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आर्थयक वर्य २०७६/७७ को 
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परियोजना 
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इकाई 
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आर्थयक वर्य २०७६/७७ को प्रगलतको सािाांश  

स्थानीय तहको नाम: मोहन्याल गाउँपाललका  

परियोजनाको नाम: ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चिण 

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

क. आर्थयक प्रगलत सािाांश 
परियोजनाको लालग यस 

आ.व. को कुल बजटे तथा 

िचयको अवस्था (रु. 

हजािमा) (दातृ लनकाय, 

नेपाल सिकाि तथा स्थानीय 

तह समेत) 

शीर्यक बजटे लनकासा िचय िचय % 

पुजँीगत: १९४१९ १९७५६ १९६९८ १०२ 

काययक्रम / 

चालु: 
८३७२ ६५८४ ६२४० ७५ 

जम्मा: २७७९१ २६३४० २५९३८ ९३ 

स्रोतगत रुपमा आर्थयक 

वर्यको बजटे तथा िचयको 

अवस्था (रु. हजािमा) 

लगानीको 

स्रोत 
बजटे लनकासा िचय िचय % 

स्थानीय तह २४५१ २९९९ २९९९ १२२ 

नपेाल सिकाि ७७४० ७७४० ७३३८ ९५ 

दातृ लनकाय  

(GoF / EU) 
१७६०० १५६०१ १५६०१ ८९ 

जम्मा 

(WRDF): 
२७७९१ २६३४० २५९३८ ९३ 

उपभोक्ताको 

(Cash) 
१००८ १००८ १००८ १०० 

उपभोक्ताको 

(Kind) 
१७०३४ १७०३४ १७०३४ १०० 

जम्मा 

(उपभोक्ता): 
१८०४२ १८०४२ १८०४२ १०० 
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कुल जम्मा: ४५८३३ ४४३८२ ४३९८० ९६ 
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ि. भौलतक प्रगलत सािाांश 
नलतजा १: िानपेानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता 

 

क्षते्र 

आ.व. 

२०७६/७७ को 

लक्ष 

आ.व. 

२०७६/७७ को 

उपललधि 

Phase III को 

हालसम्मको 

उपललधि 

सांिचनाहरु (Schemes): 

िानेपानी आयोजनाको सांख्या (IPC  ि IPC*) ५ ५ १७ 

िानेपानी आयोजनाको सांख्या (IPO)  ५  

िानेपानी आयोजनाबाट लाभालन्वत जनसांख्या (IPC  ि 

IPC*) 

२८९० २८९० ९२७६ 

िानेपानी आयोजनाबाट लाभालन्वत जनसांख्या (IPO)  २४४०  

सांस्थागत शौचालय (IPC  ि IPC*) १ १ ४ 

सांस्थागत शौचालय (IPO)  ०  

सिसफाइ तथा स्वच्छता सांिचनाहरु:    

हातिुने स्थान (घि सांख्या) ३०० २०० ६०० 

चाांग (घि सांख्या) ३०० २०० ४०० 

अन्य (घि सांख्या) ३०० २२९ १२०० 

अन्य सचूकाांकहरु: 

घिभेट    

प्रथम पटक ६०० ६२५ १५०० 

दोस्रो पटक ३०० ११२ १२०० 

तेस्रो पटक १०० ४ ५०० 

चौथो पटक ५० ० ५० 

पूणय सिसफाइयुक्त िानेपानी आयोजना घोर्णा २ ० ० 

िानेपानी आयोजनाअन्तगयतको पूणय सिसफाइयुक्त घि 

सांख्या 

३०० २०० २०० 

School WASH (3 – Star model)    

१ – तािा पुगेको लवद्यालय सांख्या ५० २० २० 

२ – तािा पुगेको लवद्यालय सांख्या ३० ६ ६ 

३ – तािा पुगेको लवद्यालय सांख्या २ ० ० 

ताललम, गोष्ठी तथा अलभयानहरु: 

िानेपानी, पानी गुणस्ति तथा स्वच्छता सम्बलन्ि 

आयोजनास्तिमा सम्पन्न ताललम, गोष्ठी तथा अलभयानहरु 

२० 

 

३५  
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िानेपानी, पानी गुणस्ति तथा स्वच्छता सम्बलन्ि 

गाउँपाललका तथा वडास्तिमा सम्पन्न ताललम, गोष्ठी तथा 

अलभयानहरु 

२० १०  
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नलतजा २: जीलवकोपाजयन प्रवर्द्यन 

 

क्षते्र 

आ.व. 

२०७६/७७ को 

लक्ष 

आ.व. 

२०७६/७७ को 

उपललधि 

Phase III को 

हालसम्मको 

उपललधि 

ससांचाई आयोजनाको सांख्या (IPC  ि IPC*) ० ० ० 

ससांचाई आयोजनाको सांख्या (IPO)  ०  

ससांचाई आयोजनाबाट लाभालन्वत जनसांख्या (IPC  ि 

IPC*) 

० ० ० 

ससांचाई आयोजनाबाट लाभालन्वत जनसांख्या (IPO)  ०  

बहुउपयोगी आयोजनाको सांख्या (IPC  ि IPC*) ० ० ० 

बहुउपयोगी आयोजनाको सांख्या (IPO)  ०  

बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभालन्वत जनसांख्या (IPC  

ि IPC*) 

० ० ० 

बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभालन्वत जनसांख्या (IPO)  ०  

जीलवकोपाजयन सांिचना लनमायण (IPC ि IPC*) ० ० 0 

जीलवकोपाजयन सांिचना लनमायण (IPO)  ०  

आिािभूत जीलवकोपाजयन (घिवािी): 

घिवािी सम्बलन्ि ताललम सांख्या (नयाँ) २० २० ४५ 

घिवािी सम्बलन्ि ताललम सांख्या (पुनतायजगी) २ ५ २५ 

घिवािी तयाि गिेका घि सांख्या ५०० ५२० १४६६ 

घिवािीबाट लाभालन्वत जनसांख्या २६२५ ३०६० ८०२७ 

Advanced Livelihood 

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

etc.) ताललम सांख्या 

४ २  

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

etc.) ताललममा सहभागी सांख्या 

३० ४ २६ 

लघुउिम तथा कृलर् व्यवसायको सांख्या ० ० १ 

लघुउिम तथा कृलर् व्यवसायमा सहभागी सांख्या ० ० ३५ 

गोष्ठी तथा अलभयानहरु: 

जीलवकोपाजयन तथा सहकािी सम्बलन्ि समुदायस्तिमा 

सम्पन्न गोष्ठी तथा अलभयानहरु (सांख्या) 

२२ २५ ५२ 

जीलवकोपाजयन तथा सहकािी सम्बलन्ि गाउँपाललका तथा 

वडास्तिमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अलभयानहरु (सांख्या) 

० ० ० 
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जीलवकोपाजयन तथा सहकािी सम्बलन्ि समुदायस्तिमा 

सम्पन्न गोष्ठी तथा अलभयानहरुमा सहभागी सांख्या 

० ० ० 

जीलवकोपाजयन तथा सहकािी सम्बलन्ि गाउँपाललका तथा 

वडास्तिमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अलभयानहरुमा सहभागी 

सांख्या 

० ० ० 

 

 

 

 

 

नलतजा ३: जलवायु परिवतयन अनकुुलन / प्रकोप जोलिम न्यनूीकिण 

 

क्षते्र 

आ.व. 

२०७६/७७ को 

लक्ष 

आ.व. 

२०७६/७७ को 

उपललधि 

Phase III को 

हालसम्मको 

उपललधि 

सुिारिएको चुल्हो (ICS) लनमायण सांख्या २०० २२९ २२९ 

सुिारिएको चुल्हो (ICS) बाट लाभालन्वत जनसांख्या १०५० १३४५ १३४५ 

सुिारिएको पानी घट्ट (IWM) लनमायण सांख्या २ २ ४ 

सुिारिएको पानी घट्ट (IWM) बाट लाभालन्वत जनसांख्या ३५० ३७८ ८७७ 

जलवायु परिवतयन अनुकुलन / प्रकोप जोलिम न्यूनीकिण 

सम्बलन्ि भौलतक क्रक्रयाकलापहरु 

५ ५ १२ 

जलवायु परिवतयन अनुकुलन / प्रकोप जोलिम न्यूनीकिण 

सम्बलन्ि समुदायस्तिमा गरिएको ताललम, गोष्ठीहरु 

५ ५ १२ 

जलवायु परिवतयन अनुकुलन / प्रकोप जोलिम न्यूनीकिण 

सम्बलन्ि गाउँपाललका तथा वडास्तिमा गरिएको ताललम, 

गोष्ठीहरु 

२ १ २ 

 

नलतजा ४: क्षमता लवकास 

 

क्षमता लवकास सम्बलन्ि क्रक्रयाकलापहरुको बँुदागत सािाांश: 

 योजनाहरूमा सांचाललत चिणबद्द ताललम तथा अलभमुलिकिणबाट ४३२ जना प्रलशलक्षत 

भएकाछन् । 

 गाउँपाललका स्तिमा सांचाललत ताललम तथा गोष्ठी अलभमुलिकिणबाट ६५ जनाले ताललम प्राप्त 

गिेकाछन् । 
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 सुिारिएको चुलो ताललमबाट ७ जनाले ताललम प्राप्त गिेकाछन् । 

 लबद्यालय ि वडा स्तिमा सांचाललत पूणय सिसफाइ ताललमबाट १७३ जना लाभालन्वत 

भएकाछन् । 
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आर्थयक वर्य २०७६/७७ को वार्र्यक प्रगलत प्रलतवदेन 
 

१. पषृ्ठभलूम 

 

कणायली ि सुदिू पलिम प्रदशेका ग्रामीण क्षेत्रमा न्यायोलचत, समतामूलक तथा क्रदगो रूपमा पानीको 

उपयोगको माध्यमबाट स्थालनय जनताहरूको जीवन स्ति सुिाि तथा लजलवकोपाजयनका अवसिहरूको 

वृक्रद गने लक्ष्यका साथ नेपाल सिकाि ि गणतन्त्र क्रफनल्यान्ड सिकाि बीच सम्झौता भइय आर्थयक बर्य 

२०६३।०६४ दलेि यस क्षेत्रकका १० लजल्लाहरु (अछाम, बैतडी, बझाांग, बाजुिा, दाचुयला, डडेल्िुिा, 

डोटी, कैलाली, हुम्ला ि दैलेि) मा सफलता पूवयक लनिन्ति सांचालन भइिहकेो ग्रामीण जलश्रोत 

व्यवस्थापन परियोजना िाज्यको पुनसंिचना सांगै नेपालको सांलबिान २०७२ ि स्थालनय सिकाि सांचालन 

ऐन २०७४ को ममय अनुरुप आर्थयक बर्य २०७४।०७५ को आिम्भ दलेि नै स्थालनय सिकाि मातहत 

कायायन्वयन भइिहकेो छ । 

नेपालमा सांलघयताको कायायन्वयन सांगै नेपालको सांलबिान २०७२ ले परिकल्पना गिे बमोलजम स्थालनय 

लबकास लनमायणको लजम्मेवािी स्थालनय तहको काँिमा आएको छ । सांघ ि प्रदशेको  सांयुत्त अलिकाि 

सुलचमा भएका बाहके स्थालनय तहका लबलभन्न २२ वटा अलिकािहरू नेपालको सांलबिान २०७२ को 

अनुसुलच ८ मा व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसाि स्थालनय स्तिका जनसिोकािका सबै लवर्यवस्तुहरूको 

योजना तजुयमा, कायायन्वयन, अनुगमन तथा मूल्याांकन स्थालनय तहको लजम्मेवािी लभत्र पदयछ । 

यस गाउँपाललकामा परियोजना कायायन्वयनका लालग लमलत २०७४ भाद्र १ गते स्थालनय पूवायिाि लवकास 

तथा कृलर् सडक लवभाग, यस गाउँपाललका ि लजल्ला समन्वय सलमलत बीच समझदािी पत्रमा हस्ताक्षि 

सम्पन्न भएको हो । सोही समझदािी पत्रमा उल्लेि भएका बँुदाहरू तथा परियोजनाको लस्वकृत 

परियोजना कायायन्वयन लनदलेशकामा उल्लेि भएका प्राविानहरू मातहत िही  आर्थयक बर्य 

२०७६।०७७ मा क्रकटान गरिएका लक्ष बमोलजम हाँलसल गरिएका उपलधिीहरु आइपिेका समस्याहरु 

लगायत लवर्यहरुको लवश्लेर्ण गिी यो वार्र्यक प्रलतवेदन तयाि गरिएको छ । 

आर्थयक बर्य २०७६।०७७ मा परियोजना अन्तिगत कूल लबलनयोलजत िकम मध्ये ९५ प्रलतशत िकम 

लनकासा भइ ९३ प्रलतशत िचय भएको छ । जसमध्ये नेपाल सिकाि पुँजीगत तफय को रू ५८,०००।०० 

िकम क्रिज भएको छ भने दातृ लनकाय अन्तिगतको िकम लनकासा अनुसाि िचय भएको छ । स्थालनय 

तहको लवलनयोलजत रू २४,५१,५२०।०० भए पलन रू. २९,९९,०९५।०० िचय भएको छ । यस स्थालनय 

तहमा बजेटको तुलनामा ९३ प्रलतशत आर्थयक प्रगलत हालसल भएको छ । 
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तजुयमा गरिएका १३ वटा भौलतक लनमायण तफय का योजनाहरु मध्ये ८ वटा योजनाहरू सम्पन्न भएकाछन् 

भने ५ वटा लनमायणालिन योजनाहरू आगामी बर्य समेत लनिन्ति रुपमा लनमायण हुने गरि लजम्मेवािी सरि 

गएकाछन् । मालथ उल्लेलित सम्पन्न योजनाहरुबाट  ५४२ घििुिीका ३४३४ जना जनसांख्या लाभालन्वत 

भएकाछन् ।  

कोलभड १९ का कािण लनमायण चिणमा िहकेा योजनाहरुमा लनमायण सामाग्रीको अभाव भइ उल्लेख्य 

प्रगलत हालसल हुन नसके पलन भौलतक प्रगलत ८० प्रलतशत भन्दा मालथ िहकेो  छ । चालु तफय का 

काययक्रमहरु क्षमता लवकास ताललम तथा गोष्ठीहरु पूिा गनय सक्रकएन भने समग्रमा चालु तफय  पलन ७५ 

प्रलतशत काययक्रम सम्पन्न गरिएक छन् । 

यस प्रलतवेदनमा मोहन्याल गाउँपाललकामा ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तगयत हालसल 

भएको प्रगलत तथा सम्पन्न हुन नसकेका क्रक्रयाकलापहरू तथा आइपिेका समस्याहरुलाइय सांलक्षप्त रूपमा 

प्रस्तुत गरिएको छ । यस प्रलतवेदनले गाउँपाललका परियोजना व्यवस्थापन सलमलत तथा परियोजना 

सहयोग इकाइ, परियोजना समन्वय कायायलयलाइय समेत भलवष्यमा परियोजनालाइय थप प्रभावकािी 

बनाउनको लालग चाल्नु पने आवश्यक कदमको बािेमा मागयदशयन प्रदान गने अपेक्षा गरिएको छ ।  
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२. लक्ष बमोलजम उपलधिी 

२.१ “जलउपयोग गुरुयोजना / जीलवकोपाजयन काययन्वयन योजना” को काययन्वयन प्रगलत 

२.१.१. जलउपयोग गुरुयोजनाको कायायन्वयन सम्बलन्ि महत्वपूणय प्रगलतहरु: 

 जलउपयोग गुरुयोजना / जीलवकोपाजयन काययन्वयन योजना गाउँ सभाले पारित गरि अनुसिण 

गने लनणयय गिेको छ । 

 जलउपयोग गुरुयोजनाको प्राथलमकता अनुसाि योजनाहरु कायायन्वयन भइिहकेा छन् । 

२.१.२. जीलवकोपाजयन कायायन्वयन योजनाको काययन्वयन सम्बलन्ि महत्वपूणय प्रगलतहरु: 

 जीलवकोपाजयन कायायन्वयन योजनालाइय अनुसिण गिी जीलवकोपाजयन सम्बलन्ि क्रक्रयाकलापहरू 

सांचालन गने लनणयय भएको छ । 

 घिवािी व्यवस्थापन ताललमहरूबाट घिवािी व्यवस्थापन गने घििुिीहरूमा बृलर्द् भएको छ । 

२.२ भौलतक प्रगलत 

गाउँपाललकामा आर्थयक वर्य २०७६/७७ मा भौलतक लनमायणतफय  हालसल गरिएको प्रमुि उपलधिी 

बँुदागत रुपमा लनम्न बमोलजम प्रस्तुत गरिएको छ  

 ५ वटा िानेपानी तथा सिसफाइ योजनाहरुको लनमायण कायय सम्पन्न भएको छ । 

 २ वटा सुिारिएको घट्ट सम्पन्न भएका छन् । 

 १ वटा लबद्यालय शौचालय लनमायण भएको छ । 

 २२९ वटा सुिारिएको चुलो लनमायण भएका छन् । 

 ५६ वटा पक्की चाांग जुठ्यान लनमायण भएका छन् । 

ताललका २.१: यस आर्थयक वर्यमा हालसल गरिएको भौलतक उपलधिी 

क्र.सां. 

 

योजनाको प्रकाि 

 

सम्पन्न गने लक्ष हालसल भएको 

उपलव्िी 

प्रगती प्रलतशत (%) 

योजना 

सांख्या 

लाभालन्वत 

जनसांख्या 

योजना 

सांख्या 

लाभालन्वत 

जनसांख्या 

योजना 

सांख्या 

लाभालन्वत 

जनसांख्या 

१ िानेपानी 

योजनाहरु 

५ २८९० ५ २८९० १०० १०० 
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२ ससँचाई 

योजनाहरु 

० ० ० ० ० ० 

३ सांस्थागत 

चपीहरु (सांख्या) 

१ १६६ १ १६६ १०० १०० 

४ घिबािी 

व्यवस्थापन 

(घििुिी) 

२० ५०० २० ५२० १०० १०४ 

५ सुिारिएको 

चुल्हो 

२०० १०५० २२९ १३४५ ११४।५ १२८ 

६ सुिारिएको 

पानी घट्ट 

(सांख्या) 

२ ३०० २ ३७८ १०० १२६ 

७ सुिारिएको चाांग 

(सांख्या) 

२०० १०५० ५६ ३०२ २८ २८।७६ 

ताललका २.२: यस आर्थयक वर्यमा सम्पन्न भएका आयोजनाहरु 

क्र.सां. के्षत्र आयोजनाको नाम आयोजनाको सांलक्षप्त लवविण 

१ िानेपानी  भालुिोला पूवयसोल्टा ललस्टांग 

िानेपानी तथा सिसफाइ 

योजना  

मोहन्याल ६ मा सांचाललत योजनामा 

२ वटा सोलाि लल्ट प्रणालीबाट ४४ 

वटा िािाहरूबाट २६१ घििुिीका 

१७१४ जनसांख्या लाभालन्वत 

भएकाछन् । लबद्यालय, वडा कयायलय 

ि इलाका प्रहिी कायायलयलाइय १-१ 

िािाबाट सेवा पुगेको छ । 

२ िानेपानी करिउि िानेपानी तथा 

सिसफाइ योजना 

२५ घििुिीका १५८ जना लाभालन्वत 

भएको यस योजनामा १३ वटा 

सावयजलनक िािा िहकेा छन् । यस 

योजनाबाट ४ नां. वडा कायायलयलाइय 

समेत सुलविा पुगेको छ । 
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३ िानेपानी  सुनपाल िानेपानी तथा 

सिसफाइ योजना 

यस योजनाबाट ५० घििुिीका २९८ 

जनसांख्या लाभालन्वत भएका छन् । १ 

वटा लवद्यालय ि १६ वटा सावयजलनक 

िािाहरू गिी जम्मा १७ वटा 

िािाहरूबाट सेवा सांचालन भइय िहकेो 

छ । 

४ िानेपानी  पण्डौन िानेपानी तथा 

सिसफाइ योजना 

यस योजनामा १ लबद्यालय ि ११ वटा 

सामुक्रदयक िािाहरूबाट २८ 

घििुिीका १४९ जना लाभालन्वत 

भएका छन् । 

५ िानेपानी  जीिापानी िानेपानी तथा 

सिसफाइ योजना 

११० घििुिीका ५७१ जनसांख्यालाइय 

सेवा पुगेको यो योजनामा ३१ वटा 

सामुक्रदयक िािा ि १ वटा लबद्यालय 

िािा गिी जम्मा ३२ वटा िािा िहकेा 

छन् ।  

६ सांस्थागत 

शौचालय 

नवदगुाय आलव लबद्यालय 

शौचालय लनमायण योजना 

मोहन्याल ३ ताम्चा गाउँमा िहकेो 

नवदगुाय आलवमा शौचालय नभएकाले 

लशक्षक तथा लबद्याथीलाइय समस्या 

िहकेोमा शौचालय लनमायण पलछ 

१६६ जना वालवाललका तथा 

लशक्षकहरुलाइय सहज सुलबिा पुगेको 

छ । 

७ सुिारिएको 

पानी घट्ट 

पण्डौन सुिारिएको घट्ट 

योजना 

यस योजनाबाट स्थालनय समुदायका 

४४ घिका २३५ जना लाभालन्वत 

भएका छन् । 

८ सुिारिएको 

पानी घट्ट 

लपपलीिेत गेदान सुिारिएको 

घट्ट योजना 

यस योजनाबाट स्थालनय समुदायका 

२४ घिका १४३ जना लाभालन्वत 

भएका छन् । 

९ अन्य सिसफाइ 

स्वच्छता 

सांिचना 

छडीिोला सुिारिएको चुलो 

चाांग लनमायण योजना 

छडीिोला िानेपानी तथा सिसफाइ 

योजना अन्तगयत ५६ वटा सुिारिएको 

चुलो ि ६ वटा चाांग लनमायण भएका 

छन् भने अन्य लनमायणका क्रममा िहकेा 

छन् । 
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१० अन्य सिसफाइ 

स्वच्छता 

सांिचना 

माललका सुिारिएको चुलो 

चाांग लनमायण योजना 

जुगेपानी िानेपानी तथा सिसफाइ 

योजना अन्तगयत ७३ वटा सुिारिएको 

चुलो ि ३० वटा चाांग लनमायण भएका 

छन् भने अन्य लनमायणालिन िहकेा छन् 

। 

११ अन्य सिसफाइ 

स्वच्छता 

सांिचना 

सोल्टा सुिारिएको चुलो चाांग 

लनमायण योजना 

भालुिोला पूवयसोल्टा िानेपानी तथा 

सिसफाइ योजना अन्तगयत ५० वटा 

सुिारिएको चुलो लनमायण भएका छन् 

। 

१२ अन्य सिसफाइ 

स्वच्छता 

सांिचना 

ताम्चा सुिारिएको चुलो चाांग 

लनमायण योजना 

ताम्चा िानेपानी तथा सिसफाइ 

योजना अन्तगयत ५० वटा सुिारिएको 

चुलो लनमायण भएका छन् । 

१३ अन्य सिसफाइ 

स्वच्छता 

सांिचना 

पण्डौन िानेपानी तथा 

सिसफाइ योजना चाांग लनमायण 

पण्डौन िानेपानी तथा सिसफाइ 

योजना अन्तगयत २० वटा चाांगहरु 

लनमायण भएका छन् । 

तपसील बमोलजमको कािणले लक्ष गरिए बमोलजम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षीत उपलधिी 

हालसल हुन सकेन । 

ताललका २.३: लक्ष बमोलजम भौलतक उपलधिी हालसल हुन नसकु्नको कािण 

क्र. 

सां. 

लक्ष बमोलजम उपलधिी हालसल हुन नसकु्नको 

कािण  

भलवष्यमा यस प्रकािको समस्या आउन 

नक्रदनको लालग गाउँपाललका परियोजना 

व्यवस्थापन सलमलतको िणनीलत 

१ सुिारिएको चुलो चाांग लनमायणको सम्झौता 

लगत्तै कोलभड १९ का कािण दशेभिी 

लकडाउन भइ लसमेन्टको अभाव हुनु । 

उक्त योजनाहरुमा बाँकी िहकेा चाांग लनमायण 

काययलाइय आगामी बर्य लनिन्तिता क्रदने । 

२ सहयोगी सांस्थाका प्रालवलिक कमयचािीहरु 

फेिबदल हुनु । 

सहयोगी सांस्थालाइय कमयचािी फेिबदल नगनय 

सुझाव क्रदने । 

 

२.३ क्षमता लवकास 

आर्थयक वर्य २०७६/०७७ मा यस गाउँपाललकामा क्षमता लवकास तफय  हालसल भएका प्रमुि उपलधिीहरु 

लनम्न बमोलजम िहकेा छन् । 

 िानेपानी तथा सिसफाइ योजनाहरुमा चिणबर्द् कायय पद्दलतका ताललमहरुबाट ४३२ जना 

प्रलशलक्षत भएका छन् । 
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 घिवािी व्यवस्थापन नयाँ तथा पुनतायजगी ताललमहरुबाट ५६७ जनाले ताललम प्राप्त गिेका छन् 

। 

 सिसफाइ तथा स्वच्छता सम्बलन्ि ताललमहरुबाट १५४ जना प्रलशलक्षत भएका छन् । 

 सुिारिएको चुलो लनमायण ताललमबाट ७ जनाले ताललम प्राप्त गिेका छन् । 

 गाउँपाललका स्तरिय क्षमता लबकास ताललम  ६५ जनाले ताललम पाएका छन् । 

 स्थालनय श्रोत व्यलक्तका रुपमा २ जना मयायक्रदत मलहनावािी स्वच्छता प्रवर्द्यक ि जीलवकोपाजयन 

तफय  २ जना स्थालनय श्रोत व्यलक्त गरि ४ जनाले ताललम पाएका छन् । 

ताललका २.४: क्षमता लवकास तफय  प्रलशलक्षत जनशलक्तको लवविण सािाांश 

क्षमता अलभवलृर्द् 

क्रक्रयाकलाप 

दललत 

मलहला 

दललत 

परुुर् 

जनजाती 

मलहला 

जनजाती 

परुुर् 

अन्य 

मलहला 

अन्य 

परुुर् 

जम्मा 

मलहला 

जम्मा 

परुुर् 

िानेपानी योजना 

चिणवर्द् काययपर्द्लत 

वमोलजमका तललम 

३३ ५९ १०१ ११४ ६६ ५९ २०० २३२ 

सिसफाइ, स्वच्छता 

तथा मलहनावािी 

व्यवस्थापन सम्बन्िी 

ताललमहरु 

१५ ११ ९ २१ ६६ ५६ ९० ८८ 

लजवीकोपाजयन तथा 

सहकािी लवकाससांग 

सम्बलन्ित ताललमहरु 

१५६ १९ १०३ ४० २१६ ३५ ४७५ ९४ 

स्थानीय स्रोत व्यलक्त 

लवकाससांग सम्बलन्ित 

प्रालवलिक ताललमहरु 

२ ० १ १ ० ० ३ १ 

जलउपयोग तथा 

जीलवकोपाजयन 

कायायन्वयन 

गुरुयोजनासांग 

सम्बलन्ित ताललमहरु 

० ० ० ० ० ० ० ० 

नवीकिणीय उजाय तथा 

जलवायु परिवतयन सांग 

सम्बलन्ित ताललमहरु 

० १ १ ५ २ ११ ३ १७ 
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गाउँपाललकास्तिीय 

क्षमता लवकास 

ताललमहरु 

३ ६ ४ ११ १० १२ २७ २९ 

जम्मा: २०९ ९६ २१९ १९२ ३६० १७३ ७९८ ४६१ 

प्रलतशत २४ ३३ ४३ १०० 
 

ताललमको लवस्तृत लवविण अनुसूची २ मा क्रदइएको छ ।  

२.४ जीलवकोपाजयन काययक्रम 

यस आर्थयक वर्यमा जीलवकोपाजयन तफय  यस गाउँपाललकामा लनम्न बमोलजमको प्रमुि उपलधिी हालसल 

भएको छ ।  

१. घिबािी:  

 आिािभुत घिवािी व्यवस्थापन ताललम २० वटा समुहमा सांचालन गरिएको छ । जसबाट 

५२० जनाले घिवािी व्यवस्थापन सम्बलन्ि ताललम पाएका छन् । 

 हाल सम्म १४६६ घििुिीले घिवािी व्यवस्थापन गिेका छन् । 

२. आयआजयन:  

 गत आवमा मोहन्याल ५ को साल्घाडीमा सांचाललत नमुना केिा िेती आयआजयन समूह 

सक्रक्रय रुपमा केिा िेतीमा लागेको ि ३५ वटा घििुिी प्रत्यक्ष लाभालन्वत भएका छन् । 

आगामी आवमा केिा उत्पादन भइ आयआजयन हुने भएको छ ।                    

३. स्थानीय स्रोत व्यलक्त उत्पादन:  

 यस गाउँपाललकामा २ जना मयायक्रदत मलहनावािी स्वच्छता सहजकताय ि २ जना स्थालनय 

श्रोत व्यक्तीले ताललम प्राप्त गिी काम गरििहकेा छन् । 

ताललका २.५: घिबािी व्यवस्थापन गने घिििुी लवविण 

 

वडा 

नां. 

अलघल्लो आ.व. सम्म यस आ.व. मा परियोजनाको तसे्रो चिणको कुल 

जम्मा 

दलल

त 

जनजात

ीी 

अन्य जम्मा दलल

त 

जनजात

ीी 

अन्य जम्मा दलल

त 

जनजात

ीी 

अन्य जम्मा 

१ १ ४६ १ ४८ ० ० ० ० १ ४६ १ ४८ 

२ 
३९ १०१ १०

३ 

२४

३ 
१ 

१३ ३६ ५० ४० ११४ १३

९ 

२९३ 

३ ३ ५ १७ २५ ३३ ७ १४ ५४ ३६ १२ ३१ ७९ 



मोहन्याल गाउँपाललका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चिणको बार्र्यक प्रगलत प्रलतबेदन (२०७६/७७) 

17 | पा ना  

 GOVERNMENT OF NEPAL 

४ 
१४ ६८ ८७ १६

९ 
० 

० ० ० १४ ६८ ८७ १६९ 

५ 
१२ १७६ २ १९

० 
५ 

७९ २ ८६ १७ २५५ ४ २७६ 

६ 
१०

० 

२७ १४

४ 

२७

१ 
३९ 

० 
७६ 

११

५ 

१३

९ 

२७ २२

० 

३८६ 

७ 
० ० ० ० ९० ४ १२

१ 

२१

५ 

९० ४ १२

१ 

२१५ 

जम्म

ीा 
१६

९ 
४२३ 

३५

४ 

९४

६ 

१६

८ 
१०३ 

२४

९ 

५२

० 

३३

७ 
५२६ 

६०

३ 

१४६

६ 
 

ताललका २.६: आयआजयन सम्बन्िी लवविण 

 

क्र.सां. 

 

आयआजयन क्रक्रयाकलापहरु 
व्यवसाय गने जम्मा व्यलक्त 

दललत जनजाती अन्य जम्मा 

१ व्यवसालयक तिकािी तथा मसला िेती ० ० ० ० 

२ व्यवसालयक फलफूल िेती  केिा िेती ० ३५ ० ३५ 

३ लघुउद्यम व्यवसाय ० ० ० ० 

४ बहुद्देश्यीय नसयिी व्यवस्थापन ० १ १ २ 

५ एग्रोभेट  ० ० ० ० 

hDdf  ० ३६ १ ३७ 
 

तललका २.७: सहकािी सम्बन्िी लवविणः   सहकािी सांस्था नभएको 

क्र.सां. 

 

सूचकहरु 
परियोजनाको प्रालवलिक सहयोग प्राप्त सहकािीको नाम 

लकेवसेी साना क्रकसान कृलर् 

सहकािी सांस्था लललमटेड 

नवजागिण वचत तथा 

ऋण सहकािी सांसथा 

लललमटेड 

 

१ सहकािीमा आवर्द् 

उपभोक्ता सलमलत सांख्या 
   

क सामुदालयक सांस्था    

ि उपभोक्ता सलमलत    

ग घिवािी व्यवस्थापन 

समुह 
   

२ शेयि िनीहरुको सांख्या    

क मलहला     
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ि पुरुर्    

३ कुल सम्पत्ती रु.    

४ कुल ऋण लगानी रु    

५ असूली दि     

६ िुद नाफा रु    

७ ममयत सम्भाि कोर् 

लवलनयोजन रु 
   

८ जगेडा कोर् रु.    

९ सञ्चालन आत्मलनभयिता    
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३. अनगुमन तथा प्रलतबदेन 

ताललका ३.१: अनुगमन काययदलबाट योजनास्तिमा गरिएको अनुगमनको लवविण 

क्र.सां. योजनाको नाम चिणवर्द् काययपर्द्लत 

वमोलजम गनुयपने 

स्थलगत अनगुमन 

सांख्या 

स्थलगत 

अनगुमन 

गरिएको 

सांख्या 

गाउँपाललका 

कायायलयवाट 

अनगुमन मा 

सहभालग भएको 

सांख्या 

१. भालुिोला पूवयसोल्टा ललस्टांग िानेपानी 

तथा सिसफाइ योजना  

१ १ ५ 

२. करिउि िानेपानी तथा सिसफाइ योजना १ १ २ 

३. सुनपाल िानेपानी तथा सिसफाइ योजना १ १ २ 

४. पण्डौन िानेपानी तथा सिसफाइ योजना १ १ २ 

५. जीिापानी िानेपानी तथा सिसफाइ 

योजना 

१ १ २ 

६. नवदगुाय आलव लबद्यालय शौचालय लनमायण 

योजना 

२ २ २ 

७. ताम्चा िानेपानी तथा सिसफाइ योजना ३ २ १ 

८. छडीिोला िानेपानी तथा सिसफाइ 

योजना 

३ २ ३ 

९. जुगेपानी िानेपानी तथा सिसफाइ 

योजना 

३ २ २ 

१०. ओिलढुांगा बर्ायतको पानी सांकलन योजना ३ २ २ 

११. कुइने िानेपानी तथा सिसफाइ योजना ३ २ ५ 

 जम्मा २२ १७ २८ 

ताललका ३.२: गाउँपाललकाबाट परियोजनामा पशे भएका प्रलतवदेनहरु 

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

गरिएको प्रलतवदेन 

सांख्या 

समयमा पशे गनय 

नसक्रकएको प्रलतवदेन 

सांख्या 

१ मालसक आर्थयक प्रलतवेदन 

(फाँटबािी) 

१२ १२ ० 

२ प्रगलत प्रलतवेदन ६ ६ ० 

३ वार्र्यक प्रलतवेदन १ १ ० 

 जम्मा १७ १७ ० 

 

ताललका ३.३: अनुगमनमा औलँ्याइएका सुझाबहरुको कायायन्वयन 
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क्र.सां. अनगुमन लमलत अनगुमन टोलील ेक्रदएको 

सझुाब 

सझुावको कायायन्वयन लवविण 

१ २०७६।०७।२२ 

देलि 

२०७६।०८।०२ 

सम्म पलहलो 

अनुगमन 

 योजनाहरुमा उपभोक्ताको 

नगद सांकलन तथा बैंक 

िाता सांचालन गनुय पने । 

 योजनाहरुमा उपभोक्ताहरुले नगद सांकलन 

गिी बैंक दालिला गिेको । 

२ २०७७।०३।१२ 

देलि १६ सम्म 

दोश्रो अनुगमन 

 योजनाहरुको िातापाता 

व्यवस्थापन 

 पाइपलाइनमा भल 

तकायउने 

 योजनाहरुमा लजन्सी िाताहरु भिेको तथा 

लहसाव िािेको । 

 पाइपलाइनको भल तकायइएको । 

३ २०७६।११।१२ 

देलि १५ सम्म 

तेश्रो अनुगमन 

 बनेका सांिचनाहरुको 

सुिक्षा तथा भल पानी 

तकायउने । 

 ममयत सांभाि कोर् सांकलन 

तथा परिचालन । 

 योजनाहरुको क्रदगोपनाका 

लालग नीलत लनदेलशका 

बनाउने । 

 योजनाहरुको मुहानमा भल पानी तकायउने 

कायय गरिएको ि सांिचनाहरुको सुिक्षाथय 

काँडेताि थलप तािवाि लगाएको । 

 ममयतसांभाि कोर् लनयलमत सांकलन तथा 

परिचालन भइ िहकेो ि 

 आवश्यक नीलत लनदेलशकाहरु बनाइ लागू 

गने लनणयय भएको । 

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तजुयमा 

यस गाउँपाललकामा लबलभन्न लमलतमा परियोजना व्यवस्थापन सलमलतको बैिक बसी योजना तथा 

काययक्रमहरुको समीक्षा तथा योजना तजुयमा एवां नीलतगत लनणययहरु गरिएका लथए जुन तलको ताललकामा 

दिेाइएको छ । 

ताललका ४.१: गाउँपाललका परियोजना व्यवस्थापन सलमलतको बिैक 

बिैक 

नां. 

लमलत प्रमिु छलफल तथा लनणययहरु 

१ २०७६।०४।१८  बार्र्यक कायय सम्पादन मुल्याांकन ि सहयोगी सांस्थाको सम्झौता 

नलवकिण सम्बलन्ि । 

२ २०७६।०५।२३  सहयोगी सांस्थाको कमयचािी सम्बन्िमा । 

३ २०७६।०६।२८  कायय प्रगलत समीक्षा सम्बन्िमा । 

४ २०७६।०७।१५  लबद्यालय शौचालय लनमायण ि एग्रोभेट छनौट । 

५ २०७६।०८।०२  प्रगलत समीक्षा सम्बन्िमा । 

६ २०७६।०८।२३  स्थालनय श्रोत व्यक्ती परिचालन । 
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७ २०७६।०९।११  मयायक्रदत मलहनावािी स्वच्छता सहजकताय छनौट तथा ताललम 

सम्बन्िमा । 

८ २०७६।१०।०२  बार्र्यक लस्वकृत काययक्रम सांशोिन सम्बन्िमा । 

९ २०७६।११।२९  मयायक्रदत मलहनावािी स्वच्छता सहजकताय परिचालन । 

१० २०७७।०१।११  योजनाहरुको काम सम्बन्िमा । 

११ २०७७।०१।१९  योजनाहरुको सावयजलनक सुनुवाइ तथा जनसुनुवाइ सम्बन्िमा । 

१२ २०७७।०२।०७  बजेट सांशोिन सम्बन्िमा । 

RMSU तथा SO को सांयकु्त मालसक विैक 

१ २०७६।०४।२८  बार्र्यक कायय योजना तयािी सम्बन्िमा । 

२ २०७६।०५।३०  लस्वकृत वार्र्यक कायय योजना अनुसािका क्रक्रयाकलाप सांचालन तथा 

हाल सम्मको प्रगलत । 

३ २०७६।०६।२७  कायय प्रगलत समीक्षा । 

४ २०७६।०७।२०  लनमायण चिणका योजनाहरुको तेश्रो अनुगमन सम्बन्िमा । 

५ २०७६।०८।२५  भालुिोला पूवय सोल्टा िानेपानी सम्बन्िमा । 

६ २०७६।०९।२४  चुलो चाांग लनमायण सम्बन्िमा । 

७ २०७६।१०।२६  कायय प्रगलत समीक्षा सम्बन्िमा । 

८ २०७६।११।२३  सिसफाइ स्वच्छता अलभयान तथा लक्ष्य सम्बन्िमा । 

९ २०७६।१२।०७  िानेपानी योजनाहरुको भौलतक प्रगलत सम्बन्िमा । 

१० २०७७।०१।१८  कोलभड १९ सुिक्षा जनचेतना तथा योजनाको काम सुचारु सम्बन्िमा 

। 

११ २०७७।०२।१६  कुइने िानेपानी योजना सम्बन्िमा । 

१२ २०७७।०३।३०  बार्र्यक प्रगलत समीक्षा सम्बन्िमा । 

५. नीलत तजुयमा 

यस गाउँपाललकामा परियोजनाको सहयोगमा हाल सम्म तपलशल बमोलजमका नीलतहरु तजुयमा गरिएका 

छन् । 

 जलश्रोत लनयमावली २०७७ 

 मयायक्रदत मलहनावािी स्वच्छता लनदलेशका २०७७ 

 िानेपानी , सिसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन लनदलेशका २०७७ 



मोहन्याल गाउँपाललका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चिणको बार्र्यक प्रगलत प्रलतबेदन (२०७६/७७) 

22 | पा ना  

 GOVERNMENT OF NEPAL 

६. सहकायय 

यस गाउँपाललकामा यस बर्य लनम्नानुसािका लनकायसांग समन्वय गिी लबलबि काययक्रम सांचालन 

गरिएकाछन् । 

ताललका ६.१: परियोजनासगँ सम्बलन्ित कृयाकलापहरुमा सहकायय 

क्र.सां. लनकायको नाम काययक्रम सहकाययको प्रकाि सहकाययको िकम रु. (वा 

बिाबि) 

१ मोहन्याल गापा कृलर् 

शािा 

घिवािी व्यवस्थापन 

ताललम 

प्रालबलिक १० हजाि विावि 

२ मोहन्याल शािा 

स्वास््य शािा 

जनचेतनामुलक 

सिसफाइ तथा 

स्वच्छता अलभयान 

कोलभड १९ समेत 

प्रालबलिक ३ हजाि विावि 

३ सुअहािा काययक्रम पोर्ण थाली प्रशयनी प्रालबलिक २ हजाि विावि 

४ मोहन्याल गापा 

मलहला तथा 

वालबाललका शािा 

नािी क्रदवस आर्थयक तथा प्रालबलिक २० हजाि 

७. आइपिेका समस्याहरु 

यस गाउँपाललकामा काम गदाय आइपिेका समस्या तथा सामािानका उपायहरु यस प्रकाि छन् । 

ताललका ७.१: आइपिेका समस्याहरु तथा समािानका प्रयासहरु 

क्र.सां. समस्याहरु समािानका प्रयासहरु 

१ गापा स्तरिय क्षमता लवकास 

ताललम सांचालन गनय बत्ती नहुदँा 

प्रालबलिक समस्या पने । 

o गापा स्तरिय ताललमहरु बत्तीको सुलबिा भएका 

िाउँमा सांचालन गरिएको । 

२ योजनाहरुमा मुल लववाद तथा 

िािा थप माग गने । 

o वडा तथा गाउँपाललका सांग समन्वय गिी लववाद 

सामािान गिेको । 

o वास्तलवकता हिेी गापा तथा वडाको समन्वयमा िािा 

थप गिेको । 

३ सहयोगी सांस्थाका प्रालबलिक 

कमयचािीहरु फेिवदल तथा काम 

छोड्ने समस्या । चैत्र दलेि सव 

इलन्जलनयि नभएको । 

o सहयोगी सांस्थालाइ कमयचािीहरु फेिबदल नगनय 

सुझाव क्रदएको । 



अनसुचूी १: यस आ.व.मा सांचाललत योजनाहरुको लवविण 

योजनाको नाम 
वडा 

नां. 

योजनाको 

अनमुालनत 

लागत (रु. मा) 

यस योजनामा 

हालसम्म भएको 

िचय (रु) 

यस आ.व.मा 

भएको िचय (रु) 
यस 

योजनामा 

गाउँपाललक

ीाको िचय 

आगामी 

आ.व.मा 

क्रमागत 

भई 

जान े/ 

नजान े

आगामी 

आ.व.मा हुन े

िचयको लक्ष 

यस आ.व.मा 

सम्पन्न आयोजना 

बाट लाभान्वीत 

जनसांख्या (GoN+GoF+EU+RM) (GoN+GoF+EU+RM) (GoN+GoF+EU+RM)  (GoN+GoF+EU+RM) 

िानपेानी तथा सिसफाइ योजना 

भालुिोला पूवयसोल्टा ललस्टांग 

िानेपानी तथा सिसफाइ 

योजना  
६ १०४१९२८९ ६८८८११४ २१९७७३४ 

३६६६९१

७ 
नजान े ० १७१४ 

करिउि िानेपानी तथा 

सिसफाइ योजना ४ २०७९४०१ १६५९९०८ १७१५०९ ३४२६१० 

नजान े

० १५८ 

सुनपाल िानेपानी तथा 

सिसफाइ योजना ४ ३०१६६६३ २४६९८३१ १६१००० ५१८७२० 

नजान े

० २९८ 

पण्डौन िानेपानी तथा 

सिसफाइ योजना २ २३१७२३८ १८३८६९४ १८८४६७ ३७५७६८ 

नजान े

० १४९ 

जीिापानी िानेपानी तथा 

सिसफाइ योजना २ ४६३९०३१ ३६८५५४७ ३४३९९२ ८१८५६७ 

नजान े

० ५७१ 

ताम्चा िानेपानी तथा 

सिसफाइ योजना ३ ४२२८८५२ २९८५९७१ २९८५९७१ ७०००० जान े १२४२८७३  

छडीिोला िानेपानी तथा 

सिसफाइ योजना २ ५०३१२९८ ३६२१९८९ ३६२१९८९ ७०००० 

जान े

१४०९३०९  

जुगेपानी िानेपानी तथा 

सिसफाइ योजना ५ ४३७७८०३ ३१०७०९० ३१०७०९० ७०००० 

जान े

१२७०७१३  
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ओिलढुांगा बर्ायतको पानी 

सांकलन योजना ५ १४०९३१७ ९९९०१० ९९९०१० ५९००० 

जान े

४१०३०७  

कुइने िानेपानी तथा सिसफाइ 

योजना ७ १०७३३२४६ ४१७२७१९ ४१७२७१९ ० 

जान े

६५६०५३५  

जम्मा:  ३९५९८७०७ ३२०२६४५९ १७९४९४७३ 
५९९१५८

२ 
 १०८९३७३७  २८९०  

ससँचाई / बहुपयोगी  योजना 
         

जम्मा:         

सांस्थागत शौचालय 

नव दगुाय आलव लवद्यालय 

शौचालय 
३ ७१६५२३ ६८३९७० ६८३९७० 

११३९

७० 
नजाने ० १६६ 

जम्मा:  ७१६५२३ ६८३९७० ६८३९७० 
११३९

७० 
 ० १६६ 

सुिारिएको पानीघट्ट 

पण्डौन सुिारिएको पानी 

घट्ट  
२ २०३६५८ १५३००० १५३००० 

१०७००

० नजाने ० २३५ 

गेदान लपपललिेत 

सुिा.पानी घट्ट 
३ १९२९२१ १७७११३ १७७११३ २३११३ नजाने ० १४३ 

जम्मा:  ३९६५७९ ३३०११३ ३३०११३ 
१३०११

३ 
 ० ३७८ 

सुिारिएको चलु्हो 

ताम्चा सुिारिएको चुलो ३ १२३३०० १२३३०० १२३३०० ८०००० नजाने ० ३७१ 

सोल्टा सुिारिएको चुलो ६ १२०८०० १२०८०० १२०८०० ८०००० नजाने ० २७२ 

छडीिोला सुिारिएको 

चुलो चाांग 
२ २८५१२४ २२८००० २२८००० 

१०१६०

० 
नजाने ० ३०१ 
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माललका सुिारिएको चुलो 

चाांग 
५ ३७८९७९ १६९००० १६९००० ० नजाने ० ४०१ 

पण्डौन िानेपानी योजना 

चाांग लनमायण 
२ ५८५१० ५२४२० ५२४२० २६६७८ नजाने ० १०५ 

जम्मा:   ९६६७१३ ६९३५२० ६९३५२० २८८२७८  ० १४५० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी २.१: यस आ.व.मा सांचाललत ताललमहरुको लवविण 

 

क्र.सां. सञ्चाललत ताललमको नाम वडा नां. ताललमको 

अवलि 

ताललम 

सांख्या 

दललत 

मलहला 

दललत 

परुुर् 

जनजाती 

मलहला 

जनजाती 

परुुर् 

अन्य 

मलहला 

अन्य 

परुुर् 

िानपेानी योजना चिणवर्द् काययपर्द्लत वमोलजमका ताललम 
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१ योजना अलभमुलिकिण २,३,५ ि 

७ 

१ ३ 
१ ४ ८ १० ८ ७ 

२ लैंलगक समानता तथा सामालजक 

समावेशीकिण ताललम 

२,३,५ ि 

७ 

१ ३ 

१ ४ ८ १० ८ ७ 

३ लेिा व्यवस्थापन ताललम २,३,५ ि 

७ 

१ ३ 
१ ४ ८ १० ८ ६ 

४ घिवािी व्यवस्थापन अलभमुलिकिण २,३,५ ि 

७ 

१ ३ 
१ ४ ८ १० ८ ६ 

५ ममयतसांभाि तथा पानी सुिक्षा 

अलभमुलिकिण 

२,३,५ ि 

७ 

१ ३ 

१ ४ ८ १० ८ ६ 

६ सामुदालयक कायय योजना तयािी ताललम २,३,५ ि 

७ 

१ ४ 
४ ७ ९ ११ १० ७ 

७ लनमायण पूवय गोष्ठी २,३,५ ि 

७ 

१ ४ 
६ ८ १३ १४ ४ ५ 

८ लनमायण अवलिको गोष्ठी  २,३,५ ि 

७ 

१ ४ 
६ ८ १३ १३ ४ ५ 

९ लेिा पुनतायजगी ताललम २,३,५ ि 

७ 

१ ४ 
६ ८ १३ १३ ४ ५ 

१० सावयजलनक परिक्षण तयािी ताललम २,३,५ ि 

७ 

१ ४ 
६ ८ १३ १३ ४ ५ 

११ उपभोक्ता सलमलत व्यवस्थापन ताललम गापा 

स्तरिय 

३ २ 

३ ६ ३ १० ८ ७ 

सिसफाइ, स्वच्छता,मलहनावािी व्यवस्थापन ि जनचतेना सम्बन्िी ताललमहरु 

१ लबद्यालय सिसफाइ ताललम  २ ४ १३ ७ ४ ११ ४३ ४१ 

२ वडा स्तरिय सिसफाइ ताललम  १ १ २ ४ ४ ९ २२ १३ 

लजवीकोपाजयन तथा सहकािी लवकाससांग सम्बलन्ित ताललमहरु 

१ आिािभुत घिवािी व्यवस्थापन ताललम  ३ २० १४९ १९ ८९ ४० १९१ ३५ 
२ घिवािी व्यवस्थापन पुनतायजगी ताललम  २ ५ ७ ० १४ ० २५ ० 

स्थानीय स्रोत व्यलक्त ि ग्रामीण ममयत सांभाि लगायत प्रालवलिक ताललमहरु 

१ स्थालनय श्रोत व्यक्ती ताललम  ५ २ २ ० १ १ ० ० 
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अनसुचूी २.२: गत वर्य २०७५।०७६ सम्मको पशे्की / वरेुज ुबाकँीको अवस्था 
 

कुल पशे्की / वेरुजु िकम 

रु 

कुल फछययौट पशे्की / वरेुजु िकम रु कुल पशे्की / वेरुजु िकम रु कुल फछययौट पशे्की / 

वेरुजु िकम रु 

० ० ० ० 

    

अनसुचूी २.३: आथीक बर्य २०७६/०७७ मा थप भएको समते कुल पशे्की / बरेुज ुबाकँीको अवस्था 
 

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

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

िुद बाांकी  िहकेो पशे्की / वरेुजु िकम रु 

यस बर्य थप भएको पशे्की 

िकम रु 

यस बर्य थप भएको समते  

०७५।०७६ सम्मको कुल पशे्की 

तथा वरेुजु बाकँी िकम रु 

कैफीयत 

० ० ०  

जलउपयोग तथा जीलवकोपाजयन कायायन्वयन गरुुयोजनासांग सम्बलन्ित ताललमहरु 

           

नवीकिणीय उजाय तथा जलवायु परिवतयन सांग सम्बलन्ित ताललमहरु 

१ सुिारिएको चुलो प्रवदयक ताललम  ५ १ ० ० ४ ० ३ ० 

२ जलवायु परिवतयन अनकुुलन ताललम  ३ १ ० १ १ १ २ ८ 

गाउँपाललका तथा लजल्ला स्तिीय क्षमता लवकास ताललमहरु 

१ पूणय सिसफाइ ताललम  ३ १ ० ० १ १ १ ३ 

२ जेसी ताललम  ३ १ ० ० १ १ २ ५ 



अनसुचूी ३: गाउँपाललकाका नमनूा उपलधिीहरु तथा सफलताका कथाहरु 
 

१.  परियोजनाले दीपकको जीवनमा दीप बाल्यो 

सुदिू पलिम प्रदशेको कैलाली लजल्लाको मोहन्याल गाउँपाललकाको वडा नां १ को 

पायािाक्सा भन्ने गाउँ कैलाली सदिमुकाम िनगढीबाट १५० क्रकमी टाढा छ । चुिे 

पहाडहरुलाइय लछचोलेि घण्टौं लहडेपलछ पुलगने पायािाक्सा कणायली नदीको तीिमा 

अवस्थीत मगि वस्ती िाज्यका सेवा सुलविा ि लवकास लनमायणका कामहरुबाट बेिवि 

जस्तै लथयो । यही बस्तीमा छ क्रदपक पुन मगिको ििको छानो भएको झुपडी  ि 

सानो वािी । लबहान बेलुका के िाने भन्ने समस्या भएको परिवािमा दीपक पिम्पिागत िेती ि 

ज्यालादािीबाट  घि िान्दै लथए । यसै बीचमा २०७२ सालमा उक्त बस्तीमा िानेपानी तथा सिसफाइ 

योजना लनमायणका लालग ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले काययक्रम सुरु गदाय स्थालनयवासीका 

हर्यका आशु नै झिेका लथए । करिव ६५ घि मगि बस्ती भएको उक्त गाउँमा िानेपानी सिसफाइका साथै 

जीलवकोपाजयनका क्रक्रयाकलापहरु सांचालन गनय घिवािी व्यवस्थापन समूह गिन गरियो । जसमा 

दीपकलाइय अगुवा कृर्क छनौट गरियो ि ताललम क्रदइयो । 

िानेपानी योजनाको लनमायण सम्पन्न भएसांगै स्थालनयले घिवािी व्यवस्थापनलाइय व्वलस्थत गिे । िेि 

गएको पानीको सदपुयोग गिी घिायसी उपयोगका तिकािी तथा फलफुल उत्पादन गिी िाने वानी 

बसाइयो । दीपकले समुहमा गिेको लगनलशलता लमहनेत तथा इमान्दारिताको मूल्याांकन गिी 

परियोजनाबाट सांचाललत नसयिी नाइके ताललममा सहभालग गिाइयो । नसयिी व्यस्थापन तथा तिकािी 

उत्पादनमा िाम्रो अनुभव भए पलछ स्थालनय श्रोत व्यक्तीको 

ताललममा सहभालग भएका दीपक गाउँपाललकामा स्थालनय 

श्रोत व्यक्तीका रुपमा परिचालन गिाइयो । स्थालनय श्रोत व्यक्ती 

भइ कायय गनय पाउँदा िाम्रो ि िुशी अनुभव गिेको उनी 

बताउछन् । 

अलहले क्रदपकले उलांगेपुन बहुउद्देलशय नसयिी स्थापना गिेका छन् 

। नसयिीमा २५०० जलत फलफुलका बेनाय िहेको ि मौसम 

अनुसाि तिकािीका बेनाय समेत बेच्ने गिेका छन् । कागलत इलपलइलपल कटहि कोइिालो अनाि ि घाँसका 

बेनाय िािेको क्रदपक बताउछन । आ्नै नीलज लगानीमा पानी पोििी बनाइ ससांचाइ गने गिेको ि लसजनमा 

तिकािीका बेनाय मात्र बेचेि १५ हजाि कमाएको छु फलफुलका बेनायको लालग पलन गाउँघिबाट माग 

भइिहकेो छ । नसयिीका लबरुवाहरु बेचेि १० हजाि कमाइ भइसकेको ि अव नसयिीमा अरु लबलभन्न जातका 

बेनाय उत्पादन गने योजना िहकेो उनी बताउँछन् ।  
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हाल दीपक स्थालनय श्रोत व्यक्तीका रुपमा घिवािी व्यवस्थापन 

समुहमा घिवािी समुहहरुलाइय सहयोग गद ैआइिहकेा छन् ।  

घिवािी व्यवस्थापन पुनतायजगी ताललम घिवािी समुहको 

अनुगमन तथा घिवािीमा आएको समस्याका बािेमा समूह 

सदस्यहरुलाइय सकाउँद ैआएको उनले बताए । मेिा लालग ग्रामीण 

जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले क्रदएको ताललम तथा 

सहयोगले आभािी छु साच्चै मेिो जीजनमा परियोजनाले दीप बाली क्रदएको छ ि म िुशी छु । 

क्रदपकको यस काययलाइय गाउँले तथा अन्य सदस्यहरुले पलन अनुकिण गरििहकेा छन् । गाउँ घिमा तिकािी 

िाने चलन आजभोली स्थालपत हुद ैगएको छ । यसले गाउँघिमा पोर्ण सिसफाइ तथा स्वच्छता  ि पूणय 

सिसफाइमा समेत सहयोग पुगेको छ ।  

 

 

अनसुचूी ४: लभलजलवललटी 
 

यस बर्य मोहन्याल गाउँपाललकामा लभलजलवललटी सम्बन्िी तपलशलका क्रक्रयाकलापहरु सम्पन्न गरिए ।  

क्र.सां. माध्यम लमलत प्रसािण गरिएको लवर्यवस्त ु

१ एफएम िेलडयो २०७६ चैत्र दलेि 

२०७७ अर्ाढ १५ 

सम्म 

कोलभड १९ सम्बलन्ि जनचेतना मुलक सन्दशे 

प्रसािण । 

२ एफएम िेलडयो  २०७६ बैशाि २३ 

दलेि २८ सम्म 

सिसफाइ सप्ताह सम्बलन्ि सन्दशे प्रसािण । 

३ फल्याक्स बोडय २०७६ चैत्र लबद्यालय तीनतािे पर्द्लत, पूणय सिसफाइ तथा 

मलहनावािी स्वच्छता सम्बलन्ि । 

४ फल्याक्स बोडय २०७६ चैत्र, 

२०७७ बैशाि ि 

अर्ाढ 

कोलभड १९ सम्बलन्ि जनचेतनामुलक सन्दशे छपाइय 

। 

५ अनलाइन 

लमलडया 

२०७६ चैत्र योजना अनुगमन तथा योजनाको प्रभाव सम्बलन्ि 

समाचाि प्रसािण । 

६ पलत्रका २०७६ मांलसि ि 

२०७७ जेि 

योजनाहरूको सामाग्री िरिद सम्बलन्ि सूचना 

प्रकाशन । 
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७ सूचनापाटी २०७७ अर्ाढ ३१ काययक्रमको आम्दानी िचय तथा प्रगलत सूचना 

पाटीमा टाँस गरिएको । 

 

 

 

अनसुचूी ५: जनशलक्त लवविण 
 

 

क्र.सां. कमयचािीको 

नाम 

कायायलय पद जम्मा 

अनमुालनत 

योगदान 

(मलहनामा) 

क. गाउँपाललका सहयोग ईकाइ अन्तिगत िहने गरिः 

१ लबिेन्द्र प्रसाद 

जोशी 

मोहन्याल गा. पा. / ग्रालमण जलश्रोत 

धयवस्थापन परियोजना कैलाली  

गाउँपाललका 

जलश्रोत अलिकृत 

१२ 

२ डम्बि बोहिा ग्रालमण जलश्रोत धयवस्थापन परियोजना 

कैलाली  

प्रालवलिक 

सहजकताय 

१२ 

३ केशविाज 

अवस्थी 

ग्रालमण जलश्रोत धयवस्थापन परियोजना 

कैलाली 

जीलवकोपाजयन 

सहजकताय 

४ 
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ि. सहयोगी सांस्था अन्तिगत िहनःे 

१ प्रलबण 

घतीमगि 

मोहन्याल  गा. पा. / ग्रालमण जलश्रोत 

धयवस्थापन परियोजना, अलनरुद्र ग्रामीण 

सुिाि केन्द्र 

क्रफल्ड सांयोजक १२ 

२ मथुिा िावल मोहन्याल  गा. पा. / ग्रालमण जलश्रोत 

धयवस्थापन परियोजना, अलनरुद्र ग्रामीण 

सुिाि केन्द्र 

क्रफल्ड सांयोजक १२ 

३ महशे िाज 

ओझा 

मोहन्याल  गा. पा. / ग्रालमण जलश्रोत 

धयवस्थापन परियोजना, अलनरुद्र ग्रामीण 

सुिाि केन्द्र 

सव इलन्जलनयि ८ 

४ िामचन्द्र 

अवस्थी 

मोहन्याल  गा. पा. / ग्रालमण जलश्रोत 

धयवस्थापन परियोजना, अलनरुद्र ग्रामीण 

सुिाि केन्द्र 

  लजलवकोपाजयन 

प्रवयर्द्क 

१२ 

५ कृष्ण कुमाि 

जोशी 

मोहन्याल  गा. पा. / ग्रालमण जलश्रोत 

धयवस्थापन परियोजना, अलनरुद्र ग्रामीण 

सुिाि केन्द्र 

जलश्रोत प्रालबलिक १२ 

६ लभमबहादिु 

भट्ट 

मोहन्याल  गा. पा. / ग्रालमण जलश्रोत 

धयवस्थापन परियोजना, अलनरुद्र ग्रामीण 

सुिाि केन्द्र 

जलश्रोत प्रालबलिक ६ 

७ अमि िड्का मोहन्याल  गा. पा. / ग्रालमण जलश्रोत 

धयवस्थापन परियोजना, अलनरुद्र ग्रामीण 

सुिाि केन्द्र 

जलश्रोत प्रालबलिक ८ 

८ टोप बहादिु 

बोहिा 

मोहन्याल  गा. पा. / ग्रालमण जलश्रोत 

धयवस्थापन परियोजना, अलनरुद्र ग्रामीण 

सुिाि केन्द्र 

जलश्रोत प्रालबलिक ४ 

९ गोकणय भट्ट मोहन्याल  गा. पा. / ग्रालमण जलश्रोत 

धयवस्थापन परियोजना, अलनरुद्र ग्रामीण 

सुिाि केन्द्र 

जलश्रोत प्रालबलिक ६ 

१० जानकी चौििी मोहन्याल  गा. पा. / ग्रालमण जलश्रोत 

धयवस्थापन परियोजना, अलनरुद्र ग्रामीण 

सुिाि केन्द्र 

सिसफाइ तथा 

स्वच्छता प्रवयर्द्क 

१२ 

११ कल्पना िाना मोहन्याल  गा. पा. / ग्रालमण जलश्रोत 

धयवस्थापन परियोजना, अलनरुद्र ग्रामीण 

सुिाि केन्द्र 

सिसफाइ तथा 

स्वच्छता प्रवयर्द्क 

१२ 
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