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वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर् 

सुरे्खत 

 

 

 

 

 

आ.व.२०७७।७८ को अर्य वालषयक सलिक्षा कार्यक्रि 

२०७७ िाघ २४ र २५िा लवलिन्न शार्खाहरु  

तथा वडा कार्ायिर्वाट पेश िएको  

प्रलतवेदनको आर्ारिा  

तर्ार गररएको 

 

 

 

एलककृत प्रलतवेदन    

 

 

 

 

वीरेन्द्रनगर नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर् 

र्ोजना तथा वातावरण शार्खा 

२०७७
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jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no 

;'v{]t 

cf=j=@)&&.&* sf] cw{ jflif{s ;ldIff sfo{qmd 

@)&& df3 @$ / @% 

df ljleGg zfvfx? / j8f sfo{nojf6 k]z ePsf] k|ltj]bgsf] cfwf/df tof/ ul/Psf] Plss[t k|ltj]bg   

!, jL/]Gb|gu/M Ps emns 

cjl:yltM cIff+z @*)#)Ú @@ÚÚ b]lv @*)$)Ú $%ÚÚ 

  b]zfGt/ *!)#@Ú %ÚÚb]lv *!)$)Ú $%ÚÚ 

IF]qkmn / hg;+Vof ljj/0f -/fli6«o hgu0fgf @)^* cg';f/_M hg;+Vof M १००४५८ साक्षरता दरः ८०.१९ प्रततशत 

gu/ kfZ\jlrq sf cg';f/ M kl/jf/ ;+Vof M @(,@!^ hg;+Vof M !,!%,$%! -dxLnf %*,(($, k"?if %^,#(@ p=g=^%_ 

jL/]Gb|gu/ gu/kflnsfsf] If]qkmnM @$%=*% ju{ ls=dL= ;'v]{t pkTosf M ** ju{ ls=dL= 

j8f ;+Vof !^ 

j8fut 3/kl/jf/ ;+Vof tyf lnËsf] cfwf/df hg;+Vofsf] ljj/0f 

j8f 

g+= 

kl/jf/ ;+Vof 

cS;/ a;f]jf; ug]{ hg;+Vof 
n}+lus 

cg'kft 

cf}ift kl/jf/ 

cfsf/ 

If]qkmn 

-ju{ ls=ld_ 

hg3gTj 

-k|lt ju{ ls=ld_ k'?if dlxnf hDdf 

1 2,124 4,144 4,523 8,667 91.62 4.08 6.1 1421 

2 2,126 4,297 4,652 8,949 92.37 4.21 29.2 306 

3 3,426 7,232 6,771 14,003 106.81 4.09 6.62 2115 

4 2,027 4,109 4,021 8,130 102.19 4.01 7.1 1145 

5 1,165 2,385 2,526 4,911 94.42 4.22 5.8 847 

6 2731 3,711 3,734 7,445 99.38 2.73 0.6 12408 

7 1,344 2,714 2,889 5,603 93.94 4.17 5.2 1078 

8 1,760 3,021 2,961 5,982 102.03 3.40 1.4 4273 

9 2,099 4,246 4,429 8,675 95.87 4.13 28.82 301 

10 2,724 5,307 5,918 11,225 89.68 4.12 17 660 

11 2,217 3,871 4,314 8,185 89.73 3.69 26.7 307 

12 2,804 5,317 6,058 11,375 87.77 4.06 8.82 1290 

13 1,215 2,784 2,811 5,595 99.04 4.60 25.9 216 

14 660 1,411 1,490 2,901 94.70 4.40 28.96 100 
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j8f 

g+= 

kl/jf/ ;+Vof 

cS;/ a;f]jf; ug]{ hg;+Vof 
n}+lus 

cg'kft 

cf}ift kl/jf/ 

cfsf/ 

If]qkmn 

-ju{ ls=ld_ 

hg3gTj 

-k|lt ju{ ls=ld_ k'?if dlxnf hDdf 

15 356 860 840 1,700 102.38 4.78 24.61 69 

16 438 1,003 1,067 2,070 94.00 4.73 22.23 93 

hDdf 29,216 56,392 58,994 115,451 95.59 3.95 245.06 471 

 

;|f]tM gu/ k|f]kmfOn, @)&% 

२ आ.व.०७७।७८ को प्रमुख नीतिहरु 

बजेटको लक्ष्यः 

z}lIfs, k|zf;lgs / ko{6sLo zx/, :jR5, :j:y, ;d'Ggt jL/]Gb|gu/eGg] ;f]rsf ;fy cl3 a9L jL/]Gb|gu/nfO{ cfly{s ?kn] ;DkGg, 

ef}lts ?kn] of]hgfj4 zx/L ;'ljwfo'Qm, n}lus ?kdf dlxnf d}qL, ;fdflhs ?kn] ;dfj]zL÷;xeflutfTds, jftfj/0fLo ?kn] :jR5, 

;kmf tyf Joj:yfksLo ?kn] ;'Jojl:yt z}lIfs, k|zf;lgs / ko{6sLo zx/sf] ?kdf lgdf{0f ub}{] s0ff{nL k|b]zsf] /fhwfgLsf ?kdf 

ljsf; ug{] nIo lnO{Psf] 5 . 

बजेटका उद्देश्यहरः 

१.  cfly{s jif{ @)&&.&* sf] ah]6sf p2]Zox?  M 

✓ ;+;f/e/ dxf ljkQLsf ?kdf /x]sf] sf]/f]gf -sf]le8 !(_ ;+u ;fdgf ub{] hgrfxgf cg'?k ;du| ljsf;sf ultljlwnfO{ ;d]t 

cuf8L j9fpg], 
✓ k"jf{wf/x¿sf] ljsf; tyf lj:tf/af6 ;]jf, ;'ljwf / ahf/df kx'Fr / pkof]u j[l4 eO{ hLjgofkg ;xhtf Nofpg],  

✓ :jR5 vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{df gu/af;Lsf] ;xh kxF'rdf j[l4 ug{],   

✓ s[lif tyf kz'kfng k]zf Joj;flos /f]huf/d"ns tkm{ pGd'v u/fpg'sf ;fy} sf]/f]gfsf sf/0f b]zdf pTkGg x'g ;Sg] vfB 

;+s6 ;+u ;fdgf ug{ ;Sg] jgfpg] .   

✓ jL/]Gb|gu/ z}lIfs ko{6gsf] uGtAo jGg] cfwf/ tof/ ug{],  

✓ u'0f:t/Lo ljBfno lzIffdf ;j} afn aflnsfx?sf] ;dtfd'ns kx'+r ;'lgZrLt ug{] .   

✓ o"jfx?df cg'zf;g,;Ifdtf :jfjnDjgsf] ljsf; ug{ o"jf k|ltef klxrfg tyf k|j{4gsf sfo{ ug{] .  

✓ cfwf/e"t :jf:Yo ;]jfsf] u'0f:t/df j[l4 / ;'netf Nofpg'sf ;fy} sf]/f]gf efO/; sf]le8 !( sf] hf]lvd;+u ;fdgf ug{ 

;Sg] :jf:Yo ;+:yf jgfpg] .  

✓ ljB'tLo ;'zf;gsf] qmdzM lj:tf/ ub{} n}hfg',    

✓ ljkbhGo hf]lvd Go"lgs0fsf nflu k"j{ tof/Ldf /xg] ,   

✓ pBd Joj;fo ljsf;df dlxnfx?sf] cy{k'0f{ ;xeflutfdf j[l4 u/L cfo cfh{gdf lqmoflzn u/fpg',  

✓ kmf]x/d}nf Joj:yfkgdf j}1flgs Joj:yfkgsf] z'?jft ug'{, 

✓ k|b]z ;/sf/sf gLlt tyf sfo{qmd;+u ;xsfo{ u/L ljleGg of]hgf tyf sfo{qmd ;+rfng ug{] . 
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३ संगठन तथा जनशक्तत 

क. नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

कर्यचारी वििरण 

क्र स पद िह 
पदपुति ि 

स्थार्ी करार जम्र्ा 

१ प्र प्र अ   १   १ 

२ अधिकृत ९ १   १ 

३   ८ २   २ 

४   ७ २   २ 

५   ६ २० ३ २३ 

६ सहार्क ५ ५० ९ ५९ 

७   ४ ३३ २६ ५९ 

८   ३ १ ० १ 

९ सा प  १   २६ २६ 
 १० का स   १८ ४० ५८ 
  जम्र्ा   १२८ १०४ २३२ 

 

;|f]tM प्रशासन शाखा 
ख. िडा कार्ायिर् तर्य को-j8f sfof{nosf] k|:t'tLsf cfwf/df_ 

िडान कर्यचारी संख्र्ा 
तनर्ुक्तिकोककलसर् 

कैकर्र्त 
स्थार्ी करार अस्थार्ी ज्र्ािादारी 

िडा नं. १ ४ १ २2 ० १   

िडा नं.२ ६ २ ४       

िडा नं.३ ६ ३ १ २     

िडा नं.४ ८ १ ३   ४   

िडा नं.५ ४ २ २       

िडा नं.६ १२ ५ ७  ४ जनाआन्तररक श्रोतबाट 

िडा नं.७ ४ १ ३       

िडा नं.८ ४ २ २       
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िडा नं.९ ४ १ ३       

िडा नं.१० ४ २ २       

िडा नं.११ ५ ३ २       

िडा नं.१२ ४ १ ३       

िडा नं.१३ ७ २ ३ २ जनाआन्तररक श्रोतबाट 

िडा नं.१४ ६ २ ४       

िडा नं.१५ ६ २ ४       

िडा नं.१६ ४ १ २   १  

जम्मा ८८ ३१ ४८ २ ७  
 

४ आर् ब्र्र् बबिरण  
आ.व. ०७७/७८ को हाल सम्मको यथाथथ   

क ) आयतर्थ        

क्र.सं. शीर्थक 

०७७।७८को 
अनमुान रकम 

०७७/७८ को अर्थ 
वार्र्थक आम्दानी रकम कैर्र्यत 

१ र्वत्तिय समानीकरण २३६५००००० ११९१२५०००   

२ राजस्व बााँडर्ााँड १५०२७४९४९ ५२४९१४८४   

३ र्वशेर् अनदुान ६०००००० ०   

४ र्वत्तिय समानीकरण प्रदेश ११९६७००० ७००००००   

५ 

सवारी सार्न राजश्व बााँडर्ााँड 
प्रदेश ३०००००० 0   

६ सामात्तजक सरुक्षा २०४२७८४००  ७८९३५३२०   

७ सशतथ अनदुान संघ ४५१९००००० २३४३८५०००   

१० आन्तररक आय १२०१४०००० ०   

११ 

गत वर्थको मौज्दात (क्रमागत 
योजना) १४७६५१४७४ १४७६५१४७४   

१२ 

गत वर्थको मौज्दात (आन्तररक 
तर्थ ) ९००००००० ९०००००००   

१३ 

साझेदारी र्वकास कोर् र 
स्थानीय र्वकास कोर् ८२८०००० ८२८००००   

जम्मा १४२९९९१८२३ ६५८९३२९५८   

थप अनदुान       
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१ 

संघ सरकारवाट थप भएका 
शशतथ अनदुान (आर्ारभतु 
स्वास््य सेवाकेन्रको भवन 
ननमाथणको भकु्तानी ) ४६३४३००० ४६३४३०००   

२ 

प्रदेश सरकारवाट थप भएका 
शशतथ अनदुान ६४८००००० ४००००००   

३ 

प्रदेश सरकारवाट थप भएका 
नबशेर् अनदुान ९१००००० ०   

४ 

प्रदेश सरकारवाट थप भएका 
समपरुक अनदुान २७७१४००० २२०००००   

५ 

प्रदेश सरकारवाट थप भएका 
अन्य अनदुान ३०००००० ०   

६ 

माननसक स्वास््य परामशथ केन्र 
नेपाल द्बरा प्रस्तार्वत ६७८९१२३ ६७८९१२३   

७ 

यनुनसेर् नपेाल द्बरा र्कशोर 
र्कशोरी सम्बन्र्ी तानलम ७६११५० ७६११५०   

  जम्मा १५८५०७२७३ १३७७९५९१८९   

कुल जम्मा १५८८४९९०९६ २०३६८९२१४८   

;|f]tM आ प्र शाखा 
राजस्ि शाखा र्ार्य त प्राप्त आन्तरीक लशर्यकगत आर् सकिन प्रततिेदन  

क्र*
स 

राजश्वसंके
ि 

आयशशर्िक 
२०७७/०७८अनुमातन
ि 

२०७७पौर् सम्मको 
जम्मा 

१ ११३१३ सम्पिी कर १००००००० ७४७०२८४।७६ 

२ ११३१४ भुलर्/र्ािपोत ५०००००० ३६०५२८० 

३ ११३२१ घर िहािकर २५०००००० ७८३८७३४।०६ 

४ ११३२२ दर्कि - २९६००० 

५ ११६९१ अन्र् कर ८००००० १५४८५५२।४१ 

६ ११४७३ अन्र् र्नोरन्जनकर    

७ ११६१३ ब्िसार्रक्जष्टेशन ५००००० १६५९५४३ 

८ ११६३१ 

कृवर् तथा पशुजन्र् िस्तुको 
व्र्िसातर्क कारोिारर्ा िाग्ने 
कर 

    

९ १४१७७ घर जग्गारक्जष्टेशन २००००००० ३००१५३५३ 
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१० १४२१२ 
सरकारीसम्पिीको विक्रीिाट 
प्राप्त 

    

११ १४२२१ न्र्ातर्कदस्तुर  १०००० ८५० 

१२ १४२२३ लशक्षा क्षेत्रकोआम्दानी ४५०००० ४१६१५० 

१३ १४२२४ पररक्षा शुल्क १५००० ४६७०० 

१४ १४२४६ नीक्जिारािार्तको शुल्क   ४९६७५ 

१५ १४२२९ अन्र्प्रशासतनक सेिाशुल्क १५०००० २५०१०९।२७ 

१६   ढुङ्गा धगटटिािुिा िार्त १००००००० ६४९२१०० 

१७ १४२४३ लसर्ाररसदस्तुर १००००००० ८५९६८१६।८१ 

१८ १४२२४ व्र्क्ततगतघटना दताय दस्तुर २००००० १२२०७० 

१९ १४२४५ नाता प्रर्ाणणतदस्तुर १५०००० १७४८२३ 

२० १४२४९ अन्र् दस्तुर ४००००० ७००२०३ 

२१ १४३११ न्र्ार्ीक दण्डजररिाना ५०००० २१५०० 

२२ १४३१२ 
प्रशजसतनकदण्ड जररिाना र 
जर्त 

७५००० २६८५०० 

२३ १४५२२ साना सिारी कर १२००००० ३७५५५० 

२४   बहाि विटौरीकर ५००००० ५५१५१७।६८ 

२५   सरसर्ार्यशुल्क ५०००००० १८०३९८० 

२६ १४२४२ नतसापासदस्तुर २५०००००० ८४८०९४५।२० 

२७   पर्यटन प्रिेशशुल्क   २१३०८० 

    जम्र्ा रकर्   ८०९९८३१७।४५ 
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आ प्र शाखा र्ार्य त प्राप्त ब्र्र् वििरण प्रततिेदन 

नस.नं. ब.उ.नस.नं. बार्र्थकबजेट हालसम्मको खर्थ बााँकी खर्थप्रनतशत 

र्ाल ु         

१ 

 बीरेन्रनगर नगर 
कायथपानलका ४५५९१९००० १४१८०४१६६ ३१४११४८३४ ३१.१० 

२ 

 बीरेन्रनगर 
नगरपानलका - त्तशक्षा १२७६२००० ६१२१९२ १२१४९८०८ ४.८० 

३ 

बीरेन्रनगर नगरपानलका 
- स्वास््य १२०००००० २१८३३८६ ९८१६६१४ १८.१९ 

४ 

बीरेन्रनगर नगरपानलका 
- कृर्र् ४७१०००० १०६९४२२ ३६४०५७८ २२.७१ 

५ 

संघीय सरकारबाट 
हस्तान्तररत कायथक्रम 
(शसतथ अनदुान) ४२०४४२००० १००४५९६९१ ३१९९८२३०९ २३.८९ 

जम्मा र्ाल ुखर्थ ९०५८३३००० २४६१२८८५७ ६५९७०४१४३ २०.१४ 

पूजीगत         

१ 

 बीरेन्रनगर नगर 
कायथपानलका ३५४७१४००० ३५१५६६०२ ३१९५५७३९८ ९.९१ 

२ 

 बीरेन्रनगर 
नगरपानलका - त्तशक्षा ५७२५००० २९५८१२ ५४२९१८८ ५.१७ 

३ 

बीरेन्रनगर नगरपानलका 
- स्वास््य २०००००० ० २०००००० ०.०० 

४ 

बीरेन्रनगर नगरपानलका 
- कृर्र् ४६९०००० १४९७७५ ४५४०२२५ ३.१९ 

५ 

संघीय सरकारबाट 
हस्तान्तररत कायथक्रम ८३८०१००० ३७६८७७९ ८००३२२२१ ४.५० 

६ 

प्रदेश सरकारबाट 
हस्तान्तररत कायथक्रम ६७९००००० २७६५५५६ ६५१३४४४४ ४.०७ 

जम्मा पंूजीगत खर्थ ५१८८३०००० ४२१३६५२४ ४७६६९३४७६ ४.४७ 

कुल जम्मा १४२४६६३००० २८८२६५३८२ ११३६३९७६१८ १२.३१ 

 
 

५) सेवा प्रवाह (16 वटा वडा कायािलयको) 
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वडा 
सेवाको कककसम  

कैकियत एकककृत सम्पकि 

कर नागररकता घटना दताा खररद कवकि अन्य कसिाररस 

1 ११८३ १०० १६८२ २०० ३४५१  
2 १५०७ २४० २६० ४११ ३१३५  

3 २८५१ ९३ २०० १०५९ २९८२  

4 १३१५ १५१ १०७ ११२ २२०५  

5 ७२५ ८४ ८७ २३ ४८९  

6 ७७ १२३ २६८ ४८ १६८३  

7 १०३६ १२८ ६८  ४७९  

8 १०८८ ७२ ८८ ५३ ८७७  

9 १६०६  २११३ १८९ २२४६  

10 २०७० २०९ २३० ६०३ २९००  

11 १५२५ १३६ २२२  १७८२  

१२  १२५ २३०७ २०९ २१९३  

13 १०० २०४ २७५  १३५  

14 २३४ ८७ १०८ ३५ ५४६  

15 ७९ २५ ३४    

16 ३४२ १७ ३७ ६ ३४१  

 

ख वीरेन्द्रनगरका वडाहरुवाट अर्िवार्र्िक अवधर्मा आय श्रोिको असुलीमा भएको योगदान   
वडा 
नं. 

आय श्रोिको प्रकार जम्मा 

 

 
एकककृि 
सम्पर्िकर 

व्यवसायकर घरवहाल कर  फोहरमैला 
व्य.शुल्क 

अन्द्य 
आन्द्िररक 
आय 

 

! २२५००४.३३ ३७४१० ४६६२२४.४४ २०४५०० ५२१२७०.८८ १४५४४०९.६५ 
@ १९५०७८.०३ ३६१७५ ५४३९० ० १०७२४६६.१३ १८९८६०३.५७ 
# ५५५३९६.९८ १६२२७५ ७३८७९०.५० ४५१६४० २४३३९६८ ४९२९५५८.७९ 
$ ६३४५११.४५ 

 
३६६०० २८३६७३.६३ ४८६२२५  २१९८५००.०८ 

% २९७०१५.७० 
 

२८०७५.०० ७२१०३.०० २३८४३५.०० ४००० १०५७०७१.८७ 

^ १९५७२०२.९२ ६८९२३८.०० २७९१२१९.६४ ११८१७५५ २५०१४६.१५ ७१५२३३६.७१ 
& ९२६८५३।३९  ३२२७४८.६० ३१०० १३५६५३ १८२१३७६ 
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* ७,५७,६३८।१४ 
 

११५०८५ ४०३७५६.७५ ० १३४८४९.१२ १८०३०४०.८५ 

( ७७७४६२.६० १६८४६० २७९८१५.१२  १२६०० २३७०५५०.०३ 
!) ७१६९२७.३४ १४३९५० २६७४३८ १२२४१३ १६८०७५६ २९३१४८४.३४ 
!! २५६०४३ ८११६५ १६०३५३ ० १०८८६९४ १८८४९९० 
!@ ४९८८५४.६५ १७७७० १९४८५०.०० ० ५८२५.०० १९०७४८५.१३ 
!# ७००६४ २३६०० ३०५६  १३७१६५ १५,८२,०००। 

 

!$ ४९४७८.१५ ४०००० ४६४८.४८ ० १०९१४१.६८ 
 

२०३२६८.३१ 

!% २०४०७ ७२२० ० ० ४०३६५ ६७९९२ 
!^   ० ० ० !,!#,#*!=*# 

 

 

 

ढुगा धगटीको राजस्ि सकिन  िडागत र्ोगदान 

क्र.स िडा नं. कुि रलसद संख्र्ा प्रर्ोग भएका प्रर्ोग नभएका रकर् रु 
१ िडा नं. १ ११७ ११३ ४ १६७००००। 
२ िडा नं.२ २२ १३ ९ १९५३००। 
३ िडा नं.११ २२९ २१० १९ ३१३४७००। 
४ िडा नं.१३ ११० ९३ १७ १४९१५००। 
जम्र्ा 
 

 

 ६४९१५००। 
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४_ cfof]hgf tyf sfo{qmd If]qsf] If]qut sfo{Gjog cj:yfsf] ;+If]k 

आ.ब. २०७७/०७८ मा संचाशलि वडा स्िरीय योजना, कायिक्रमहरुको अर्िवार्र्िक प्रगति र्ववरण 
१. आयोजना िथाकायिक्रम क्षेत्र :आधथिक र्वकास 

वडानं. स्वीकृियोजना र्वतनयोजजि 
प्रगति 

कैकफयि सम्झौिा। 
सम्पन्द्न रकम 

कायािदेश 
१ १ १५५०००० ० ० ०   
२ ५ ३९००००० ३ ३ ४७३२७०   
३ ३ ८००००० २ २ ८५०००   
४ २ ३५००००० १ १ १२२२३७०   
५ ३ ५५०००० १ १ १९२०००   
६ ३ ३००००० ० ० ०   
७ ६ ८००००० ० ० ०   
८ १ १००००० ० ० ०   
९ ११ १८००००० ८ ८ ५१८६४०   
१० ३ ७००००० ० ० ०   
११ ५ १५६०००० ३ ३ २४७८८०   
१२ ४ ९५०००० २ २ १४९२५०   
१३ ४ १०००००० ४ ४ ९५८००७.८   
१४ ६ ११००००० १ १ ५००००   
१५ ८ १८००००० ० ० ०   
१६ २ ४००००० ० ० ०   

जम्र्ा : ६७ २०८१०००० २७ २७ ३८९६४१८   
आ.ब. २०७७/०७८ मा संचाशलि वडा स्िरीय योजना, कायिक्रमहरुको सामाजजक प्रगति र्ववरण 

  २. आयोजना िथा कायिक्रमक्षेत्र : सामाजजक र्वकास 

वडानं. 
स्वीकृियोजना र्वतनयोजजि प्रगति 

कैकफयि संख्या रकम सम्झौिा। 
सम्पन्द्न रकम 

    कायािदेश 
१ ४ २३८०००० १ १ १८००००   
२ १० ३६५०००० ३ २ ३८३६५०   
३ १७ ४९२०००० ३ २ २६३०००   
४ ११ २५५०००० ३ ३ ३९५०७९   
५ ११ १३५०००० ३ ३ ६५००००   
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६ १४ २४००००० १ १ ४०२९३   
७ ७ १०००००० ३ ३ २१५०००   
८ ४ ८३०००० १ ० ०   
९ २३ ३०२४००० ७ ७ १०८८१६०   
१० १२ १५५०००० ३ ३ २५५७४९.७१   
११ ४ ११२८००० ३ १ २९८९००   
१२ ४ २८००००० ५ ५ ७९७५००  

१३ ५ १२५०००० १ १ १०००००   
१४ २१ ३९४१००० ७ ६ ९९०९८३.०३   
१५ १५ २२८८००० २ २ १००००००   
१६ ५ २०१५००० ९ ८ १५२००००   

जम्मा : १६७  ३७०७६००० ५५ ४८ ८१७८३१५  
       

आ.ब. २०७७/०७८ मा संचाशलि वडा स्िरीय योजना, कायिक्रमहरुको पूवािर्ार र्वकास प्रगति र्ववरण 
  ३. आयोजना िथा कायिक्रमक्षेत्र :पूवािर्ार र्वकास 

वडानं. 
स्वीकृियोजना र्वतनयोजजि प्रगति 

कैकफयि संख्या रकम सम्झौिा। 
सम्पन्द्न रकम 

    कायािदेश 
१ ६ ७८००००० १ १ ३०००००   
२ ९ ३०६६००० ४ ० ०   
३ ९ ५५००००० ४ ४ २२८५८०७   
४ ४ ४०२५००० २ १ १५००००   
५ ११ ७२००००० ९ ५ २१७१०५६   
६ ५ ६०००००० १ ३ ११४५९७३   
७ ८ ६८२४००० १० १० १४६७०६५.२   
८ १२ ९०२०००० ४ ४ १४४५७३५.११  
९ १२ ४५००००० ९ ० ०   
१० ११ ७९०५००० ७ ० ०   
११ ९ ६७००००० ६ ३ ११८७५००   
१२ १३ ५७६६००० १५ १५ ३२६३६७७.२   
१३ ९ ३५००००० ७ १ ४७५०००   
१४ ९ ३७००००० ९ ३ १६०२०४८.८५   
१५ ७ ५४००००० ६ ६ ३०६७५००   
१६ १५ ६०००००० ८ ४ ७१९७५०   
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जम्र्ा : १४९ ९२९०६००० १०२ ६० १९२८१११२   
आ.ब. २०७७/०७८ मा संचाशलि वडा स्िरीय योजना, कायिक्रमहरुको वािावरण िथा र्वपद् 

व्यवस्थापन र्वकास प्रगति र्ववरण 
  ४. आयोजना िथा कायिक्रमक्षेत्र : वािावरण िथा र्वपद् व्यवस्थापन र्वकास 

वडानं. 
स्वीकृियोजना र्वतनयोजजि प्रगति 

कैकफयि संख्या रकम सम्झौिा। 
सम्पन्द्न रकम 

    कायािदेश 
१ १ ५००००० ० ० ०   
२ २ १५०००० १ १ १८३००   
३ ३ १०५०००० ४ ४ ९८३०००   
४ १ ५००००० ४ ४ २८७५४८   
५ २ ७००००० ३ ३ ३३१०००   
६ ७ ४२००००० १० १० १३४४४५०   
७ २ ९२५००० ३ ३ ४५००००   
८ २ ३५०००० २ १ १४४२०   
९ ४ २८०००० ४ ४ ८०८०७   
१० ५ ८५०००० ० ० ०   
११ १ १००००० ०  ० ०   
१२ ४ ५००००० २ २ १३२००   
१३ १ २५०००० ० ० ०   
१४ ५ ७५०००० ० ० ०   
१५ १ १००००० ० ० ०   
१६ १ २००००० १० ९ २३८५९५   

जम्र्ा : ४२ ११४०५००० १२ ११ २५१७९५   
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आ.ब. २०७७/०७८ मा संचाशलि वडा स्िरीय योजना, कायिक्रमहरुको सुशासन िथा संस्थागि र्वकास 

प्रगति र्ववरण 
  ५. आयोजना िथा कायिक्रमक्षेत्र : सुशासन िथा संस्थागि र्वकास 

वडानं. 
स्वीकृियोजना र्वतनयोजजि प्रगति 

कैकफयि संख्या रकम सम्झौिा। 
सम्पन्द्न रकम 

    कायािदेश 
१ ७ ७५०००० ११ ११ १९८४८६   
२ १० १५८०००० ८ ८ ३७५५०६   
३ १० १५८२००० ९ ९ ५२२१२५   
४ ७ ९२५००० ८ ८ ३१७४००   
५ ६ १०७०००० २ २ ४३५५००   
६ ६ २६२०००० १४ १४ ४६४९९१.२५   
७ १४ १९७५००० १४ १४ ६१८३३५   
८ १३ ८४६००० १४ १४ २२००५२   
९ २२ ३१११००० २४ २३ ८३६२५२   
१० १३ २३७०००० ८ ८ २१८२१७.३   
११ ११ २६९६००० २५ २५ १४०३७९५.९९   
१२ ३ १९२४००० १० १० ३२५९३५४   
१३ २७ ४४९२००० २३ २३ ३८२८१३३   
१४ ६ ७९४००० ८ ८ ३९४८०८.९४   
१५ ११ ५०५००० १ १ ६००००   
१६ १० १४६३००० ५ ४ २३८५९५   

जम्मा : १७६ २८७०३००० १८४ १८२ १३३९१५५१   
१-१६कूल जम्मा २२७८२००००० ३५५ ३१८ ४४९९८२६५   

 

५_ वडा कायािलय माफि ि सचाशलि आयोजना िथा कायिक्रम उपलब्र्ीसंक्षेप 

वडा न १ 

➢ वडामा रहेको ववपन्न बस्ती आपखोली टोलमा यस आ.व.मा रु. १५५०००। रकम वववियोजि गरी अन्तरविर्भर समाजसंग 

समन्वय गरी युवाहरुलाई स्वरोजगार बिाउिका लागी जग्गा र्ाडामा वलई कृवि कायभक्रम संचालि गररएको छ ।  

➢ ववपन्न घरपररवारलाई लोकल कुखुरा, लसुि,आलु, च्याउ, टमाटर ववतरण गरर व्यवासावयक विाउिका लागी प्रोत्साहि 

गररएको छ । 
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➢  ववधुत कायाभलय संग समन्वय गरी वडाका ९ वटा पोलहरु बाटामा परेका घरिवजक रहेको पोलहरुलाई व्यवस्थीत गिे कायभ 

गररयो । 

➢  वडामा रहेको वववर्न्न बाटाहरुको खाल्डा खुल्डी परेका ६०० वमटर बाटामा ग्रावेल गिे कायभ गररयो । 

वडा न २ 

➢ िगर उप प्रमुखको प्रमुख आवतथ्यमा  १४० जिा जेष्ठ िागरीकलाइ सम्माि कायभक्रम सम्पन्न । 

➢ वडाको शान्तन्त सुरक्षाको लागी   प्रहरी चौकी वाङगेवशमललाइ मावसक रुपमा १५ वलटर इन्धि  वििे विणभय ।  

➢ उपर्ोक्त्ता समुह तथा टोल ववकास संस्था का पिावधकारीहरु संग समन्वयात्मक  वैठक तथा अन्तरवक्रया कायभक्रम समपन्न । 

➢ वडा वर्त्रका ववकास विमाणभका कामहरुको अिुगमि मूल्ांकि र विररक्षण र्इरहेको छ । 

➢ १२५ जिा कृिकलाइ घााँसको वीउ ववतरण । ३८ जिा कृिक लाइ प्लाविक टिेल ववतरण । 

➢ समू्पणभ योजिाहरु सम्झौता र्ई कायाभन्वयिका चरणमा । 

वडा न ३ 

• रोकाया घर हुिै वडा कायाभलय जािे बाटोमा पक्की िाला विमाभण ठेक्का मार्भ त विमाभणकायभ सम्पन्न र मंगलगढी शान्ती टोलको 

बाटोमा जोड्िे बााँकी रहेको र्ागमा पक्की िाला विमाभणकायभ सम्पन्न रै्सकेकोले उक्त के्षत्रहरुका जिताहरुलाई िैविक कायभ 

सहज हुिुका साथै सडक व्यवन्तस्थत र्एको। 

• शहरी स्वास्थ्य र्वि विमाभणमा वडाले ५ लाख रुपैयााँ सहकायभ गरी विमाभण कायभ अन्तन्तम चरणमा रहेको । 

• कायाभलयमा आवश्यक र्विभचर खररि तथा प्रते्यक कोठा र आवश्यक स्थािमा वसवस क्यामरा जडाि गरर कायाभलयलाई 

व्यवन्तस्थत बिाएको । 

• मवहला वसपववकास तावलम अन्तरगत वडमेगासंगा सझेिारीमा बाख्रापालि कुखुरा पालि िालमोड बिाउिे तावलम 

६३मवहलाहरुलाई व्यवसायवतर उनु्मख गराएको।  

• वडा वर्त्रका ववपतमा परेका गररव ववपन्नहरुलाई औिधी उपचार तथा ववववध समस्या समधािका लावग आवथभक सहयोग गरर 

अल्पकावलि समस्या समधाि गरेको । 

• प्रते्यक टोलमा हप्तामा १ पटक र्ोहोर मैला व्यवस्थापिका लावग विजी के्षत्रसंग सहकायभमा सञ्चालि प्रत्यक टोलमा हुिे 

र्ोहोरलाई व्यवस्थीत गिभका साथै समू्पणभ जिताको िेविक जीवि यापिमा सहज बिाएको। 

• प्रते्यक टोलमा सडक वती ममभत तथा विमाभण गरी सबभसाधारणलाई आवतजावतमा सहज बिाएको  

• राजश्व बृन्ति कायभक्रम अन्तरगत वडा सवमवतको विणभय अिुसार राजश्व संकलिका  लावग १ जिा कमभचारी करारसम्झौता गरर 

राखेको हुिा कायाभलयको सेवा प्रवाहमा केही सहज र्एको । 

• वडाको शान्ती सुरक्षाका लावग वजल्ला प्रहरी कायाभलयलाई प्रते्यक मवहिा ३० वलटर पेटर ोल उपलब्ध गराईएको । 

j8f g+= $ 

 स्याक िेपालसाँगको सहकायभमा खचभ िर्इ गत विभको क्रमागत योजिा कृवि उपज संकलि केन्द्रको र्वि विमाभण सम्पन्न । 

 वडावर्त्रका ७० बिभ मावथका २४५ जिा जेष्ठ िागररकहरुलाइ न्यािो कपडा ब्लाङकेट वबतरण । 

 अवत अशक्त तथा पुणभ अशक्त अपङ्गता र्एका २५ जिा व्यन्तक्तहरुलाइ न्यािो कपडा ब्लाङकेट वबतरण ।  

 वडा स्तररय युवासन्जाल मार्भ त ७ जिा युवायुवतीहरु वबच वन्तक्तत्वकला प्रवतयोवगता सम्पन्न । 

 वडा वर्त्रका ५ बिभ मुविका ८२६ जिा वालवावलकाहरुलाइ वर्टावमि ए र जुाँकाको ओिवध खुवाउिे कायभक्रम सम्पन्न । 

 खोकेखोलामा ११५ वमटर ररटोवलङ्ग वाल विमाभण सम्पन्न । 



16 

 

 न्योपािे टोलमा सडक ममभत तथा कालो पते्र गत आ.व.मा सम्पन्न हुि िसवक चालु आ.व.मा कररव ३०० वमटर सम्पन्न र्एको । 

 वडामा १८ वटा वैठक वसी ववववध ववियमा विणभय र्एको । 

 वडामा कम्युटराइज गररएको र अिलाइि मार्भ त समु्पणभ सेवाहरु प्रवाह गररएको । 

 वडामा सरसर्ाइभ सम्वन्धी ववववध कायभक्रम सन्चालि तथा सुचिा प्रसारणका लागी टोल वबकास सस्थाहरुलाइ आवह्नाि 

गररएको , 

 व्यवसाय िताभको लावग सुचिा प्रवाह गिभ वडामा रहेका र्ोहोरमैला सहयोवगहरुलाइ पररचालि गररएको । 

 र्ोहोरमैला व्यवस्थापि मार्भ त कररव ४ लाख ८६ हजार सरसर्ाइभ शुल्क संकलि र्एको । 

 वडाका प्रते्यक घरलाइ सरसर्ाइ काडभ बिाउि लगाइ ५० िेन्तख १०० रुपैया सम्म सरसर्ाइ शुल्क वलिे ब्यवस्था गररएको । 

 वडाका सवै घरधुरीहरुमा र्ोहोर संकलिको लागी वलड िेपालको सहयोगमा २।२ वटाको िरले कररव १२५० डसववि ववतरण 

गरर र्ोहोर संकलिमा सुविवितता गररएको । 

 वडाको धेरै जसो सडक ग्रावेल तथा पन्तक्क रहेको 

j8f g+= % 

❖ वडा कायाभलयको हलमा ६ वटा झ्यालमा पल्ला लगाउिे र सुववधा सम्पन्न हलमा राउण्डीङ टेबल सवहतको 

व्यवस्थापि । 

❖  वडा कायाभलयमा पावकभ ङको व्यवस्थापि । 

❖ वडा कायाभलयको प्राङ्गणमा लगर्ग १२ वमटर लम्बाइभ ३.१० वमटर चौडाइभ बराबर गुट्का ववच्छाउिे काम । 

❖  गणेश मन्तिर र कावलका मन्तिर गरर लगर्ग २१९ वमटर तारर्ार गिे काम सम्पन्न 

❖ यस वडामा वववर्न्न स्थािमा गरर लगर्ग ४७५ वमटर ियााँ िाला विमाभण, २०० वमटर ियााँ मेवशिरी वाल विमाभण, २१९ 

वमटर पक्की तारर्ार र ८५ वमटर ग्रावेल गिे काम सम्पन्न  । 

❖ यस वडार्र उज्यालो कायभक्रम सम्पन्न । 

❖ मावसक िुइभपटक वी ि पा कायाभलय बाट तोवकएको स्थािमा र्ोहोरमैला व्यवस्थापि गरर पुणभ वडा सरसर्ाइभ  ।  

❖ आ.व. २०७६/०७७ को क्रमागत योजिा बाट १२१० स्कयाएर वमटर कालेपते्र सडक विमाभण सम्पन्न । 

❖ वीरेन्द्रिगर िगरपावलका कायाभलयबाट प्राथवमकताका आधारमा विधाभरण गरेका पवहलो प्राथवमकताका समु्पणभ 

कायभक्रम सम्पन्न साथै िोस्रो प्राथवमकताका कायभक्रम संचालिमा रहेका । 

j8f g+= ^ 

• जे्यष्ठ िागररक कायभक्रम अन्तगभत १५१ जिा बृद्दबृद्दालाइभ न्यािो कपडा ववतरण ।  

• वडालाइभ सडक मािव रवहत बिाउिका लावग सहयोग गिे मािव सेवा आश्रमलाइभ खाध्यान्न तथा अन्य आवश्यक सामाग्री 

सहयोग साथै सडकमा रहेका बेसाहाराहरूलाइभ आश्रयका लावग  आश्रम सम्म राख्न विरन्तर रूपमा समन्वात्मक पहल 

गररएको ।  

• लकडाउि पिात लामो समय िेन्तख वि रहेको स्माटभ सावभजविक शौचालय २०७७  मंवसर िेन्तख सञ्चालि  ।  

• वडा सामुिावयक मेलवमलापकेन्द्रको स्थापिा । 

• ववश्वर्र रै्वलएको कोरोिा र्ाइभरसको संक्रमणबाट नु्यविकरणका लावग सावभजविक स्थािमा वातावरण सुधार समाजबाट 

२ थाि तथा िेपाल रेडक्रस सोसाइभटी शाखा कायाभलयबाट १ थाि हेण्ड स्याण्ड रान्तखएको । साथै घरायसी तहमा १५० 

ववपन्न घरधुरीलाइभ हेण्डवास बकेट ववतरण । 

• वातावरण सुधार समाजको सहयोगमा ४० जिा ववपन्न िागररकलाइभ न्यािो कपडा ववतरण ।  
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• र्ोहर व्यवस्थापिका लावग टोलववकास संस्थामा विरन्तर रूपमा सरसर्ाइभ अवर्याि तथा कौवशखेती प्रवद्दभधि 

कायभक्रममा सञ्चालि गररएको । 

j8f g=& 

✓ सडक वपच तथा कालो पते्र र्एको । 

✓ कुलो विमाभण तथा ममभत र्एको । 

✓  २५० जिा जेष्ठ िागररकहरुको लावग सम्माि कायभक्रम सञ्चालि र्एको । 

✓ गर्भवती सुते्करी र १ विभ मुविका बालबावलकालाई कोशेली तथा पौविक आहार ववतरण कायभक्रम सम्पन्न । 

✓ वडा मेलवमलाप सवमवत गठि र्एको । 

✓ िुिा टपरी उद्योग सञ्चालि र्एको । 

✓ मास्क तथा झोला उद्योग सञ्चालि र्एको । 

✓ व्यावमन्टि कोटभका लावग सामाग्री ववतरण गररएको । 

✓ यस वडा िं ७ का ४० विभ र्िा मावथका इचु्छक सबैको डाइवर्वटज टेस्ट सम्मपन्न र्एको । 

j8f g+=* 

✓ पुवाभधार तर्भ को प्रिेश सरकार र्ौवतक पुवाभधार मन्त्रालयको सहयोगमा वडा कायाभलय  अगावड िेन्तख टंक आचायको घर 

सम्म कररव   ५०० वमटर सडक कालो पते्र तथा कररव १ वकलोवमटर िाला विमाभण  र्एको ।       

✓ यस वडाको पुवाभधार तर्भ का वबवर्न्न योजिा (कालो पते्र तथा िाला विमाभण) उपर्ोक्ता सवमती संग सम्झौता तथा टेण्डर 

प्रकृया रै् कायाभन्विको चरणमा रहेको , 

✓ सामावजक वबकास वशिभक तर्भ  यस वडाको एकमात्र आधाररु्त  वबध्यालय िे.रा.आ.वब. खजुरा सुखेतमा मा.वब संचालि 

प्रकृया अगाडी बढेको, 

✓ वडाको सरसर्ाई ब्यबस्थापिको लावग टोलवबकास संस्थाहरु संगको छलर्लबाट र्ोहोर ब्यबस्थापिको लावग 

िगरपावलकाको र्ोहोर मैला ब्व्थापि कायभवबवध २०७७ बमोवजम सशुल्क रुपमा र्ोहोर उठाउिको लावग टेण्डर/ 

कोटेसि प्रकृया मार्भ त विवज के्षत्रलाई वजम्मा वििे तयारी र्एको । 

✓  यस वडामा स्थाई बसोबास गिे मवहला सुते्करी र्एमा सुते्करी र्एको ३५ विि वर्त्र जन्म िताभ गराएमा  सुते्करी र्ता 

स्वरुप रु १०००/- रकम उपलब्ध गराउिै आएको । 

✓ यस वडामा लगतकट्टा हुि िसकेका बाटाहरुको लगतकट्टा प्रकृया अन्तन्तम चरणमा रहेको । 

j8f g+= !) 

✓ वडाले जग्गा खररि गरेको ठाउाँमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको र्वि विमाभण कायभ र्ईरहको । 

✓ पुवाभधारका योजिाहरु को सम्झौता र्ई काम सुचारु र्ईरहेको । 

✓ वडा वर्त्र रहेका जेष्ठ िागररकहरु लाई सम्माि कायभक्रम गरेको । 

✓ अन्य सरोकार कायाभलयहरु साँग समन्वय गरी थप ववकास विमाभणका कायभक्रमहरु गरेको । 

✓ मवहला स्वास्थ्य स्वयेम सेववकाहरुको वबमा गरेको 

✓ र्ोहोरमैला टेन्डर आव्हाि गरी संचालि र्एको । 

✓ वडा उज्यालो कयभक्रम संचालि र्एको ।  

✓ सुरक्षा व्यवस्थापिका लावग प्रहरी साँग समन्वय र्एको ।  

✓ स्वास्थ्य समबन्धी पाठेघर र आाँखा सम्बन्धी वसववर संचालि र्एको । 

✓ घुस्रा ववद्यालयमा र्एको खािे पािीको लावग टेन्डर आव्हाि र्एको  

j8f g+= !! 

 वडा उज्यालो कायभक्रम अन्तगभत प्रते्यक वस्ती र सडकहरुमा सडक ववत जोवडएकोमा वस्ती िै उज्यालो र्एको ।  

 वेमौसमी तरकारी उत्पाििका लावग एक घर एक टिेलको अवधारणा पुरा गिभ ९७ घर पररवारलाइ प्लाविक ववतरण 

गररएको । 

 कोरोिा र्ाइरसका कारण जीववकोपाजभिमा अवत समस्या परेका िवलत तथा ववपन्न पररवारमा वसलाई मेवशि मािल तथा 

मुढा वुिाईका लावग सहयोग गररएको ।  
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 कोरोिा र्ाईरसवाट वाँच्नका लावग आवश्यक सुरक्षाका वववध अपिाउि प्रचार प्रसार गररएको ।  

 सरसर्ाई अवर्याि अन्तगभत वडामा रहेका समू्पणभ टोलमा विशुल्क रुपमा िैविक र्ोहर संकलि गरी व्यवस्थापि गरेको 

। 

 आरि सुधारका लावग सामाग्री ववतरण 

 यस वडा अन्तगभत ५ वटा सामुिावयक वविालयमा विMशुल्क रुपमा मास्क, सेविटाईजर र सावुि ववतरण गररएको ।  

j8f g+= !@ 

 वडातहमा र्यगरेका समु्पणभ गवतवववधहरु समाबेश गरी रेवडयो जागरण एर् = एम संगको साझेधाररमा  रेवडयो वशक्षा 

कायभक्रम  वडा कायाभलयकै पहलमा संचालि गररयको।  

 बिौिेन्तख खोला वकिारा अवतक्रमण गरर वसेका वन्तस्तहरुमा  तटवन्ध गरर िेवारे खोला र इत्राम खोला वकिारामा व्यवन्तस्थत 

वसोवासका लागी  मापिण्ड बमोवजम कन्ति बाटा विमाभण गरर अवतक्रमण गिे कायभ रोकेको । 

 वडा कायाभलयका ववववध गवतवववधहरुलाई सुशासि योग्य बिाउि वसवसवटर्ी क्यामेरा जडाि गररयो। 

 ववद्यालयका कवलला र्ाइबवहिीहरुलाई कोवर्ड १९को जोन्तखम वाट  सुरक्षीत राख्न सामाग्री  हस्तान्तरण गररएको। 

 वडाको  र स्याक िेपाल संगको साझेिारीमा नु्यि आयस्तर र्यका बस्तीहरुमा कोवर्ड १९ररस्पोन्स कायभ गररएको। 

 कृिकहरुको ५० प्रवतशत लागत सहर्ावगतामा आवथभक ववकास के्षत्र अन्तरगतका ववववध कायभक्रमहरु संचालि गररएको। 

 लवक्षत वगभ कायभक्रम अन्तरगत िौलोटोलमा मवहला उिवम  उद्दयोगमा स्याविटरर याड विमाभण तावलम संचालि गररएको।  

 कोवर्ड-१९ द्वारा प्रर्ाववत वडामा र्एका अवत ववपन्न पररवार लाइ  कृवि जन्य प्रवववध  हस्तान्तरण कायभ सम्पन्न र्एको। 

j8f g+= !# 

 ४५ जिा मवहला विविबवहिीहरुलाइ व्यवसावयक बिाउि वू्यवटपालभर र वसलाइ कटाइ सम्बन्तन्ध तावलम संचालि रै्रहेको  

 २७ जिा सुते्करी आमाहरुलाइ पोिणयुक्त खािा का साथै लोकल कुखुराको र्ाले ववतरण 

 ९७ जिा जे्यष्ठिागररक र अपाङ्गता र्एका व्यन्तक्तहरुलाइ न्यािो कपडा ववतरण  

 वडाबाटै अिलाइि घटिा िताभ र राजश्व असुवल कायभलाई विरन्तरता विइएको । 

j8f g+=!^ 

 एवककृत सम्पती कर र मालपोत रु्मीकर उलेख्नीय रुपमा असुली गररएको । ( सुरवक्षत िागररक आवास कायभक्रम लगत 

) 

  ववश्वमहमारीका रुपमा रै्वलएको कोवर्ड—१९ कोरिा र्ाईरस सम्बन्धी जि चेतिा साथै लवक्षत वगभ िवलत जिजातीका 

लागी उद्मम वसल १५ वििे तावलम प्रिाि गरर वडा कायाभलय र वडमेघा  संस्थाको संयुक्त सहयोगबाट उद्ममीहरुलाई बंगर 

र कुखुरा वबतरण गिभका साथै उपकरण लगायत सामाग्री समेत उपलब्ध गररएको  । 
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वडा तथा नगरपाकलकाका योजनातथा कायािमको अर्ावाकषाक प्रगकत कववरण 

आ.व. ०७७/०७८ 

पुवाार्ार कवकास तिा  

 

ि.सं. 
कायािम / आयोजनाको 

नाम 
स्वीकृतयोजना 

सम्झौता 

/कायाादेश 

सङख्या 

सम्झौतारकम कविीयप्रगकत सम्पन्नसख्या कैकियत  

    
आ.व.०७७/७८ 

को स्वीकृत बजेट 
संख्या लक्ष्य            

१ 

नगरमहत्वको योजना मुख्य 

वजार पवुााधार ववकास र 

म्याचीङ फण्ड सहीत २२५४६९४९ १ 0 0 0 0 0 प्रकृर्ार्ा 
 

२ शहरीनापी कायाक्रम ४०००००० १ १ १ ४०००००० 0 0 कार्य जारी  

३ 
वडा नं १५ र १६ मा 

ववद्यवूतकरण क्रमागत १००००००० २ 0 0 0 ० 0   

 

४ 
वसविलइवजजवनयररङ्ग ल्याब 

संचालन चाल ु

८००००० १       ०   

ल्र्ाि तर्ार 
भै सचािनके 
तर्ारीर्ा 
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५ 
खानेपानीसंरचना वनमााण तथा 

ममात सहकाया २५००००० १    २  ३६०००० ६००००  १   

 

६ 
दाहसंस्कार स्थल वनमााण तथा 

व्यवस्थापन सहकाया ५००००० १       ०     

 

७ 
वैकवल्पकबसपाका  र अटो 

विलेजको सम्िाव्यता अध्ययन १०००००० २       ०     

 

८ 
वैकवल्पकसहायक राजमागाको 

सम्िाव्यता अध्ययन १५००००० १       ०     

 

९ 
खोलानालार सडकको 

के्षत्रावधकार नकसांकन 
१०००००० २ 

      ०     

 

१० 

ववविजनसडक तथापवूााधार 

ममात (रोलर र सामग्री खररद 

समेत) ५०००००० २    २  ११२८१९ ०   

सम्झौतको 
चरणर्ा 

 

११ 

आ.व२०७५/७६ तथा 

०७६/०७७ का क्रमागत 

योजना संचालन १४७६५१४७४ ५२ ५२ ३६ ९२१५९७५ ९२१५९७५ २९   

 

नगरतिा को जम्मा १९६४९८४२३ ६६ ५३ ३७ १३६८८७९४ 

 

९२७५९७५ 

 
२९ ०  

  वडातिा को जम्मा ९२९०६००० १४९ 
  

७७   १२२८१११२ ६०    

  कूलजम्मा २८९४०४४२३ २१५ ५३ ११४ १३६८८७९४ 

 

९२७५९७५ 

 
८९ ०  
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वडा तथा नगरपाकलकाका योजनातथा कायािमको अर्ावाकषाक प्रगकत कववरण 

आ.व. ०७७/०७८ 

वातावरण कवपद तिा  

 

ि.सं. 

कायािम / 

आयोजनाको 

नाम 

स्वीकृतयोजना 

सम्झौता 

/कायाादेश 

सङख्या 

सम्झौतारकम कविीयप्रगकत सम्पन्नसख्या कैकियत  

    
आ.व.०७७/७८ 

को स्वीकृत 

स्वीकृतयोजना 

तथा कायािम 

सख्या 

लक्ष्य            

१ ववपदव्यवस्थापन ५०००००० ६ ६ ३ ७२२५०० ७२२५०० ४   
 

२ 

हरीयालीप्रवाद्धन 

र कााँके्रवबहार 

वचवडयाखाना 

पाका  ववकास 

सहकाया ५००००० १ १ ० ० ० ०   

 

३ 

नगरसरसफाई 

प्रवाद्धनतथा 

सहकाया १०००००० ३ ३ ३ ० ०   कार्य जारर 

 

४ 

शहरीसौजदया 

कायाक्रम, पाका , 

फुटपाथ, छाडा १५००००० ४ ४ ३ ५९९००० २५०००   कार्य जारर 
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पश,ु ट्राफीक 

व्यवस्थापन 

५ 

ल्याडवफल्डसाइट 

प्रिाववत 

क्षेत्रवासी योजना १०००००० १ २ 0 ० 0 0 0 

 

६ 
ल्याडवफल्डसाइट 

वनमााण ४०००००० १ २ १ ५३५५३८ ५३५५३८ १   
 

नगरतिा  जम्मा १३०००००० १६ १८ १० १८५७०३८ १२८३०३८ ५ ०  

  
वडातिा को 

जम्मा 
१०५०५००० ४२   

12   251795 11   

 

  कूलजम्मा २३५०५००० ५८ १८ २२ १८५७०३८ १५३४८३३ १६ ०  
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वडा तथा नगरपाकलकाका योजनातथा कायािमको अर्ावाकषाक प्रगकत कववरण 

आ.व. ०७७/०७८ 

संस्थागत कवकास सेवा प्रवाह र सुशासन तिा  

 

ि.सं. 
कायािम / 

आयोजनाको नाम 
स्वीकृतयोजना 

सम्झौता 

/कायाादेश 

सङख्या 

सम्झौतारकम कविीयप्रगकत सम्पन्नसख्या कैकियत  

    
आ.व.०७७/७८ 

को स्वीकृत 

स्वीकृतयोजना 

तथा कायािम 

सख्या 

लक्ष्य 

          

 

१ 
नगर क्षेत्रवित्र वस.वस. 

कयामरा ववस्तार १२००००० १   ०   ०     
 

२ 

एवककृतसफ्टवेयर 

खररद तथा सचूना 

प्रववधी व्यवस्थापन ५०००००० १   ०   ०     

 

३ 

सशुासनप्रवाद्धन 

(संचार के्षत्र 

प्रोत्साहन तथा 

पवाधान) २०००००० १   ०   ०     

 

४ 
वदवसपवा उत्सव 

समारोह ५००००० १   ०   ०     
 

५ ऋणसावा वफताा ७५००००० १   १ १ ७५००००० १    
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६ 
कायाालयव्यवस्थापन 

सधुार १०००००० १   ४ १०००००० ७०५७०५८ ४   
 

७ 
राजस्वसंकलन 

सधुार कायाक्रम ५००००० १   ०         
 

१३ 
मेवट्रकघर नम्वर 

कायाक्रम ५००००० १   १       
 

 

१४ 
डकमीवसकवमा 

तावलम ५००००० १   ०       अजय सस्था सग सहकारय 
 

१५ 
बजारव्यवस्थापन 

तथा वनयमन ५००००० २ 2 ३ १२३००० १२३००० ३   
 

१६ िैपरी आउने पूाँवजगत १२१००००० ३ ४७ १० १२०८००१ १००८००१ ८    

२१ 

जयावयकके्षत्र सधुार 

कायाक्रम (काननू 

छात्रववृि समेत) 

चाल ू १५००००० १ 1 ०         

 

नगरतिा को जम्मा ३२८००००० १५ ५० १९ २३३१००२ १५६८८०५९ १६    

  वडातिा कोजम्मा २८७०३००० १७६ 
  १८४   १३३९१५५१ १८२    

  कूलजम्मा ६१५०३००० १९१ ५० २०३ २३३१००२ २९०७९६१० १९८    
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वडा तथा नगरपाकलकाका योजनातथा कायािमको अर्ावाकषाक प्रगकत कववरण 

आ.व. ०७७/०७८ 

आकथाक कवकास तिा  
 

ि.सं. 
कायािम / 

आयोजनाको नाम 
स्वीकृतयोजना 

सम्झौता 

/कायाादेश 

सङख्या 

सम्झौतारकम कविीयप्रगकत 
सम्पन्न 

सख्या 
कैकियत  

    
आ.व.०७७/७८ को 

स्वीकृत 

स्वीकृतयोजना 

तथा कायािम 

सख्या 

लक्ष्य            

१ नगरकृवि प्रवाद्धन ९४००००० ४३ ४३ २३ १७५५००० १७५५००० २३    

२ पशसेुवा प्रवाद्धन ५०००००० २० २० १४ ८८१००० ७८१००० १४    

३ 
मवहलास्वरोजगार 

कायाक्रम ७५००००० १० १० ० ० ० ० ० 
 

४ सहकारीप्रवाद्धन ५००००० १ १ ० ० ० ० ०  

५ 
पयाटनपवाद्धन 

कायाक्रम ५००००० १ १ १ ३५०००० ० ०   
 

६ 
3/]n' उध्र्र् 
प्रबद्िन १०००००० २ २ १ ७५०००० ७५०००० १   

 

नगरतिा को जम्मा २३९००००० ७७ ७७ ३९ ३७३६००० ३२८६००० ३८ ०  

  वडातिा कोजम्मा २०८१०००० ६७   २७   ३८९६४१८ २७    

  कूलजम्मा ४४७१०००० १४४ ७७ ६६ ३७३६००० ७१८२४१८ ६५ ०  
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अनुसूकि २ (क) - वडा तथा नगरपाकलकाका योजना तथा कायािमकोकायाान्वयन अवस्था 
    

आ.व. ०७७/०७८ 
    

सामाकजक कवकास तिा  
    

ि.

सं. 
कायािम /आयोजनाको नाम स्वीकृतयोजना 

सम्झौता 

/कायाादे

श 

सङख्या 

सम्झौता 

रकम 

कविीय 

प्रगकत 

सम्पन्न 

सख्या 

कैकिय

त 

    

आ.व.०७७/

७८ को 

स्वीकृत 

स्वीकृतयोज

ना तथा 

कायािम 

सख्या 

ल

क्ष्य 
          

१ कोरोना संक्रमण रोकथाम वनयजत्रण रउपचार कोि 
५००००००० १०   

१२ 
८१८२००

० 
८१८२००० १२   

२ कायाक्रम खचा (मवहलासेनेटरी प्याड ववतरण) २०००००० १ १ १ १५५० १५५० १   

३ आमा सरुक्षा कायाक्रम ५००००० २ २ १ ३० ३० १   

४ मवहला स्वंयसेववकाप्रोत्साहन १५००००० ७ ७ ३ २४४ २४४ ३   

५ वशक्षा प्रवधानपूाँजीगत १००००००० २६ २६ ० ० ० ० ० 

६ वशक्षा प्रवधानचाल ु-सका ववद्यालयकमाचारी प्रोत्साहन समेत_ ७००००००     ० ० ० ०   

७ नगर स्वास््यप्रवाद्धन (आयवेुद समेत ) ५०००००० २०   ६ १०५० १०५० ६   
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८ 
अल्पसंख्यक परम्परागतसीप प्रवधान कायाक्रम (बादी 

समदुाय समेत) ५००००० ३   
          

९ मवहला बालबावलका जेष्ठनागरीक लवक्षत कायाक्रम २०००००० ५ ५ ३ १२०९०० १२०९०० ३   

१० अपांग लवक्षतकायाक्रम ५००००० ४   ० ० ० ०   

११ दवलत लवक्षत कायाक्रम १०००००० १   ० ० ० ० ० 

१२ आवदवासी जनजाती लवक्षतकायाक्रम १०००००० १   ० ० ० ० ० 

१३ वशक्षा यवुा तथाखेलकुद प्रवाद्धन कायाक्रम १०००००० ५   ० ० ० ० ० 

१४ नगर अस्पताल स्थापनातथा संचालन २०००००० १   ० ० ० ० ० 

१५ 
लाग ुऔिध वनयजत्रण, असहाय, सडक बालबावलका 

व्यवस्थापन १०००००० ५   
० ० ० ० ० 

१६ कलासंस्कृती प्रवाद्धन कायाक्रम ५००००० २ २ १ ३०००० ३०००० १   

नगरतिा को जम्मा ८५५००००० ९३ 
  

२७ 
८३३५७७

४ 
८३३५७७४ २७   

  वडा तिा को जम्मा ३७०७६००० १६७ 
  

५५ 
१६३५३०

५० 

१६३५३०५

० 
४८   

  कूल जम्मा 
१२२५७६००

० 
२६० 

  
८२ 

२४६८८८

२४ 

२४६८८८२

४ 
७५ ० 
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% नगर स्िरीय कायिक्रमको शाखागि प्रगिी र के्षत्रगि उपलब्र्ीहरु 

 

क उर्ोग लनिायण शार्खा 

क्रसं कर्यक्रि वालषयकिक्ष बजेट 
चौिालसकिािएको 

र्खचय 

तालििसम्पन्न 

वडा 
प्रगलत जम्माप्रगलत 

१ 
उद्यमवशलताववकास 

तावलम 
७५ जिा ७,५०,०००। ४,५००००। १,२,३ 

म. ३५ 
४५ जिा 

पुरुि १० 

२ 

उद्योगसम्भाव्यता 

अध्ययि तथा प्रोर्ाइल 

तयार 

१६ २५०००० ० ० 
० 

० 
० 

  

शार्खागत उपिब्धी 

उद्यिलशिता लवकास तालिि  

 वाविभक लक्ष्य   ७५ जिातावलम सम्पन्न वडा  १,२,३  प्रगवत   ४५ जिा 

घ वगयको इजाजत  

 ियााँ इजाजत जारी  १८ िववकरण  १८८ ठाउाँसारी   १िामसारी  २ 

अटो ररक्सा सम्बन्धि प्रगलत लववरण  

सािा सवारी िताभ  ६१७ रुट परवमट वववरण ४५३ ियााँ लघु उद्यवम वसजभिा  घरधुरी सवेक्षण र्इरहेको । 

र्ख कृलष शार्खा 

क्र 

स 
कार्यक्रि िक्ष्य 

ईका

इ 

िौलतक प्रगती आलथयकप्रगती 
प्रगती 

प्रतीशत 

िािान्धि

त संख्या 

कायाभन्वयिको 

चरण 
सम्पन्न बजेट खचभ घरधुरी 

१ 
बािी लवकास 

कार्यक्रि 

                

१.१ 

क्षिता लवकास 

तथा वीउ उत्पादक 

सिुह २ पटक 

  ० 

१७०००० ० 

    

सहकारीिाई 

तालिि 

१.२ 

50% अनुदानिा 

र्खाद्यन्न उन्नत तथा 

िुि वीउ 
२ पटक 

  १ २००००० ५७८०० २८.९ २५ 

लवतरण 
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  वबउ उत्पािक 

समुह सहकारीलाई 

र्ण्डारण र्कारी 

तथाप्लान्तस्टक बोरा 

५०% अिुिािमा 

ववतरण 

२ पटक 

  ० १००००० ० १०० २५ 

१ 
क्षिता लवकास 

तालिि 
२ पटक 

 तावलम 

चवलरहेको १ १५०००० ७५००० ५० २० 

२ 
५०% अनुदानिा 

सािाग्री लवतरण 
२ पटक 

  ० २५०००० ० ० ४० 

१ 

५०% लागत 

साझेिारी मा पन्तक्क 

प्लान्तस्टक टिेल 

विमाभण 

८ गोटा 
कायाभन्वयिको 

चरण   

५००००० 

      

२ 

टिेलका लागी ५०% 

अिुिािमा 

प्लान्तस्टक ववतरण 

४५ गोटा 

  ४५ 

१५०००० १५०००

० १०० ४५ 

३ 

उन्नत तरकारी 

वबउमा ५०% 

अिुिाि 

३ पटक 

  २ 

१५०००० 

१००००० ६६.६६ २७६ 

४ 

कोकोवपट र 

क्यारेट५०%अिुिाि

मा ववतरण 

१ पटक 

    

५०००० 

५०००० १०० ४२ 

१ 

५०% अिुिािमा 

पावर वटलर वमवि 

वटलर, र्लामे हलो 

वविोईङ 

मेवशि(धािबताउिे 

मेवशि) वबतरण 

२० गोटा 

 कायभन्वयिको 

चरण   ८८००००  ० ०   

२ 

व्यवसावयक 

कृिकलाई ५०% 

अिुिािमा वडजीटल 

तराजु ववतरण 

२० गोटा 

  १००  २००००० 

 २००००

० १०० २४  

३ 

अन्य समाग्री(से्पयर 

यावि वसगेचर हेज 

कटर पुविभङस 

प्लान्तस्टकक्यारेट) 

२ पटक 
 कायभन्वयिको 

चरण ०  ६००००  ० ०   

१ 
माटो जााँच सम्बन्धी 

अवर्मूखीकरण 
१ पटक 

    
१००००० 

१००००० १०० ८० 

२ माटो जााँच २ पटक 
    

१००००० 
६६००० ६६ २०३ 

३ 
50%अिुिािमा 

कृवि चुि ववतरण 
१ पटक 

    
१००००० 

० ०   

१ 
क्षमता ववकास 

कायभक्रम तालीम) 
१ पटक कायाभन्वयिको 

चरण   
८०००० 

  ०   

२ 

५०% अिुिािमा 

जैववक वविावि 

ववतरण 

१ पटक 

  १ 

५०००० 

५०००० १०० ५० 

३ 

जैववक वविावि 

उत्पािक 

लाईप्रोत्साहि 

कायभक्रम 

२ पटक 

कायाभन्वयि चरण १ 

१००००० 

३३००० ३३ 

१ 

सहकारी 

४ 

आई पी एम सामाग्री 

५०% अिुिािमा 

ववतरण 

१ पटक 

  १ 

५०००० 

५०००० १०० २३ 
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५ 
५०% अिुिािमा 

जैववक मल ववतरण 
१ पटक 

  १ 
२५०००० 

२५०००

० १०० ११९ 

१ 

आकन्तस्मक 

अवस्थामा बावल 

रोग तथा वकरा 

वियन्त्रणका लागी 

रासायविकवविावि 

वर्टावमि प्लान्ट 

हमोि कु्यवलयर 

रे्रोमेि याप एल्लो 

स्टीकी याप 

३ पटक 

कायाभन्वयिको 

चरण २ 

२५०००० 

१५०००

० ६०   

१ 
क्षमताववकास 

तालीम 
२ पटक 

कायाभन्वयिकोचर

ण   
१२०००० 

      

२ 

कलस्टरमा च्याउ 

प्रबििको लागी 

टिेल 

४ गोटा कायाभन्वयिकोचर

ण   

२५०००० 

      

३ 

उत्पािि सामाग्री( 

पराल छाने्न जाली 

हजारी डल्ला पािे 

प्लान्तस्टकआवि) 

१ पटक 
कायाभन्वयिकोचर

ण   

६०००० 

      

४ 

ववधुवतय च्यार् 

कटर(पराल काट्िे 

मेवशि) ह्याण्ड 

च्यार् कटर 

५ गोटा 
कायाभन्वयिकोचर

ण   

१००००० 

      

५ च्याउ वबउ २ पटक   २ १००००० १००००० १०० १६८ 

१ 

कलस्टरमा मौरी 

प्रबििको लागी 

आधुविक घार र 

घार सवहत मौरी 

ववतरण 

४० गोटा 

तेस्रो चौमावसक 

मा गररिे   

२५०००० 

      

२ 

उत्पािि समाग्री( 

से्टि आधार चाका 

पन्जा ग्लोर्स 

र्वमभक 

एवसडमहिािी 

१ पटक 

    

४०००० 

      

३ 
बजारीकरण 

(ब्रन्तन्डङ) यावकङ 
१ पटक 

    
४०००० 

      

 

मागमाआधाररत 

५०% सहर्ावगतामा 

(तरकारी खेती 

र्लरु्ल खेती वबउ 

उत्पािि िसभरी 

स्थापिा) 

१ पटक 

    

३००००० 

० ०   

१ 

५०%लागत 

सहर्ागीतामा िसभरी 

स्थापिा 

२ गोटा 

    

३००००० 

०     

२ 
र्लरु्ल वबरुवामा 

५०% अिुिाि 
१ पटक 

तेस्रो 

चिमावसकमा 

गररिे   

३००००० 

०     

३ 

५०% लागत 

सहर्ावगतामा 

बगैचा तथा िसभरी 

व्यवस्थापि(मजिुर 

ज्याला , घेरबार, 

वसंचाई) 

१ पटक 

    

५००००० 

०     
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१ 

पुवायर्ार लवकास( 

संकिन केन्द्र हाट 

बजार सीचंाई 

कुिो लनिायण 

आलद 

    

    

५००००० 

      

१ 
आलुववउ, गहु ववउ 

ढुवावि 
२ गोटा 

आवश्यकताअिु

सार खचभ 

र्ईरहेको   

३००००० 

४५००० १५ ७८ 

१ वर्ल्डअिुगमि 
आवश्यकताअिु

सार 
  

आवश्यकताअिु

सार खचभ 

र्ईरहेको   

२००००० 

६०००० ३०   

१ 
वीरेन्द्रिगरि पा को 

कृवि तथ्याि 
    

कायभवववधर 

सफ्टवयर बिै 

र्एकाले तेस्रो 

चौमावसकमा खचभ 

हुिे   

१००००० 

०     

शशतभ तर्भ  

वालषयक कार्यक्रि िक्ष्य इकाई 
िौतीक प्रगती आलथयक प्रगती   िािान्धित 

सम्झौता 

िइकार्ायन्वर्नको 

चरणिा रहको 

सम्पन्न बजेट र्खचय 
प्रगलत 

घररु्री 
प्रलतशत 

साना व्यवसार्ीक 

उत्पादन केन्द्र (पकेट) 

लवकास कार्यक्रि 

१ 

 पटक कायाभन्वयिको चरण १ २४००००० ० ०   

फिफुि दशक 

अन्तरगत स्थालनर् 

तहिा आँप लवरुवा 

रोपण कार्यक्रि 

  

   तेस्रो चौमावसक अवधीमा   १००००००   ०   

कृषक दताय व्यवस्थापन 

कार्यक्रि 
  

  ADS समन्वय कायभक्रम   ३०००००       

कृलष तथा पशुपंछी 

तथ्याङ्क अध्यावलर्क 

कार्यक्रि 

  

  ADS समन्वय कायभक्रम   १०००००       

 

कुि बजेट प्रगलत लववरण 

क्रस 
कार्यक्र

ि 
बजेट र्खचयबजेट 

कार्यन्वर्नकोचरणिा रहेको 

बजेट 
बाकीबजेट लवलिर्प्रगती प्रलतशत 

१ वि शतभ ९४००००० १७५५००० ३१४०००० ४५०५००० १८.६ 

२ सशतभ ३८००००० ० २४००००० १४००००० 
  

  
जम्मा १३२००००० १७५५००० ५५४०००० ५९०५००० 

  

शाखागत उपलब्धी 

•   िगरमा कृवि उत्पाििमा जोड वििका लागी ५०% अिुिािमा तरकारर तथा खाद्यान्न बाली वबउ,च्याउ 

वबउ प्लान्तस्टक टिेल, वबिावि, से्पयर  ववतरण । 
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• प्रङ्गारीक खेवत प्रबििका लागी तावलम तथा सामाग्री (जैववक मल जैववक वविावि) ववतरण। 

•  िगरवर्त्र बढ्िो शहररकरणलाई ध्यािमा राखी पोिण संवेिि वशल कृवि उत्पाििका कायभक्रम हरु 

संचालि( कौवश खेती) । 

•  ियााँ प्रवबधीमा आधारीत मेवशिरी औजारका कायभक्रम संचालि।(ब्रस कटर, प्लान्तन्टङ मेवशि, किभ 

सेलर, वीडर)। 

• िगर वर्त्रका कृवि सहकारीहरुलाई रासायविक मल वबवक्र ववतरण प्रवक्रया सहज बिाईएको  

ग िलहिा बािबालिका तथा जे्यष्ठ नागररक शार्खा 

क्र.
सं. 

कायिक्रमकोनाम 
ल
क्ष्य 

भौतिक 

प्रगति 

प्रतिश
ि 

र्वर्िय 

प्रगति 

१ अन्तरायक्ष्िर्ज्रे्ष्ठनागररक टदिस १ १ १०० ३८००० 

२ 
र्टहिा सहकारीसंस्थाका पदाधिकारीविच चौर्ालसक 
अन्तकक्रय र्ा 

३ १ ३३ ३३००० 

३ िैङ्धगक टहसंाविरुद्िको १६ टदने अलभर्ान १ १ १०० ४९९०० 

शाखागत उपलब्धी 

जे्यष्ठ िागररक पररचय पत्र ववतरण ३८   

अपांग पररचय पत्र ववतरण    १९२ 

 क वगभमा   ३२ ख वगभमा  ११० ग वगभमा  २९ घ वगभमा  २१ 

छोरी बचत कायभक्रम   

िगरपावलका तर्भ   ७५ जिाको खाता खोवलएको , कणाभली प्रिेश तर्भ   ३४४ जिाको खाता 

खोवलएको । 

घ सिाज कल्याण तथा सहकारी शार्खा 

सिावाट न्धिकृत िए अनुसारको कार्यक्रिवाट लवलिर् प्रगती हुनेगरी कुनै कार्य निएको 

शसन क्षेत्र 
जस्वकृिकायिक्रम 
सख्या 

कायािन्द्वयमारहेका सम्पन्द्न 
शुरुहुन नसकेका 
कायिक्रम सख्या 

१ सहकारी तथागररिी तनिारण तर्य  ५ २ ० ३ 

२ र्टहिास्िरोजगारकार्यक्रर् ९ ७ १ १ 

३ दलितिक्षक्षत कार्यक्रर् ६ ० ० ६ 

४ जनजातत िक्षक्षत कार्यक्रर् ६ ० ० ६ 

५ 
िागु दवु्र्यसतन र सडक 
िाििालिका 

५ ० ० ५ 

६ गररिसग विश्िेशिर कार्यक्रर् १ १ ० ० 
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शाखागत उपलब्धी 

 साझेिारी ववकास कोि तर्भ   

 ऋण लगािी  ९७५०००  असुली १००३७००४ 

 सावा  ८६८७४७ ब्याज १३४९५७    कुल लावान्तन्वत संख्या ६९ जिा 

 ववगतका आ.व.मा सहकारी संस्थाहरुको वियमि सम्बन्धी स्पि वििेवशका िर्एको हुाँिा प्रणालीगत 

प्रवतवेिि र िान्तखला प्रवतवेििको आधारमा संस्थाहरुको वियमि गिे गररएको । 

 यस आ.व.मा  सहकारी ववर्ागले जारी गरेको सहकारी संस्थाहरुको अिुगमि तथा सुपररवेक्षण वििेवशका 

२०७७ को िर्ा ३० बमोवजम ३ सिस्यीय वियमि तथा अिुगमि सवमवत टोली वमवत२०७७/८/२५ मा 

गठि गरर सहकारी संस्थाहरुको स्थलगत वियमि कायभको थालिी र्एको। 

 सवमवत गठि पिात् ि.पा. वववर्न्न वडामा रहेका ६ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको स्थलगत 

वियमि गररएको  

 सहकारी संस्थाहरुको तथ्याि अद्याववधक गिे कायभ गरेको । 

 यस िगरपावलकाको के्षत्रावधकार वर्त्र रहेका सहकारीहरुको सहकारी ववर्ागबाट प्राप्त र्मेट 

अिुसारको वववरण तयार गरर ववर्ागमा पठाइएको । 

 प्रिेश सरकार वियामक रहिे र यस िगरपावलका वर्त्र कायभके्षत्र रहिे सहकारीलाई समेत एवककरण 

गिभका लावग प्रोत्सावहत गरर  सहकारी संस्थाहरु एवककरणको लावग परामशभ गिे कायभ वियवमत रुपमा 

गरीएको । 

 सहकारी संस्थाहरुमा आईपरेका वववर्न्न समस्याहरु समाधाि गररएको । 

ङ र्ोजना शार्खा 

क्र.सं

. 

कार्यक्रि /आर्ोजनाको 

नाि 

िीकृत 

वजेटरु 

र्ोजना 

तथाकार्यक्र

ि सख्या 

कार्ायन्वर्नअवस्थास

ख्यािा लवलिर्प्रग

लत 

िौलतकप्रग

लत 
कैलफर्त 

समै्भता । कार्ायदेश 

  लवपद व्यवस्थापन             

१ 

िगर ववपि व्यवस्थापि 

कोिमारकम थप 500 १   
  

    

२ 

रै्पररआउिे 

राहतववतरणकायभक्रम 1000 ५  १ 
२१०० 

   २४ जिा 

३ 

ववपि् पूवभ तयारी योजिा 

विमाभण तथा ववियगत 

टाक्सर्ोसभ पररचालि 500 २  १ 

१५९/४७२  

    

४ 

ववपि् पूवभ 

तयारीअत्यावश्यक औजार 

एवं सामाग्री खररि 600 १  १ 

 ३५३ 

    

५ 

पूवभ सूचिा प्रणालीको 

व्यवस्थापि तथावडस्पे्ल वोडभ 

विमाभण 400 १ १ 

  

  

 कायभ 

जारी 

६ तार जावल खररि 2000 १         

      5000  ७  ३ ७२२/४७२      

क्र.सं

. 

कार्यक्रि / 

आर्ोजनाकोनाि 

िीक्रीतवजे

ट रु 

कार्ायन्वर्न 

अवस्थासख्यािा 

लवलिर्प्रग

लत 

िौलतकप्रग

लत 
कैलफर्त 
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र्ोजनातथा 

कार्यक्रि 

सख्या 

समै्भताकार्ायदेश 

  

हररयाली प्रवभिि 

तथावचडीयाखािा स्थापिा   
  

        

१ वृक्षारोपण सहकायभ 500 १         

  

िगर सरसर्ाई प्रवभिि 

तथा सहकायभ             

१ 

सून्य र्ोहर व्यवस्थापि 

कायभक्रम संचालि सहकायभ 500 ५ २       

२ 

र्ोहरमैला व्यवस्थापि सेवा 

शुल्क संकलि सप्टवयर 

विमाभण 300 १ १     वडा ि ६  

३ 

सरसर्ाई अवर्याि 

संचालि सहकायभ 200 २         

  जम्मा 1000  ९ ३      

  

शहरी सौन्धयभ, पाकभ , 

रु्टपाथ, छाडा पशु 

टर ावर्क व्यवस्थापि  

 

        

१ 

छाडा पशु वोडभस सहकायभ 

कायभक्रम 500 ३ १    ९१ 

२ 

सहरी सौन्धयभ व्यवस्थापि 

कायभक्रम 500 ५      

३ 

रु्टपाथ व्यवस्थापि 

अवर्याि संचालि 200 २ १ २५    

४ 

टावर्क व्यवस्थापि तथा 

सचेतिा सहकायभ 300 ३ १      

  जम्मा 1500  १३ ६ २५    

क्र.सं

. 

कार्यक्रि / 

आर्ोजनाकोनाि 

िीकृतवजे

ट रु 

र्ोजनातथा 

कार्यक्रि 

सख्या 

कार्ायन्वर्नअवस्थास

ख्यािा लवलिर् 

प्रगलत 

िौलतकप्रग

लत 
कैलफर्त 

समै्भता । कार्ायदेश 

  

ल्ाण्डवर्ल साइट प्रर्ाववत 

के्षत्रवासी योजिा  

 
        

१ 

प्रर्ाववत के्षत्रवासीको माग 

वमोवजम वडा सवमवतको 

वसर्ाररशको आधारमा 1000 २ ० ०     

  ल्ाण्डवर्ल साइट विमाभण  
 

        

१ 

ल्ाण्डवर्लसाइट पहुच 

मागभ सुधार 4000 २   ५२६/२८७     

  पयभटि प्रवभिि कायभक्रम  
 

        

१ पयभटि प्रोर्ाइल विमाभण ५०० १ १ ०     

  

वजार व्यवस्थापि तथा 

वियमि  

 
        

१ 

बजार अिुगमि व्यवस्थापि 

कायभक्रम 300 ३ १ ७३/३५०    

२ 

उपर्ोक्ताहक सम्वन्तन्ध 

प्रचार सामावग्र विमाभण तथा 

ववतरण 200 ३ २ ५०    

 

 

 

 

 

  जम्मा  500  ६ ३  ६४९।६३    
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क्र.सं

. 

कार्यक्रि / 

आर्ोजनाकोनाि 

िीकृतवजे

ट रु 

र्ोजनातथा 

कार्यक्रि 

सख्या 

कार्ायन्वर्नअवस्थास

ख्यािा लवलिर् 

प्रगलत 

िौलतकप्रग

लत 
कैलफर्त 

समै्भता । कार्ायदेश 

  

कलासंसृ्कती 

प्रवभििकायभक्रम  

 
        

१ 

धावमभक सम्पिा ममभत 

सम्भार 300 १० १ ३०    

२ 

कला साहीत्य कायभक्रम 

संचालि सहकायभ 200 ८         

  जम्मा 500  १८ १ ३०     

  रै्परी आउिे पूाँवजगत             

१ 

िगर प्रमुख वसर्ारीस 

आयोजिा ५०००     २० १ १७३/९६१    

२ 

उप- प्रमुख वसर्ारीस 

आयोजिा ५०००     २० ७ ९४५    

३ 

कायभपावलका सिस्यहरुबाट 

वसर्ारीस आयोजिा २१००    ७ २ ९०    

  जम्मा  १२१००    ४२ ८ १२०८/९१    

र्खररद इकाइ गलतलवलर् 

२०७७ पौष िसान्त सम्म िएको र्खररदको प्रकृर्ागत प्रगती 

क्र.स लबषर् बोिपत्र लसिबन्दी कोटेसन कैलफर्त 

१ कार्ायिर् सम्बन्धि आबस्यक पने लबलिन्न िाि सािाग्री  र्खररद 
  

४०   

२  रालरिर् पलत्रका छपाइ   १     

३ िसिन्द सािाग्री र्खररद   १     

४ औषलर् र्खररद   १     

५ सेलनटरी प्याड १       

६ औषलर् र्खररद १       

७ कोलिड सम्बन्धि सलजयकि आइटि १       

८ िोटरसाइकि/ सु्कटर     ५   

९ घटना दताय सम्बन्धि लडि जाजेसन   १     

१० लनिायण कार्य ३१ ४ ६   

  जम्मा ३४ ८ ५१   

 

शार्खागत उपिब्धी 

• ल्ाण्डवर्ल साईट मािीशा जन्य लेिो ब्यवस्थापि प्लान्ट विमाभण कायभ शुरु   

• ववपि पुवभ तयारी तथा प्रवतकायभ योजिा विमाभण गरर प्रयोगमा ल्ाएको । 

• ववपि ब्यवस्थापि कोि पररचालि कायभवववध विमाभण । 
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• ववपि पुवभ तयारर सामाग्री खररि तथा सामाग्री सचालि तावलम सम्पन्न ।  

• ववपि पूवभ तयारी सूचिा सम्यन्त्र विमाभण ।  

• तयार िेपाल सगको सहकायभमा िगरको अपतकावलि केन्द्र स्थापिा कायभक्रम अन्तरगत थप १८ सचार 

रेडीयो सेट लगाएत कायाभलय ब्यवस्थापिका सामाग्री ब्यवस्थापि ।  

• र्ोहरमैला ब्यवस्थापि कायभवववध विमाभण गरर सवै वडकालावग प्रयोगमा ल्ाउिे ब्यवस्था वमलाएको  

• ९१ वटा छाडा पशुलाइ हुम्लाको  खापुभिाथ गाउपावलका मा पालि गिभ लैजािे ब्यवस्था वमलाएको । 

• वववर्न्न गैससहरु सग समन्वय गरी सवै वडा कायाभलय र स्वास्थ्य चेकीमा हात धुिे स्याण्ड राखे्न कायभमा 

सहजीकरण ।  

• िमकल सेवा शुल्क हाल सम्म  ३२५७५०उठेको र चालू आ व मा ९  स्थािका आगलवगमा सेवा विएको 

। 

•  संवक्षप्त वातावरणीय अध्ययि तथा प्रारन्तम्भक वातावरणीय पररक्षण कायभवववध२०७७ जारी गरर ििीजन्य 

पिाथभको उत्खिि् सकलि तथा विकासीका लावग प्रारन्तम्भक वातावरणीय पररक्षण २ वटा खोलामा 

सम्पन्न गरर प्रवतवेिि स्वीक्रत । 

• िगरपावलकाको िेतृत्वमा वववर्न्न वमवतमा खाध्य तथा वकरािा,  मासु, होटल तथा िास्ता पसल. तरकारी 

तथा र्लरु्ल गरर २७ वटा र्मभको अिुगमि गिुभ का साथै २७३ र्मभलाइ उत्पािक, ववके्रता तथा 

ग्राहक वगभको काम कतभब्य तथा वजमे्मवारीका वारेमा सुसुवचत गररएको ।  

• १३ स्थािमा स्थलगत  र प्रावववधक प्रवतवेििका आधारमा  वडप बोरीड अिुमवत प्रिाि ।  

• रू्टपाथ हटाउि वमवत २०७७।८।९  गते िेन्तख  वियवमत जिशक्ती पlरचालि गरेको हाल सम्म  ३१ जिा 

ब्यक्तीलाइ जररवािा गरर रु १५५००  संकलि गररएको । 

• लामो समय पछी वसपाकभ को सचालि तथा ब्यवस्थापि । 
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च पशुपन्धछछ लवकास शार्खा 

कार्यक्रिको नाि बालषयक िक्ष्य 

िौलतक प्रगलत आलथयक प्रगलत िािान्धन्वत 

कार्ायन्वर्नको 

चरणिा रहेको 
सम्पन्न बजेट र्खचय घररु्री जनसंख्या 

कृवतम गर्ाभधाि सेवा 

सञ्चालिका लावग आबश्यक 

सामाग्री खररि 

१पटक - १पटक १०० १०० ५०३ - 

लागत सहर्ावगतामा 

समूह/सवमवत/ र्मभलाईबोयर 

बोका वबतरण 

२० गोटा 
सूचिा प्रकावशत 

र्ई सकेको 
- ३३० - - - 

पशुहरुको पवहचािका लावग 

याग र याग मेवसि खररि 
१पटक - १पटक ५० ५० - - 

लागत सहर्ावगतामा बविभम 

घााँसको बीउ वबतरण 
६ क्वीन्टल - ९ क्वीन्टल १५० १५० ३१७ - 

स्थलगत एक वििे बाख्रापालि 

तालीम 

४ 
- 

४ 
५० ५० - १०० 

पटक पटक 

पशु स्वास्थ्य वशववर कायभक्रम 
३ 

- 
१ 

२१० ७० ३४८ - 
पटक पटक 

वबवर्न्न रोग वबरुि खोप 

कायभक्रम 

२ मागसंकलि कायभ 

र्ई रहेको 
  ३०० - - - 

पटक 

महामारी रोग वियन्त्रण 

कायभक्रम  

३ 
- 

२ 
३० २० ३४ - 

पटक पटक 

औिधी खररि कायभक्रम 
३ 

- 
१ 

४५० १५० - - 
पटक पटक 

पशुपन्छी उपचार कायभक्रम १०००० संख्या - 
४६२४ 

संख्या 
- - १८३२ - 

पशु सेवा प्रावववधक र्एको 

वडाहरुमा औिधी उपचार 

रपशु बन्ध्याकरणको लावग 

उपकरण एवम् सामाग्री 

वबतरण 

१ 

- 

१ 

७० ७० - - 
पटक पटक 

पशु संकलि केन्द्र, बधशाला, 

डेरी पसल, मासु पसल, 

एग्रोरे्ट वियमि तथा अिुगमि 

२ 

- 

१ 

३० १५ - - 
पटक पटक 

स्वच्छ मासु र िूध उत्पािि 

वबतरणको 

लावगजिचेतिामूलक होवडङ्ग 

बोडभ विमाभण एवम् पोस्टर 

पम्पलेट छपाई 

१ 

- 

१ 

५० ५० - - 
पटक पटक 

लागत सहर्ावगतामा 

कुखुराको खोर विमाभण तथा 

चल्लावबतरण 

४ सूचिाप्रकावशत 

र्ई छिौट हुि 

बााँकी 

- ४०० - - - 
संख्या 

लागत सहर्ावगतामा वबवर्न्न 

वकवसमका डााँले घााँसकोिसभरी 

स्थापिा 

१ सूचिाप्रकावशत 

र्ई छिौट हुि 

बााँकी 

- ९० - - - 
संख्या 

िूध/गोबर पररक्षण 

 

२०० 
  ११०संख्या ५ - - ८५ 

संख्या 
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माछाका रु्रा ढुवािीमा 

अिुिाि 

१ सूचिाप्रकावशत 

र्ई सकेको 
- ५० - - - 

पटक 

लागत सहर्ावगतामा माछा 

पोखरी ममभत 

४ 
- 

३ 
६० 

रु्क्तािीहुि 

बााँकी 
३ - 

संख्या संख्या 

वबश्व पशुपन्छी विवश 
१ 

- 
१ 

१५ १५ ८७ - 
पटक पटक 

वबश्व रेवबज विवश 
१ 

- 
१ 

२० २० ४० - 
पटक पटक 

अिुगमि बैठक ब्यबस्थापि 

खचभ 
१२पटक - ६पटक ६५ २१ - ४२ 

 

संलघर् शसतय तफय  

कार्यक्रिको नाि बालषयक िक्ष्य 

िौलतक प्रगलत आलथयक प्रगलत िािान्धन्वत 

कार्ायन्वर्नको 

चरणिा रहेको 
सम्पन्न बजेट र्खचय घररु्री जनसंख्या 

लागत साझेिारीमा बंगुर 

प्रविभि कायभक्रम 
१ पटक 

सूचिा प्रकावशत 

र्ई सकेको 
- ९५३ - - - 

लागत साझेिारीमा बाख्रा 

प्रविभि कायभक्रम १ पटक 

सूचिा प्रकावशत 

र्ई सकेको 
- 

१००० 
- -   

Artifical Insemination 

सम्बन्धीकायभक्रम १ पटक - 

४९२ 

संख्या १४७ 
५० ४९२ - 

गाईको सािा व्यबसावयक 

कृवि उत्पािि केन्द्र (पकेट) 

ववकासकायभक्रम सञ्चालि 

१ पटक 
सूचिाप्रकावशत 

र्ईसकेको 
- २५०० - - - 

शार्खागत उपिब्धी 

• िगरपावलकाको बाख्रा पकेट के्षत्र, रोड कररडोर र रोग वर्वत्रि सके्न सम्भाववत िाकालाई प्राथवमकतामा 

राख्िै रे्डा/बाख्रामा लागे्न महामारीजन्य रोग वप.वप.आर. वबरुद्दको खोप १८००० रे्डा/बाख्रामा लगाई 

उक्त रोगको जोन्तखम घटाएको । 

• कोवर्ड १९ को वविम पररन्तस्थवतमा पवि गाई/रै् ाँसीको िश्ल सुधार र िूध उत्पाििमा बृन्ति गिे 

महत्वपूणभ काम कृवतम गर्ाभधािलाई विरन्तरता वििै ४९२ गोटा गाई/रै् ाँसीमा कृवतम गर्ाभधाि गरेको । 

छ लशक्षा शार्खा 

सिावाट न्धिकृत ति उले्लर्ख िए अनुसारको कार्यक्रिवाट लवलिर् प्रगती हुनेगरी कुनै कार्य निएको 

क्रस लशक्षा तफय  एकाई िक्ष्य चािु पूलजगत कूि वजेट 

१ 

वाल ववकास वशक्षकलाई प्रती मवहिा रु ४००० का िरले 

मावसकप्रोत्साि जिा ९६ ४६०८   ४६०८ 

२ 

कक्षा १ िेखी ३ चलेको ववद्यालयमा कायभरत ववद्यालय 

कमभचाराकालागी रु ३५०० का िरले मावसक प्रोत्साि जिा ३ १२६   १२६ 

३ 

कक्षा १ िेखी ५ चलेको ववद्यालयमा कायभरत ववद्यालय 

कमभचाराकालागी रु ३००० का िरले मावसक प्रोत्साि जिा ३२ ११५२   ११५२ 

४ 

कक्षा १ िेखी ८ चलेको ववद्यालयमा कायभरत ववद्यालय 

कमभचाराकालागी रु २००० का िरले मावसक प्रोत्साि जिा ३३ ७९२   ७९२ 



39 

 

५ 

कक्षा १ िेखी १०/१२चलेकोववद्यालयमा कायभरत ववद्यालय 

कमभचाराकालागी रु १००० का िरले मावसक प्रोत्साहि जिा १९ २४७   २४७ 

६ 

सामुिावयक वसकाई केन्द्रका पररचालकको लागी प्रवत मवहिा 

४००० कािरले मावसक प्रोत्साि जिा ५ २४०   २४० 

७ ववद्यालयमा सुचिा प्रवववध पहुाँच ववकास ववद्यालय २०   १६०० १६०० 

८ ववद्यालय ममभत संर्ार कायभक्रम ववद्यालय १५   १५०० १५०० 

९ विभ ववद्यालय प्रोत्साहि रकम ववद्यालय २ २००   २०० 

१० विभ वशक्षक प्रोत्साहि रकम जिा २ २००   २०० 

११ स्थाविय पाठ्यक्रम विमाभण मातृर्ािा समेत पाठ्क्रम ३   ६०० ६०० 

१२ शैवक्षक क्यालेण्डर तयारी प्रकासि र कायाभन्वयि पटक १ २००   २०० 

१३ िगर वशक्षा योजिा विमाभण पटक १   २०० २०० 

१४ आकन्तस्मक पूवाभधार ममभत तथा वसकाई प्रवधभि ववद्यालय १०   १००० १००० 

१५ िगरपावलका युयुव च्यािल व्यवस्थापि र्चभअल कक्षा समेत च्यािल १   २०० २०० 

१६ अिलाइि वशक्षक पेशागत तावलम सहवजकरण र्ता जिा २०० ३००   ३०० 

१७ इन्टरिेट पहुाँचवावहरका ववद्यालयमा इन्टरिेट जडाि संचालि पटक १० १९२   १९२ 

१८ ववद्यालय अिुगमि विरीक्षण पटक १४५ ४३५   ४३५ 

१९ वववर्न्न वैठक व्यवस्थापि खचभ पटक ३६ १८०   १८० 

२० 

वशक्षक पेशागत ववकासका लागी ववियगत सवमवत 

प्रवभििकायभक्रम सवमवत ७ १८९   १८९ 

२१ 

ववद्यालयलाई प्रवत वशक्षक एक ल्ाप्टप कायभक्रमका लागी 

प्रोत्साहिसहकायभ जिा २५   ६२५ ६२५ 

२२ 

कक्षा ८ लगाएतका ववद्यालयमा पररक्षा संचालि खचभ तथा 

अिुगमि पटक ३२ १०००   १००० 

२३ 

िवलत समुिायका जेहेिार ववद्याथीका लागी प्रावववधक 

तथाव्यावसावयक वशक्षा अध्ययिका लागी छात्रवृवत जिा ६ ३००   ३०० 

२४ माध्यावमक ववद्यालयमा कररयर काउने्सवलङ ववद्यालय १८ ९१४   ९१४ 

क्र 

स रे्खिकूद तफय  एकाई िक्ष्य चािु पूलजगत कूि वजेट 

१ रारिपलत रलनङ लशल्ड प्रलतर्ोलगता पटक १ ४००   ४०० 

२ िेर्र कप पटक १ १५०   १५० 

३ उपिेर्र लशल्ड पटक १ १५०   १५० 

४ रु्वा र्ोजनाको अलििुन्धर्खकरण तथा कावायन्वर्न पटक १ १५०   १५० 

५ रे्खिकुद प्रवर्द्यन सहकार्य     १५०   १५० 

जम्मा १०००   १००० 
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लवद्यािर् के्षत्रलवकासकार्यक्रि (लजल्लास्तर) र सबैका िालग लशक्षा लशशु लवकासकार्यक्रिको प्रगलत लववरण 

वस.िं. वक्रयाकलापकोिाम 
वववियोवजतकुल 

रकम रु 

प्रथम 

चौमावसक 

खचभरकम रु 

ववतीय 

लक्ष्य 

ववतीय 

प्रगवत 

१ 

आधाररू्ततहकास्वीकृत िरबिीका वशक्षक, राहत 

अिुिाि वशक्षकका लावगतलब र्ताअिुिाि (ववशेि 

वशक्षा पररििअन्तरगतका वशक्षक/कमभचारीहरु 

समेत) 

१८९०००००० ५४६२९००० 25% 28.90% 

२ 

माध्यवमकतहकास्वीकृत िरबिीका वशक्षक, राहत 

अिुिाि वशक्षकलावग तलब र्ताअिुिाि (ववशेि 

वशक्षा पररििअन्तरगतका 

वशक्षक/कमभचारी,प्रावववधक धारका प्रवशक्षक समेत) 

५८८००००० १९१२५००० 25% 32.53% 

३ 
प्रारन्तम्भकबालववकाससहजकताभहरुको पाररश्रवमक 

तथाववद्यालय कमभचारी व्यबस्थापि अिुिाि 
१४४३९००० ४७०८००० 25% 32.61% 

४ 

प्रवतववद्याथीलागतका आधारमा 

वशक्षणवसकाइसामग्री एवम्कक्षा ८ कोपरीक्षा 

व्यवस्थापि अिुिाि 

८६५८००० ० 0% 0.00% 

५ 
सावभजविकववद्यालयकाववद्याथीहरुका लावगविशुल्क 

पाठ्यपुस्तक अिुिाि 
११६७९००० ० 0% 0.00% 

६ 
सावभजविकववद्यालयमाअध्ययिरत ववद्याथीहरुका 

लावग छात्रवृवत (आवासीय तथागैरआवासीय) 
१०७३१००० ० 0% 0.00% 

७ ववद्यालयसञ्चालितथा व्यवस्थापि अिुिाि ४९३७००० ३२२००० 100% 6.52% 

८ 

शैवक्षकपहुाँचसुविवितता, अिौपचाररकतथा 

वैकन्तल्पक वशक्षा कायभक्रम (परंपरागतववद्यालय, 

वैकन्तल्पक ववद्यालय, साक्षरता र विरन्तर वशक्षाका 

कायभक्रम समेत) 

११५२००० १२४००० 50% 10.76% 

९ 
तोवकएकाववद्याथीको विवा खाजाका 

लावगववद्यालयलाईअिुिाि 
२२४५१००० ० 25% 0.00% 

१० ववद्यालयर्ौवतकपुवाभधार विमाभण अिुिाि २४२७६००० ० 25% 0.00% 

११ 

ववद्यालयमाशैवक्षकगुणस्तर 

सुदृढीकरणएवम्कायभसम्पाििमा आधाररत प्रोत्साहि 

अिुिाि 

८१६२००० ० 25% 0.00% 

१२ 
सामुिावयक ववद्यालयका छात्राहरुलाई विशुल्क 

सेविटरी याडव्यवस्थापि (शैवक्षक कायभक्रम) 
९६५३००० ० 0% 0.00% 

१३ 
रास्टर पवतरविंग वशल्ड प्रवतयोवगता (स्थािीय तह 

स्तरीय) 
१००००० ० 0% 0.00% 

    364038000 78908000 25% 21.68% 

शार्खागत उपिब्धी 

 कोवर्डबाट बच्न  नू्यितम सुरक्षाका सामग्री ववतरण । शैवक्षक क्यालेन्डर २०७७ विमाभण । 
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 प्रअहरुसंग मावसक बैठक सञ्चालि वबद्यालय वशक्षकको क्षमता अवर्बृन्तदि   

 संघ संस्थाहरुको सहकायभ र समन्वयमा सबै ववद्यालयमा वास से्टशि स्थापिा गररएको  

 ववद्यालयमा र्ौवतक पूवाभधारका लावग सम्झौता र स्टीमेट सपन्न । ३ वटा ववद्यालयमा आइवसटी । 

 ४ पुस्तकालय र ३ प्रयोगशालाका लावग अिुिाि । विवा खाजा कायभक्रम 

 वशक्षकका लावग प्राथवमक उपचार तावलम व्यवस्थापि / क्याररयर काउने्सवलङ तावलम संचालि । 

ज िास्थ्य शार्खा 

नगर तफय को िास्थ्य कार्यक्रि ०७७/०७८ 
        

लसनं नगरिास्थ्य प्रवयद्वन कार्यक्रि ईकाई पररिाण बालषयकबजेट र्खचय बाँकी प्रगलतप्रलतशत 

१ 
समू्पणभ स्वास्थ्य संस्था संचालि अिुिाि खचभ 

गोटा ७ ७०००००   ७०००००   

२ वसकलसेल एविवमया बारे जिचेतिामुलक तथा 

पररक्षण कायभक्रम संचालिगिे पटक २ १०००००   १०००००   

३ 
गैर सरकारी तथा विवज स्वा सं HMIS/DHIS 2 

तावलम संचालि गरर ररपोवटभङमा प्रोत्साहि गिभ 
गोटा ३० १००००० १०००००   १०० 

४ 

स्वास्थ्य संस्थाहरु संग मावसक प्रवतवेिि तथा 

सवमक्षा बैठक रवाविभक सवमक्षा पटक ५ २००००० २०००००   १०० 

५ 

क्षयरोग सम्बन्तन्ध कायभक्रमको चौमावसक सवमक्षा 

बैठक पटक २ १००००० ५०००० ५०००० ५० 

६ आयूवेि स्वास्थ्य वशववर(मिोसामावजक 

परामशभ/योग संचालि तथाआयूवेि ववशेिज्ञ सेवा 

र उपचार) 

पटक ३ 

५०००००   ५०००००   

७ 

स्वास्थ्य सेवा सुचिा प्रणावल HMIS Tools 

छपाई पटक २ २०००००   २०००००   

८ 
समू्पणभ स्वास्थ्य संस्थालाई मसलि सामाि खचभ 

पटक १ २००००० २०००००   १०० 

९ जिस्वास्थ्य शाखाबाट स्वास्थ्य संस्थासम्म 

औिवध तथा सामाि ढुवावि 

पटक ३ 

७०००० ५०००० २०००० ७१ 

१० 
जिस्वास्थ्य प्रवभद्बि सम्बन्तन्ध प्रचार प्रसार 

पटक ३ १०००००   १०००००   

११ 

ववशेिज्ञ वचवकत्सक बाट गाईिे तथा जिरल 

स्वास्थ्य वशववर (सहकायभमा) स्थाि ६ ३०००००   ३०००००   

 १२ 
मवहलाको पाठेघर न्तिविङग वशववर 

स्थाि १६ ५००००० ४५०००० ५०००० ९० 

१३ 
स्वास्थ्य संस्थामा स्तिपाि कक्ष विमाभण खचभ 

स्थाि १७ १७००००   १७००००   

१४ 
अिुगमि /सुपररवेक्षण 

पटक ३२ १०००००   १०००००   

१५ 

प्रते्यक स्वास्थ्य संस्थामा डाटा रे्ररवर्केसि 

RDQA कायभ गिे खचभ पटक १७ ३०००००   ३०००००   

१६ 

सामावजक पररक्षण खचभ (वडाको सहर्ावगता 

सवहत) पटक १७ १७००००   १७००००   

१७ 
HIV/AIDS तथा यौि रोग कायभक्रम 

पटक १ १०००००   १०००००   

१८ 

ववथभङ्ग सेन्टरका अिवम कमभचारी 

खाजा/प्रोत्साहि पटक ३ ५००००   ५००००   

१९ 

गाउाँघर न्तिविक/खोप न्तिविक कायभक्रम 

संचालि खचभ पटक १२ २५००००   २५००००   
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२० 

संवघय कायभक्रमबाट छुट र्एका ववद्यालयमा 

िवसभङग कायभक्रम संचालि गोटा २ ७९००००   ७९००००   

  आिा सुरक्षा कार्यक्रि ईकाई पररिाण         

१ 

गर्भववत/प्रसुवत मवहलालाई आकन्तस्मक उपचार 

सेवा मवहिा १२ ३०००००   ३०००००   

२ गर्भववत मवहलाको वर्वडयो एक्सरे सेवा मवहिा १२ २००००० ३०००० १७०००० १५ 

  िलहिा िा ि सेलवका प्रोत्साहन ईकाई पररिाण         

१ 

म. स्वा. स्व. सेववकाको मावसक बैठक खाजा 

खचभ मवहिा १२ ७२२०० 
  

७२२००   

२ म .स्वा. स्व. सेववका विवश कायभक्रम खचभ पटक १ १००००० 
१००००० 

  १०० 

३ 

म. स्वा .स्व. सेववका िगर संजाल र म स्वा स्व 

सेववकालाई संचार खचभ पटक १२ १२०००० 
  

१२००००   

४ म .स्वा .स्व. सेववका वाविभक सवमक्षा कायभक्रम पटक १ ४००००० 
  

४०००००   

५ 

म. स्वा. स्व. सेववका िगर सवमवत संजाल बैठक 

खाजा यातायात खचभ पटक ६ ७५००० 
७१२०० 

३८०० ९४.९३ 

६ म .स्वा. स्व. सेववका मसलि र्ाडा पटक १२ १०००० 
  

१००००   

७ 

उतृ्कि म .स्वा. स्व .सेववकालाई 

सम्माि/पुरस्कार वविाई पटक १ ७३००० 
७३००० 

  १०० 

 ८ िगर अस्पाल स्थापिा तथा संचालि     २००००००   २००००००   

 ९ मवहला सेिेटरी याड ववतरण कायभक्रम     २०००००० १५५०००० ४५०००० ७७.५ 

१० औिवध खररि     ३०००००० ९९८९२० २००१०८० ३३.३ 

  जम्माकोलिड-१९ बजेट ईकाई पररिाण ८८१९०००   ६३७०००   

१ 

कोरोिा संक्रमण रोकथाम तथा वियन्त्रण 

महामारी उपचार कोि           

२ 

औिवध खररि/पररक्षण सामाग्री खररि (VTM, 

Mask, Sanitizer, PPE Set, etc.)       १५८१८९१     

३ खािा िास्ता आईसोलेशि क्वारेन्टाईि       ३८७००४४     

४ एमु्बलेन्स/शव वहाि खचभ       ७७००     

५ वेड, ववस्तारा, साबुि, मञ्जि       ५४७४१९     

६ पािी, वबजुली रकम रु्क्तािी       २२०००     

७ कटकुवा स्वास्थ्य चौकीमा आइसोलेशि विमाभण       २३४७३३     

८ प्रिेश अस्पताललाई अिुिाि       ५०००००     

९ स्वास्थ्य कमी, ल्ाव, तथा अन्यलाई प्रोत्साहि       ७१३१५०     

१० वशक्षा क्याम्पसमा ममभत       १७५०००     

११ वडाहरुमा सामाग्री खररि       ८०४००     
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१२ कन्टरयाक टर ेवसङ खचभ             

१३ वडसईने्फके्टन्ट खचभ             

१४ व्यवस्थापि खचभ             

१५ प्रचार प्रसार माइवकङ       ७१५००     

१६ ववववध       ३७८१६३     

  
कुि जम्मा बजेट 

२२१६९२०० १२०५५१२० १०११४०८० ७१.७१ 

 

शसतय अनुदान कार्यक्रि ०७७/०७८ 

      

लस.नं. अनुदान प्राप्त लक्रर्ाकिाप 

बजेट 

जम्मा र्खचय बाँकी 
प्रगलत 

प्रलतशत 

1 

आधाररू्त तथा आकन्तस्मक सेवाको सुवििततका लावग औिधीको 

आपूवतभ रउपयोग, सम्वन्तन्ध कायभक्रमहरुको अिुगमि तथा मूल्ाङकि 

(अिुगमि मुल्ािि तथाकायभक्रम कायाभन्वयि भ्रमण खचभ) 

९९०००   ९९००० 0 

2 ववरामीको लावग ओ.वप.वड.वटकट (कावभि कपी सवहतको ) छपाई ९००००   ९०००० 0 

3 

आधाररू्त तथा आकन्तस्मक सेवाको लावग औिवध र स्वास्थ्य सुरक्षा 

सामग्री (PPE बाहेक) खररि तथा औिवधलगायतका सामग्रीको ढुवािी 

तथा ररयावकंग र ववतरण समेत 

१८२१००० ५०७३७० १३१३६३० 27.86216 

4 

स्थािीय तह वर्त्रका स्वास्थ्यकमीहरु, म.स्वा.स्वय.से. का 

लावगआधाररू्त तथा आकन्तस्मक सेवा अन्तगभत आाँखा, िाक, काि, 

घाटी तथा मुख स्वास्थ्यसम्वन्तन्ध प्राथवमक उपचार बारे अवर्मुन्तखकरण / 

तावलम 

९००००   ९०००० 0 

5 ववद्यालय स्वास्थ्य तथा िवसभङ्ग सेवा कायभक्रम ८०३५००० ३४८४००० ४५५१००० 43.3603 

6 
राविर य मवहला स्वास्थ्य स्वयंसेववका कायभक्रम (पोशाकप्रोत्साहि, 

यातायात खचभ, वाविभक सवमक्षा गोष्ठी र विवस मिाउिे खचभ समेत) 
२५६५०००   २५६५००० 0 

7 
स्वास्थ्य संस्था िर्एका वडाहरूमा आधाररू्त स्वास्थ्य सेवाकेन्द्रहरुको 

संचालि खचभ 
४५०००००   ४५००००० 0 

8 

स्थािीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमाकायभरत 

कमभचारीहरुको तलव, महगी र्ता, स्थािीय र्ता, पोिाक लगायत 

प्रशासविकखचभ समेत 

२७५००००० १३५०५००० १३९९५००० 49.10909 

9 कमु्यविवट डट्स संचालि खचभ ८००००   ८०००० 0 

10 
प्रयोगशालामा क्षयरोग संक्रमण वियन्त्रण (रे्न्तन्टलेसि,एक्जहस्टफ्याि, 

र्विभचर,अटोिेर्, ममभत-सम्भार तथा पररवतभि) सम्बन्धी वक्रयाकलाप 
१००००   १०००० 0 

11 वबद्यालय स्वास्थ्य वशक्षा तथा ववद्यालय िसभ पररचालि २९०००   २९००० 0 

12 

आवथभक न्तस्थवत कमजोर रहेका पुिः उपचारमा रहेका 

पी.वब.सी.वबरामीहरुलाई उपचार अववधर्र पोिण खचभ तथा सम्पकभ  

परीक्षण 

१०२०००   १०२००० 0 
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13 

उपचार केन्द्रहरुमा आकन्तस्मक अवस्थामा औसवध एवं ल्ाब 

सामाग्रीढुवािी, कायभक्रमका लावग आवश्यक से्टशिरी, याली सीट 

लगायतका र्मभ र्रमेटर्ोटोकपी, कायभक्रमको वियवमत अिुगमि 

तथा मुल्ांकि,स्थलगत अिुवशक्षण, क्षयरोगकावबरामीको चौमावसक 

कोहटभ ववशे्लिण र ई-वट.वब रज 

१७९००० १००००० ७९००० 55.86592 

14 

क्षयरोगका जोन्तखमयुक्त जिसंख्यामा (िूगभम वस्ती, वपछवडएको 

वगभबसोवास स्थल, कायभक्रम स्वास्थ्य संस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा 

स्वास्थ्यसेवामा पहूच कम र्एका, कारागार, गुम्बा, सु्कल, 

बृधाश्रम,ॵद्योवगक के्षत्र)सकृयक्षयरोग खोजपडताल कायभक्रम 

१००००० ५०००० ५०००० 50 

15 
मातृ तथा िववशशु कायभक्रम अन्तगभत आमा सुरक्षा, गर्भवतीउते्प्ररणा 

सेवा, न्यािो झोला र विशुल्क गर्भपति कायभक्रम 
१४४२००० ७०१००० ७४१००० 48.61304 

16 मातृ तथा िववशशु कायभक्रम १५५८००० ४३७००० ११२१००० 28.04878 

17 

पावलकास्तरमा खोप र सरसर्ाई प्रवद््रधि कायभक्रमको सवमक्षा, 

सूक्ष्मयोजिा अध्याववधक र पावलका खोप समन्वय सवमवतको 

अवर्मुन्तखकरण समेत पावलकास्तरमा २ विि, वडा खोप समन्वय 

सवमवतको स्वास्थ्य संस्था, वडा सतरमा अवर्मुन्तखकरण १विि तथा पूणभ 

खोप सुविितताको लागी घरधुरी सर 

२९१०००   २९१००० 0 

18 

बाह्य खोप केन्द्र बाट गुणस्तररय खोप सेवा प्रिाि गिभ खोपकेन्द्रमा 

ब्यवस्थापिको लावग र्विभचर ब्यवस्था, सम्बन्तन्धत वडा खोप समन्वय 

सवमवतमार्भ त तयारी एवं खररि, ३००० खोप केन्द्रमा प्रवत खोप केन्द्र रु 

१०००० िरले, कन्तिमा टेवल १, कुसी १ र सािो बेञ्च १ र हात 

४००००   ४०००० 0 

19 

करारः  अहेब, अिमी (खोप सेवा कायभक्रम संचालिको लावग 

उिवहमाली,पहाडी वजल्लाहरु र महा तथा उप महािगरपावलका, 

संस्थागत न्तिविक) ९० जिा 

२६००००   २६०००० 0 

20 पोिण कायभक्रम १४०९००० ३७९००० १०३०००० 26.89851 

21 

समुिायमा आधाररत िवजात वशशु तथा बाल रोगको एकीकृत 

व्यवस्थापि (IMNCI) कायभक्रम सवमक्षा तथास्वास्थ्य संस्थाहरुमा 

onsite coaching 

१०००००   १००००० 0 

22 

कोवर्ड १९ लगायत वववर्न्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, 

वियन्त्रणतथा विगरािीका लावग सरोकारवाला साँगको अन्तरवक्रया तथा 

RRT, स्वास्थ्यकमी पररचालि 

५००००   ५०००० 0 

23 
कोवर्ड 19 लगायत अन्य महामारी रोग वियन्त्रण तथा 

ब्यवस्थापिकायभक्रम संचालि 
२५००००० ४९७००० २००३००० 19.88 

24 

औलो तथा कालाजार माहामारी हुिे के्षत्रको छिौट गरी वबिावि छकभ िे 

(रेस्पोन्सीर् से्प्रइङ समेत), वकटजन्य रोग वियन्त्रण कायभक्रमको 

अिुगमि एवमू्मल्ािि तथा वकटजन्य रोग वियन्त्रणका लावग 

बहुविकाय अन्तरवक्रया गिे। 

१००००० १००००० ० 100 

25 

पशुपंक्षी आिीबाट हुिे ईनु्फएन्जा, बडभ फु्ल, AMR, वसविसकोवसस, 

टक्सोप्लाज्मोवसस आवि वववर्न्नसरुवारोग सम्बन्तन्ध रोकथाम तथा 

वियन्त्रणका लावग सचेतिा कायभक्रम 

२००००   २०००० 0 

26 

वववर्न्न सरुवारोग, िसिे रोग, जुिोवटक, मािवसक स्वास्थ्य 

सम्बन्तन्धअन्तरवक्रया कायभक्रम तथा विवसहरु (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्महत्या रोकथामविवस, 

मािवसक स्वास्थ्य विवस, अल्जाईमर विवस, रेवबज विवस, ववश्व औलो 

विवस)मिाउिे 

१२००००   १२०००० 0 

27 
मलेररया, डेंगु, कालाजार, िब टाइर्स आवि वकटजन्य रोगको 

डाटारे्ररवर्केशि 
१००००   १०००० 0 

28 
पावलका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मावसक सूचिा संकलि, 

रे्ररवर्केशि एवं गुणस्तर सुधार साथै चौमावसक एवं बाविभक सवमक्षा 
२०००००   २००००० 0 

29 
वबद्यालय स्वास्थ्य वशक्षा, आमा समूह तथा स्थािीय तहमा 

स्वास्थ्यकालावग सामावजक व्यवहार पररवतभि प्रवदिभि अवर्याि 
१०००००   १००००० 0 

30 
स्थाविय तहमा स्वास्थ्य सम्वन्तन्ध अवर्मुखीकरण र योजिा तजुभमा 

तावलम 
४०००००   ४००००० 0 
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31 

स्वास्थ्य चौकीको नु्यितम सेवा मापिण्ड कायभन्वयि, सुवद्रढीकरणतथा 

सवमक्षा (स्वास्थ्य चौकीको नु्यितम सेवा मापिण्ड कायभक्रमको सवमक्षा 

) 

३०००००   ३००००० 0 

कुि जम्मा बजेट ५४१००००० 
१६३७६३७० ३४३३९६३० 14.50445 

नगरपालिका स्तररर् िास्थ्य सेवा सम्बन्धि प्रलतवेदन 

Data / Period 
Shrawan 2077 to 

Poush 2077 

Reporting S tatus from Reporting  Form 100 

01-1 Reporting Status Dataset Reporting rate 47.4 

08 Primary Health Care Outreach Clinic Dataset Reporting rate 48.1 

02-1 Immunization Dataset Reporting rate 43.4 

Percentage of Reporting Status (PHCORC) 84.3 

Percentage  of planned immunization clinics conducted  91.4 

Percentage of Reporting Status (FCHV) 93.5 

Average no. of People Served ORC (Per Clinic) 19.3 

Average no. of People Served from Immunization Clinic (Per Clinic) 56.4 

Average no. of People Served FCHV (reporting Period) 21.2 

Percentage of children under one year immunized with BCG 83.7 

Percentage of children under one year immunized with DPT-HepB-Hib1 57.6 

Percentage of children under one year immunized with DPT-HepB-Hib2 55.3 

Percentage of children under one year immunized with DPT-HepB-Hib3 55.1 

Percentage of children under one year not immunized against DPT-Hep B-Hib3 44.9 

Percentage of children under one year immunized with PCV 1 57.6 

Percentage of children under one year immunized with PCV 2 55.5 

Percentage of children under one year immunized with PCV 3 50.4 

Percentage of children aged 9-11 months immunized with measles/rubella 1 50.4 

Percentage of children aged 12-23 months immunized with measles/rubella 2 73.1 

Percentage of children 12-23 months immunized with JE 81.7 

Percentage of children fully immunized (Fully Immunized in GESI by Population 
of children 12-23 months) 

71.4 

Percentage of pregnant women who received TD2 & TD2+ 38.4 
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Drop out BCG vs Measles 39.8 

Drop out DPT-HepB-Hib 1 vs 3 4.4 

Wastage Rate BCG 52.6 

Wastage Rate DPT-Hep B-Hib 14.5 

Wastage Rate Polio (OPV) 12.9 

Wastage Rate PCV 7.5 

Wastage Rate Measles/Rubella 24.9 

Wastage Rate JE 26.9 

Wastage Rate TD 19.8 

Percentage of children aged 0-11 months registered for growth monitoring 30.8 

Percentage of children aged 0-23 months registered for growth monitoring 28.8 

% of children 12-23 months registered for Growth Monitoring who were 
Underweight 

1.7 

% of children aged 0-23 months registered for Growth Monitoring (New) who 
were Underweight 

2 

Average number of visits among children aged 0-23 months registered for 
growth monitoringᵃ 

3.3 

Percentage of children aged 0- 6 months registered for growth monitoring who 
were exclusively breastfed for the first six months 

12.1 

Percentage of children aged 6–8 months registered for growth monitoring who 
received solid, semi-solid or soft foods 

8.7 

Percentage of newborns applied chlorhexidine (CHX) gel immediately among 
reported live birth 

25.8 

% of PSBI cases among expected live births 0.15 

% of PSBI cases received complete dose of Gentamicin 50 

Incidence of ARI among children under five years (per 1000) 228 

Incidence of Pneumonia among children under five years (per 1000) (HF & 
Outreach) 

5.6 

Percentage of severe Pneumonia among new cases 0 

Diarrhoea incidence rate among children under five years 168.3 

Percentage of children under five years with diarrhea suffering from Severe 
dehydration 

0 

Percentage of children under five years with diarrhea treated with zinc and ORS  98.5 

Percentage of pregnant women who had at least one ANC checkup 62.4 

Percentage of pregnant women who had four ANC checkups as per protocol 
(4th, 6th, 8th and 9th month) 

58 
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Percentage of women who received a 180 day supply of Iron Folic Acid during 
pregnancy 

77.4 

Percentage of institutional deliveries 98.8 

Percentage of births attended by a Skilled Birth Attendant (SBA) 96.5 

Percentage of assisted (Vaccum or Forceps) deliveries 2.4 

Total C/S Delivery 653 

Percentage of postpartum women who received a PNC check-up within 24 hours 
of delivery 

63.4 

Percentage of women who had 3 PNC check-ups as per protocol (1st within 24 
hours, 2nd within 72 hours and 3rd within 7 days of delivery) 

4.5 

Percentage of postpartum women who received Vitamin A supplementation 7.3 

Met need for emergency obstetric care 10 

Total Neonatal Deaths 0 

Total Maternal Deaths 6 

FP Methods New acceptor among as % of MWRA 8.8 

IUCD New Users Total 57 

Implant New Users Total 332 

Percentage of Mother groups meeting held 96.4 

Number of kala-azar cases in at risk districts 11 

New case detection rate of leprosy 0.77 

Child proportion among New Leprosy cases 0 

Percentage of new leprosy cases presenting with a grade-2 disability 0 

TB - Case notification rate 50.3 

TB - Case notification rate (New and Relapse cases) 46.4 

Sputum Conversion Rate (PBC new TB cases)   

TB - Treatment Success Rate (New and Relapse) 81.9 

Total New OPD Visits Male 23954 

Total New OPD Visits Female 34682 

Total New OPD Visits 58636 

% of OPD New Visits among total population 45.4 
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शार्खागत अन्य उपिब्धी 

• बालमन्तिर र बावगिा समूह क्वारेन्टािईिमा जम्मा ५४५ जिालाई १४ विि रान्तख PCR गरेर घर 

पठाइएको । 

• जम्मा ४४०८ जिाको PCR SWAB COLLECTION गररएको । 

• जम्मा ११२२ जिाको POSITIVE  ररपोटभ आएकोमा २३४ जिालाई आइसोलेशिमा रान्तख सेवा विइएको र 

८८८ जिालाई होम आइसोलेशिमा रान्तख सेवा विइएको । 

• जम्मा ११२२ जिाको CONTACT TRACINGगरर िवजकको सम्पकभ मा रहेकालाई एऋच् कधबि 

अवयव र्अतष्यल गररएको । 

• कटकुवा स्वास्थ्य चौकी आइसोलेशिमा (DEC को सहयोगमा) अपाङ्गमैत्री शौचालयको विमाभण गररएको 

। 

• वी.ि.ि.पा ६ मा १४७५ जिाको ANTIGEN TEST गररएको ।  

• मलेररया, कालाजार ववरुि वविावि वछिकि कायभ वडा िं. ९ र १० मा । 

• DENGUE वियन्त्रण कायभका लावग वडा िं. ६ मा एक हपे्त सचेतिा तथा लार्ाभ िि कायभक्रम । 

• वर्टामीि A ववतरण कायभक्रम । 

• मवहलाहरुको लावग पाठेघर न्तिविङ्ग वशववर संचालि । 

• ववद्यालय िवसभङ कायभक्रमबाट सेवा  संचालि । 

• मवहलाहरुको लावग सेविटरी याड ववतरण कायभक्रम (स्वास्थ्य संस्थाहरु मार्भ त) । 

झ प्रशासन शार्खा 

प्रशासन शार्खा सँग सम्बिीत कार्यक्रिहरुको लववरण 

क्र

सं 
आर्ोजना लववरण 

लवलनर्ोलज

त रकि 

िार्खिा 

कार्ायदेश 

सम्झौता 
हािसम्मको प्रगलत 

कै
लफ

र्
त

 

संख्या 
रक

ि 

िौलतक 

प्रलतशत 

आलथय

क 

१ िगर के्षत्रवर्त्र वस.वस.क्यामरा ववस्तार १२     ०  ०   

२ 
एवककृतसफ्टवेयर खररि तथा सूचिा 

प्रववधी व्यवस्थापि 
५०     ०   ०   

३ 
सुशासिप्रवभिि (संचार के्षत्र प्रोत्साहि 

तथा पवभधभि) 
२०     ० ०   

शार्खागत उपिब्धी 

कानुन लनिायण लववरण 

क्र स कानूनको नाि िीकृत लिलत 

१ संवक्षप्त वातावरवणय अध्ययि कायभवववध २०७७।०६।०९ 

२ स्वास्थ्य सेवा वियमावली २०७७।०६।१४ 

३ एमु्बलेन्स संचालि वििेवशका २०७७।०६।१४ 
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४ करार कमभचारी व्यवस्थापि कायभवववध २०७७।०६।१४ 

५ र्ोहरमैला व्यवस्थापि कायभवववध २०७७।०६।१४ 

६ ववपि् व्यवस्थापि कोि पररचालि कायभवववध  २०७७।०८।१२ 

७ टोल ववकास संस्था पररचालि कायभवववध २०७७।०८।१२ 

८ बजार व्यवस्थापि अिुगमि तथा उपर्ोक्त्ता वहत संरक्षण सम्बन्धी वियमावली २०७७।०८।१६ 

न्यालर्क सलिलत िगत फर्च्यौट लववरण 

िगत फछ्यौट बाँकी 

वजमे्मवारी 

सरेको 

ियााँ 

िताभ  

जम्मा 

लागत 

वजमे्मवारी 

सरेको 

ियााँ  जम्मा वजमे्मवारी 

सरेको 

ियााँ  जम्मा 

२५ १२ ३७ १४ ९ २३ ११ ३ १४ 

शार्खागत अन्य उपिब्धी 

 सबै वडामा इन्टरिेट सेवाको पहुाँच ववस्तार र्एको सम्पतीकर असुलीलाई हरेक वडाबाट सेवा 

विईएको र अिलाईि मार्भ त सम्पतीकर असुली गिे कायभ र्एको । 

 मोबाइल SMS सेवाको सुरुवातगरर Paperless Government तर्भ  उनु्मख  र्एको । 

 वडा कायाभलयबाट अिलाईि ररपोवटभङ तथा अिलाईि व्यन्तक्तगत घटिा िताभ गिे कायभ वियवमत र्एको 

। 

 िगर के्षत्रमा वियवमत रुपमा वसवस क्यामेरा सञ्चालिमा रहेको । 

 ८ वटा वडा स्तररय मेलवमलाप केन्द्र स्थापिा स्थापिा र्एको 

 वडा मेलवमलाप संयोजकहरुलाई १ वििे तावलम कायभक्रम संचालि गररएको 

 यस कायाभलयलाई ववपक्षी बिाएर अिालतमा िताभ र्एको मुद्दा तथा ररटहरु ९ वटा रहेको 

 सवोि अिालतमा १ वटा चालु अवस्थामा 

 वजल्ला अिालतमा १ वटा चालु अवस्थामा 

 उि अिालतमा ७ वटा चालु अवस्थामा 

 स्थािीय सरकारले बिाएका ऐि वििेशीका र कायभववधीहरु स्थािीय राजपत्रमा वियवमत प्रकाशि 

गररएको । 

 यस अववधमा ४७५ वटा अटो िताभ  गरर रुट परवमट जारी गररएको छ जसबाट ६६५०००। राजस्व 

सकलि र्एको छ ।  

 िगरकायभपावलका कायाभलयको िैविक सेवा प्रवाहको स्थीती हेिाभ पत्रव्यवहार अन्तगत ३८४९ वटा 

पत्रको िताभ र ४२४४ पत्रको चलािी गररएको ।  
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 सावभजविक विमाभण कायभका लावग घ वगभको इजाजत पत्र जारी सम्बन्धमा जम्मा २६ विमाभण 

व्यवसायीलाई ियााँ प्रमाणपत्रजारी,१७२ विमाभण व्यवसायीको प्रमाणपत्र िववकरण र ४ वटा िामसारी  

र्इ ३२८०००। राजस्व सकलि र्एको ।  

 

ञ सािालजक सुरक्षा तथा पन्धछजकरण 

सािालजक सुरक्षा ििा लवतरणको लववरण 

सामावजक सुरक्षा र्ता पाउिे समूह 

प्रथम चौमावसक 

कायम संख्या रकम ववतरण गरेको संख्या ववतरण गरेको रकम 

जेष्ठ िागररक र्ता (७०) विभ मावथ ३८६५ ४५९३५९३६ 

ब
ैंवक
ङ
 प्र
ण
ाल
ीब
ाट
 व
व
त
र
ण
 र्
ए
क
ाले
 ब
ैंक
 

स्ट
ट
मे
न्ट
म
ा 
वव
त
र
ण
 र
क
म
 र
 म
ौज्द

ात
 र
क
म
 म
ात्र
 

प्र
ाप्त

 र्
ए
क
ो 
सं
ख्य

ा 
उ
ल्ल
ख
 ि
र्
ए
क
ो 

स
बै
 ब
ैंक
ब
ाट
 प्र
ाप्त

 स्ट
ट
मे
न्ट
क
ो 
आ
ध
ार
म
ा जेष्ठ िागररक र्ता (िवलत) ८२४ ६४३९२०० 

जेष्ठ िागररक एकल मवहला ९१६ ७२९३४३८ 

ववधवा(आवथभक सहायता) १५२४ १२०२२००० 

क वगभ १२६ १४६०५३१ 

ख वगभ(आवथभक सहायता) ३६५ २२७०१५० 

िवलत वालवावलका १५९३ २३३२०६५ 

लोपनु्मख जावत १०० ११८२००० 

जम्मा ९३९३ ७८९३५३२०     
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घटना दतायको लववरण  

 वडा नं. 

    सम्बिलबचे्छद लववाह बसाई सरी आएको बसाई सरी जाने 

जम्मा जम्मा जम्मा जम्मा जम्मा 

दताय 

संख्या 

सदस्यको 

संख्या 

दताय 

संख्या 

सदस्यको 

संख्या 

 १ १५३ ४१ १ ३१ ११ ४७ ५ २१ २४२ 

 २ १७३ २७ १ ६९ २० ८९ ५ १३ २९५ 

 ३ ११२ २८ २ ४५ ३७ १३९ ९ ३४ २३३ 

 ४ १३१ ३७ ३ ३५ २९ १०२ १० ३२ २४५ 

 ५ १०४ १६ २ ३१ ३० १०५ २ ५ १८५ 

 ६ १०१ २७ २ २१ १० ३२ ४ १२ १६५ 

 ७ १०९ १९ १ ४१ ११ ३८ ८ २५ १८९ 

 ८ ९४ १७ १ ३४ २० ६५ १२ ३५ १७८ 

 ९ १५८ २९   ४३ २३ १०० १ ३ २५४ 

 १० १२५ ३० १ ५१ ४१ १५५ ५ १९ २५३ 

 ११ ३०१ २६ २ ४२ ३४ १३७ ११ ३० ४१६ 

 १२ १५६ ४० १ ५८ ४४ १६४ १० ३४ ३०९ 

 १३ १३७ २६ १ ३७ २ ९ २ ८ २०५ 

१४ ६० १५ ५ २० २ ९ ६ ५० १०८ 

१५ १४ ५   ११ ३ ८ ९ ३५ ४२ 

१६ १९ ४ १ ९     ४   ३७ 

 जम्मा १९४७ ३८७ २४ ५७८ ३१७ ११९९ १०३ ३५६ ३२४८ 

 

• पुराना घटना दतायका ढड्डाहरुिाइ लडलजटाइज गनयका िालग सेवा प्रदार्क सँग सम्झौता िइ 

स्यान्धिङको काि सम्पन्न िइसकेको । 
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पूवायर्ार शार्खा 

 

cf=j= 2076÷077 af^ rfn' cfly{s jif{sf nflu bfloTj ;l/ cfPsf cfof]hgfx?sf] 
xfn;Ddsf] k|ult ljj/)f  

qm=;+= sfo{qmd÷lqmofsnfk 
lalgof]lht÷  
;Demf}tf /sd 
? xhf/df 

xfn;Ddsf] 
ef}lts k|ult 

 k|ult 
k|ltzt 

s}lkmot 

s 
laut tyf rfn' cf=j= af^ qmdfut ePsf gu/ dxTjsf 
of]hgfx? 

    

1 
£f)^f#/ sDkfp)* jfn 
lgdf{)f 

10690 
lgdf{)f sfo{ 
eO{/x]sf]  

85   

2 
#)^f#/ sfln`rf]s ;*s 
lgdf{)f 

8798 
lgdf{)f sfo{ 
eO{/x]sf]  

60   

3 
d+unu(L nfl^sf]O{nL ;*sdf 
gfnf lgdf{)f  

26082 
lgdf{)f sfo{ 
eO{/x]sf]  

75   

  
gu/ dxTjsf of]hgfx?sf] 
hDdf  

45570.000       

v 
kf+rf} gu/ ;efaf^ :jLs[t j*f uf}/asf -af]nkq ePsf_ 
of]hgfx? 

    

4 

rgf}6] d'Vo ;8s ofd'gf g]kfnLsf] 
3/ b]lv pQ/ >Lgu/ rf]s ;8s 
sfnf]kq ug]{ sfd / u}x|L6f]n b]lv 
a'4 rf]s ;Ddsf] ;8s gfnf 
lgdf{0f ug]{ sfd j8f g+= !@ 

3968.505 lgdf{)fflwg 90   

5 
Gof}kfg] 6f]n ;8s dd{t ug]{ sfd 
j8f g+= $ 

3764.373 ;DkGg 100   

6 

/j/sf] af]6 b]lv 9'+ufgfsf] 3/ 
;Dd / ldgf sfk\mn]sf] 3/ b]lv 
kbdaxfb'/ a:g]tsf] 3/ ;Ddsf] 
;8s :t/f]GgtL ug]{ sfd j8f g+= 
& 

2471.177 ;DkGg 100   

7 
l6sf jf}8]nsf] 3/ b]lv k'ln; 
rf}sL ;Dd ;8s :t/f]GgtL ug]{ 
sfd j8f g+= ! 

2637.660 lgdf{)fflwg 25   

8 

em+snfn cof{n lgjf; b]lv  pQ/ 
g/l;+ dfu{ / o"j/fh zfxL lgjf; 
b]lv blIf0f ljZj laBfno clkm; 
;Ddsf] ;8s :t/f]GgtL ug]{ sfd 
j8f g+= * 

3715.380 ;DkGg 100   

9 
cfbz{ ;dfh 6f]ndf ;8s dd{t 
sfo{ j8f g+= % 

1053.787 ;DkGg 100   

10 

l;:g]/L u}x|f lepr'nf, jf8{ clkm;, 
tLg3/] leqLvf]nf b]lv ;fgLn]v 
;Ddsf] ;8s :t/f]GgtL tyf gof+ 
6«ofs j8f g+= !^ 

1321.100 ;DkGg 100 e"QmfgL af+sL 

11  ;8s :t/f]GgtL sfo{ j8f g+= ^ 4510.921 lgdf{)fflwg 80   
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12 
j8f g+ & / * sf laleGg ;8s 
dd{t -;8s jf]8{ g]kfn ;+usf] 
;fem]bf/L_  

7280.305 ;DkGg 100   

13 ljBfno ejg lgdf{0f j8f g+= @ 3000.000 ;DkGg 100   

  
j*f uf}/asf of]hgfx?sf] 
hDdf  

33723.208       

u 
%}&f} gu/ ;efaf^ 
ljlgof]lht of]hgfx? 

        

14 
a;kfs{ lj:tf/M ;+/rgf 
x^fpg] / kfls{*=:yn lgdf{)f 

13500 
jf]nkq ;Demf}tf 
eO{ sfof{Gjog 

r/)fdf 
    

15 
घण्टाघरआचायभ वचया पसल सडक 

विमाभण वडा िं ८ 

-रु्टपाथ, वग्रिरी, िाला लगायत_ 

3500 

nfut cg'dfg 
tof/ eO{ 
jf]nkqsf] 

r/)fdf /x]sf] 

    

16 
हटलाईिहररयाली -कालुङचोक, 

कटकुवा अस्पताल, गणेशचोक सडक_ 
3500 

,,    ,,    
,, 

    

17 
मंगलगढीलाटीकोईली सडक+िाला 

विमाभण वडा िं ९ 
13500 

nfut cg'dfg 
tof/ x'+b} 

    

18 
j*f sfof{no tnf yk j*f 
g++= 3 

2698 
lgdf{)f sfo{ 
clGtd r/)fdf 

95   

19 
s[i)f^f]nsf] &f*f] af^f] 
sfnf]kq] j*f g++= 4 

2696 
jf]nkq ;Demf}tf 
eO{ sfof{Gjog 
r/)fdf 

    

20 

;/:jtL /fdhfnLsf] #/ b]vL 
kbdlnnf k|f=jL=sfkmn]sf] ldn 
;Ddsf] ;*s sfnf]kq] / 
kSsL gfnf lgdf{)f j*f g++= 
7 

2696 
,,    ,,    

,, 
    

21 

#';|f rf]s b]vL j*f sfof{no 
dlgsfk'/ kmnfd] k'n ;Ddsf] 
;*s :t/f]GgtL j*f g++= 10 

2696 
,,    ,,    

,, 
    

22 

ufu|]tfn rf]s /Tg /fhdfu{ 
;*s :t/f]GgtL sfnf]kq], 
j*f g++= 11 

2696 
,,    ,,    

,, 
    

23 
lqj])fLrf]s wkfnL#f^ ;*s 
:t/f]GgtL j*f g++= 12 

2696 
,,    ,,    

,, 
    

24 
zx/L :jf:Yo s]Gb| uu{/] ejg 
lgdf{)f, j*f g++= 13 

2696 
,,    ,,    

,, 
    

25 
%]*f jf#vf]/ ;*s ;*s 
:t/f]GgtL, j*f g++= 14 

2696 
,,    ,,    

,, 
    

26 
t'n]*f+*f gpn]vf]nf b]vL j*f 
sfof{no kflt#f/L ;Nn]/L 

2696 
,,    ,,    

,, 
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efn'vf]nf ;*s lgdf{)f, j*f 
g++= 15 

27 
j*f sfof{no ejg lgdf{)f, 
j*f g++= 16 

2696 
,,    ,,    

,, 
    

28 
cfbz{ ;dfh 6f]ndf ;8s dd{t 
sfo{ j8f g+= % qmdfut 

446.213 
nfut cg'dfg 
tof/  

    

29 
j8f leqsf laleGg ;8sdf gfnf 
tyf u|fe]n lgdf{0f sfo{ j8f g+= ^ 
qmdfut 

1800.000       

30 
s/]vf]nf d'n;8s ;8s :t/f]GgtL 
ug]{ sfd j8f g+= !# qmdfut 1417.978 

jf]nkq ;Demf}tf 
eO{ sfof{Gjog 
r/)fdf 

    

31 
bdfO{vf]nf t'n]*f+*f ;*s 
lgdf{)f, qmdfut j*f g++= 15 

1844.044 
jf]nkq ;Demf}tf 
eO{ sfof{Gjog 
r/)fdf 

    

32 
tLg3/] leqLvf]nf b]lv ;fgLn]v 
;Ddsf] ;8s la:tf/ j8f g+= !^ -
qmdfut_ 

1678.900 
jf]nkq ;Demf}tf 
eO{ sfof{Gjog 
r/)fdf 

    

33 
ljB't k|flws/)fsf kf]n x^fpg] / 
gof+ kf]n lj:tf/ j*f g+= 1 400 

law't k|flws/)f 
;+usf] 
;fem]bf/Ldf 
sfd x'+b} 

    

34 bf}ntk'/ vfg]kfgL j*f g+= 2 491 

pkef]Qmf ;ldlt 
;+u ;Demf}tf 
eO{ cfof]hgf 
sfof{Gog 
r/)fdf 

    

35 gf/]6Kk/ ;8s u|fe]n j8f g+= $ 900       

36 
zlxb :d[tL 6f]n ;8s u|fe]n dd{t 

-cfGtl/s cfo lkmtf{_ j8f g+= ^ 
1000       

37 :df6{ df]If 3f6 j8f g+ ^ 500       

38 
;'Gb/gu/ 6f]n gfnf lgdf{0f j8f g+= 

& 
500 

pkef]Qmf ;ldlt 
;+u ;Demf}tf eO{ 
cfof]hgf 
sfof{Gog r/)fdf 

50 
g]=/]=;f];fO{^L 
;'v]{t ;+u 
;fem]bf/L 

39 
l8kjf]l/8= :yn tf/jf/ tyf law't 

h8fg j8f g+= & 
230       

40 
vh'/f laBfno ejg lgdf{0f ;fdflhs 

lasf; tkm{sf] qm=;+= @ af6 j8f g+= 

* 

1000 

laBfno 

Aoa:yfkg ;ldlt 

;+u ;Demf}tf eO{ 

lgdf{)f sfo 

clGtd r/)fdf 

    

41 
d+unu9L :ofpnLjhf/ lzj df=lj= 

ldng rf}s rfbgL rf}sL ;8s j8f 

g+= ( 

3000 
jf]nkq ;Demf}tf 
eO{ cfof]hgf 
sfof{Gog r/)fdf 

20.000   
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42 
d+unu9L :ofpnLjhf/ lzj df=lj= 

ldng rf}s rfbgL rf}sL ;8s j8f 

g+= ( af6 36]sf] /sd 

  

pkef]Qmf ;ldlt 
;+u ;Demf}tf eO{ 
cfof]hgf 
sfof{Gog r/)fdf 

    

43 ;fd'bflos ejg lgdf{0f j8f g+= !@ 1300 ;DkGg 100   

44 

afn ljsf; s]Gb| / k'nrf]s 6f]n 

db/;f ljBfno hfg] af6f] j8f g+=^ -

;fdflhs tkm{ sf] !) nfv / cfGtl/s 

cfo tkm{sf] # nfv %) jf6_ 

1350       

45 
j8f g+= !% / !^ law'lts/0f -

qmdfut_ 
15000 

jf]nkqsf] 
dfWodaf^ 
g]=lj=k|f= ;+u 
;Demf}tf eO{ 
sfof{Gjog 
eO{/x]sf] 

75   

  hDdf 93820       

#= zx/L :jf:Yo ejg lgdf{)f tkm{     

46 zx/L :jf:Yo s]Gb| ejg lgdf{0f 
ug]{ sfd j8f g+= $ 

5838.835 ;DkGg 100   

47 zx/L :jf:Yo s]Gb| ejg lgdf{0f 
ug]{ sfd j8f g+= ^ 

5386.538 lgdf{)fflwg 80   

48 zx/L :jf:Yo s]Gb| ejg lgdf{0f 
ug]{ sfd j8f g+= @ 

5141.600 lgdf{)fflwg 95   

49 zx/L :jf:Yo s]Gb| ejg lgdf{0f 
ug]{ sfd j8f g+= # 

5745.011 lgdf{)fflwg 95   

50 zx/L :jf:Yo s]Gb| ejg lgdf{0f 
ug]{ sfd j8f g+= !) 

5386.538 lgdf{)fflwg 40   

51 zx/L :jf:Yo s]Gb| ejg lgdf{0f 
ug]{ sfd j8f g+= !! 

5380.193 lgdf{)fflwg 40   

52 zx/L :jf:Yo s]Gb| ejg lgdf{0f 
ug]{ sfd j8f g+= ! 

5176.573 ;DkGg 100   

53 zx/L :jf:Yo s]Gb| ejg lgdf{0f 
ug]{ sfd j8f g+= !@ 

5927.233 ;DkGg 100   

54 zx/L :jf:Yo s]Gb| ejg lgdf{0f 
ug]{ sfd j8f g+= % 

3213.787 lgdf{)fflwg 80   

  
zx/L :jf:Yo ejg lgdf{)f 

tkm{sf] hDdf 
47196 

 
 
 
  

    

*= laBfno ejg lgdf{)f tkm{     

55 
जनसेिा र्ा.वि. घुस्रा भिन 
तनर्ायण िडा न १० 

२००० ;DkGg 100   

56 
टहर्ािी पुस्तकािर् भिन 
तनर्ायण िडा न ४ 

३००० ;DkGg 100   
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58 
ने.रा.र्ा.वि. पतकी भिन 
तनर्ायण िीनपा १५ देविस्थान 

२००० ;DkGg 100   

59 

सुर्यज्र्ोतत र्ा.वि. पतकी 
भिन तनर्ायण िीनपा १६ 
र्ेहिी 

२००० ;DkGg 100   

60 

प्रभात र्ा.वि. कोिडााँडा 
विद्र्ािर् भिन तनर्ायण 
िीनपा २ 

५००० ;DkGg 100   

61 
भैरि र्ा.वि. विद्र्ािर् 
भिन तनर्ायण िीनपा ४ 

५०००       

62 
ने.रा.आ.वि धचसापानी भिन 
तल्िा थप िीनपा ५ 

५००० lgdf{)fflwg 85   

63 
ने.रा.र्ा.वि. विद्र्ािर् 
भिन तनर्ायण िीनपा ६ 

५००० ;DkGg 100   

64 
कोवपिा प्रस्तावित र्ा.वि 
पसेनी िीनपा ९ 

३५०० ;DkGg 100   

65 
र्ंगिगढी प्रा.वि टदपनगर 
भिन तनर्ायण िीनपा १० 

३००० ;DkGg 100 e"QmfgL af+sL 

66 

जनचेतना प्रा.वि. सानो 
सुखेत भिन तनर्ायण िीनपा 
१० 

३५०० ;DkGg 100 e"QmfgL af+sL 

67 
लशि र्ा.वि िुलिर्ाविट 
भिन तनर्ायण िीनपा ११ 

५००० ;DkGg 100   

68 

नेपाि राक्ष्िर् चन्रगंगा 
र्ा.वि. भिन तनर्ायण िीनपा 
११ 

५००० ;DkGg 100 e"QmfgL af+sL 

69 
अर्रज्र्ोतत र्ा.वि. नेिारे 
भिन तिा थप िीनपा १२ 

५०००   90   

70 िेपाल राविर य सा. ववद्यालय र्वि 

विमाभण वीिपा १३ 
५००० ;DkGg 100 e"QmfgL af+sL 

   hDdf 59000       

r= k|b]z ;/sf/af^ k|fKt cfof]hgfx?     
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71 
मगलगढी चोकिेन्तख क्याम्पस 

रोड सम्म जोडि सडक 

कालोपते्र 

७०००   50   

72 भ्यावलभू्य होटल िेन्तख उतर 

वपपल चौचारा सडक कालोपते्र 
७०००   50   

  hDdf 14000       

s"n hDdf 293310       
 

संघ तथा प्रदेशबाट आएका नयााँ योजना 

qm=;+
= 

sfo{qmd÷lqmofsnfk 
lalgof]lht 
/sd ? 
xhf/df 

xfn;Dds
f] ef}lts 
k|ult 
k|ltzt 

s}lkmot 

;+#Lo ;/sf/af^ k|fKt 
cfof]hgfx? 

      

1 >L g]=/f=cf=la= lr;fkfgL ejg 
lgdf{0f ug]{ sfd j8f g+= % 

6000   jf]nkq ;Demf}tf x'+g] qmddf 

2 k|zfGtL a[4f>d ejg lgdf{0f ug]{ 
sfd j8f g+= ( 

3000 20 
;`rfns ;ldlt ;+u cfof]hgf 

;Demf}tf eO{ lgdf{)f r/)fdf /x]sf] 

3 
nfl6sf]O{nL :jf:Yo rf}sLdf !% 
;}ofsf] xl:k6n lgdf{0f 

10000     

hDdf 19000     

:yfgLo k"jf{wf/ ;fem]bf/L lasf; sfo{qmdaf^ 
k|fKt cfof]hgfx? 

    

1 /tgu}x|f vfg]kfgL cfof]hgf j8f 
g+= !% 

1000   
pkef]Qmf ;ldlt ;+u ;Demf}tf eO{ 

lgdf{)f sfo ;'? 

2 g]kfn /fli6«o df=la= /t'b]lf:yfg 
ejg lgdf{0f j8f g+= !% 

1400   
laBfno Aoa:yfkg ;ldlt ;+u 

;Demf}tf eO{ lgdf{)f sfo eO{/x]sf] 

3 cfgGb df=lj= s[i0fu~h # sf]7] 
ejg lgdf{0f j8f g+= @ 

2500   nfut cg'dfg tof/ x'+b} 

4 lza df=lj= w'lnofla6 cw'/f] ejg 
lgdf{0f ug]{ sfd j8f g+= !! 

1000 85 
laBfno Aoa:yfkg ;ldlt ;+u 

;Demf}tf eO{ lgdf{)f sfo{ eO{/x]sf] 

5 sflnsf dlGb/ j}48f+8f kbdfu{ 
lgdf{0f j8f g+= % 

1500   nfut cg'dfg tof/ x'+b} 

6 /ftfgf¨nf rGbg] s[lif ;8s 
lgdf{0f j8f g+= !$ 

1000   nfut cg'dfg tof/ x'+b} 

7 >L g]=/f=df=lj= gnvf]nf # sf]7] 
ejg lgdf{0f j8f g+= !# 

2500   
laBfno Aoa:yfkg ;ldlt ;+u 

;Demf}tf eO{ lgdf{)f sfo{ eO{/x]sf] 

8 >L rGb|u+uf df=lj= ufu|]tfn $ 
sf]7] ejg lgdf{0f j8f g+= !! 

2000   
laBfno Aoa:yfkg ;ldlt ;+u 

;Demf}tf eO{ lgdf{)f sfo{ eO{/x]sf] 

hDdf 12900     

k|b]z ;/sf/af^ k|fKt 
cfof]hgfx? 
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1 
;Qm]sf+*f s[lif ;*s lgdf{)f 
jL=g=kf= 9 

2000   
pkef]Qmf ;ldlt ;+u ;Demf}tf eO{ 

lgdf{)f sfo ;'? 

2 
efj/^f]n blnt a:tL ;*s 
lgdf{)f jL=g=kf= 12 

2000   
2077=9=29 ut]sf lbg jf]nkq 

cfAxfg ePsf] 

3 
lqj])fL rf]s x'+b} ef]^]*f+*f hfg] 
;*s :t/f]GgtL jL=g=kf= 11 

3000 90 
pkef]Qmf ;ldlt ;+u ;Demf}tf eO{ 

cfof]hgf sfof{Gjo eO{/x]sf] 

4 
lbkgu/ rf]s b]lv sf+qm]laxf/ 
^f]n ;*s :t/f]GgtL jL=g=kf= 
10 

1000   
nfut cg'dfg tof/ eO{ pkef]Qmf 

;ldlt ;+u ;Demf}tf x'+b} 

5 
e}/j df=lj= b]lv pQ/ d'n 
;*saf^ ;fljs 3 g+ j*f 
sfof{no  

2500 30 
pkef]Qmf ;ldlt ;+u ;Demf}tf eO{ 

cfof]hgf sfof{Gjo r/)fdf  

6 

/Tg /fhdfu{ b]lv l;$fy{ xf]^n 
x'+b} lxn]vfnL rf]s ;Dd ;*s 
sfnf]kq u/L gfnf lgdf{)f sfo{ 
jL=g=kf= 3 

4000   jf]nkq ;Demf}tfsf] qmddf 

7 eujtL^f]n ;*s jL=g=kf= 6 2500   
jf]nkq ;Demf}tf eO{ sfof{Gjogsf] 

qmddf 

8 
g]jf/] :s'n rf]s b]lv g]kfnL 
;]gf k[tgf u]^ ;Dd ;*s 
:t/f]GgtL jL=g=kf= 12 

20000   
jf]nkq ;Demf}tf eO{ sfof{Gjogsf] 

qmddf 

9 
gf/fo)f k]^ «f]n kDk pQ/ k§L 
#'DtL dfu{ ;*s sfnf]kq] tyf 
gfnf lgdf{)f jL=g=kf= 8 vh'/f 

2500 25 
pkef]Qmf ;ldlt ;+u ;Demf}tf eO{ 

cfof]hgf sfof{Gjo r/)fdf  

10 
k'mnjf/L ^f]n ;*s :t/f]GgtL 
jL=g=kf= 3 

2000 20 
jf]nkq ;Demf}tf eO{ sfof{Gjogsf] 

qmddf 

11 

l;$fy{ xf]^n x'+b} lxn]vfnL rf]s 
b]lv ;'? u/L h'DnL ^f]n x'+b} 
/]l*of] g]kfn vf]nf ;Dd ;*s 
:t/f]GgtL tyf gfnf lgdf{)f 

3000   jf]nkq ;Demf}tfsf] qmddf 

12 

lklk/f rf]s b]lv (f]n ('+uf x'+b} 
cd[t *f+*f hfg] af^f]sf] (f]n 
('+uf b]lv s]lx tn k"j{ tkm{ leqL 
;*s :t/f]GgtL jL=g=g=kf= j*f 
g+= 11 

1000 50 
pkef]Qmf ;ldlt ;+u ;Demf}tf eO{ 

cfof]hgf sfof{Gjo r/)fdf  

13 
k|utL ^f]n ;*s lgdf{)f of]hgf 
jL=g=kf= 3 

2000   
jf]nkq ;Demf}tf eO{ sfof{Gjogsf] 

qmddf 

14 
/fgf ^f]n ;*s :t/f]GgtL 
jL=g=kf= 3 

1000   
pkef]Qmf ;ldlt ;+u ;Demf}tf eO{ 

lgdf{)f r/)fdf /x]sf] 

15 
/fdgu/ ;*s :t/f]GgtL jL=g=kf= 
3 

1000 30 
pkef]Qmf ;ldlt ;+u ;Demf}tf tyf 

lgdf{)f r/)fdf /x]sf] 

16 
d;'/Lv]t ;*s lgdf{)f jL=g=kf= 
3 

1000 100 
pkef]Qmf ;ldlt ;+u ;Demf}tf tyf 

lgdf{)f r/)fdf /x]sf] 

17 
/Tg/fhdfu{ b]lv pQ/ sfnLbn 
u)f ;Dd ;*s sfnf]kq] 
jL=g=kf= 12 

4000   
jf]nkq dfkm{t cfof]hgf ;Demf}tf 

eO{ lgdf{)f r/)fdf 
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18 
Oqfdvf]nf shj] b]lv efj/ 
hf]*\g] ;*s -gfnf lgdf{)f tyf 
u|fe]n_ 

3000   
2077=9=29 ut]sf lbg jf]nkq 

cfAxfg ePsf] 

19 
g]=/f=cf=lj= ejg lgdf{)f j*f g+= 
5 

2500   jf]nkq ;Demf}tfsf] qmddf 

20 
d+unu(L nfl^sf]OnL ;*s 
lgdf{)f  

6000   nfut cg'dfg tof/ x'+b} 

21 
ufu|]tfn /Tg/fhdfu{ ;*s 
:t/f]GgtL j*f g+= 11 

5000   
jf]nkq cfof]hgf ;Demf}tf eO{ 

sfof{Gjogsf] r/)fdf 

22 
/Tg/fhdfu{ sf]n*f+*f e'/Lufp+ 
;*s :t/f]GgtL j*f g+= 2 

5000 20 
pkef]Qmf ;ldlt ;+u ;Demf}tf eO{ 

cfof]hgf sfof{Gjo r/)fdf  

23 
SOS xd{g dfO{g/ laBfno 
z}lIfs ejg lgdf{)f j*f g+= 4 
-laz]if_ 

1600 60 
laBfno Aoa:yfkg ;ldlt ;+u 

;Demf}tf eO{ lgdf{)f sfo{ eO{/x]sf]  

24 
g]tf rf]s b]lv cf+vf c:ktfn ;Dd 
hf]8\g] ;8s sfnf]kq u/L gfnf / 
km'6kfy lgdf{0f ug]{ sfd j8f g+= ^ 

6500   
2077=9=29 ut]sf lbg jf]nkq 

cfAxfg ePsf] 

25 dfnkf]t sDkfp08 jfn lgdf{0f 1000 30 
lgdf{)f Aofj;foL dfkm{t sfo{ 

eO{/x]sf] 

hDdf 85100     

s'n hDdf 117000     

 

मुख्य उपलकधर्हर  

qm=; ah]^ lzif{s 
ljlgof]lht ÷;Demf}tf 

/sd 

k|ult ljj/)f 

s}lkmot 
hDdf 

of]hgf 

;+Vof 

;Demf}tf eO{ 

sfof{Gjog 

r/)fdf 

;DkGg 

sfd 

;'? 

x'g 

jf+sL 

1 
j*f :tl/o 

cfof]hgfx? 
9,29,06,000 146 49 37 60   

2 
gu/ :tl/o 

cfof]hgfx? 
4,53,46,949 9 2   7   

3 

;+#, k|b]z / 

:yfgLo k"jf{wf/ 

sfo{qmaf^ k|fKt 

cg'bfg tkm{sf 

cfof]hgfx? 

11,70,00,000 25 20 1 4   

4 

;*s af]*{ g]kfn 

dfkm{t k|fKt cg'bg 

/sd 

1,40,00,000 1 1       

5 

ut cfly{s jif{ 

2076.77 af^ 

qmdfut eO{ cfPsf 

cfof]hgfx? 

29,33,10,000 72 36 29 7   

hDdf 56,10,62,949 253 108 67 78   
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qm=;+= laa/)f kl/df)f OsfO{ 

1 sRrL ;*s dd{t ;d]t 59.27 ls=dL= 

2 kSsL gfnf 5.127 ls=dL= 

3 u|fe]n ;*s 3.994 ls=dL= 

4 sfnf]kq] ;*s RCC ;d]t 3.635 ls=dL= 

5 sNe {̂÷Xo"dkfO{k 16 ;+Vof 

6 ejg -laBfno, ;+#;+:yf, j*f sfof{no ;d]t_ 59 sf]&f 

7 

vfg]kfgL -kfO{k vl/b, ^+sL lgdf{)f÷ dd{t, wf/f tyf s'jf 

lgdf{)f_ 12 ;+Vof 

8 ;fd'bfoLs ejg 3 ;+Vof 

9 :jf:Yo rf}sL 9 ;+Vof 

10 l;rfO{ 137 x]S^/ 

11 ^]jf kvf{n 240 dL= 
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वडागि गतिर्वधर्का झलकहरु 

 
 

 

 

  



62 

 

 

 

  



63 

 

 

  



64 

 

 

 

 

  



65 

 

 

  



66 

 

 

  



67 

 

 

 

  



68 

 

 

  



69 

 

शाखागि गतिर्वधर्का झलकहरु  
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