोरोना भाइरसका कारण िामो 

समय िकडाउन भएकािे 

उपभोक्ताहरुिे काम गनि नपाएको 

र वाह्य सामग्री ढुवानीमा अवरोि 

भएको  

o सानो समूहमा र भोलतक दरुी कायम गरी काम गनि सहलजकरण 

o कोरोनाका िक्षण, सने तररका र बच्ने उपायका बारेमा जानकारी 

प्रदान 

२ कोरोना महामारीका कारण 

लवद्याियहरुिाई क्वाररलवटनको 

रुपमा प्रयोग गररएकोिे लवद्यािय 

सौचािय लनमािण कायि िलक्षत 

समयमा सम्पन्न नभएको  

o  



अनसुचूी १: यस आ.व.मा सांचालित योजनाहरुको लववरण 

योजनाको नाम 

व

डा 

नां. 

योजनाको 

अनमुालनत 

िागत (रु. मा) 

यस योजनामा 

हािसम्म भएको 

िचि (रु) 

यस आ.व.मा 

भएको िचि 

(रु) 

यस 

योजनामा 

गाउँपालिका

को िचि 

आगामी आ.व.मा 

क्रमागत भई 

जान े/ नजान े

आगामी आ.व.मा 

हुन ेिचिको िक्ष 

यस आ.व.मा 

सम्पन्न 

आयोजना बाट 

िाभाववीत 

जनसांख्या 

(GoN+GoF+EU
+RM) 

(GoN+GoF+EU
+RM) 

(GoN+GoF+
EU+RM) 

(GoN+GoF+EU
+RM) 

िानपेानी तथा सरसफाइ योजना 

कुवटािोिा  िानेपानी तथा 

सरसफाई योजना 

4 
4,694,110 4,274,865 1,405,543 404,379 0 0 509 

जेडपानी िानेपानी तथा 

सरसफाई योजना 

1 
3,889,525 2,732,404 2,732,404 630,734 1,157,120 0 783 

मुांग्रा लचत्रेपाटा िानेपानी तथा 

सरसफाई यो. 

1 
1,636,393 1,482,105 1,482,105 240,341 0 0 272 

आसनतोिा राँगोिोटे िानेपानी 

तथा सस यो. 

2 
3,926,414 3,665,976 3,665,976 594,483 0 0 289 

कतरेिोिा िानेपानी तथा 

सरसफाई योजना 

4 
3,538,232 2,438,097 2,438,097 573,767 1,100,135 0 516 

सैनल्त िानेपानी तथा सरसफाई 

योजना 

5 
3,780,888 3,563,841 3,563,841 577,920 0 0 754 

आसनतोिा िानेपानी तथा 

सरसफाई योजना 

1 
4,897,370 1,714,000 1,714,000 801,642 3,183,370 3,183,370 453 

मािेपगार िानेपानी तथा 

सरसफाई योजना 

2 
4,004,998 1,401,700 1,401,700 649,459 2,603,298 2,603,298 435 

वाँिापानी िानेपानी तथा 5 4,925,613 1,723,900 1,723,900 806,521 3,201,713 3,201,713 445 
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सरसफाई योजना 

जवतीलवसाउने िानेपानी तथा 

सस. योजना 

5 
6,687,457 2,340,600 2,340,600 1,084,452 4,346,857 4,346,857 486 

जम्मा:  41,981,000 25,337,488 22,468,166 6,363,699 15,592,493 13,335,238 4,942 

ससँचाई / बहुपयोगी  योजना 

रानामुि लसचाइ योजना 7 856041 853007 138072 0 0 0 191 

सुवािोिा लसचाइ योजना 7 1039539 1003891 222036 0 0 0 135 

नानीिोिा बाट्तोिा लसचाइ 

योजना 

7 
516866 155000 155000 155000 361866 361866 136 

भाञ्जेमुि लसचाइ योजना 3 711007 213300 213300 213300 497707 497707 136 

जम्मा:  3123454 2225198 728408 368300 859574 859574 598 

सांस्थागत शौचािय 

सपांगिादेवी मालव 1 833000 714400 714400 233000 118600 118600 263 

नेपाि रालिय मालव 2 833000 616500 616500 233000 216500 216500 510 

लनिकण्ठ मालव 5 837500 518750 518750 233333 318750 318750 555 

जम्मा: 
 2503500 1849650 1849650 699333 653850 653850 1328 

सुिाररएको पानीघट्ट 

रामारोशन सुधाररएको पानीघट्ट कार्यक्रम  376,054 363,642 363,642 120,000 0 0 3,320 

जम्मा: 
 376,054 363,642 363,642 120,000 0 0 3,320 

सुिाररएको चलु्हो 
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 रामारोशन सुधाररएको चुल्हो कार्यक्रम 
 1722775 1712411 1712411 277577 0 0 3850 

जम्मा: 
 1722775 1712411 1712411 277577 0 0 3850 

अनसुचूी २.१: यस आ.व.मा सांचालित तालिमहरुको लववरण 

क्र.सां. सञ्चालित तालिमको नाम वडा नां. तालिमको 

अवलि 

तालिम 

सांख्या 

दलित 

मलहिा 

दलित 

परुुर् 

जनजाती 

मलहिा 

जनजाती 

परुुर् 

अवय 

मलहिा 

अवय 

परुुर् 

िानपेानी योजना चरणवर्द् कायिपर्द् 

लत वमोलजमका तालिम 

१ उपभोक्ता सलमतीिाई अलभमुिीकरण 

तालिम  
1,2,5 1 8 18 16 0 0 24 24 

२ उस पदालिकाररका िागी घरवारी 

व्यावस्थापन अलभमुलिकरण गोलष्ठ  
1,2,3,5,7 1 11 14 18 0 0 44 35 

३ सामुदालयक कायियोजना तयारी 

तालिम 
1,2,3,4,5,7 1 10 20 24 0 0 37 34 

४ िेिा तथा िररद अलभमुिीकरण 

तालिम  
1,2,3,4,5 1 6 13 9 0 0 27 22 

५ िैलगक समता तथा समता तथा 

सामालजक समावेशीकरण तालिम 
1.2.3.4.5.7 1 11 21 23 0 0 32 36 

६ लनमािण पुवि व्यावस्थापन तालिम  1,2,3,45,7 1 11 21 25 0 0 37 33 

७ मलहिा िारा समुहिाई सरसफाई 

तथा ममितसम्भार तालिम  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

८ िानेपानी सुरक्षा योजना तालिम  4,7 3 2 7 1 0 0 13 9 

९ लनमािण प्रिातको तालिम  4,7 2 2 8 1 0 0 13 9 

 जम्मा   61 122 117 0 0 227 202 

सरसफाइ, स्वच्छता,मलहनावारी व्यवस्थापन र जनचतेना सम्बविी तालिमहरु 

१ लबश्व चपी क्रदवस 2 1 1 6 9 4 2 51 49 
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२ लवश्व पानी क्रदवश 3 1 1 10 2 1 0 17 19 
३  २१ औ ँसरसफाइ सप्ताहा 1,2,3,4,5,6,7 7 7 43 54 6 11 78 56 

 जम्मा   9 59 65 11 13 146 124 

लजवीकोपाजिन तथा सहकारी लवकाससांग सम्बलवित तालिमहरु 

१ घरवारी व्यावस्थापन तालिम  1,2,4,5 3 24 146 57 0 0 333 78 
२ अगुवा कृर्क लवकास तािीम 1,2,3,4,5,6,7 5 1 6 1 0 0 11 7 
३ बहुउद्देश्यीय नसिरी तािीम 1,2,3,4,5,6.7 5 1 0 5 0 0 6 7 
४ च्याउिेती तािीम 1,2,3,4,5,6,7 2 1 1 4 0 0 12 3 
५ वेमौसमी तरकारी उत्पादन तािीम 1,2,3,4,5,6,7 3 2 3 2 0 0 16 13 
६ प्िालिक घर लनमािण तािीम 1,2,3,4,5,7 3 1 3 2 0 0 9 6 
७ अगुवा कृर्क लवकास पुनतािजगी 

तािीम 
1,2,3,4,5,6,7 3 1 6 0 0 0 8 7 

८ घरवारी व्यावस्थापन पुनतािजगी 

तालिम  
3,4,7 1 6 77 19 0 0 35 18 

 जम्मा   37 242 90 0 0 430 139 

स्थानीय स्रोत व्यलक्त र ग्रामीण ममित सांभार िगायत प्रालवलिक तालिमहरु 

१ स्थानीय स्रोत व्यलक्त तािीम 2,5,6 4 1 0 0 0 0 2 1 
२ ग्रालमण ममितसांभार कायिकताि तािीम 1 12 1 1 5 0 0 4 11 

 जम्मा   2 1 5 0 0 6 12 

जिउपयोग तथा जीलवकोपाजिन कायािववयन गरुुयोजनासांग सम्बलवित तालिमहरु 

   ० ० ० ० ० ० ० ० 

नवीकरणीय उजाि तथा जिवायु पररवतिन सांग सम्बलवित तालिमहरु 

१ सुिाररयको चुल्हो लनमािण तालिम 3 7 1 0 9 0 0 0 6 
 जम्मा   1 0 9 0 0 0 6 

गाउँपालिका तथा लजल्िा स्तरीय क्षमता लवकास तालिमहरु 

१ १६ क्रदने िैलङ्गक सहसँा लवरुर्द्को 

क्रदवश 

1,2,3,4,5,6,7 16 7 129 39 0 0 369 164 

२ उपभोक्ता सलमलतका पदालिकारीिाई 3 3 2 4 4 0 0 6 12 
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अनसुचूी २.२: गत वर्ि २०७५।०७६ सम्मको पशे्की / वरेुज ुबाकँीको अवस्था 

कुि पशे्की / वेरुजु रकम 

रु 

कुि फछियौट पशे्की / वरेुजु रकम रु कुि पशे्की / वेरुजु रकम रु कुि फछियौट पशे्की / 

वेरुजु रकम रु 

    

 

आव २०७५/७६ को महालेखा पररक्षकको प्रतिवेदन गाउँपातलकामा अझै आइ नपुगेकोले आवश्क सूचना राख्न नसतकएको । 

अनसुचूी २.३: आथीक बर्ि २०७६/०७७ मा थप भएको समते कुि पशे्की / बरेुज ुबाकँीको अवस्था 

 

आ.व. २०७५/०७६ सम्मको पशे्की / वरेुजु रकम 

मध्ये २०७६/०७७ मा फछियौट भई  सो आ.व.को 

िुद बाांकी  रहकेो पशे्की / वरेुजु रकम रु 

यस बर्ि थप भएको पशे्की रकम 

रु 

यस बर्ि थप भएको समते  

०७५।०७६ सम्मको कुि पशे्की 

तथा वरेुजु बाकँी रकम रु 

कैफीयत 

 ७५४८५००   

 

 

आव २०७५/७६ को महालेखा पररक्षकको प्रतिवेदन गाउँपातलकामा अझै आइ नपुगेकोले आवश्क सूचना राख्न नसतकएको ।  

व्यवस्थापन तथा िरीद सम्बलवि 

तालिम 

३ िैलङ्गक उत्तरदायी योजना सलमक्षा 

कायिशािा गोष्ठी 

1 2 1 6 4 0 0 23 16 

 जम्मा   10 139 47 0 0 398 192 



अनसुचूी ३: गाउँपालिकाका नमनूा उपिधिीहरु तथा सफिताका कथाहरु 

१. प्िालस्टक घरिे क्रदएको िुसी  

प्िार्िक घिलित्र बेमौसमी तिकािी उत्पादन ि घिवािी ब्र्वस्थापनको माध्र्मबाट मनग्रे् आम्दानी गिेि परिवािको खचय टादै 
तिकािी खेलतमा िमाइिहेकी छन िामािोशन गाउँपालिका वाडय नं. १ मिाता लनवासी दगुाय लबक ि उनिाइ तिकािी खेलतमा हिपि 
साथ ददएका छन उनका श्रीमान प्रमे लबकिे । खेत ि पाखो गिी करिव १४ िोपनी 
जग्गामा खेती गदै जेनतेन ८ जनाको परिवाि पाल्ने ४० बर्षयर् दगुाय लबकिे २०७०  
साि देखी तिकारि खेलतको सरुुवात गिेको बताउलछन । 

िेलडर्ो मार्य त अरुिे िाम्रो आम्दानी गिेको सनु्दा अचम्म माने्न दगुाय ि उनका श्रीमान 
प्रमे लबक गाउमा अरुिे तिकािी खेती गिेको देखेि तिकािी खेलत प्रती आकर्षयत 

िर्का ि सरुुमा ५ र्किो आि ु िोपेि 
तिकािी खेती सरुु गिेको बताउने दगुाय 
लबक िे घिको परिवािको प्रर्ोजनको िागी पर्हिो बषय १ कट्ठा, दोस्रो बषय ३ कट्ठा 
आि ुउत्पादन गदै सरुु गिेको तिकािी खेती ब्र्वशार्िाई नै प्रमखु पेशाको रुपमा 
अंगािेकी छन  । िामािोशन गाउँपालिका÷ग्रालमण जिस्रोत ब्र्वस्थापन परिर्ोजना 
तेस्रो चिण अछाम को सहर्ोगमा एउटा प्िार्िक घि लनमायण ि समहु स्तरिर् ३ ददन े
घिवािी ब्र्वस्थापन तालिम पार् पश्चात ब्र्वशार्र्क रुपमा मौसमी तथा बेमौसलम 
तिकािी उत्पादनमा थप हौसिा पाएको बताउने दगुायिे र्स आलथयक बषयमा मात्र रु 

२५,००० को बेमौसमी काक्रा सर्हत रु ४५,०००। रुपैर्ा आम्दानी गनय सर्ि िर्की छन । पारिवारिक प्रर्ोजनको िागी 
लसलमत जग्गामा तिकािी खेती गने दगुायिे प्िार्िक घि लनमायण गिी बेमौसमी काक्रा 
लबर्क्र बाट िएको आम्दालनिे घि खचय, पढाई खचय, उपचाि खचय टानयको साथै 
स्थालनर् सहकािीबाट बच्चाको पढाइको िागी िगकेो रु. १५,०००। ऋण लतनय 
सर्ि हनुका साथै एउटा माउ बाख्रा समेत खरिद गिेकी छन । 

ग्रालमण सडक नजजकै घि िएको कािण तिकािी लबर्क्र गनय कुनै समस्र्ा निएको ि 
तिकािी खेलतमा थोिै िगालनमा धेिै आम्दानी गनय सर्कन े िएकोिे तत्कािै थप 
एउटा प्िार्िक घि थपेर्क दगुाय लबक िे तिकािी खेलतमा नै प्रर्ाप्त समर् ददने 
उदे्धश्रे्िे आरु् संग  करिब ७ िोपनी जलमन मात्र िाखेि बाँकी ७ िोपनी अरुिाई कमाउन ददएकी छन । आगामी बषयमा 
प्िार्िक घि लित्र बेमौसमी तिकािी उत्पादन उत्पादन गिी करिब १ िाख रुपैर्ा आम्दानी गिेि थप एक प्िार्िक घि लनमायण 
गने ि कुखिुा र्मय संचािन गने िक्ष िाखेकी दगुाय लबक िजन्छन तिकािी खेती घिको गहना हो ि  आरै्मा मनोिञ्जन ददन ेपेशा 
हो ।  

देबेन्र प्रसाद िाट 

जजर्वकोपाजयन सहजकताय 
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२. तरकारी ितेीमा रमाउदै क्रदपक साउद 

“देश िाई भेर् बदल्नु, काम नपाय मुग्िान जानु” भने्न उिानिाई चुनौती क्रददै धयवशालयक रुपमा मौसमी तथा 

बेमौसलम तरकारी िेलत उत्पादन गदै राम्रो आम्दानी गनि सफि कृर्क बनेका छन रामारोशन गाउँपालिका ५ 

सनालनगाँउ लस्थत नवदामाता घरवारी कृर्क समुहका अगुवा कृर्क 

क्रदपक साउद । क्ष््म सम्मको योग्यता हालसि गरेका २४ बर्र्िय क्रदपकिे  

र मौसमी तथा बमेौसमी तरकारी उत्पादन तथा लबक्रक्र बाट आयको 

आम्दालनिे ८ जनाको पररवारको िचि टादै केलह बचत समेत गरेका छन 

। िेत र पािो गरी कररव १५ रोपनी जग्गामा िेती गद ै जेनतेन 

पररवार पाल्ने क्रदपक आांलशक रुपमा २०७१ साि र धयवशालयक रुपमा 

२०७४ सािमा तरकारर िेलतमा स्व स्फुति रुपमा तरकारी िेती गद ै

आइरहकेा छन । 

 १४ बर्िको कलििो उमेरमा घरबाट भागेर भारतको अल्मोडा पुगेका क्रदपकिे दैलनक रु २५० को दरमा ज्यािादाररमा 

काम गदै गदाि त्यहाको हाटबजारमा प्रशस्त मात्रामा तरकारी िररद लबक्रक्र भयको देिेर तरकारी िेलतमा आकर्र्ित 

भयको र आफ्नो गाउ फकेर तरकारी िेलतको सुरुवात गरेका हुन । 

रामारोशन गाउँपालिका÷ग्रालमण जिस्रोत धयवस्थापन पररयोजना तेस्रो 

चरण माफि त समुह स्तररय ३ क्रदने घरवारी धयवस्थापन तालिम, 

गाउँपालिका स्तररय ५ क्रदने अगुवा कृर्क लबकास तालिम, गाउँपालिका 

स्तररय ३ क्रदने अगुवा कृर्क लबकास पुनतािजगी तालिम र रामारोशन 

गाउँपालिका कृलर् लवकास शािा माफि त ३ क्रदने गोठेमि सुिार तालिम पाय 

पिात धयवशालयक रुपमा मौसमी तथा बमेौसलम तरकारी उत्पादनमा सहज भयको र थप हौसिा तथा पे्ररणा पायको 

बताउने क्रदपकिे यस आर्थिक बर्िमा आिु रु. २०,०००।, काउिी र बवदा रु. ३०,०००।, टमाटर, काक्रा, प्याज तथा बेनाि 

लबक्रक्र गरेर थप रु. २२,०००। गरर जम्मा रु ७२,०००। रुपैया आम्दानी गनि 

सफि भयका छन । आम्दालन भएको पैसािे घर िचि, पढाई िचि, उपचार िचि, 

तरकाररका लबउ लबजन तथा कृलर् सामाग्रीमा िागे्न िचि टानिको साथै रु. 

५०,०००। स्थालनय सहकाररमा जम्मा समेत गरेका छन ।  

धयवशालयक रुपमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी िेलत िाई लनरवतरता क्रदनको  

िागी यस आ.व मा एउटा प्िालिक घर लनमािण सम्पन्न गरेका क्रदपकिे आर्थिक 

बर्ि ०७७/०७८ मा थप २ रोपनी जलमनमा तरकारी िेती गने, सरदर १ िाि रुपैया आम्दानी गने र बच्चा हरुिाई 

बोर्डिङ्ग स्कुिमा भनाि गने योजना बनायका छन र कृलर् धयवशाय सम्मालनत धयवशाय हो, लनरवतर रुपमा िालगपरेमा 

पकै्क पलन सफितामा पुग्न सक्रकवछ भवदै अरुिाई सल्िाह क्रददै आइरहकेा क्रदपकको बाररमा हाि टमाटरका लबरुवा 

हुर्कि रहेका छन । 

देबेवर प्रसाद भाट 

लजलवकोपाजिन सहजकताि 
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अनसुचूी ४: लभलजलवलिटी 
 

क्र.सां. माध्यम लमलत प्रसारण गररएको लवर्यवस्त ु

१ रेलडयो रमारोशन 

एफएम 

२०७७ अध्क्षज्यूको सवदेश सलहत कोरोना तथा सरसफाइ स्वच्छता सम्बलवि 

लजङ्गि प्रशारण । 

२ रेलडयो अछाम 

एफएम 

 कोरोना तथा सरसफाइ स्वच्छता सम्बलवि लजङ्गि प्रशारण । 

३ रेलडयो सोसाइटी 

एफएम 

 कोरोना तथा सरसफाइ स्वच्छता सम्बलवि लजङ्गि प्रशारण । 

४ रेलडयो बालन्नगढी 

एफएम 

 उपाध्यक्षज्यूको सवदेश सलहत कोरोना तथा सरसफाइ स्वच्छता सम्बलवि 

लजङ्गि प्रशारण । 

५ फ्िेक्स  कोरोना सम्बविी  जानकारी 

अनसुचूी ५ : जनशलक्त लववरण 
 

क्र.सां. कमिचारीको नाम कायाििय पद जम्मा 

अनमुालनत 

योगदान 

(मलहनामा) 

क. गाउँपालिका सहयोग ईकाइ अवतरगत रहने गररीः 

१ 
कृष्ण बहादरु 

रावि 

रामारोशन गाउँपालिका / ग्रालमण 

जिश्रोत धयवस्थापन पररयोजना, 

अछाम 

गाउँपालिका जिश्रोत 

अलिकृत 

१२ 

२ गणेश बहादरु 

कठायत 

ग्रालमण जिश्रोत धयवस्थापन 

पररयोजना, अछाम 

प्रालवलिक सहजकताि १२ 

३ देवेवर प्रसाद 

भाट 

ग्रालमण जिश्रोत धयवस्थापन 

पररयोजना, अछाम 

जीलवकोपाजिन 

सहजकताि 

१२ 

ि. सहयोगी सांस्था अवतरगत रहन े

१ लहरेण्ड कुमार 

भण्डारी 

रामारोशन गाउँपालिका / ग्रालमण 

जिश्रोत धयवस्थापन पररयोजना, 

रुडेक नेपाि 

क्रफल्ड सांयोजक १० 

२ कृष्ण साउद सब इलवजलनयर ८ 

३ गणेश दजी जिस्रोत प्रालवलिक १२ 

४ नर बहादरु 

साउद 

जिस्रोत प्रालवलिक १२ 

५ पदम बहादरु 

रोकाया 

जिस्रोत प्रालवलिक १० 
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६ कािु ससँह लवक सरसफाइ तथा 

स्वच्छता प्रवर्द्िक 

१० 

७ उर्मििा कुमारी 

िनाि 

सरसफाइ तथा 

स्वच्छता प्रवर्द्िक 

१० 

८ भुपेवर भण्डारी जीलवकोपाजिन प्रवर्द्िक १० 

 
  
 
 
 


