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१.१.१ नािाकरण 

कर्ायिी प्रदेशको राजधानीका रुपिा रहेको र्स वीरेन्रनगर नगरपालिकाको स्थापना वव.स.ं २०३३ साििा सरु्खिे 
उपत्र्का लित्र पने कटकुवा, गोठीकांडा र जर्ुयटा गााँउ पञ्चार्ि लित्र पने केही िागिाई लििाएर वीरेन्रनगर नगर 
पञ्चार्िका िएको थथर्ो । वीरेन्रनगर नगरपालिकिा र्सोर्ासको प्रारम्ि २०२३ सािर्ाट िएको पाइन्छ । र्स 
िन्दा अगाडड नगरपालिकाको िदैानी िाग (उपत्र्का क्षेत्रिा) औिो िाग्ने हुाँदा जजल्िा सदरिकुाि गढी गा.वव.स.िा 
रहेको र उपत्र्कािा फाटफुट रुपिा थारु र राजी सिदुार्को र्सोर्ास रहेको थथर्ो । औिो उन्ििुन िए पश्चाि ्
उपत्र्कािा र्सोर्ास गनय थालिर्ो र सर् ैसरकारी कार्ायिर्हरुिाई स्थानान्िरर् गरी सदरिकुाि िोककर्ो । 
वीरेन्रनगर नगरपालिकािा औिो उन्ििुन पश्चाि ्सरु्खिे जजल्िाका ववकट पहाडी क्षेत्र िगार्ि दैिेर्ख जजल्िा र 
कर्ायि प्रदेशका ववलिन्न जजल्िार्ाट र्साई सरी स्थार्ी र्सोर्ास गदै आएका व्र्जतिहरुको र्ाहुल्र्िा पाइन्छ । 
ववलिन्न स्थानर्ाट र्साई सरी आएकािे र्हााँको चािचिन रीतिथथति र साँस्कृतििा सिेि ववववधिा पाईन्छ । 
१.१.२ ऐततहालसक पषृ्ठिूिी 
पहहिे चौहानचौर र २०२९ सािपतछ वीरेन्रनगरको नाििे पररथचि र्ो नगरपालिका नेपािका गरुुर्ोजना िएका 
नगरपालिका िध्रे्को एक हो । वीरेन्रनगर नगरपालिकािा वव.स.ं २०२२ िा वविानस्थि स्थापना िई तनर्लिि 
उडान र वव.स.ं २०३८ िा रत्नराजिागय सडक तनिायर् कार्य सम्पन्न िई तनर्लिि रुपिा सडक र्ािार्ाि सेवा 
शरुु िए पश्चाि ्वीरेन्रनगर कर्ायिी प्रदेशका जजल्िाहरुको प्रवेशद्वारका रुपिा स्थावपि िएको छ । कर्ायिी 
प्रदेशिा उपिोग हुने सम्परू्य सािग्री वीरेन्रनगरर्ाट जाने हुाँदा र्ो पजश्चि नेपाि कै प्रिरु्ख व्र्ापाररक एव ंशकै्षक्षक 
पर्यटककर् केन्ररुपिा रहेको छ । र्सको पवूयर्ाट िेरी नदी र पजश्चिर्ाट कर्ायिी नदी र्गेकोिे ¥र्ाफ्टीङ् गरी 
आनन्द लिन आउने पर्यटकहरुका िाथग सििे र्ो आकषयक स्थिको रुपिा पररथचि छ ।  
नगरपालिकाको उत्तरिा िहािारि पवयिको रानीित्ता, रािानाङ्््िा र दक्षक्षर्िा चुरे पहाडको हरे, देउरािीका िनोरि 
पहाडद्वारा घेररएको कचौरा आकारिा दक्षक्षर् िफय  ढजल्कएको सानो उपर्तुि िौसि िएको सनु्दर उपत्र्का हो । 
पेररस जस्िो सनु्दर शहरको रुपिा ववकास गने िक्ष्र् लिई र्नाइएको वीरेन्रनगरको गरुुर्ोजनािाई ििूयरुप हदन 
वीरेन्रनगरका ववलिन्न क्षते्रिा आवश्र्क जग्गा अथधग्रहर् गररएको छ । र्ति र्खरे वीरेन्रनगरका १ देखर्ख १२ 
वडाको सडक गरुुर्ोजना कार्ायन्वर्निा आइरहेका छ । र्स क्षेत्रिा प्रदेशको िाग गदै िएको आन्दोिनको 
उपिब्धी र आन्दोिनिा शाहदि प्राप्ि शहहदको सपनािाई वीरेन्रनगरको पररकल्पना (vision) “शकै्षक्षक, 

प्रशासतनक, पर्यटकीर् शहर, स्वच्छ, स्वस्थ, सिनु्नि वीरेन्रनगर” साकार र्नाउने हदशािा नगरपालिका जुटेको छ 
। ऐतिहालसक पषृ्ठिलूिको अध्र्र्न गदाय वीरेन्रनगर नगरपालिका नािाकरर् स्व.राजा ववरेन्र साँग जोडडएको 
देखर्खन्छ ।  

१.१.३ वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अन्द्तरगत रहेका सेवा केन्द्रहरु 

शैक्षक्षक संस्था  

६० सािदुातर्क ववद्र्ािर्, ८८ ससं्थागि ववद्र्ािर्, ५ सािदुातर्क लसकाइ केन्र, १ ववशषे िथा २ वटा श्रोिकक्षा, 
ट्र्शून िथा कोथचङ सेन्टरहरु िथा अन्र् शकै्षक्षक ससं्थाहरु रहेका छन ्।  
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२  आ.व.०७८।७९ को वजेटको िक्ष्र् र उदेश्र्हरु 

सोंच 
शैक्षक्षक, प्रशासतनक र पर्यटकीर् शहर 
स्वच्छ, स्वस्थ, सिुन्नि वीरेन्रनगर । 

बजेटको िक्ष्र्ः 
 शकै्षक्षक, प्रशासतनक र पर्यटकीर् शहर, स्वच्छ, स्वस्थ, सिनु्नि वीरेन्रनगर िन्ने सोचका साथ अतघ र्ढी 
वीरेन्रनगरिाई आथथयक रुपिे सम्पन्न, िौतिक रुपिे र्ोजनावद्ध शहरी सवुवधार्तुि, िथैगक रुपिा िहहिा ितै्री, 
सािाजजक रुपिे सिावेशी/सहिाथगिात्िक, वािावरर्ीर् रुपिे स्वच्छ, सफा िथा व्र्वस्थापकीर् रुपिे सवु्र्वजस्थि 
शकै्षक्षक, प्रशासतनक र पर्यटकीर् शहरको रुपिा तनिायर् गदै कर्ायिी प्रदेशको राजधानीका रुपिा ववकास गने 
िक्ष्र् लिईएको छ । 
बजेटका उद्देश्र्हरुः 

 ससंारिर िहा ववपत्तीका रुपिा रहेको कोरोना (कोलिड १९)  सगं सािना गदे जनचाहना अनरुुप सिग्र 
ववकासका गतिववथधिाई सिेि अगाडी वढाउने, 

 पवूायधारहरूको ववकास िथा ववस्िारर्ाट सेवा, सवुवधा र र्जारिा पहुाँच र उपर्ोग वदृ्थध िई जीवनर्ापन 
सहजिा ल्र्ाउन,े  

 स्वच्छ र्खानेपानी िथा सरसफाईिा नगरर्ासीको सहज पहुाँचिा वदृ्थध गने,   
 कृवष िथा पशपुािन पेशा व्र्वसातर्क रोजगारििूक िफय  उन्िरु्ख गराउनकुा साथै कोरोनाका कारर् देशिा 

उत्पन्न हुन सतने र्खाद्र् सकंट सगं सािना गनय सतने वनाउने ।   
 नगरपालिकािाई शकै्षक्षक पर्यटनको गन्िब्र् र्न्ने आधार िर्ार गने,  
 गरु्स्िरीर् ववद्र्ािर् लशक्षािा सव ैर्ाि र्ालिकाहरुको सििाििुक पहंुच सतुनश्चीि गने ।   
 र्वूाहरुिा अनशुासन,सक्षििा स्वाविम्वनको ववकास गनय र्वूा प्रतििा पहहचान िथा प्रवयद्धनका कार्य 

गने ।  
 आधारििू स्वास््र् सेवाको गरु्स्िरिा वदृ्थध र सिुििा ल्र्ाउनकुा साथै कोरोना िाइरस कोलिड १९ 

को जोखर्खिसगं सािना गनय सतने स्वास््र् ससं्था वनाउने ।  
 ववद्र्िुीर् सशुासनको क्रिशः ववस्िार गदै िजैान,ु    
 ववपदजन्र् जोखर्खि न्र्तूनकर्का िाथग पवूय िर्ारीिा रहने ,   
 उद्र्ि व्र्वसार् ववकासिा िहहिाहरुको अथयपरु्य सहिाथगिािा वदृ्थध गरी आर् आजयनिा कक्रर्ालशि 

गराउन,ु  
 फोहरििैा व्र्वस्थापनिा वजै्ञातनक व्र्वस्थापनको शरुुवाि गनुय, 
 प्रदेश सरकारका नीति िथा कार्यक्रिसगं सहकार्य गरी ववलिन्न र्ोजना िथा कार्यक्रि सचंािन गने । 
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३. संगठन तथा जनशम्तत 

क) जनशम्तत अवस्था  (सवै प्रकृततका कार्ारत किाचारी) 

कुि जभिा सखं्र्ात्िक र्ववरण 

अप्रार्वधर्क तर्ा  प्रार्वधर्क तर्ा    कुि जभिा 

तह  स्थार्ी करार स्थार्ी करार   

९ १ ० ० ० १ 

८ ३ ० ० ० ३ 

७ २ ० २ ० ४ 

६ २१ ० ३३ ३ ५७ 

५ २० २ ४५ २८ ९५ 

४ ६ २ ३४ २६ ६८ 

३ १ ० ० ० १ 

िहववहहन १६ ५८ ० ७ ८१ 

जभिा ७० ६२ ११४ ६४ ३१० 

सेवा र्खररद     ३० 

किाचारी सखं्र्ाः३४० जना 

स्थार्ी १८४     

करार १२६     

सेवा र्खररद ३०     
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र्ख) स्वास््र् संस्था तर्ा  
र्वरेन्द्रनगर नगरपालिकाको स्वास््र् शार्खा अन्द्तगातको िानव संसार्नको अवस्था 

स्वास््र् संस्था 

स्वीकृत दरवन्द्दी संख्र्ा पदपूतता कार्ारत 

िे.
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नसा 

अ.हे.व.
/ 
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लस. 
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अ.न.लि 

ल्र्ा.
अ 

\ टे 

का.
स 

िे.
अ 

ज.स्वा
.तन./स
म् .अ.
हे.व 

स्टा
र् 
नसा 

अ.हे.व.
/ 

लस.अ.हे
.व. 

लस. 
अ.न.
लि. \ 

अ.न.
लि. 

ल्र्ा.
अ 

\ टे 

का.
स 

स्था
र्ी 

करार करार 
(स्थातन
र् श्रोत 
बाहेक
को) 

(स्थान
ज्र् 
श्रोि)  

उत्तरगङ्गा स्वास््र् चौकी   १  २ २    १  २ ४  १ ६ २  

कट्कुवा स्वास््र् चौकी   १  २ २    १  २ ३  १ ६ १  

िाहटकोइिी स्वास््र् 
चौकी   १  २ २   १ २  १ ५  १ ७ ३  

जर्ुयटा स्वास््र् चौकी   १  २ २    १  २ १ १ १ ३ ३  

गढी स्वास््र् चौकी   १  २ २      ३ ३  १ ४ ३  

रिु स्वास््र् चौकी   १  २ २    १  २ २  १ ४ २  

सानीिेर्ख स्वास््र् चौकी   १  २ २      ३ २  २ १ ६  

धारापानी आ. स्वा. 
सेवा.के 

         १  १ ३  १ ५ १  

प्रगतिनगर आ. स्वा. 
सेवा.के 

         १  ३ २  १ ५ २  

थचसापानी आ. स्वा. 
सेवा.के 

         २  ३   १ ५ १  

नौिापुर आ. स्वा. सेवा.के          १  १ ३  १ ५ १  

हहिेर्खािी आ. स्वा. 
सेवा.के 

         १  १ ३  १ ४ २  

गुस्रा आ. स्वा. सेवा.के            १ ३ १ १ ३ ३  

वपपरा आ. स्वा. सेवा.के          १  १ ३ १ १ ५ २ १ 
नेवारे आ. स्वा. सेवा.के          १  २ ३  १ ४ ३  

दौििपुर शहरी स्वास््र् 
केन्र 

           २ २  १ १ ४  

गरगरे शहरी स्वास््र् 
केन्र 

           २ १  १ १ ३  

नगर अस्पिाि         २ १  ५ ७  ३ १४ ४  

जन स्वास््र् शार्खा                  १ 
सािुदातर्क ववद्र्ािर्हरु                ७ १८  

जभिा   ७  १४ १४   ३ १५ २५ ३७ ५० ३ २१ ९० ६४ २ 
  



7 
 

४) सेवा प्रवाह  

क) वडा कार्ाािर्  

वडा 
सेवाको ककलसि  कैकर्र्

त सभपर्ि कर नागररकता घटना दताा र्खररद र्वकक्र अन्द्र् लसर्ाररस 
१ १०४९ १६१ ३२१ २८४ ९४०   
२ २४०६ २८८ ५८५ ७७५ २६१४  

३ २११४ १८२ ३४८ ११५९ १४२७  

४ १३५५ ३०२ २९५ ६६ १५६६  

५ १५७ १०६ ५०० १० १०३८  

६ ४७ ८० ३५१ ४८ ९८५  

७ १२१८ ६४० २८४ २३५ १३५  

८ १२११ २३२ २८८ ५९ ७८१  

९ १५६० १४६ ६५३ ३५३ १४४७  

१० १९९३ ५७९ ८२० ११८५ ३५५०  

११ १६६० १९७ ११६ ३६७ ९९४  

१२ २१५८ ५२९ ४१५ २९३ २५०८  

१३ ३९८ ३२८ ४१५ १४७ ८७५  

१४ ८९ १७४ ३४० ५० ३५५  

१५ ८६ ४१ २४ ७८ १६  

१६ ९३ १२६ ८६ ११ ३९७  

 

५) वार्षाक आभदानी र्खचाको र्ववरण 

क_ २०७८-७९ को अर्ावार्षाक एकककृत आर् र्ववरण 

२०७८ श्रावण देखर्ख पौष सभिको एकककृत आर् र्ववरण 

क्र.स राजश्व सकेंत आर् लशषाक २०७८/०७९को 
प्रस्तार्वत 

२०७८/०७९को 
पषुसभिको र्थाथा 

१ ११३१३ सम्पत्ती कर १२५००००० ६२४४०२७.०६ 

२ ११३१४ िलुि/िािपोि ५५००००० ५०४७६३३.२३ 

३ ११३२१ घर वहािकर ३००००००० ८२१४८८२.४४ 

४ ११३२२ दिकि - ३७१००० 

५ ११६९१ अन्र् कर १०००००० १९८२०९.७३ 

६ ११४७२ र्ांडफांडर्ाट प्राप्ि हुने ववज्ञापन 
कर १०००००० ८४६६०० 
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७ ११४७३ अन्र् िनोरन्जन कर ७०००० ३००० 
८ ११६१३ ब्वसार् रजजष्टेशन ५०००००० २१०९१५७.६ 

९ ११६३१ कृवष िथा पशजुन्र् वस्िकुो 
व्र्वसातर्क कारोवारिा िाग्ने कर ५०००० 

 

१० ११६१३ अर्खेटोपहारिा िाग्ने कर ३३०००० ६२५००० 

११ १४१७७ घर जग्गा रजजष्टेशन ८००००००० ४८१५७५ 

१२ १४२१२ सरकारी सम्पत्तीको ववक्रीवाट प्राप्ि २५०००  

१३ १४२१३ अन्र् बर्क्री र्ाट प्राप्ि रकि ५००० २०० 
१४ १४२२१ न्र्ातर्क दस्िरु १०००० २४१० 
१५ १४२२३ लशक्षा क्षेत्रको आम्दानी १२००००० ३५२१०० 
१६ १४२२४ पररक्षा शलु्क ५०००० १०५०० 
१७ १४२४६ नीजजधारा वाफिको शलु्क   
१८ १४२२९ अन्र् प्रशासतनक सेवाशलु्क १५०००० ७२९१४.२२ 
१९  ढुङ्गा थगहट वािवुा वाफि १५०००००० ११३०४४५७ 
२० १४२४३ लसफाररस दस्िरु १६०००००० ९७२७२२९.२३ 
२१ १४२२४ व्र्जतिगि घटना दिाय दस्िरु २००००० ६३९८५० 
२२ १४२४५ नािा प्रिाखर्ि दस्िरु २००००० २०७१०० 
२३ १४२४९ अन्र् दस्िरु १७००००० ३६३३४२७ 
२४ १४३११ न्र्ार्ीक दण्ड जररवाना   

२५ १४३१२ प्रशजसतनक दण्ड जररवाना र 
जफि २००००० ५३७४०० 

२६ १४५२२ साना सवारी कर ६५०००० ४८२९०० 
२७  र्हाि ववटौरी कर ११०००००० ४३८७२६१ 
२८  सरसफाइय शलु्क ० १८९३०० 

२९ १४२४२ नतसापास दस्िरु २००००००० ८३५५९२६.८९ 
३०   पर्यटन प्रवेश शलु्क १००००००० ४०२७१० 

    रे्रुजु   २३३२८३३ 
    अन्र्   १००९८४ 
    जभिा रकि २१७५४०००० ६६०३८९८७.४ 
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र्ख वीरेन्द्रनगरका वडाहरुको आर् श्रोतको अवस्था  
वडा न.ं आर् श्रोतको प्रकार कैकर्र्त 

 

 

सभपर्िकर र 
िािपोत 

व्र्वसार्कर घरवहाि कर सेवा शलु्क अन्द्र् आन्द्तररक 
आर् 

 

१ ५६१२१३.१२ ३३७००.०० ८४६५२ ० ८३१५६९.१२  

२ ४८४५०२.६५ २७११५.०० ८३८७९ ९५८६६ १४६३५५५  

३ १०८३५२२.०६ २०१३७५.०० ७१५१५९.२४ ० २३११८५७.४८  

४ ६०५३७६.६२ ६०१५०.०० ६८६९९१.४८ ४५२४१८ २३५४००  

५ ५८६६८५.४५ ३००२५.०० ६८१६० ५३५० ५५०५०  

६ ४०८११५८.०४ ६९५३२५ २४४६४८३ ३४८८९८ २४४३४५  

७ ८८३३३३.५ ९४९६०.०० ३५१८०४ २०० १०००  

८ ८५२८६२.४३ ८८०७५ ५६७७०१.७७ ६०२५० ३६९०३२  

९ ६९३५१८.५६ ५६४२५ १३००० ४७२५ ३२०५०  

१० ७८१५४५.९१ १९९३५० ३०७४८० १२६६०० ११८०७८३  

११ ५९४०११.७१ ० ५३२३३ ० १८०९४८२.२१  

१२ ८२२११५.६४ २९१०० ३२८०३० ३०० १४४३९१.१३  

१३ ९०४२९ ८७०० ६०६० ९४४३५ ४४४७५  

१४ १२७०८६.५१ १६००० ३२२७ ५४७५ ३६७५०  

१५ ११६२५.४९ ६०२० ० ५५०० ३४४७५  

१६ १२८४७.८९ ७८२५ ० १४०० ६१०५०  

 

 

ग) आ.व.:२०७८/७९   चाि ुर पूजंीगत अर्ा वार्षाक र्खचा र्ववरण 

 

लस.न.ं ब.उ.लश.न.ं बार्षाक बजटे हािसभिको र्खचा र्खचा प्रततशत 
१ र्ीरेन्रनगर नगरपालिका र्जेट प्रकार : चाि ु २६८६१२१८३. ९६९४६३०२.६८ ३६.०९ 
२ र्ीरेन्रनगर नगरपालिका र्जेट प्रकार: पूंजीगि १३३८७८६५७. २९००६५६०.५२ २१.६७ 
३ नगर पश ूसेवा प्रवद्यधन कार्यक्रि  ७६००००० २४८९५४९ ३२.७६ 
४ नगर कृवष प्रवद्यर्न कार्यक्रि क्षेत्र १११५०००० १५८१७४४ १४.१९ 
५ सािाजजक ववकास कार्यक्रि २९७००००० २४८९१८२ ८.३८ 
६ नगर जनस्वास््र् प्रवयद्धन ३४०००००० ८५६४९९७ २५.१९ 
७ नगर लशक्षा प्रवद्यधन कार्यक्रि  ३९०००००० १०६८६५८२ २७.४० 
८ सघंीर् सरकारर्ाट हस्िान्िररि कार्यक्रि ४९०४१०००० २०६०४०५९४.०९ ४२.०१ 

९ 
प्रदेश सरकारवाट हस्िान्िररि कार्यक्रि 
(सिपरुक अनदुान) १५०००००० ० ०.०० 
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१० प्रदेश सरकारर्ाट हस्िान्िररि कार्यक्रि : चािु २९०३५००० २७९८२५ ०.९६ 

११ 
प्रदेश सरकारर्ाट हस्िान्िररि कार्यक्रि : 
पूजंीगि (शशिय र ववशषे अनदुान) ६५८००००० ११९६१३८८ १८.१८ 

१२ वडा न.ं १ को कार्ायिर् १६१४७७५६ १५१५५७७ ९.३९ 
१३ वडा न.ं २ को कार्ायिर् १६४७६००० १६१४२६२ ९.८० 
१४  वडा न.ं ३ को कार्ायिर् १९०१९००० २०४५२५३ १०.७५ 
१५  वडा न.ं ४ को कार्ायिर् ३०५५९००० १८८८२३३ ६.१८ 
१६ वडा न.ं ५ को कार्ायिर् १४१४८४४७ ९९७७७०६ ७०.५२ 
१७ वडा न.ं ६ को कार्ायिर् १८०२३००० ३७८०५२४ २०.९८ 
१८ वडा न.ं ७ को कार्ायिर् १४९६९३३१ ३६८०५१४ २४.५९ 
१९ वडा न.ं ८ को कार्ायिर् १५७४६००० २८१४२४० १७.८७ 
२० वडा न.ं ९ को कार्ायिर् २६८८०५६५ ८८२११३० ३२.८२ 
२१ वडा न.ं १० को कार्ायिर् १६७८९००० ४१३३९३५ २४.६२ 
२२  वडा न.ं ११ को कार्ायिर् १७६५९६४१ ३५५९०९७ २०.१५ 
२३  वडा न.ं १२ को कार्ायिर् १९०३०५३८ ८६३२०३० ४५.३६ 
२४  वडा न.ं १३ को कार्ायिर् १६३३७७८० ६६६२१९८ ४०.७८ 
२५ वडा न.ं १४ को कार्ायिर् १६३२६०८४ ४९१३२०५ ३०.०९ 
२६  वडा न.ं १५ को कार्ायिर् १६६३३००० २०२३००० १२.१६ 
२७ वडा न.ं १६ को कार्ायिर् १४०५०६५३ ४०८००९१ २९.०४ 
२८  स्थानीर् िह प्रशासकीर् िवन तनिायर् ५०००००० ० ०.०० 
२९ गररर्सगं ववश्वेश्वर कार्यक्रि[३३६००१०२३] ४६४००० ६०००० १२.९३ 
३० सािाजजक सरुक्षा िथा सरंक्षर्[३१४०१०१२३] २९११७५००८ १६९४३११५१ ५८.१९ 

३१ 
आन्िररक िालििा िथा काननू 
िन्त्रािर्[३१४०००११४] १०२००००० ० ०.०० 

३२ 
उद्र्ोग, पर्यटन, वन िथा वािावरर् 
िन्त्रािर्[३०७०००११४] २०००००० ० ०.०० 

३३ कर्ायिी प्रदेश र्ोजना आर्ोग[३९१०००११३] ५५०००० ० ०.०० 

३४ 
 िखु्र्िन्त्री रोजगार, उद्र्िशीििा िथा 
आर्आजयन कार्यक्रि[३०१००१०२४] ६८०१०००० ० ०.०० 

३५ 
िलूि व्र्वस्था, कृवष िथा सहकारी 
िन्त्रािर्[३१२०००११३] १९५०००० ० ०.०० 

जभिा १७९२३३०६४३ ६०९६७८८६९   
नगरपालिका तर्ा  कूि चाि ूर्खचा प्रततशत (CGAS बाहेक)  ३६.९१ 
नगरपालिका तर्ा  कूि पमू्जगत र्खचा प्रततशत (CGAS बाहेक)  १९.५४ 
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६) आर्ोजना तथा कार्ाक्रिको के्षत्रगत प्रगतत 

क . शार्खागत कार्ाक्रिको प्रगतत 

लशक्षा, र्ुवा तथा रे्खिकुद शार्खा 

क) चािू 

 
 

क्र. 
सं. 

सिाबाट स्वीकृत र्ोजना तथा कार्ाक्रिको नाि 
कार्ाान्द्वर्न 
अवस्था(रकि रु) 

र्वर्िर् 
प्रगतत 
प्रततशत ( 

सभपन्द्नको) 

िौततक 
प्रगतत 
प्रततशत 

न. 
पा. 
नीतत 
नं. 

SD
G 
Go
al 
no 

िािा
म्न्द्वत 

नाि िक्ष्र् वजेट 
सभिौता सभपन्द्न     

१ 
वाि ववकास लशक्षकिाई प्रति 
िहहना रु ७००० का दरिे  
िालसक प्रोत्साहन  

९६ ८०६४०००    ४०११०००  ४९।७४      ४     

२ 

कक्षा १ देर्खी ३ चिेको 
ववद्र्ािर्िा कार्यरि ववद्र्ािर् 
कियचारीका िाथग रु ७००० का 
दरिे िालसक प्रोत्साहन 

३ २५२००० 

   १२६०००  ५०           

३ 

कक्षा १ देर्खी ५ चिेको 
ववद्र्ािर्िा कार्यरि ववद्र्ािर् 
कियचारीका िाथग रु ७००० का 
दरिे िालसक प्रोत्साहन 

३२ २६८८००० 

   १२१८०००  ४५।३१           

४ 

कक्षा १ देर्खी ८ चिेको 
ववद्र्ािर्िा कार्यरि ववद्र्ािर् 
कियचारीका िाथग रु ७००० का 
दरिे िालसक प्रोत्साहन 

३३ २७७२००० 

   १३८६०००  ५०           

५ 

कक्षा १ देर्खी १०/ १२ चिेको 
ववद्र्ािर्िा कार्यरि ववद्र्ािर् 
कियचारीका िाथग रु ४००० का 
दरिे िालसक प्रोत्साहन 

२३ ११०४००० 

   ४५६०००  ४१।३०           

६ 
सािुदातर्क लसकाइ केन्रका 
पररचािकको िाथग प्रति िहहना 
७००० का दरिे िालसक प्रोत्साहन  

५ ४२०००० 
   २१०००० ५०            

७ 
प्रधानाध्र्ापक र्ैठक प्रोत्साहन 
ित्ता 

६१ १०९८००० 
   १६२७५०  १४।८२           

८ 
आधारिूि िहिा सम्र्जन्धि िहको 
स्थार्ी लशक्षकर्ाट प्रअ 
व्र्वस्थापन रकि 

११ २६४०००० 
   ४६२६६६  १७।५३           

९ ववद्र्ािर्िा कम्प्र्ुटर लशक्षक  ४ ७२००००    ० ०            
  जभिा    १९७५८०००                 
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र्ख) पूूँजीगत र्खचा 

क्र. 
सं. 

सिाबाट स्वीकृत र्ोजना तथा कार्ाक्रिको नाि 
कार्ाान्द्वर्न 
अवस्था(रकि रु) 

र्वर्िर् प्रगतत 
प्रततशत ( 
सभपन्द्नको) 

िौततक 
प्रगतत 
प्रततशत 

न. 
पा. 
नीतत 
नं. 

SDG 
Goal 
no 

िािाम्न्द्वत 

नाि िक्ष्र् वजेट सभिौता सभपन्द्न    

१ ववद्र्ािर् िियि सिंार 
कार्यक्रि ५ ६०००००    ० ०       ४     

२ ववद्र्ािर् िियि सिंार 
कार्यक्रि १० ५००००००    ० ०            

३ 

ववद्र्ािर् पवूायधार 
ववकासका िाथग प्रदेश  
वडा िथा अन्र् 
संस्थासाँग साझेदारी 
(६०%) कार्यक्रि 

११ १९९६५०० 

   ० ०            

४ 

ववद्र्ािर्िाई प्रति 
लशक्षक एक ल्र्ापटप 
कार्यक्रिका िाथग 
प्रोत्साहन अनदुान 

२० १२००००० 

   ४२९८५२  ३५।८२           

५ 
स्थानीर् पाठ्र्क्रिा 
आधाररि पाठ्र्पसु्िक 
छपाई 

१ १०००००० 
   ० ०            

६ शैक्षक्षक तर्ािेण्डर िर्ारी  
प्रकाशन र कार्ायन्वर्न १ २०००००   ०  ०            

७ 

प्रववथध पहुाँच वाहहर 
रहेका ववद्र्ाथीको 
पहहचान र लशक्षर् 
लसकाइिा सहर्ोग 

५०० ५००००० 

   ० ०            

८ नगर लशक्षा र्टु्र्वु 
च्र्ानि व्र्वस्थापन १ ५००००    ० ०            

९ 
अनिानइन लशक्षक 
पेशागि िालिि 
सहजीकरर् ित्ता 

२५० २५०००० 
   २५००००  १००           

१० ववद्र्ािर् अनगुिन 
तनरीक्षर्  

१४५ ४३५००० 
   १५४२५०  ३५।४६           

११ 

लशक्षा सलिति/अनिाइन 
कक्षा सहजीकरर् 
सलिति िगार्िका वठैक 
व्र्वस्थापन र्खचय  

२४ २४०००० 

   ९३९५० ३९।१५            

१२ EMIS सम्र्न्धी क्षििा 
बर्कास िािीि ३३ १६५००    ० ०            

१३ 
वकैजल्पक िाध्र्िवाट 
लशक्षर् लसकाइ कार्यक्रि 
सञ्चािन 

१८० ४५०००० 
   ४५००००  १००           

१४ 

आधारिूि लशक्षा 
सुतनश्चििाका िाथग 
छात्रर्तृि कोष (हाम्रो 
िगानी, र्ािर्ालिकाको 
िबर्श्र्) 

१ १०००००० 

   ० ०            



13 
 

१५ 

अलििार्क आर्आजयन 
कार्यक्रि (छोरीका िाथग 
स्र्ातनटरी, आिका िाथग 
सीप  रोजगारी)  

३४ ४५०००० 

   २५००००  ५५।५६           

१६ एक बर्ध्र्ािर्, एक 
ऊत्पादन ६१ ४५००००    ० ०            

१७ 

ववद्र्ािर् पवूायधार 
ववकासका िाथग वडा 
कार्ायिर्साँग साझेदारी 
(६०%) कार्यक्रि 

    

                

१८ 

कक्षा ८ िगार्िका 
ववद्र्ािर्िा सञ्चािन 
हुने ववलिन्न परीक्षा 
अनगुिन 

३२ ५००००० 

   ०  ०           

१९ 

दलिि सिुदार्का जेहेन्दार 
ववद्र्ाथीका िाथग 
प्राववथधक िथा 
व्र्वसातर्क लशक्षा 
अध्र्र्नका िाथग 
प्रोत्साहन  

६ ३००००० 

   ० ०            

२० 
िाध्र्लिक 
ववद्र्ािर्हरुिा कररर्र 
काउन्सेलिङ 

१८ ९५४००० 
   ०  ०           

२१ प्रअ तनर्िृीिरर्का 
िाथग प्रोत्साहन रकि ५ ५०००००    ० ०            

२२ 

न्र्नूिि ्ववद्र्ाथी 
निएका ववद्र्ािर्िा 
ववद्र्ाथी िनाय प्रोत्साहन 
कार्यक्रि 

३०० १५०००० 

   ० ०            

२३ शैक्षक्षक स्िाररका िथा 
शैक्षक्षक र्िेुहटन प्रकाशन ७ ५०००००    १२५०००  २५           

 जभिा  १६७४२०००         

ग) रे्खिकुद 

क्र 
सं 

सिाबाट स्वीकृत र्ोजना तथा कार्ाक्रिको नाि कार्ाान्द्वर्न 
अवस्था(रकि रु) 

र्वर्िर् प्रगतत 
प्रततशत ( 

सभपन्द्नको) 

िौततक 
प्रगतत 
प्रततशत 

न पा 
नीती 
न ं

SDG 
Goal 
no 

िािाम्न्द्वत 

नाि िक्ष्र् वजेट सभिौता सभपन्द्न    

१  राष्रपति रतनङ लशल्ड 
प्रतिर्ोथगिा  १ ३००००० 

   ३०००००  १००      ४     

२  िेर्र उप िेर्र रतनङ लशल्ड 
प्रतिर्ोथगिा १ २००००० 

   १७६९१४  ८८।४६           

३ र्वुा सीप, क्षििा िथा 
उिशीििा बर्कास कार्यक्रि १ ८००००० 

   ३७७०००  ४७।१३           

४ िाध्र्लिक बर्ध्र्ािर्िा 
ख़ेिकुद प्रलशक्षक ४ ६००००० 

   ०  ०           

५   आधारिूि िहिा नतृ्र् 
प्रलशक्षक ४ ६००००० 

   ४७२००  ७।८७           

  जभिा   २५०००००                 
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घ शसता तर्ा को 
र्वषर्गत क्षेत्र : सािाम्जक (शीक्षा) 

क्र.स. 
स्वीकृत र्ोजना तथा 
कार्ाक्रिको नाि 

िक्ष्र् 

वजेट 

कार्ाान्द्वर्न 
अवस्था(रकि रु) 

र्वर्िर् 
प्रगतत 
प्रततशत ( 

सभपन्द्नको
) 

िौततक 
प्रगतत 
प्रततश
त 

न पा  
नीती 
नं 

SDG 
Goal 
no 

िािा
म्न्द्वत 

वजेट 
श्रोत  

सभिौ
ता 

सभपन्द्न       

१ 

िाध्र्लिक िहका स्वीकृि दरवन्दीका 
लशक्षक, राहि अनुदान लशक्षक  िाथग 
ििर् ित्ता अनुदान (ववशषे लशक्षा पररषद 

अन्िरगिका लशक्षक/कियचारी,प्राववथधक 
धारका प्रलशक्षक सिेि)   १०० ६,००,००   35517 59.2   

  
  ४     

२ 

आधारिुि िह कक्षा (६-८) िा 
अंगे्रजी,गखर्ि र ववज्ञान ववषर्िा लशक्षर् 

सहर्ोग अनुदान   १० २२,०८   932 42.22           

२ 

आधारिुि िह कक्षा (६-८) िा 
अंगे्रजी,गखर्ि र ववज्ञान ववषर्िा लशक्षर् 

सहर्ोग अनुदान   १० १,६१   161 100           

३ 

आधारिूि िहका स्वीकृि दरवन्दीका 
लशक्षक, राहि अनुदान लशक्षकका िाथग  

ििर् ित्ता अनुदान (ववशषे लशक्षा पररषद 
अन्िरगिका लशक्षक/कियचारीहरु सिेि)   १० १९,२७,००   111859 58.05           

३ 

ववद्र्ािर् सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन 
अनुदान   १० ३,७०   ३,२२ ८७.२४           

४ 

ववद्र्ािर् सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन 
अनुदान   १० ५०,८३   906 17.83           

४ 

सावयजतनक ववद्र्ािर्का  ववद्र्ाथीहरुका 
िाथग तनशुल्क पाठ्र्पुस्िक अनुदान   १०० १,३३,५६   ० ०.००           

५ 

सावयजतनक ववद्र्ािर्का  ववद्र्ाथीहरुका 
िाथग तनशुल्क पाठ्र्पुस्िक अनुदान   १० ९,७१   ० ०.००           

५ 

प्रारजम्िक र्ाि ववकास  सहजकिायहरुको 
पाररश्रलिक िथा ववद्र्ािर् कियचारी 
व्र्र्स्थापन अनुदान   १० ९,७९   ९,७९ १००.००           

६ 

प्रारजम्िक र्ाि ववकास  सहजकिायहरुको 
पाररश्रलिक िथा ववद्र्ािर् कियचारी 
व्र्र्स्थापन अनुदान   १० १,३४,६०   9803 7273           

६ 

एक शैक्षक्षक संस्था एक उद्र्ि कार्यक्रि 
(िाध्र्लिक ववद्र्ािर्)   ५ ५,२५   ० ०.००           

७ अन्िरायजष्रर् रु्वा हदवस सिारोह   १ ५०   ५० १००.००           

७ 

GPE को सहर्ोगिा कोलिड - १९ का 
कारर् उत्पन्न पररजस्थतििा लसकाइ 

सहजीकरर्का िाथग शैक्षक्षक कार्यक्रि   ३ १२,००   ० ०.००           

८ 

कोलिड - १९ का कारर् उत्पन्न 
पररजस्थतििा लसकाइ सहजीकरर्का 
िाथग शैक्षक्षक कार्यक्रि   १० ३४   ० ०.००           

८ 

प्रति ववद्र्ाथी  िागिका आधारिा लशक्षर् 
लसकाइ  सािग्री एवि ्कक्षा ८ को  परीक्षा 
व्र्वस्थापन अनुदान   १० ५,५२   ० ०.००           

९ 

ववद्र्ािर्िा शैक्षक्षक गुर्स्िर सुदृढीकरर्  

एवि ्कार्यसम्पादनिा आधाररि 
प्रोत्साहन अनुदान   ७ ७,००   ० ०.००           
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९ रु्वा उद्र्िशीििा प्रर्द्यधन कार्यक्रि   १ ७५   ० ०.००           

१० 

ववद्र्ािर्िा शैक्षक्षक गुर्स्िर सुदृढीकरर्  

एवि ्कार्यसम्पादनिा आधाररि 
प्रोत्साहन अनुदान   १० ९६,२४   ० ०.००           

१० 

रु्वा प्रतििा प्रर्धयन िथा सम्िान 
कार्यक्रि   १ ५०   ० ०.००           

११ 

प्रति ववद्र्ाथी  िागिका आधारिा लशक्षर् 
लसकाइ  सािग्री एवि ्कक्षा ८ को  परीक्षा 
व्र्वस्थापन अनुदान   १० ७५,८९   ० ०.००           

११ 

राष्रपति रतनङ्ग लसल्ड प्रतिर्ोथगिा 
(स्थानीर् िहस्िरीर्)   १ १,००   ० ०.००           

१२ 

रु्वातिव गठन िथा निुना रु्वा संसद 
अभ्र्ास (गाउाँ /नगरसिा)   १० ३,००   ० ०.००           

१२ 

शैक्षक्षक पहुाँच सुतनजश्चििा, अनौपचाररक 
िथा वैकजल्पक लशक्षा कार्यक्रि 
(परम्परागि ववद्र्ािर्, वैकजल्पक 
ववद्र्ािर्, साक्षरिा र तनरन्िर लशक्षाका 
कार्यक्रि सिेि)   १ ७८   ० ०.००           

१३ 

सािुदातर्क ववद्र्ािर्का छात्राहरुिाई 
तनशुल्क स्र्ातनटरी प्र्ाड ब्र्वस्थापन   १०० ६९,९३   ० ०.००           

१३ 

शैक्षक्षक पहुाँच सुतनजश्चििा, अनौपचाररक 
िथा वैकजल्पक लशक्षा कार्यक्रि 
(परम्परागि ववद्र्ािर्, वैकजल्पक 
ववद्र्ािर्, साक्षरिा र तनरन्िर लशक्षाका 
कार्यक्रि सिेि)   १० १०,७४   1000 93.11           

१४ 

सािुदातर्क ववद्र्ािर्का छात्राहरुिाई 
तनशुल्क स्र्ातनटरी प्र्ाड ब्र्वस्थापन   १० ५,०९   ० ०.००           

१४ 

िोककएका  ववद्र्ाथीको हदवा र्खाजाका 
िाथग  ववद्र्ािर्िाई अनुदान   १० १४,१७   ० ०.००           

१५ 

िोककएका  ववद्र्ाथीको हदवा र्खाजाका 
िाथग  ववद्र्ािर्िाई अनुदान   १० १,९५,००   ० ०.००           

१५ 

िाध्र्लिक िह कक्षा (९-१०) िा 
अंगे्रजी,गखर्ि र ववज्ञान ववषर्िा लशक्षर् 
सहर्ोग अनुदान   १० ३,८१   ३,८१ ०.००           

१६ 

िाध्र्लिक िह कक्षा (९-१०) िा 
अंगे्रजी,गखर्ि र ववज्ञान ववषर्िा लशक्षर् 
सहर्ोग अनुदान   १० ५२,३३   942 18.01           

१६ 

सावयजतनक ववद्र्ािर्िा अध्र्र्नरि 
ववद्र्ाथीहरुका िाथग छात्रर्वृत्त (आवासीर् 
िथा गैरआवासीर्)   १० ९७,१४   ० ०.००           

१७ 

सावयजतनक ववद्र्ािर्िा अध्र्र्नरि 
ववद्र्ाथीहरुका िाथग छात्रर्वृत्त (आवासीर् 
िथा गैरआवासीर्)   १० ७,४८   ० ०.००           

१७ 

केन्रर्ाट छनौट िएका निुना 
ववद्र्ािर्,ववशषे ववद्र्ािर्को क्रिागि 
िवन तनिायर् िथा कक्षा ११ स्िोन्नति 
िएका प्राववथधक धार ववद्र्ािर्को ल्र्ाव 
व्र्वस्थापन अनुदान   १ ८,००   ० ०.००           

१८ 

केन्रर्ाट छनौट िएका निुना 
ववद्र्ािर्,ववशषे ववद्र्ािर्को क्रिागि 
िवन तनिायर् िथा कक्षा ११ स्िोन्नति 
िएका प्राववथधक धार ववद्र्ािर्को ल्र्ाव 
व्र्वस्थापन अनुदान   १ १,१२,००   ० ०.००           

जम्िा   ४७,८७,००                 
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जन स्वास््य शाखा 

क)  सभावाट स्वीकृत 

क्र 
स  

सभाबाट स्स्वकृत योजना तथा काययक्रम कायायन्वयनको 
अवस्था 

स्वस्िय 

प्रगस्त 

प्रस्तशत 

भौस्त

क 

प्रगस्त 

प्रस्तश

त 

न पा 

स्नती 

नं 
SDG 
Goal

s No 

लाभास्न्व

त 
नाम बजेट लक्ष्य खर्य सम्झौता सम्पन्न 

१ क्यरोग सम्बस्न्ि कषययक्रमको 

चौमषस्सक सस्मक्ष बैठक 
५०००० १ ४२०००     ८४         

२ म. थवष .थव.सेस्वकषको सषमकस्वक 

थवषथ य वामष 
३१४००० १७८ १०१०००     ३२         

३ सम्पकणय थवषथ य सांथिष सांचषलन 

अनदुषन िचय 
१७००००० १७ ११००००

० 
    ६५         

४ जनथवषथ य प्रवयद्बन सम्बस्न्ि 

प्रचषर प्रसषर 
५०००० ३ ३००००     ६०         

५ थवषथ य सेवष सचुनष प्रणषस्ल 

HMI S Tool s छपषई 
१००००० ३ ०     ०         

६ स्सकलसेल एस्नस्मयष बषरे 

जनचे नषमलुक  िष पररक्ण 

कषययक्रम सांचषलन  

१००००० २ ०     ०         

७ HI V/AI DS  िष यौन रोग 
कषययक्रम 

१००००० २ ०     ०         

८ आिषको  मोस् स्वन्द ुस्थकिृ स्नङ 

 िष अपे्रशन 
१५०००० ३ ०     ०         

९ आयवुेद कषययक्रम बैकस्पपक 

स्चस्कथसष समे   
१०००००० ३ ०     ०         

१

० 
मस्वलषकष लषस्ग स्नशपुक सेनेटरा 

प्यषड  स्व रण  
२०००००० ३ ०     ०         

१

१ 
कोस्िड १९  सक्रमण 

रोकिषम, स्नयन्रण र उपचषर 
कोस  िष नगर अथप षल सांचषलन 

१००००००

० 
१ ११६२००

० 
    १२         

१

२ 
कोस्िड १९  सक्रमण 

रोकिषम, स्नयन्रण र उपचषर 
कोस  िष नगर अथप षल सांचषलन 

१००००००

० 
२ ४२८३००

० 
    ४३         

१

३ 
गियवस्  मस्वलषको स्िस्डयो 

एक्सरे सेवष 
१५०००० ३ ०     ०         

१

४ 
गियवस्  र प्रससु्  मस्वलषलषई 

आकस्थमक उपचषर सेवष,स्नसपुक 

एम्वलेुन्स सेवष 

५०००० ३ ५४०००     १०८         

१

५ 
गषउँघर स्क्लस्नक /िोप स्क्लस्नक 

कषययक्रम सांचषलन िचय 
४५०००० ३ १०००००     २२         

१

६ 
घरिेटवषट उत्तर प्रसकस्  सेवष 

सांचषलन 
१००००० ३ ०     ०         
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१

७ 
जनथवषथ य शषिषबषट थवषथ य 

सांथिषसम्म औषस्ि  िष सषमषन 

ढुवषस्न 

७०००० ३ ३००००     ४३         

१

८ 
प्रत्येक थवषथ य सांथिषमष डषटष 

िेररस्िकेसन RDQA प्रत्येक 

थवषथ य सांथिषमष डषटष 
िेररस्िकेसन RDQA कषयय गने िचय 

१००००० २ ०     ०         

१

९ 
भ्यषस्क्सन ढुवषना ८०००० १       ०         

२

० 
म .थव.थव.सेस्वकषको  िप 

प्रोत्सषन /यष षयष  िचय   
२१३४००० ३ ७१२०००     ३३         

२

१ 
म .थवष.थव.सेस्वकषको  थवेस्छछक 

स्बदषई  
५०००० २ ४९०००     ९८         

२

२ 
मस्वलषको पषठेघर मिुको  
क्यषन्सर स्थक्रस्नङग स्शस्वर 

८००००० १६ ५५००००     ६९         
२

३ 
स्वशेषज्ञ स्चस्कत्सक बषट गषईने 

 िष जनरल थवषथ य स्शस्वर 

(सवकषययमष)  

३००००० २ ०     ०         

२

४ 
थवषथ य सांथिषवरु सांग मषस्सक 

प्रस् वेदन  िष सस्मक्ष बैठक र 

वषस्षयक सस्मक्ष 

२००००० २ १६५०००     ८३         

२

५ अनगुमन /सपुररवेक्ण १००००० ३ ०     ०         
२

६ स्नस्ज थवषथ य सांथिष,वजषर 

अनगुमन,स्नयमन 

५०००० ३ ४००००     ८०         

२

७ 
वस्ियङ सेन्टरमष कषम गने नस्सयङ 

कमयचषरालषई िषजष िचय 
५०००० ३ ०     ०         

२

८ 
औषस्ि िररद  ३०००००० २ १४५०००

० 
    ४८         

२

९ 
बस्ियङ्ग सेन्टरकष लषस्ग औजषर 

उपकरण िराद 
१५०००० २ ०     ०         

३

० आमषको मषयष app सांचषलन ५००००० २ ४९८०००     १००         
३

१ 
थ नपषन कक् स्नमषयण १००००० १ ७५०००     ७५         

  जम्मा ३३९९८०००   १०४४१०००     ३१         

ख. शसतय तर्य को( स्वास््य) 

क्र 
स  

स्स्वकृत आयोजना तथा काययक्रमको नाम कायायन्वयनको 
अवस्था 

स्वस्िय 

प्रगस्त 

प्रस्तशत 
भौस्तक 

प्रगस्त 

प्रस्तशत 
न पा 

स्नती 

नं 
SDG 
Goal s 
No 

लाभा

स्न्वत 
नाम बजेट लक्ष्य खर्य सम्झौता सम्पन्न 

१ 
थिषनाय  वकष थवषथ य चौकी, प्रष .थवष.के .

र अथप षलवरुमष कषययर  कमयचषरावरुको 

२७५०००००   २५३४५०००     ९२ .२          
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 लव, मवगा ित्तष, थिषनाय ित्तष, पोषषक 

लगषय  प्रशषसस्नक िचय सम े 
२ 

कम्युस्नस्ट डट्स कषययक्रम कषययक्रम सांचषलन, 
थिषनाय  व क्यरोग मकु्त पषस्लकष सम्बन्िा 

कषययक्रम 

९५०००         ० .०          

३ थवषथ य सांथिषमष  आकस्थमक अवथिषमष 

औसस्ि एवां पयषब सषमषग्रा ढुवषना, रेकस्डयङ 

 िष ररपोस्टयङकष लषस्ग िमय िरमेट छपषइ 

 िष िोटोकपा,  ई -स्ट.स्ब रस्जथटर 

अियषवस्िक,  स्वश्व क्यरोग स्दवस सम्बन्िा 

कषययक्रम 

४५०००         ० .०          

४ क्यरोगकष जोस्िम समवु  िष थवषथि सवेषको 

पवुच कम िएकष समदुषयमष सकिृ य क्यरोग 

िोजपड षल कषययक्रम, घरपररवषरकष 

सदथयवरूको सम्पकय  पररक्ण, समुदषयमष 

क्यरोगकष स्वरषमावरूको िोजपड षलकष 

लषस्ग क्ि ष अस्िविृस्ि  िष  पररचषलन । 

७००००         ० .०          

५ थिलग  अनुस्शक्ण गरर थवषथ यकस्मयवरूको 

क्म ष अस्िविृस्िद एवां   यषांङकको गुणथ र 

ससु्नस्ि ,  क्यरोगकष कषययक्रमको अिय 

बषस्षयक सस्मक्ष  िष उपचषर नस् जषको कोवटय 
स्वशे्लषण 

९००००         ० .०          

६ मष िृ  िष नवस्शश ुकषययक्रम अन् गय  आमष 

सरुक्ष, गियव ा उत्प्रेरणष सवेष, न्यषनो 

झोलष र स्नशुपक गियप न कषययक्रम 

१४४४०००   १२८२०००     ८८ .८          

७ स्सस्बआईएमएनस्सआई Onsi t e कोस्चांङ्ग 

र सम ष  िष पवुचँ कषययक्रम 
२०००००         ० .०          

८ मष िृ  िष नवस्शश ुकषययक्रम २१८२०००   ६१६०००     २८ .२          
९ पोषण कषययक्रम ९२७०००   ५७५०००     ६२ .०          
१० कोस्िड १९ स्वरुि िोप अस्ियषन सांचषलन 

ब्यवथिषपन िचय -पषस्लकषथ ररय  सस्मक्ष 

 िष योजनष र पषस्लकष  िष थवषथ य सथिष 

थ ररय सपुररवेक्ण_ 

३१६०००   ३१६०००     १०० .०          

११ पररवषर स्नयोजन स्कशोर स्कशोरा  िष प्रजनन् 

थवषथ य कषययक्रम 
६८४०००         ० .०          

१२ पषस्लकष थ रमष  टषई यिषइड िोप अस्ियषन 

सांचषलन  िष स्नयस्म  िोपमष टषई यिषइड िोप 

शरुुवष को सषिै स्नयस्म  िोप सदुढाकरण र 

सरसिषई प्रबद््रिनको लषस्ग पषस्लकष र वडष 

िोप समन्वय सस्म ा र सरोकषरवषलषवरुको 

अस्िमसु्िकरण  बठैक १ स्दन 

३३८०००         ० .०          

१३ पषस्लकषथ रमष िोप र सरसिषई प्रवद््रिन 

कषययक्रमको सस्मक्ष, सकक्ष्मयोजनष 

अियषवस्िक र पषस्लकष िोप समन्वय 

सस्मस् को अस्िमसु्िकरण सम े पषस्लकष 
थ रमष २ स्दन, वडष िोप समन्वय सस्मस् को 

थवषथ य सांथिष, वडष स रमष अस्िमसु्िकरण 

३४९०००         ० .०          
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१ स्दन  िष पकणय िोप ससु्नि  षको लषगा 

घरिुरा सवेक्ण, िेररस्िकेशन कषयय सम े 
१४ 

करषरिः अवबे, अनमा (िोप सवेष कषययक्रम 

सांचषलनको लषस्ग उछच स्वमषला,पवषडा 
स्जपलषवरु र मवष  िष उप मवषनगरपषस्लकष, 
सांथिषग  स्क्लस्नक  )९० जनष  

२६००००         ० .०          

१५ कोस्िड १९ लगषय  स्वस्िन्न मवषमषराजन्य 

रोगवरुको रोकिषम, स्नयन्रण  िष 

स्नगरषनाकष लषस्ग सरोकषरवषलष सगँको 

अन् रस्क्रयष  िष RRT, थवषथ यकमी 
पररचषलन 

५००००         ० .०          

१६ कोस्िड 19 लगषय  अन्य मवषमषरा रोग 

स्नयन्रण  िष ब्यवथिषपन कषययक्रम सांचषलन 
२५०००००   ११३५०००     ४५ .४          

१७ औलो  िष कषलषजषर मषवषमषरा वुने क्ेरको 

छनौट गरा स्बषषस्द छकय ने (रेथपोन्साि थप्रइेङ 

सम े),  स्कटजन्य रोग स्नयन्रण 

कषययक्रमको अनुगमन एवम ्मकपयषङ्कन  िष 

स्कटजन्य रोग स्नयन्रणकष लषस्ग बवुस्नकषय 

अन् रस्क्रयष गने 

१०००००         ० .०          

१८ 
पशपुांक्ा आदाबषट वुने ईन्िुएन्जष, बडय फ्लु, 
AMR, स्सस्िसकोस्सस, टक्सोप्लषज्मोस्सस 

आस्द स्वस्िन्न सरुवषरोग सम्बस्न्ि रोकिषम 

 िष स्नयन्रणकष लषस्ग सचे नष कषययक्रम 

२००००         ० .०          

१९ 
स्वस्िन्न सरुवषरोग, नसने रोग, जनुोस्टक, 
मषनस्सक थवषथ य सम्बस्न्ि अन् रस्क्रयष 

कषययक्रम  िष स्दवसवरु ( Hypert ensi on, 
Di abet es, COPD, Cancer Days, 

आत्मवत्यष रोकिषम स्दवस, मषनस्सक 

थवषथ य स्दवस, अपजषईमर स्दवस, रेस्बज 

स्दवस, स्वश्व औलो स्दवस  )मनषउने  

१२००००   १००००     ८ .३          

२० 
मलेररयष, डेंग,ु कषलषजषर, थक्रब टषइिस 

आस्द स्कटजन्य रोगको डषटष िेररस्िकेशन 
१००००         ० .०          

२१ पषस्लकष थ रमष थवषथ य सांथिषवरुको मषस्सक 

बठैक, डषटष िेररस्िकेशन एवां गुणथ र 

सिुषर सषिै चौमषस्सक एवां बषस्षयक सस्मक्ष 

२०००००   १६५०००     ८२ .५          

२२ थवषथ य सकचनष सषिै आइ एम यक सदुृढाकरण 

कषययक्रम 
२०००००         ० .०          

२३ मस्वलष थवषथ य थवयां ससे्वकष को रेफे्रसर 

 षलाम (३ स्दन ( 
३०००००         ० .०          

२४ आिषरिक   िष आकस्थमक थवषथ य सवेषको 

लषस्ग औषस्ि िररद 
१८०००००   १८०००००     १०० .०          

२५ उपचषरषत्मक सवेष अन् गय कष कषययक्रमवरु  (

,आिषरिक  थवषथ य सवेष केन्द्र (थवषथ य 

चौकी  / )आिषरिक  अथप षलको न्युन म 

सवेष मषपदेड कषययक्रम सांचषलन  िष 

ससु्द्रस्िकरण र आिँष, नषक, कषन, घषांटा 

६०००००         ० .०          
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 िष मिु थवषथ य सम्वस्न्ि अस्िमिुाकरण 

 िष स्बद्यषलय थक्रीस्नांग कषययक्रम कषययसांचषलन 
स्नदसे्शकषमष उपलेि िए बमोस्जम सांचषलन 

गने । 
२६ स्वद्यषलय थवषथ य  िष नस्सयङ्ग सवेष कषययक्रम ६८२६०००   ४३९३०००     ६४ .४          
२७ रषस्रिय मस्वलष थवषथ य थवयांससे्वकष  

कषययक्रम (पोशषक प्रोत्सषवन , यष षयष  िचय, 
वषस्षयक सस्मक्ष गोष्ठा र स्दवस मनषउने िचय 

सम े  ।  

३१७४०००   २५२४०००     ७९ .५          

  जम्मा ५०४०००००   ३८१६१०००     ७५ .७          
कृर्ष र्वकास शार्खा 

क) सिावाट स्वीकृत 

क्र श सेवाको ककलसि सख्र्ा  कैकर्र्त 

१ डडजजटि िराज ु १४ कृवष फिय/कृवष सहकारी    २००००० सम्पन्न 

२ ववधतुिर् च्र्ाफकटर  ५ कृवष फिय/कृवष सहकारी   २००००० सम्पन्न 

३ िरकारी ववउ  ४०० जना कृषक  ६००००० सम्पन्न 

४ च्र्ाउ ववउ  १६२ कृषक/कृषक सिुह/कृवष सहकारी  ४००००० सम्पन्न 

५ ववषाहद  ९५ कृषक घरधरुी  १००००० िुत्तातन वाकक  

६ क्षििा ववकास िालिि (कौलश र गोठेिि)  ४८ जना कृषक  १३०००० सम्पन्न 

७ गहुको ववउ वविरर् िुि र उन्नि  ५९ कृवष सहकारी कृषक सिहु/कृषक/कृवष फिय  ४००००० सम्पन्न 

८ जवैवक िि वविरर्  ६९ कृवष फिय /कृवष सहकारी  ४००००० सम्पन्न 

९ स्पे्र-ट्र्ाङ्कक, हजारी, हेजकटर, लसगेचर र प्िाजष्टक 
तर्ारेट  

२८ कृवष फिय/कृवष सहकारी/कृषक  १००००० िुत्तातन वाकक  

१० िरकारी टनेि प्िाजष्टक वविरर् कार्यक्रि  १३ कृवष फिय/कृवष सहकारी    ३००००० िुत्तातन वाकक  

११ च्र्ाउ टनेि प्िाजष्टक  वविरर् कार्यक्रि  १७ कृवष फिय/कृषक/कृवष सहकारी   २००००० िुत्तातन वाकक  

१२ च्र्ाउ उत्पादन सािाथग्र वविरर् कार्यक्रि  २७  कृवष फिय/कृषक/कृवष सहकारी  १२०००० िुत्तातन वाकक  

१३ कृषक सिुह दिाय  १७  (२०७८/७९ िा  श्रवार् देखर्ख हाि सम्ि)  - 

१४ कृषक सिुह नववकरर्  ३१ (२०७८/७९ िा श्रवार्  देखर्ख हाि सम्ि)   - 
 

पशु र्वकास शार्खा 

क्र.सं. कार्ाक्रि र्ववरण एकाई पररिाण 
बजेट  

(रु. हजारिा) 

क पुाँजीगि र्खचयका कार्यक्रि    

१ पशु व्र्र्स्थापन कार्यक्रि       

१.१ िागि साझदेारीिा पशुपन्छीको गोठ/र्खोर तनिायर्/सुधार संख्र्ा ८ ४०० 

२ पशु पोषर् सुधार कार्यक्रि       

२.१ ५० प्रतिशि िागि सहिाथगिािा र्वषयि घााँसको र्ीउ बर्िरर् पटक १ २५० 
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२.२ र्षे घााँसको र्ीउ/बर्रुवा/सेट्स बर्िरर् पटक १ १५० 

३ पशु सेवा प्रसार कार्यक्रि       

३.१ स्थिगि कृषकस्िररर् २ हदने र्ंगुरपािन िालिि पटक २ ७० 

३.२ स्थिगि कृषकस्िररर् २ हदने गाईिैँसीपािन िालिि पटक ३ १०५ 

३.३ स्थिगि कृषकस्िररर् २ हदने र्ाख्रापािन िालिि पटक ३ १०५ 

४. भ्र्ाजतसन िण्डारर्को िाथग डडकिज र्खररद संख्र्ा १ ६० 

र्ख चािुगि र्खचयका कार्यक्रि       

१ पशु स्वास््र् कार्यक्रि       

१.१ पशु स्वास््र् लशववर कार्यक्रि पटक २ २०० 

१.२ बर्लिन्न रोग बर्रुद्ध र्खोप कार्यक्रि पटक २ १०० 

१.३ पशुपन्छीहरुसाँग सम्र्जन्धि सरोकारवािाहरुसाँग अन्िरकक्रर्ा कार्यक्रि पटक १ १०० 

१.४ औषधी र्खररद कार्यक्रि पटक ३ ६०० 

१.५ पशुपन्छी उपचार कार्यक्रि संख्र्ा १५०००   

२ प्रर्ोगशािा सेवा कार्यक्रि       

२.१ निुना संकिन िथा प्रेषर् पटक २ ३० 

३ कियचारी क्षििा अलिर्दृ्थध कार्यक्रि       

३.१ सहार्कस्िर कृतिि गिायधान िालिि पटक १ २० 

३.२ सहार्कस्िर आधारििु प्रर्ोगशािा प्रववथध िालिि पटक १ २० 
 

क्र.सं. कार्ाक्रि र्ववरण एकाई पररिाण 
बजेट  

(रु. हजारिा) 
४ िाछा बर्कास कार्यक्रि       

४.१ िागि साझदेारीिा िाछा पोर्खरी तनिायर्/िियि संख्र्ा ४ ४०० 

४.२ िागको आधारिा िाछापािनिा आर्श्र्क पन ेसािाग्रीहरु बर्िरर् पटक १ १०० 

५ हदवश कार्यक्रि       

५.१ बर्श्व पशुपन्छी हदवश िनाउन े पटक १ २० 

५.२ बर्श्व रेबर्ज हदवश िनाउन े पटक १ २० 

६ बर्लिन्न कार्यक्रि अनुगिन/र्ैठक ब्र्र्स्थापन र्खचय पटक १२ १५० 

७ 
संघ, प्रदेश र नगरको साझदेारीिा सािुदातर्क िथा घरपािुवा कुकुर र्न्ध्र्ाकरर् 
लशबर्र 

पटक १ १०० 

८ 
पशु बर्िा, कृतिि गिायधान, जुनोहटक िथा िहािारी रोग, पशु पोषर् र पशुपन्छी 
प्रवद्यधन सम्र्न्धी जनचेिनािूिक सन्देश प्रशारर्/फ्ल्र्ास वप्रन्ट र्नाउन े

पटक १२ १०० 

९ िागि साझदेारीिा गाई/िैँसीको िाथग गौम्र्ाट बर्िरर् पटक १ ३५० 

१० िागि साझदेारीिा िासु/डरेी पसि सुधार कार्यक्रि संख्र्ा ४ २०० 

११ िागको आधारिा बर्पन्न िक्षक्षि आर्आजयन कार्यक्रि पटक १ ३५० 

१२ 
पशुपन्छी ववकास तनदेशनािर्, सुर्खेिसाँगको साझदेारीिा र्ाख्रा/स्थानीर् कुर्खुरा ववकास 
कार्यक्रि 

पटक १ १५०० 

जभिा रकि रु.     ५५०० 
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प्रर्ानिन्द्त्री कृर्ष आरु्तनकककरण पररर्ोजना बार्षाक कार्ाक्रि (गाई पकेट) 

क्र.सं. कार्ाक्रि र्ववरण एकाई पररिाण 
बार्षाक बजेट  

(रु. हजारिा) 

१. 
आ.व. २०७७/०७८ िा स्थापना िएको गाईको साना 
व्र्र्सातर्क कृवष उत्पादन केन्र (पकेट) ववकास कार्यक्रि 
तनरन्िरिा 

पकेट १ ११०० 

जभिा रकि रु.   ११०० 

संघीर् सशता अनुदान कार्ाक्रि 

क्र.सं. कार्ाक्रि र्ववरण एकाई पररिाण 
बार्षाक बजेट  

(रु. हजारिा) 
१ इवपडलेिर्ोिोजी ररपोहटयङ   ६ 

२ कृतिि गिायधान लिसन कार्यक्रि   ४०० 

३ िासु लिसन कार्यक्रि अन्िगयि र्ाख्रा प्रवद्यधन   १५०० 

४ दधु लिसन कार्यक्रि अन्िगयि िैंसी प्रवद्यधन   १९९४ 

५ पशुपन्छी र्जार प्रवद्यधनका िाथग संकिन केन्र स्थापना   १५०० 

 जभिा रकि रु.     ५४०० 

क्षेत्रगत प्रगती    
 

\क्र.सं. सेवाको ककलसि संख्र्ा कै. 
१ पशुपन्छी उपचार ७८६०  

२ पशु स्वास््र् लशववर ३ पटक  

३ पशुपन्छी र्खोप कार्यक्रि ४ पटक   

४ २ हदने स्थिगि गाई/िैँसीपािन िालिि ३ पटक  

५ घााँसको वीउ वविरर् १५ जतवन्टि  

६ गौम्र्ाट बर्िरर् ७० गोटा  

७ गोठ/र्खोर सुधार ८ गोटा  

८ डरेी पसि सधार १ गोटा  

९ सरोकारवािाहरुसाँगको अन्िरकक्रर्ा १ पटक  

१० निुना संकिन िथा प्रेषर् २ पटक  

११ र्ीिा दावी लसफाररस ११३ गोटा  
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र्ोजना तथा वातावरण शार्खा 

वातावरण तथा र्वपद क्षेत्र 

क्र 
सं आर्ोजना तथा कार्ाक्रिहरु 

िक्ष्र् 
कूि 
जभिा 

कार्ाान्द्वर्न अवस्था 
रकि 

र्वर्िर् प्रगतत 
प्रततशत ( 
सभपन्द्नको) 

िौततक 
प्रगतत 
प्रततशत 

न पा 
नीतत नं 

दीगो 
र्वकास 
िक्ष्र् 

िािाम्न्द्वत 

    सभझौता िुततानी    

१ 

िैपरी आउने राहि वविरर् 
कार्यक्रि १ ५०० ४७३।२७ ४७३।२७ ९४।६७ ९४ १६४ ११ ४१ 

२ 

आपिकालिन केन्र तनिायर् 
िथा स्थापना २ १००० १००० ४९५।८२ ४९।६० ५० १६७ ११  

४ 

वपपद पूवय िर्ारी अत्र्ावश्र् 
औजार एवं सािाग्री र्खररद १ २०० ० ० ० ० १६६ ११  

५ 

ववपद ब्र्वस्थापन िानव 
सशाधन िथा सस्थागि 
क्षििा ववकास कार्क्रि 
सचािन सहकार्य २ ३०० ० ० ० ० १६८ ११  

  जभिा    २००० १४७३।२७ ९६९।०९ ४८।४५ २८।३       

२ सरसर्ाई तथा स्वच्छता                   

क 

ल्र्ाण्डफीि साइटिा 
सेथग्रकेशन सेन्टर तनिायर् 
िथा सचािन सहकार्य  १ १३००     १६० ६   

र्ख 

FFF दीशा जन्र् िेदो 
ब्र्र्वस्थापन पिान्ट 
सचािन िथा ब्र्वस्थापन 
सहकार्य १ ७०० ३२० ८२।१३ ११।७३ ९० १५७ ६   

ग 

ल्र्ाण्डफीि साइट प्रिाववि 
क्षेत्रवासीको िाग र्िोजजि 
वडा सलितिको लसफाररश 
र्िोजजिको आर्ोजना िथा 
कार्यक्रि  २ १०००     १५४ ११   

२ 

नगर सरसफाई प्रवधयन र 
सहकार्य           

४ 

कौशी र्खेिी प्रवधयदनका िाथग 
प्रतिष्पधायत्िक कार्यक्रि 
सहकार्य ।   १ ५००     १५१ १२   
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५ 

सरसफाई  िथा स्वच्छिा 
अलिर्ान संचािन कार्यक्रि   ३ ५०० २०० ० ० ५० १५९ ६   

  जभिा   ४००० ५२० ८२।१३ २।०५ २८     

३ 

हररर्ािी काके्रर्वहार धचडीर्ा 
र्खाना तनिााण सहकार्ा                    

क 

हररर्ालि प्रवद्यधन िथा 
र्कृ्षारोपर् कार्यक्रि सचािन 
सहकार्य १ ५०० २३४।४२८ २३४।४२८ ४६ १०० १७२।१७३ १५   

र्ख 

वकृ्ष संरक्षर् कार्यक्रि (हेरािो 
सिेि) २ ५०० ३०० १४८।५०० २९।७ ५० १७२।१७३ १५   

ग 

थचडीर्ार्खाना घेरावार तनिायर् 
सहकार्य १ ५०० ० ० ० ० १७१ १५   

  जभिा    १५००  ५३४।४२८  ३८२।९२  २५।५२  ५०       

४ 

शहरी सौन्द्द्र् तथा पाका  
वकृ्षारोपण रु्टपाथ र ट्रार्ीक 
ब्र्वस्थापन                     

१ 

छाडा पशु तनर्न्त्रर् िथा 
वोडयस कार्यक्रि सहकार्य   ३ ५००     १७४ ३   

३ 

फुटपाथ व्र्वस्थापन 
अलिर्ान संचािन २ २०० ८३ ८३ ४१।५ ५० १६३ ३   

४ 

राफीक ब्र्वस्थापन  िथा 
सचिेना कार्यक्रि  ३ ४०० ३१७।५५ ३१७।५५ ७९।३८ ३४ १७७ ३   

ग 

हररि सोन्दर् िथा ववरुवा 
छटान कटान २ ४०० ० ० ० ० १७६ १५   

  जभिा   १५०० ४००।५५ ४००।५५ २६।७० २१     

  
पर्यटन प्रवयद्धन कार्यक्रि 

          

१ 
पर्यटन नतशा तनिायर् 

१ ३०० ३०० ० ० १० ५० ८   

२ 

पर्ाटन स्थि पहहचान बोडा 
तनिााण १ २०० ० ० ० ० ५० ८   

  जभिा   ५०० ३०० ० ० ५     

  

 किासंस्कृती प्रवाद्र्न 
कार्ाक्रि                   

१ 

र्ालिाक सभपदा संरक्षण तथा 
ििात सभिार  ५ ४००  २१०  १३४।७४  ३३।६८  ५० ९८ ११   

२ 

किा साहीत्र् कार्ाक्रि 
संचािन सहकार्ा ५ ३००  २५०  २५०  ८३।३३  ८० ९९ ११   
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३ 

कुडा कनाािीका कार्ाक्रि 
सचािन सहकार्ा १ ३००    ०    ० ९९ ११   

  जभिा    १०००  ४६० ३८४।७४ ३८।४७  ४३       

  िैपरी आउने पूूँम्जगत   िक्ष्र्               

१. 
नगर प्रिुर्ख लसर्ारीस 
आर्ोजना    ५००० ४३१२ ४२७९।८२ ८५।५८ ८५।५८ 

२ 

उप- प्रिुर्ख लसर्ारीस 
आर्ोजना    ५००० २१६० ११८५।७० २३।७१ २३।७१ 

३ 

कार्ापालिका सदस्र्हरुबाट 
लसर्ारीस आर्ोजना    ४९०० ११२५ ११२३।८८ २३ २३ 

  जभिा   १४९०० ७५९७ ६५८९।४० ४४।२२ ४४।२२    

 

पूवाार्ार र्वकास शार्खा 

पूवाार्ार तर्ा का आर्ोजनाहरुको िौततक तथा र्वर्िर् प्रगतत र्ववरण 

वडा स्तरीर् आर्ोजना        रु हजारिा 

वडा 
न. 

सिाबाट स्वीकृत 
र्ोजना 

कार्ाान्द्वर्न अवस्था  
र्वर्िर् 
प्रगतत र्खचा 
रकि  

िौततक 
प्रगतत 
प्रततशत सूँख्र्ा बजेट 

सभझौता अवस्था 
तनिााणाधर्न सभपन्द्न 

उपिोतता वोिपत्र 
सभझौता 
बाूँकी 

कुि 
जभिा 

१ 11 10854 19 1 1 21 8 4  19.05 

२ 27 ९५०० 7 0 20 27 13 7 १४०० 25.93 

३ 14 १०२९७ 16 1 2 19 8 6 ९०० 31.58 

४ 14 १७३८४ 3 0 11 14 2 1 ४०० 7.14 

५ 20 १४०३८ 24 0 1 25 1 24 १३०७८.१८ 96.00 

६ 9 १०९८६ 5 1 3 9 3 2 १३०० 22.22 

७ 20 १४९००.० 1 8 12 21 8 1 ११०५ 0 

८ 14 ११८९५.० 14 1 2 17 2 12 १२०० 70.59 

९ 25 १५७७२.० 7 0 18 25 3 2 १५० 8.00 

१० 19 १२१६४ 23 0 4 27 7 12 ३६८० 44.44 

११ 26 ९७५० 19 0 8 27 19 6 १७५० 22.22 

१२ १५ १०२१ २३ ० ० 23 १ २२ ७६९० 95.65 
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१३ 36 ११४०६ 28 2 8 38 13 24 ६२०४ 63.16 

१४ 26 ११६०० 15 1 10 26 11 11 ४१५० 42.31 

१५ 13 ७७३२ 13 0 0 13 7 8 १५५ 61.54 

१६ 31 ९८७८ 28 1 3 32 18 14 ८२५ 43.75 

कुि 
जम्िा 

३२० १६८३२३ २४४ १० 103 ३64 १24 १५6 ४३९८७.१८ 49.00 

नगर स्तरीर् आर्ोजना       

क्रि स 

सिाबाट स्वीकृत र्ोजना  र्वर्िर् 
प्रगतत र्खचा 
रकि 

िौततक 
प्रगतत 
प्रततशत 

कैकर्र्त 
नाि बजेट 

सभिौता 
बाूँकी 

तनिााणाधर्न सभपन्द्न 

१ 
नगर िहत्वको र्ोजना िुख्र् वजार 
पुवायधार ववकास र म्र्ाचीङ फण्ड सहीि 

२६६८५             

२ शहरी नापी कार्यक्रि २०००             

३ 
लसलिि इजन्जतनर्ररङ्ग ल्र्ार् संचािन 
चािु 

३००             

४ 
र्खानेपानी संरचना तनिायर् िथा िियि 
सहकार्य 

१०००             

५ 
वैकजल्पक सहार्क राजिागयको 
सम्िाव्र्िा अध्र्र्न 

१५००             

६ 
रोिर संचािन िथा सडक पूवायधार 
िियि 

२०००           
  

कुि जभिा ३३४८५       ०.०००     

 

गत आ व बाट क्रिागत िइ आएका र्ोजनाहरु 

वडा न. 

सिाबाट स्वीकृत र्ोजना कार्ाान्द्वर्न अवस्था र्वर्िर् 
प्रगतत 
र्खचा 
रकि 

िौततक 
प्रगतत 
प्रततशत 

सूँख्र्ा बजेट 

सभझौता अवस्था 
तनिााणाधर्न सभपन्द्न 

उपिोतता वोिपत्र सभझौता बाूँकी कुि जभिा 

१ 4 ३४९० 2 2  4 3 1 २०२३  

२      0     

३      0     

४ 1 १२६९  1 0 1 1    

५ 2 २४१८ 1 1 0 2 0 2 २४१८  

६ 3 ३१०० 1 2 0 3 1 1 २३००  
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७ 2   2  2     

८ 3 ५५०० 1 2 0 3 1 1 ०.०  

९ 6 १९२०० 5 1 0 6 6  १२०००  

१० 1 २०० 1 0 0 1 1    

११ 3 १४०० 2 1  3 1 1   

१२ ४ ६६४६ १ ३ ३ ७ १ २   

१३ 2 २८४४  2  2 1 1 ७०४  

१४ 2 ५०० 1 1  2 1  ०.०  

१५ 3 ३२३० 2 1  3  3 ३२३०.०  

१६ 3 ३३९३ 1 2 1 4 2 1 ०.०  

कुि जभिा ३९ ५,३१,९० १८.० २१.० ४.० ४३.० १६.० १३.० २२६७५.०  

 

िुख्र्िन्द्त्री रोजगार कार्ाक्रि तर्ा का आर्ोजना 

वडा न. 
स्वीकृत र्ोजना कार्ाान्द्वर्न अवस्था 

सूँख्र्ा बजेट 
सभझौता अवस्था 

तनिााणाधर्न सभपन्द्न 
उपिोतता सभझौता बाूँकी कुि जभिा 

१ 2 ३३,०० 2 2    

२ 2 ३३,०० 2 2    

३ 3 ३३,०० 3 3    

४ 3 ३३,०० 3 3    

५ 1 ३३,०० 1 1    

६ 1 ३३,०० 1 1    

७ 1 ३३,०० 1 1    

८ 3 ३३,०० 3 3    

९ 3 ३३,०० 3 3    

१० 3 ३३,०० 3 3    

११ 2 ३३,०० 2 2    

१२ ३ ३३,०० 3 3    

१३ 2 ३३,०० 2 2    

१४ 2 १५,०६ 2 2    

१५ 2 १४,०६ 2 2    

१६ 1 २१,९८ 1 1    

कुि जभिा ३४ ४,८०,१० ३४ ३४       
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प्रर्ानिन्द्त्री रोजगार कार्ाक्रि तर्ा का आर्ोजना 

वडा न. 
स्वीकृत र्ोजना कार्ाान्द्वर्न अवस्था 

सूँख्र्ा बजेट 
सभिौता अवस्था 

तनिााणाधर्न सभपन्द्न 
उपिोतता वोिपत्र सभिौता बाूँकी 

१ १ ५००   १     

२ १ ५००   १     

३ १ ५००   १     

४ १ ५००   १     

५ १ ५००   १     

६ १ ५००   १     

७ १ ५००   १     

८ १ ५००   १     

९ १ ५००   १     

१० १ ५००   १     

११ १ ५००   १     

१२ १ ५००   १     

१३ १ ५००   १     

१४ १ ५००   १     

१५ १ ५००   १     

१६ १ ५००   १     

कुि 
जभिा १६ ८०००   १६     

 

चािु आ.व. 2078/079 िा वोिपत्र िएका आर्ोजनाहरुको र्ववरण 

क्र स ठेतका सख्र्ा प्रकार ठेतका सख्र्ा र्वतनर्ोजीत रकि  

१ र्ोिपत्र  १३ २६५९०८  

२ दरिाउपत्र ९ १४५५०  

३ राजस्व सकिन ६ २७००  

४ र्खररद ४   

कुि जभिा ३२   
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आ.व. २०७८/०७९ िा वोिपत्रबाट क्रिागत िई िएका आर्ोजना र्ववरण 

qm=;+= of]hgfsf] gfd / ;+rfng x'g] :yfg 7]Ssf g+= 
lgdf{0f Aofa;foL kmd{sf] gfd 

/ ;Dks{ gDa/ 

s'n nfut 

cg'dfg÷lalh

of]lht ah]6 

s}lkmot 

1 a;kfs{ lj:tf/M ;+/rgf x^fpg] / kfls{*=:yn lgdf{)f 
NCB/BM/077-
78/Works/01 

gjb'uf{ dflnsf lgdf{0f ;]jf 

(*$$*!!#)% 
1,35,00 

lgdf{)f 

r/)fdf  

2 s[i)f^f]nsf] &f*f] af^f] sfnf]kq] j*f g++= 4 
NCB/BM/077-
78/Works/05 

s]=cf/=ljN8;{ k|f=ln= 

(&$()!!##) 
2696 ,,   ,, 

3 
ufu|]tfn rf]s /Tg /fhdfu{ ;*s :t/f]GgtL sfnf]kq], 

j*f g++= 11 

NCB/BM/077-
78/Works/07 

h]=kL= ;'efif h]=eL= 

(*%*)%!#&( 
2696 ,,   ,, 

4 %]*f jf#vf]/ ;*s ;*s :t/f]GgtL, j*f g++= 14 
NCB/BM/077-
78/Works/08 

lk=Pn= sGi6«Szg 

(*)!#@@%&$ 
2696 ;DkGg 

5 lqj])fLrf]s wkfnL#f^ ;*s :t/f]GgtL j*f g++= 12 
NCB/BM/077-
78/Works/09 

h]=kL= ;'efif h]=eL= 

(*%*)%!#&( 
3096 ,,   ,, 

6 
t'n]*f+*f gpn]vf]nf b]vL j*f sfof{no kflt#f/L ;Nn]/L 

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

NCB/BM/077-
78/Works/10 

laGWofaf;lgL lgdf{0f ;]jf 

(*%*)%!@%^ 
2696 ,,   ,, 

7 zx/L :jf:Yo s]Gb| uu{/] ejg lgdf{)f, j*f g++= 13 
NCB/BM/077-
78/Works/11 

gflts lgdf{0f ;]jf 

(*$$**%((! 
2696 

lgdf{)f 

r/)fdf  

8 j*f sfof{no ejg lgdf{)f, j*f g++= 16 
NCB/BM/077-
78/Works/12 

gflts lgdf{0f ;]jf 

(*$$**%((! 
2696 ,,   ,, 

9 

;/:jtL /fdhfnLsf] #/ b]vL kbdlnnf k|f=jL=sfkmn]sf] 

ldn ;Ddsf] ;*s sfnf]kq] / kSsL gfnf lgdf{)f j*f 

g++= 7 

NCB/BM/077-
78/Works/15 

h]=kL= ;'efif h]=eL= 

(*%*)%!#&( 
5796 ;DkGg 

10 
s/]vf]nf d'n;8s ;8s :t/f]GgtL ug]{ sfd j8f g+= 

!# qmdfut 

NCB/BM/077-
78/Works/16 

lbkdfnf lgdf{0f ;]jf 

(*%*)%#)!& 
1418 ,,   ,, 

11 

;[hgl;n ^f]n ldgf sfk\mn]sf] #/ b]vL kbdaxfb'/ 

a:g]tsf] #/;Dd x {̂nfO{g hf]*\g] ; :t/f]GgtL ug]{ sfd 

j*f g++= 7 

NCB/BM/077-
78/Works/17 

h]=kL= ;'efif h]=eL= 

(*%*)%!#&( 
1124 ,,   ,, 

12 
tLg3/] leqLvf]nf b]lv ;fgLn]v ;Ddsf] ;8s la:tf/ 

j8f g+= !^ -qmdfut_ 

NCB/BM/077-
78/Works/18 

laGWofafl;gL lgdf{0f ;]jf 

(*%*)%!@%^ 
1679 ,,   ,, 

13 bdfO{vf]nf t'n]*f+*f ;*s lgdf{)f, qmdfut j*f g++= 15 
NCB/BM/077-
78/Works/26 

d+un sGi6«Szg 

(*$*!^#)%) 
1844.044 ,,   ,, 

14 
gu/ If]qleqsf laleGg ;8s :t/f]GgtL ug]{ sfd -;8s 

jf]8{ g]kfn ;+usf] ;fem]bf/L_ 

NCB/BM/077-
78/Works/27 

sfn]j lgdf{0f ;]jf  10000 
lgdf{)f 

r/)fdf  

15 

लशक्षक संगठन कार्ायिर् अगाडडको सडक कािो पते्र, सुन्दर 
नेपाि संस्था देखर्ख गौरा पाठकको घर जाने सडक कािो पते्र 
कर्यर्हादरु शे्रष्ठको घरदेखर्ख विजजि रोकार्को घर जाने सडक 
कािोपते्र र आवाज संस्था र सुन्दरनेपाि संस्था जोड्ने सडक 
नािा तनिायर् वडा न ८ 

NCB/BM/077-
78/Works/29 

>L h]=lk= sGi6«Szg 

jL/]Gb|gu/, ;'v]{t 
2500 ;DkGg 

16 
ववर र्. काफिे को घरदेखर्ख उत्तर राि र्. दिाईको घरसम्ि 
वपच र नािा तनिार्य वडा न १ 

NCB/BM/077-
78/Works/30 

>L dfof lgdf{0f ;]jf, 

jL/]Gb|gu/ #, ;'v]{t 
3000 ,,   ,, 

17 j*f sfof{no ejg lgdf{)f, j*f g++= 6 NCB/BM/077-
78/Works/32 

czf]sf lgdf{0f ;]jf 

(*%*)%!!#% 
3000 ,,   ,, 

18 

वडा गौरवको र्ोजना थधरेन्रचन्दको घर देखर्ख पवुय िफय   सडक 
सिह ढि िथा कािो पते्र र चन्र र् के सी को घर देखर्ख 
रजालि टोि जाने सडक कािोपते्र वडा न ८ 

NCB/BM/077-
78/Works/33 

huGgfy lgdf{0f ;]jf 

(*%*)^!))) 
3000 

lgdf{)f 

r/)fdf  

19 
:ofpnLahf/ b]lv lza df=lj= ;8s :t/f]GgtL ug]{ sfd 

j8f g+= ( 

NCB/BM/077-
78/Works/36 

>L lagf]b lgdf{0f ;]jf P08 

Pg=Pg=h]= lgdf{0f ;]jf h]=eL=,  

(*%*)%#)(% 

19500 ,,   ,, 

20 
nfl6sf]O{nL :jf:Yo rf}sLdf !% ;}ofsf] c:ktfn lgdf{0f 

ug]{ sfd j8f g+= ( 

NCB/BM/077-
78/Works/43 

>L cfzLif–dfp06 k'df]/L 

h]=le= 
192807.27 ,,   ,, 

21 
gu/ If]qleqsf laleGg ;8s :t/f]GgtL ug]{ sfd -;8s 

jf]8{ g]kfn ;+usf] ;fem]bf/L bf]>f] v08_ 

NCB/BM/077-
78/Works/44 

sfn]j lgdf{0f ;]jf  13333.333 ,,   ,, 
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22 
रिेश र्खत्रीको घरदेखर्ख उत्तरिफय को र्ाटोिा नािा 
तनिार्य वडा न १ 

SQ/BM/077-
78/Works/02 

rfd'08f lgdf{0f ;]jf P08 Go" 

zfxL ;Knfo;{  
1500 ;DkGg 

23 
वडा गौरव र्ोजना सक्षि टोि नािा तनिायर् र 
कािो पत्रे तनिायर् वडा न ५ 

SQ/BM/077-
78/Works/05 

lzjfo sGi6«Szg 2000 ,,   ,, 

hDdf of]hgf ;+Vof 23, ;DkGg 13, lgdf{)fflwg 10             hDdf 29,52,74   

 

सहकारी तथा सिाज कल्र्ाण 

कार्ाक्रि को िौततक र र्वर्िर् प्रगतत 

क्र.सं. कार्ाक्रि ⁄ लशषाक कार्ाान्द्वर्न 
अवस्था(रकि रु) 

र्वर्िर् 
प्रगतत % 

सभपन्द्न 

िौततक 
प्रगतत 

% 

िािाम्न्द्वत 

 बजेट कार्ाक्रि 
संख्र्ा 

प्रकक्रर्ा 
िा 
रह्को 

सभपन घररु्री जनसंख्र्ा 

१ िहहिा स्वरोजगार कार्यक्रि १००००००० १५ ८ ४ २०५०. २६.६७ ४० २०० 

२ सहकारी प्रवदयन कार्यक्रि १५००००० ७ २ १ ५०. १४.२८ २५ १२५ 

३ दलिि  ववशेष कार्यक्रि २५०००००  ८ ६ ० ० ० ० ० 

४ जनजािी ववशेष कार्यक्रि २५०००००  ८ ५ ० ० ० ० ० 

५  िाग ुअषध िथा दवुयर्सनी ५००००० ५ ३ ० ० ० ० ० 

६ गररव सगं ववश्वेश्वर कार्यक्रि ३००००० १ १ ० ० ० ० ० 

७ िूिी सम्वजन्ध सिस्र्ा 
सिाधान आर्ोग 

४५००००० ६ ० ० ० ० ० ० 

९ िोपोन्िुर्ख िथा वादी ववशेष 
कार्यक्रि 

१०००००० ५ ० १ ७५. २० १५ ७५ 

१० नागररक आवास कार्यक्रि २४००००० ८२ ५६ २६ १६२४. ६८.२९ ८२ १०० 
 

 

ऋण िगानी र असिुी 

लस.न. कार्ाक्रि िगानी असुिी िावाम्न्द्वत 

१  साझदेारी कोष २१५०००० १७८०४८७  

२  स्थानीर् ववकास कोष २१००००० १५२३३८०  
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िहहिा तथा बािबालिका शार्खा 

क्र 
स 

म्स्वकृत कार्ाक्रिको 
नाि 

वजेट िक्ष्र् कार्ान्द्वर्नको अवस्था 
रकि रु 

प्रगती प्रततशत न.पा 
तनतत 
न. 

SDG 
Gol 
no 

िािावम्न्द्वत 

सभझौता सभपन्द्न र्वततर् 
प्रगतत 
प्रततशत 

िौततक 
प्रगतत 
प्रततशत 

  

४ अन्द्तराम्ष्ट्रर् ज्रे्ष्ठ 
नागररक हदवस  

५०००० १ ० ५०००० १०० १००   १२० 

५ िैङ्धगक हहूँसा 
र्वरुद्र्को १६ हदने 
अलिर्ान कार्ाक्रि  

५०००० १ ० 

४६१७० ९२.३४ ९२.३४    ३०० 

६ राम्ष्ट्रर् ज्रे्ष्ठ 
नगररक हदवस  

   ११०७२५  १०० १००   ३५० 

 

छोरी वचत सभवम्न्द्र् कार्ाक्रि 

 आ/व ७८/७९ साउन देखर्ख पुस सम्ि २५८ जना छोरीहरुको र्खािाि रु ६,५७,५००/- 
 आ/व २०७६/७७ िा र्खािा र्खोिेका २०३६ जनाको २०७७ साउन देखर्ख २०७८ पौष सम्िािा १८ िहहनाको जम्िा रु 

२१,२४,०००/- 
 आ/व २०७७/०७८ िा र्खािा र्खोिेका ५३६ जना िध्रे् ४२१ जनाको रकि सो आ/विा नपुगेकोिे ४२१ जनाको 

१८,५२,५००/- (२०७८ असार िसान्ि सम्िको)  

 ५३६ जनाको १५९९०००/- २०७८ साउन देखर्ख पुस िसान्ि सम्िको गरर जम्िा रु ६२,३२०००/- र्खािािा जम्िा गनय 
िर्ारी रहेको ।   

उद्योग तथा स्नयमन शाखा 

क्र.
सं. 
 

सिार्ाट स्वीकृि र्ोजना िथा कार्यक्रिको नाि कार्ायन्वर्न 
अवस्था९रकि रु० 

वववत्तर् प्रगति 
प्रतिशि ९ 
सम्पन्नको० 

िौतिक 
प्रगति 
प्रतिशि 

न पा 
नीिी 
न ं

तम्न ्न्र्र् 
ज्िर् 

िािाजन्वि 

नाि र्जेट िक्ष्र् सि
िा 

सम्पन्न         

१ उद्र्िशीििा ववकास िालिि ६ िार्ख ६ वडा ९९० 
जना० 

 २ वडा ३३ ३३ ४९ ९(समषवशेा  िष 

स्दगो 

औद्योगाकरणको 

प्रवदयन गने ) 

९० जनष  

२ र्ठैक िथा अन्र् प्रशासतनक 
र्खचय 

५० हजार आवश्र्किा 
अनसुार 

 १०      घ वगय इजषज  

 िष अटो ररक्सष 

र स्सपस्वकषस 

 षस्लम 

३ लसप ववकास िालिि ३ िार्ख 
३० हजार 

२० जना    १ ४९ ९(समषवशेा  िष स्दगो 

औद्योगाकरणको 

प्रवदयन गने ) 

 सविषस्ग छनौट 

प्रकिृ यषमष रवकेो 

४ र्जार अनगुिन िथा 
व्र्वस्थापन 

३ िार्ख १०  ५ ४०    वा.न.पष 

बजषर के्र 

स्करषनष 

,वोटल,िेन्सा,मष

स,ुिलिुल,औष

िा 
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र्ख. आ.ब. २०७८/०७९ िा संचालित वडा स्तरीर् आर्ोजना तथा कार्ाक्रिको अर्ावार्षाक 
कार्ाान्द्वर्न प्रगतत र्ववरण 

आर्ोजना तथा कार्ाक्रि क्षेत्र :  आधथाक र्वकास 

 

वडा नं. 
स्वीकृत 

र्ोजना 
 संख्र्ा 

िक्ष एकाई र्वतनर्ोम्जत  

रकि 

कार्ाआदेश/ सभझौता हाि सभिको प्रगतत 

कैकर्र्त 
संख्र्ा रकि 

सभपन्द्न 
संख्र्ा  

िुततानी 
प्रततशत 

१ 
२ २   ३५० १ ३०० १ ८६ 

 

२ 
८ ८   ६५५० ४   ४ १०० 

  

३ 
३ ३   २०० ३   १ २४ 

  

४ 
१ १   ५०० ० ० ० ० 

  

५ 
३ ३   १०० ३ १०० ३ १०० 

  

६ 
१ १   २०० ० ० ० ० 

  

७ 
३ ३   ५०० ० ० ० ० 

  

८ 
२ २   १५० ० ० ० ० 

  

९ 
१६ १६   २४०० १६  ० ६ ०  

  

१० 
२ २   ७०० २  ० ० ०  

  

११ 
४ ४   ८०० ४ ८०० २ १०० 

  

१२ 
३ ३   १२०० ३ ६०० २ ५० 

  

१३ 
१० १०   २६५० २ २०५० ८ ७७ 

  

१४ 
५ ५   १७०० ० ० ० ० 

  

१५ 
५ ५   ११८० ३ २३६ १ २० 

  

१६ 
४ ४   १९२३ ३ ९५ १ ५ 

  

जभिा : ७२ ७२ ० २११०३ ४४ ४१८१ २९ ५६२ 
  

२. आर्ोजना तथा कार्ाक्रि क्षेत्र : सािाम्जक र्वकास         

१ ५ ५   २३०२ ७   ३     
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२ १० १०   ३४५० १० १३८० ३ ४०   

३ २५ २५   ६३२० १०   २ ६.३३   

४ १२ १२   ५२०० ४ ९०० ३ १७.३   

५ ११ ११   १७०० ३ ६५० ४ ३८.२३   

६ १३ १३   १८०० ० ० ० ०   

७ १४ १४   १६७३ १ ५५० १ ५८   

८ ७ ७   २००० ७ १५९० २ ७९.५   

९ २६ २६   ४७०० २६   १६     

१० १४ १४   २५०० ५ १५० १     

११ ९ ९   ४३२२ ४ ८०० ३ १८.५   

१२ ३ ३   २१०० ३ १९०० २ ९०.४७   

१३ ११ ११   २९५० ३ ८५८ ४ २९   

१४ १४ १४   ४५०० १४ १३०५ ५ ५०   

१५ १२ १२   २६३० ९ ८७६ ४ ३३.३३   

१६ ६ ६   २५२५ १ २०७३ ५ ८२   

जम्िा : 
१९२ १९२  ५०६७२ १०७ १३०३२ ५८ ५४३ 

  

३. आर्ोजना तथा कार्ाक्रि क्षेत्र :पवूाार्ार र्वकास    
  

१ ८ ८   १०००० २१ ० ४ १९.०५ 
  

२ २५ २५   ४३९१ २७ १४०० ७ २५.९३ 
  

३ ११ ११   ७४०० १९ ९०० ६ ३१.५८ 
  

४ ३ ३   ३२९१ १४ ४०० १ ७.१४ 
  

५ १६ १६   ९६०२ २५ १३०७८ २४ ९६ 
  

६ ५ ५   १०००० ९ १३०० २ २२.२२ 
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७ ११ ११   ९७११ २१ ११०५ १ ० 
  

८ १३ १३   १०४०० १७ १२०० १२ ७०.५९ 
  

९ १६ १६   ५४०० २५ १५० २ ८ 
  

१० १७ १७   ११६१५ २७ ३६८० १२ ४४.४४ 
  

११ २० २०   ८१०० २७ १७५० ६ २२.२२ 
  

१२ १५ १५   १०२०० २३ ७६९० २२ ६९.११ 
  

१३ १७ १७   ५४९४ ३८ ६२०४ २४ ६३.१६ 
  

१४ १५ १५   ६१०० २६ ४१५० ११ ४२.३१ 
  

१५ १३ १३   ९००० १३ १५५ ८ ६१.४५ 
  

१६ २७ २७   ७७३२ ३२ ८२५ १४ ४२.७५ 
  

जम्िा : २३२ २३२ ० १२८४३६ ३६४ ४३९८७ १५६ ६२६ 
  

४. आर्ोजना तथा कार्ाक्रि क्षेत्र : वातावरण तथा र्वपद् व्र्वस्थापन र्वकास   
  

१ २ २   १००० १ ५०० १ ५०   
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१३ १८ १८   ३७३५ १८ ९२८ ७    

१४ ११ ११   १४७६ ० ० ०    
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जभिा : १६० १५१ ० २५२३६ १३४ ७४३३ ५३ २८७  
 

ग_ संतघर् तथा प्रदेश सरकारवाट हस्तान्द्तरीत आर्ोजनाहरुको कार्ाान्द्वर्न अवस्था 

  रु.हजारिा 

आ.व. : २०७८/७९  अवधी :  २०७८/०४/०१-२०७८/११/०३  िाथथल्िो र्जेट उपशीषयक  : संघीर् सरकारर्ाट हस्िान्िररि 
कार्यक्रि  रु. हजारिा  
लस.
नं. 

संकेि 
कार्यक्रि/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको 

नाि 
र्खचय 
शीषयक 

िक्ष 
ववतनर्ो
जन 

र्खचय 
र्खचय 
(%) 

िौज्दा
ि 

८०६६८४०५५११  संघीर् सरकारर्ाट हस्िान्िररि कार्यक्रि (शसिय अनुदान) 

१ २.७.२२.८८ 

स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पिािहरुिा कार्यरि 
कियचारीहरुको ििव, िहगी ित्ता, 
स्थानीर् ित्ता, पोषाक िगार्ि 
प्रशासतनक र्खचय सिेि   

२११११ १०० २७५०० २५३४५ ९२.१७ २१५४ 

२ १.१.३.४ 

िाध्र्लिक िहका स्वीकृि दरवन्दीका 
लशक्षक, राहि अनुदान लशक्षक  िाथग 
ििर् ित्ता अनुदान (ववशेष लशक्षा 
पररषद अन्िरगिका 
लशक्षक/कियचारी,प्राववथधक धारका 
प्रलशक्षक सिेि)   

२११११ १०० ६०००० 
३,५५,१
७ 

५९.२ २४४८२ 

३ २.५.७.४ 
एि. आइय. एस. अपरेटर र  कफल्ड 
सहार्क पाररश्रलिक, चाडपवय र्खिय 
िथा पोशाक र्खचय   

२११११ ११ ११२२ ६२३ ५५.५३ ४,९८ 

४ २.७.१३.४१ 
आधारिुि िह कक्षा (६-८) िा 
अंगे्रजी,गखर्ि र ववज्ञान ववषर्िा 
लशक्षर् सहर्ोग अनुदान   

२११११ १० १६१ १६१ १००. ० 

५ १.१.३.३ 

आधारिूि िहका स्वीकृि दरवन्दीका 
लशक्षक, राहि अनुदान लशक्षकका 
िाथग  ििर् ित्ता अनुदान (ववशेष 
लशक्षा पररषद अन्िरगिका 
लशक्षक/कियचारीहरु सिेि)   

२११११ १० १९२७०० 
१११८५
९ 

५८.०५ ८०८४० 

६ २.७.१३.४१ 
आधारिुि िह कक्षा (६-८) िा 
अंगे्रजी,गखर्ि र ववज्ञान ववषर्िा 
लशक्षर् सहर्ोग अनुदान   

२११११ १० २२०८ ९३२ ४२.२२ १२७५ 

७ २.५.७.७ रोजगार संर्ोजकको पोसाक   २११२१ १ १० ० ० १० 
८ २.५.७.१० प्राववथधक सहार्कको पोसाक   २११२१ १ १० ० ० १० 
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९ २.५.३.७ रोजगार सहार्कको पोशाक ित्ता   २११२१ १ १० ० ० १० 

१० २.१.८.१ 
एि. आइय. एस. अपरेटर र कफल्ड 
सहार्को िाथग सञ्चार र्खचय   

२२११२ ८ ८ ० ० ८ 

११ २.३.२.१ 
िेलशनरी आजार िथा फतनयचर िियि 
सम्िार (सेवा केन्र सञ्चािानाथय)   

२२२९१ १० ९६ ० ० ९६ 

१२ २.४.१.४ 
िसिन्द सािान र्खररद (सेवा केन्र 
सञ्चािानाथय)   

२२३११ १० १८० ० ० १८० 

१३ १.४.३.२ 
रोजगार सेवा केन्रको सञ्चािन 
(अनुगिन, सञ्चार, स्टेशनरी, 
िियि,अन्र्)   

२२३११ १० २०५ ० ० २०५ 

१४ २.७.१३.१० 
ववद्र्ािर् सञ्चािन िथा 
व्र्वस्थापन अनुदान   

२२३११ १० ५०८३ ९०६ १७.८३ ४१७६ 

१५ २.७.१३.१० 
ववद्र्ािर् सञ्चािन िथा 
व्र्वस्थापन अनुदान   

२२३११ १० ३७० ३२२ ८७.२४ ४७ 

१६ २.४.६.१ 
सावयजतनक ववद्र्ािर्का  
ववद्र्ाथीहरुका िाथग तनशुल्क 
पाठ्र्पुस्िक अनुदान   

२२३१३ १० ९७१ ० ० ९७१ 

१७ २.४.६.१ 
सावयजतनक ववद्र्ािर्का  
ववद्र्ाथीहरुका िाथग तनशुल्क 
पाठ्र्पुस्िक अनुदान   

२२३१३ १०० १३३५६ ० ० १३३५६ 

१८ २.४.१४.३ 
सञ्चार सािाग्री प्रसारर् िथा छपाइय 
(सञ्चार र पाँहुच अलिर्ान सञ्चािान)   

२२३१५ १० ३४० १६८ ४९.६८ १७१ 

१९ २.५.७.८ प्राववथधक सहार्कको ििव   २२४१३ १० ३६७ २३३ ६३.६६ १३३ 

२० २.५.७.२१ 
कृवष िथा पशु सेवाका एक गााँउ एक 
प्राववथधकहरुको ििव ित्ता   

२२४१३ ३ ६०० ५१४ ८५.८३ ८५ 

२१ १.१.४.१ 

प्रारजम्िक र्ाि ववकास  
सहजकिायहरुको पाररश्रलिक िथा 
ववद्र्ािर् कियचारी व्र्र्स्थापन 
अनुदान   

२२४१३ १० १३४६० ९८०३ ७२.८४ ३६५६ 

२२ २.५.७.५ रोजगार संर्ोजकको ििव   २२४१३ १० ४६८ ३०३ ६४.९४ १६४ 

२३ १.१.४.१ 

प्रारजम्िक र्ाि ववकास  
सहजकिायहरुको पाररश्रलिक िथा 
ववद्र्ािर् कियचारी व्र्र्स्थापन 
अनुदान   

२२४१३ १० ९७९ ९७९ १००. ० 

२४ 
२.७.२२.२१९
१ 

करारः अहेर्, अनिी (र्खोप सेवा 
कार्यक्रि संचािनको िाथग उच्च 
हहिािी,पहाडी जजल्िाहरु र िहा िथा 
उप िहानगरपालिका, संस्थागि 
जतितनक) ९० जना   

२२४१३ १० २६० ० ० २६० 
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२५ २.५.३.५ रोजगार सहार्कको ििर्   २२४१३ १० ३६७ ० ० ३६७ 

२६ 
२.७.२२.४१८
८ 

िहहिा स्वास््र् स्वर्ं सेववका को 
रेिेसर िािीि (३ हदन)   

२२५१२ १० ३,०० ० ० ३०० 

२७ २.६.१.१ 

वविागिे उपिव्ध गराएको िालिि 
र्खाका र्िोजजि घटना दिाय िथा 
सािाजजक सुरक्षा सम्र्न्धिा 
नपा/गापा, वडा कार्ायिर्का 
कियचारीहरुको िाथग िालिि िथा 
जनप्रतितनथधहरुिाई अलििुखर्खकरर् 
कार्यक्रि सञ्चािन   

२२५१२ १० ४१४ ० ० ४१४ 

२८ २.७.२२.१२७ 
लसबर्आईएिएनलसआई Onsite 
कोथचङं्ग र सििा िथा पहुाँच 
कार्यक्रि   

२२५१२ १० २०० ३८ १९.३६ १६१ 

२९ 
२.७.२२.१३१
७ 

पोषर् कार्यक्रि   २२५२२ १० ९२७ ५७५ ६२.०७ ३५१ 

३० २.७.१६.२ 
पोपर् ववशेष (स्वास््र्) क्षेत्रका 
कार्यक्रि सञ्चािन   

२२५२२ १० २८४ ० ० २८४ 

३१ २.७.२५.६२ 
कोलिड - १९ का कारर् उत्पन्न 
पररजस्थतििा लसकाइ सहजीकरर्का 
िाथग शैक्षक्षक कार्यक्रि   

२२५२२ १० ४६६ ४१८ ८९.७२ ४७ 

३२ २.७.५.६ 

ववलिन्न सरुवारोग, नसने रोग, 
जुनोहटक, िानलसक स्वास््र् 
सम्र्जन्ध अन्िरकक्रर्ा कार्यक्रि िथा 
हदवसहरु (Hypertension, Diabetes, 

COPD, Cancer Days, आत्िहत्र्ा 
रोकथाि हदवस, िानलसक स्वास््र् 
हदवस, अल्जाईिर हदवस, रेबर्ज 
हदवस, ववश्व औिो हदवस) िनाउने   

२२५२२ १० १२० १० ८.७७ १०९ 

३३ 
२.७.२२.२१७
८ 

कोलिड १९ ववरुद्ध र्खोप अलिर्ान 
संचािन ब्र्वस्थापन र्खचय -
पालिकास्िररर् सलिक्षा िथा र्ोजना 
र पालिका िथा स्वास््र् सस्था 
स्िररर् सुपररवेक्षर्_   

२२५२२ १० ३१६ ३१६ १००. ० 

३४ २.७.१३.११ 

शैक्षक्षक पहुाँच सुतनजश्चििा, 
अनौपचाररक िथा वैकजल्पक लशक्षा 
कार्यक्रि (परम्परागि ववद्र्ािर्, 
वैकजल्पक ववद्र्ािर्, साक्षरिा र 
तनरन्िर लशक्षाका कार्यक्रि सिेि)   

२२५२२ १० १०७४ १००० ९३.११ ७४ 
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३५ 
२.७.२२.१०२
० 

पालिका स्िरिा स्वास््र् संस्थाहरुको 
िालसक र्ैठक, डाटा िेररकफकेशन एवं 
गुर्स्िर सुधार साथै चौिालसक एवं 
र्ावषयक सलिक्षा   

२२५२२ १० २०० १६५ ८२.५ ३५ 

३६ २.७.२२.१२९ िाि ृिथा नवलशशु कार्यक्रि   २२५२२ १० २१८२ ७०४ ३२.२६ १४७८ 

३७ २.६.४.८६ 

गररर्ी तनवारर्का िाथग िघु उद्र्ि 
ववकास कार्यक्रि संचािन तनदेलशका, 
२०७७ र्िोजजि िघु उद्र्ि ववकास 
िोडिेिा नर्ााँ िघु उद्र्िी लसजयना 
गने   

२२५२२ १० २३६० ६,९१ २९.३१ १६६८ 

३८ २.७.२२.६७ 

राजष्रर् िहहिा स्वास््र् स्वर्ंसेववका  
कार्यक्रि (पोशाक प्रोत्साहन, र्ािार्ाि 
र्खचय, वावषयक सलिक्षा गोष्ठी र हदवस 
िनाउने र्खचय सिेि)   

२२५२२ १० ३१७४ २५२४ ७९.५५ ६४९ 

३९ २.६.६.८ अन्िरायजष्रर् रु्वा हदवस सिारोह   २२५२२ १ ५० ५० १००. ० 
४० २.७.१८.४० कृबत्रि गिायधान लिसन कार्यक्रि   २२५२२ ४ ४०० ३८० ९५. २० 

४१ २.७.२२.६६ 
ववद्र्ािर् स्वास््र् िथा नलसयङ्ग 
सेवा कार्यक्रि   

२२५२२ १० ६८२६ ४९६६ ७२.७६ १८५९ 

४२ २.६.४.८५ 

गररर्ी तनवारर्का िाथग िघु उद्र्ि 
ववकास कार्यक्रि संचािन तनदेलशका, 
२०७७ र्िोजजि उद्र्िीको स्िरोन्निी 
(आवश्र्किा पहहचानका आधारिा 
पुनिायजगी र एडिान्स सीप ववकास 
िालिि कार्यक्रि)   

२२५२२ १० ६०० १६६ २७.६८ ४३३ 

४३ २.७.२२.९६ 
कोलिड 19 िगार्ि अन्र् िहािारी 
रोग तनर्न्त्रर् िथा ब्र्वस्थापन 
कार्यक्रि संचािन   

२२५२२ १० २५०० ११३५ ४५.४२ १३६४ 

४४ 
२.७.२२.२१८
७ 

पालिकास्िरिा र्खोप र सरसफाई 
प्रवद्र्धन कार्यक्रिको सलिक्षा, 
सूक्ष्िर्ोजना अध्र्ावथधक र पालिका 
र्खोप सिन्वर् सलितिको 
अलििुखर्खकरर् सिेि पालिका स्िरिा 
२ हदन, वडा र्खोप सिन्वर् सलितिको 
स्वास््र् संस्था, वडा सिरिा 
अलििुखर्खकरर् १ हदन िथा पूर्य र्खोप 
सुतनश्चििाको िागी घरधुरी सर   

२२५२२ १० ३४९ ० ० ३४९ 

४५ 
२.७.२२.६४७
८ 

उपचारात्िक सेवा अन्िगयिका 
कार्यक्रिहरु ( ,आधारिूि स्वास््र् 
सेवा केन्र (स्वास््र् चौकी ) / 

२२५२२ ६ ६०० ० ० ६०० 
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आधारिूि अस्पिािको न्रु्निि सेवा 
िापदण्ड कार्यक्रि संचािन िथा 
सुहरथधकरर् र आाँर्खा, नाक, कान, 
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िाथग  ववद्र्ािर्िाई अनुदान   
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ववद्र्ाथीहरुका िाथग छात्रर्वृत्त 
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ल्र्ाव व्र्वस्थापन अनुदान   

३१११२ १ ८,०० ० ० ८,०० 

१०५ ११.१.२.४४५ 

केन्रर्ाट छनौट िएका निुना 
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नं. २ अन्िगयि ववरेन्रनगर न.पा. 
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र्ीरेन्रनगर नगरपालिका, सुरे्खि   
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र्खरर्खोिी र्खोिा पुि, ववरेन्रनगर 
न.पा. ७ र ५ कंडिे घर नजजक   
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५ २३ 

िष्ट लशवािर् जेष्ठ नागररक हदवा सेवा 
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६ ७ 
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िावव धुलिर्ालिट िवन तनिायर् वीरेन्रनगर 
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९   
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११   ३१११२ १ गोटा १००० १ १००० ० ०.००   

१०   

थारु संग्राहिर् िवनको ििा थप वीरेन्रनगर 
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१३   
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शहहद स्ितृि टोि देखर्ख ज ेवप स्कुि िागय 
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र्ुदर्ुहद सुन्दर टोि सडक तनिायर् र्ोजना वी 
न पा सुर्खेि   ३११५१ १ गोटा १००० १ १०,०० ९८० ९८.००   

२९   

तििपुर घागे्रनी हुाँदै लििनचोक जाने सडक 
स्िरोन्निी वीरेन्रनगर ९   ३११५१ १ गोटा १५०० १ १५०० ० ०.००   

३० १९ 

प्रगतिलशि टोि देखर्ख लसजयना सािुदातर्क 
वन जाने सडक स्िरोन्निी वी न पा २ ठौरी 
थारुगााँउ सरु्खेि   ३११५१ १ गोटा १५०० १ १५०० ० ०.००   

३१ २६ 

रत्नराजिागय देखर्ख थचिाउनेिाि वी न पा ३ 
सुर्खेि   ३११५१ १ गोटा ०     ० ०.००   

३२ १ 

अन्नपूर्ाय टोि सडक वी न पा ३   

३११५१ १ 

पट
क १००० १ 

६५४।
२१ ० ०.००   

३३ २४ 

गैरीगााँउ सािघरी सडक स्िरोन्निी वी न पा 
११ चारकुन ेसुर्खिे   ३११५१ ३ गोटा १५०० १ १५०० ० ०.००   
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३४   

जज.सी. टोि देखर्ख चपाई टोि जाने सडक 
स्िरोन्निी वी.न.पा.७   ३११५१ १ गोटा १५००     ० ०.००   

३५ १ 

सरस्वति टोिको िुख्र् सडक स्िरोन्निी 
वीरेन्रनगर १२   ३११५१ १ गोटा ६००० १ ६००० २७१५ ४५.२६   

३६ ११ 

जवुयटाडााँडा र्खोरीर्ा पिृानगैरा सडक वी न पा 
१३ सुर्खेि   ३११५१ १ गोटा १००० १ १००० ९८० ९८.००   

३७ ९ 

रेडडर्ो नेपाि देखर्ख उत्तरगंगा िजन्दर सम्ि 
सडक तनिायर् वी न पा २   ३११५१ १ गोटा ३००० १ १९८७ ३३९ ११.३३   

३८   

जागतृि चौक पूवय ववरुवावारी हुाँदै नेवारेर्खोिा 
सम्ि सडक स्िरोन्निी वीरेन्रनगर १२   ३११५१ १ N/A १५०० १ १५०० १४७० ९८.००   

३९   

लसििचोक नरजजि बर्कको घरदेर्खी 
धारापानी पानी ट्र्ाङ्कीसम्ि आपर्खोिी 
र्खहरेर्खोिा िटर्न्धन तनिायर् वी न पा १   ३११५४ १ गोटा १००० १ १००० ६२० ६२.०५   

४०   

थालि लिफ्ट र्खानेपानी र्ोजना वीरेन्रनगर 
१४   ३११५६ १ गोटा २८००     ० ०.००   

४१   

शहहद स्ििृी िवन पुवायधार तनिायर् िथा 
फतनयचर व्र्वस्थापन वीरेन्रनगर ६   ३११५९ १ गोटा ४५०० १ ४५०० ० ०.००   

४२ २१ 

कााँके्रववहार टोि कुन्टीडााँडा नजजक कुन्टी 
र्खोिा कल्िटय पुनतनिायर् वी न पा   ३११५९ १ गोटा ०     ० ०.००   

४३   चााँदनीचोक र्खेििैदान तनिायर् वीरेन्रनगर ९   ३११५९ १ N/A २५०० १ २५०० ० ०.००   

४४   

वुिवुिे टोि नवरंग कटेज अगाडडको इत्राि 
र्खोिािा कल्िटय तनिायर् वीरेन्रनगर १०   ३११५९ १ गोटा १५००     ० ०.००   

४५ १८ 

नेवारे आपर्खोिा पजतक कल्िटय वी न पा १२ 
सुर्खेि   ३११५९ १ गोटा १००० १ १००० ८१६ ८१.६३   

४६   

टाकुरेडााँडा पर्यटन ववकास िथा लििसेन िजन्दर 
तनिायर् वीरेन्रनगर १३ लसद्र्पाईिा   ३११५९ १ गोटा १५०० १ १५०० ११८८ ७९.२०   

४७ १५ 

छात्रासिुि सौचािर्, लशव िा.वव. धलुिर्ालिड वी 
न पा ११ सरु्खेि   ३११५९ १ गोटा १५०० १ १५०० १४४० ९६.००   

८०६६८४०५५२२ प्रदेश सरकारर्ाट हस्िान्िररि कार्यक्रि (ववषेश अनुदान) 

४८   

सरस्विी प्रा.वव. िा २ कोठे पतकी (वािववकास) 
िवन तनिायर्, वडा न ं१२ चनौटे  (सरस्विी टोि)   ३१११२ ३ गोटा ३००० ३ ३००० २१४५ ७१.५१   

४९   ववपन्न दलिि र्स्िी पूवायधार तनिायर्   ३११५१ ३ N/A ३०००     ० ०.००   

कुि जम्िा १०२३३५     १५८४५ १५.४८   

    सिपुक िफय                    

५०   

छेडा र्र्िकांडा सडक स्िरोन्नति िथा 
कािोपत्र,े वडा नं १४ (सिपूरक अनुदान- 
स्थानीर् िह)   १ गोटा ५००० १ 

३३०३
।३८       

५१   

टेम्पो पाकय  देखर्ख िुरेिी सडक  वडा नं २ 
(सिपूरक अनुदान- स्थानीर् िह)   १ गोटा ५००० १ 

३१९१
।२९       

५२   

सहकारी चोक हुदै जवुयटा गपयन सडक 
स्िरेन्निी, वडा न १२ १३ १५ र १६ (सिपुरक  

अनुदान स्थानीर् िह)   १ गोटा ५०००           
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घ_ शार्खागत रुपिा िएको क्षेत्रगत tyf j8f sfof{nojf6 ePsf dxTjk"0f pknAwLx? 

c_ शाखागत तथा क्षते्रगत प्रगती  
प्रशासन शाखा 

 दैननक प्रशासन संचालनमा समन्वय 
 कममचारी वववरण अध्यावनिक 
 केही तानलम कायमक्रम आयोजना 
 नगर गनतववनि समेविएको िेनलनिजन कायमक्रम प्रसारण  
 कानून सचेतना कायमक्रम संचालन 

आ प्र शाखा 
 बेरुज ुफर्छ्यौि 

 कोष तथा लेखा ननयन्त्रक कायामलय र प्रदेश लेखा ननयन्त्रक कायामलय संग समन्वय गरी बजेि ननकासा  

 आन्तररक लेखा पररक्षण तथा अन्न्तम अन्न्तम लेखा पररक्षण समयमै सम्पन्न 

 वहाल ववरौिी कर असलुीका लानग पत्राचार गरी असलुी कायममा जोड 

 दैननक रुपमा प्रिाकारी सेवा प्रवाह 

  दैननक मानसक वावषमक रुपमा वडागत तथा न*पा केन्रवाि असलुी आयको प्रनतवेदन तयार गरी पेश गरेको । 

 सम्पत्ती कर बहाल कर र व्यवसाय करको इ पेइङ सेवाको सरुुवात िएको । 

न्शक्षा यूवा तथा खेलकूद 

 कक्षा १-८ को स्थानीय पाठ्यक्रमको ववकास िई कायामन्वयनमा रहेको । साथै उक्त पाठ्यक्रम अनसुार कक्षा 
१ देन्ख ३ सम्मको पाठ्यपसु्तक लेखन कायमको सरुुवात । 

 कोनिड १९ को सन्दिममा बालबानलकाको नसकाइलाई ननयनमत गनमका लानग रेनडयो न्शक्षा कायमक्रम सञ्चालन, 
प्रारन्म्िक तहका बालबानलकाहरुलाई स्वाध्ययन सामग्री उपलब्ि गराउने, अनलाइन कक्षा सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन गने गराउने तथा ववद्यालयलाई त्यस्ता कक्षा सञ्चालनका लानग अनदुान उपलब्ि गराउने लगायतका 
कायमकलापहरु समेिेर एकीकृत कायमयोजना स्वीकृत गरी अगानड बविएको । 

 महामारीमा समेत बालबानलकाको नसकाइलाई ननयनमतता प्रदान गनम तथा ववषयगत न्शक्षक अिाव िएका 
ववद्यालयहरुमा अंग्रजेी गन्णत र ववज्ञान ववषयको गणुस्तरीय न्शक्षा प्रदान गनमका लानग नगरपानलकास्तरीय 
अनलाइन नसकाइ सहजीकरण केन्रको स्थापना तथा सञ्चालनका लानग कायम प्रारम्ि । 

 १२ देन्ख १७ बषमका सम्पूणम बालबानलकाहरुलाई कोनिड ववरुद्धको भ्यान्ससन लगाउनका लानग सहजीकरण 
गररएको । 

 नगरपानलकाको १० वषे न्शक्षा के्षत्र योजना ननमामण चरणमा रहेको । 
 सबै ववद्यालयमा प्रारन्म्िक बाल ववकास न्शक्षाको सनुनन्ितताका लानग बाल ववकास कक्षाहरुको समायोजन तथा 

व्यवस्थापन गररएको । 
• न्शक्षकहरुलाई नयााँ पररमान्जमत राविय तथा स्थानीय पाठ्यक्रमको प्रबोिीकरण कायमक्रम सञ्चालन गररएको । 
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स्वास््य शाखाबाि िए गरेका उल्लेखननय कायमहरु 
क्र 
स 

कृयाकलाप कहााँ गररएको 
कृयाकलाप संचालनको ववनि तथा 

प्रकृया 
मखु्य उपलब्िी 

१ 

मवहलाहरुका लागी 
पाठेघरको सयान्सरको 
न्स्क्रननङ्ग न्शववर सञ्चालन  

हरेक वडा स्वास््य 
संस्थामा  

सयान्सरको न्स्क्रननङ्ग न्शववर 
आयोजना गरर दक्ष स्वास््य 

कनममहरु द्वारा पररक्षण तथा रेफर 
गररएको 

७ जना संकास्पदव 
केशहरु पत्ता लगाई थप 
Conformation Test का 
लानग रेफर गररएको 

२ 
PCR र Antigen  

पररक्षणलाई ननरन्तरता 
वीरेन्रनगर 
नगरपानलका अगानड 

हरेक हप्ताको ३ पिक वप नस 
आरका लानग स्वाब कलेससन 

तथा एन्न्िन्जन पररक्षण 

समयमै कोनिड १९ का 
ववरानम पत्तालगाई परामशम 
तथा उपचार  

३ 
eLMIS कायमक्रमको Roll 

Out 

हरेक स्वास््य 
संस्थामा 

eLMIS को तानलम सञ्चालन गरर 
हरेक स्वास््य संस्थाहरुबाि 
online elmis कायमक्रमको 

सरुुवात गररएको  

LMIS व्यवन्स्थत िएको 
तथा स्वास््य कनममहरुको 
कायमबोझमा घिेको 

४ 
FCHV लाई यातायात र 
स्वास््य नबमा 

वीरेन्रनगर 
नगरपानलका अन्तरगत 

हरेक FCHV लाई हरेक मवहना 
एक हजारका दरले यातायात 
ववतरण तथा ननशलु्क स्वास््य 

ववमा गररएको 

FCHV हरुमा कामगने 
उत्प्ररेणा जागेको 

५ 

गिमवनतलाई ननशलु्क 
निनडयो एसस रे, 

सतु्केररलाई एम्बलेुन्स सेवा 
तथा रु १००० बराबर 
पोषण खचम 

वीरेन्रनगर 
नगरपानलका 
अन्तरगतका अस्पताल 
तथा ननसमङ्ग होमहरु 

अस्पतालहरुसंग संझौता गरर 
सेवा प्रदान गररएको साथै 

ननशलु्क एम्बलेुन्स सेवाकालागी 
नगरपानलकामा एम्बलेुन्सको 

व्यवस्था गररएको 

१६७ जना गिमवनतहरुको 
ननशलु्क निनडयो एसस रे 
सेवा तथा एम्बलेुन्स सेवा 
पाएका  

६ 

मवहलाहरुका लागी हरेक 
स्वास््य संस्थाबाि सेननिरर 
प्याड ववतरण  

हरेक स्वास््य 
संस्थामा  

हरेक मवहलाहरुलाई मवहनाको 
१ प्याकेि सेननिरर प्याड 
ननशलु्क ववतरण गररएको 

३०००० िन्दा ववि 
मवहलाहरु लािान्न्वत 
िएका 

७ 
आमाकोमाया एप 
कायमक्रमको Roll out 

हरेक ननन्ज तथा 
सरकारर स्वास््य 
संस्थामा 

स्वास््यकनममहरुलाई आमाकोमाया 
एप कायमक्रमको तानलम प्रदान 
गरर ट्यावलेि ववतरण गरर 

कायमक्रमको सरुुवात गरीएको 

स्वास््यकनममहरुको कायम 
बोझ घिेको तथा 
गणुस्तररय रेकनडङ्ग तथा 
ररपोविमङ्ग  

८ 
नसकलसेल एनेनमया 
पररक्षण कायमक्रम 

वीरेन्रनगरका वडा नं 
२, ९, १० र ११ का 
चौिरर समदुायमा 

न्स्क्रननङ्ग सयाम्प आयोजना गरर 
नसकलसेलको पररक्षण गररएको 

१७ जना नसकलसेलका 
केस पत्ता लागेको 

 

कृवष ववकाश शाखा 
• नगरमा कृवष उत्पादनमा जोड ददनका लागी ५०% अनदुानमा तरकारर तथा खाद्यान्न बाली नबउ,च्याउ नबउ 

प्लान्स्िक िनले, नबषादद, स्पेयर  ववतरण । 

• िुवानन अनदुानमा मात्र ववनिन्न प्रकारका ववउ ववजन ववतरण गररएको छ ।  
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• प्रङ्गारीक खेनत प्रबद्धनका लागी तानलम तथा सामाग्री (जैववक मल जैववक ववषादद) ववतरण। 

• नगरनित्र बढ्दो शहररकरणलाई ध्यानमा राखी पोषण संवेदन न्शल कृवष उत्पादनका कायमक्रम हरु संचालन 
( कौन्श खेती) । 

• नयााँ प्रनबिीमा आिारीत मेन्शनरी औजारका कायमक्रम संचालन। 

• नगर नित्रका कृवष सहकारीहरुलाई रासायननक मल नबवक्र ववतरण प्रवक्रया सहज बनाईएको छ ।  
• ३ विा गत आ/व मा सञ्चालनमा आएका   पकेि कायमक्रमको ननरन्तरता  गररएको । (च्याउ र 

तरकारी)  
पश ुववकाश शाखा 
• नेपालमा पवहलो पिक देन्खएको गाई/िैँसीमा संक्रमण हनुे लन्म्पन्स्कन रोगको नमनुा संकलन, प्रषेण र 

उपचार कायममा सवक्रय रही रोगलाई समयमा नै ननयन्त्रण गनम सफल । 

•  संघ र प्रदेशसाँग समन्वय गरी गाई, िैँसी, बाख्रा, बंगरु, कुखरुा र कुकुरमा देन्खने महामारीजन्य रोग 
रोकथाम गनम अनियानको रुपमा खोप कायमक्रम सञ्चालन गरेको । 

मवहला तथा बाल बानलका 
• मवहलाहरुको आनथमक र सामान्जक रुपमा क्षमता अनिवृवद्ध िएको ।  
• अपांगता पररचय पत्र ववतरण गरे पनछ पररचय पत्र पाएका व्यन्त्तहरुले राहत र राज्यवाि वाि पाउने सेवा 

सवुविा प्राप्त गरेका  ।   
• जेष्ठ नागररक पररचय पत्र ववतरण वाि ज्येष्ठ नागररकलाई सावमजननक सवारी सािन र स्वास्थय सेवा प्राप्त 

गनम सन्जलो िएको ।  
• वैकं खाता छोरीको सरुक्षा न्जवन िररको कायमक्रम वाि गिम पवहचान गरर भ्रणु हत्या गने कायममा कमी 

आएको र नवजात छोरीको नाममा वैक खाता खोनल वचत गनुम पछम िने्न सोचको ववकास िएको । छोरा 
छोरीमा गररने वविेदमा कमी आएको । 

• लैवङ्गक वहसां ववरुद्धको अनियान वाि वहसां न्यनुनकरण गनम सवैवाि प्रनतवद्धता जाहेर िै वहसां न्यनुनकरणमा 
आ-आफ्नो के्षत्रवाि सवैले काम गरेको ।  

• समहु सनमनतको माध्यम वाि मवहलाहरुको सङ्गठाननक ववकास िएको 
• मवहलाहरुको आनथमक सामान्जक ववकासमा क्षमता अनिववृद्ध िएको । 

• काननुन सचेतना तानलम वाि नेपालको सववंिानले प्रदत्त गरेका मवहलाको हक अनिकारको वारेमा 
मवहलाहरु 

सहकारी तथा समाज कल्याण शाखा 
• २६ जना सहिागी हरुलाई ननयनमत िाका बनुाई कायमक्रम सञ्चालन िइरहेको, 
• अिो डाइनिड तानलममा सहिानगहरु मध्ये हाल सम्म ३१ जनालाई आनं्शक अनदुानमा अिो उपलब्ि 

गराइएको, यस आ.व.मा ५ जनालाई उपलब्ि गराइएको, 
• यून.नड.वप समाज जागरण केन्र र नगरपानलकाको साझेदारीमा मसला उद्योग सञ्चालन गरेको 
•  यस शाखा अन्तगमत सञ्चालन गररने सवै कायमक्रमहरुको माग संकलनका लागी माग का आिारमा २ 

पिक सम्म सूचना आव्हान गररएको, 
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•  हाल सम्म यस नगरपानलका अन्तगमत मवहला स्वरोजगार कायमक्रम अन्तगमत सेवा नलएका ववच अन्तर 
वक्रया सम्पन्न गररएको । 

• मनु्स्लम समदुायलाई केन्न्रत गरर मास ुवववक्र केन्र व्यवस्थापनका लानग सहयोग गररएको, 
•  नागररक आवास कायमक्रम अन्तगमत यस आ.व.मा ५६ विा घरलाई पूणमता ददई िकु्तानी ददइएको 
• यस वषम सञ्चालन गररन ेतानलमका लानग सूचना प्रकाशन गरर सवकएको छ । ७ विा लामो अवनिका 

कायमक्रमहरुका लानग ववनिन्न २५५ जना को माग संकलन िएको । 

• सहकारी संस्थाहरुको त्याङ्क अद्यावनिक गने कायम गरेको । 

• यूवा स्वरोजगार कोष कृवष ववकास ननदेशनालय लगायतका कायामलयमा सेवा प्राप्तीको लानग सहकारी 
संस्थालाई नसफारीस गने कायम । 

• यस नगरपानलकाको के्षत्रानिकार नित्र रहेका सहकारीहरुको सहकारी वविागबाि प्राप्त फमेि अनसुारको 
वववरण तयार गरर वविागमा पठाइएको ।प्रदेश सरकार ननयामक रहने र यस नगरपानलका नित्र कायमके्षत्र 
रहने सहकारीलाई समेत एवककरण गनमका लानग प्रोत्सावहत गरर  सहकारी संस्थाहरु एवककरणको लानग 
परामशम गने कायम ननयनमत रुपमा गरीएको । 

• सहकारी संस्थाहरु र शयेर सदस्यहरुको बचत वफताम सम्बन्िी उजरुीहरुको समािान गररएको । 

उद्योग ननयमन शाखा 
• घ वगम इजाजत सम्वन्िी सम्पूणम कायमहरु । 

• नगर नित्र सञ्चालनमा रहेका अिो तथा इ ररससा  व्यवस्थापन सम्वन्िी कायमहरु, 

• बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन सम्बन्िी कायमहरु, 

• उद्यमशीलता ववकास तानलम, 

• उद्यमीहरुलाइ उद्योग व्यवसाय सम्वन्िमा आवश्यक परामशम सेवा उपलब्ि, 

• डलकुशन ,पशपुालन,कम्प्यूिर तथा नस नस वििी मममत तानलम,नसलाइ किाइ ,व्यूविपालमर ,बवुिक जस्ता 
तानलम सञ्चालनमा रहेका 

• उपिोक्ता सचेनतकरण सम्वन्िी प्रचार पन्म्पलेि ववतरण तथा न्जङ्गल प्रसारण  

नगर अस्पताल 

• ckfËtf ;DjGwL lzlj/ ;+rfng . 

• h]i7 gul/ssf nfuL lzlj/ ;+rfng . 

• k|To]s ;f]daf/ lgoldt /fli6«o vf]k sfo{qmd ;+rfng . 

• @$ ;} 306f ue{jtL hfFr /  l6=8L= vf]k ;]jf k|bfg . 

• k|of]uzfnf ;]jf ;'rf? . 

•  xfn k|To]s lbg sf]le8 –!(lj?å vf]k ;]jf ;+rfng . 

• lgz'Ns PDj'n]G; ;]jf . 

• ;'Ts]/LnfO{ yk ? Ps xhf/ k|f]T;fg /sdsf] Joj:yfkg . 

सामान्जक सूरक्षा तथा पंन्जकरण शाखा 
• २०७८ श्रावण देन्ख सबै वडाहरुबाि अनलाइनमा घिना दताम गने कायम सरुु िएको 
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•  वडा सन्चव तथा स्थानीय पञ्जीकानिकारीहरुलाई वविागका प्रन्शक्षकबाि २  ददने सामान्जक सरुक्षा तथा 
ब्यन्क्तगत घिना दताम सम्वन्िी तानलम ददइएको 

• सवै वडाको सामान्जक सूरक्षा वैक माफम त समयमै ववतरणको ब्यवस्था नमलाएको ।  

 

पूवामिार ववकास शाखा 
 

क्र सं. वववरर्  जम्िा इकाई 

१ सडक रर्ाक र्खोल्ने कार्य   २८.६३ कक लि 

२  कच्ची सडक िियि ३८.५० कक लि 

३ सडक ग्रािेि १०.३० कक लि 

४ पतकी नािा तनिायर् ६.८५ कक लि 

५ कच्ची नािा तनिायर् ३.०५ कक लि 

६ सडक कािोपत्रे २.५९ कक लि 

७ कल्िटय÷ह्रू्ि पाइप २० वटा 

८ बर्द्र्ािर् िवन ८ कोठा 

९ सािुदातर्क िवन  १५ वटा 

१० स्वास््र् चौकी िवन  ५ वटा 

११ र्खानेपानी ४० धारा 

१२ लसचाइ ११ हेतटर 

१३ टेवा पर्खायि ग्र्ाववर्न जािी ५०१.१० लि. 

१४ घेरार्ार÷कम्पाउण्ड वाि ६८१ लि. 

१५ िठिजन्दर, गुम्र्ा तनिायर्÷िियि १० वटा 

१६ लसटी र्सपाकय ÷पाकय ÷उद्र्ान १ वटा 

१७ रस तनिायर् १ वटा  

िवन तथा बम्स्त बबकास उप शार्खा अन्द्तरगत आ ब २०७८/०७९ िा िएका प्रगतत र्ववरण 

क्र.सं. वववरर् प्रगति कैकफर्ि 

१ नतसा दिाय ६७५   

२ आंलशक नतसा पास ६००   

३ पूर्य नतसा पास ५१८   

४ तनिायर् सम्पन्न ४६०   
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५ अन्र् नापजांच गने कार्य गुरुर्ोजना सडक, ऐिानी कफल्ड रेर्खांकन÷िेआउट २४५   

६ िापदण्ड िागु हुनु पूवयको नतसा पास ९०   

७ सम्र्जन्धि घर धनीिाई र्ुझाएको ६४९   

 

योजना तथा वातावरण शाखा 
• योजना शाखामा योजना ब्यवस्थापन सफ्िवयरवाि  योजना ब्यवस्थापन कायम सरुु । 

• ग्रामीण के्षत्रलाई ववशषे जोड दीइ उपिोक्ताहरुको क्षमता ववकास कायमक्रम संचालन ।  

• अनगुमन सनमनतवाि सवै के्षत्रका आयोजना तथा कायमक्रम अनगुमन र उपिोक्ता तथा आयोजना 
संचालकको माग बमोन्जम विीमा  १५ दीन नित्र अनगुमन कायम सम्पन्न गरर प्रनतवेदन वझुाउने गरेको ।  

• ल्याण्डवफल साईि माSNV को सहयोगमा दीशा जन्य लेदो ब्यवस्थापन प्लान्ि ननमामण कायम सम्पन्न गराइ 
नगरपानलकाले संचालन  शरुु । 

• कायामलय हातामा हररयाली प्रवद्धमन लगाएत लगाइएका वकृ्षहरुको संरक्षण कायमक्रम संचालन । 

• फोहर न्यूननकरणका लानग घरायसी कम्पोष्ट र गडेयौले मल उत्पादन ल्पान्ि ननमामण, ग्रीन न्सलन स्वयं 
सेवक पररचालन गरर सावमजननक स्थल सफाई अनियानमा  UNDP/  अन्तर ननिमर समाज संग सहकायम ।  

• सनु्दर नेपाल संस्था संग सहकायम गदे वडा नं ५ लाई  पूणम सरफाई उन्मखु वडा घोषणाका लागी अन्तीम 
चरणमा । 

• ववपन्न वस्तीहरुमा खानेपानी , सरसफाई  तथा स्वच्छता सम्वन्िी ब्यवहार पररवतमनका लानग जनचेतना 
कायमक्रममा सनु्दर नेपाल लगाएत ववनिन्न गै स स हरु पररचालन ।  

• सशलु्क नगरको फोहरमैला ब्यवस्थापनमा नीन्ज के्षत्र पररचालन ।  

• ववपदका ब्यवस्थापनका लानग आपतकानलन केन्र स्थापना गरर संचालनको तयारीमा । 

• तयार नेपालको सहयोगमा वह ुप्रकोप  जोन्खम नसशासकन र िकुम्पीय जोन्खम आकंलन कायम सम्पन्न ।   

 

आ. j8f sfof{nojf6 ePsf dxTjk"0f pknAwLx? 

 

वडा न ं१ 
  nlIft ju{ sfo{qmd cGt/ut j8fdf /x]sf Ho]i7 gfu/Ls tyf clt ljkGg gfu/Ls x? @&) 

hgfnfO{ Gofgf] sk8f ljt/0f sfo{qmd ;DkGg ePsf] 5 . 
 jL/]Gb|gu/ ! g+= j8fsf a]/fhuf/ !* hgf o'jfx?nfO{ ! dlxg] df]6/ 8fO{leª tflnd dfkm{t 

l;k ljsf; u/L cfTdlge{/ agfpg k|oTg ul/Psf] 5 . 

 j8fdf k|To]s 6f]nsf ljB't kf]nx?df alQ xfNg] sfd ;DkGg ePsf] 5 . 

 cg's/0fLo kmf]xf]/ Joa:yfkg cg'ej cfbfg k|bfg sfo{qmdaf6 k|To]s 6f]n ljsf; ;+:yfsf 

;b:o x? , o; j8fdf nfu' ePsf ;+:yfsf kbflwsf/L sd{rf/L / k|ltlgwL nfO{ cg's/0fLo 

kmf]xf]/ Joj:yfkg ;DalGw cg'ej cfbfg k|bfg e|d0f ;DkGg eO{ ;f] af6 l;s]sf s'/fx?nfO{ 

cg'z/0f ug]{ cj;/ k|fKt ePsf] 5 . 
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 sf]le8 !(  af6 ;r]t /xgsf nfuL !$ j6} 6f]nx?df :6Ls/ 6fF;sf] sfo{qmdsf] yfngL ePsf] 

5 .  

वडा नं २ 
 १४० जना जेष्ठ नागरीकलाइ सम्मान कायमक्रम सम्पन्न । 

 उपिोसत्ता समहु तथा िोल ववकास संस्था का पदानिकारीहरु संग समद्नन्वयात्मक वैठक तथा अन्तरवक्रया 
कायमक्रम समपन्न । 

 वडा नित्रका ववकास ननमाणमका कामहरुको अनगुमन मूल्यांकन र ननररक्षण िइरहेको छ । 

 १८० जना कृषकलाइ घााँसको वीउ ववतरण  र २०जना कृषमकलाइ स्प्र ेियाङ्की ववतरण । 

 आनथमक ववपन्नता िएका १० जना व्यान्क्तहरुलाइ रु ५०००का दरले आनथमक सहायता  
  वी न न पा २ का ववनिन्न ठााँउमा वािो स्तर वृददम कायम ननरन्तर 
 सम्पूणम योजना हरु  सम्झौता िइ कुनै सम्पन्न कुनै कायमन्वयनको चरणमा ।  
  लन्क्षत वगमका मवहलाहरुलाइ सचेतना मूलक कायमक्रम सम्मपन्न । 

वडा नं ३ 

• काठ कुवा िोलववकास र दन्क्षणनतरको वस्तीमा सडक मममतका लानग ग्रावेल ननमामण कायम सम्पन्न िएको।  
• वडा नित्रका ववपतमा परेका गररव ववपन्नहरुलाई औषिी उपचार तथा ववववि समस्या समिानका लानग 

आनथमक सहयोग गरर अल्पकानलन समस्या समिान गरेको ।  
• प्रत्येक िोलमा सडक वत्ती मममत थत ननमामण गरी सबमसािारणलाई आवतजावतमा सहज बनाएको  
• राजश्व बवृद्ध कायमक्रम अन्तरगत वडा सनमनतको ननणमय अनसुार राजश्व संकलनका  लानग १ जना कममचारी 

करार सम्झौता गरर राखेको । 

• वडाको शान्ती सरुक्षाका लानग न्जल्ला प्रहरी कायामलयलाई प्रत्येक मवहना ३० नलिर पेट्रोल उपलब्ि 
गराईएको । 

वडा नं ४ 

 वडानित्रका ७० बषम मानथका २४७ जना जेष्ठ नागररक, २१५ जना एकल तथा वविवा मवहलाहरू तथा 
  अनत अशक्त तथा पणुम अशक्त अपङ्गता िएका ४९ जना व्यन्क्तहरुलाइ न्यानो कपडा ब्लाङकेि नबतरण ।  

 शवहदपाकम  जाने वािाेेमा ३५ नमिर नहर ननमामण सम्पन्न । 

 फाेेहाेेर मैला व्यवस्थापन गरर २०७८ साल श्रावण मवहनामा १ लाख ९३ हजार सरसफाइ शलु्क वावत 
राजश्व संकलन िएकाे े। 

 वडानित्र कररव ३५० विा पाेेलहरूमा ववजलुी जडान तथा मममत कायम सम्पन्न । 

वडा नं ५ 

 यस वडामा रहेका २०० जना बदृ्धबदृ्धाहरु र ६० वषम उमेर पगेुका ५० जेष्ठ एकल मवहला गरर कुल जम्मा 
२५० जनालाइम लाइम न्यानो कपडा ववतरण कायमक्रम सम्पन्न ।  

 ५० घर पररवारलाइम िाषा संस्कृनतको जगेनामको लानग मगर िाषा कायमक्रम संचालन । 

 यस वडाको सजृनन्शल यवुा सलबमा आवद्ध खेलाडीहरुलाइम खेलकुद सामाग्री ववतरण । 

 नेपाल राविय माध्यनमक वविालयमा एकजना न्शक्षक ननयकु्त गरर तलब पाररश्रनमक उपलब्ि गराइमएको 
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 वीरेन्रनगर नगरपानलका वडा नं ५ लाइम आ.व. २०७८।०७९ मा पणुम सरसफाइ उन्मखु वडा घोषणका 
लानग यस वडामा रहेका ववपन्न वन्स्त हरुमा शौचालय निएको घरिरुीमा लागत सहिानगतामा लगिग ८६ 
शौचालय ननमामण िइरहेको । 

 मानसक दइुम पिक वी न पा कायामलय बाि तोवकएको स्थानमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गररएको । 

 वडा कायामलय पखामल रङरोगन, सेवाग्राहीको लानग पावकम ङ व्यवस्थापन, रेनलङ ननमामण लगायत वडा प्राङगण 
सरसफाइ गने काम सम्पन्न । 

 यस वडामा ववनिन्न स्थानमा गरर लगिग २४४ नमिर कालोपते्र ननमामण १३०३ नमिर नयााँ पक्की नाला 
ननमामण ७६ नमिर कम्पाउण्ड वाल ननमामण, २६० पक्की पैदल मागम ननमामण,३१ विा स्यालब ननमामण, १।१ 
विा प्रनतक्षालय र  ट्रस ननमामण र १०६८ नमिर ग्रावेल गने काम सम्पन्न  । 

 यस वडािर उज्यालो कायमक्रम सम्पन्न । \ 

 वडा कायामलयमा कायामलय संचाल व्यवस्थापन सम्बन्िी सम्पणुम कायम  । 

 वडा शहरी स्वास््य कायामलय वीनपा ५ ले १।१ थान ल्यापिप,वप्रन्िर र ववितुीय वफल्िर जडााँन गरर 
सेवाग्राहीलाइम सहजता प्रदान । 

 कोनिड १९ कोराना िाइमरसको सङ्क्क्रमण बाि बच्नका लानग जनचेतनामलुक कायमक्रम साथै 
सरसफाइसम्बन्िी ववनिन्न अनियान संचालन गरर वीरेन्रनगर नगरपानलकाको सबैिन्दा सनु्दर र सफा वडा 
गराउन साथै पणुम सरसफाइम उन्मखु वडा घोषणका लानग आवश्यक कायम थालनी गरेको ।  

 नागररक र सेवाग्राहीलाइम सन्तषु्ट गराउने तररकाले सचुना प्रवविीको अत्यानिक प्रयोग गरर सेवा प्रदान गररएको । 

वडा नं ६ 

 िान ुपाकम मा रािीय झण्डा सवहत सजावि 

 हाइमासस लाइि राखी वजार उज्यालो कायमक्रम संचालन ।  
 वडा कायामलयको िवन ननमामण सरुु 

 सरसफाईका ववनिन्न अनियानहरु संचालन ।  
वडा नं ७ 

• जेष्ठ नागररक सेवा समाजको िवन ननमामण तथाजेष्ठ नागररक सम्मान कायमक्रम 

• सतु्केरी मवहलालाइ कोशेली ववतरण र १ बषम मनुनका बालबानलकालाइ पौवष्टक आहार ववतरण कायमक्रम  
•  इत्रामका व्याडनमन्िन खेलाडीको लानग खेलकुद सामाग्री ववतरण 

• सनुौलो िोलमा सडक स्तरोन्ननत सम्पन्न गनुमका साथै वडाका आवश्यक स्थानमा ग्रावेलकको काम सम्पन्न 
िएको र वडानित्रका चौताराहरु मममतको काम सम्पन्न िएको । 

• २२ विै िोलमा कोनिड सम्बन्िी सरसफाई सामाग्री ववतरण 

• किकुवा सामदुावयक वन सनमनत माफम त वृक्षारोपण कायमक्रम सम्पन्न  
वडा नं ८ 

 यस वडामा स्थाई बसोबास गने मवहला सतु्केरी िएमा सतु्केरी िएको ३५ ददन नित्र जन्म दताम गराएमा  
सतु्केरी ित्ता स्वरुप रु २०००/- रकम उपलब्ि गराउदै आएको । 

  प्रदेश सरकार र संन्घय सरकारको आनथमक सहयोगमा वडाका नबनिन्न सडकहरुमा पदक्क नाला तथा कालोपते्र 
गने कायम संचालन िईरहेको । 
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 नावप कायामलयको प्रनबनिक सहयोगमा यस वडाको साववक १० मा लगत कट्टा सवहत नयां नावप अनसुारको 
पजुाम नबतरण कायम यसै मवहना नित्र गने तयारी रहेको । 

 

वडा नं ९ 

 नव नननममत िवनबाि सेवा प्रवाह सरुु गरेको 
 वडा गौरव आयोजना अन्तगमत मंगलगिी क्राके्रववहार सडक ननमामणका लानग कायम सरुुवात िएको 
 शते्तकााँडा बलुबलेु के्षत्रमा ववद्यतु लाईन ववस्तार कायम सरुु िएको  
 बािी प्रिाववत के्षत्र प्रसेेनी खोलामा तिबन्ि ननमामण कायम सम्पन्न िएको  

 

वडा नं १० 

 वडाले मानथल्लो तलामा तानलम हल ननमाणम गनुमका साथै पवुामिारका स्वीकृत योजनाहरु को सम्झौता िई 
काम सचुारु िईरहेको । 

 वडा नित्र रहेका जेष्ठ नागररकहरु लाई सम्मान कायमक्रम गरेको । 

 अन्य सरोकार कायामलयहरु साँग समन्वय गरी थप ववकास ननमामणका कायमक्रमहरु गरेको 
 वडा उज्यालो कयमक्रम संचालन िएको ।  
 सरुक्षा व्यवस्थापनका लानग प्रहरी साँग समन्वय िएको ।  

वडा नं ११ 

 वडा उज्यालो कायमक्रम अन्तगमत प्रत्येक वस्ती र सडकहरुमा सडक वन्त्त जोनडएकोमा वस्ती नै उज्यालो 
िएको ।  

 वेमौसमी तरकारी उत्पादनका लानग एक घर एक िनेलको अविारणा परुा गनम ५७ घर पररवारलाइ प्लावष्टक 
ववतरण गररएको । 

 सरसफाई अनियान अन्तगमत वडामा रहेका सम्पूणम िोलमा ननशलु्क रुपमा दैननक फोहर संकलन गरी 
व्यवस्थापन गरेको ।२०७८ िार १७ गते सम्म 

 ववपन्न पररवार मध्ये अनत ववपन्न एक पररवारलाइ नसलाइ मेन्शन ववतरण 

 ११ नं. वडा कायामलय र लि एण्ड होप संस्थाको सह लगानीमा शान्न्तनगर झपु्राका ववपन्न वगम तथा वादी 
समूदायका वालवानलकालाइ झपु्रादेन्ख िनुलयाववि सम्म पठन पाठनका लानग आवत जावत गनम ननशलु्क 
यातायातको व्यवस्था गररएको । 

 गाडी खररद नहुाँदा सम्म गाडीमा लाग्ने इन्िन वडा कायामलयवाि व्यहोररएको ।  
 चारकुने सालघारी , शान्न्तनगर झपु्रा र न्शवशन्क्त िोलमा खानेपानीको व्यवस्थापन गररएको । 

वडा नं१२ 

 वडाकायामलय   र स्याक नपेाल संगको साझेदारीमा न्यनु आयस्तर िएका बस्तीहरुमा कोनिड १९ररस्पोन्स 
कायम गररएको। 

 कृषकहरुको ५० प्रनतशत लागत सहिानगतामा आनथमक ववकास क्षेत्र अन्तरगतका ववववि कायमक्रमहरु 
संचालन गररएको। 

 लन्क्षत वगम कायमक्रम अन्तरगत  गत वषमको क्रमागत कायमक्रम वाि ३०/३० जना यवुाहरुलाइ आिारितु  
कम्प्यिुर र नसलाइकिाई तानलम संचालन गररएको।  
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 कोनिड-१९ द्वारा प्रिाववत वडामा िएका अनत ववपन्न पररवार लाइ  कृवष जन्य प्रववनि  हस्तान्तरण कायम 
सम्पन्न िएको। 

 अन्तर पानलका  ववववि  नसकाइका  अनिुव आदान  प्रदान गनम  नसन्िनुल  रामेछाप  दोलखा  न्जल्लाका  
अन्तरपानलका  का जन प्रनतनननि  र कममचारी संग िेिघाि  समन्व्य   गररयो । 

 

 

वडा नं १३ 

 क्षेत्रगत रुपमा िएको उपलब्िीहरुुः 
 आनथमक ववकास अन्तगमत ७५० नमिर नसंचाइकुलो ननमामण िएको 
 सामान्जक ववकास अन्तगमत २२ जना मवहलालाइ नसलाइ मेन्शन, १८४ एकल मवहलालाइ पर्छ्यौरा ववतरण, 

९० जना ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गता िएका व्यन्क्तहरुलाइ  बलाङकेि ववतरण 

 पूवामिार ववकास तफम  ववनिन्न सडक, नाला  ननमामण र स्तरोन्ननत  गररएको । 

 ३६ विा बङगरु र १६ बाख्रा ववतरण 

 ववपद व्यवस्थापन कोष बाि मानसेवा आश्रममा खाध्यन्न सामाग्रीहरु ववतरण र तिबन्िन ननमामण 

 २२ जना मवहला ददददबवहनीहरुलाइ व्यवसावयक बनाउन  नसलाइ किाइ मेन्शन ववतरण गरेको । 

 १८४ जना एकल मवहलाहरुलाइ पर्छ्यौरा ववतरण गरी सम्मान गरेको  
 ९० जना ज्येष्ठनागररक र अपाङ्गता िएका व्यन्क्तहरुलाइ बलाङकेि ववतरण । 

 मानवसेवा आश्रममा ५० हजार रुपैया बराबरको खाध्यान्न सामाग्रीहरु सहयोग गरेको  
 वडाबािै अनलाइन घिना दताम र राजश्व असनुल कायमलाई ननरन्तरता ददइएको ।  

वडा नं १४ 

 २ विा ववद्यालयका िवन प्लाष्टर र १ घेरावार 
 १४० जना जेष्ठ नानगरकलाई न्यानो कपडा ववतरण 

 वडामा रहेका िोलहरुके सहिानगतामा िनलवल प्रनतयोनगता 
 १००० ददने आमालाई पोषण कायमक्रम 

 वडा नित्र ८६५ नम गोरेिो बािो ननमामण, ३५०० नम नयााँ ट्याक ननमामण, १८५० नमिर सडक स्तरोन्ननत, 

८८ थान ग्यानिन जानल ,६ थान होम पाईप, २ थान स्लाव ननमामण, ३०० नम पदक्क र २०० नम कन्च्च नाला 
ननमामण कायम सम्पन्न । 

वडा नं १५ 
• राविय पररचय पत्र नबतरणको लागी लगत संकलन तथा डािा ईन्ट्री । 

•  जेष्ठ नागररकहरुलाई लाइम न्यानो कपडा ववतरण । 

•   अपाङ्ग लन्क्षत सामाग्री नबतरण । 

•  वडानित्र ३० विा घरहरु फुसको छानोबाि नबस्तापन गरी जस्ता पाता लगाउने कायम  सम्पन्न । 

•  जनजाती लन्क्षत बंगरुका पाठा पाठी नबतरण । 

• सम्पणुम कर लगायत ब्यन्क्तगत घिना दताम जस्ता सेवा हरु पौष १ गतेदेन्ख अनलाईनबाि          ददन 
थानलएको । 

• वडा नित्र रहेका ७ विा िोल नबकाश संस्थाहरमा घर दैलोमा गई घर पालवुा कुकुरलाई रेनबज भ्यान्ससन 
लगाउने कायम सम्पन्न । 
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वडा नं १६ 

 वडाका ननती तथा कायमकम र आयोजनाहरु िेरै मात्रामा सम्पन्न िएको । 
 अस्थाइ प्रहरी चौकी स्थापना गने कायमको थालनी । 

 

७ नगरपालिकािे िोगेका िूख्र् सिस्र्ाहरु 

नगरकार्ापालिकाका शार्खाका आर्ारिा 
प्रशासन शार्खा 

 कममचारी संगठन संरचना तयार निएको 
 कममचारी क्षमता ववकास लानग तानलम अध्ययनका लानग न्यनु बजेि 
 नीती ननमामण तहमा सम्लग्न कममचारीका लानग उच्च स्तररय तानलम नहनु ु
 एवककृत सूचना प्रणाली नहनु ु
 अन्तर शाखागत तथा वडा स्तररय ज्ञान तथा अनिुव आदानप्रदान कायमक्रम नहनु ु
 कममचारी खिन पिनमा अनावश्यक दबाब र न्जम्मेवारीमा खन्प्िलोपन 
 अन्ख्तयार, सतमकता केन्र, अदालतका जरुरी पत्रका सम्बन्िमा नसघ्र समन्वयन नहनु ु

 

आथीक प्रशासन शार्खा 
 राजश्व न्यनु असलुी 
 बजेि रकमान्तर, योजना संशोिन 

 अनिक कममचारी तथा ब्यवस्थापकीय चनुौती 
 ठेक्का व्यवस्थापनमा चनुौती 
 स्थानीय कममचारी ऐन २०७५ 

 आकन्स्मक आउने खचम आदी 
 राजस्व उप शाखामा कायमचाप अनसुार जनशन्क्त व्यवस्थापनमा कदठनाइम 
 राजश्व सम्वन्न्ि ववनिन्न तानलम को कमी 
  व्यवसाय कर संकलन ननदेन्शका र वहालकर संकलन सम्बन्िी न्यूनतम दर रेि मापदण्ड स्वीकृत नहुंदा 

संकलनमा समस्या िएको 
पन्जकरण तथा सामान्जक सूरक्षा 
ब्यसयनतगत घिना दतामका हस्तनलन्खत वकतावहरु सारै न्जणम अवस्थामा रहेकाले अनिलेख सरुन्क्षत गनमका लानग 
नडन्जिाइजेशन गनुम पने आवश्यकता रहेको 
लशक्षा र्ूवा तथा रे्खिकूद शार्खा 

 कोनिड १९ का कारण ववद्यालय सञ्चालन र बालबानलकाको नसकाइ सहजीकरणमा अवरोि 
 ववद्यालयमा प्रिानाध्यापक र ववषयगत न्शक्षकको व्यवस्थापनमा समस्या रहेको 
 शाखामा आवश्यक पने न्यूनतम जनशन्क्तको अिाव हुाँदा शैन्क्षक प्रशासन, ववद्यालय अनगुमन तथा 

सपुरीवेक्षण र न्शक्षकको लानग पेसागत सहयोग गने कायम जस्ता के्षत्र अलपत्र परेको 
 यवुा र खेलकूदतफम  प्रयाप्त बजेि नहनु ु
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 केही ववद्यालयहरुमा ववद्यालय व्यवस्थापन सनमनत र न्शक्षक अनििावक संघ गठन हनु नससदा 
व्यवस्थापकीय समस्या देन्खएको  

 संस्थागत ववद्यालय, ट्यूशन तथा कोन्चङ सेन्िर जस्ता संस्थाको पररचालन गनमका लानग आवश्यक पने 
कायमववनि तथा ननदेन्शका नहनु ु

स्वास्थ शार्खा 
 स्वास््य संस्थाहरुमा ल्यापिपको अिावले गदाम eLMI S कायमक्रम, HMI S कायमक्रम, Amakomaya Apps 

कायमक्रम प्रिावकारर बनाउन नसवकएको 
 थप ववद्यालय नसम र साववक ववद्यालय नसम कायमक्रम सञ्चालन िएका ववद्यालयका लानग कायमकक्ष सेिअप र 

औषनि व्यवस्थापन गनम नसवकएको 
सहकारी तथा सिाज कल्र्ाण 

 बषमको अन्तमा मा नै कायमक्रम माग गने प्रवृन्त्त्त देन्खन,ु 

• ववननयोजन गररएका कायमक्रम कुन के्षत्र वा स्थानमा गररने हो िने्न सम्वन्िमा एकीन नहनुे माग गदाम वा 
सूचना गदाम तल्लो वगममा कायमक्रम पगु्न नसवकन ु

• वडाबाि लाि नलने लािग्राही र नगरपानलकाबाि नलने र ववगत देन्ख लाि नलने पिक पिक दोहोररने गरेको, 
• सहकारी ऐन २०७४ र ननयमावली २०७५ मा िएका  मखु्य प्राविानहरुको कायामन्वयनमा कदठनाई। 

• सहकारी संस्थाहरुले संचालन गरेको सहकारी तफम को ऋण लगानी प्रवक्रया र लघवुवत्त कायमक्रम तफम को 
प्रवक्रयामा एकरुपता नहुाँदा सहकारीको बझुाईमा फरकपन आउन ु।  

• सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापन र व्यावसावयक क्षमता ववकासका लानग बजेिको अत्यन्तै न्यनु व्यवस्था 
हनु ु।  प्रदेश ननयमनका सहकारी संस्थाहरुका लानग ववनिन्न कायमक्रमहरु िएको हुाँदा न.पा. ननयामकका 
सहकारी संस्थाहरुले पनन सोको अपेक्षा गने िएकोले माग सम्बोिन गनम नससन ु) 

• सहकारी संस्था संचालन गदाम पारस्पररक स्वाबलम्बन र साझा बन्िनको बारेमा ख्याल नगररन ुसबिन्दा ठूलो 
समस्या र चनुौनत रहेको । 

• सदस्यतामा र कायमके्षत्रमा दोहोरोपन देन्खन ु । 

 

 

महीला तथा वालवानलका शाखा 
• आपागंता लन्क्षत कायमक्रमको माग अनसुार वजेि न्यनु रहेको । 

• कायमकक्ष कोठा सानो रहेकाले सेवा प्रवाहम कदठनाइ िएको  
• जनशन्त्त कनम 

• अपांगता र  ज्येष्ठ नागररक पररचय-पत्रलाई प्रववनि मैनत्र वनाउन नसवकएको  
• प्रदेशको छोरी वचत कायमक्रममा कायामलयको अनिकतम समय खन्चमन ुपरेकोले कायामलयको ननिामररत कायमक्रम 

समयमै समपन्न गनम नसवकएको ।  
उद्योग ननयमन शाखा 

 नसनमत बजेि रहेको, 
 माग िए अनसुारका सीप ववकास तानलम उपलब्ि गराउन नसवकएको । 

 माग िए अनसुारको प्रवविी उपलब्ि गराउन नसवकएको । 

 तानलमका सहिानगहरुले नसनमत सवुविा का कारण नबचैमा तानलम छोड्ने गरेका । 



61 
 

 नगरपानलका द्धारा सञ्चानलत कायमक्रम मा दोहोरो पना देन्खएको । 

पश ुसेवा शाखा 
 शाखामा पशपुन्छीहरुको उपचारको लानग कृषकहरु सेवा नलन आउने गरेको तर उपचार कक्ष 

(नडस्पेन्सरी) नहुाँदा कदठनाई िईरहेकोले उक्त उपचार कक्ष िएमा उपचार कायम सहज हनुकुो साथै 
सेवामा नबस्तार िई कृषकहरु लािान्न्वत हनुे । 

  पशपुन्छीसाँग सम्बन्न्ित मौजदुा कायमक्रम ननदेन्शका र कायमववनि निएकोले योजना तथा कायमक्रम 
कायामन्वयनमा समस्या देन्खएकोले उक्त कायमक्रम ननदेन्शका र कायमववनि िएमा कायमक्रम सञ्चालनमा 
सहजता हनुे । 

कृर्ष र्वकास शार्खा 
• िण्डारणका लानग स्िोर कोठाको व्यवस्थापन नहनु ु  
• पानलका स्तरमा कृषक समहु दतामको लानग कुनैपनन कायमववनि नहनु ु 
• पानलका स्तरीय कृवष ऐन नहनु ु।  

पूवाार्ार र्वकाश शार्खा 
 गणुस्तर ल्याव संचालन हनु नसकेको ।  
 प्राववनिकहरुलाइ सवारी सािन, कम्प्यूिर फ्यूल ववतरणमा प्राथनमकतामा नरहेको । 

 प्राववनिकका लानग कायम कक्ष अिाव ।  
र्ोजना तथा वातावरण  

• छाडा पशकुो व्यवस्थापन ।  
•  फोहर व्यवस्थापन (संकलन र अन्न्तम ब्यवस्थापन) 

• वजारवाि ल्याएका सामग्री राख्न ेठाउं अिाव । 

• योजना पनछ िुक्रयाउने गररएको । 

• योजनाको सफ्िवयरमा सवै शाखाको कायमक्रम प्रववष्टी नहदुा एवककृत प्रनतवेदन तयार हनु नसकेको ।  
• िेन्डरवाि घिेको योजनावाि पनछ िेरै र साना िुके्र योजना वनाउदा योजना ब्यवस्थापनमा जविल्ता ।  
• योजनाको सफ्िवयरमा प्रववष्टी ववना नै कायमक्रम िकु्तानी प्रनतवेदनमा समस्या िएको ।  

 

वडा तहिा  
वडा नं १ 

 कायामलयको आफ्नो िवन प्रयोग गनम नसवकएको हाल प्रयोग गरररहेको िवन सानो हुाँदा सेवा प्रवाह र 
वसाइ व्यवस्थापनमा असन्जलो िएको । 

 कायामलयको कायमचापको अनपुातमा कममचारी संख्या न्यनु हुाँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देन्खएको । 

 कायामलयमा स्थायी कममचारी एक जना मात्र िएको, अस्थायी कममचारीलाइ पन्ञ्जकरण लगायतका कामको 
न्जम्मेवारी ददन ेव्यवस्था नहुाँदा ववदामा वस्दा काम रोवकने अवस्था नसजमना िएको । 

 वडा कायामलयमा आगजनी गने व्यन्क्त कारवाहीको दायरामा नआउदा पनु: यस्तै घिना दोहोरीने त्रास 
कारमै रहेको । 

 कायमलयको आफ्नो सवारी सािन नहाँदा कायामलय आवतजावत र योजना अनगुमन तथा अन्य काम गनम 
समस्या िएको । 
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वडा नं २ 

 उपिोसत्ता सनमनत समयमा गठन हनु नससन ु 
 र गठन िएका सनमनतले पनन कायम समयमा नगनुम ।  
 सफ्िवयर प्रणालीले गदाम काममा अलमल। 

 प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतको सरुवाका कारण िसूत्तानी प्रवक्रयामा विलाइ । 

वडा नं ३ 

• योजना सफ्िवयरबाि गदाम केही हद सेवामा नछिो िएतापनन सफ्िवयर सम्बन्िी कम दक्षता र सबै 
वडाको उपिोक्ता सनमनत र योजनाहरु नलष्ट एकै ठाउाँमा देन्खने िएकोले काम गनम विलो हनुकुा साथै 
झन्झविलो िएको । 

•  कममचारीको अिाव 

वडा नं ४ 

 घिना दताम तथा राजश्व संकलनका लानग अन्य स्थाइम कममचारीको व्यवस्था निएको  हदुा अत्यावश्यक 
कायमको लानग नबदा नलन समेत असहज हनुे अवस्था रहेको । 

 परुानो संरचना अनसुारको र अत्यन्त सानो कायामलय िएको हदुा कममचारी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा 
कदठनाइ िएको। 

 वडामा आयोजना संचालनको लागी उन्चत समन्वय गनम कदठनाइ िएको । 

वडा नं ५ 

 उपिोक्ता सनमनत गठन संचालन व्यवस्थापन िकु्तानी प्रकृया साथै वडा कायामलयबाि प्रवाह हनुे सबै 
वकनसमका सेवाहरुको ववषयमा वडा तहका कममचारीहरुलाइम प्रन्शक्षण तानलम प्रयाप्त नहनु ु।  

  कणामली प्रदेशको राजिानीमा रहेको वीरेन्रनगर नगरपानलका कायामलयको वडा तहमा आवश्यक प्राववनिक 
कममचारी साथै प्रशासननका काम गने कममचारी नहदुा काम गनम समस्या ।  

वडा नं ७ 

• योजना प्रनत समदुायले अपनत्व ननलन ु

• वस्त ुतथा सामाग्रीको बजार िाउ पररवतमन िै रहन ु। 

• लागत सहिानगतामा कमी । 

• समदुायमा उपिोक्ता सनमती गठन गने समस्या  
• सनमनतमा वस्ने इच्छाशन्क्तको अिाव । 

वडा नं ८ 

 वडा कायामलय र पाररजात बालववकास केन्र एउिै प्रङ्गणमा संचालन रहेकाले ठाउ अिाबका कारण २ विै 
संस्थालाई सेवा प्रबाहमा समस्या िएको ।  

 योजना कायामनवन तथा सडक नबस्तारको क्रममा नबितु तथा िेनलकमको पोलहरु तथा खानेपाननको लाईन 
साने प्रकृया  प्रानबनिक तथा आनथमक वहसाबले ज्यादै झन्झविलो तथा  हनुे गरेको  । 

  वडाको फोहोर संकलन तथा िुवानन गनम सेवा प्रदायक संस्थाले ननयनमत रुपमा सेवा ददन आलिाल गने 
गरेको । 

 रत्न राजमागमको उत्तर तफम  जनमन डवुानको समस्या हनु ेगरेको ।  
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वडा नं १० 

 उपिोक्ता सनमनत समयमा  गठन गनम नसवकएको । 

  रकम अपगु िएका करण योजनाहरु अिरुा रहने । 

  समयमा नददजन्य ग्रािेल उपलब्ि हनु नससन ु। 

  उपिोक्ता सनमनतलाई आनथमक समस्या हनुे गरेको ।  
  बािो ववस्तार गदाम जग्गा िननलाई के्षनतपनुतमको व्वस्था निएका कारण बािो ववस्तार गनम समस्या 

िएको । 

 नससा पास समबन्िी प्राववनिक कममचारी निएका कारण समस्या िएको ।  
वडा नं ११ 

◦ समयमै उपिोक्ता सनमनत गठन हनु नससन ु।  
◦ आयोजनाको संरचनाका वारेमा स्थानीहरुको वववाद हनु ु। 
◦ कोनिड-१९ को महामारी । 

वडा नं १२ 

 समयमा सम्झौता गनमका लानग उपिोक्ता हरु सवक्रय नहनुे समस्या  
 उपिोक्ता सनमनतहरु ननयमानसुार िकु्तानी प्रकृयामा आउन आलिाल गनुम र योजना मा जनसहिानगता नजटु्न ु

। 

 सावमजननक ननमामण प्रनत जनताको चासो नहनु ुसरकारी बजेिमा अपनत्व महससु नगनुम ।   
 वडा के्षत्रको फोहोर व्यवस्थापनका लानग वडाले पहल गरररहे तापनन वडाको मात्र एकल प्रयासबाि 

उत्कृष्ट कायम सम्पादनमा असहजता  देन्खएको ।  
 सावमजननक बािोको लगत कट्टा निएको जग्गाको कर नतने जनसमदुायको गनुासो बिी रहने गरेको । 

 के्षत्रफलका वहसावले ठुलो वडा िएकाले जग्गा सम्बन्िी वववाद बिी हनुे जसले गदाम प्राववनिक राय पेश 
गरररहन ुपने र सम्बन्न्ित कममचारी वडामा नहुाँदा सेवाग्राहीलाई कदठनाई हनुे गरेको। । 

 गरुयोजना बमोन्जमका बािोहरु ननकास नहुाँदा दैननक वववाद िई योजना ननमामणमा कदठनाई िएको । 

 व्यवसाय कर सफ्िवयरमा समावेश नगररएकाले व्यवसायकर एवककृत हनु नसकेको। 

 वडा तथा नगर तहबाि ननमामण गररएका पक्की नालाहरुको ननकासको अिावका कारण यस वडा क्षेत्रमा 
वषामतको समयमा डुबानको समस्या हनुे गरेको। 

वडा नं १३ 

 स्िीमेि र िौगोनलक ववकिता अनसुार पयामप्त बजेिको अिाव हनु ु। 

 एक वडा एक प्राववनिकको व्यवस्था नहदुा योजनाहरुको लागत अनमुान समयमै नहनु ु। 

 स्वीकृत योजना र बजेिको तारतादम्यता ननमल्दा गणुस्तरयकु्त योजनाहरु ननमामण हनु नसकेको  

 िुके्र योजनाहरु ननमामण हदुा योजनाहरु प्रिावकारी र ददगो नहनु ु 

 सवैकाम नडन्जिल प्रववनिबाि गनुमपने िएको हदुा उपयकु्त मात्रामा कममचारीको अिाव 

 उपिोक्ता सनमनतलाइ योजना प्रनत जवाफदेही बनाउने खालको काननुको अिाव । 

 उपिोक्ता सनमनतहरुको वववादका कारण योजनाहरु समयमा कायामन्वयन गनम कदठनाइ िएको । 

 वडा कायामलयहरुमा लेखा सम्बन्िी ज्ञान नसप िएको दक्ष दरवन्दी नहदुा योजना ननमामणका साथै 
वडाको कामलाइ प्रिावकारी बनाउन नसवकएको । 
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वडा नं १५ 

• उपिोक्ता सनमनत योजना सम्झौतामा सक्रीय तर कायामन्वयन तथा संरक्षणमा सवक्रयता कनम । 

• योजना प्रनत समदुायले अपनत्व ननलन ु। 

• वस्त ुतथा सामाग्रीको बजार िाउ पररवतमन िै रहन ु। 

• श्रमदान तथा लागत सहिानगतामा कमी । 

• िौगोनलक ववकिताका कारण ननमामण सामाग्री िुवानीमा समस्या 
 

 

 

८ फोटोिा वीरेन्रनगर गतिववथध 

नगरपालिका स्तरीर् गततर्वधर् 

र्ोजाना िथा वािावरर् शार्खा 

 

 

स्वास््र् शार्खा 
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शीक्षा र्ूवा िथा रे्खिकूद 

 

 

िहीिा िथा वािवालिका 
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सहकारी िथा सिाज कल्र्ार् शार्खा 

 

 
 

कृवष ववकास 

 

 

पशु सेवा शार्खा 
 

 

उद्र्ोग तनर्िन शार्खा 
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 नगर अस्पताल 

 

 

वडा स्तरीर् गततर्वधर् 

वडा न ं१ 
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