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वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्ाािर् 

सुर्खते 

आ.ब. २०७९/०८० को अर्ा वार्षाक सलिक्षा 
कार्ाक्रि 

२०७९ िाघ ६ र ७ 

िा र्वलिन्द्न शार्खाहरु र वडा कार्ाािर्बाट पेश 
िएका प्रलतवेदनको आर्ारिा तर्ार गररएको 

एकककृत प्रलतवेदन 

 

 

  

 

वीरेन्द्रनगर नगरकार्ापालिकाको कार्ाािर् 
र्ोजना तथा वातावरण शार्खा 
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१. वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको पररचय 

१.१ नगरको सामान्द्य जानकारी 

वीरेन्द्रनगर एक झलक 

अवस्थित िः अक्षांश २८०३०’ २२’’ देस्ि २८०४०’ ४५’’ 

  देशषन्द् र ८१०३२’ ५’’ देस्ि ८१०४०’ ४५’’ 

क्ेत्रफल र जनसांख्यष वववरण (रषविय जनगणनष २०७८ अनसुषर)ःिः 

जनसांख्यष : १५४८८६  घरधुरी  ३१६४७  पररवार संख्या  ३९३९१ 

वीरेन्द्रनगर नगरपषतलकषको क्ेत्रफलिः २४५.८५ वगग वक.मी.सिेु  उपत्यकष : ८८ वगग वक.मी.
  

वडष सांख्यष १६ 

 

 

 

१.१.३  आ.व.०७८/७९ को प्रमुख नीलिहरु 

सोंच 
शैक्षिक, प्रशासलनक र पययटकीय शहर 
स्वच्छ, स्वस्थ, समुन्द्नि वीरेन्द्रनगर । 

  िक्ष्र् 

वीरेन्द्रनगरिाई आलथयक रुपिे सम्पन्द्न, भौलिक रुपिे योजनावद्ध शहरी सुववधायुक्त, िैलगक 
रुपमा महहिा मैत्री, सामाक्षजक रुपिे समावेश, सहभालगिात्मक, वािावरणीय रुपिे स्वच्छ, सफा 
िथा व्यवस्थापकीय रुपिे सुव्यवक्षस्थि शैक्षिक, प्रशासलनक र पययटकीय शहरको रुपमा लनमायण 
गरै्द कणायिी प्ररे्दशको ब्यवक्षस्थि राजधानीका रुपमा ववकास गने । 
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नगरपालिकाका प्रमुख नीलि 

➢ नगरवाट िगाइने कर िथा र्दस्िुरको र्दायरा फराहकिो पारे्द नगरको आन्द्िररक आयमा ववृद्ध गने 
।  

➢ पूवायधारहरूको ववकास िथा ववस्िारबाट सेवा, सुववधा र बजारमा पहुुँच र उपयोग ववृद्ध भई 
जीवनयापन सहजिा ल्याउने । 

➢ स्वच्छ खानेपानी िथा सरसफाईमा नगरबासीको सहज पहुुँचमा ववृद्ध गनय अल्पकालिन 
ब्यवस्थापन गरे्द हर्दघयकालिन ब्यवस्थापनका िालग आधार ियार गने ।    

➢ कृवि िथा पशुपािन पेशा व्यवसालयक रोजगारमूिक िफय  उन्द्मखु गराउनकुा साथ ैरे्दशमा 
उत्पन्द्न हुन सक्ने खाद्य संकट संग सामना गनय सक्ने वनाउने ।   

➢ नगरपालिकाको शैक्षिक योजना सहहि प्रारे्दलशक  शकै्षिक हबको गन्द्िब्य बन्द्ने आधार ियार 
गने,  

➢ गुणस्िरीय ववद्यािय लशिामा सवै बाि बालिकाहरुको समिामुिक पहंुच सुलनश्चीि गने ।   
➢ यूवाहरुमा अनुशासन,सिमिा स्वाविम्वनको ववकास गनय यूवा प्रलिभा पहहचान िथा प्रवयद्धनका 

कायय गने ।  
➢ आधारभूि स्वास््य सेवाको गुणस्िरमा ववृद्ध र सुिभिा ल्याउनुका साथै ववलभन्द्न महामारीसंग 

सामना गनय सक्ने स्वास््य संस्था   वनाउने ।  
➢ ववद्युिीय सुशासनको क्रमशः ववस्िार गरै्द िैजानु,    

➢ ववपर्दजन्द्य जोक्षखम न्द्यूलनकणका िालग पूवय ियारीमा रहने ,   
➢ उद्यम व्यवसाय ववकासमा महहिाहरुको अथयपुणय सहभालगिामा ववृद्ध गरी आय आजयनमा 

हक्रयालशि गराउनु,  

➢ नगरको सौन्द्र्दयय प्रवधयनिाई प्राथलमकिामा राखी फोहरमैिा व्यवस्थापनमा वैज्ञालनक 
व्यवस्थापनको शुरुवाि गनुय, 

➢ संघ िथा प्ररे्दश सरकारका नीलि िथा काययक्रमसंग सहकायय गरी ववलभन्द्न योजना िथा काययक्रम 
संचािन गने । 

२. संगठन िथा जनशवक्त 

क) नगर काययपालिकाको कायायिय  

एकििृत िर्मचारी कििरण 

अप्राकिकिि तर्म  प्राकिकिि तर्म  िुल जम्र्ा 

तह  स्थायी िरार स्थायी िरार   

रा प किकतय १ ० ० ० १ 

९ ० ० १ ० १ 

८ २ ० १ २ ५ 

७ २ ० १ ० ३ 

६ १६ ० ३८ ३ ५७ 

५ २४ २ ५० २४ १०० 

४ १० ३१ ३५ २५ १०१ 
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३ १ ० ० ० १ 

तहकिकहन १५ ३७ ० ० ५२ 

जम्र्ा ७१ ७० १२६ ५४ ३२१ 

सेिा खररद  तह विवहन ३५ 

जम्र्ा ७१ ७० १२६ ५४ ३५६ 
       

स्थायी िरार सेिा खररद खुद जम्र्ा 

१९७ १२४ ३५ ३५६ 

४) सेवा प्रवाह  
क) वडा कार्ाािर्  

वडा 
सेवाको ककलसि  कैकिर्

त सम्पर्ि कर नागररकता घटना दताा र्खररद र्वकक्र अन्द्र् लसिाररस 
१ १०७० ९० १६१ ९३ १३९५   
२       

३ १७३६ १०५ २०८ ३३५ २१९७  

४ १०२२ १९२ १६५ ४५ २२४४  

५ ८९४ ४१९ २३६ २२ ७८१  

६ ४३ १३९ ३५१ २६ ८८३  

७ १५४१ १४६ १६९ ८२ ९५२  

८ ० १२१ ७९ २४ ४४००  

९ ६६६ १११ १२८ १६६ १५३५  

१० १९९३ २७२ २७८ ४४३ २३११  

११ १५०७ १६९ २१५ २१२ १६०८  

१२ ० ३७४ २४७ ९७ १८१५  

१३ ० २१५ ३२७ ५४ ६४५  

१४ १५३ ८८ ६४ ३६ ४७८  

१५ ९६ ४५ ३८ ५ ५  

१६ १२१ ३९ ७२ ० ६१  

 

५) वार्षाक आम्दानी र्खचाको र्ववरण 

क_ २०७९-८० को अर्ावार्षाक एकककृत आर् र्ववरण 

२०७९ श्रावण देखर्ख पौष सम्िको एकककृत आर् र्ववरण 

क्र 
स  

राजश्व 
संकेि  

आय लशियक  २०७८/०७९ 
अनुमालनि  

२०७८/०७९ को 
यथाथय  

२०७९/०८० को 
अनुमालनि  

२०७९/०८० को 
पौि सम्मको 

यथाथय  
१  ११३१३  सम्पत्ती कर  १२५०००००  ९२३९३२८।३६  १२५०००००  ४५,३६,२०८।२३  
२  ११३१४  भुलम/मािपोि  ५५०००००  ६७८४३६९।११  ६५०००००  ४४,८०,७७०।४९  
३  ११३२१  घर वहािकर  ३०००००००  २१५८२१६०।१४  ४०००००००  १,१६,८४,६८३।०२  
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४  ११३२२  र्दमकि सेवा शलु्क  -  ४९४८००  -  ३३१४००  
५  ११४७२  ववज्ञापन कर  

 

८६२२८४  १०,००,०००।  
 

६  ११४७३  अन्द्य मनोरन्द्जन कर   ७००००  ३०००   ०  
 

७  १४६११  व्यवसाय कर  
 

४४०००  २,००,००,०००।  १०६२६९५  

८  १४२५३  व्यवसाय रक्षजष्टेशन र्दस्िुर  ५००००००  ३६९८१६७।६० ५,००,०००।  १९८२१६५।५८ 

९  ११६३१  कृवि िथा पशुजन्द्य वस्िुको 
व्यवसालयक कारोवारमा िाग्ने 
कर  

 ५००००   ०।००   ५०,०००   ०।००  

१०  ११६३२  आखेटोपहारमा िाग्ने कर  ३३००००  ६२५०००  ७,००,०००  ४००००००  
११  ११६९१  अन्द्य कर  १००००००  १६७८२०३।११  १०,००,०००  ७४१९२३  
१२  १४१७७  घर जग्गा रक्षजष्टेशन  

 

११५९९१६१३।००  १०,००,००,०००।  २४५०१६१७  

१३  
 

सरकारी सम्पत्तीको बहाि बाट 
प्राप्त आय  

 २०००००   ३४१७५०   २,००,०००   ५४८००  

१४  १४२१२  अन्द्य वबहक्रबाट प्राप्त रकम ५०००  १७२४०  २०,०००।  ९०।  
 १५  १४२२१  न्द्यालयक र्दस्िुर  १००००  २२९३३  १२,०००।  ४९५।  
  

१६  
   

१४२२३  लशिा िेत्रको आम्र्दानी  १२०००००  ९७२४००  १२,००,०००।  १७७१००।  

१७  

  

   

१४२२४  पररिा शुल्क  ५००००  ८४९००  ५०,०००।  २५५००।  

 १८  
 

नीक्षजधारा वाफिको शुल्क  
   ०     ०  

 १९  
   

१४२२९  अन्द्य प्रशासलनक सेवाशुल्क  १५००००  २१५०३८।२२  २,५०,०००।  १,५६,४८९।  

२०  १४२४२  नक्शापास र्दस्िुर  २०००००००  १५४७५९२३।१४  २,००,००,०००।  ६९,१९,००९।६९  
२१   १४१५७  र्दहत्तर वहत्तर (ढुङ्गा लगहट 

वािुवा)  
१०००००००  ६००२३६६  १,५०,००,०००।  ०  

 २२  १४२४३  लसफाररस र्दस्िुर  १,६०,००,०००.  १७,०२,४३,८५।९०  १,६०,००,०००  ६२,०१,३५८।५६  
२३  १४२४४  व्यवक्तगि घटना र्दिाय र्दस्िुर  २,००,०००  ११,५२,०६०  ५,००,०००  ४,२५,०२५।  
 २४  १४२४५  नािा प्रमाक्षणि र्दस्िुर  २,००,०००  ३,३७,१७५।०१  २,५०,०००  १,५९,३९५।  
२५  १४२४९  अन्द्य र्दस्िुर  १,२१,५०,०००  ७२,००,३३७।७८  २०,००,०००  १२,६९,६६१।  
 २६  १४३११  न्द्यायीक र्दण्ड जररवाना र 

जफि  

 

०  
 

०  

 २७  १४३१२  प्रशासलनक र्दण्ड जररवाना र 
जफि  

२,००,०००  ५,४१,४००  १,११,६८,०००  ५७,०१,३७०।  

 २८  १४५२२  साना सवारी कर  ६,५०,०००  ९,५६,०००  १०,००,०००  ५,०२,२५०।  
२९   ११३२२  बहाि ववटौरी कर  १,१०,००,०००  २५,४९,१२३।४६  १,१०,००,०००  ५७,००,२५५।३५  

३०   २२४१४  सरसफाइय शुल्क ५०,००,०००  ११,५६,५००  ५०,००,०००  ८,७६,६५०।  
 ३१   १४१९१  पययटन प्रवेश शुल्क   १,००,००,०००  ११,५२,९४०   ५०,००,०००  २,५२,३३०।  
३२  १५१११  बेरुजु 

 

३६,४०,५८३  
 

४,५४,३७८।  
      जम्मा रकम  

   २२,२६,५८,२३०।८३  २७,०९,००,०००।  ८,२०,९७,६१८।९२  
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र्ख वीरेन्द्रनगरका वडाहरुको आर् श्रोतको अवस्था  
वडा न.ं आर् श्रोतको प्रकार कैकिर्त 

 

 
सम्पर्िकर र 
िािपोत 

व्र्वसार्कर घरवहाि कर सेवा शलु्क अन्द्र् आन्द्तररक 
आर् 

 

१ ६५१६३७।५१ ४५७०० ७५६०० ३०८१६६ ६४४१७१।८७ 
 

२ ८८३८२।५४ २४००० ० १७९९९७।५० २९३५४।२३ 
 

३ ११५३१२९।३४ २१८२०० ८६६४६६।३४ ५६३६७२ १४२८३०५ 
 

४ ६०३२७० ९१७०० १३३३५८५ ६००००० ३२८५१०  
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६ १७८२६७२।८२ ८१४८९० ३०४२२७०।०३ ६२२०० ३९४८०८ 
 

७ ९३६६५८।३३ १२५७१० ६६०८१३।७३ ३६१०० २०५०  

८ ८३१५३०।३६ १४९०३५ ९८०७३८।४७ ७६२५५ ३२३९९३ 
 

९ ७५४३९२।०५ ८७०० ३१९५१५ ३८५०० ९२६१३८ 
 

१० ६२६३२३।०६ १९०६५० ३७११३० २१२१५० १२१७५२४ 
 

११ ४५८९०८।४९ ७८६५० २९२१०६।६७ २४००० ७७८७१३ 
 

१२ ७७१६६२।२१ ७७०५० ६९६०६० ५५० ७५१५०  

१३ ७५०९८।०५ ६८०० १०९८०० ८८०० ७७०५९  

१४ ७०२७७।७८ ३१४५० ४०००० ३८०० ३१४५०  

१५ २६८८२।६२ ४००० ० ३४९ २८६००  

१६ २५४७८।६७ ७७०० ० ४२०० २७२००  

 

 

ग) आ.व.:२०७८/७९   चािु र प ंजीगत अर्ा वार्षाक र्खचा र्ववरण 

लस.नं. बजेट उपलशियक बजेट चािु खचय पुक्षजगि खचय कुि खचय 
खचय 

प्रलिशि कैहफयि 

१ बीरेन्द्रनगर नगरपालिका  ४५७५६२१८०  १२५८३८९३८  ५३६१४५२८  १७९४५३४६६  ३९.२२     

२  नगर पशू सेवा प्रवद्धयन काययक्रम  ३७६१०००.  १०४४४१३  ३४९१७  १०७९३३०  २८.७०     

३ नगर जनस्वास््य प्रवयद्धन  २०००००००  ५३२२९१४  ०  ५३२२९१४  २६.६१     

४ नगर लशिा प्रवद्धयन काययक्रम  ४५९४००००  १०१२०७९०  ०  १०१२०७९०  २२.०३     

५ वािावरण िथा ववपर्द व्यवस्थापन  १४७०००००  २०२११४०  ०  २०२११४०  १३.७५     

६ सावयजलनक सेवा िथा सुशासन  १३१०००००  १४१५०६५  ०  १४१५०६५  १०.८०     

७ नगर कृवि प्रवर्द्यन काययक्रम िेत्र  १००५००००  १८२९५०  ०  १८२९५०  १.८२     

८ महहिा स्वरोजगार काययक्रम  ५००००००  ०  ०  ०  ०.००     

९ उद्योग प्रवधयन काययक्रम  ३००००००  ११२४६०  ०  ११२४६०  ३.७५     

१० सहकारी प्रवधयन काययक्रम  २००००००  ०  ०  ०  ०.००     

११ भुलम ब्यवस्था काययक्रम  २००००००  ३७९१७७  ०  ३७९१७७  १८.९६     

१२ 
महहिा, बािबालिका, जेष्ठनागररक र 
अपांग िक्षिि काययक्रम  ७८०००००  २३४०००  ०  २३४०००  ३.००     

१३ 
आहर्दवासी जनजािी िक्षिि 
काययक्रम  २००००००  ०  ०  ०  ०.००     
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१४ र्दलिि िक्षिि काययक्रम िेत्र  २००००००  ०  ०  ०  ०.००     

१५ 

िोपोन्द्मुख, िागु औिध िथा धमय 
किा संस्कृिी काययक्रम  २७०००००  ०  ०  ०  ०.००     

१६ वडा नं. १ को कायायिय  १६००००००  ५८२३२७  ०  ५८२३२७  ३.६४     

१७ वडा नं. २ को कायायिय  १६००००००  ११२५१७६  २१२१८४  १३३७३६०  ८.३६     

१८ वडा नं. ३ को कायायिय  १६००००००  ११११५७०  १८५५५३२  २९६७१०२  १८.५४     

१९ वडा नं. ४ को कायायिय  १६००००००  १७५३७०६  ५६०००  १८०९७०६  ११.३१     

२० वडा नं. ५ को कायायिय  १६००००००  ९३१५४५  १७४२०००  २६७३५४५  १६.७१     

२१  वडा नं. ६ को कायायिय  १६००००००  ११७०१५०  ४५९०००  १६२९१५०  १०.१८     

२२  वडा नं. ७ को कायायिय  १६००००००  ५२०८५६  २८३२७६  ८०४१३२  ५.०३     

२३  वडा नं. ८ को कायायिय  १६००००००  १६१३८९९  ६३८३५४  २२५२२५३  १४.०८     

२४  वडा नं. ९ को कायायिय  १६००००००  ८२३८९१  ०  ८२३८९१  ५.१५     

२५  वडा नं. १० को कायायिय  १६००००००  ६७१३७६  ०  ६७१३७६  ४.२०     

२६  वडा नं. ११ को कायायिय  १६००००००  १०९४७०९  ६३८३५४  १७३३०६३  १०.८३     

२७  वडा नं. १२ को कायायिय  १६००००००  ११२३७७६  २०९२३४०  ३२१६११६  २०.१०     

२८  वडा नं. १३ को कायायिय  १०७०००००  ६०३१८०  ३८३४५२  ९८६६३२  ९.२२     

२९  वडा नं. १४ को कायायिय  १०७०००००  २८५९७५  ५३३५०१  ८१९४७६  ७.६६     

30  वडा नं. १५ को कायायिय  १०७०००००  ६३५६८६  ५३३५०१  ११६९१८७  १०.९३     

३१  वडा नं. १६ को कायायिय  १०७०००००  ६९९१३७  ७८६०००  १४८५१३७  १३.८८     

३२ 
संघीय सरकारबाट हस्िान्द्िररि 
काययक्रम (शसिय अनुर्दान)  ५४६५०००००  २२१०९२५६७  २४००००  २२१३३२५६७  ४०.५०     

३३ 
प्ररे्दश सरकारबाट हस्िान्द्िररि 
काययक्रम (शसिय अनुर्दान)  २०६२६००००  ६९०२०२  २९९३१६६  ३६८३३६८  १.७९     

३४ 

सामाक्षजकसुरिा िथा संरिण 
काययक्रम  ३३८६८९०००     १८५६९७८४२  १८५६९७८४२  ५४.८३     

३५ गररवसंग ववश्वेश्वर काययक्रम  ४६५०००  ०  ९००००  ९००००  १९.३५     

   कुि जम्मा  १३४५२१४०००  २३७१४२९०५  १९९२३४५०२  ४३६३७७४०७  ३२.४४     

 

६) आर्ोजना तथा कार्ाक्रिको के्षत्रगत प्रगलत 

क . शार्खागत कार्ाक्रिको प्रगलत 

लशक्षा, र्ुवा तथा रे्खिकुद शार्खा 
क) चाि  

लस.नं. कार्ाक्रि/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको नाि स्रोत िक्ष्र्  इकाई र्वलनर्ोजन र्खचा 
र्खचा 
(%) िौज्दात 

१ 

प्रारक्षम्भक बाि ववकास सहजकिायहरुको 
पाररश्रलमक िथा ववद्यािय कमयचारी व्यबस्थापन 
अनुर्दान  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हुन े
ऋण (बैरे्दलशक)] १ N/A ४८,८३ ४८,७५ ९९.८४ ८ 

प्रारक्षम्भक बाि ववकास सहजकिायहरुको 
पाररश्रलमक िथा ववद्यािय कमयचारी व्यबस्थापन 

नेपाि सरकार – 
नगर्द अनुर्दान  १ N/A १,३४,७२ ५१,५३ ३८.२५ ८३,१८ 
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अनुर्दान  
प्रारक्षम्भक बाि ववकास सहजकिायहरुको 
पाररश्रलमक िथा ववद्यािय कमयचारी व्यबस्थापन 
अनुर्दान  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनुर्दान 
(बैरे्दलशक)]  १ N/A २३,९९ २३,९९ १००. ० 

२  

माध्यलमक िहका स्वीकृि र्दरवन्द्र्दीका लशिक, 
राहि अनुर्दान लशिक िालग ििब भत्ता 
अनुर्दान (ववशेि लशिा पररिर्द अन्द्िरगिका 
लशिक/कमयचारी,प्राववलधक धारका प्रलशिक 
समेि)  

नेपाि सरकार – 
नगर्द अनुर्दान  १ N/A ६,२४,०० ४,०९,०८ ६५.५६ २,१४,९१ 

३ 

आधारभूि िहका स्वीकृि र्दरवन्द्र्दीका लशिक, 
राहि अनुर्दान लशिकका िालग ििब भत्ता 
अनुर्दान (ववशेि लशिा पररिर्द अन्द्िरगिका 
लशिक/कमयचारीहरु समेि)  

नेपाि सरकार – 
नगर्द अनुर्दान  १ N/A २०,५०,०० १२,३३,९७ ६०.१९ ८,१६,०२ 

४ सावयजलनक ववद्याियका ववद्याथीहरुका िालग 
लनशुल्क पाठ्यपुस्िक अनुर्दान  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हुन े
ऋण (बैरे्दलशक)] १ N/A ३५,७८ ० ० ३५,७८ 

 
सावयजलनक ववद्याियका ववद्याथीहरुका िालग 
लनशुल्क पाठ्यपुस्िक अनुर्दान  

नेपाि सरकार – 
नगर्द अनुर्दान  १ N/A ९८,७२ ० ० ९८,७२ 

 
सावयजलनक ववद्याियका ववद्याथीहरुका िालग 
लनशुल्क पाठ्यपुस्िक अनुर्दान  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनुर्दान 
(बैरे्दलशक)] १ N/A १७,५८ ० ० १७,५८ 

५  राष्ट्रपलि रलनङ्ग लसल्ड प्रलियोलगिा (स्थानीय 
िहस्िरीय)  

नेपाि सरकार – 
नगर्द अनुर्दान  १ N/A १,०० ० ० १,०० 

६  सामुर्दालयक ववद्याियका छात्राहरुिाई लनशुल्क 
स्यालनटरी प्याड ब्यवस्थापन  

नेपाि सरकार – 
नगर्द अनुर्दान  १ N/A ५०,३६ ० ० ५०,३६ 

 
सामुर्दालयक ववद्याियका छात्राहरुिाई लनशुल्क 
स्यालनटरी प्याड ब्यवस्थापन  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनुर्दान 
(बैरे्दलशक)] १ N/A ८,९७ ० ० ८,९७ 

 
सामुर्दालयक ववद्याियका छात्राहरुिाई लनशुल्क 
स्यालनटरी प्याड ब्यवस्थापन  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हुन े
ऋण (बैरे्दलशक)] १ N/A १८,२५ ० ० १८,२५ 

७  

प्रलि ववद्याथी िागिका आधारमा लसकाइ 
सामग्री िथा हडक्षजटि लसकाइ समाग्री 
व्यवस्थाका िालग ववद्याियिाइ अनुर्दान  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हुन े
ऋण (बैरे्दलशक)] १ N/A १७,८५ ० ० १७,८५ 

 

प्रलि ववद्याथी िागिका आधारमा लसकाइ 
सामग्री िथा हडक्षजटि लसकाइ समाग्री 
व्यवस्थाका िालग ववद्याियिाइ अनुर्दान  

नेएस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनुर्दान 
(बैरे्दलशक)] १ N/A ८,७७ ० ० ८,७७ 

 

प्रलि ववद्याथी िागिका आधारमा लसकाइ 
सामग्री िथा हडक्षजटि लसकाइ समाग्री 
व्यवस्थाका िालग ववद्याियिाइ अनुर्दान  

नेपाि सरकार – 
नगर्द अनुर्दान  १ N/A ४९,२३ ० ० ४९,२३ 

८ िोहकएका ववद्याथीको हर्दवा खाजाका िालग 
ववद्याियिाई अनुर्दान  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हुन े
ऋण (बैरे्दलशक)] १० गोटा ५८,८३ ० ० ५८,८३ 

 
िोहकएका ववद्याथीको हर्दवा खाजाका िालग 
ववद्याियिाई अनुर्दान  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनुर्दान 
(बैरे्दलशक)] १ N/A २९,०५ ० ० २९,०५ 
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िोहकएका ववद्याथीको हर्दवा खाजाका िालग 
ववद्याियिाई अनुर्दान  

नेपाि सरकार - 
शसिय अनुर्दान 
चाि ु १ N/A १,६२,७४ ० ० १,६२,७४ 

९  

कोलभड-१९ बाट पुगेको शैक्षिक िलिको पररपुरण 
िथा अन्द्य ववपर्दको समयमा लसकाइ 
लनरन्द्िरिाका िालग काययक्रम  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हुन े
ऋण (बैरे्दलशक)] १ N/A १,१८ ० ० १,१८ 

 

कोलभड-१९ बाट पुगेको शैक्षिक िलिको पररपुरण 
िथा अन्द्य ववपर्दको समयमा लसकाइ 
लनरन्द्िरिाका िालग काययक्रम  

नेपाि सरकार – 
नगर्द अनुर्दान  १ N/A ३,२४ ० ० ३,२४  

 
कोलभड 19 िगायि अन्द्य महामारी रोग 
लनयन्द्त्रण िथा ब्यवस्थापन काययक्रम संचािन  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनुर्दान 
(बैरे्दलशक)]  १ N/A 

८०  
२४,८०  ० ९,२३  

० 
३७.२४  

८० 
१५,५६  

१०  सस्थागि िमिा ववकास,परीिा सञ्चािन एवम ्
ववद्याथी मुल्याङ्कन  

नेपाि सरकार – 
नगर्द अनुर्दान  १ N/A ९,७३ ० ० ९,७३ 

 
सस्थागि िमिा ववकास,परीिा सञ्चािन एवम ्
ववद्याथी मुल्याङ्कन  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनुर्दान 
(बैरे्दलशक)] १ N/A १,७३ ० ० १,७३ 

 
सस्थागि िमिा ववकास,परीिा सञ्चािन एवम ्
ववद्याथी मुल्याङ्कन  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हुन े
ऋण (बैरे्दलशक)] १ N/A ३,५३ ० ० ३,५३ 

११  
ववद्यािय सञ्चािन िथा व्यवस्थापन अनुर्दान  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हुन े
ऋण (बैरे्दलशक)] १ N/A १२,५३ ३,२२ २५.७६ ९,३० 

 ववद्यािय सञ्चािन िथा व्यवस्थापन अनुर्दान  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनुर्दान 
(बैरे्दलशक)] १ N/A ६,१६ २,४२ ३९.३ ३,७३ 

 ववद्यािय सञ्चािन िथा व्यवस्थापन अनुर्दान  
नेपाि सरकार – 
नगर्द अनुर्दान  १ N/A ३४,५६ ० ० ३४,५६ 

१२  माध्यलमक िह किा (९-१०) मा अंगे्रजी,गक्षणि 
र ववज्ञान ववियमा लशिण सहयोग अनुर्दान  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनुर्दान 
(बैरे्दलशक)] १ N/A १५,८१ १२,९५ ८१.९५ २,८५ 

 
माध्यलमक िह किा (९-१०) मा अंगे्रजी,गक्षणि 
र ववज्ञान ववियमा लशिण सहयोग अनुर्दान  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हुन े
ऋण (बैरे्दलशक)] १ N/A ३२,१८ १२,९५ ४०.२६ १९,२२ 

 
माध्यलमक िह किा (९-१०) मा अंगे्रजी,गक्षणि 
र ववज्ञान ववियमा लशिण सहयोग अनुर्दान  

नेपाि सरकार – 
नगर्द अनुर्दान  १ N/A ८८,७७ ० ० ८८,७७ 

१३  आधारमुि िह किा (६-८) मा अगें्रजी,गक्षणि र 
ववज्ञान ववियमा लशिण सहयोग अनुर्दान  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनुर्दान 
(बैरे्दलशक)] १ N/A ३,३५ ३,३५ १००  ० 

 
आधारमुि िह किा (६-८) मा अगें्रजी,गक्षणि र 
ववज्ञान ववियमा लशिण सहयोग अनुर्दान  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हुन े
ऋण (बैरे्दलशक)] १ N/A ६,८२ ६,८२ १००  ० 

 
आधारमुि िह किा (६-८) मा अगें्रजी,गक्षणि र 
ववज्ञान ववियमा लशिण सहयोग अनुर्दान  

नेपाि सरकार – 
नगर्द अनुर्दान  १ N/A १८,८२ ५,९० ३१.३७ १२,९१ 

१४  शैक्षिक पहुुँच सुलनक्षश्चििा, अनौपचाररक िथा 
वैकक्षल्पक लशिा काययक्रम (परम्परागि 

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनुर्दान १ N/A ३,०७ ० ० ३,०७ 
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ववद्यािय, वैकक्षल्पक ववद्यािय, सािरिा र 
लनरन्द्िर लशिाका काययक्रम समेि)  

(बैरे्दलशक)] 

 

शैक्षिक पहुुँच सुलनक्षश्चििा, अनौपचाररक िथा 
वैकक्षल्पक लशिा काययक्रम (परम्परागि 
ववद्यािय, वैकक्षल्पक ववद्यािय, सािरिा र 
लनरन्द्िर लशिाका काययक्रम समेि)  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हुन े
ऋण (बैरे्दलशक)] १ N/A ६,२४ १,२० १९.२३ ५,०४ 

 

शैक्षिक पहुुँच सुलनक्षश्चििा, अनौपचाररक िथा 
वैकक्षल्पक लशिा काययक्रम (परम्परागि 
ववद्यािय, वैकक्षल्पक ववद्यािय, सािरिा र 
लनरन्द्िर लशिाका काययक्रम समेि)  

नेपाि सरकार – 
नगर्द अनुर्दान  १ N/A १७,२१ १,६० ९.३ १५,६१ 

१५  ववद्याियमा शैक्षिक गुणस्िर सुदृढीकरण एवम ्
काययसम्पार्दनमा आधाररि प्रोत्साहन अनुर्दान  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हुन े
ऋण (बैरे्दलशक)] १ N/A १९,२९ ० ० १९,२९ 

 
ववद्याियमा शैक्षिक गुणस्िर सुदृढीकरण एवम ्
काययसम्पार्दनमा आधाररि प्रोत्साहन अनुर्दान  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनुर्दान 
(बैरे्दलशक)] १ N/A ९,४८ ० ० ९,४८ 

 
ववद्याियमा शैक्षिक गुणस्िर सुदृढीकरण एवम ्
काययसम्पार्दनमा आधाररि प्रोत्साहन अनुर्दान  

नेपाि सरकार – 
नगर्द अनुर्दान  १ N/A ५३,२३ ० ० ५३,२३ 

१६  राष्ट्रपलि शैक्षिक सुधार काययक्रम अन्द्िगयि ४ 
कोठे भवन लनमायण  

नेपाि सरकार 
नगर्द अनुर्दान 
वैरे्दलशक ऋण र 
सहयोग  १ N/A ४५,००  ० ० ४५,०० 

 
राष्ट्रपलि शैक्षिक सुधार काययक्रम अन्द्िगयि २ 
कोठे भवन लनमायण     २२,५०  ०   २२,५०  

 
राष्ट्रपलि शैक्षिक सुधार काययक्रम अन्द्िगयि ICT 
ल्याब व्यवस्थापन     १३,००  ०   १३,००  

१७  

सावयजलनक ववद्याियमा अध्ययनरि 
ववद्याथीहरुका िालग छात्रबवृत्त (आवासीय िथा 
गैरआवासीय)  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हुन े
ऋण (बैरे्दलशक)] १ N/A ३०,६९ ३,१४ १०.२३ २७,५५ 

 

सावयजलनक ववद्याियमा अध्ययनरि 
ववद्याथीहरुका िालग छात्रबवृत्त (आवासीय िथा 
गैरआवासीय)  

नेपाि सरकार – 
नगर्द अनुर्दान  १ N/A ८४,६७ ० ० ८४,६७ 

 

सावयजलनक ववद्याियमा अध्ययनरि 
ववद्याथीहरुका िालग छात्रबवृत्त (आवासीय िथा 
गैरआवासीय)  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनुर्दान 
(बैरे्दलशक)] १ N/A १५,४६ १५,४६ १००  ० 

१८  

केन्द्रबाट छनौट भएका नमुना ववद्यािय,ववशेि 
ववद्याियको क्रमागि भवन लनमायण िथा किा 
११ स्िोन्द्नलि भएका प्राववलधक धार ववद्याियको 
ल्याव व्यवस्थापन अनुर्दान  

नेपाि सरकार - 
शसिय अनुर्दान 
पुुँजीगि १ N/A ६५,०० ० ० ६५,०० 

 

केन्द्रबाट छनौट भएका नमुना ववद्यािय,ववशेि 
ववद्याियको क्रमागि भवन लनमायण िथा किा 
११ स्िोन्द्नलि भएका प्राववलधक धार ववद्याियको 
ल्याव व्यवस्थापन अनुर्दान  

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनुर्दान 
(बैरे्दलशक)] १ N/A १२,०० ० ० १२,०० 

 

केन्द्रबाट छनौट भएका नमुना ववद्यािय,ववशेि 
ववद्याियको क्रमागि भवन लनमायण िथा किा 
११ स्िोन्द्नलि भएका प्राववलधक धार ववद्याियको 

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हुन े
ऋण (बैरे्दलशक)] १ N/A २४,०० ० ० २४,०० 
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ल्याव व्यवस्थापन अनुर्दान  
जम्िा प्रगलत  

 
४१०६७२  

 
१८३६३३  ४४.७१  

 
 

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्द्तररत कार्ाक्रिको प्रगलत 

लस.नं. कार्ाक्रि/आर्ोजना/कक्रर्ाकिापको नाि स्रोत िक्ष्र्  इकाई र्वलनर्ोजन र्खचा 
र्खचा 
(%) िौज्दात 

१ 

मंगिगढी प्राथलमक वव. को भवन लनमायण ववनपा १०  
 

१ N/A १५००  ०  ०  १५००  

अमरज्योलि मावव नेवारे ववनपा १२ भवन लनमायण  
 

१ N/A ३०००  ०  ०  ३०००  

भैरव मावव भैरवस्थान ववनपा ४ ग्रीि िथा रेलिङ लनमायण  
 

१ N/A १५००  ०  ०  १५००  

२  श्री आर्दशय मावव मेहेिी  ४ कोठे भवन  
 

१  N/A  ४०००  ०  ०  ४०००  

३  श्री सरस्विी मावव ववनपा १२ ४ कोठे भवन  
 

१  N/A  ४०००  ०  ०  ४०००  

४  श्री चन्द्रगंगा मावव गागे्रिाि ववनपा ११ ४ कोठे भवन  
 

१  N/A  ४०००  ०  ०  ४०००  

जम्िा  
    

०  १८०००  
 

र्ख) प ूँजीगत र्खचा 
र्विीर् सिानीकरण र आन्द्तररक श्रोततिा को कार्ाक्रिको प्रगलत 

लस.नं
. 

संके
त 

कार्ाक्रि/आर्ोजना/कक्रर्ाकिाप
को नाि 

र्खचा 
शीषाक स्रोत 

ि
क्ष 

इका
ई 

र्वलनर्ोज
न र्खचा 

र्खचा 
(%) िौज्दात 

  ०६६८४०५१०६ नगर लशक्षा प्रवर्द्ानतिा   

१   

स्वयंसेवक लशिक पाररश्रलमक 
(आधारभूि िहका िालग ११ जना 
लशिकहरुका िालग गि बियको 
लनरन्द्िरिाः मालसक २० हजारका 
र्दरिे १३ महहनाको)  २११११ 

आन्द्िररक 
श्रोि १ N/A १०,०० १०,०० १००  ० 

२ १७ 

माध्यलमक िहमा काययरि ववद्यािय 
कमयचारीिाई थप पाररश्रलमक 
(ववद्यािय सहयोगीिाई मालसक ७ 
हजार र ववद्यािय सहायकिाई 
मालसक ६ हजारका र्दरि े१२ 
महहनाको)  २११११ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय 
सरकार १०० N/A ३७,४४ २२,५६ ६०.२६ १४,८८ 

३ ६० 

सामुर्दालयक लसकाइ केन्द्रमा काययरि 
पररचालिकाको थप पाररश्रलमक 
(मालसक ७ हजारका र्दरि े१२ 
महहनाको)  २११११ 

आन्द्िररक 
श्रोि १० N/A ४,२० २,१० ५०  २,१० 

४ ११ 

प्राथलमक र लनम्न माध्यलमक िहमा 
काययरि ववद्यािय कमयचारीिाई थप 
पाररश्रलमक (मालसक ७ हजारका २११११ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय १०० N/A ३५,२८ १३,४४ ३८.१ २१,८४ 
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र्दरिे १२ महहनाको)  सरकार 

५ ८ 

प्रारक्षम्भक बाि ववकास लशिक थप 
पाररश्रलमक (मालसक ७ हजारका 
र्दरिे १२ महहनाको)  २११११ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय 
सरकार १०० N/A ८०,६४ ४०,३२ ५०. ४०,३२ 

६ १० 

स्वयंसेवक लशिक पाररश्रलमक 
(आधारभूि िहका िालग ११ जना 
लशिकहरुका िालग गि बियको 
लनरन्द्िरिाः मालसक २० हजारका 
र्दरिे १३ महहनाको)  २११११ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
प्ररे्दश 
सरकार १ N/A २०,०० ३,२० १६. १६,८० 

७ ३७ प्रधानाध्यापक प्रोत्सहान भत्ता  २११३५ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
प्ररे्दश 
सरकार ३ N/A ३,६० ० ० ३,६० 

८ २४ 

बिय उत्कृष्ट बािववकास लशिक, 
लशिक र ववद्यािय कमयचारीिाई 
पुरस्कृि  २११३५ 

आन्द्िररक 
श्रोि १ N/A ५० ० ० ५० 

९ ३२ 

प्रधानाध्यापकको लनयलमि वैठकको 
िालग यािायाि खचय -वडा न ं१ रे्दक्षख 
१२ सम्मका प्रअहरुिाई १००० र वडा 
नं १३ रे्दक्षख १६ सम्मका प्रअिाई 
१५०० का र्दरिे  २११३९ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
प्ररे्दश 
सरकार ६०० N/A ६,०० ० ० ६,०० 

१० ४७ 
भचुयअि÷अनिाइन किाको िालग 
इन्द्टरनेट व्यवस्थापन  २२११२ 

आन्द्िररक 
श्रोि १ N/A ३० ० ० ३० 

११ ५४ 
वीरेन्द्रनगर शैक्षिक झिक २०८० को 
लनमायण र प्रकाशन  २२३१५ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय 
सरकार १ N/A १,५० ० ० १,५० 

१२ ४९ 
छापा माध्यममा लशिासम्बन्द्धी 
ववज्ञापन र सूचना छपाई खचय  २२३१५ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
प्ररे्दश 
सरकार १० N/A ५० ० ० ५० 

१३ ३१ 
किा ८ गे्रड सीट छपाइ र 
अलभिेखीकरण  २२३१५ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
प्ररे्दश 
सरकार १ N/A १,०० ० ० १,०० 

१४ ५५ 
शैक्षिक क्यािेन्द्डर २०८० लनमायण र 
प्रकाशन  २२३१५ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय 
सरकार १ N/A १,०० ० ० १,०० 

१५ २८ किा ८ को प्रश्नपत्र छपाइ  २२३१५ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय 
सरकार १ N/A १,०० ० ० १,०० 

१६ ५२ 
लशिा िेत्र योजना (ESP) को 
टाइवपङ, वप्रक्षन्द्टङ, सम्पार्दन र छपाई  २२३१५ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय १ N/A ३,०० २,५७ ८५.८८ ४२ 
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सरकार 

१७ २९ 
किा ८ को प्रश्नपत्र लनमायण 
काययशािा  २२५१२ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय 
सरकार १ N/A ५० ० ० ५० 

१८ ३४ 

ववद्याियमा ि्यांक हेने फोकि 
पसयनका िालग एकीकृि शैक्षिक 
सूचना व्यवस्थापन -IEMIS) 
सम्बन्द्धी िालिम सञ्चािन  २२५१२ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड – 
स्थानीय ३ N/A १,५० ० ० १,५० 

१९ ४५ 

किा १० को अंगे्रजी गक्षणि र 
ववज्ञान ववियको भचुयअि किा 
सञ्चािनका िालग लशिण लसकाइ 
सहजीकरण खचय -प्रलि वपररयड रु 
१००० का र्दरि े५ महहना  २२५१२ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
प्ररे्दश 
सरकार १० N/A ४,०० ० ० ४,०० 

२० ३० 
किा ८ को प्रश्नपत्र मोडरेशन 
काययशािा  २२५१२ 

आन्द्िररक 
श्रोि १ N/A ५० ० ० ५० 

२१ ३६ 

प्रधानाध्यापक र िखेा हेने 
कमयचारीिाई िेखासम्बन्द्धी िालिम 
सञ्चािन  २२५१२ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय 
सरकार १ N/A १,०० १,०० १००. ० 

२२ ४६ 

किा १० को अंगे्रजी गक्षणि र 
ववज्ञान ववियको भचुयअि लसकाइमा 
सम्बक्षन्द्धि ववद्याियको किामा 
अफिाइन सहजीकरण गरेबापि 
प्रोत्सहान रकम प्रलि किा मालसक ३ 
हजारका र्दरिे ५ महहना  २२५१२ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय 
सरकार १० N/A ४,५० ० ० ४,५० 

२३ ३५ 

पररमाक्षजयि रावष्ट्रय पाठ्यक्रम र 
स्थानीय पाठ्यक्रमको लशिकिाई 
अलभभमुखीकरण काययक्रम सञ्चािन  २२५१२ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
प्ररे्दश 
सरकार १ N/A १,०० १,०० १००. ० 

२४ ५ नगरस्िरीय पुस्िकािय लनमायण  
२२५२
२ 

नेपाि 
सरकार - 
समालनकर
ण अनुर्दान १ N/A ३,०० ० ० ३,०० 

२५ ५८ 
संस्थागि ववद्याियको स्िरीकरण र 
वगीकरणसम्बन्द्धी कायय  

२२५२
२ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय 
सरकार १ N/A ८२ ० ० ८२ 

२६ ७ 
बाि ववकासका िालग शैक्षिक सामग्री 
व्यवस्थापन  

२२५२
२ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
प्ररे्दश 
सरकार १ N/A ३,०० ० ० ३,०० 

२७ १ 
नगरस्िरीय शैक्षिक सम्वार्द सलमलि 
गठन गने  

२२५२
२ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
प्ररे्दश 
सरकार ५ N/A ५० ० ० ५० 

२८   खेि प्रवधयन र युवा सचेिना २२५२ राजस्व १ N/A ८,६० ० ० ८,६० 
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काययक्रम  २ बाुँडफाुँड - 
प्ररे्दश 
सरकार 

२९ १२ उत्कृष्ट आधारभूि ववद्यािय अनुर्दान  
२२५२
२ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड – 
स्थानीय ३ N/A १५ ० ० १५ 

३० ७२ 
खेि प्रवधयन र युवा सचेिना 
काययक्रम  

२२५२
२ 

आन्द्िररक 
श्रोि १ N/A ० ० ० ० 

३१ १५ प्रलिभा पहहचान काययक्रम  
२२५२
२ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
प्ररे्दश 
सरकार १० N/A ५० ० ० ५० 

३२ १३ 

संगीि र नतृ्यका िालग 
बािबालिकािाई सहजीकरण एवम ्
सहयोग  

२२५२
२ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
प्ररे्दश 
सरकार २ N/A २,०० १,०० ५०  १,०० 

३३ ४८ 
वीरेन्द्रनगर रेहडयो लशिा काययक्रमको 
उत्पार्दन र प्रसारण  

२२५२
२ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय 
सरकार १ N/A १,९० ० ० १,९० 

३४ ३ 
ववद्याथी चाप भएका ववद्याियिाई 
अनुपािको आधारमा एकमुष्ट अनरु्दान  

२२५२
२ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
प्ररे्दश 
सरकार ७ N/A ७०,०० ० ० ७०,०० 

३५ २५ 

स्थानीय पाठ्यक्रमको कायायन्द्वयन 
िथा पाठ्यपुस्िक लनमायण र स्वीकृिी 
सम्बन्द्धी कायय सञ्चािन  

२२५२
२ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय 
सरकार ४ N/A ४,०० ० ० ४,०० 

३६ ४२ 

सडक र्दघुयटनाबाट हुने सक्न ेजोक्षखम 
न्द्यूनीकरण गनय ववद्यािय अगाडी 
ट्राहफक सकेंिहरु राख्ने र सूचनामिूक 
नोहटस बोडयहरु राख्न े 

२२५२
२ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय 
सरकार १ N/A १,०० ० ० १,०० 

३७ २१ 

मेरो नगरिाई म बनाउछु शैक्षिक हव 
भन्द्ने आर्दशय वाक्यका साथ लशिा 
ववकास कोि लनमायण -र्दलिि, 
असहाय, अनाथ, अपांग, जेहेन्द्र्दार र 
आलथयक रुपमा ववपन्द्न ववद्याथीिाई 
सहयोग गनयका िालगमेरो नगरिाई 
म बनाउछु शैक्षिक हव भन्द्न ेआर्दशय 
वाक्यका साथ लशिा ववकास कोि 
लनमायण -र्दलिि, असहाय, अनाथ, 
अपांग, जेहेन्द्र्दार र आलथयक रुपमा 
ववपन्द्न ववद्याथीिाई सहयोग गनयका 
िालग  

२२५२
२ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड – 
स्थानीय १ N/A १०,०० ० ० १०,०० 

३८ २० प्रलिभा पहहचान काययक्रम  
२२५२
२ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड – 
स्थानीय ३ N/A १० ० ० १० 
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३९ २० प्रलिभा पहहचान काययक्रम  
२२५२
२ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय 
सरकार ३ N/A ६५ ० ० ६५ 

४० २६ 

किा १ रे्दक्षख ३ सम्मको िालग 
ववद्याथी मूल्याकंनका िालग आवश्यक 
पने नमुना सामग्री ववकास िथा 
वविरण  

२२५२
२ 

आन्द्िररक 
श्रोि ३ N/A ३,०० ० ० ३,०० 

४१ ४३ 
हररि ववद्यािय लनमायणका िालग 
प्रोत्सहान रकम  

२२५२
२ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
प्ररे्दश 
सरकार १ N/A १,१० ० ० १,१० 

४२ २३ 

ववशेि ववद्यािय र श्रोि किा 
सञ्चािन भएका ववद्याियका ६ जना 
आयाहरुिाई मालसक १५५० का र्दरिे 
१२ महहनाको  

२२५२
२ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
प्ररे्दश 
सरकार १० N/A १,१२ ५५ ४९.८२ ५६ 

४३ १४ किाकोठा छापामय गराउने काययक्रम  
२२५२
२ 

आन्द्िररक 
श्रोि १ N/A २,०० ० ० २,०० 

४४ १८ 

माध्यलमक िहमा अध्ययनरि ्
ववद्याथीिाई योग िथा ध्यान िथा 
अभ्यास काययक्रम सञ्चािन  

२२५२
२ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
प्ररे्दश 
सरकार १० N/A २,०० ० ० २,०० 

४५ ३८ 
प्रधानाध्यापकको िालग शैक्षिक भ्रमण 
काययक्रम  २२५२९ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय 
सरकार १ N/A ३,६० ० ० ३,६० 

४६ ६५ 

सबै सामुर्दालयक माध्यलमक 
ववद्याियहरुका िालग राष्ट्रपलि रलनङ 
लशल्ड प्रलियोलगिामा सहभागीिाका 
िालग यािायाि िथा ियारी खचय  २२५२९ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय 
सरकार १ N/A ३,६० ० ० ३,६० 

४७ २७ 
किा ८ को परीिाको िालग 
उत्तरपुक्षस्िका छपाइ  २२५२९ 

आन्द्िररक 
श्रोि १ N/A १,५० ० ० १,५० 

४८ ५९ 
ववलभन्द्न हर्दवस समारोह आहर्द 
काययक्रम सञ्चािन  २२५२९ 

आन्द्िररक 
श्रोि १ N/A १,०० ६८ ६८.१ ३१ 

४९ ६८ 
खेिकुर्द िेत्रको ववकासका िालग 
भैपरी खचय  २२५२९ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
प्ररे्दश 
सरकार १ N/A १,०० ० ० १,०० 

५० ५३ 
ववद्याियका लशिक र कमयचारीको 
अलभिेखको हडक्षजटिाइजेशन  २२५२९ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय 
सरकार १ N/A १,०० ० ० १,०० 

५१ ६६ 
नगरपालिकास्िरीय राष्ट्रपलि रलनङ 
लसल्ड प्रलियोलगिा सञ्चािन  २२५२९ 

आन्द्िररक 
श्रोि १ N/A ३,०० ० ० ३,०० 

५२ ७० मेयर कप प्रलियोलगिा सञ्चािन  २२५२९ 
आन्द्िररक 
श्रोि १ N/A ६,०० ० ० ६,०० 
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५३ ५१ 

नगरपालिकाको लशिासम्बन्द्धी असि 
अभ्यासको डकुमेन्द्ट्री लनमायण र 
युट्युव च्यानि अद्यावलधक  २२५२९ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
प्ररे्दश 
सरकार १ N/A ७५ ० ० ७५ 

५४ ६१ 

ववद्यािय बाहहर रहेका ववद्यािय उमेर 
समूहका बािबालिकाहरुको 
नामनामेशी वववरण संकिन  २२५२९ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय 
सरकार १ N/A २,५० ० ० २,५० 

५५ ६७ युवा प्रलिभा सम्मान काययक्रम  २२५२९ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
प्ररे्दश 
सरकार १ N/A ५० ० ० ५० 

५६ ७१ 
लशिा युवा िथा खिेकूर्द शाखाको 
काययक्रम अलभमुक्षखकरण  २२५२९ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय 
सरकार १ N/A १,३० ० ० १,३० 

५७ ६९ 
खेिकुर्दका िेत्रमा खेिाडी सम्मान 
काययक्रम  २२५२९ 

आन्द्िररक 
श्रोि १ N/A ५० ० ० ५० 

५८ ५७ 

लशिासम्बन्द्धी ऐन, लनयम, 
काययववलध, लनरे्दलशका िथा मापर्दण्ड 
लनमायण  २२५२९ 

आन्द्िररक 
श्रोि १ N/A ५० ० ० ५० 

५९ ४४ 
लसकाइ सहजीकरण केन्द्रको 
व्यवस्थापन  २२५२९ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय 
सरकार १ N/A १,०० ० ० १,०० 

६० ६२ 
ववद्यािय अनुगमन िथा सुपररवेिण 
र लशिकिाई पसेागि सहयोग  २२६११ 

आन्द्िररक 
श्रोि १ N/A २,०० २४ १२.०८ १,७५ 

६१ ६३ 
एस.इ.इ र किा १२ को परीिा 
अनुगमन  २२६११ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय 
सरकार १ N/A १,०० ० ० १,०० 

६२ ६४ 
किा ८ को परीिा अनुगमन िथा 
मूल्यांकन  २२६११ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
प्ररे्दश 
सरकार १ N/A १,०० ० ० १,०० 

६३ ५६ 
ववलभन्द्न सलमलि र काययर्दिको बठैक 
िथा खाजा खचय  २२७११ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय 
सरकार १ N/A २,०० ३३ १६.७५ १,६६ 

६४ ३३ 
प्रधानाध्यापकको लनयलमि वैठकको 
खाजा खचय  २२७११ 

आन्द्िररक 
श्रोि ४ N/A १,०० १९ १९.६ ८० 

६५ १९ उत्कृष्ट माध्यलमक ववद्यािय अनुर्दान  २५३११ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड – 
स्थानीय १ N/A २५ ० ० २५ 

६६ २२ 

वार्दी ववद्याथीहरुिाई यािायािका 
िालग सहयोग अनुर्दान -श्री लशव 
मावव धुलियाववट  २५३११ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संघीय १ N/A २,०० २,०० १००. ० 
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सरकार 

६७ १६ 

खेिकुर्द प्रलशिकको व्यवस्थापन (६ 
ववद्याियिाई एकमुष्ट १ िाख २० 
हजारका र्दरिे)  २५३११ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
प्ररे्दश 
सरकार ६ N/A ७,२० ० ० ७,२० 

६८ ५० 

लशिक र ववद्याथीको रै्दलनक हाक्षजरी 
ट्रयाहकङ प्रणािीको ववकासका िालग 
प्रववलधको व्यवस्थापन  ३११२२ 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
प्ररे्दश 
सरकार १ N/A १,८० ० ० १,८० 

६९ ९ 

राम्रो अभ्यास गरररहेको र ववद्याथी 
संख्या बढी भएका बाि ववकास 
किाका िालग स्माटय हटलभको 
व्यवस्थापन  ३११२२ 

नेपाि 
सरकार - 
समालनकर
ण अनुर्दान १० N/A ३,०० ० ० ३,०० 

७० ३९ 

आधारभूि ववद्याियमा ववद्यािय 
भौलिक सधुार िथा ममयि काययक्रमः 
- खानेपानी, किाकोठा िथा 
शौचािय ममयि, घेराबार, किाकोठा 
व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्री 
व्यवस्थापन  ३११५९ 

नेपाि 
सरकार - 
समालनकर
ण अनुर्दान १० N/A ४,०० ० ० ४,०० 

७१ २ 
ववद्याियहरुको जीणय हटनको 
छानामुक्त अलभयान र रंगरोगन  ३११५९ 

नेपाि 
सरकार - 
समालनकर
ण अनुर्दान १० N/A ३०,०० ० ० ३०,०० 

७२ ६ 

ववद्याियका भवनहरु रंरोगन, फलनयचर 
व्यवस्थापन िथा पानी बत्ती र 
ईन्द्टरनेट ब्यवस्थापन  ३११५९ 

नेपाि 
सरकार - 
समालनकर
ण अनुर्दान २० N/A २०,०० ० ० २०,०० 

७३ ४१ 
श्री मंगिगढी प्रावव मा र्दईु वटा 
किाकोठा लनमायण -ट्रसको  ३११५९ 

नेपाि 
सरकार - 
समालनकर
ण अनुर्दान १ N/A ७,०० ० ० ७,०० 

७४ ४० 

माध्यलमक ववद्याियमा ववद्यािय 
भौलिक सधुार िथा ममयि काययक्रमः 
- खानेपानी, किाकोठा िथा 
शौचािय ममयि, घेराबार, किाकोठा 
व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्री 
व्यवस्थापन _  ३११५९ 

नेपाि 
सरकार - 
समालनकर
ण अनुर्दान ५ N/A ५,०० ० ० ५,०० 

७५ ४ 
ववद्याियमा पुस्िकािय, ववज्ञान 
प्रयोगशािा, खेिमैर्दान लनमायण  ३११५९ 

नेपाि 
सरकार - 
समालनकर
ण अनुर्दान १ N/A १०,०० ० ० १०,०० 

कुि जम्िा         
४,५९,४
० 

१,०१,२
० 

२२.०
३ 

३,५८,१
९ 
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जन स्िास््य शाखा 

ि)  सभािाट स्िीिृत 

क्र.सं.  
सभाबाट स्िीिृत योजना तथा िायमक्रर्िो नार्  

िायामन्ियन 

अिस्था(रिर् रु)  किकिय प्रगकत 

प्रकतशत  

भौकति 

प्रगकत 

प्रकतशत  नार्  बजेट  लक्ष्य  सम्झौता  सम्पन्न  

१  HMIS Tools छपाई  १०००००  १     ५००००  ५०.०  ५०.०  

२  EHIRRS सेिा सञ्चालन  ४०००००  ४     २४००००  ६०.०  १००.०  

३  
आयिेुद काययक्रम बैकवपपक 

वचवकत्सा समते  
४०००००  ४     ४०००००  १००.०  १००.०  

४  
खोप वललवनक र गाऊघर 

वललवनकमा झोला र रेनकोट  
२५००००  १९     ४००००  १६.०  १०.५  

५  
गर्यिवत र सतु्केरी मवहलाहरुलाई 

वनशपुक एम्िलुेन्स सेिा  
२०००००  १२     ३००००  १५.०  १०.५  

६  
गाऊघर वललवनक खोप वललवनक 

काययक्रम सञ्चालन  
५०००००  १२     २०००००  ४०.०  १०.५  

७  डेंग ुरोग वनयन्रण काययक्रम  १०००००  १     ८००००  ८०.०  १००.०  

८  
म स्िा स्िा से को सामदुायीक 

स्िास््य विमा  
३१२०००  १     १३४०००  ४२.९  १००.०  

९  
म स्िा स्िा से प्रोत्साहन तथा 

यतायात  
२१३६०००  १२     ७१२०००  ३३.३  ३३.३  

१०  
म स्िा स्िा से को स्िेवछछक 

विदाई तथा वदिस सञ्चालन  
२५००००  ५     ५००००  २०.०  २०.०  

११  
मवहलाको पाठेघरको मखुको 

लयान्सर वस्क्रवनङ्ग वशविर  
५०००००  ५     ३५००००  ७०.०  ८०.०  

१२  पयापटप र वप्रन्टर खररद  ५०००००  ५     ५०००००  १००.०  १००.०  

१३  स्िास््य संस्था सञ्चालन अनुदान १८०००००  १८     १७०००००  ९४.४  ९४.४  
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खचय  

१४  
स्िास््य संस्था मावसक प्रवतिेदन 

तथा सवमक्षा बैठक  
३०००००  १२     ३०००००  १००.०  ३३.३  

१५  औषवि खररद  ५००००००  ३     १९०००००  ३८.०  ३३.३  

१६  अनुगमन सपुरवर्जन  १०००००  १२     ५००००  ५०.०  ५०.०  

१७  औषवि तथा सामान ढुिानी  १०००००  १२     ५००००  ५०.०  ५०.०  

१८  
सनुौलो १००० वदनको 

आमाहरुलाई पोषण काययक्रम  
८१२०००  १२     १५००००  १८.५  ५०.०  

   जम्र्ा  २०००००००        ६९३६०००  ३४.७     

शसतम तर्म  

क्र.सं.  

सभाबाट स्िीिृत योजना तथा िायमक्रर्िो नार्  
िायामन्ियन 

अिस्था(रिर् रु)  किकिय 

प्रगकत 

प्रकतशत  

भौकति 

प्रगकत 

प्रकतशत  नार्  बजेट  लक्ष्य  
सम्झौ

ता  
सम्पन्न  

१  
कमयचारीहरुको तलि महगी र्त्ता पोषाक 

लगायत खचय  
२६३०००००  १२     २४९१००००  ९४.७  ३३.३  

२  पोषण काययक्रम  १३९५०००  ४     ११५३८३५  ८२.७  ७५.०  

३  मात ृतथा निवशश ुकाययक्रम संचालन  ७३६०००  ३     १५५४००  २१.१  ६६.७  

४  
कोवर्ड लगायत अन्य महामारर रोग वनयन्रण 

तथा व्यिस्थापन  
२५०००००  ३     ९४४०००  ३७.८  ३३.३  

५  

त्यमा आिाररत योजना तजुयमा आपतकावलन 

स्िास््य प्रवतकायय योजना स्िास््य सेिा 

सदुृवढकरण त्याङ्वकय विष्लेषण खााँका 

वनमायण कायय  

१००००००  १०     ८८००००  ८८.०  ८०.०  

६  विद्यालय स्िास््य तथा नवसयङ्ग सेिा काययक्रम  ७२५८०००  १२     ३११६३४५  ४२.९  ४१.७  

७  
मवहला सामदुावयक स्िास््य स्ियं सेविका 

काययक्रम  
४२६१०००  १२     २५०९०००  ५८.९  ४१.७  

   जम्र्ा  ६४०४००००        ३३६६८५८०  ५२.६     
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कृर्ष र्वकास शार्खा 

क) सिावाट स्वीकृत 

क्र 

स  
कस्ििृत िायमक्रर्  बजेट  लक्ष्य  िायमन्िय

निो 

अिस्था 

सम्पन्न 

  किकतय  

प्रगती 

प्रकतशत  

भौकत

ि 

प्रगती 

प्रकतश

त  

न.पा 

कनकत 

न  

लाभाकम्ि

त संख्या  
िजेट 

श्रोत  

१   आकवस्मक विपत तथा िाली रोग 

तथा वकरा वनयन्रणका लागी 

रासायवनक विषावद तथा जैविक 

विषावद वर्टावमन प्लाट हमोन 

लयवुलयर फेरोमेन ट्रयाप एपलो 

वस्टक ट्रयाप तथा विउ वितरण 

काययक्रम  

५०,०००  २  १  ५०  ५०  ४१  ४०   

२  काययक्रम सामाग्री प्याकेवजङ्/लोड 

अनलोड तथा ढुिानी शत प्रवतशत 

अनुदान तथा अनुगमन  
५०,०००  २  १  ५३.८  ५०  ४१  ९१  

 

३  छयाउ विउ वितरणमा काययक्रम ५० 

प्रवतशत अनुदान  
५०,०००  १  १  १००  १००  ४१  ६०   

४  ५० प्रवतशत अनुदानमा जैविक मल 

वितरण    
५०,०००  १  १  १००  १००  ५७  २५   

५  उन्नत तरकारी िीउमा ५० प्रवतशत 

अनुदान  
१,००,०००  १  १  १००  १००  ४१  २०२   

६  व्यिसावयक कृषकहरुलाई ५० 

प्रवतशत अनुदानमा वडवजटल तराज ु

वितरण   

१,००,०००  १  

कृिक छनौट 
भैसकेको र 
वविरण गनय 
बांहक रहेको  

०  ०  ४७  ०   

७  टनेलका लागी ५० प्रवतशत 

अनुदानमा प्लाविक वितरण  
१५००००  १    ०  ५५  ०   

८  वमवनवटलर र पािरवटलर वितरण 

काययक्रम ५०% अनुदान  
२०००००  १   ०  ०  ४७  ०  
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९  ५० प्रवतशत अनुदानमा साना 

वसचााँई(वसमेन्टेड पोखरी प्लाविक 

पोखरी तथा पाइप) काययक्रम  

२०००००  १   ०  ०  ५२  ०   

१०  ५० प्रवतशत अनुदानमा सानााँ 

वसचााँई पाइप (पाइप,मोटर)  
२,०००००  १   ०  ०  ५२  ०   

 

संलघर् सशता अनुदान तिा  

क्र 
स  खस्वकृत आर्ोजना तथा कार्ाक्रिको नाि  बजेट 

िक्ष्र्  

र्वलतर्  
प्रगती 
प्रलतशत 

िौलतक 
प्रगती 
प्रलतशत 

न.पा लनलत 
न 

िािाखम्वत 
घररु्री 
संख्र्ा 

वजेट 
श्रोत 

 
  

         

१  आ.व २०७८/०७९ मा स्थापना भएको 
िरकारी वािीको पकेट ववकास 
काययक्रमको लनरन्द्िरिा  

 ६०००००  

पटक  ०  ०  ६३  ०    

२  िरकारी वािी पकेट ववकास काययक्रम  १२०००००  पटक  ०  ०  ६३  ०  
 

३  च्याउ पकेट ववकास काययक्रम  १२०००००  पटक  ०  ०  ६३  ०  
 

४  
मकै वािी प्रवद्धयन काययक्रम  

२०२०००
०  १  

 
४३ 

   

५  रैथाने वािी प्रवद्धयन काययक्रम  १००००००  १  
  

५५  
  

६  हकसान सुलचकरण काययक्रम  ३०००००  १  
  

६२  
  

७  
कृवि स्नािक करार  

४,८०,००
०  १  

     

८  कृवि ि्याङ्क अध्यावलधक  ५०,०००  १  
  

६२  
  

 

पश ुर्वकास शार्खा 

र्बषर्गत के्षत्रः आलथाक र्वकास 

क्र
. 
सं.  

सिाबाट स्वीकृत र्ोजना तथा कार्ाक्रिको नाि  

कार्ाान्द्वर्न 
अबस्था (रकि रु. 
हजारिा)  

र्बर्िर् 
प्रगलत 
प्रलतशत  

(सम्पन्द्नको
)  

िौलतक 
प्रगलत 
प्रलतशत  

न.पा. 
नीलत 
नं.  

SDG 
Goal 
No.  

िा
िा
खन्द्व

त 
 

 बजेट  िक्ष्र्  सम्झौता  
सम्प
न्द्न  
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१  
५० प्रलिशि िागि 
सहभालगिामा बवियम घाुँस 
(हहउुँ रे्द) को बीउ वबिरण 

३००  १  -  ३००  १००  १००  -  -  ६४०  

२  ब्याट्री ब्याकप खररर्द ५०  १  -  ५०  १००  १००  -  -  -  

३  
नमुना पररिणको िालग 
माइक्रोस्कोप खररर्द 

४०  १  -  ४०  १००  १००  -  -  -  

४  
आकक्षस्मक रोग लनयन्द्त्रण िथा 
प्रचार प्रसार काययक्रम 

५०  १२  -  २०  ४०  ४०  -  -  -  

५  
कुकुर समात्ने साधन (डग 
क्याचर) खररर्द 

५०  १  -  ५०  १००  १००  -  -  -  

६  टे्रववज लनमायण (कुकुरको िालग) १०५  १  -  १०५  १००  १००  -  -  -  

७  

िागि साझेर्दारीमा 
गाई/भैँसीको िालग गौम्याट 
वबिरण (ढुवानी सहहि) 

२२५  १  -  २२५  १००  १००  -  -  १२  

८  औिधी खररर्द काययक्रम  ६००  ३   २००  ३३  ३३  -  -  
३७
५०  

हाि सम्िको प्रगती 

क्र. 

स.ं 
कार्ाक्रि र्ववरण एकाई िक्ष्र् प्रगलत 

१ ५० प्रलिशि िागि सहभालगिामा बवियम घाुँस (हहउुँ रे्द) को बीउ वबिरण पटक १ १ 

२ ब्याट्री ब्याकप खररर्द पटक १ १ 

३ नमुना पररिणको िालग माइक्रोस्कोप खररर्द पटक १ १ 

४ आकक्षस्मक रोग लनयन्द्त्रण िथा प्रचार प्रसार काययक्रम पटक १२ ६ 

५ कुकुर समात्ने साधन (डग क्याचर) खररर्द पटक १ १ 
६ टे्रववज लनमायण (कुकुरको िालग) पटक १ १ 
७ िागि साझेर्दारीमा गाई/भैँसीको िालग गौम्याट वबिरण (ढुवानी सहहि) पटक १ १ 
८ औिधी खररर्द गरी पशुपन्द्छीहरुको उपचार पटक ३ १ 

प्रकृर्ािा रहेका कार्ाक्रिहरु 

क्र. 

सं. 
कार्ाक्रि र्ववरण एकाई िक्ष्र् 

१ िागि साझेर्दारीमा पशुपन्द्छीको गोठ/खोर लनमायण/सुधार संख्या १५ 

२ आकक्षस्मक रोग लनयन्द्त्रण िथा प्रचार प्रसार काययक्रम पटक १२ 
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३ िागि साझेर्दारीमा माछा पोखरी लनमायण िथा ममयि संख्या २ 

४ िागि साझेर्दारीमा वबधुलिय च्यापकटर वबिरण (ढुवानी सहहि) संख्या १५ 

५ समूह/सहकारीमा बाख्रा प्रवद्धयन काययक्रम ५० प्रलिशि अनुर्दान पटक १ 
 

 
 
 
 

र्ोजना तथा वातावरण शार्खा 
वातावरण तथा र्वपद के्षत्र 

क्र.सं.  
सभाबाट स्वीकृि योजना िथा काययक्रमको नाम  

कायायन्द्वयन 
अवस्था(रकम रु)  

वववत्तय प्रगलि 
प्रलिशि  

भौलिक प्रगलि 
प्रलिशि  

SDG Goal 
no  

नाम  बजेट  िक्ष्य  सम्भौिा  सम्पन्द्न  

१  ववपर्द ब्यवस्थापन **  २०००  4 1115 1115 55.6 60 11 

२  
वािावरण संरिण िथा जिवायू पररवियन 
**  ५००  

2 0 0 0 0 13,15 

३  फोहरमैिा ब्यवस्थापन **  ५०००  7 1000 699 12 10 13 

४  
छाडा पशु लनयन्द्त्रण िथा गौशािा 
ब्यवस्थापन  १०००  

1 400 356 35.6 40 13 

५  
हररयािी प्रवधयन िथा वािावरण संरिण 
काययक्रम (बिृारोपण)  १०००  

1 300 189 16.9 25 13 

६  
एक वडा खेिमैर्दान िथा खिुा जग्गामा 
पाकय  लनमायण)  ३०००  

3 0 0 0 0 11,15 

७  ल्यानहफि साईट प्रभाववि काययक्रम  १२००  2 0 0 0 0 13,3 

८  फुटपाथ, ट्राहफक व्यवस्थापन **  ५००  2 0 0 0 0 11,15 

९  
सरसफाई िथा स्वच्छिा काययक्रम 

 (पूणय सरसफाई वडा घोिणा सहकायय)  ५००  
2  100  50  10  5  6  

१०  धमय किा संस्कृलि  १७००  4  200  150  8.82  15  11,16  

 जम्मा  १६४००  २८ ३११५ २५५९ १५।६ १५।५    

प वाार्ार र्वकास शार्खा 
प वाार्ार तिा का आर्ोजनाहरुको िौलतक तथा र्वर्िर् प्रगलत र्ववरण 

वडा स्तरीर् आर्ोजना 

वडष न.  
थवीकृ  योजनष  

थवीकृ  जम्मष बजेट  कैवफय   
 सँख्यष  इकषई  सम्झौ ष भएको  सम्पन्न भएको  सम्झौ ष हनु बषँकी  

१.०  १६.०  वटष  ७.०     ९.०  १०१५०.०     

२.०  २७.०  वटष  १२.०  ४.०  १५.०  १२३००.०     

३.०  १६.०  वटष  ९.०  ५.०  ७.०  ९७५०.०     

४.०  १५.०  वटष  ४.०  १.०  ११.०  १०१००.०     

५.०  १९.०  वटष  १०.०  ९.०  ९.०  ११२००.०     

६.०  ६.०  वटष  ३.०  १.०  ३.०  ९५५०.०     

७.०  १७.०  वटष  २.०  १.०  १५.०  १०७००.०     
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८.०  ७.०  वटष  ५.०     २.०  ९२००.०     

९.०  ८.०  वटष  ६.०  २.०  २.०  ९७५०.०     

१०.०  १५.०  वटष  ४.०  २.०  ११.०  १०९००.०     

११.०  ३५.०  वटष  १८.०  ८.०  १७.०  ९८५०.०     

१२.०  २०.०  वटष  १२.०  ५.०  ८.०  १०९००.०     

१३.०  १५.०  वटष  ४.०  १.०  ११.०  ४८००.०     

१४.०  २१.०  वटष  ११.०  ६.०  १०.०  ७२७०.०     

१५.०  १६.०  वटष  १२.०  ४.०  ४.०  ६९५०.०     

१६.०  १३.०  वटष  २.०  २.०  ११.०  ७८९०.०     

कुल जम्मष  २६६.०     १२१.०  ५१.०  १४५.०  १५१२६०.०     
 

प वाार्ार तिा का आर्ोजनाहरुको  प्रगलत र्ववरण 

नगर स्तरीर् आर्ोजनाहरु  

नगर थ रीय आयोजनषहरु     

 

रकम रु 
हजषरमष 

क्रम सँ.  

थवीकृ  योजनष  
थवीकृ  जम्मष 

बजेट  
कैवफय   

 सँख्यष  इकषई  सम्झौ ष भएको  
सम्पन्न 
भएको  

सम्झौ ष हनु बषँकी  

सषमषस्जक ववकषस 
 फग   

४.०  वटष  ०.०     ४.०  १५०००.०     

पूवषगधषर ववकषस  फग   २७.०  वटष  ७.०  २.०  २०.०  १२१५००.०     

कुल जम्मष  ३१.०     ७.०  २.०  २४.०  १३६५००.०     

 

सँघीय सरकषरबषट हथ षन्द् रर  आयोजनषहरु    
 रकम रु हजषरमष  

क्रम सां 
थवीकृ  योजनष  थवीकृ  जम्मष 

बजेट  
कैवफय   

 सँख्यष  इकषई  सम्झौ ष भएको  सम्पन्न भएको  सम्झौ ष हनु बषँकी  

पूवषगधषर ववकषस  फग   १७.०  वटष  २.०     १५.०  ३२९००.०     

कुल जम्मष  १७.०  ०.०  २.०  ०.०  १५.०  ३२९००.०     
 

कणषगली प्रदेश सरकषरबषट हथ षन्द् रर  आयोजनषहरु    

 

रकम रु 
हजषरमष  

क्रम सँ.  

थवीकृ  योजनष  
थवीकृ  जम्मष 

बजेट  
कैवफय   

 सँख्यष  इकषई  
सम्झौ ष 
भएको  

सम्पन्न 
भएको  

सम्झौ ष हनु 
बषँकी  

पूवषगधषर ववकषस  फग   ८२.०  वटष  ३५.०  ३.०  ४७.०  १८५८००.०     

मखु्यमन्द्त्री रोजगषर  फग   १६.०  वटष  ६.०     १०.०  २४०००.०     

प्रदेश तनवषगचन क्ेत्रग  पूवषगधषर 
ववशेष कषयगक्रम  

१७.०  वटष  ३.०  १.०  १४.०  ४००००.०     

कुल जम्मष  ११५.०     ४४.०  ४.०  ७१.०  २४९८००.०  ०.०  
 

आ व २०७९/०८० मष सञ्चषलन भएकष र सांचषलन हनु सक्ने आयोजनषको सस्म्क्प्त वववरण  
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क्र 
स  ठेक्कषको प्रकषर  ठेक्कष 

सख्यष  कैवफय  
 

१  बोलपत्र  १४     

२  दरभषउपत्र  १७     

३  रषजथव, िररद अन्द्य ववववध  ६     

५  कोटेशन  २     

६  उपभोक्तष सतमत , ववद्यषलय व्य सतमत , सञ्चषलक सतमत   ४०२     
कुल जम्मष  ४३५     

 

 

आ व २०७९/०८० मष सञ्चषलन भएकष आयोजनषहको २०७९ पौष मसष  सम्मको प्रगत  वववरण                                               
रु हजषरमष 

क्र 
स  

आयोजनषको प्रकृ ी  
आतिगक प्रग ी  भौत क प्रग ी  

ववतनयोस्ज  बजेट  
जम्मष योजनष 

सख्यष  सम्झौ ष सांख्यष  सम्पन्न सख्यष  प्रगत  प्रत श   

१  वडष थ ररय  १५१२६०.००  २६६.००  १२१.००  ५१.००  ४५.४९  

२  नगर थ ररय  १३६५००.००  ३१.००  ७.००  २.००  २२.५८  

३  सँघीय सरकषरबषट हथ षन्द् रर  आयोजनषहरु  ३२९००.००  १७.००  २.००  २.००  ११.७६  

४  
कणषगली प्रदेश सरकषरबषट हथ षन्द् रर  
आयोजनषहरु  

२४९८००.००  ११५.००  ४४.००  ४.००  ३८.२६  

कुल जम्मष  ५७०४६०.००  ४२९.००  १७४.००  ५९.००  ४०.५६  
 

सहकारी तथा सिाज कल्र्ाण 

शार्खागत स्वीकृत कार्ाक्रिहरुको कार्ाान्द्वर्न अवस्था  

लस. 
न. 

 क्षेत्र खस्वकृत कार्ाक्रि 
सख्र्ा 

कार्ाान्द्वर्िा 
रहेका 

सम्पन्द्न बांकक कार्ाक्रि 
सख्र्ा 

१ सहकारी िथा गररवी लनवारण 
िफय  

७ ३ ० ४ 

२ महहिा स्वरोजगार काययक्रम ७ ४ १ ३ 

३ र्दलिि िक्षिि काययक्रम ९ ३ १ ५ 

४  जनजालि िक्षिि काययक्रम ८ ५ २ २ 

५  िागु र्दवु्ययसलन र सडक 
वािवालिका 

३ ० ० ३ 

६ गररव सग ववश्वेशवर काययक्रम १ १ ० ० 

७ भूलम व्यवस्थापन  ३ ३ ० ० 

८ उध्योग लनयमन वजार 
व्यवस्थापन 

९ ७ २ ० 

९ टोिववकास संस्था  ३ ३ १ ० 
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उद्योग लनर्िन  

क्र स  कार्ाक्रहरु  सहिालग संख्र्ा  कैकिर्त  

१  ७ हर्दने उद्यमशीििा र १ हर्दने िैक्षङ्गक समानिा सम्वन्द्धी 
सीप ववकास िालिम  

५३ जना  वडा न १० र १६  

२  ४५ हर्दने  बाुँस लनगािा सम्वन्द्धी सीप ववकास िालिम  २२ जना  वडा न १६  

३  ५ हर्दने उद्यम शीििा ववकास िालिम  ९० जना  सूचना प्रकाशन भइ सहभालग छनौट प्रकृयामा रहेको  

४  ५० प्रलिशि अनुर्दानमा प्रववलध सहायिा काययक्रम  ०  सूचना प्रकाशन भइ छनौट प्रकृयामा रहेको  

  

घ वगा ईजाजत तिा  

क्र स नर्ाूँ घ वगा ईजाजत पत्र जारी  ईजाजत पत्र  नर्वकरण  कैकिर्त  

१  २८ वटा  २३९ वटा  
 

अटो तथा ई ररक्सा  व्र्वस्थापन तिा   

क्र स  नर्ाूँ अटो दताा  हाि सम्िको जम्िा अटो दताा  कैकिर्त  

१  ६५  ८६५ वटा (सुरु र्दिाय रे्दखी हाि सम्म)     
 

नगरपालिकको नेततृ्विा वजार अनुगिन गररएका र्वषर्गत के्षत्र,संख्र्ा र लिलत 

क्र स ं ववियगि िेत्र अनुगमन गररएको 
फमय संख्या 

सूसुलचि फमय संख्या लमलि 

१  मासु  २६  ५०  २०७९।०६।१४  

२  खाद्य िथा हकराना पसि  ३९  ६५  २०७९।०६।०२ र १०।५ गिे  
३  डेरी  १२  २०  २०७९।०७।०४   

 खाध्य िथा हकराना िथा अन्द्य  २१  २७  २०७९।१०।०५  

अन्द्र् सरोकारवािा लनकार्को नेततृ्विा गररएको बजार अनुगिन  

लनकाय अनुगमन िेत्र अनुगमन 
गररएका फमय 

सूसुलचि 
फमय 

उद्योग िथा उपभोक्ताहहि संरिण 
लनरे्दशनािय कायायिय सुखेि  

खाद्य िथा खुरा, ग्यारेज,होटि,पानी उद्योग,डेरी,िरकारी 
,सैिुन  

८५  १२५  

खाद्य प्रववलध िथा गुण लनयन्द्त्रण 
कायायिय कणायिी प्ररे्दश  

होटि िथा रेषु्टरेन्द्ट, खाजा नास्िा पसि,फिफूि िरकारी, 
लमठाइ पसि,पानी फ्यक्ट्री, र्दगु्द्य जन्द्य व्यवसाय  

५५  ८०  

क्षजल्िन प्रशासन कायायिय सुखेि  पेट्रोि पम्प अनुगमन  ८  ८  
 

िकहिा तथा बािबालिका शार्खा 
िकहिा वािवालिका तथा ज्रे्ष्ठ नागररक तिा    

क्र 
स  

खस्वकृत कार्ाक्रिको नाि  वजे
ट  

ि
क्ष्र्

कार्ान्द्वर्नको 
अवस्था रकि रु  

 प्रगती प्रलतशत  न.पा 
लन

िािा
वखन्द्व
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  सम्झौता  सम्प
न्द्न  

र्वलतर् प्रगलत 
प्रलतशत  

िौलतक प्रगलत 
प्रलतशत  

लत 
न.  

त  

१  रावष्ट्रय वाि हर्दवस  ५००००  १  ०  भएको  १००  १००  
 

३००  

२  महहिा सहकारी संस्थाका अध्यि र 
सलचवमाझ चौमालसक अन्द्िरकृया  

७५०००  ३  
   भएको  ५०  ५०   ३०  

३  बािश्रम मुक्त पालिका लनमायणका 
िागी सरोकारबािा माझ अन्द्िरहक्रया 
काययक्रम युलनसेफ िफय   

५०२८०  १  

०  भएको  १००  १००   ४० 

 
 
 

पंखजकरण 

सािाखजक सरुक्षा ििा र्वतरण 

क्र.सं. 
सामाक्षजक सुरिा भत्ता 
पाउने समूह 

प्रथम तै्रमालसक र्दोस्रो तै्रमालसक 

कायम 
संख्या रकम 

वविरण 
गरेको संख्या 

वविरण 

गरेको 
रकम 

कायम 
संख्या रकम 

वविरण 
गरेको 
संख्या 

वविरण 

गरेको 
रकम 

१ 

जेष्ठ नागररक भत्ता (७०) 
विय मालथ ५२०४ ५९९६३०३५ 
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 २ 

जेष्ठ नागररक भत्ता 
(र्दलिि) ७६९ ६०५९४८० ७७८ ६१३४१३७ 

३ 

जेष्ठ नागररक एकि 
महहिा ७२३ ५७५०९२० ७३२ ५८१२२८३ 

४ ववधवा(आलथयक सहायिा) १६७९ १३२६५४२० १७१० १३५२३५३२ 

५ क वगय २३१ २६९७२४० २४२ २८४०८८० 

६ ख वगय(आलथयक सहायिा) ६२० ३८४७४२४ ६३१ ३९९०००० 

७ र्दलिि वािवालिका १७७९ २७७३००७ १८१४ २७८४३९७ 

८ िोपन्द्मुख जालि १०० ११९३०१० १०२ १२२०९४० 

९ िोपन्द्मुख वािवालिका ० ० 

    १ ७९८० 

    

  जम्मा १११०५ ९५५४९५३६     ११२७६ ९९१००४९०     

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

आर्ोजना तथा कार्ाक्रि के्षत्र :  आलथाक र्वकास 

वडा नं. 
स्वीकृत 

र्ोजना 
 संख्र्ा 

िक्ष एकाई र्वलनर्ोखजत  

रकि 

कार्ाआदेश/ सम्झौता हाि सम्िको प्रगलत 

कैकिर्त 
संख्र्ा रकि 

सम्पन्द्न 
संख्र्ा  

िुक्तानी 
प्रलतशत 
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घ_ शाखागि िथा वडागि रुपमा भएका उपिब्धीहरु 
क. वडा कार्ाािर् तिा  

िडा नं १ 

• िडामा प्रत्येक टोलका विद्यतु पोलहरुमा बवत्त हापने काम सम्पन्न र्एको छ । 

• िीरेन्रनगर १ नं. िडाका सामावजक सरुक्षा र्त्ता प्राप्त गने बैंक सम्म जान कवठनाइ हुने लवक्षत समहुका 

व्यविहरुलाइ बैक संगको सहकाययमा िडा कायायलयबाट नै र्त्ताका सावग वशविर सञ्चालन गने काययको थालनी 

गररएको छ । 

• िडाका १३ िटा टोल विकास संस्थाहरु पनुयगठन कायय सम्पन्न र्एको । 

• िडामा रहकेा अवत विपन्न गररि खाध्य असरुक्षामा परेका ७५ घर पररिारका नामािली संकलन गरर राहत 

रकमका लावग वसफाररस गररएको । 

िडा नं २ 

• उपर्ोलत्ता सवमवत तथा टोल विकास संस्थाका पदाविकारीहरु संग समन्यात्मक िैठक सम्पन्न । 

• िडा वर्रका विकास वनमाणयका कामहरुको अनुगमन मपूयांकन र वनररक्षण र्इरहकेो  । 

• संवघय र प्रदशे सरकारका योजनाहरु जम्मा ६ िटा सम्बन्िीत वनकायमा आिश्यक कामका लावग  

• पहल गररएको ।  

•  र्वूमवहन दवलत/ र्वूमवहन सकुुम्िासी सम्िन्िीका िडा तहमा र्एका फाइलहरुलाइ आयोगमा बुझाउन े काम 

गररएको  

• सकुुमिासी समस्या सहजीकरण सवमवत गठन । 

• िडा स्तरीइ विपद ्व्यिस्थापन सवमवत गठन ।  

• िडा बाल सम्रक्षण सवमवत गठन । 

• फोहोर मैला व्यिस्थापन उपर्ोलत्ता सवमवत गठन । 

िडा नं ३ 
 

• िडामा रहकेा कररब २१ िटा वबबावदत बाटाहरु खोवलएको । 
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• साियजवनक क्षेरमा रहकेा केवह संरचनाहरु हटाइ संरक्षण गररएको । 

• श्री हररवडलर्मुी वबद्यालयमा कक्षा कोठा र्िन वनमायण र पखायल वनमायण सम्पन्न । 

• वन शपुक स्िास््य वशविर संचालन गरी ५०० जनालाइ सेिा प्रिाह सम्पन्न । 
 

िडा नं ४ 

• कृवष प्रिद्ध तफय  ५३ जना कृषकहरुलाइ उन्नत जातका विउविजन वितरण सम्पन्न । 

• िडावर्रका ६८ बषय मावथका ३३५ जना जेष्ठ तथा अन्य नागररक, १६२ जना एकल तथा विििा मवहलाहरू 

तथा 

•   अवत अशि तथा पणुय अशि अपङ्गता र्एका ५५ जना व्यविहरुलाइ न्यानो कपडा ब्लाङकेट वबतरण ।  

• िडावर्रको फोहोर व्यिस्थापनको लागी सेिा प्रदायक सस्था माफय त फोहोर उठाइ डम्पीङ साइडमा पयुायउने कायय 

िडा माफय त र्एको । 

• सरसफाइ शपुक िापत कररि ६ लाख राजश्व सकलन र्एको ।  

• िडावर्रका २ िटा टोलहरु कृष्णटोल र गैरीटोललाइ सरसफाइ उन्मखु नमनुा टोल घोषणा कायय सम्पन्न  

िडा नं ५ 

• १. यस िडामा रहकेा बदृ्धबदृ्धाहरु र एकल मवहला गरर जम्मा ३७० जना जेष्ठ नागररकलाइय न्यानो कपडा वितरण 

काययक्रम सम्पन्न। 

•  यस िडाको सजृनवशल यिुा ललबलाइय फुटबल प्रवतयेवगतामा सहर्ागी हुनका लावग खेलाडीहरुलाइय खाना 

होटेल  बास खचय व्यिस्थापन गरर खेलाडीलाइय प्रोत्सावहत गररयो । 

•  नेपाल रावष्ट्रय माध्यवमक वििालयमा एकजना खेलकुद र अनुशासन प्रवशक्षक वनयिु गरर तलब पाररश्रवमक 

उपलब्ि गराइयएको यसले गदाय वििालयमा हुने नराम्रो गलत व्यिहार वििाथीमा कम र्इय अनुशावसत हुद ै

गएका।  

•  मावसक एकपटक िी न पा कायायलय बाट तोवकएको स्थानमा फोहोरमैला व्यिस्थापन गररएको । 

•  िडा कायायलयलाइय सचुना प्रवििी यिु बनाइय सेिा प्रदान गनयका लावग िडामा सीसी लयामरा जडान, स्माटय 

वटर्ी जडान, १ थान A\C जडान लगायत िडा प्राङगणमा फुलबारी वनमायण गने काम सम्पन्न । 

• यस िडार्र उज्यालो काययक्रम सम्पन्न । 

•  िडा कायायलयमा कायायलय संचाल व्यिस्थापन सम्बन्िी सम्पणुय कायय  । 

•  गणेश मवन्दर र चचयलाइय िाम्रीक सामाग्री वितरण गररएको ।  

• िडा कायायलय प्राङ्गणमा फुलबारी वनमायण गरर आकषयक र सनु्दर मनमोहक बनाउन खोवजएको ।  

• सेिाग्राहीलाइय सहजता वदनका लावग िडामा आिश्यक पने सम्पणुय कागजपर वनशपुक रुपमा िडा कायायलय 

बाट फोटोकपी गने व्यिस्था वमलाइयएको । 

• वनिायरीत समयमा योजना तथा काययक्रम सम्पन्न गररएको । सेिाग्राहीलाइय घटना दतायका सम्पणुय वनिेदन फाराम 

वनशपुक रुपमा िडा कायायलय बाट र्ने लगायतका अन्य सेिा प्रिाहलाइय चसु्त दरुुस्त गररएको । 

िडा नं ६ 
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• मखु्य िजार क्षेरको सडक स्तरोनवन्त कायय वतब्र गवतमा सञ्चालन र्इयरहकेो छ । 

• ६ नं. िडा कायायलयको प्रशासवनक र्िन वनमायण कायय वतब्र गवतमा र्इयरहकेो छ । 

• चाल ु पिुायिार विकास तफय का योजनाहरूको ररत पिुयक टेण्डर आव्हान र्इय वनयमानुसार सम्झौता समेत र्एर 

वनमायण कायय शरु्ारम्र्को अिस्थामा रहकेो छ ।  

• र्ानुपाकय को रुपमा स्थावपत वसवटहल अगावड गत िषय रावखएका ८० िटा स्टयाण्डहरुमा यस िषय पवन सवििान 

वदिसको अिसरमा पनु फेरर वदिवसय काययक्रम अन्तगयत वनयवमतता वदने कायय सम्पन्न र्एको छ ।  

• ज्येष्ठ नागररक सम्मान काययक्रम अन्तगयत कायायलयको तफय बाट ६८ िषय उमेर समहु र्न्दा माथीका ज्येष्ठ 

नागररकहरूका लावग आाँखा वशविर सञ्चालन तथा न्यानो कपडा वितरण काययक्रम सम्पन्न । 

• आवश्वन मवहनामा र्एको अवर्रल िषायका कारण क्षवतग्रस्त  ३ िटा घरपररिारलाइय आवथयक सहयोग ।  

• िडा स्तररय  रूपमा विवर्न्न सवमवतहरूको गठन तथा पररचालन  काययक्रमको वनरन्तरता ।  

• सतु्केरी आमा साँग जनप्रवतवनिी घरदलैो र्टेघाट काययक्रम अन्तगयत ३८ जना सतु्केरी आमाहरूलाइय कोशेली 

वितरण काययक्रम ।  

• यएुसआइवड र तयार नेपालको आवथयक सहयोग तथा िातािरण सिुार समाज साँगको समन्ियमा िीरेन्रनगर िडा 

नं. ६  वस्थत रहकेा ५० जना  अवत जोवखममा रहकेा विपन्न घरिरुीहरूलाइय खाध्य सरुक्षा (Food Security 

Task Order) काययक्रम अन्तगयत विना शतय प्रदान गररने नगद अनुदान काययक्रममा वसफाररस गररएको छ । 

• हररयाली प्रिर्द्यनका लावग कौशीखेती  काययक्रममा जोड । 

िडा नं ७ 

• २०७९ सालको विजया दशमीको उपलक्ष्यमा सखुेत कारागारमा रहकेा कदहैरुलाई खसी वितरण 

• िडामा डेगरुोग साने एडीज लामखटु्ट ेलार्ाय खोवज गरी नि गने काययक्रम 

• िडा स्तरीय सरोकारिालहरुसग सरसफाई अवर्मवुखकरण काययक्रम 

• मवहला सीप विकास अन्तगयत अटो ड्राइवर्ङ्ग तावलम उद्घाटन काययक्रम 

• टोल विकास पदाविकारीहरुलाई अध्ययन अिलोकन काययक्रम 

• िडाका विपन्न गरीब तथा जेहने्दार विद्याथीलाई शैवक्षक सामाग्री वितरण काययक्रम 

• जेष्ठ नागररक सम्मान काययक्रम 

िडा नं ८ 

िडामा रहकेा सम्पणुय जेष्ठ नागररकको स्िास्थयलाई मध्ये नजर गद ै साप्तावहक घरदलैो स्िास््य वशविर काययक्रम 

सञ्चालन रहकेो ।  

•  प्लावनङ्ग अनुसारको बाटो वनमायणका लावग फुटपाथ व्यिस्थापन अवर्यान सञ्चालन रहकेो ।  

•  िडा सञ्चावलत सबै प्रकारका व्यिसाय अवनिायय दताय अवर्यानमा लावगरहकेो। 

•  वललन नेपाल, एस.एन र्ी नेपाल , वमर समाज , सनु्दरनेपाल लगाएत अन्य संघ संस्थाहरुको सहकाययमा िडा 

सरसफाई कायय र्ईरहकेो   

• राजश्व संकलनमा सहजता प्रदान गनयका लावग घरिहालमा रहकेोघरको   डाटा संकलन गररएको ।  
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•  िडा को जनचापलाई मध्येनजर गद ैकोशीखेवत लाई प्रोत्साहन  गरर िेरैजसो घरमा कौवशखेवत गरररहकेो 

•  िडा स्तररय बाल ललब गठन गरर बालबावलकाको क्षमता विकाशमा जोड वदएको ।  

• विश्वको महामारीको रुपमा फैवलएको डेङ्वग रोग वनयन्रणका अवर्यान सञ्चालन गरेको ।  

• िडामा बसोबास गने आफ्नो विमा आफै गनय नसलने अपाङ्ग  अवत विपन्न  िगयको स्िास््य विमा वनशपुक 

गनयका लावग ५० जनाको नाम िीरेन्रनगर नगरकायायपावलका वसफाररस गररएको । 

• प्राकृवतक प्रकोपका  कारण क्षवतग्रत घरहरुको प्रहरी मचुपुका सवहत िी.न.न.पा को वसफाररस बमोवजम २२ घर 

लाई राहत प्रदान गररएको । 

• िडामा रहकेा विपन्न, अपाङ्ग ,अवत विपन्न, एकल  र बालिावलका लाई राहत स्िरुप ५० जनालाई राहत 

प्रदानको लावग यएुसयआइवडको र िातािरण सिुार समाज बाट वसफाररस गरर राहत उपलब्ि गराइएको । 

िडा नं ९ 

• प्रदसे सरकार सग समन्िय गरर नाला वनमाणय २ िटा योजना सम्र्ौता र्एको 

• पिुायिारका स्िीकृत योजनाहरु को सम्झौता र्ई काम र्ैरहकेा । 

• बाटो चैडा गनय िडा ले सहवजकरण गरेको 

• अन्य सरोकार कायायलयहरु साँग समन्िय गरी थप विकास वनमायणका काययक्रमहरु गरेको 

• िडा उज्यालो कययक्रम संचालन र्एको ।  

• शावन्त सरुक्षा व्यिस्थापनका लावग प्रहरी साँग समन्िय र्एको । 

िडा नं १० 

• िडाका पिुायिार तफय का स्िीकृत योजनाहरुमा अविकांस योजनाहरु सम्झौता र्ई कायायनियनको चरणमा रहकेो । 

• संघ र प्रदशेबाट स्िीकृत १९ िडा योजना मध्य १६ िटा योजनाहरु वनमायण सम्झौता र्ई वनमायण अवन्तम चरणमा 

पगुेको ।  

• िडा वर्र बसोबास गने जेष्ठ नागररकहरुलाई सम्मान काययक्रम सम्पन्न गरेको । 

• िीरेन्रनगर न पा र अन्य सरोकार कायायलयहरु साँग समन्िय गरी थप वबवबि काययक्रमहरु (जस्तै वनशपुक स्िास््य 

वसवबर,लघउुध्यम वसप वबकास तावलम,स्ियम सेविका प्रोत्साहन,सकुुम्बावस जग्गा ब्यबस्थापन सहवजकरण,यिुा 

तथा िालिावलका संग सम्बवन्ित काययक्रम,प्रहरी संगको समन्ियमा िडा सरुक्षा काययक्रम आवद) संचालन र्एको 

।  

• िडा उज्यालो कययक्रम संचालन र्ईरहकेो ।  

• वबवर्न्न लवक्षत काययक्रम अन्तगयत लोकसेिा तयारी कक्षा र मोटरड्राईवर्ङ तावलम संचालन र्ईरहकेो । 

िडा नं ११ 

• िडा उज्यालो काययक्रम अन्तगयत प्रत्येक िस्ती र सडकहरुमा सडक िवत्त जोवडएकाल ेिस्ती नै उज्यालो र्एको ।  

• १२ जना स्िास््य मवहला स्ियं सेविकाहरुलाइ स्िास््य सम्बवन्ि जानकारी आदान प्रदान गनय मोिाइल वितरण 

गररएको । 
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• अविरल िषायका कारण क्षवत र्एका घरहरुका लावग िडा ,नगरपावलका र रेडक्रस सोसाइटीको सहयोगमा  राहत  

वितरण गररएको । 

• नगरपावलका र यएूस आइवडको सहयोगमा १०० जना अवत विपन्न, 

•  एकल मवहला अपाङ्गता र्एका व्यविहरुका लावग खाध्य सरुक्षा काययक्रम िापत आवथयक सहयोग प्रदान गररन े

तयारी र्एको । 

• िषायका कारण र्वत्कएका सडकमा ग्रार्ेल गने र तटबन्ि गने काम सम्पन्न र्एको । 

• विवर्न्न ठाउमा कवछच तथा पलकी नाला वनमायण सडक स्तरोन्नती गररएको । 

• िडा कायायलय तथा िडाको सम्पणूय क्षेरलाइ शावन्त सरुक्षा तथा विपदक्ा समयमा सम्पकय का लावग प्रहरी चौकी 

सबु्िाकुनालाइ मावसक १० वलटर इन्िन उपलब्ि गराउन ेवनणयय िमोवजम उि कायय गररएको । 

•  िडामा सञ्चावलत सम्पणूय आयोजनाको अनुगमन तथा मपूयााँकन गन ेकाम र्एको ।  

• सरसफाइ अवर्यानमा फोहर संकलन र व्यिस्थापन गररएको । 

• नगरपावलका र यएूस आइवडको सहयोगमा १०० जना अवत विपन्न एकल मवहला अपाङ्गता र्एका 

व्यविहरुका लावग खाध्य सरुक्षा काययक्रम िापत आवथयक सहयोग प्रदान गररने तयारी र्एको । 

• विपदबाट प्रर्ावित नागररकहरुलाइ राहत वितरण गररएको । 

• िषौ दवेख वििाद र्एका सडकहरु सहमवतमा खोपने काम गररएको । 

िडा नं १२ 

• िडातहमा र्एगरेका सम्पणुय गवतविविहरु समाबेश गरी रेवडयो जागरण एफ = एम संगको साझेिाररमा  रेवडयो 

काययक्रम टोलटोलमा जागरण िडा कायायलयकै पहलमा संचालन गररएको। 

• बषौदवेख खोला वकनारा अवतक्रमण गरर िसेका िवस्तहरुमा  तटिन्ि गरर नेिारे खोला र इराम खोला वकनारामा 

व्यिवस्थत िसोिासका लागी  मापदण्ड बमोवजम कवछच बाटा वनमायण गरर अवतक्रमण गने कायय रोकेको । 

• िडाका  वर्वरर्ागहरुमा  सडक  ग्रार्ेल गरी िाहै्र मवहना  २५ िटै टोलहरुलाइ  सहज  आित जाित  िनाउ 

सफल र्एको । 

• जनता संग जन प्रवतवनवि काययक्रम   सरुुिात गररएको  साथै संवघय सरकार  प्रदशे सरकार र विवर्न्न वनकाय िाट 

संचावलत आयोजनहरूको वनरन्तर  अनुगमन  गने  काययको थालवन गरेको । 

• िडाकायायलय   र  िातािरण सिुार समाज संगको साझेदारीमा न्यनु आयस्तर र्एका ७५  घरिरुीलाइ  खाद्य 

सरुक्षा काययक्रम  प्रारम्र् गररएको। 

•  प्रदशे सरकारको तोरी व्लक काययक्रम  अन्तरगत  कृषकहरुलाइ ५० प्रवतसत लागत  सहर्ावगतामा   तोरीको 

विउ र  वमवनटेलर तथा   कृवष सामाग्री वितरण  गररएको। 

• लवक्षत िगय काययक्रम अन्तरगत  परापिुय दवेख चपद ैआएका  विवर्न्न जातजातीका िमय संस्कृवत  संरक्षण गनय  

विशेष अनुदान र विपन्न नागररकलाइ  आवथयक सहायता प्रदान गने   व्यिस्थागररएको।  

•  नेपाल रेडक्रस सोसाईवट संगको साझेिारीमा २८ जना  व्यविको वनशपुक मोवतविन्दकुो  शपयवक्रया  र कररि 

३७५ जनालाइ आाँखा उपचारको  सेिा प्रदान गररएको ।साथै सगुर का वदघय रोवगको  वनशपुक  पररक्षण सेिा 

दवैनक रुपमा  प्रारम्र्  गररएको 



35 
 

• नेपाल विदतु  प्राविकरण र  सुखेत उपत्यका खानेपानी संस्थान संगको सहकाययमा  सडकका विचर्ागमा परेका  

पोलहरू र  व्यिस्थापन गने  र  खानेपानी संरचना लाइ व्यिवस्थत गने कायय  सरुु गररएको । 

िडा नं १३ 

• आवथयक विकास अन्तगयत  ३ िटा आयोजनाको सम्झौता र्इय काम संचालन र्इ रहकेो 

•  सामावजक विकास अन्तगयत १ सम्झौता र्इ काम सरुु र्एको २ योजना सवमती गठन र्एको समझौता हुन बाकी 

र्एको  

•  पिूायिारतफय  िषायतका कारण विवग्रएका र र्त्कीएका विवर्न्न सडकहरु ममयत गरी आितजाितमा सचुारु 

गररएको 

•  स्थावनय िावसन्दाहरुको स्िास््य सिुारका लागी पयाि टेवलनवसयन १ जना कमयचारीको व्यिस्थापन गररएको । 

•  िषायतका तथा र्कुम्पका कारण विपदमा परेका िावसन्दाहरुलाइय आवथयक अिस्था सिुारका लागी आवथयक 

सहयोग गररएको । 

• िडामा रहकेा कृषकहरुलाइय पश ु सेिाको लागी सहज तरीकाले काम गनय १ जना पश ु सेिा प्राविविक 

कमयचारीको व्यिस्थापन गररएको । 

• िडाबाट र्एगरेका उपलेखवनय काययहरुुः  

•  टोल विकास संस्थालाइय समायोजन गरी नया टोल विकास संस्था गठन गररएको। 

• िषायत र र्लुपका कारण विपदमा परेका १० जना व्यिी र १ िटा वसचाइय आयोजनालाइय आवथयक सहयोग 

पयुायएको 

• खाि सरुक्षा काययक्रममा यस िडामा रहकेा विपन्न र पछाडी परेका नागररकलाइय छनौट गरी वसफारीस गररएको । 

• िडामा संचावलत योजनाहरुलाइ प्रर्ािकारी रुपमा वडवजटल माध्यमबाट संचालन गने  गरेको  

• िडामा हुनसलने िालवििाह बहुवििाह र मवहला वहसंा दिुेसन जस्ता सामावजक कुररवतका विरुद्धमा िडा 

काययसवमवतले िावषयक कायययोजना बनाइ न्यवुनकरण गनय खोजेको । 

• िडास्तररय योजना वनमायणको क्रममा उपर्ोिा सवमवत र योजना सम्पन्न गदाय िडाकाययसवमवतको अध्यक्ष िा 

वनजले तोकेको व्यवि अवनबाययरुपमा उपवस्थत हुन ेगरेको । 

• आन्तररक स्रोत िवृद्धकालावग िडास्तरमै उद्योग फमय पसल तथा अन्य क्षेर िडाम ैदताय गनय अवनिायय गररएको । 

• िडाबाटै इन्टरनेटको माध्यमबाट घटना दताय तथा एवककृत सम्पवत कर काययलाइ वनरन्तरता वदइएको  

• िडा कायायलयबाट प्रदान गररने आवथयक प्रशासवनक तथा प्राविविक सेिाहरुमा जनप्रवतवनवि तथा 

कमयचारीहरुबाट स्थावनयबासीहरुलाइ मसु्कान सवहतको सेिा प्रिाह गरेको  

• यस िडामा काययरत कमयचारीहरु आफ्नो पेशाप्रवत इमान्दार र् ैतोवकएको वजम्मेिारी परुा गरेको 

• यस िडाको आवथयक सामावजक प्रशासवनक र सांस्कृवतक पररितयन र रुपान्तरण गनय यस िडाका जनप्रवतवनवि 

तथा कमयचारीहरुले ऐन कानुनको पररविवर्र रवह कामगरेको  

• यस िडामा र्एका मलु सडक तथा सहायक सडकहरु ममयत संम्र्ार गरी िडाका िावसन्दाहरुलाइय आित 

जाितमा सहजता गराएको  

िडा नं १४ 
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• १९१ जना जेष्ठ नागररकलाई सम्मान 

• ८ वक०वम० सडक सफाई 

• वनशपुक दन्त तथा आाँखा वशविर 

िडा नं १५ 

• र्कारोसिुार िाख्राकोखोर सिुार,पशकुो लावगरेविज भ्यावलसन तथा औषविवितरण र वसचाइयपोखरी वनमायण 

उन्नत जातको डाले घााँसको विरुिा खररद,तरकारी विउविजन खररद । 

• िालिावलका,अपाङ्ग, जनजाती, मवहला, जेष्ठ नागररक,दवलत, यिुा तथा खेलकुद,सतु्केरीका लागी कोसेली 

वितरण,  

• िडमारहकेा मठमवन्दर चचय, टोलवबकास संस्था 

• विपदकोष,अवथयङ्जडान,अवर्मुखीकरण काययक्रम,सामाग्रीखररद,सरसफाइ,राहत वितरण । काययन्ियनको चरणमा 

• जेष्ठ नागरीक सम्मान 

िडा नं १६ 

• बाल वदिशको उपलक्ष्यमा अन्तर वबद्यालय स्तरीय हावजरी जिाफ प्रवतयोवगता संचालन। 

•  जेष्ठ नागररकहरु लाइय न्यानो कपडा वितरण गरी सम्मान । 

•  टोल वबकाश संस्था पनुयगठन । 

•  वतज विशेष काययक्रम संचालन । 

 

ख . किकभन्न शाखागत उपलब्िीहरु 

कशक्षा यूिा तथा खेलिूद शाखा 

• lgoldt k|wfgfWofks a}7s / zfvf k|d'vsf] hfkfg e|d0fsf] cg'ej cfbfg k|bfg 

• sIff $ / % sf] gofF kl/dflh{t kf7\oqmdsf] Ps lbg] cled'vLs/0f 

• ljBfnosf k|wfgfWofks / n]vf x]g]{ lzIfs jf sd{rf/LnfO{ n]vf Joj:yfkg ;DaGwL Ps 

lbg] tflnd 

• b/aGbL sd ePsf / Go"g ePsf ljBfnox?df sIff !) sf] c+u|]hL, ul0ft / lj1fg ljifosf] 

P;=Pn=;L= nlIft cgnfOg a':6/ -er'{cn_ sIff ;~rfng eO/x]sf]  

• j8fsf] Pp6f ljBfnosf] cfwf/e"t txdf cWoog ug]{ afnaflnsfsf nflu ;+lut / g[To 

sIff ;xhLs/0f sfo{ ;~rfng eO/x]sf] 

• k|f/lDes sIffdf cWoog/t\ afnaflnsfx?sf] k9fO ;Lk ljsf;sf nflu s]xL ljBfnosf 

k|f/lDes sIffdf 5fkfdo sIffsf]7fdf lgdf{0f sfo{ ;~rfng eO/x]sf] 

• k/LIf0fsf] ?kdf o; aif{ $ j6f ljBfnox?df lzIfssf] pkl:yltsf] cgnfOg 6«oflsª ug]{ 

sfd z'? eO/x]sf] 

• gu/kflnsfdf /x]sf ljBfnox?sf] /fd|f cEof;x?nfO{ ;d]6]/ j[Q lrq tof/ ug]{ sfo{qmd 

;~rfngdf 

• ;8ssf] hf]lvddf k/]sf ljBfnox?sf] cufl8 6«flkms ;+s]tx? /fVg] sfd cufl8 a9]sf] 

• sIff $ / % sf] :yfgLo ljifosf] kf7\ok':ts / k|f/lDes afnljsf;sf] >f]t ;fdu|L lgdf{0f 

ug{sf nflu cfjZos sfo{ cufl8 a9]sf] 
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• dfWolds ljBfnodf lj1fg k|of]uzfnf / k':tsfnosf] Joj:yfkgsf nflu cfjZos sfo{ 

cufl8 a9]sf] 

• sd b/aGbL ePsf / ljBfyL{ rfk a9L ePsf ljBfnox?df Psd'i6 cg'bfg / :jod\ ;]js 

lzIfs cg'bfg ljt/0f ug]{ sfo{ cl3 al9/x]sf] 

• ;fd'bflos ljBfnodf k|wfgfWofks Joj:yfkg ug{sf nflu cfjZos sfo{ljlw, ;+:yfut 

ljBfnosf] :yfkgf, :t/Ls/0f / juL{s/0fsf nflu cfjZos kg]{ sfo{ljlw, v]ns'b ;~rfng 

tyf Joj:yfkg;DaGwL sfo{ljlw / lzIff ljsf; sf]if ;~rfng tyf Joj:yfkg sfo{ljlwsf] 

d:of}+bf tof/ ul/Psf] 

• ;fd'bflos l;sfO s]Gb|dfkm{t ljBfno eGbf aflx/ /x]sf afnaflnsf / !% b]lv ^) aif{sf 

lg/If/x?sf] tYof+s ;+sng sfo{ z'?jft ePsf]  

• ljBfno cg'udg tyf ;'kl/j]If0f / lzIfssf] k];fut Ifdtf ljsf;df ;xhLs/0f 

• /fi6«klt z}lIfs ;'wf/ sfo{qmd cGtu{t ejg lgdf{0f / ICT sf] nflu 5gf}6df k/]sf 

ljBfnox?af6 sfo{ ;~rfng ug{ ;xhLs/0f z'? ePsf] 

• k|To]s ljBfnodf slDtdf Pp6f afnljsf; s]Gb| :yfkgf ug]{ / afnljsf;df a9L ljBfyL{ 

ePsf ljBfnodf sd ljBfyL{ ePsf / w]/} lzIfs ePsfaf6 cfjZostf cg';f/ lzIfs 

Joj:yfkg ug]{ sfd lgoldt /x]sf] 

• gu/kflnsfdf cg'dlt ljgf ;~rfngdf /x]sf dG6]Zj/L jf rfON8 s]o/ ;]G6/x?sf] lgodg 

ul/Psf]  

• gu/kflnsfdf cg'dlt ljgf ;~rfngdf /x]sf 6\o"zg tyf sf]lrË ;]G6/ tyf 5fqfjf;x?sf] 

lgodg ug]{ sfo{ hf/L /x]sf]  

• ljBfnosf] vfg]kfgL, :jf:Yo / ;/;kmfOsf]] cj:yf cjnf]sg tyf k[i7kf]if0f k|bfg ul/Psf] 

• lzIffsf] !) aif]{ lzIff If]q of]hgfsf] ;/f]sf/jfnf kIfx?aLr 5nkmn / cGt{{lqmof ul/Psf] 

tyf clGtd ;Dkfbg / k|sfzgsf] qmddf /x]sf] . cfly{s aif{ @)&(÷)*) sf] ah]6 tyf 

sfo{qmd pSt of]hgfsf] cfwf/df lgdf{0f eO{ sfof{Gjogdf cfO/x]sf] . 

 

स्िास््य शाखा 

• मवहलाहरुका लागी पाठेघरको लयान्सरको वस्क्रवनङ्ग वशविर सञ्चालन  

• कोवर्ड १९ विरुद्ध वनयवमत खोप प्रदान तथा PCR र Antigen पररक्षणलाई वनरन्तरता 

• खोपको QR Certificate Verification   

• प्रदशेमै पवहलो पटक स्िास््य संस्था स्तरमा eLMIS काययक्रम सञ्चालन 

• FCHV लाई यातायात र स्िास््य वबमा 

• गर्यिवतलाई वनशपुक वर्वडयो एलस रे, सतु्केररलाई एम्बुलेन्स सेिा तथा रु १००० बराबर पोषण खचय 

• मवहलाहरुका लागी हरेक स्िास््य संस्थाबाट सेवनटरर प्याड वितरण  

• EHIRRS संचालन 

• आाँखाको मोवतविन्द ुवस्क्रवनङ्ग तथा शपयवक्रया 

• आमाको माया एप काययक्रम सञ्चालन 

• खोप वललवनक तथा गाऊ घर वललवनक सदुृढीकरण 

• गर्यिवत मवहलाको वनशुपक वर्वडयो एलस रे सेिा 

• गर्यिवत मवहलाको वनशुपक वर्वडयो एलस रे सेिा 

• वनशपुक एम्िलुेन्स सेिा सञ्चालन उत्तर प्रसवुत घरर्ेट सेिा 
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• जेष्ठ नागररक र विपन्न िगय विमा काययक्रम सतु्केरी पोषण काययक्रम 

• बवृद्ध अनुगमन काययक्रम  

• आमाघर स्थापना, न्य ुिनय कनयर संचालन, SBA तावलम सञ्चालन 

• नगर अस्पतालमा मात ृतथा निजात वशशु स्याहार सेिा सदुृढीकरण 

• ग्रावमण अपट्रासाउन्ड सेिा सञ्चालन प्रकृयामा 

• आमा समहुको सदुृढीकरण तथा स्िास््यकमी पररचालन 

• स्िास््यकमीहरुको क्षमता अवर्बवृद्ध काययक्रम(HMIS, DHIS2, eLMIS, ERIRRS) 

• स्िास््यकमीहरुको क्षमता अवर्बवृद्ध काययक्रम(HMIS, DHIS2, eLMIS, ERIRRS) 

• स्िास््य संस्थाको न्यनुतम सेिा मापदण्ड कायायन्ियन तथा व्यिस्थापन 

• सचुना सामावग्र प्रसारण तथा रेवडयो संिाद काययक्रम 

• पणुयखोप  सवुनवितता तथा वदगोपना  

• विद्यालय नसय सदुृढीकरण काययक्रम 

• स्िास््य ड्यास िोडय काययक्रम 

• नगर अस्पताल सेिा ब्यिस्थापन  

ओ वप वड सेिा पाएका जम्मा संख्या: २६०४ क्षयरोग उपचार पाएका जम्मा संख्या: १६ 

Dengue Positive र्ई उपचार पाएका संख्या: ८४ Dengue पररक्षण संख्या: २२२ 
 

 

पशु पन्छी कििास शाखा 

• कणायलीमा पवहलो पटक दवेखएको बंगरुमा संक्रमण हनुे अविकन स्िाइन वफिर रोगको नमनुा संकलन, प्रेषण काययमा 

रोगलाई वनयन्रण गनय वबवर्न्न काययक्रम सञ्चालन गरेको । 

• संघ र प्रदशेसाँग समन्िय गरी गाई, र्ै ाँसी, बाख्रा, बंगरु, कुखरुा र कुकुरमा दवेखने महामारीजन्य रोग रोकथाम गनय वनयवमत 

खोप काययक्रम सञ्चालनको प्रवक्रयामा रहकेो । 

• पशपुन्छी विकास वनदशेनालय, कणायली प्रदशे, सखुतेसाँगको साझेदारीमा यस नगरका सम्पणूय िडाहरुमा पशपुन्छीहरुको 

त्याङ्क संकलन गन ेकायय र्ई रहकेो । 

• िडा कायायलय, िी.न.पा. १३ बाट पश ुस्िास््य सेिा प्रिाह थप र्एको । 

• सामदुावयक गाई/गोरु तथा कुकुरहरुको आकवस्मक औषिी उपचार सेिालाई प्राथवमकताका साथ कायय गद ैआएको । 

• सामदुावयक गाई/गोरु तथा कुकुरहरु व्यबस्थापनमा आबश्यक समन्िय गरी व्यबस्थापनमा सहयोग गद ैआएको । 

• घासको विरु वितरण । 

• पश ुस्िास््य वसविर संचालन  

• र्ेडा/बाख्रामा वप.वप.आर. वबरुर्द्को खोप 

िृकि कििास शाखा 

• नगरमा कृवष उत्पादनमा जोड वदनका २२ गोटा नया कृषक समहु दताय गररएको छ । साथै कृषकलाई ५०% 

अनुदानमा तरकारर बाली वबउ,छयाउ वबउ वितरण र  ढुिानी अनुदानमा ८० वलिन्टल आल ुवबउ वितरण गरेकोले 

तरकारी तथा आल ुखेतीको क्षेर विस्तार र्एको छ। 

• िान,तरकारी र गाँहुमा विवर्न्न प्रकारका रोग वकराको प्रकोप बढेकाले बावल संरक्षणका लागी आिश्यक सपलाह 

सझुाब,विषावद वितरण तथा थप सेिाका लागी कृवष वनदशेनालय संग समन्िय गररएको ।  

• प्रङ्गारीक खेवत प्रबद्धनका लागी तावलम तथा सामाग्री (जैविक मल ) वितरण। 
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• नगरवर्र बढ्दो शहररकरणलाई ध्यानमा राखी पोषण संिेदन वशल कृवष उत्पादनका काययक्रम हरु संचालन का 

लागी शहरी क्षेरमा कौवश खेतीका लागी आिश्यक सपलाह सुझाब वदएको । 

मवहला तथा बाल बावलका शाखा 

• पणुय अशि अपागंता र्एका व्यवत्तहरुको समस्यालाई मध्यनजर राख्द ै (क) िगयको अपागंता पररचय-पर 

सम्िवन्ित व्यवत्तको घरदलैो गई उपलव्ि गराउने गररएको ।यस अिविमा मार १०२ जना लाई पररचय पर 

वितरण ।   

• अपागंता पररचय-पर काययलाई वछटो छररतो तररकाले वितरण गने गररयको 

• ज्येष्ठ नागररकहरुका लावग सञ्चालनमा रहकेा वदिा सेिा केन्रहरुको अनुगमन गरर आिश्यक सहयोग गन े

गररयको ।  

• िीरेन्रनगरमा रहकेा बालगहृरु अनुगमन गरी नेपाल सरकारको  

• मापदण्ड विपररत संचालनमा रहकेा बाल गहृहरु बन्द गरी उि बाल गहृमा रहकेा बालबावलकाहरुलाई पररिारमा 

पनुरस्थापना गने कायय र्एको । 

• वतज वबशेष काययक्रमबाट सम्पणुय मवहला कमयचारी तथा जनप्रवतवनिीमा शरु्कामना प्रदान गने र्ािनाको विकास 

र्एको 

• िीरेन्रनगर नगरपावलका िडा नं १२ का २ जना बालबावलकाहरुलाई राविय बाल अविकार पररषदक्ो समन्ियमा 

काठमान्डौ पठाईएको । 

• िीरेन्रनगर नगरपावलका िडा नं १२ का २ जना अपाङ्गता र्एका व्यवत्तहरुलाई कृवरम खटु्टाका लागी अपाङ्ग 

बाल अस्पताल तथा पनुरस्थापना केन्र काभ्रेमा पठाईएको । 

• औषवि उपचारको अर्ािमा छटपटाएका एक जना १ जना िीरेन्रनगर ३ का बालक हमेराज थापालाई उपचारमा 

सहयोग गरेको । 

• राविय जेष्ठ नागरीक वदिशमा १०० जना लाई सम्मान काययक्रम हवलयलस र दोसपला । 

• अन्तरराविय जेष्ठ नागरीक वदिशमा ६० जना जेष्ठ नागरीकलाई सम्मान । 

• यस नगरपावलकको १ ,२ ,४ ,५, ६, ७ ,८ ,१०, १२ ,१३ र १४ िडामा रहकेा िडा बाल संरक्षण सवमतीको 

बैठक िाल सरक्षंण सवमवतका पदाविकारीहरु लाई िाल संरक्षण र िाल वििाहा न्यवुनकरण सम्िवन्ि 

अवर्मवुखकरण काययक्रम सम्पन्न गररएको ।  

• बालश्रम मिु पावलका वनमायणका लागी सरोकारिाला वबच अन्तरवक्रया काययक्रम सम्पन्न । 

• लैङ्वगक वहसंा विरुद्ध १६ वदने अवर्यान संचालन 

•  िैक खाता छोरीको सरुक्षा वजिन र्रीको काययक्रम अन्तगयत आिद्ध छोरीहरुको खातामा जम्मा गरेको । 

सहिारी तथा सर्ाज िल्याण शाखा 

• िीरेन्रनगर नगरपावलका को क्षेराविकारवर्र रहकेा २२१ िटा सहकारी संस्थाहरुको यस आ.ि. को पौष मसान्त 

सम्म अद्यािविक गररएको त्याङ्क अनुसार सहकारी संस्थाको िगीकृत गररएको ।  

• नेपाल सरकारले वलएको संस्था एवककरणको नीवत अनुरुप यस न.पा. मा संस्था एवककरणका काययहरु र्ईरहकेो 

छ। 

• सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी वनयमािली २०७५ बमोवजमका व्यिस्थाहरु कायम राख्नका लावग सहकारी 

संस्थाहरुलाई जानकारी गराएकोमा विवनयम संशोिनको प्रवक्रया परुा गरर आएका सहकारी संस्थाहरुको विवनयम 

संशोिनको कायय गने गरेको । 
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• यस कायायलयको वनयमन क्षेराविकारवर्र रहकेा सहकारी संस्थाहरु मध्ये पौष मसान्तसम्ममा २५  िटा सहकारी 

संस्थाहरुले लेखा पररक्षण र  िावषयक सािारण सर्ा सम्पन गरी कायायलयमा प्रवतिेदन पेश गरेको ।  

• विगतका आ.ि.मा सहकारी संस्थाहरुको वनयमन सम्बन्िी स्पि वनदवेशका नर्एको हुाँदा प्रणालीगत प्रवतिेदन र 

दावखला प्रवतिेदनको आिारमा संस्थाहरुको वनयमन गने गररएको । 

• यस आ.ि.मा  सहकारी विर्ागले जारी गरेको सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन तथा सपुररिेक्षण वनदवेशका २०७७ 

को दफा ३० बमोवजम ३ सदस्यीय वनयमन तथा अनुगमन स्थलगत वनयमन कायय र्इरहकेो 

• सहकारी संस्थाहरुको त्याङ्क अद्यािविक गने कायय गरेको । 

• यस नगरपावलकाको क्षेराविकार वर्र रहकेा सहकारीहरुको सहकारी विर्ागबाट प्राप्त फमेट अनुसारको वििरण 

तयार गरर विर्ागमा पठाइएको । 

• प्रदशे सरकार वनयामक रहने र यस नगरपावलका वर्र काययक्षेर रहने सहकारीलाई समेत एवककरण गनयका लावग 

प्रोत्सावहत गरर  सहकारी संस्थाहरु एवककरणको लावग परामशय गने कायय वनयवमत रुपमा गरीएको । 

• सहकारी संस्थाहरुमा आईपरेका विवर्न्न समस्याहरु समािान गररएको । 

• आ. ि.०७९/०८० को िावषयक स्िीकृत काययक्रम तफय  ३ िटा काययक्रमको सहकारी संस्थाहरुलाई प्रस्तािना पेश 

गने सम्बन्िी सचूना प्रकाशन गररएको । 

• गत आ ि मा नै काययक्रम सम्पन्न र्इ वििरण पठाइएकोमा गरीि पररिार पररचय पर तयार गरर नगरपावलकामा 

प्राप्त र्एको र वितरणको क्रममा रहकेो । 

•  मवहला स्िरोजगार काययक्रम अन्तगयत विवर्न्न १० िटा वशषयक (ढाका, व्यवुटपालयर, अचार, वसलाई, पेवन्टङ, 

िायररङ, सेकुररटी, पलवम्िङ अन्य) मा साियजवनक सचूना आव्हान गररएकोमा विवर्न्न  िडाहरुबाट ढाका १८ 

जना व्यवुटपालयर २३९ जना अचार ५८ जना वसलाई २११ जना सेकुररटी २१  जना गरर ५४७ र्एकोमा 

सहर्ागीहरु छनोटको क्रममा रहेको । 

• यस अवघ तावलम वलएका विवर्न्न ४५ जनाहरु विच व्यिसाय उन्मखु अन्तरवक्रया सञ्चालन गररएको 

• विवनयोवजत बजेट को कायायन्ियनका लावग साियजवनक सचुना प्रकाशन गरर प्रवििी  हस्तान्तरण तफय  र 

साझेदारी अनुदान तफय को काययक्रमका लागी  छनोटको क्रममा रहेको । 

• ढाका िनुाइ काययक्रमलाइ व्यिवस्थत गनयका लावग स्िलगानी र स्िउत्पादनमा रहकेो 

• हाल सम्म १४,८४२। जनाको र्मूी विवहनको लगत संकलन गररएको, 

• हालसम्म िडा नं १ ८ ६ १५ र १६ को र्मूी विवहन लगत संकलन सम्िवन्ि कायय सम्पन्न गररएको र हाल िडा 

नं ११ को लगत संकलनको कायय र्इरहकेो । 

• हालसम्म िडा नं २, ४, ५, ११, १२, १४ का र्वूम विवहनहरुको फाइलहरु प्राप्त र्एका छन् ।३,७,९,१०,१३  

का फाइलहरु प्राप्त हुने क्रममा रहेका छन् । 

स्थानीय कििास िोि पररचालन तर्म  

ऋण लगानी  २१०००। 

असवुल १८७६२८१।     सािा  १६५७६५९।   व्याज २१८६२२ 

लािावन्ित संख्याुः ६४ जना 

• साझेदारी विकास कोष पररचालन तफय  
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ऋण लगानी २१७००००। 

            असलुी  १२८१५६८।    सािा ११०००००।    ब्याज १८१५६८।  

लािावन्ित सख्या  ५२ जना 

सर्ाकजि सूरक्षा पन्जीिरण शाखा 

उपलब्िी राख्ने 

आ.व. २०७९/८० को प्रथम त्रैमालसकमा रु ९५५४९५३६ सा.सु भत्ता वविरण गने बैकमा लनकसा गरीएको 
आ.व. २०७९/८० को प्रथम त्रैमालसकमा रु ९५५४९५३६ सा.सु भत्ता वविरण गने बैकमा लनकसा गरीएको 
आ.व. २०७९/८० को र्दोस्रो त्रैमालसक सम्ममा 
 

 
 

पूिामिार कििाश शाखा 

 

 

• विवर्न्न योजना हरुको सरे्, वडजाइन, लागत अनमुान, वबल र काययसम्पन्न प्रवतिेदन तयारी गने कायय 

गररएको 

• वनरन्तर रुपमा योजनाहरुको अनगुमन र नयााँ योजनाहरुको सम्र्ाव्यता अध्यन गने कायय गररएको| 

• सम्पन्न र्एका योजना हरुको NDT गन ेगररएको नयााँ वनमायण हुने र्िनको GPS Location वलने 

गररएको 

भिन तथा िस्ती कििास तर्म  

क्र. 
स. 

वववरण सख्यां  कैहफयि 

१ नक्सा र्दिाय  ३४२ 
 

२ आंलशक नक्सापास ४१२ 
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३ पूणय नक्सापास ३२३ 
 

४ लनमाणय सम्पन्द्न प्रमाणपत्र ४४४ 
 

५ मापर्दण्ड िागुहुनु पूवयको नक्सार्दिाय ५२ 
 

६ मापर्दण्ड िागुहुनु पूवयको नक्सापास ५४ 
 

७ ग फारम लसफाररस, वववाहर्दि जग्गा रेखाड्ढन, गुरुयोजना सडक 
रेखाड्ढन र अन्द्य सावयजलनक जग्गा रेखाड्ढन कायय 

१९६ 
 

८ सम्वक्षन्द्धि घरधनीिाई परामशय हर्दई फाईि बुझाईएको ४६४ 
 

 

योजना तथा िातािरण शाखा 

➢ योजना ब्यिस्थापन सफ्टियरिाट हाल सम्म विषयग क्षेर अनुसार दहेाय बमोवजमको संख्यामा आयोजना तथा 

काययक्रमको सम्झौता, कायायन्ियन र र्िूानी ब्यिस्थापन गरेको ।  

• कायायलय संचालन ३१ िटा काययक्रमको    रु. ७३७७७५५.१२ 

• िातािरण विपद ४१ िटा काययक्रमको     रु. २२१६४८५.५४ 

• सामावजक विकास १०९ िटा काययक्रम    रु.९३८६२६७.८८ 

• आवथयक विकास ५१ िटा काययक्रम     रु.२३५७८७५.२५ 

• साियजवनक सेिा तथा सुशासन ४१ तफय     रु.२१३२५१६.६० 

• पिूायिार विकास तफय  २१७ िटा     रु.२७९६१४१५.७९ 

• मखु्यमन्री रोजगार काययक्रम तफय  १६ मध्ये २ िटा  

जम्र्ा ५३२ 

➢ अनुगमन सवमवतिाट अियिावषयक अिविमा २१ िटा आयोजना तथा काययक्रम अनुगमन गरर रवनड विल तथा 

फरफारक वसफाररश गरेको छ ।  

➢ नगर सर्ािाट स्िीकृत अविकांश योजना तथा काययक्रम वनिायरीत समयमै सम्पन्न गराउन समय समयमा नगर 

प्रमखु सवहत अनुगमन सवमवतिाट वनदशेन िैठक र्एको ।  

➢ आयोजनाको रवनड विल तथा फरफारक गने क्रममा अनुगमन सवमवतले ७ िटा िैठक िसेको छ । 

➢ मखू्य शहरी खपुला क्षेरको सर सफाईका लावग ६ जनाको छुटै टोवल िनाई वनयवमत सडक नाला र चौर तथा 

झाडी सफा कायय गद ेआएको । 

➢ िडाहरुलाई पणुय सरसफाई टोल घोषणा गने सम्िन्िमा िडा अध्यक्ष र िडा सवचिहरुलाई अवर्मवुखकरण 

काययक्रम ।   

➢ बुल बुले तालमा िहृत सर सफाई अवर्यान संचालन ।  

➢ नगर वर्रका साियजवनक सौचालयहरुको  िातािरण तथा विपद ब्यिस्थापन र सामावजक सवमवतिाट संयिू 

अनुगमन गरर सिुारका लावग सुझाि दीएको ।  

➢ SNV/ सनु्दर नपेाल, मीर समाज, अन्तर वनर्यर समाज, यवूनसेफ लगाएत विवर्न्न संघ संस्थाहरुलाई विपन्न 

िस्ती, विद्यालय, स्िास््य संस्थाहरुको  खानेपानी , सरसफाई  तथा स्िछछता सिुार तथा ब्यिहार पररितयनका 

लावग जनचेतना काययक्रममा पररचालन ।  

➢ उपत्यका वर्रका सिै िडाहरुमा सशपुक फोहरमैला ब्यिस्थापन गनय सहजीकरण गद ेआएको ।   
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➢ िडा नं १ को गैरी , िडा नं ४ को कृष्ण टोल र  गैरी टोललाई पणुय सरसफाई यिू टोल घोषणामा सहजीकरण 

गरेको ।  

➢ मानि मल मरु ब्यिस्थापन वनयमािली िनाई पयाण्डफील साइटमा वनवमयत दीशा जन्य लेदो ब्यिस्थापन 

प्लान्टको ब्यिस्थीत संचालन गद ेचाल ूआ ि मा मार सो प्लान्टिाट रु ४६७०००। सेिा शपुक असलूी गरेको ।   

➢ नगरवर्र मतृ अिस्थामा फेला परेका गाइ गोरु कुकुर विराला जस्ता १५६ जन्तुको वसनो ब्यिस्थापन तथा 

लािाररस मावनसको लासको सतगत वििरण 

➢ नगर वर्र लगाइएका विरुिाहरुको गोडमेल वसंचाई तथा संरक्षणको ब्यिस्था वमलाइएको ।  

➢ विरुिा संरक्षणमा अन्तरवनर्यर समाजलाई पररचालन गररएको ।  

➢ नगर वर्र छाडा रहकेा ३४० गाई गोरुलाई ब्यिस्थापन गनुयका साथै समजीघाटमा वनवमयत गौशालालाई संचालन 

शरुु गराएको । (हुम्ला १६१, दलैेख ५३, गौशाला १३४) 

➢ विपदको ब्यिस्थापनका लावग आपतकावलन केन्र संचालन काययविवि तयार गरर केन्रको ब्यिवस्थत संचालनमा 

पयाएको ।   

➢ नगरमा हुन सलने विपद ब्यिस्थापनका लावग विपद ब्यिस्थापन रणनीवत, विपद पिुय तयारी तथा प्रवतकायय 

योजना, मनसनु पिुय तयारी योजना जस्ता दस्तािेज वनमायण गरर योजना िद्धरुपमा विपद ब्यिस्थापनका लावग 

कायय गद ेआएको ।  

➢ नगरको विपद ब्यिस्थापन स्ि मपूयांकन गरर संस्थागत सिुारको प्रयास गररएको ।  

➢ नगरमा र्एको र्ारी िषायत लगाएत विवर्न्न विपदिाट प्रर्ावित २०० घर पररिार लाई नगरपावलकािाट 

१११५०००। राहत वितरण गनयका साथै नेपाल रेडक्रस अन्तरगतको Join पररयोजना माफय त पूणय क्षेत्ती र्एका 

६९  घरलाई रु ५०००। दरले राहत वितरणमा सहवजकरण । 

➢ नगरपावलकाको सहवजकरण तथा तयार नेपालको सहयोगमा िातािरण सिुार समाज माफय त खाद्य सरुक्षा र्ोगेका 

१६ िडाका विपन्न १००० पररिारका लावग प्रवत पररिार २०५००। का दरले वनसतय अनुदान वितरणका लावग 

तयारी रहकेो ।  

➢ तयार नेपाल माफय त अग्नी वनयन्रणका कररि रु ३० लाख   िरािरको आिवुनक थप उपकरण सहयोग वलइ अवग्न 

वनयन्रकका लावग सो को प्रयोग सम्िन्िी अवर्मवुखकरण काययक्रम संचालन । 

➢ नेपाल रेडक्रस अन्तरगतको ज्िाइन पररयोजनासंग सहकायय गद ेप्रत्ये िडाहरुमा स्ियंसेिक तयार गनय CADRE, 

प्राथवमक उपचार  लगाएत विवर्न्न क्षमता विकासका तावलम र िडा स्तरीय विपद ब्यिस्थापन सवमवततको 

क्षमता विकास र कृयावशलताका लावग विवर्न्न गवतविविहरु संचालन गद ेआएको ।  

➢ नगरपावलकाको दमकल टोवललाई २४ सै घण्टा पररचालन गनय तत्पर गराउंद ै चाल ू आ ि को हाल सम्म ९ 

स्थानमा लागेको आगो वनयन्रणमा वलन सफल र्एको ।  

आन्तरीक लेखा पररक्षण शाखा 

• आ.ब. २०७८/०७९ को आन्तररक लेखापररक्षण कायय सम्पन्न र्एको 

• आ.ब. २०७९/०८० को प्रथम रैमावसक लेखापररक्षण सम्पन्न ।  

• लेखा सवमवतको ४ िटा बैठक सम्पन्न ।  

राजस्ि शाखा 

•  यस नगरपावलका क्षेर वर्र व्यिसाय सञ्चालन गरी रहकेा तर नगरपावलकामा व्यिसाय दताय नगरी व्यिसाय कर 

समेत निझुाउने व्यिसायीहरुलाई कर िझुाउन पराचार गररएकोमा व्यिसाय दताय गरी कर िझुाउने 

व्यिसायीहरुको संख्यामा अपेक्षाकृत रुपमा िवृद्ध र्एको । 

•  दवैनक रुपमा प्रर्ाकारी सेिा प्रिाह र्एको। 
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•  दवैनक, मावसक र िावषयक रुपमा िडागत तथा नगरपावलकािाट असलुी/उठेको आयको प्रवतिेदन तयार गरी पेश 

गरेको । 

• िीरेन्रनगर वसटी बसपाकय मा रहकेा सटरमा व्यिसाय सञ्चालन गरी रहकेा व्यिसायीहरु संग सम्झौता गरी सटर 

र्ाडा(राजश्व) उठाउने कायय र्ई रहकेो । 

• नगरपावलकाको राजश्व िवृद्ध गने उर्द्ेश्यले घर िहाल कर उठाउनका लावग िडा कायायलय संग पराचार तथा 

समन्िय र्एको।  

• वसटी बसपाकय मा रहकेा सटरहरुमा व्यिसाय सञ्चालन गरी िसेका व्यिसायीहरु संग सम्झौता गरी सटर र्ाडा 

संकलन गररएको । ( जम्मा ५६ सटर मध्ये ९ िटा सटर खाली, ३६ सटरको र्ाडा संकलन र्एको र ११ िटा 

सटरहरुको र्ाडा संकलन हुने प्रवक्रयामा रहकेो ) 

 

आथीि प्रशासन शाखा 

• सरलरुपमा काययसम्पादनमा  समन्िय । 

• प्रकृया पगुी आएका काययहरुको यथावशघ्र काययसम्पादन । 

• बेरुज ुफर्छ्यौट, सम्पररक्षण । 

• कोष तथा लेखा वनयन्रक कायायलय र प्रदशे लेखा वनयन्रक कायायलय संग समन्िय गरी बजेट वनकासा। 

• आन्तररक लेखा पररक्षण । अवन्तम लेखा पररक्षण र्एको । 

• अन्य कायायलयको व्यिस्थापवकय कायय सम्पादन । 

• तालकु वनकायहरु मन्रालय, विर्ाग, म.ले.वन.का. समन्िय । 

प्रशासन शाखा 

• दवैनक प्रशासन संचालनमा समन्िय 

• कमयचारी वििरण अध्यािविक 

• केही तावलम काययक्रम आयोजना समन्िय 

• कानून सचेतना काययक्रम संचालन 

• वलजा र फरािको िावषयक वििरण 

• नगरपावलकामा पणुय रुपमा ई हावजर लाग ुर्ई िडाहरुमा लाग ुगने प्रवक्रया सरुु र्ईसकेको । 

 

किकभन्न िडा सकर्कत र शाखाहरुिाट आएिा सर्स्या तथा अपेक्षाहरु 

१ िडा िायामलय तर्म  

• नगर योजनाको िस्ती विकास योजना अनुसार बाटोको लगत कट्टा गरर बाटोको नलशांकन गने कायय हाल सम्म 

नर्एकाले योजना सञ्चालनमा समस्या र्एको । िडा नं १, १२ 

• कायायलयको आफ्नो र्िन प्रयोग गनय नसवकएको हाल प्रयोग गरररहकेो र्िन सानो हुाँदा सेिा प्रिाह र िसाइ 

व्यिस्थापनमा असवजलो र्एको ।िडा नं १,४,१० 

• कायायलयको कायय चापको अनुपातमा कमयचारी संख्या न्यनु हुाँदा सेिा प्रिाहमा समस्या र काययिोझ अनुसार 

कमयचारीहरुलाई प्रोत्साहन नीवत नर्एको । िडा नं १, ३,६,९,१०,११,१२ 

• काययलयको आफ्नो सिारी सािन नहुाँदा कायायलय दवैनक राजश्व दावखला तथा अन्य प्रशासवनक कामकाज गनय 

समस्या र्एको । िडा नं १ 
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• विगतका आ ि हरुमा न.पा बाट फोहरमैला व्यिस्थापनमा थप ५० प्रवतशत रकम अनुदान प्रदान हुद ैआएको 

रकम यस आ.ि. दवेख कट्टा गररएकोले फोहरमैला व्यिस्थापनमा काम गने कमयचारीका लावग तलब र गाडी ममयत 

तथा इन्िनको व्यिथापनमा समस्या र्एको । िडा नं १ 

• उपर्ोलत्ता सवमवतहरु सिै दक्षता नर्एको र उनीहरुलाइ तावलमको अर्ाि र्एको । िडा नं २,५,९,१०,१२ 

• कमयचारीको क्षमता विकासका तावलम तथा कमयचारीहरुको मनोिल िढाउने उत्पे्ररणात्मक काययक्रमहरु संचालन 

नर्एको र हाल गनुय पने । िडा नं २, ४, ७,९,१२,१३,१५ र १६ 

• कामकाजमा कमयचारीहरुलाई खटाउदा क्षमता अनुसार खटाउनु पने । िडा नं २ 

• िडामा बसेका कमयचारीहरु र शाखामा बसेका कमयचारीहरुको आलोपालो गनुय पने । िडा नं २ 

• उपर्ोिा सवमवत गठन तथा टेन्डर प्रवक्रया समयमा हुन नसलनु । िडा नं ४ 

• िडा कायायलय िाट र्ए गरेका योजना संचालनका कायय प्रशासवनक कायय, राजश्व संकलनका सन्दर्यमा वनयवमत 

अनुगमन मपुयांकन र पषृ्ठपोषण हुनुपने, िडा नं ४ 

• िीरेन्रनगर नगरपावलका साथै सम्पणूय िडाहरुले आफनो विशेषता झवपकने गरर पययटन व्यािसाय, कृवष, उिोग, 

खेलकुद, सरसफाइय लगायत कुनै पवन क्षेरमा पााँच िषयमा दवेखने गरर एउटा गौरिको पञ्चिवषयय योजना बनाइय 

यहााँका नागररकको जीिनस्तरनै पररितयन दवेखने गरर योजना र काययक्रम पयाउनुपने । िडा नं ५ 

• खोला,नदी अवतक्रमण सडकमा सिारी सािन पावकय ङ व्यिस्थापन, सडकमा रहकेा वनमायण सामाग्रीहरुको 

व्यिस्थापन विषयमा िी.न.पा कायायलय बाट स्पि योजना सवहत कायायन्ियनमा पहल गररवदनुपने ।  िडा 

नं ५ 

• ५ नं. िडामा रहकेो नेपाल रावष्ट्रय माध्यवमक वििालयमा दरबन्दी अनुसार वशक्षक व्यिस्थापन नहुदााँ वशक्षको 

गणुस्तर खस्कद ैगएको अिस्था नागररकलाइय वििालयप्रवत विश्वास हट्द ै गएकोले आिश्यक गवणत,विज्ञान र 

अङगे्रजी वशक्षकको व्यिस्था गररवदनुपने । िडा नं ५ 

• सामाजीक विकास तफय का योजनालाइ कटौती गरेर र्एपवन वकसान मजदरु वनम्न स्तरका पररिारका वििाथीहरु 

अध्ययन गने सामदुावयक वििालयमा आिश्यक बजेट व्यिस्थापन गरर केवह गरु र्न्ने वििाथीहरुको र्विष्यमा 

सोवचवदनुपने । िडा नं ५ 

• उिोग िावणज्य संघ र नगरपावलकाबाट घरदलैो गरर संकलन गररएको व्यिसाय कर असलुीका सन्दर्यमा विगतमा 

दताय र्इयसकेका व्यिसायीहरूले बााँकी रहकेो व्यिसाय कर नबुझाइय यस िषयको कर मार असलुीका कारण बााँकी 

समयको व्यिसाय करका साथै अनलाइयन प्रविि र्इयसकेका व्यिसायहरूको वसस्टममा बााँकी दवेखने र घरदलैो 

सेिामा कावटएको रवसदबाट िडा कायायलयमा व्यिसाय प्रमाणपर वलन आउदा पनु वसिमा व्यिसाय अपडेट 

गरेमा व्यिसायीले शपुक र्ुिानको बााँकी रकम दवेखने जस्ता झन्झटले सेिाग्राही र कमयचारी विचमा 

काययसम्पादनमा कवठनाइय सजृना र्एको । िडा नं ६ 

• राजश्व असलुीको मखु्य क्षेरको रूपमा हरेरएको िडा नं. ६ को कर संकलनका लावग व्यिसाय र घरिहाल कर 

एकै साथमा असलुी गने प्राििान हुनु पनेमा अलग-अलग क्षेरलाइय अस्पि वजम्मेिारी वनिायरण हुाँदा 

काययसम्पादनमा कवठनाइय । िडा नं ६ 

• बहाल करको काययविवि तथा ऐन जारी नहुाँदा सेिाग्राही वनयवमत हुन नसकेको । िहाल करको सन्दर्यमा सबै 

बहालकरका प्रकारहरू(व्यिसावयक, आिावसय, कृवष) दर एकै प्रकारका रहकेा, कजाय प्रयोजनका लावग मार 

बहाल कर वतने प्रिवृतका कारण कर संकलनको अवनयवमतता र्एको साथै कवतपय बहालकर तथा व्यिसाय कर 

अनलाइयन प्रविि र्इयसकेका कारण वसस्टममा बााँवक देवखने तर सेिाग्राहीले वतनय नमान्ने जस्ता कारणले गदाय कर 

संकलन सहज रूपमा हुन नसकेको । िडा नं ६,  
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• जारी गररएको आवथयक ऐनमा समेत व्यिसायका प्रकृवतहरू छुट र्एको र वसस्टममा समेत अपडेट हनु बााँकी 

रहकेा कारण सेिाग्राही साँग वशषयकगत रूपमा स्पि साँग राजश्व असलुीमा समस्या । िडा नं ६ , ८ 

• सचुनाहरु इयमेल माफय त जानकारी गराइसवकएको र्वनएता पवन कवतपय अिस्थामा सेिाग्रावहबाट नै सचुना प्राप्त 

हुाँदा कायायलय वर्रको विषयिस्तु नै वढला जानकारी हुनुले कायय सम्पादनमा कवठनाइय । िडा नं ६ 

• कणायली प्रदशेको राजिानीको मखु्य व्यिसावयक िडाको रूपमा विकवसत रहकेो यस िडालाइय थप आकषयक 

बनाउनका लावग अव्यिवस्थत रूपमा रहकेो पावकय ङलाइय वनवतगत रूपमा नै व्यिस्थापन गनय पटक पटक अनुरोि 

गररएको छ तत्कावलन रुपमा ने रा मा वि नवजक रहकेो परुातत्ि विर्ागको जग्गालाइय प्रयोग गनय वमपने िातािरण 

वमलाइय अव्यवव्स्थत पावकय ङ व्यिस्थापनको अपेक्षा गररएको छ  । िडा नं ६ 

• न.पा. बाट र्एका वनणययहरु वछटो छररतो रुपमा सम्पे्रषण हुनु पने िडा नं. ७ 

• िडा कायायलयबाट सम्पादन हुने काययहरुको अनुगमन तथा मपुयाङ्कन गरर वदनु पने िडा नं. ७ 

• जनसंख्या, र्गुोल, विकासको अिस्था बजेट खचय गने क्षमताको आिारमा िडामा बजेट विवनयोजन गनुयपने । 

िडा नं ७,१०,११,१२ 

• योजना प्रवत समदुायले अपनत्ि नवलनु, लागत सहर्ावगतामा कमी, समदुायमा उपर्ोिा सवमती गठन गने 

समस्या,सवमवतमा िस्ने इछछाशविको अर्ाि ।िडा नं ७, १२,१५, १६ 

• योजना कायायनिन तथा सडक वबस्तारको क्रममा वबितु तथा टेवलकमको पोलहरु तथा खानेपावनको लाईन साने 

प्रकृया  प्रावबविक तथा आवथयक वहसाबले ज्याद ैझन्झवटलो तथा खवचयलो  हुने गरेको  । िडा नं ८ 

• िडाको फोहोर संकलन तथा ढुिावन गनय सेिा प्रदायक संस्थाको काममा सिुार दवेखएता पवन पणूय रुपमा सिुार हुन 

नसकेको िडा नं ८, १२ 

• छाडा पश ुचौपायाले सडक दघुयटनाको जोवखम बढेको । िडा नं ८ 

• सडक वकनारा, साियजवनक जग्गा र खोला वकनारामा रहकेा सुकुम्बासी बस्ती तथा अस्थाई संरचनाहरुले गदाय 

सडक दघुयटना हुनुको साथै नगरको सोर्ा घटाएको । िडा नं ८ 

• घरिहाल कर संकलन गनय िडाकायायलय जनशविको अर्ाि रहकेो,घरिहाल कर संकलनको वजम्मा िडा 

कायायलयमा प्रदान गररयो तर वनदशेनमा अस्पिताका कारण कायय गनय असहज र्एको । िडा नं ८,१२ 

• बाटोहरुको लगत कट्टा गरी गरुु योजना तयार गने । िडा नं ९,१० 

• इराम खोला तपलो र्ाग खोकय   खोला वनकास खोला तटबन्ि कटान डुबान रोकथाम गरुु येजना तयार हुनु पने  । 

िडा नं ९ 

• समयमा नवद जन्य पदाथय समयमै सहजरुपमा उपलब्ि हुननस्दा वनमायण कायय सरुुगनय कवठनाई र्एको । िडा नं १० 

• प्रदशे स्तररय योजनाहरु को समयमा िजेट र्िुानी नहुनु । िडा न ं११ 

• तोकीएको समयमा इस्टमेट रवनड विल कायय सम्पन्न प्रवतिेदन तयार हुन नसकेको ।   िडा नं ११ 

• र्वूमवहन सम्बन्िी फाइलहरुलाइ वछटो अगावड बढाउनु पने । िडा नं ११ 

• िडाबाट हुने सेिा प्रिाहहरु र बजेट कायायन्ियनको प्रवक्रया १६ िटै िडामा एकरुपता कायम गनुय पने। िडा नं १२ 

• आन्तररक वनयन्रण प्रणाली व्यिस्थीत गनुय पने। िडा नं १२ 

• क्षेरफलका वहसािले ठुलो िडा र्एकाले जग्गा सम्बन्िी वििाद बढी हुने जसले गदाय प्राविविक राय पेश गरररहनु 

पने र सम्बवन्ित कमयचारी िडामा नहुाँदा सेिाग्राहीलाई कवठनाई हुने गरेको । िडा नं १२  

• गरुयोजना बमोवजमका बाटोहरु वनकास नहुाँदा दवैनक वििाद र्ई योजना वनमायणमा कवठनाई र्एको । िडा नं १२ 

• व्यिसाय कर सफ्टियरमा समािेश नगररएकाले व्यिसायकर एवककृत हुन नसकेको । िडा नं १२ 
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• िडा तथा नगर तहबाट वनमायण गररएका पलकी नालाहरुको वनकासको अर्ािका कारण यस िडा क्षेरमा िषायतको 

समयमा डुबानको समस्या हुने गरेको। िडा नं १२ 

• र्ौगोवलक  रुपमा विकट र्एका कारण १३ नं िडालाई विशेप प्राथवमकतामा रावख बजेट विवनयोजन गनुय पने । 

िडा नं १३ 

• िडाको िजेटबाट तलि र्त्ता र्िुानी गने कमयचारीलाइय न पा बाटनै तलिको व्यिस्थापन हुनुपने । िडा नं १३ 

• करारमा काययरत कमयचारीहरुले पाउनुपने सेिा सवुििाको नेपालर सरकारको स्केल िमोवजमको व्यिस्था हुनु पन े। 

िडा नं १३ 

• िडामा काम गनयको लागी साहायक स्तरको ३ जना स्थाइय कमयचारी हनुपने। िडा नं १३ 

• र्ौगोवलक विकटताले काययक्रम तथा योजना कायायन्ियनमा कवठनाई िडा नं १४ 

• सचुना तथा जानकारी समयमा पुराउन नसलनु । िडा नं १४ 

• िस्तु तथा सामाग्रीको बजार र्ाउ पररितयन र्ै रहनु, र्ौगोवलक विकटताका कारण वनमायण सामाग्री ढुिानीमा 

समस्या। िडा नं १५, १६ 

• िडामा  स्थाइ प्रशासन सहायक कमयचारीको व्यिस्थापन गररनु पने । िडा नं १५, १६ 

२ शाखाहरु तर्म  

वशक्षा शाखा 

• Zfvfdf cfjZos sd{rf/Lsf] Joj:yfkg 

• ;+u7g tyf Joj:yfkg u/L lzIff x]g]{ u/L cnUu} ljefu÷dxfzfvf jf OsfO l;h{gf u/L 

cfjZos sd{rf/Lsf] Joj:yfkgdf ;xhLs/0f / ;xof]u 

• ljBfnodf cfjZos lzIfs tyf sd{rf/Lsf]  Joj:yfkgdf nufgL Pjd\ ;xof]u । 

• ljBfno txdf l;h{gf xg] åGå Joj:yfkgsf] sfo{df ;DalGwt j8faf6 ;xhLs/0f / 

;xof]u 

• ljBfno ;'zf;g :yfkgfdf ;a} kIfaf6 ;xof]u Pjd\ ;dGjo 

• ljBfno ;'kl/j]If0f / lzIfssf] k];fut ;'wf/sf nflu hgzlSt Joj:yfkg Pjd\ 

kl/rfng 

• lzIfssf] ;?jfsf nflu cfjZos kg]{ dfkb08 lgdf{0f Pjd\ sfof{Gjogdf ;xof]u 

• lzIffdf nufgL clea[l4, cfjZos gLlt lgdf{0fdf ;xof]u tyf ;dGjo 

• gLlt cefj, c:ki6tf, a'emfO{df Ps?ktf l;h{gf ug{ g;lsg' 

• lgMz'Ns tyf clgjfo{ cfwf/e"t tyf lgMz'Ns dfWolds lzIffn] lgDTofPsf] ljBdfg cj:yf 

• lghL lzIffnox?sf] lgodg k|efjsf/L ?kdf ug{ g;lsPsf] 

• lzIfs b/aGbL ldnfg / Joj:yfkg tyf k|wfgfWofks Joj:yfkg cflb . 

स्िास््य शाखा 

• कमयचारी व्यिस्थापन तथा त र् को कवठनाई 

•  स्िास््य संस्थाहरुमा पयापटपको कवमले गदाय सबै संस्थामा EHIRRS,eLMISकाययक्रम, HMIS काययक्रम 

प्रर्ािकारर बनाउन नसवकएको 
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• थप विद्यालय नसय र साविक विद्यालय नसय काययक्रम सञ्चालन र्एका विद्यालयका लावग काययकक्ष सेटअप र 

औषवि व्यिस्थापन गनय नसवकएको । 

 

पशु पन्छी कििास शाखा 

 शाखामा पशपुन्छीहरुको उपचारको लावग कृषकहरु सेिा वलन आउने गरेको तर उपचार कक्ष (वडस्पेन्सरी) नहुाँदा 

कवठनाई र्ईरहकेोले उि उपचार कक्ष र्एमा उपचार कायय सहज हुनुको साथै सेिामा वबस्तार र्ई कृषकहरु 

लार्ावन्ित हुने । 

 पशपुन्छीसाँग सम्बवन्ित मौजदुा काययक्रम वनदवेशका र काययविवि नर्एकोले योजना तथा काययक्रम कायायन्ियनमा 

समस्या दवेखएकोले उि काययक्रम वनदवेशका र काययविवि र्एमा काययक्रम सञ्चालनमा सहजता हुने । 

 पश ु सेिासाँग सम्बवन्ित काययक्रमको प्रस्तािना आव्हान गदाय काययक्रम र्न्दा अत्याविक प्रस्तािहरु प्राप्त हुने 

गरेको र अनुगमन तथा छनौटमा कवठनाई र्एकोले गाई/र्ै ाँसी/बाख्रा/बंगरु/कुखरुा/घााँस अवदको पकेट क्षेर 

वनिायरण गरी बजेटमा बवृद्ध र्एमा काययक्रम कायायन्ियन तथा अनुगमन गनय सहज हुने । 

 कमयचारीको काययकक्ष र औषिी/वबषादी राख्ने कोठा एउटै र्एकोले वबषादीको गन्िको कारणले टाउको दखु्ने, 

आाँखा पोपने र्ई स्िास््यमा असर हुने गरेकोले औषिी/वबषादी राख्ने कोठा अलग र्ए काययमा सहजता हुने । 

 शाखाबाट प्रिाह हुने वबवर्न्न पर तथा सचूनाहरु िडा कायायलयमा सम्पे्रषण गनयको लावग आविकाररक email 

address नहुाँदा समयमा नै पराचार हुन कवठनाई रहकेो । 

 अनुदान काययक्रमको सचूना प्रकावशत हुाँदा व्यबसावयक फमयहरुलाई अवनिायय िडामा व्यबसाय दताय हुनुपन े

उपलेख हुने गरेको तर िडा कायायलयहरुबाट व्यबसाय दताय नर्एका फमयहरुको पवन वसफाररस र्ई आउाँदा 

छनौटमा समस्या हुने गरेको । 

 नगर वर्र व्यबसावयक कृषकहरुको संख्यामा बवृद्ध हुनुको साथै औषिी लगायत वबवर्न्न काययक्रमहरुको माग 

पवन अत्याविक बढेको तर शाखामा छुट्टाइएको बजेट अत्यन्तै न्यनू रहकेोले समायानुकुल बजेट बवृद्ध हुन ुपनेमा 

हरेक बषय बजेट कटौती हुाँदा कायायन्ियनमा समस्या रहकेो साथै प्रस्तावित काययक्रम बजेट समन्िय नगरी घटबढ 

गराउाँदा काययक्रम कायायन्ियनमा अत्यन्तै समस्या हुने गरेको ।  

 पश ुसेिा प्राविविकहरु नर्एको िडाहरुमा पवन पशपुन्छी प्रिद्धयन सम्बन्िी काययक्रमहरु सञ्चालन हुाँद ैआएको तर 

समन्ियको अर्ािका कारण उि काययक्रमहरु प्रगवतमा नदवेखनुको साथै Duplication हुने संर्ािना रहकेो । 

िृकिम कििास शाखा 

• सचुना प्रकाशनमा शाखा बाट गने काम िा कायायलय प्रमखु संग जानै पने  काममा स्पस्सटता नर्एको साथै कोठा 

तथा शाखा व्यिस्थापन (र्ण्डारण कोठा नहुनु) 

• बजेट एकदमै न्यनु र्एकोले कृषकको माग बमोवजम काययक्रम संचालन गनय कवठनाई र्एको। साथै प्रावबिीक 

जनशविको पनी कमी ।कृवष प्रवबविक जनशवि व्यिस्थापन ।(करार सेिा बाट) । 

• संवघय सशतय अनुदानका काययक्रम संचालन गदाय का पा मा वनणययका लागी लैजानु पने काययक्रमको बारेमा र 

लैजाने प्रक्रीयाको बारेमा स्पि नर्एको । 

• कृवष त्यांक नर्एकाले उपयिु ठााँउका लागी उपयिु योजना तथा काययक्रम संचालन गनय सवकयको छैन। 

• विशेष बाली र िडागत क्षेर छनौट हुनु पने । 

र्कहला तथा बाल बाकलिा शाखा 

• आपागंता लवक्षत काययक्रमको माग अनुसार िजेट न्यनु रहकेो ।    

• काययकक्ष कोठा सानो रहकेाले सेिा प्रिाहमा कवठनाइ र्एको  

• अपांगता र  ज्येष्ठ नागररक पररचय-परलाई प्रविवि मैवर िनाउन नसवकएको  
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• प्रदशेको छोरी िचत काययक्रममा कायायलयको अविकत्म समय खवचयनु परेकोले कायायलयको वनिायररत काययक्रम 

समयमै समपन्न गनय नसवकएको ।  

उद्योग सहिारी भूर्ी तथा सर्ाज िल्याण 

• सहकारी संस्थाहरुको संस्था संचालन पद्धवत एकरुप नहुनु। 

• सहकारी ऐन २०७४ र वनयमािली २०७५ मा र्एका  मखु्य प्राििानहरुको कायायन्ियनमा कवठनाई। 

• सहकारी संस्थाहरुले संचालन गरेको सहकारी तफय को ऋण लगानी प्रवक्रया र लघवुित्त काययक्रम तफय को प्रवक्रयामा 

एकरुपता नहुाँदा सहकारीको बुझाईमा फरकपन आउन ु।  

• सहकारी संस्थाहरुको व्यिस्थापन र व्यािसावयक क्षमता विकासका लावग बजेटको अत्यन्तै न्यनु व्यिस्था हुनु । ( प्रदशे 

वनयमनका सहकारी संस्थाहरुका लावग विवर्न्न काययक्रमहरु र्एको हुाँदा न.पा. वनयामकका सहकारी संस्थाहरुले पवन 

सोको अपेक्षा गने र्एकोले माग सम्बोिन गनय नसलनु ) 

• सहकारी संस्थाहरुको संस्था संचालन पद्धवत एकरुप नहुनु। 

• सहकारी ऐन २०७४ र वनयमािली २०७५ मा र्एका  मखु्य प्राििानहरुको कायायन्ियनमा कवठनाई। 

• सहकारी संस्थाहरुले संचालन गरेको सहकारी तफय को ऋण लगानी प्रवक्रया र लघवुित्त काययक्रम तफय को प्रवक्रयामा 

एकरुपता नहुाँदा सहकारीको बुझाईमा फरकपन आउनु ।  

• सहकारी संस्थाहरुको व्यिस्थापन र व्यािसावयक क्षमता विकासका लावग बजेटको अत्यन्तै न्यनु व्यिस्था हुनु । ( 

प्रदशे वनयमनका सहकारी संस्थाहरुका लावग विवर्न्न काययक्रमहरु र्एको हुाँदा न.पा. वनयामकका सहकारी 

संस्थाहरुले पवन सोको अपेक्षा गने र्एकोले माग सम्बोिन गनय नसलनु ) 

• सहकारी र्नेको संस्था खोपने बचत गने र अनुदान वलने  र्न्ने मार आम मावनसको बुझाई हुनु।  

• सहकारी संस्था संचालन गदाय पारस्पररक स्िाबलम्बन र साझा बन्िनको बारेमा ख्याल नगररन ुसबर्न्दा ठूलो 

समस्या र चनुौवत रहकेो । 

• सहकारी संस्थाहरुले मौजदुा काययक्षेरमा सेिा विस्तार र सदस्यता विस्तार नगरी काययक्षेर विस्तारको माग बवढ 

राख्नु । 

• ितयमान पररपे्रक्ष्यमा बहुउर्द्शे्यीय सहकारी संस्थामा आिद्ध शेयर सदस्यहरुले संस्थाले बचत वफताय नवदएको र्न्ने 

उजरुीहरु िेरै आएको । 

• सदस्यतामा र काययक्षेरमा दोहोरोपन दवेखनु  । 

• उपशाखामा न्यनू जनशवि हुनु । 

• समय सापेक्ष कमयचारीको क्षमता विकास नहुनु । 

 

• िडा तहमा सञ्चालन गररने काययक्रम र शाखाबाट सञ्चालन हुने काययक्रम विच समन्िय हुन नसलनु। 

• लवक्षत िगयका काययक्रमहरु सञ्चालन गनय सिैको बुझाइमा एकरुपता हुन नसलदा काययक्रम कायायन्िय हुन नसलनु । 

• टोल विकास संस्थाको र्वूमका समावजक पररचालन र सेिा प्रिाह क्षेरमा उपलेखवनय र्एको तर उवनहरुको 

क्षमता विकासमा बजेट विवनयोजनका कारण काययक्रम सञ्चालन हुन नसकेको । 
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• सहकारीहरुको संख्या िेरै र्एको तर सो अनुसार क्षमता विकास र वनयमनका काययक्रमहरु सञ्चालनमा पयाउन 

नसवकएको । 

• योजना काययक्रमको वनवित क्षेर र स्थान नतोवकएको हुदंा कहां कसरी गने र्न्ने सम्िन्िमा कवठन हुने गरेको । 

• सवमवतहरुको काययक्षेर सम्िन्िमा अन्यौलता दवेखने । 

• अन्तर शाखा समन्ियमा अपेवक्षत हुन नसकेको । 

• र्मूी समस्या समािान आयोग ( कमयचारी, श्रोत सािन, लगत प्रविि मा वििरण पणूय र अध्यािविक, वकनिेच) 

• संगठनात्मक संरचना तयार गनुयपने काययक्षेर काययिोझ र कायय वििरणका आिारमा वजम्िेिारी प्रदान गनुयपने र 

सोही अनुसार कमयचारी व्यिस्थापन हुनुपने  

• अत्यािश्यक अिस्थामा िाहके १ आवथयक िषय र्ररका लावग कमयचारी हरेफेर अवनिायय रुपमा गनुयपने । 

 

 

पुिामिार कििास शाखा 

ि पुिामिार कििास तर्म  

१.योजनाको वशषयक र वफपडमा गनुय पने काययको मेल नहुनाले आयोजना कायायन्ियनमा समस्या र्एको | 

२.उपर्ोिा सवमवत माफय त गनय वमपने योजनाको समयमा नैउपर्ोिा सवमवत गठन हुन नसलदा योजना सम्झौतामा 

वढलाइ र्एको| 

३.उपर्ोिा सवमवत माफय त गनय नवमपने प्रिवृतका योजनाको पवन उपर्ोिा सवमवत गठन र्ै आउदा काययन्ियन गनय 

समस्या र्एको | 

४.योजना सम्झौता नगरर िडाबाट योजना कायायन्ियन हुाँदा र्िुानी प्रवक्रयामा समस्या र्एको| 

५.उपर्ोिा सवमवत माफय त हुने काममा योजनाको गणुस्तर कायम गनय कवठन र्एको | 

६.योजनाको गुणस्तरीयता कायम गनयका लावग चावहने दक्ष प्राविविक सपुरर्ाइजरको आर्ाि| 

७.उपर्ोिा सवमवत गठन हुन नसकेका योजनाहरु अन्य खररद प्रवक्रया (Quotation, Sealed Quotation, 

National Competative bidding) अनुसार गराउन सवकने | 

 

८.वनमायण काययको गुणस्तर कायम गनय आिश्यकता अनुसार दक्ष प्राविविक सपुर र्ाइजर ज्यालादारीमा वनयवुि 

गरर कायायन्ियनमा रहकेा योजनाको सपुररिेक्षण गराउन सवकने| 

९.उपर्ोिा सवमवत र िडाका प्राविविक कमयचारीहरुलाई योजनाको सम्झौता र र्िुानी प्रवक्रयाबारे 

नगरपावलकाले अवर्मखुीकरण काययक्रम गरर अवर्मखुीकरण गनय सवकने| 

१०.योजना सम्झौता नगरर िडाबाट योजना कायायन्ियन हुाँदा र्िुानी प्रवक्रयामा समस्या र्एको | 

११.उपर्ोिा सवमवत माफय त हुने काममा योजनाको गणुस्तर कायम गनय कवठनर्एको| 

१२.योजनाको गणुस्तरीयता कायम गनयका लावग चावहने दक्ष प्राविविक सपुर र्ाइजरको आर्ाि| 

ख भिन कनर्ामण तथा िस्ती कििास तर्म   

१.अवमन /सर्ेक्षक जनशाविको लागी O&M मा समािेश गने । 

२.िीरेन्रनगर नगरपावलकाको आफ्नै र्िन वनमायण मापदण्ड वछटो र्न्दा वछटो तयार गने । 

३. र्िन तथा बवस्त विकासमा रहकेा ओ.सी. नलसा पासहरुको फाईलहरु स्लयानीङ्ग व्यिस्था यथावशग्र गने ।  

४. नलसा दताय र्एको कवत समया िवि वर्र आवशंक नलसापास वलई सलनु पने हो, आवशंक नलसा पास र्एको  कवत 

समायािवि वर्र पणूय नलसापास वलई सलनुपने हो सो कुराको काययपावलकाबाट वनणयय गराई लाग ुगने । 
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५. गरुुयोजना नलसा (सडक) अनुसार वफपडमा फरक र्एकाले नगर विकास सवमवतले गरेका वनणययहरु कायायन्ियन गने 

तथा सम्िवन्ित जग्गािवनको मन्जरुीनामा तथा प्राविविक रायअनुसार गने ।  

६. जनप्रवतवनविज्यहूरुको प्रत्तक्ष उपवस्थवतमा कवक्रट वपलरहरु गाड्ने व्यिस्थापन गने । 

७.वनवतवनयम वनमायणमा सम्िवन्ित शाखा संग परामशय गरी एउटै बुझाई गनुयपने । 

८.वनमायण सम्पन्नको वसफाररस गदाय सम्िवन्ित िडा कायायलयबाट एवककृत सम्पवत करमा घर कायम गरर वसफाररस गनुयपने । 

९.आिश्यकता र्न्दा ठुला र्िन बनाउदा सम्िवन्ित घरिनीले तला थप गनुयपने कारणलाई िैज्ञावनक ठगंबाट विशे्लषण 

गररनुपने । जस्ल ेगदाय राजस्िमा िवृद्ध (घरबाहल कर समेत) हुने ।  

१०.सडक अविकार क्षेर पि्ुयाई  म्र्बम भ्लम  को प्राििान अनुसार नलसापास गनुय पने । 

योजना तथा िातािरण शाखा 

• ब्यिवस्थत पयाण्डफील साइट नर्एको, वनमायणमा श्रोत अर्ाि र्एको । (DPRबमोवजम कररि ३५ करोड 

आिश्यक) 

• छाडा पशकुो व्यिस्थापन ।  

• फोहर सेग्रीकेशनको अवर्यान िडा तहमा संचालन नहुदंा फोहर ब्यिस्थापनमा समस्या िढ्द ैगएको ।   

• मतृ पश ु चौपायाको ब्यिस्थापन कायायलयिाट गदाय खचय िढ्द ै गएको विदाका दीन जनशिी ब्यिस्थापनमा 

कठीन र्एको ।  

• िजारिाट पयाएका सामग्री राख्ने ठाउं अर्ाि । 

• योजनाको सफ्टियरमा सिै शाखाको काययक्रम प्रवििी नहुदा एवककृत प्रवतिेदन तयार हुन नसकेको ।  

• साियजवनक सौचालयको ब्यिस्थापन । 

• नगरपावलकािाट लगाइएका विरुिा तथा  िनाइएका संरचनाहरुको संरक्षणमा समस्या । 

• िडा सवमवतिाट ५ लाख र्न्दा ठूला आयोजना वनयवमत अनुगमनमा कमी दवेखएको छ ।  

• २४ सै घण्टा विपद तथा नगर वनयमनका लावग जनशवि उपलब्ि हुन नसलनु ।  

• योजना पवछ टुक्रयाउने गररएको । 

• आयोजना अनुगमन गनय प्रयाप्त सिारी सािनको अर्ाि र्एको ।  

• शाखागत रुपमा मावसक प्रवतिेदन एवककृत रुपमा आउने संयन्र नर्एको ।  

आकथमि प्रशासन शाखा 

किि ब्यिस्थापन तर्म  

• राजश्व न्यनु असलुी हुदा र्िुानीमा समस्या हुने। 

• ऐन कानून र्न्दा वनणयय हािीहुनु। 

• योजना संशोिन बवढ हुनु। 

• खररद प्रवक्रयामा पणूय रुपमा कानुनी प्रवक्रया परुा गनय नसवकएको खासगरर िडा, विषयगत शाखा र उप-

शाखाहरुले खररद गदाय पणूय रुपमा PAMS प्रयोगनहुनु। 

• पिूायिार शाखा तथा उपर्ोिा सवमवतलाई बवढ वजम्मेिार बनाउन नसलनु। 

• िडास्तर, प्राविविक शाखा, योजना शाखा लगायत सम्िवन्ित शाखाबाट वनयमानुसार पेश गनुय पने कागजात 

चेक गनय ध्यान नवदनु। 

• अविक कमयचारी तथा ब्यिस्थापकीय चनुौती। 

• ठेलका व्यिस्थापन तथा अवर्लेख प्रणाली चसु्त दरुुस्त नहुनु। 

• काम गनुय पिूय सरोकार िाला शाखा तथा उपशाखामा समन्िय नहुनु। 
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• िडा स्तरका ईन्िन तथा सिारी सािन ममयत र्िुानी वसमा र्न्दा बवढ आउनु। 

• आकवस्मक आउने खचयको लागी बजेट व्यिस्थापन। 

• चाल ुखचय अत्याविक रुपामा बढ्नु। 

• र्िुानी पाउनेले तत्काल सेिाको अपेक्षा गदाय कागजात जांच गदाय गवपत हुनसलने। 

• आ.ि.को अवन्तम समयमा मार कागजात पेश हुनु। 

• प्रदशे र संवघय सरकार तफय का योजनहरुमा बजेट वनकाषा प्रणाली झन्झटीलो। 

• वनगरानी गने वनकायहरु अ.द.ुअ.आ. र तालकु कायायलयका वनदेशनहरु पणूयरुपले पालना गनय नसलनु। 

• बजेट तथा श्रोत वनवित नर्एको योजना तथा काययक्रमहरुमा वस्िकृती नवलई काम गनुय। 

• बेरुज ुबढ्नु। 

• कवतपय बडा सवमवतबाट योजना अनुगमन िडा सवमवतले वनणयय नगरी अध्यक्ष मारको वसफाररस आउदा 

र्िुानीमा गनुासो आउनु। 

• अध्यािविक कायय िोझ र उत्पे्ररणा प्रवत ध्यान कमहुनु। 

• आवथयक काययविवि तथा विवत्तय उत्तरदावयत्ि ऐन अनुसार सरोकारिाला सबै वजम्मेिार नहुनु 

• काम प्रवत कमयचारीलाई उत्प्ररेणाको व्यिस्था। 

• कायय सम्पादनका आिारमा परुस्कार र दण्डको वनवत लाग ुहुनु पने। 

• कमयचारीलाई उवचत कायय िातािरणको ब्यिस्था। 

• समयानुकुल वसप विकास तथा तावलमको अिसर। 

• कायय बोझर जनशविका आिारमा अवतररि कायय गनुयपने शाखालाई प्रोत्साहनको सुवििा 

राजस्ि शाखा 

१ राजश्व सम्िन्िी समय सापेक्ष तावलमको महसुस । 

२ घर िहाल कर तथा व्यिसाय कर संकलनमा नीवतगत समस्या । 

३ पवहले िडा कायायलयमा Onlineदताय र्ई यो आ.ि. मा नगदी रवसद माफय त संकलन गररएको व्यिसाय कर 

Systemमा िााँकी देवखने । 

िेरुजु तर्म  

• बेरुज ुफछयौट शाखामा कायायलय सहयोगी माग को लागी पटक पटक मौवखक अनुरोि गदाय पवन कायायलय 

सहयोगी नपाइएको । 

• बेरुज ुफछयौटको लागी पराचार गदाय ब्यविगत ररसिी को कारण पराचार गरेको र्न्ने सोचाइ । 

• बेरुज ुफछयौट को लागी गररएको पराचार को कायायलय प्रवत नै वफताय नवदनु ।  

• पेश्की एिाँ बेरुज ुकायम र्एका विवर्न्न कमयचारी साँघ साँस्था एिाँ कमयचारी हरुलाइ  कायायलय बाट प्रोत्साहन 

स्िरुप परुस्कार बाट सम्मावनत गररनु । 

• बेरुज ुफछयौट को लागी काययपावलका तथा नगर सर्ाबाट नीवतगत वनणयय नहुनु।  

• पेश्की एिाँ बेरुज ुकायम र्एका विवर्न्न कमयचारी साँघ साँस्था एिाँ कमयचारी हरुलाइ  पेश्की एिाँ बेरुज ुफछयौट 

नगदाय सम्म कायायलय बाट सवुििा एिाँ अनुदान बाट बवञ्चत नगराइनु । 

प्रशासन शाखा 

• संगठन संरचना विज्ञ समहू द्धारा तयार गरर लाग ुगनुयपन े
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• दण्ड परुस्कार नीवत लाग ुगने  

• वजम्मेिार कमयचारी दावयत्ि परुा गनय स्ि उत्पे्रररत र्ई लाग्नुपने  

• कमयचारी सीप विकासका लावग थप काययक्रम बनाउनुपने 

• कमयचारी आन्तररक सरुिा मापदण्ड बनाई अक्षरश कायायन्ियन गने  

• पररयोजना सम्बद्ध करार कमयचारीहरुको काययबोझ विशे्लषण गद ैअन्य कायय वजम्मेिारी प्रदान गनुयपने ।  

• कमयचारी करार गने तफय  र्न्दा साविकका कमयचारीको सीप विकास र आवथयक प्रोत्साहन वदई काम वलनुपने ।  

• कवम्तमा शाखा प्रमखुहरुले आन्तररक सचूना आदान प्रदानमा विद्यवुतय प्रणाली प्रयोग गने ।  

• वतन तहको कमयचारी बैठक वनयवमत गने । 

क. प्रमखु उपप्रमखु स्तररय शाखा प्रमखु साप्तावहक रुपमा 

ख. प्रमखु प्रशासकीय अविकृत स्तररय शाखा उपशाखा र िडा सवचि मावसक रुपमा 

ग. सबै कमयचारीको बहृत बैठक चौमावसक रुपमा  

• कमयचारीको गनुासो सम्बोिन तथा समग्र व्यिस्थापन सिुारका लावग एक चसु्त core staff र्एको उछचस्तररय 

काययदल बनाउनुपने ।  

• आचरण नैवतकता लगायतको विषय माथी हरेक कमयचारी बैठकमा अलग्गै ३० वमनेट छलफल र साझा वनष्कषयमा 

पगु्नुपने ।  

• कमयचारी खटन पटन र वजम्मेिारीमा खवप्टलोपन 

• अवख्तयार, सतयकता केन्र, अदालतका जरुरी परका सम्बन्िमा वसघ्र समन्ियन नहुन ु

 


