




मुलुकमा कायम गरिएका ७५३ स्थानीय तह मधे्य िम्भा गाउँपाललका पलन एक

हो।पाल्पा लिल्लाको मधे्य भागमा अवस्स्थत यस गाउँपाललकाको उत्तितर्फ

कालीगण्डकी नदी तथा स्याङ्िा लिल्ला, पूवफमा िामपुि नगिपाललका तथा पूवफखोला

गाउँपाललका, दलिणमा माथागढी गाउँपाललका ि पलिममा बगनासकाली गाउँपाललका

पदफछन. गाउँपाललकाको नामाकिण यसै गाउंपाललकाको वडा नं. ५ मा अवस्थीत

प्रलसद्ध शस्िपीठ िम्भादेवीको नामबाट िहेको हो । िम्भा गाउँपाललका पाल्पा

लिल्लाको सबैभन्दा थोिै (५ वटा )वडा भएको गाउँपाललका हो । पाल्पा लिल्लाका

प्रमुख अग्ला लेकहरु मधे्यको रिलमघा लेक यसै गाउँपाललकामा अवस्स्थत छ ।

परिचय



हालै भएको घिधुिी सवेिण अनुसाि िम्भा गाउँपाललकाको कुल िनसंख्या १७०७७ िसमा पुरुष:७५६५

मलहला:९५१२ िहेको छ । यो गाउँपाललका ९४.१२ बगफ लकलोलमटिमा रै्लएको छ । िम्भा गाउँपाललका ८३

लडग्री ४१ लमनेट २० सेकेण्ड पूवी देशान्ति ि २७ लडग्री ५१ लमनेट ५८ सेकेण्ड उत्तिी अिांशमा पदफछ । यस

गाउँपाललकाको केन्द्र िम्भा-३ लपपलडाँडामा िहेको छ । स्थानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था गरिए

बमोलिम यस कायाफलयले लशिा,स्वस्थ्य,कृलष,पशुपालन,उधम,िोिगाि,सूचना तथा संचाि, भौलतक पूवफधाि,

सामालिक समावेशीकिण, वाताविण तथा लवपद व्यवस्थापन,मलहला तथा बालबाललकाका िेत्र लगायत अन्य

लवलवध िेत्रमा सेवा प्रबाह गदै आएको छ । "िम्भा गाउँपाललकाको शान ,सुखी िम्भाबालस समृद्ध िम्भा हाम्रो

अलभयान“ भने्न दूिदृलिलाई साकाि पानफको लालग िम्भा गाउँपाललकाले संघ,प्रदेश ि लिल्लाको सहयोग

समन्वयमा गाउँपाललकाको आलथफक,सामालिक,साँसृ्कलतक लवकासको लालग लबलभन्न योिना तथा कायफक्रम

संचालन गदै आएको छ ।



क्र.स बजेट उपशिर्षक चालु प ुुँजीगत जम्मा
१. िम्भा गाउुँपाललका १५१,३११,९४३.४१ ९९५८४५०३.०० २५०८९६४४६.४१
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९. प्रदेि सिकाि िसतष अनदुान ४४४४०००.०० १०१०००००.०० १४५४४०००.००
१०. जम्मा ३४४९७०९४३.४१ १५८७६९५०३.०० ५०३७४०४४६.४१

िम्भा गापाको २०७८/७९ को बजेट



लस.नं. िेत्र/उप िेत्र लवलनयोिन खचफ प्रगलत (%)

१ आलथफक लवकास १,६८,३७,२०० १,०६,९८,६०८ ६३.५४

१ कृलष ४७,५०,००० १७,५०,००० ३६.८४

२ पयफटन ९,३७,२०० ९,३७,००० ९९.९८

४ िलश्रोत तथा लसंचाई १,११,००,००० ८०,११,६०८ ७२.१८

२ सामालिक लवकास ३,२१,४५,००० ३,०६,२०,३३४ ९५.२६

३ पूवाफधाि लवकास १०,३७,८०,००० ८,७७,१८,८८० ८४.५२

१ यातयात पूवाफधाि ६,९८,४०,००० ५,९५,५३,२८४ ८५.२७

२ भवन, आवास तथा सहिी लवकास २,७५,९०,००० २,४०,४०,१२६ ८७.१३

३ उिाफ १३,००,००० ८,०४,९७० ६१.९२

४ सम्पदा पूवाफधाि ५०,००,००० ३२,७०,५०० ६५.४१

५ पुनलनमाफण ५०,००० ५०,००० १००

५ कायाफलय सञ्चालन तथा प्रशासलनक १,२२,८४,५०३ १,०९,४४,९१२ ८९.१

कुल िम्मा १६,५१,०६,७०३ १३,९९,८२,७३४ ८४.७८

िम्भा गापाको २०७८/७९ को वार्र्षक र्वत्तीय प्रगलत



• संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित कायषक्रम (िसतष अनदुान) रु 
१०२३७०००।

• संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित कायषक्रम(समपिुक अनदुान) रु
८४०००००।

• प्रदेि सिकािबाट हस्तान्तरित कायषक्रम (िसतष अनदुान) रु 
८००००००।

• शज स स वाट रु ७७५००००।
• पाललका स्तिीय कायषक्रम रु ८१३५००००।

िम्भा गापाको २०७८/७९ को भौलतक प्रगलत



संघीय सिकािबाट

हस्तान्तरित कायफक्रम (शसतफ

अनुदान) 

संघीय सिकािबाट

हस्तान्तरित

कायफक्रम(समपुिक अनुदान) 

प्रदेश सिकािबाट

हस्तान्तरित कायफक्रम (शसतफ

अनुदान) 

लि स स ि पाललका वाट पाललका स्तिीय कायफक्रम वडा स्तिीय कायफक्रम

100% 100% 100% 100% 100% 100%

68%

75.41%

96.67%

85%

94.01% 95.15%

बिेट भौलतक प्रगलत



लभमाद,लोिेङ,पाडेकोट,थमु्की मोटिबाटो स्ति उन्नलतिः ६Þ.५ र्क लम
ग्यार्वन वालिः ३८४.५ घन लम
ह्यमु पाइपिः ४२.५ लम
र्प .लस .लसिः ३२ लम ढलन
 भौलतक प्रगलत &%.$!Ü

संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित कायषक्रम(समपिुक अनदुान) 



िम्भादेवी मशन्दि पयषटन पूवाषधाि र्वकास कायषक्रम, िम्भा गा.पा.-५, पाल्पा ( २७ लम. वाल ) भौलतक
१०० Ü

र्वद्यालय कक्षाकोठा लनमाषण अनदुान २/४कोठा ६ कोठाकf] ejg aGb} भौलतक ७५Ü

आददवालस जनजालत सांस्कृलतक संग्राहालय } भौलतक ६५ Ü
माझ खण्ड घाट, मस्ल्यांग घाट,लशससकोटे घाट झो.प ुिम्भा ३,  लापे र्पपदी घाट,  िम्भा 
गाउुँपाललका, पाल्पा भौलतक १००%

संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित कायषक्रम (िसतष अनदुान)



• मोटिबाटो नयाुँ बाटो     =  ५०८० लम
• मोटिबाटो स्तिउन्नलत    =  २८.२ र्क लम
• मोटिबाटो पीच / ढलान   =  २२८ लम
• कुलो लनमाषण           =  ३२१० लम
• एक घि एक धािा       =  २४८ वटा
• भवन लनमाषण नयाुँ       =  ९ वटा

• जम्मा योजना     काम सम्पन     बाुँर्क       भौलतक प्रगलत 
४२३            ४०४         १९       ९५.५%

भौलतक लनमाफण



आ.व. : २०७८/७९  आन्तरिक आय र्वविण
लस.नं. आम्दानी शीषफक अनुमान आम्दानी

१ सम्पत्ती, बहाल तथा पट्टा वापतको आयमा लागे्न कि ३,००,००० ४,६७,५९९

२ भुलमकि/मालपोत १२,००,००० ८,७८,५२७

३ घिवहाल कि ३०,००० ३,३४,२१२

४ वहाल लवटौिी कि १,५०,००० ६,४६,९१३

५ सवािी साधन कि (साना सवािी) १०,००० ०

६ अन्य संस्थागत आन्तरिक अनुदान १०,००० ०

७ अन्यव्यस्िगत आन्तरिक अनुदान १५,००,००० ०

८ अन्य लबक्रीबाट प्राप्त िकम १,६७,१५,००० ५,५३,५९०

९ अन्य सेवा शुल्क तथा लबक्री १०,००० १५,३४२

१० पिीिा शुल्क १०,००० २६,०८६

११ पालकफ ङ्ग शुल्क ५,००० ५००

१२ लसर्ारिश दसु्ति १०,००,००० ११,३६,७६३

१३ व्यस्िगत घटना दताफ दसु्ति २,००,००० २,६८,९२०

१४ अन्य दसु्ति ५,००० १७,४७,१७७

१५ व्यावसाय िलििर ेशन दसु्ति ५,००,००० २,१३,५००

१६ अन्य िेत्रको आय २५,००० १४,६२०

१७ प्रशासलनक दण्ड, िरिवाना ि िर्त ५०,००० ०

१८ ९,९५,४३०.९८

६,३०,३६,००९.४१

िम्मा २०००००० ७२,९९,१७९.९८



िम्भा गाउुँपाललकालाई बालमैत्री  गाउुँपाललकामा रुपान्तिण,
प्रािशम्भक बालर्वकास देशख कक्षा ८ सम्म र्वद्यालय ददवा खाजाको व्यवस्था
र्वद्याथी संग किेसाबािी,र्वद्याथी सामरु्हक दघुषटना बीमा कायषक्र,योग प्रशिक्षण 
शिक्षक तयािी कायषक्रम सञ्चालन ११ स्थानीय पाठ्यक्रम लनमाषण,
कोल्डस्टोि लनमाषण गिी सञ्चालन,
सबै वडाका स्वास््य केन्रमा ल्यावको व्यवस्था,
१ घि १धािाको व्यवस्था,
उत्पादनमा आधािीत अनदुानको व्यवस्था(कृर्र् ि पिपुालनमा )
उन्नत र्वउ लबजन र्वतिण ,

आ.व २०७८/७९ िम्भा गाउुँपाललकाको अनकुिणीय कायष



• गभषवती आमा ि वच्चा स्याहि कायषक्रम,पणुष संस्थागत सतु्केिी कायषक्रम,
• स्माटष कृर्र्ष कायषक्रम,
• साना लसचाइ कायषक्रम,
• सहकािी मार्ष त लसप तथा िोजगाि प्रबधषन कायषक्रम संचालन,
• िम्भा गाउुँपाललकालाई सडक बालबाललका मकु्त गाउुँपाललका,
• िम्भा गाउुँपाललका पणुष सिसर्ाइ  उन्मखु गाउुँपाललका  



काललगण्डकी गुरुकुलम् लवद्यालयमा भोिन गदै



लवद्याथी सँग किेसाबािी कायफक्रम



आधािभुत तह (६-८) सलहत लदवाखािा



बालमैत्री वडा ि गाउुँपाललका घोर्णा



मुख्यमन्त्रीको कायाफलय,बुटवल ि लिल्ला समन्वय सलमलत,पाल्पाबाट
प्राप्त बालमैत्री गाउँपाललका घोषणाको लालग स्वीकृती पत्र





लसलाइकटाइ ताललम ताुँह ुतथा हलुमन

21



ढाका बनुाइ ताललम हलुग तथा र्पपलडाडाुँ



आयआजषनका कायषक्रम



दनुा टपरि बनाउने ताललम र्पपलडाडाुँ



स्थलगत तस्िि



लक्ष्मी नािायण धाम मशन्दि लनमाषण



एक घि एक धािा -बालमैत्री धािा



रिलमघा पयषटन प्रबधन कायषक्रम



108 j^f afv|f ljt/)f गरिएको ^g]n 
ljt/)f 81 hgf



lzt e)*f/sf] :yfkgf tyf ;+rfng .



िम्भामा USG & X-Ray सेवा



zL3| s'kf]if0fsf] PsLs[t Joj:yfkg sfo{s|d

cGtu{t x'FuL :jf=rf}sLdf OTC ;~rfngdf .



स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व-मूल्याङ्कन



स्वमलु्यांकनको १०  र्वर्य क्षेत्रमा ६६.७५अंक 
प्राप्त ि गणुस्ति परिक्षणबाट ५१.७५ प्राप्त



स्थानीय तह र्वत्तीय सिुासन जोशखम मूल्याङ्कन
FIDUCIARY RISK ASSESSMENT(२०७८/२०७९)



दिबशन्द अनसुािका आवश्यक कमषचािीको अभाव ।
गाउुँपाललकाको केन्र जानेबाटो हाल सम्म पलन कालो पते्र हनु नसकेको 
जनप्रलतनलध ि कमषचािीको लालग क्षमता र्वकास ताललमको अपयाषप्तता,
संघीय तथा प्रादेशिक ऐन लनयम हालसम्म पलन जािी हनु नसक्दा 
स्थानीय तहबाट गरिने कायषमा दिर्वधा कायम ।
 संघ ि प्रदेिबाट समयमै बजेट लनकासा नहदुा कायषक्रम समयमै सम्पन्न 
गनष कदठन ।
शजल्ला ि प्रदेिले समयमै सूचना सम्प्ररे्ण नगदाष कायषसम्पादनमा 
कदठनाई ।
आन्तरिक आयको लालग श्रोतको कलम ।

मखु्य समस्या ि चनुौती



आवश्यक कमषचािीहरुको समयमै व्यवस्थापन,
गाउुँपाललकाको केन्र सम्म कालो पते्र बाटो लनमाषणको लालग बजेट 
ब्यवस्थापन,
कमषचािी ि जनप्रलतलनलधहरुको लालग समयनकुुलको क्षमता र्वकस 
ताललमको व्यवस्था,
संघीय तथा प्रादेशिक ऐन लनयम समयमै जािी ,
संघ तथा प्रदेिबाट समयमै  िकम लनकासा,
प्रदेि तथा शजल्लाबाट समयमै सूचना सम्प्ररे्ण ,

केन्र,प्रदेि ि शजल्लासंगको अपेक्षा




