
 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्ाािर् 

सुरे्खत 

आ.ब. २०७८/०७९ को वार्षाक सलिक्षा कार्ाक्रि 

२०७९ श्रावण २९ र ३० 
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वीरेन्द्रनगर नगरकार्ापालिकाको कार्ाािर् 
र्ोजना तथा वातावरण शार्खा 



वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्ाािर् 

 सुरे्खत 

आ.ब. २०७८/०७९ को वार्षाक सलिक्षा  

 

१. वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको पररचय 

१.१ नगरको सामान्द्य जानकारी 

वीरेन्द्रनगर एक झलक 

अवस्थित िः अक्षांश २८०३०’ २२’’ देस्ि २८०४०’ ४५’’ 
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क्ेत्रफल र जनसांख्यष वववरण (रषविय जनगणनष २०६८ अनसुषर)ःिः 

जनसांख्यष : १००४५८  सषक्र ष दरिः ८०.१९ प्रत श  

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

वडष सांख्यष १६ 

१.१.१ नषमषकरण 

कणषगली प्रदेशको रषजधषनीकष रुपमष रहेको यस वीरेन्द्रनगर नगरपषतलकषको थिषपनष वव.सां. २०३३ 
सषलमष सिेु  उपत्यकष तित्र पने कटकुवष, गोठीकषांडष र जर्ुगटष गषाँउ पञ्चषय  तित्र पने केही िषगलषई 
तमलषएर वीरेन्द्रनगर नगर पञ्चषय कष िएको तियो । वीरेन्द्रनगर नगरपषतलकमष र्सोर्षसको प्रषरम्ि 
२०२३ सषलर्षट िएको पषइन्द्छ । यस िन्द्दष अगषतड नगरपषतलकषको मैदषनी िषग (उपत्यकष क्ेत्रमष) 
औलो लषग्ने हुाँदष स्जल्लष सदरमकुषम गढी गष.वव.स. मष रहेको र उपत्यकषमष फषटफुट रुपमष िषरु र 
रषजी समदुषयको र्सोर्षस रहेको तियो । औलो उन्द्मलुन िए पश्चष  ्उपत्यकषमष र्सोर्षस गनग िषतलयो 



र सरै् सरकषरी कषयषगलयहरुलषई थिषनषन्द् रण गरी सदरमकुषम  ोवकयो । वीरेन्द्रनगर नगरपषतलकषमष 
औलो उन्द्मलुन पश्चष  ्सिेु  स्जल्लषकष ववकट पहषडी क्ेत्र लगषय  दैलेि स्जल्लष र कणषगल प्रदेशकष 
ववतिन्न स्जल्लषर्षट र्सषई सरी थिषयी र्सोर्षस गदै आएकष व्यस्िहरुको र्षहलु्य ष पषइन्द्छ । ववतिन्न 
थिषनर्षट र्सषई सरी आएकषले यहषाँको चषलचलन रीत तित  र साँथकृत मष समे  ववववध ष पषईन्द्छ । 

१.१.२ ऐत हषतसक पषृ्ठिमूी 

पवहले चौहषनचौर र २०२९ सषलपतछ वीरेन्द्रनगरको नषमले पररस्च  यो नगरपषतलकष नेपषलकष 
गरुुयोजनष िएकष नगरपषतलकष मध्येको एक हो । वीरेन्द्रनगर नगरपषतलकषमष वव.सां. २०२२ मष 
ववमषनथिल थिषपनष िई तनयतम  उडषन र वव.सां. २०३८ मष रत्नरषजमषगग सडक तनमषगण कषयग सम्पन्न 
िई तनयतम  रुपमष सडक यष षयष  सेवष शरुु िए पश्चष  ् वीरेन्द्रनगर कणषगली प्रदेशकष स्जल्लषहरुको 
प्रवेशद्वषरकष रुपमष थिषवप  िएको छ । कणषगली प्रदेशमष उपिोग हनुे सम्पूणग सषमग्री वीरेन्द्रनगरर्षट 
जषने हुाँदष यो पस्श्चम नपेषल कै प्रमिु व्यषपषररक एवां शैस्क्क पयगटवकय केन्द्ररुपमष रहेको छ । यसको 
पूवगर्षट िेरी नदी र पस्श्चमर्षट कणषगली नदी र्गेकोले ¥यषफ्टीङ् गरी आनन्द्द तलन आउने पयगटकहरुकष 
लषतग समे  यो आकर्गक थिलको रुपमष पररस्च  छ ।  

२४५.०६ वगग वकतममष फैतलएको यस नगरपषतलकषको उत्तरमष महषिषर  पवग को रषनीमत्तष, रष षनषङ्गलष, 
पूवगमष झपु्रष िोलष  िष स्चङ्गषड गषउाँपषतलकष र लेकवेशी नगरपषतलकष रहेको छ । र दस्क्णमष िेरी 
नददले घेरेको यस नगरपषतलकषमष १६ वटष वडष रहेकष छन । यस नगरतित्र मनोरम पहषडद्वषरष 
घेररएको कचौरष आकषरमष दस्क्ण  फग  ढस्ल्कएको सषनो सनु्द्दर उपत्यकष रहेको छ जहषाँ कणषगली 
प्रदेशको रषजधषनी समे  रहेको छ । सषववकको वीरेन्द्रनगरलषई पेररस जथ ो सनु्द्दर शहरको रुपमष 
ववकषस गने लक्ष्य तलई र्नषइएको वीरेन्द्रनगरको गरुुयोजनषलषई मू गरुप ददन वीरेन्द्रनगरकष ववतिन्न 
क्ेत्रमष आवश्यक जग्गष अतधग्रहण गररएको छ । यत  िेर सषववक वीरेन्द्रनगरकष १ देस्ि १२ वडषको 
सडक गरुुयोजनष कषयषगन्द्वयनमष आइरहेकष छ । वीरेन्द्रनगरको समग्र ववकषसकष लषतग नगरपषतलकषले  
“शैस्क्क, प्रशषसतनक, पयगटकीय शहर, थवच्छ, थवथि, समनु्न  वीरेन्द्रनगर” िन्न े पररकल्पनषकष सषि 
नगरपषतलकष जटेुको छ । 

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

j8f 

g+= 

kl/jf/ ;+Vof 

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

cg'kft 

cf}ift kl/jf/ 

cfsf/ 

If]qkmn 

-ju{ ls=ld_ 

hg3gTj 

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

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

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



j8f 

g+= 

kl/jf/ ;+Vof 

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

cg'kft 

cf}ift kl/jf/ 

cfsf/ 

If]qkmn 

-ju{ ls=ld_ 

hg3gTj 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 356 860 840 1,700 102.38 4.78 24.61 69 

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

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

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

१.१ .३  आ.व.०७८/७९ को प्रमुख नीतिहरु 

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

  िक्ष्र् 

वीरेन्द्रनगरिाई आर्थयक रुपिे सम्पन्द्न, भौतिक रुपिे योजनावद्ध शहरी सुववधायुक्ि, िैर्गक रुपमा 
महहिा मैत्री, सामाजजक रुपिे समावेश, सहभार्गिात्मक, वािावरणीय रुपिे स्वच्छ, सफा िथा 
व्यवस्थापकीय रुपिे सुव्यवजस्थि शैक्षिक, प्रशासतनक र पययटकीय शहरको रुपमा तनमायण गरै्द कणायिी 
प्ररे्दशको राजधानीका रुपमा ववकास गने । 



 

नगरपालिकाका प्रमुख नीति 

▪ १. संसारभर महा ववपत्तीका रुपमा रहेको कोरोना (कोलभड १९)  संग सामना गरे्द जनचाहना अनुरुप 
समग्र ववकासका गतिववर्धिाई समेि अगाडी वढाउने, 

▪ पूवायधारहरूको ववकास िथा ववस्िारबाट सेवा, सुववधा र बजारमा पहुुँच र उपयोग वदृ्र्ध भई 
जीवनयापन सहजिा ल्याउने,  

▪ स्वच्छ खानेपानी िथा सरसफाईमा नगरबासीको सहज पहुुुुँचमा वदृ्र्ध गने,   

▪ कृवि िथा पशुपािन पेशा व्यवसातयक रोजगारमूिक िफय  उन्द्मुख गराउनुका साथ ैकोरोनाका कारण 
रे्दशमा उत्पन्द्न हुन सक्ने खाद्य संकट संग सामना गनय सक्ने    वनाउने ।   

▪ नगरपालिकािाई शैक्षिक पययटनको गन्द्िब्य बन्द्ने आधार ियार गने,  

▪ गुणस्िरीय ववद्यािय लशिामा सवै बाि बालिकाहरुको समिामुिक पहंुच सुतनश्चीि     गने ।   
▪ यूवाहरुमा अनुशासन,सिमिा स्वाविम्वनको ववकास गनय यूवा प्रतिभा पहहचान िथा प्रवयद्धनका कायय 

गने ।  
▪ आधारभूि स्वास््य सेवाको गुणस्िरमा वदृ्र्ध र सुिभिा ल्याउनुका साथै कोरोना भाइरस कोलभड १९ 

को जोखखमसंग सामना गनय सक्ने स्वास््य संस्था वनाउने ।  
▪ ववद्युिीय सुशासनको क्रमशः ववस्िार गरै्द िैजानु,    

▪ ववपर्दजन्द्य जोखखम न्द्यूतनकणका िार्ग पूवय ियारीमा रहने ,   
▪ उद्यम व्यवसाय ववकासमा महहिाहरुको अथयपुणय सहभार्गिामा वदृ्र्ध गरी आय आजयनमा क्रक्रयालशि 

गराउनु,  

▪ फोहरमैिा व्यवस्थापनमा वैज्ञातनक व्यवस्थापनको शुरुवाि गनुय, 
▪ प्ररे्दश सरकारका नीति िथा काययक्रमसंग सहकायय गरी ववलभन्द्न योजना िथा काययक्रम संचािन गने । 

२. संगठन िथा जनशजक्ि 

क) नगर काययपालिकाको कायायिय  

एकििृत िर्मचारी कििरण 

अप्राकिकिि तर्म  प्राकिकिि तर्म  िुल जम्र्ा 

तह  स्थायी िरार स्थायी िरार   
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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 

 
ख) सेवा प्रवाह (वडा कार्ाािर्)  

िडा सेिािो किकसर्  
िैकर्यत 

एकििृत सम्पकि िर नागररिता घटना दताम खररद किकि अन्य कसर्ाररस 
1 १६७७ ३६० ५७६ ४३७ १६२९   
2 २१६२ ७४१ ६०३ ११८४ ३९८२  

3 २५३० १०६ ५१५ १७०६ २३८१  

4 १९४७ ३०२ ५१० १४० २३०९  

5 १११० ३०५ ६९७ १५ १४५०  

6 ६४ ३६५ ५७४ ७५ १५४४  

7 १५५० १९५ ४४१ ११३ ६९  

8 १६७२ ३३६ २६७ ९८ १०२४  

9 २९३२ ५५६ ६२४ ६१६ ४०१२  

10 ३१२३ ९११ ९६६ २०४६ ७७००  

11 २४४८ २७४ ८९९ ५०९ २५४९  

१२ ३२४१ ५७५ ६९३ ३५७ ४१५९  

13 ६२७ ५१२ ३६२ २५५ ८७५  

14 २७० ३०७ ११४ ७३ ७०५  

15 १२९ ४९ ६५ ११ १८८  



16 १९३ १६१ ९४ १५ ६७५  

 

३) वार्षाक आम्दानी र्खचाको र्ववरण 

क_ २०७८-७९ को एकककृत आर् र्ववरण 

क्र*स राजश्व 
संकेत 

आर् लशषाक २०७७/०७८को 
संशोधधत 
अनुिान 

२०७७/०७८को 
र्थाथा 

२०७८/०७९ 
अनुिातनत 

२०७८/०७९ को 
र्थाथा 
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५ च्याउ ववउ िथा च्याउ डल्िा  २ २,००  १०० १०० १६२  च्याउ ववउ  

६ ५० प्रतिशि अनुर्दानमा खाध्यन्द्न उन्द्नि िथा मुि 
ववउ वविरण  

१  २०० १०० १०० १२२  धान र गहुको ववउ  

७ ५० प्रतिशि अनुर्दानमा जैववक मि वविरण  १  २०० १०० १०० ६९   

८ ५० प्रतिशि अनुर्दानमा जैववक वविाहर्द िथा 
आई.वप.एम सामार्ग्र वविरण  

१   ५०  १०० १०० ६०  कृिक 

९  उन्द्नि िरकारी ववउमा ५० प्रतिशि अनुर्दान   ३  २,०० १०० १०० २९०  कृिक  

१० किस्टरमा मौरी पवयद्धनको िागी आधुतनक घार र 
घार सहहि मौरी वविरण  

१  २,५० १०० १००  ६ कृिक 

११  िमिा ववकास िथा ववउ उत्पार्दन समुह सहकारी िाई 
मुि ववउ वविरण  

१  ६०  १०० १०० २३ कृिक  

१२ िमिा ववकास िालिम (च्याउ प्रवद्यधन काययक्रम)  १   ६०  १००   १०० २९  कृिक  

१४ काययक्रम सामार्ग्र तयाकेजजङ्क िोड अनिोड िथा 
ढुवानी शि प्रतिशि अनुर्दान  

१  २०० २३.४३ २३.४३ ८०  

१५  कौलश खेतिका िागी ५० प्रतिशि अनुर्दानमा सामार्ग्र 
वविरण   

१  १५० १०० १०० २२  

१६  टनेिका िागी ५० प्रतिशि अनुर्दानमा तिाजष्टक 
वविरण  

१  १५०  १००  १०० १७   

१७  अनुगमन,मुल्यंकन वैठक िथा सचुना व्यवस्थापन  १  २०० ७७.५ ७७.५  ०  



१८  ५० प्रतिशि अनुर्दानमा पावरहटिर लमतनहटिर फिाम े
हिो ववनोईङ् मेलशन (धान बिाउने मेलशन)वविरण  

१  ८०० ९३.७५ ९३.७५ १५   

१९  अन्द्य सामाग्री (स्प्रेयर ट्याक्रक लसगेचर हेजकटर 
पुतनयङ् तिाजष्टक क्यारेट)  

१  ५० १०० १००   २६   

२० उत्पार्दन सामाग्री (पराि छान्द्ने जािी हजारी  डल्िा 
पाने तिाजष्टक)  

१  ५०  १०० १०० ३३  

२१  च्याउ प्रवद्यधनको िागी टनेि तनमायण तिाजष्टक  १  १ ,०० १०० १०० १५   

२२ व्यवसातयक कृिकिाई  ५० प्रतिशि अनुर्दानमा 
डडजजटि िराजु वविरण   

१  १ ,०० १०० १०० १६  

कृवि समुह, सहकारी 
र फमय  

२३ ववद्युतिय च्याफकटर (पराि काटने मेलशन)ह्याण्ड 
च्याफकटर  १  १ ,०० 

१०० १०० ५  

कृवि समुह, सहकारी 
र फमय  

  

२४  वोररङ् पम्पसेट मोटर लसचांइ पाईप पोखरीका िागी 
तिाजष्टक  

१  ७,०० ९२.८५ ९२.८५ ५१   

कृवि समुह, सहकारी 
र फमय  

२५ ५० प्रतिशि िागि साझेर्दाररमा पजक्क तिाजष्टक टनेि 
तनमायण  

७ ५,०० १०० १०० ७   

२६  सघं िथा प्ररे्दलशक काययक्रम सगं साझेर्दारी काययक्रम  

१  ८,५० 

६७.०८ ६७.०८ २ 

समुह छनौट भएको 
र सम्झौिा हुन 
नआएको  

 

ग) पशु सेवा तफा   

पशुपन्द्छी प्रवर्दाधन कार्ाक्रि 

क्र. 

सं. 

सिाबाट स्वीकृत र्ोजना तथा कार्ाक्रिको नाि 

कार्ाान्द्वर्न 
अबस्था 
(रकि रु. 
हजारिा) 

बबर्त्तर् 
प्रगतत 
प्रततशत 

(सम्प
न्द्नको) 

िौतत
क 
प्रगतत 
प्रततश
त 

न.पा. 
नीतत 
नं. 

SDG 

Goal 

No. 

िा
िा
जन्द्व

त 

नाि बजेट  िक्ष्र् सम्झौता सम्पन्द्न 

१  
 िागि साझेर्दारीमा पशुपन्द्छीको 
गोठ/खोर तनमायण/सुधार 

४०० ८ - ४०० १०० १०० ३५ - ८ 



२ 
 ५० प्रतिशि िागि सहभार्गिामा 
बवियम घाुँसको बीउ बबिरण 

२५० १  - २५० १०० १०० २७ - ५१२ 

३ 
 स्थिगि कृिकस्िररय २ हर्दने 
गाईभैँसीपािन िालिम 

१०५ ३ - १०५ १०० १००  - ६० 

४ 
 भ्याजक्सन भण्डारणको िार्ग 
डडक्रिज खररर्द 

६० १  - ६० १०० १०० २८ - - 

५ 

 पशुपन्द्छीहरुसुँग सम्बजन्द्धि 
सरोकारवािाहरुसुँग अन्द्िरक्रक्रया 
काययक्रम 

१०० १  - १०० १०० १००  - ५२ 

६  औिधी खररर्द काययक्रम ६०० ३ - ६०० १०० १००  -  

७  पशुपन्द्छी उपचार  काययक्रम   १५००० - - १०० १००  - ४२६२ 

८  नमुना संकिन िथा प्रेिण ३० २ - ३० १०० १००  - ७४ 

९ 
 िागि साझेर्दारीमा माछा पोखरी 
तनमायण/ममयि 

४०० ४ - ३०० ७५ ७५ - - ३ 

१० 
 मागको आधारमा माछापािनमा 
आबश्यक पने सामाग्रीहरु बबिरण 

१०० १  - २५ २५ २५ - - १  

११   बबश्व पशुपन्द्छी हर्दवश मनाउने २० १  - २० १०० १०० - - २०५ 

१२  बबश्व रेबबज हर्दवश मनाउने २० १  - २० १०० १०० - - १८१  

१३ 
 बबलभन्द्न काययक्रम अनुगमन/बैठक 
ब्यबस्थापन खचय 

१५० १२  ५२ ३४.६६ - - - - 

१४ 
 िागि साझेर्दारीमा गाई/भैँसीको 
िार्ग  

३५० १  - ३२५ ९२.८५ १०० - - १७ 



 गौम्याट बबिरण 

१५ 
 िागि साझेर्दारीमा मासु/डेरी पसि 
सुधार काययक्रम 

२०० ४ - १०० ५० ५० - - २ 

१६ 

पशुपन्द्छी ववकास तनरे्दशनािय, 

सुखेिसुँगको साझेर्दारीमा 
बाख्रा/स्थानीय कुखुरा ववकास 
काययक्रम 

१५०० १  - 
१५०
० 

१०० १०० - - ४७ 

१७ 
बिे घाुँसको बीउ/बबरुवा /सेट्स 

बबिरण 
१५० १  - १५० ९६.६६ ९६.६६   ७२ 

१८ 
स्थिगि कृिकस्िररय २ हर्दने 
बंगुरपािन िालिम 

७० २ - ७० १०० १००   ४० 

१९ 
स्थिगि कृिकस्िररय २ हर्दने 
बाख्रापािन िालिम 

१०५ ३ - १०५ १०० १००   ६२ 

२० पशु स्वास््य लशववर काययक्रम २०० २ - २०० १०० १००   ३२४ 

२१  
मागको आधारमा बबपन्द्न िक्षिि 
आयआजयन काययक्रम 

३५० १  - ३५० १०० १००   २० 

२२ 
कृिक प्रोत्साहन काययक्रम  

(र्दधुमा अनुर्दान) 
३०० १  - ० ० ०   ० 

२३ खोप भण्डारणका िार्ग क्रिज खररर्द ४० १  - ४० १०० १००   - 

 

 

 

 

 



पशु सेवा (सशता तफा ) 

क्र. 

सं. 

सिाबाट स्वीकृत र्ोजना तथा 
कार्ाक्रिको नाि 

कार्ाान्द्वर्न 
अबस्था (रकि 
रु.) 

बबर्त्तर् 
प्रगतत 
प्रततशत 

(सम्पन्द्नको) 

िौततक 
प्रगतत 
प्रततशत 

न. 

पा. 
नीतत 
नं. 

SDG 

Goal 

No. 

िा
िा
जन्द्व

त 

बज
ेट 
श्रो
त 

नाि बजेट  िक्ष्र् 
सम्झौ
ता 

सम्प
न्द्न 

१  कृतिम गभायधान ४०० १२ - ४०० १०० १००   ६४४ 

सङ्
घी

 

२ 
साना व्यबसायी गाई 
(पकेट) 

११०० १  - ११०० १०० १००   १७ 

सङ्
घी

 

३ 

मासु लमसन 
अन्द्िगयि बाख्रा 
प्रवद्यधन काययक्रम 

१५०० १  - १५०० १०० १००   ३१  

सङ्
घी
र् 

४ 

र्दधु लमसन अन्द्िगयि 
भैँसी प्रवद्यधन 
काययक्रम 

१९९४ १  - १९९४ १०० १००   २४ 

सङ्
घी
र् 

५  
इवपडेलमयोिोजी 
ररपोहटयङ 

६ १२ - ६ १०० १००   - 

सङ्
घी

 

६ 

पशुपन्द्छी बजार 
प्रवद्यधनका िार्ग 
संकिन केन्द्र 
स्थापना 

१५०० १  - ० ० ०   ० 

सङ्
घी
र् 

 

नगरको भौतिक प्रगति प्रतिशिः- ८७.५० 

नगरको बबवत्तय प्रगति प्रतिशिः- ८०.२१  

सशिय िफय को भौतिक प्रगति प्रतिशिः- ८३.३३ 

सशिय िफय को बबवत्तय प्रगति प्रतिशिः- ७६.९२ 

 
 



घ) जन-स्वास््र् तफा  
कस 

नं  

सभा बाट कस्ििृत योजनािो  किकिय 

प्रगकत  नार्  बजेट  लक्ष्य  

१  क्षयरोग सम्बवधि काययक्रमको चौमावसक सवमक्षा बैठक   ५०  १  ८२  

२  म. स्िा. स्ि. सेविकाको सामवूहक स्िास््य िीमा   ३१४  १००  ६५  

३  eLMIS, DHIS2 अनलाइन गनय स्िास््य संस्थाहरुलाइ ल्यापटप खररद   ५००  १  १००  

४  सम्परू्य स्िास््य संस्था संचालन अनुदान खचय   १७००  १७  ९४  

५  जनस्िास््य प्रियद्बन सम्बवधि प्रचार प्रसार   ५०  १०  १००  

६  स्िास््य सेिा सचुना प्रर्ावल HMIS Tools छपाई   १००  १००  ७५  

७  वसकलसेल एवनवमया बारे जनचतेनामलुक तथा पररक्षर् काययक्रम संचालन   १००  १  ९८  

८  भ्यावससन ढुिानी   ८०  १०  ९५  

९  मवहलाको पाठेघर कमखुको सयाधसर/ वस्क्रवनङग विविर   ८००  १०  १००  

१०  सतु्केरी आमाहरुलाई न.पा. द्बारा पोषर् काययक्रम संचालन खचय   ४००  १  ८१  

११  वििेषज्ञ वचवकत्सक बाट गाईन ेतथा जनरल स्िास््य विविर  ३००  १०  १००  

१२  गाउँघर वसलवनक/खोप वसलवनक काययक्रम संचालन खचय (यातायात र खाजा खचय समते)   ४५०  १०  ८२  

१३  गर्यिवत/प्रसवुत मवहलालाई आकवस्मक उपचार सेिा, वनिलू्क एम्िलूधेस सेिा   ५०  ५  १००  

१४  HIV/AIDS तथा यौन रोग काययक्रम   १००  १०  ९८  

१५  नगरपावलका बाट स्िास््य संस्थासम्म औषवि तथा सामान ढुिावन   ७०  १०  ९४  

१६  म. स्िा. स्ि. सेविकाको स्िेवछछक विदाई   ५०  २  ९८  

१७  आखाको मोवतविधद ुवस्किृ वनङ तथा अपे्रिन   १५०  १०  १००  

१८  आयिेुद काययक्रम बैकवल्पक वचवकत्सा समेत   ७००  १०  १००  

१९  चौिरी समदुायमा वसकल्सेल यवनवमया रक्त नमनुा पररक्षर् काययक्रम   ३००  १  १००  

२०  गर्यिवत मवहलाको वर्वियो एससरे सेिा   १५०  ३  ३६  

२१  स्िास््य संस्थाहरु संग मावसक प्रवतिेदन तथा सवमक्षा बैठक र िावषयक सवमक्षा   ३००  १  ९५  

२२  काययक्रम खचय (मवहला सेनटेरी प्याि वितरर्)   ६००  १००००  ९२  

२३  कोरोना संक्रमर् रोकथाम वनयधरर् र उपचार कोष तथा नगर अस्पताल संचालन   १००००  ८७९  ६४  

२४  म. स्िा. स्ि. सेविकाको थप प्रोत्साहन/ यातायात खचय   २१३६  १००  १००  

२५  वनवज स्िास््य संस्था,िजार अनुगमन,वनयमन   ५०  १०  ८२  

२६  अनुगमन /सपुररिेक्षर्   १००  १०  ६८  

२७  िवथयङ सेधटरमा काम गन ेनवसयङ कमयचारीलाई खाजा खचय   ५०  १०  ९८  

२८  औषवि खररद खचय   ३०००  १००  १००  

२९  िवथयङ सेधटरका लावग औजार उपकरर् खररद   १५०  ३  १००  

३०  आमाको माया एप्स संचालन   ५००  १  १००  

३१  नगरपावलकामा स्तनपान कक्ष वनमायर्   १००  १  ८२  
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१५  
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िार्ग रु ४००० का र्दरिे मालसक प्रोत्साहन 

११ ,०४ ९,४९ ८६.०१  १ ,५४ 

९ 
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मालसक प्रोत्साहन 

४,२० ४,२० १००. ० 

११  
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ङ_ शार्खागत रुपिा िएको के्षत्रगत tyf j8f sfof{nojf6 ePsf dxTjk"0f pknAwLx? 

अ वडाबाट िए गरेका उल्िेख्र् कार्ा तथा िोगेका सिस्र्ाहरु  
वडष नां. १ 

 उल्लेख्य कषयगहरु 

• लस्क्  वगग कषयगक्रम अन्द् रग  वडषमष रहेकष ज्येष्ठ नषगरीक  िष अत  ववपन्न नषगरीक हरु २७० जनषलषई न्द्यषनो 
कपडष वव रण कषयगक्रम सम्पन्न िएको छ । 

• वीरेन्द्रनगर १ नां. वडषकष र्ेरषजगषर १८ जनष यवुषहरुलषई १ मवहने मोटर डषईतिङ  षतलम मषफग   तसप ववकषस 
गरी आत्मतनिगर र्नषउन प्रयत्न गररएको छ । 

• वडषमष प्रत्येक टोलकष ववद्य ु पोलहरुमष र्स्त्त हषल्न ेकषम सम्पन्न िएको छ । 

• अनकुरणीय फोहोर व्यर्थिषपन अनिुव आदषन प्रदषन कषयगक्रमर्षट प्रत्येक टोल ववकषस सांथिषकष सदथयहरु, यस 
वडषमष लषग ुिएकष सांथिषकष पदषतधकषरी कमगचषरी र प्रत तनधी लषई अनकुरणीय फोहोर व्यवथिषपन सम्र्स्न्द्ध 
अनिुव आदषन प्रदषन भ्रमण सम्पन्न िई सो र्षट तसकेकष कुरषहरुलषई अनशुरण गने अवसर प्रषप्त िएको छ । 

• कोतिड १९  र्षट सचे  रहनकष लषगी १४ वटै टोलहरुमष थटीकर टषाँसको कषयगक्रमको िषलनी िएको छ । 
वीरेन्द्रनगर १ वडष स्थि  गैरीगषउाँ टेललषइ पूणग सरसफषइ उन्द्मिु सफष र थवच्छ टोल घोर्णष गररएको छ । 



• वडषमष ववपद जेस्िमर्षट प्रिषवव  व्यस्िहरुलषइ ववपद कोर्र्षट रु ५०००। कष दरले अतिगक सहयोग गने कषयग 
िएको छ । 

• प्रत्येक टोलमष फोहोरमैलष व्यवथिषपनकष लषगी फोहोर सकलन  िष व्यवथिषपन कषयग िैरहेको । 

समथयषहरु 

➢ कषयषगलयको आफ्नो िवन प्रयोग गनग नसवकएको हषल प्रयोग गरररहेको िवन सषनो िएको सषिै कषयषगलय नस्जकै 
ववद्यषलय, तग्रल उद्योग र रषजमषगग रहेको हुाँदष सेवष प्रवषह र वसषइ व्यवथिषपनमष असस्जलो िएको । 

➢ कषयषगलयको कषयगचषपको अनपुष मष कमगचषरी सांख्यष न्द्यनु हुाँदष सेवष प्रवषहमष समथयष देस्िएको । 

➢ कषयषगलयमष थिषयी कमगचषरी एक जनष मषत्र िएको, अथिषयी कमगचषरीलषइ पस्िकरण लगषय कष कषमको स्जम्मेवषरी 
ददने व्यवथिष नहुाँदष ववदषमष वथदष कषम रोवकने अवथिष तसजगनष िएको । 

➢ कषयगलयको आफ्नो सवषरी सषधन नहाँदष कषयषगलय आव जषव  र योजनष अनगुमन  िष अन्द्य कषम गनग समथयष  
िएको ।  

➢ प्रत्येक वडषमष एकजनष प्रषववतधक अतनवषयग हनुपुने ।  

➢ सषमषस्जक पररचषलकको कषमको चषप अनसुषर सेवष सवुवधष न्द्यून रहेको ।  

वडष नां. २ 

उल्लेख्य कषयगहरु 

➢ १४० जनष जेष्ठ नषगरीकलषइ सम्मषन कषयगक्रम सम्पन्न । 

➢ उपिोक्त्त्तष समहु  िष टोल ववकषस सांथिष कष पदषतधकषरीहरु सांग समद्नन्द्वयषत्मक वैठक  िष अन्द् रवक्रयष कषयगक्रम 
समपन्न ।  

➢ वडष तित्रकष ववकषस तनमषणगकष कषमहरुको अनगुमन मूल्यषांकन र तनररक्ण िइरहेको छ । 

➢ १८० जनष कृर्कलषइ घषाँसको वीउ वव रण । २०जनष कृर्गकलषइ कृर्ी सषमग्री  वव रण । 

➢ आतिगक ववपन्न ष िएकष २० जनष व्यषस्िहरुलषइ रु ५०००कष दरले आतिगक सहषय ष . 
➢  वी न न पष २ कष ववतिन्न ठषाँउमष वषटो थ र वृददग कषयग सम्पन्न ।  

➢ २ वटष वषल क्त्लव लषइ २० हजषर वरषवरको थटेशनरी सहयोग ।   
➢  लस्क्  वगगकष मवहलषहरुलषइ सचे नष मूलक कषयगक्रम सम्मपन्न । 

➢  सीप ववकषस  षतलम अन्द् गग  वी न पष ई कष मवहलष हरुलषइ तसलषइ कटषइ  षतलम सम्पन्न ।  
समथयषहरु 

• उपिोक्त्त्तष सतमत  समयमष गठन हनु नसक्त्न ुर गठन िएकष सतमत ले पतन कषयग समयमष नगनुग ।  
• सफ्टवयर प्रणषलीले गदषग कषममष अलमल ।  

वडष नां. ३ 

उलेख्य कषयगहरु  
➢ लस्क्  वगगकष मवहलषहरुलषइ लस्क्  गरेर मडुष वनुषई, तसलषई कटषइ  षतलम सचषलन गरर थवरोजगषरको वष षवरण 

गरषएको ।  
➢ टोल सथिषहरु सगको सहषकषयगमष सडक सधुषर  िष सडक ब्यवस्थि कष अतियषन सचषलन ।  

समथयषहरुM 



➢ लषग  सहिषतग षमष कमी। 

➢ र्थ  ुसषमषग्रीको र्जषर िषउ पररव गन िइ रहन ु।  
➢ दक् जनशस्िको अिषव ।  

वडष नां. ४ 

उलेख्य कषयगहरु  
➢ वडषतित्रकष ७० र्र्ग मषतिकष २४७ जनष जेष्ठ नषगररक, २१५ जनष एकल  िष ववधवष मवहलषहरू  िष अत  अशि 

 िष पणुग अशि अपङ्ग ष िएकष ४९ जनष व्यस्िहरुलषइ न्द्यषनो कपडष ब्लषङकेट तर् रण ।  
➢ कररव २५८ जनष व्यस्िहरुलषइ सीप ववकषस  िष क्म ष ववकषस  षतलम प्रदषन । 

➢ ६५ जनष गररव  िष जेहेन्द्दषर छषत्र छषत्रषलषइ छषत्रवृस्त्त सहयोग प्रदषन  
➢ ८० जनषलषइ गरुुङ  िष मगर िषर्ष प्रस्शक्ण । 

➢ २० वटष टनेल तनमषगण  िष ७ वटष तमतनटेलर वव रण । ४० वटष गषइ िैसी  िष वषख्रषको िोर सधुषर । 

➢ कररव ४०० वटष ववधु कष पोलहरुमष ववतिन्न चरणमष वस्त्त जडषन  िष ममग  । 

➢ कररव ६० िषन फतनगचर िैरव मषववलषइ सहयोग । 

➢ सनुोलो १००० ददनकष ४३४ जनष गिगव ी  िष सतु्केरी मवहलषहरुलषइ पोर्णयिु कोशेली वव रण । 

समथयषहरू: 
➢ घटनष द षग  िष रषजश्व सांकलनकष लषतग अन्द्य थिषइग कमगचषरीको व्यवथिष निएको ।  
➢ परुषनो सांरचनष अनसुषरको र अत्यन्द्  सषनो कषयषगलय िएको हदुष सेवष प्रवषहमष कदठनषइ । 
➢ उस्च  समन्द्वय  िष वढलो आयोजनष सम्पन्न िएको हुाँदष ििुषनी प्रवक्रयषमष समथयष ।  

वडष नां. ५ 

उल्लेख्य कषयगहरु  
➢ वीरेन्द्रनगर नगरपषतलकष वडष नां ५ लषइग सिेु  स्जल्लषकै पवहलष सफष र थवच्छ वडष घोर्णष गररएको ।  
➢ तनधषगरी  समयमष योजनष  िष कषयगक्रम सम्पन्न गररएको ।  
➢ सेवषग्रषहीलषइग घटनष द षगकष सम्पणुग तनवेदन फषरषम तनशलु्क रुपमष वडष कषयषगलय र्षट िने लगषय कष अन्द्य 

सेवष प्रवषहलषए चथु  दरुुथ  गररएको । 
समथयषहरु  

➢ उपिोिष सतमत  गठन सांचषलन व्यवथिषपन ििुषनी प्रकृयष सषिै वडष कषयषगलयर्षट प्रवषह हनुे सरै् वकतसमकष 
सेवषहरुको ववर्यमष वडष  हकष कमगचषरीहरुलषइग प्रस्शक्ण  षतलम प्रयषप्त नहनु ु।  

➢ कणषगली प्रदेशको रषजधषनीमष रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपषतलकष कषयषगलयको वडष  हमष आवश्यक प्रषववतधक 
कमगचषरी सषिै प्रशषसतनकष कषम गने कमगचषरी नहदुष कषम गनग समथयष ।   

वडष नां. ६ 

उल्लेिनीय कषयगहरू  
➢ यवह आ.व तित्र नै कषयषगलय सञ्चषलन आफ्नो िवनर्षट गने  यषरीमष ६ नां. वडष कषयषगलयको प्रशषसतनक िवन 

तनमषगण कषयग त ब्र गत मष िइगरहेको छ । 
➢ सषमदुषवयक वषलववकषस केन्द्र हषल जनु षरष आधषरि ु  ववधषलयमष र्षल मैत्री शॏ चषलय तनमषगण  गररएको । 
➢ सिष हल (तसटीहल) तनकटमष रहेको िषन ुपषकग लषइग पयगटवकय रूपमष िप प्रवर्द्गनकष लषतग र्षाँकी रहेको िषगमष 

समे  गोटष टषयल रषस्िएको  । 
➢ िषन ुपषकग मष तनमषगण गररएको ट्रष्टमष िलुष व्यषयषमशषलषकष लषतग आवश्यक  सषमषग्री िररद गरर सञ्चषलन गररएको । 



➢ स्जल्लष समन्द्वय सतमत को कषयषगलयर्षट वडष कषयषगलयको िवन तनमषगणमष सहयोगकष लषतग र्जेट व्यवथिषपन 
गररएकोमष सोको सम्झॏ  ष िइग कषयषगन्द्वयनको चरणमष रहेको छ ।  

➢ पवुषगधषर ववकषस  फग  ववतनयोस्ज  वडष कषयषगलय िवन तनमषगणको टेण्डर आव्हषनर्षट िएको घटषघटको र्षाँकी रकम 
मध्ये प्रगत  टोल ववकषस सांथिष स्थि  रहेको सषमदुषवयक र्षलतर्कषस केन्द्र देस्ि सषझषपलु सम्मको सडक 
थ रोन्न ीकष लषतग गोटष टषयल रषिी तनमषगण कषयग सम्पन्न ।  

➢ तितत्र सडक िण्डलषइग नमनुष र्षटोको रूपमष तर्थ षर गने योजनष अनरुूप शषस्न्द्  टोल ववकषस  सांथिषको  लु्सी 
गरीको घर देिी नन्द्दकलषको घर सम्म म्यषस्चङ फण्ड  फग को योजनषर्षट गोटष टषइगल रषिी सड थ रोन्न ी  । 

➢ पवुषगधषर ववकषस  फग  ववतनयोस्ज  वीरेन्द्रचोकमष टषवरलषइगट तनमषगणको र्जेटमष प्रदेश सरकषर सांगको वीरेन्द्रनगर 
नगरपषतलकष नगरकषयगपषतलकषको कषयषगलयर्षट िएको समन्द्वयकष कषरण ४ वटष टषवरलषइगट वडषको क्ेत्र तित्र 
रहेको ।  

➢ ववतिन्न प्रकषरकष रोगले सांक्रतम  िएकष ववपन्न १० घरपररवषरलषइग ववपन्न नषगररक सहयोग कषयगक्रमर्षट रषह  
थवरूप ॵर्धी उपचषरमष सहयोग ।  

➢ ज्येष्ठ नषगररक सम्मषन कषयगक्रम अन्द् गग  कषयषगलयको  फग र्षट १५१ जनष र्रृ्द्र्रृ्द्षलषइग  न्द्यषनो कपडष वव रण । 
➢ ८८ जनष  एकल मवहलष  िष दतल  मवहलष लषइग न्द्यषनो कपडष वव रण 
➢ वडषलषइग सडक मषनव रवह  र्नषउनकष लषतग सहयोग गने मषनव सेवष आश्रममष आश्री  ७७ जनष लषइग न्द्यषनो 

कपडष वव रण । 
➢ फोहर व्यवथिषपनकष लषतग टोलववकषस सांथिषमष तनरन्द् र रूपमष सरसफषइग अतियषन  िष कौस्शिे ी प्रवर्द्गधन 

कषयगक्रममष सञ्चषलन गररएको ।   
समथयषहरू 

➢ कणषगली प्रदेशको रषजधषनीको प्रमिु र्द्षरमष रहेको व्यवसषवयक यस वडषको प्रमिु चनुॏ  ी  िष समथयषकष रूपमष 
रहेको फोहोर व्यवथिषपनको स्जम्मेवषरी तलएको सेवषप्रदषयक सांथिषर्षट िएको कषयगसम्पषदन सन्द् ोर्जनक निएकष 
कषरण वीरेन्द्रनगर नगरपषतलकषर्षट तलइगएको पणुग सरसफषइगयिु वडष/ नगर कषयगक्रम प्रिषवकषरी रूपमष गनग 
कदठनषइग । 

➢ उच्च जनचषप र सवषरी चषप िेग्ने यस वडषमष उपयिु सषवगजतनक पषवकग ङको व्यवथिषपन हनु नसक्त्दष वजषर कुरूप 
हनुकुष सषिै ददन प्रत  ददन दुगघटनषको क्रम र्ढ्दो गत मष रहेको छ । 

➢ रषजश्व असलुीको मखु्य क्ेत्रको रूपमष हेररएको वडष नां. ६ को कर सांकलनकष लषतग कषयगववतध  िष ऐन जषरी नहुाँदष 
सेवषग्रषही तनयतम   हनु नसकेको ।  

➢ जषरी गररएको आतिगक ऐनमष समे  व्यवसषयकष प्रकृत हरू छुट िएको र तसथटममष समे  अपडेट हनु र्षाँकी रहेकष 
कषरण सेवषग्रषही साँग स्शर्गकग  रूपमष थपष्ट साँग रषजश्व असलुीमष समथयष । 

➢ वहषल करको सन्द्दिगमष सरै् र्हषलकरकष प्रकषरहरू (व्यवसषवयक, आवषतसय, कृवर् ) दर एकै प्रकषरकष रहेकष, कजषग 
प्रयोजनकष लषतग मषत्र  र्हषल कर त ने प्रवृत कष कषरण कर सांकलनको अतनयतम  ष िएको सषिै कत पय 
र्हषलकर  िष व्यवसषय कर अनलषइगन प्रववष्ट िइगसकेकष कषरण तसथटममष र्षाँवक देस्िने  र सेवषग्रषहीले त नग नमषन्ने 
जथ ष कषरणले गदषग करग सांकलन सहज रूपमष हनु नसकेको । 

वडष नां. ७ 

उल्लेिनीय कषयगहरू  
➢ ओपन स्जम सांचषलन 
➢ २२ वटष टोलकष मवहलषहरुलषइग अचषर  षतलम 
➢ वडष थ ररय सषवगजतनक सनुषइग  िष अपषङ सम्मषन कषयगक्रम 



➢ जेष्ठ नषगररक सेवष समषजको ट्रष्ठ तनमषगण, िषन ुपषकग  सधुषर 
➢ जनजषगतृ  फुलर्षरी टोलस्थि   इत्रषम िोलषमष  टवन्द्ध गररदै 
➢ प्लषस्थटकको प्रयोगमष न्द्वीकरणकष लषतग हष े झोलष  उत्पषदन  िष वव रण कषयगक्रम 
➢ गिगव ी  िष सतु्केरी कवहलषहरुलषइग पौवष्टक आहषर वव रण 
➢ सरसफषइग अतियषन   
➢ जेष्ठ नषगररक सम्मषन कषयगक्रम 
➢ सडक कषलो पते्र  िष सधुषर र चौ षरी तनमषगण लगषए कष उल्यख्य पवुषगधषर तनमषगण ।  

समथयषहरु  
➢ योजनष प्रत  समदुषयले अपनत्व नतलन ु
➢ वथ  ु िष सषमषग्रीको र्जषर िषउ पररव गन िै रहन ु। 
➢ लषग  सहिषतग षमष कमी । समदुषयमष उपिोिष सतम ी गठन गने समथयष । सतमत मष वथने इच्छषशस्िको 

अिषव । 
वडष नां. ८ 

उल्लेिनीय कषयगहरू  
➢ पवुषगधषर  फग को १४ वटष योजनष (७ थिषनमष कररर् १ वक.मी.नषलष, ५८७ तमटर कषलो पते्र हनुकुो सषिै 

कररव २५० तमटर सडक ग्रषिेल कषयग) तनमषगण सम्पन्न िएको ।  
➢ सांस्घय  िष प्रदेश सरकषरको सहयोगर्षट यस वडषको तितिन्न थिषनमष सडक कषलोपते्र ,नषलष तनमषगण पषकग  

ब्यब्िषपन र तर्ध्यषलय िवन  िष अन्द्य िौत क सांरचनष तनमषगण िएको ।  
➢ मखु्य मन्द्त्री रोजगषर कषयगक्रम अन्द् गग  २ थिषनमष गररर् ४७१ तमटर नषलष तनमषगण सम्पन्न िएको  
➢  लस्क्  र्गग अन्द् गग  (मवहलष तसप तर्कषस  षतलम , १७० जनष जेष्ठनषगररक सम्मषन , जष जषत  िषर्ष सांरक्ण 

कषयगक्रम , दतल  लस्क्  हषउस वषईङ  षतलम १५ जनष ,  कररव ८० जनष लषई कौवर् िे ी  षतलम ) 
सम्पन्न िएको   

➢  यस वडषकष तर्तिन्न थिषनमष र्कृ्षरोपण कषयग सम्पन्न िएको  
➢ प्रदेश सरकषर र सांस्घय सरकषरको आतिगक सहयोगमष वडषकष तर्तिन्न सडकहरुमष पदि नषलष  िष कषलोपते्र 

गने कषयग सांचषलन िएको ।  
➢ नषवप कषयषगलयको प्रतर्तधक सहयोगमष यस वडषको सषववक १० मष लग  कट्टष सवह  नयषां नषवप अनसुषरको 

पजुषग तर् रण कषयग िैरहेको रहेको ।  
➢ स्क्त्लन नेपषल, रेड्क्क्रस , सनु्द्दरनेपषल लगषए  अन्द्य सांघ सांथिषहरुको सहकषयगमष वडष सरसफषई कषयग िईरहेको 

समथयषहरू 
➢ ८ नां. वडष कषयषगलय र पषररजष  र्षलववकषस केन्द्र एउटै प्रङ्गणमष सांचषलन रहेकषले ठषउ अिषर्कष कषरण २ वटै 

सांथिषलषई सेवष प्रर्षहमष समथयष िएको ।  
➢ योजनष कषयषगनवन  िष सडक तर्थ षरको क्रममष तर्धु   िष टेतलकमको पोलहरु  िष िषनेपषतनको लषईन सषने 

प्रकृयष  प्रषतर्तधक  िष आतिगक वहसषर्ले ज्यषदै झन्द्झवटलो  िष िस्चगलो  हनुे गरेको  ।  
➢ वडषको फोहोर सांकलन  िष ढुवषतन गनग सेवष प्रदषयक सांथिषले तनयतम  रुपमष सेवष ददन नसकेको  
➢ छषडष पश ुचौपषयषले सडक दघुगटनषको जोस्िम र्ढेको ।  
➢ शैस्क्क सांथिषहरुमष िौत क सांरचनष र दक् जनशस्िको अिषवमष शौस्क्क सांथिष   सांचषलनमष समथयष िएको ।  
➢ रत्न रषजमषगगको उत्तर  फग  जतमन डुवषनको समथयष हनुे गरेको ।  



➢ सडक वकनषरष , सषवगजतनक जग्गष र िोलष वकनषरषमष रहेकष सकुुम्र्षसी र्थ ी  िष  अथिषई सांरचनषहरुले गदषग 
सडक दघुगटनष हनुकुो सषिै नगरको सोिष घटषएको । 

वडष नां. ९ 

उल्लेिनीय कषयगहरू  
➢ नव तनतमग  िवनर्षट सेवष प्रवषह सरुु गरेको 
➢ वडष गौरव आयोजनष अन्द् गग  मांगलगढी क्रषके्रववहषर सडक तनमषगणकष लषतग कषयग सरुुवष  िएको 
➢ शते्तकषाँडष र्लुर्लेु क्ेत्रमष ववद्य ु लषईन ववथ षर कषयग सरुु िएको  
➢ र्षढी प्रिषवव  क्ेत्र प्रसेेनी िोलषमष  टर्न्द्ध तनमषगण कषयग सम्पन्न िएको  
➢ तडपवोररङर्षट वडषमष रहेको िषनेपषनी व्यवथिषपन  
➢ सरुक्षको वहसषवले वडषमष अथिषई प्रहरी ववट लषटीकोईली िवन तनमषगण गरी सरुक्ष तनकषयलषई सर्ल  िष 

सहज वष षवरण व्यथिषपन 
समथयषहरु 
➢ ववकषसकष कषयगमष सम्र्स्न्द्ध  तनकषयको समन्द्वय नहदुष कषयग सांचषलनमष समथयष  
➢ उपिोिष समीत हरु तनयमषनसुषर ििुषनी प्रकृयषमष आउन आलटषल गनुग र योजनष मष जनसहिषतग ष नजटु्न ु। 
➢ सषवगजतनक तनमषगण प्रत  जन षको चषसो नहनु ुसरकषरी र्जेटमष अपनत्व महससु नगनुग । 
➢ कमगचषरीलषई आवश्यक ष अनसुषर  षतलम  िष अतिमसु्िकरणकष कषयगक्रम  नहनु ु। 

वडष नां. १० 

उल्लेिनीय कषयगहरू  
➢ वडषले मषतिल्लो  लषमष  षतलम हल तनमषणग गरेको  
➢ पवुषगधषरकष थवीकृ  योजनषहरु को सम्झौ ष िई कषम सम्पन िएकष ।  
➢ वडष तित्र रहेकष जेष्ठ नषगररकहरु लषई सम्मषन कषयगक्रम गरेको ।  
➢ अन्द्य सरोकषर कषयषगलयहरु साँग समन्द्वय गरी िप ववकषस तनमषगणकष कषयगक्रमहरु गरेको  
➢ वडष उज्यषलो कयगक्रम सांचषलन िएको ।  
➢ सरुक्ष व्यवथिषपनकष लषतग प्रहरी साँग समन्द्वय िएको ।  

 समथयषहरु 
➢ उपिोिष सतमत  समयमष  गठन गनग नसवकएको ।  
➢  रकम अपगु िएकष करण योजनषहरु अधरुष रहने ।  
➢ समयमष नददजन्द्य ग्रषिेल उपलब्ध हनु नसक्त्न ु।  
➢  उपिोिष सतमत लषई आतिगक समथयष हनुे गरेको ।  
➢ र्षटो ववथ षर गदषग जग्गष धतनलषई क्ेत पतु गको व्वथिष निएकष कषरण र्षटो ववथ षर गनग समथयष िएको । 
➢ नक्त्सष पषस समर्न्द्धी प्रषववतधक कमगचषरी निएकष कषरण समथयष िएको ।  

 
वडष नां. ११ 

उल्लेिनीय कषयगहरू  
➢ वडष उज्यषलो कषयगक्रम अन्द् गग  प्रत्येक वथ ी र सडकहरुमष सडक वस्त्त जोतडएकोमष वथ ी नै उज्यषलो िएको ।  
➢ वेमौसमी  रकषरी उत्पषदनकष लषतग एक घर एक टनेलको अवधषरणष परुष गनग ५७ घर पररवषरलषइ प्लषवष्टक 

वव रण गररएको । 



➢ सरसफषई अतियषन अन्द् गग  वडषमष रहेकष सम्पूणग टोलमष तनशलु्क रुपमष दैतनक फोहर सांकलन गरी व्यवथिषपन 
गरेको । 

➢ ववपन्न पररवषर मध्ये अत  ववपन्न एक पररवषरलषइ तसलषइ मेस्शन वव रण  
➢ रषनीवेल श्रध्दषिली जषनेवषटोमष कलिटग र िषनेपषनी  िष तसांचषइकष लषतग कुवष तनमषगण 
➢ नषरषिोलषमष  टवन्द्ध ।  
➢ अम ृडषाँडष लक्ष्मी शषहीको घर पवहरोको जोस्िममष परेकोले उि थिषनमष  टवन्द्ध गरी जोस्िम ११ नां. वडष 

कषयषगलय र लि एण्ड होप सांथिषको सह लगषनीमष शषस्न्द् नगर झपु्रषकष ववपन्न वगग  िष वषदी समूदषयकष 
वषलवषतलकषलषइ झपु्रषदेस्ि धतुलयषववट सम्म पठन पषठनकष लषतग आव  जषव  गनग तनशलु्क यष षयष को व्यवथिष 
गररएको ।  

➢ गषडी िररद नहुाँदष सम्म गषडीमष लषग्ने इन्द्धन वडष कषयषगलयवषट व्यहोररएको ।  
➢ चषरकुने सषलघषरी , शषस्न्द् नगर झपु्रष र स्शवशस्ि टोलमष िषनेपषनीको व्यवथिषपन गररएको । 
➢ ववतिन्न चोकहरुमष उज्यषलो व्यवथिषपन गनग सेलषर वत्ती जडषन िएको ।  
➢ अम ृडषाँडष लक्ष्मी शषहीको घर पवहरोको जोस्िममष परेकोले उि थिषनमष  टवन्द्ध गरी जोस्िम न्द्यतुनकरण गररएको 

।  
समथयषहरु 

➢ समयमै उपिोिष सतमत  गठन हनु नसक्त्न ु।  
➢ आयोजनषको सांरचनषकष वषरेमष थिषनीहरुको वववषद हनु ु। 
➢ सम्झौ ष िएकष आयोजनष पतन उपिोिष सतमत ले समयमै सम्पन्न नगनुग । 

 
वडष नां. १२ 

उल्लेिनीय कषयगहरू  
➢ वडषकषयषगलय र थयषक नेपषल सांगको सषझेदषरीमष न्द्यनु आयथ र िएकष र्थ ीहरुमष कोतिड १९ररथपोन्द्स कषयग 

गररएको। 
➢ कृर्कहरुको ५० प्रत श  लषग  सहिषतग षमष आतिगक ववकषस क्ेत्र अन्द् रग कष ववववध कषयगक्रमहरु सांचषलन 

गररएको। 
➢ लस्क्  वगग कषयगक्रम अन्द् रग   ग  वर्गको क्रमषग  कषयगक्रम वषट ३०/३० जनष यवुषहरुलषइ आधषरि ु  

कम्प्यटुर र तसलषइकटषई  षतलम सांचषलन गररएको।  
➢ कोतिड-१९ द्वषरष प्रिषवव  वडषमष िएकष अत  ववपन्न पररवषर लषइ  कृवर् जन्द्य प्रववतध  हथ षन्द् रण कषयग सम्पन्न 

िएको। 
➢ अन्द् र पषतलकष  ववववध  तसकषइकष  अनिुव आदषन  प्रदषन गनग  तसन्द्धतुल  रषमेछषप  दोलिष  स्जल्लषकष  

अन्द् रपषतलकष  कष जन प्रत तनतध  र कमगचषरी सांग िेटघषट  समन्द्व्य   गररयो ।  
समथयषहरु  
➢ समयमष सम्झौ ष गनगकष लषतग उपिोिष हरु सवक्रय नहनुे समथयष  
➢ उपिोिष सतमत हरु तनयमषनसुषर ििुषनी प्रकृयषमष आउन आलटषल गनुग र योजनष मष जनसहिषतग ष नजटु्न ु। 
➢ सषवगजतनक तनमषगण प्रत  जन षको चषसो नहनु ुसरकषरी र्जेटमष अपनत्व महससु नगनुग ।   
➢ वडष क्ेत्रको फोहोर व्यवथिषपनकष लषतग वडषले पहल गरररहे  षपतन वडषको मषत्र एकल प्रयषसर्षट उत्कृष्ट कषयग 

सम्पषदनमष असहज ष  देस्िएको ।  
➢ सषवगजतनक र्षटोको लग  कट्टष निएको जग्गषको कर त ने जनसमदुषयको गनुषसो र्ढी रहने गरेको । 



➢ क्ेत्रफलकष वहसषवले ठुलो वडष िएकषले जग्गष सम्र्न्द्धी वववषद र्ढी हनुे जसले गदषग प्रषववतधक रषय पेश गरररहन ु
पने र सम्र्स्न्द्ध  कमगचषरी वडषमष नहुाँदष सेवषग्रषहीलषई कदठनषई हनुे गरेको। । 

➢ गरुयोजनष र्मोस्जमकष र्षटोहरु तनकषस नहुाँदष दैतनक वववषद िई योजनष तनमषगणमष कदठनषई िएको । 
➢ व्यवसषय कर सफ्टवयरमष समषवेश नगररएकषले व्यवसषयकर एवककृ  हनु नसकेको। 
➢ वडष  िष नगर  हर्षट तनमषगण गररएकष पिी नषलषहरुको तनकषसको अिषवकष कषरण यस वडष क्ेत्रमष वर्षग को 

समयमष डुर्षनको समथयष हनुे गरेको। 
वडष नां. १३ 

उल्लेिनीय कषयगहरू  
➢ आतिगक ववकषस अन्द् गग  ७५० तमटर तसांचषइकुलो तनमषगण िएको  
➢ सषमषस्जक ववकषस अन्द् गग  २२ जनष मवहलषलषइ तसलषइ मेस्शन, १८४ एकल मवहलषलषइ पर्छ्यौरष वव रण, ९० 

जनष ज्येष्ठ नषगररक र अपषङ्ग ष िएकष व्यस्िहरुलषइ  र्लषङकेट वव रण 
➢ पूवषगधषर ववकषस  फग  ववतिन्न सडक, नषलष  तनमषगण र थ रोन्नत   गररएको । 
➢ ३६ वटष र्ङगरु र १६ र्षख्रष वव रण  
➢ २६ जनष आतिगक अवथिष कमजोर िएकष ववर्द्षतिगलषइ शैस्क्क सषमषग्रीहरु वव रण  
➢ ववपद व्यवथिषपन कोर् र्षट मषनसेवष आश्रममष िषध्यन्न सषमषग्रीहरु वव रण र  टर्न्द्धन तनमषगण  
➢ २२ जनष मवहलष ददददर्वहनीहरुलषइ व्यवसषवयक र्नषउन  तसलषइ कटषइ मेस्शन वव रण गरेको । 
➢ १८४ जनष एकल मवहलषहरुलषइ सम्मषन थवरुप पर्छ्यौरष वव रण  गरेको । 
➢ ९० जनष ज्येष्ठनषगररक र अपषङ्ग ष िएकष व्यस्िहरुलषइ र्लषङकेट वव रण । 
➢ मषनवसेवष आश्रममष ५० हजषर रुपैयष र्रषर्रको िषध्यषन्न सषमषग्रीहरु सहयोग गरेको  
➢ २६ जनष आतिगक अवथिष कमजोर िएकष छषत्रछषत्रषहरुलषइ शैस्क्क सषमषग्रीहरु वव रण गरेको  
➢ वडषर्षटै अनलषइन घटनष द षग र रषजश्व असतुल कषयगलषई तनरन्द् र ष ददइएको ।  

समथयषहरुिः  
➢ थवीकृ  योजनष र र्जेटववच  षर षदम्य ष नतमल्दष गणुथ ररय योजनषहरु तनमषगणहनु नसकेकष ।  
➢ िौगोतलक ववकट षकष कषरण कषमगनग कदठनषइ र लषग  पतन र्वढ लषग्ने गरेको । 
➢ योजनषहरु टुक्र्यषउने परम्परषले गदषग ठुलष योजनषहरु सम्पन्न गनग कदठनषइ । 

वडष नां. १४ 

उल्लेिनीय कषयगहरू  
➢ इन्द्टेक ४ टांकी ८ वटष Rcc टांकी १ वटष  र पषईप वव रण ६४०० तम  

➢ जषली ५ िषन वव रण 

➢ २ वटष िवनको छषनष र २ वटष िवन प्लषष्टर 

➢ ११५ जनष जेष्ठ नषगररकलषई र्ल्यषांकेट वव रण गरेको 
➢ १०५ जनष हजषर ददने आमषलषई कोसेली 
➢ ९ जनष दतल  समदुषयलषई र्षख्रष वव रण 

➢ १०० जनष मवहलषलषई घरेल ुवहांसष सम्र्न्द्धी सचे नष 
➢ १५ वटष आमष समहु िवनमष १२ तम०कष दरले कषपेट वव रण 

➢ १५ जनष थवांयम सेववकषलषई 1/1 than Bag  र छष ष वव रण 

➢ वडष कषयषगलयको िवन सधुषर ।  

िौत क उपलब्धी 



➢ सडक सफषई ८ वक०तम०, सडक थ रोन्न ी २७०० तम०, नयषाँ ट्रयषक तनमषगण ६३८० तम०, ग्यषतिङ्ग जषली 
१५६ िषन,मेस्शनरी वषल २८ तम०.घेरषवषर १२० तम०. RCC सडक २५ तम० 

➢  वष षवरण  िष ववपद  फग  ग्यषतिङ्ग जषली ५२ िषन, ट्रष्ट तनमषगण १ वटष, ड्रषई वषल ५० हजषर तल० ट्यषङ्कीको 
वरीपरर गररएको । 

 

वडष नां. १५ 

उल्लेिनीय कषयगहरू  
➢ अपषग  िष जेष्ट नषगररक सम्मषन । 
➢ रेववज िोप तसववर सचषलन ।  
➢ सडक सधुषरकष कषमहरु िएको ।  

 समथयषहरु  
➢ वडष कयषगलय देिी र्ीरेन्द्रनगर सम्म आव जषव को लषगी थिषई सडक  िष पिी मोटरेर्ल पलुको ब्यर्थिष नहनु ु
➢ उपत्यकष र्षवहरकष वडषहरुमष कषयगर  कमगचषरीहरुलषई न.पष. कषयगलयर्षट कुनै पतन प्रोत्सषन ित्तष नतमल्न ु 
➢ वडष कषयषगलयमष तर्धतु करण नहनु ु। 
➢ मोर्षइलको टषवरले रषम्रोसांग कषम नगदषग सांचषरमष समथयष देिीन ु
➢ सतमत मष वथने इच्छषशस्िको अिषव ।  
➢ योजनष सम्झौ ष  िष ििुषनी तलनको लषगी दरु दरषजर्षट आउन जषन समथयष  

वडष नां. १६ 

उल्लेिनीय कषयगहरू  
➢ प्रहरी चौकी थिषपनष गररएको  
➢ श्रषवण मवहनषमष न ैसरै् उपिोिष सतमत हरु गठन गरर सवकएको  
➢ समयमष नै वडष थ रीय योजनष सरै् सम्पन्न गररएको ।  

समथयषहरु  
➢ उपिोिष सतमत लषई  आयोजनष कषयषगन्द्वयन सम्र्न्द्धी ज्ञषन नहुाँदष आयोजनषको कषममष कषयषगन्द्वयन र रकम 

तनकषसषमष  झांझट र कदठनषईहरु देस्िएको छ । 
 

शषिषहरुर्षट िएगरेकष महत्वपूणग कषयग  िष िोगेकष समथयषहरु 

१ पवुषगधषर ववकषस शषिष 

 



                           

 

   

२ योजना िथा वािावरण शाखा 
र्ोजना ब्र्वस्थापन तथा  अनुगिन उपिब्धी 

• योजना शाखामा योजना ब्यवस्थापन सफ्टवयरवाट  योजना ब्यवस्थापन कायय सुरु । 
• ग्रामीण िेत्रिाई ववशेि जोड र्दीइ उपभोक्िाहरुको िमिा ववकास काययक्रम सचंािन ।  
• अनुगमन सलमतिवाट सवै िेत्रका आयोजना िथा काययक्रम अनुगमन र उपभोक्िा िथा आयोजना सचंािकको माग बमोजजम 

वढीमा  १५ र्दीन लभत्र अनुगमन कायय सम्पन्द्न गरर प्रतिवेर्दन वुझाउने गरेको ।  



• नगर सभावाट स्वीकृि अर्धकांश योजना िथा काययक्रम तनधायरीि समयमै सम्पन्द्न गराउन समय समयमा अनुगमन 
सलमतिवाट तनरे्दशन वैठक भएको ।  

वातावरण, सरसफाई तथा स्वच्छता  सम्वजन्द्ध  के्षत्रगत उपिब्धी 
• ल्याण्डक्रफि साईट माSNV को सहयोगमा र्दीशा जन्द्य िेर्दो ब्यवस्थापन तिान्द्ट तनमायण कायय सम्पन्द्न गराइ नगरपालिकािे 

संचािन  शुरु । 
• कायायिय हािामा हररयािी प्रवद्यधन िगाएि िगाइएका विृहरुको संरिण काययक्रम सचंािन । 
• फोहर न्द्यूतनकरणका िार्ग घरायसी कम्पोष्ट र गडेयौिे मि उत्पार्दन ल्पान्द्ट तनमायण, ग्रीन जक्िन स्वयं सेवक पररचािन 

गरर सावयजतनक स्थि सफाई अलभयानमा  UNDP/  अन्द्िर तनभयर समाज संग सहकायय ।  
• ल्याण्डक्रफिसाइटमा सेर्ग्रकेशन सडे तनमायण गरर संचािनको िार्ग ियारी भएको ।  
• SNV/सुन्द्र्दर नेपाि संस्था संग सहकायय गरे्द वडा नं ५  र वडा न ं१ को गैरी टोििाई  पूणय सरफाई िथा सफा र स्वच्छ िेत्र  

घोिणाका वडा न ं९ को काके्रववहार टोि समेि समेि घोिणाको  अन्द्िीम चरणमा । 
• ववपन्द्न वस्िीहरुमा खानेपानी , सरसफाई  िथा स्वच्छिा सम्वन्द्धी ब्यवहार पररवियनका िार्ग जनचिेना काययक्रममा  

ववलभन्द्न साझेर्दार संस्था िथा गै स स हरु पररचािन ।  
• सशुल्क नगरको फोहरमैिा ब्यवस्थापनमा नीजज िेत्र पररचािन ।  

हररयालि िथा वािावरण मैत्री गतिववर्ध 
• ियार नेपाि अन्द्िर तनभयर समाज संगको सहकाययमा नगर लभत्र कररव १५०० ववरुवा रोपण िथा संरिण िथा वन 

ववभागसंगको सहकाययमा कररव २४०० ववरुवा रोपण प्रकृया जारी । 
र्वपद सम्वजन्द्ध  के्षत्रगत उपिब्धी 

• ववपर्दका ब्यवस्थापनका िार्ग आपिकालिन केन्द्र स्थापना गरर संचािन । 
• ियार नेपािको सहयोगमा वहु प्रकोप  जोखखम नक्शासकन र भुकम्पीय जोखखम आंकिन कायय सम्पन्द्न ।   
• ियार नेपाि संगको सहकाययमा स्वयंसेवकका िार्ग IRA,  र्दमकि टोलििाई आगिार्ग तनयन्द्त्रण सम्वजन्द्ध िालिम , वडा 

स्िरीय ववपर्द ब्यवस्थापन सलमतिहरुको िमिा ववकास काययक्रम सम्पन्द्न ।  
• नेपाि रेडक्रश संगको सहकाययमा संचालिि शहरी ववपर्द ब्यवस्थापन पररयोजना माफय ि िमिा ववकास िथा जनचिेनात्मक 

काययक्रम 
• शहरी सौन्द्र्दयिा िथा नगर तनयमन गतिववर्ध २० स्थानमा रेष्ट स्टेशन िथा १०० स्थानमा हररयो तनिो र रािो सेट 

डस्टववन राख्ने कायय   सम्पन्द्न । 
• नगरका कररव ११० गाई गोरु वोडसय कायय कायय सम्पन्द्न ।  
• प्ररे्दश सरकार संगको सहकाययमा भेरीको समजी घाट र कटकुवामा गौशािा तनमायण कायय   जारी ।  

शहरी सौन्द्र्दयिा िथा नगर तनयमन गतिववर्ध   
• २० स्थानमा रेष्ट स्टेशन िथा १०० स्थानमा हररयो तनिो र रािो सेट डस्टववन राख्न ेकायय   सम्पन्द्न । 
• नगरका कररव ११० गाई गोरु वोडसय कायय कायय सम्पन्द्न ।  
• प्ररे्दश सरकार संगको सहकाययमा भेरीको समजी घाट र कटकुवामा गौशािा तनमायण कायय   जारी ।  

पययटन िथा धमय किा संस्कृति 
• पययटन नक्शा सहहिको व्रसुर प्रकाशन, मठ मन्द्र्दीरको ममयि सुधारमा सहयोग 
• किा साहीत्यका नगर िथा राष्ट्रीय स्िरका काययक्रममा सहकायय 

शार्खागत प्रिरु्ख सिस्र्ाहरु 
• ब्यवजस्थि ल्याण्डफीि साइट नभएको, तनमायणमा श्रोि अभाव भएको । (DPR बमोजजम कररव ३५ करोड आवश्यक) 
• छाडा पशुको व्यवस्थापन ।  
• फोहर सेग्रीकेशन नहुनु ।  
•  फोहर व्यवस्थापन (संकिन र अजन्द्िम ब्यवस्थापन) 
• वजारवाट ल्याएका सामग्री राख्ने ठाउं अभाव । 
• २४ सै घण्टा ववपर्द िथा नगर तनयमनका िार्ग जनशजक्ि उपिब्ध हुन नसक्नु ।  
• योजना पतछ टुक्रयाउन ेगररएको । 



• योजनाको सफ्टवयरमा सव ैशाखाको काययक्रम प्रववष्टी नहुर्दा एक्रककृि प्रतिवेर्दन ियार हुन नसकेको ।  
• टेन्द्डरवाट घटेको योजनावाट पतछ धेरै र साना टुके्र योजना वनाउर्दा योजना ब्यवस्थापनमा जहटल्िा ।  
• योजनाको सफ्टवयरमा प्रववष्टी ववना न ैकाययक्रम भुक्िानी प्रतिवेर्दनमा समस्या भएको ।  
• सावयजतनक सौचाियको ब्यवस्थापन । 

३ प्रशासन शाखा 
यस अिकिर्ा प्रिाकशत राजपत्रहरु - 

ि.सं. िानुनिो नार् स्िीिृत कर्कत 
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शार्खाबाट िए गरेका तनर्लित कार्ाहरु 
• दैवनक प्रिासन संचालनमा समधिय 
• कमयचारी वििरर् अध्यािविक 
• केही तावलम काययक्रम आयोजना 
• नगर गवतविवि समेवटएको टेवलवर्जन काययक्रम प्रसारर्  
• कानून सचेतना काययक्रम संचालन 

सिस्र्ाहरु 

• कमयचारी संगठन संरचना तयार नर्एको 
• कमयचारी क्षमता विकास लावग तावलम अध्ययनका लावग धयुन बजेट 
• नीवत वनमायर् तहमा सम्लग्न कमयचारीका लावग उछच स्तररय तावलम नह नु 
• एवककिृ त सचूना प्रर्ाली नह नु 
• अधतर िाखागत तथा ििा स्तररय ज्ञान तथा अनुर्ि आदानप्रदान काययक्रम नह नु 
• कमयचारी खटन पटन/वजम्मेिारीमा खवप्टलोपन 
• अवख्तयार, सतयकता केधद्र, अदालतका जरुरी परका सम्बधिमा वसघ्र समधियन नह नु 

४.आ प्र शार्खाबाट िए गरेका कार्ाहरु 
• सरिरुपमा काययसम्पार्दन, समन्द्वय 
• प्रकृया पुगी आएका काययहरुको यथालशघ्र काययसम्पार्दन 
• बेरुजु फर्छययौट, सम्पररिण 
• कोि िथा िेखा तनयन्द्त्रक कायायिय र प्ररे्दश िेखा तनयन्द्त्रक कायायिय संग समन्द्वय गरी बजेट तनकासा  
• आन्द्िररक िेखा पररिण, अजन्द्िम िेखा पररिण 
• अन्द्य कायायियको व्यवस्थापक्रकय कायय सम्पार्दन र मन्द्त्रािय, ववभाग, म.िे.तन.का. समन्द्वय 



सिस्र्ाहरु 
• राजश्व न्द्युन असुिी, बजेट रकमान्द्िर,योजना संशोधन 
• अर्धक कमयचारी िथा ब्यवस्थापकीय चुनौिी 
• ठेक्का व्यवस्थापनमा चनुौिी 
• स्थानीय कमयचारी ऐन २०७५, आकजस्मक आउन ेखचय आर्दी 
• अजन्द्िम समयमा मात्र कागजाि पेश गने र प्रष्ट्याउने नहर्दनु, 
• अध्यावर्धक काययवोझ र उत्प्रेरणा प्रतिको ववेास्िा  

%, lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvfaf6 ;Dkfbg ePsf sfo{x? 

• gu/ lzIff ;ldltnfO{ k"0f{tf lbg] sfo{df ;xhLs/0f / ;dGjo ul/Psf] . 

• gu/kflnsfsf] bz aif]{ lzIff If]q of]hgf -ESP_ sf] lgdf{0f sfo{ ;DkGg eO{ k|sfzg / sfof{Gjogsf] r/0fdf /x]sf] . pSt of]hgfsf 

cfwf/df g} cfufdL aif{sf] ah]6, gLlt tyf sfo{qmdx? tof/ ul/Psf] . 

• ;fd'bflos ljBfnox¿df k|wfgfWofks Joj:yfkg ug]{ sfo{nfO{ of]hgfa4 9+un] cufl8 a9fOPsf] . k|wfgfWofks Joj:yfkg ;DaGwL 

cfjZos kg]{ sfo{ljlwsf] d:of}bf lgdf{0f eO{ 5nkmnsf] r/0fdf /x]sf] . 

• of]hgfa4 / lgoldt ?kdf glthfd"ns / PsLs[t ?kdf ljBfno cg'udg tyf lg/LIf0f ug]{ sfo{ ePsf] . cg'udgsf qmddf 

;/f]sf/jfnfx¿;Fu Jofks cGtlqm{of / 5nkmn u/L /rgfTds k[i7kf]if0f k|bfg ug{'sf ;fy} ljBfno ;'wf/sf nflu k|ltj4tf lng] 

ul/Psf] . 

• ;a} ;fd'bflos ljBfnox?df oyfy{ ljBfno ;'wf/ of]hgfsf] lgdf{0f / k|efjsf/L sfof{Gjogsf nflu cfjZostfg';f/ cg'udg tyf 

;xhLs/0f ul/Psf] . 

• lzIfssf] k];fut ljsf;sf nflu tflnd, ;/f]sf/jfnfx¿sf] Ifdtf clea[l4 tflnd / k|=c= g]t[Tj ljsf; tflndsf nflu ;xhLs/0f, 

;+of]hg tyf l;kmfl/z ug]{ sfo{ ul/Psf] .  

• cfwf/e"t lzIff k/LIffnfO{ Jojl:yt / dof{lbt ?kdf ;~rfng, Joj:yfkg tyf k|df0fLs/0f ug]{ sfo{ ;DkGg ePsf] . 

• P;=O=O=, sIff !! / sIff !@ sf] aflif{s k/LIffnfO{ lgoldt, dof{lbt / :jR5 agfpgsf nflu cfjZos ;xof]u, ;dGjo, ;xsfo{ tyf 

;'k/Lj]If0f ul/Psf] . 

• ljBfnosf] ;fdflhs k/LIf0f / n]vf k/LIf0f ug]{ sfo{nfO{ s8fOsf ;fy lgodg ul/Psf] . 

• cfjZostfsf cfwf/df ljBfno ef}lts ;'ljwf lj:tf/ sfo{qmdsf] ljt/0f / ;f]sf] k|efjsf/L cg'udg ug]{ sfo{ ePsf] . ljBfnosf] 

/+u/f]ug tyf ;/;kmfOnfO{ k|fyldstfdf /fvL sfo{ ;DkGg ul/Psf] . 

• gu/kflnsf:t/Lo k|wfgfWofksx¿sf] dfl;s ?kdf a}7s ;~rfng u/L z}lIfs ;'wf/sf nflu k|ltj4tf lnOPsf] . a]nfa]nfdf ;dLIff 

x'g] u/]sf] . 

• z}lIfs :dfl/sf, @)&( k|sfzg u/L gu/kflnsfsf] lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvfsf] jflif{s sfo{qmd tyf ah]6 / ;fd'bflos 

ljBfnodf lgsf;f ul/Psf] cg'bfgsf] ljj/0fsf ;fy} lzIff;DaGwL dxTjk"0f{ z}lIfs ;"rgfx¿ ;/f]sf/jfnfx¿;dIf ;fj{hlgsLs/0f ub}{ 

ljBfnodf z}lIfs ;'zf;g sfod ug]{ kf6f]nfO{ ulDe/tfsf ;fy sfof{Gjog ul/Psf] . 

• sIffsf]7fsf] lzIf0fl;sfOnfO{ afnd}qL, u'0f:t/Lo / k|efjsf/L agfO{ ljBfyL{sf] l;sfO pknlAwdf ;'wf/sf nflu ljBfnox?;+u 

;xhLs/0f, ;dGjo / ;xsfo{ ul/Psf] . 

• gu/kflnsfsf] glhs} /x]sf] >L afn dlGb/ k|fylds ljBfnodf l;sfO ;xhLs/0f s]Gb| :yfkgf u/L dfWolds txdf lzIfs cefj 

ePsf gu/kflnsfsf !) j6f ljBfnosf sIff !) df cWoog/t\ ljBfyL{sf nflu c+u|]hL, ul0ft / lj1fg ljifosf] P;= O= O= nlIft 

a':6/ er{'cn sIff sl/a c9fO dlxgf;Dd ;~rfng tyf Joj:yfkg ul/Psf] . 

• sf]le8 !( af6 x'g ;Sg] hf]lvdnfO{ dWogh/ ub}{ ljBfyL{ l;sfO ;xhLs/0fnfO{ ;xof]u ug{ / gu/kflnsfsf] z}lIfs u'0f:t/ ;'wf/sf 

nflu ;/f]sf/jfnf JolStx?;+u ;3g 5nkmn / cGt{lqmof ug{ jL/]Gb|gu/ /]l8of] lzIff sfo{qmd ;~rfng ul/Psf] . 

• k|f/lDes afn ljsf; lzIff sfo{qmd ;~rfng gePsf ;ftcf]6f ljBfnox?df k|f/lDes afn ljsf; sIffsf] ;dfof]hg tyf Joj:yfkg 

ul/Psf] . 

• dlxgfj/L x'g] ;dosf 5fqfx¿nfO{ :ofg]6/L Kof8 lgz'Ns ?kdf ljt/0f / Joj:yfkg ug]{ sfo{nfO{ k|efjsf/L agfpg ;xhLs/0f, 

cg'udg tyf lgodg ul/Psf] . 

• gu/kflnsfcGtu{tsf #@ j6f dfWolds ljBfnox¿df hg:jf:Yo zfvf;+usf] ;dGjo / ;xsfo{df ljBfno g;{ sfo{qmd ;~rfngdf 

/x]sf] . 

• k|f/lDes afn ljsf;b]lv sIff % ;Dd cWoog ug]{ afnaflnsfx¿nfO{ lgz'Ns ?kdf lbjf vfhf sfo{qmd ;~rfng tyf Joj:yfkg 

ug]{ sfo{nfO{ k|efjsf/L agfpg ;xhLs/0f ul/Psf] . 

• ;+3Lo / k|b]z ;/sf/af6 k|fKt ;zt{ cg'bfgx¿ ljBfnox¿nfO{ lgsf;f ug]{ / pSt cg'bfg ;DalGwt lzif{sdf vr{ eP gePsf] 

cg'udg, lgodg tyf d"Nof+sg ug]{ ul/Psf] .  

• z}lIfs ;q @)&( sf] PsLs[t z}lIfs ;"rgf Joj:yfkg k|0ffnLnfO{ cBfjlws ug]{ u/fpg] sfddf ;xhLs/0f ul/Psf] . 

• cfwf/e"t txdf xfdL / xfd|f] jL/]Gb|gu/ gfd /x]sf] :yfgLo kf7\oqmd lgdf{0f eO{ ;a} ljBfnodf nfu" eO/x]sf] . sIff ! b]lv # ;Ddsf] 

kf7\ok':ts lgdf{0f eO{ k|sfzg ePsf] . 

• ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] kg'u{7g / l/St lzIfs tyf ljBfno sd{rf/Lsf] kbk"lt{ ug]{ sfo{df ;xhLs/0f / ;dGjo ul/Psf] . 



• ljifo lj1x?sf] ;xof]udf lzIfssf] k];fut ljsf;df ;xof]u ug]{ sfo{nfO{ k|fyldstfdf /fvL sfo{ ;~rfng ul/Psf] . 

• sIff ! b]lv # ;Ddsf] ljBfyL{ d"Nof+sgnfO{ k|efjsf/L / e/kbf]{ u/fpgsf nflu ;xhLs/0f ul/Psf] . ;xof]uL ;fdu|Lsf ?kdf ljBfyL{ 

d"Nof+sg clen]v gd'gfsf ?kdf k|sfzg u/L ljBfnonfO{ ljt/0f ul/Psf] . 

• k|fylds txsf afnaflnsfx?nfO{ sf]le8sf] ;dodf l;sfOdf ;xh agfpgsf nflu ;Gbe{ ;fdu|Lsf] ?kdf lzIff tyf dfgj>f]t 

ljsf; s]Gb|af6 ljsf; ul/Psf] :jfWoog ;fdu|L 5kfO u/L ljBfnodfkm{t afnaflnsfx?nfO{ k|bfg ul/Psf] . 

• 8]s ;'v]{tsf] ;xof]udf k|f/lDes txsf afnaflnsfx?df x]/fO / ;'gfOdf b]lvPsf] zf/Ll/s ;d:ofsf] l:qmlgª u/L l/km/n ;d]t ul/g] 

sfo{ ;DkGg ul/Psf] . 

• gu/kflnsfdf ;~rfngdf /x]sf ljleGg 6\o"zg tyf sf]lrª ;]G6/, dG6]Zj/L / ;+:yfut ljBfnox?sf] cg'udg / lgodg ug]{ sfo{nfO{ 

k|fyldstfdf /flvPsf] . lghL If]qaf6 ;~rflnt pSt ;+:yfx?nfO{ k|efjsf/L ?kdf ;~rfng tyf Joj:yfkg ug{sf nflu cfjZos 

kg]{ sfo{ljlw / lgb]{lzsfsf] d:of}bf tof/ ug]{ sfo{ ;DkGg ePsf] . 

• gu/kflnsfdf ;~rflnt ;fd'bflos l;sfO s]Gb|x?nfO{ k|efjsf/L ?kdf kl/rfng / Joj:yfkg ug{sf nflu cfjZos kg]{ sfo{ljlwsf] 

d:of}bf tof/ ePsf] . 

• lgodfg';f/ tx / sIff yk ug{sf nflu cfjZos Go"gtd k"jf{wf/ ePsf ljBfnox?sf] cj:yf x]/L gu/ lzIff ;ldltsf] lg0f{ofg';f/ 

sIff jf yk ug{sf nflu cg'dlt lbg] sfo{ ;DkGg ePsf] . 

• gu/kflnsf :t/Lo /fi6«klt /lgª lzN8 5gf}6 k|ltof]lutfsf] ;~rfng ul/Psf] . lhNnf:t/Lo /fi6«klt /lgª lzN8 k|ltof]lutfdf 

jL/]Gb|gu/ gu/kflnsfsf] >L g]/f dflj ahf/ k'gM lhNnfs} pTs[i6 ljBfno aGg ;kmn ePsf] . 

• jL/]Gb|gu/ gu/kflnsfdf :yfoL a;f]af; ub}{ cfPsf b'O{hgf v]nf8Lx?nfO{ ;fkm :t/Lo s/fFt] k|ltof]lutfdf j+unfb]zdf ;xefuL eP/ 

:j0f{ kbs xfl;n u/]jfkt o'jf ;Ddfg ul/Psf] . 

• gu/kflnsf :t/df o'jfx?sf nflu gu/ ;ef cEof; sfo{qmd ;~rfng tyf Joj:yfkg ul/Psf] . gu/:t/Lo o'jf ;~hfn u7g 

ul/Psf] . 

• ljBfyL{x?sf] v]n If]qsf] k|ltef ljsf;df ;xhLs/0f ug{sf nflu gu/kflnsfsf ^ j6f ljBfnox?df v]n k|lzIfssf] Joj:yfkg 

ul/Psf] . 

• ljBfnosf z}lIfs sfo{qmdx?nfO{ gu/kflnsf :t/df Ps?ktf / k|efjsf/L u/fpgsf nflu z}lIfs ;q @)&( sf] aflif{s sfo{kfqf] 

lgdf{0f u/L sfof{Gjogdf cfO/x]sf] . 

आर्ोजना तथा कार्ाक्रि कार्ाान्द्वर्निा देणर्खएका सिस्र्ाहरु 

• कोलभड १९ का कारण ववद्यािय सञ्चािन र बािबालिकाको लसकाइ सहजीकरणमा अवरोध 

• ववद्याियमा प्रधानाध्यापक र ववियगि लशिकको व्यवस्थापनमा समस्या रहेको 
• शाखामा आवश्यक पन ेन्द्यूनिम जनशजक्िको अभाव हुुँर्दा शैक्षिक प्रशासन, ववद्यािय अनुगमन िथा सुपरीवेिण र लशिकको 

िार्ग पेसागि सहयोग गन ेकायय जस्िा िेत्र अिपत्र परेको 
• युवा र खेिकूर्दिफय  प्रयाति बजेट नहुनु 
• केही ववद्याियहरुमा ववद्यािय व्यवस्थापन सलमति र लशिक अलभभावक संघ गठन हुन नसक्र्दा ववद्यायियको सुशासन र 

व्यवस्थापनमा समस्या रे्दखखएको  
• संस्थागि ववद्यािय, ट्यूशन िथा कोर्चङ सेन्द्टर जस्िा संस्थाको पररचािन गनयका िार्ग आवश्यक पने काययववर्ध िथा 

तनरे्दलशका नभएको 
• युवा िथा खेिकुर्दमा िेत्रमा कम बजेट ववतनयोजन गररएको आहर्द । 

 

६ स्वास््य शाखा 

 



 

 

 

 



 

  
कार्ाक्रि कार्ाान्द्वर्निा देणर्खएका सिस्र्ाहरु  

• अप्रर्ाप्त पुवााधार, स्वास््र् संस्थािा प्रर्ोगशािाको अिाव 
• O&M नहँुदा जनशजक्त व्र्वस्थापनिा सिस्र्ा, सेवाको प्रचारको अिाव 

७ कृवि ववकास शाखाका मूख्य गतिववध 
नर्ाँ पकेट र्वकास कार्ाक्रि 
सघं तथा प्रदेलशक कार्ाक्रि संग साझेदारी कार्ाक्रि   
डडजजटि तराजु र्वतरण कार्ाक्रि  
तालिि कार्ाक्रि वीरेन्द्रनगर १० सुरे्खत 
पदाधधकारी सटहत कार्ाक्रि अनुगिन 

८ पशु पन्द्छी ववकास शाखाबाट भए गरेका काययहरु 
➢ ३ िटा स्थलगत २ वदन ेगाईर्ैसँीपालन तावलम 
➢ पिुपधछीहरुसँग सम्बवधित सरोकारिालाहरुसँग अधतरवक्रया 
➢ लागत साझेदारामा बवषयम घाँसको िीउ वबतरर् 
➢ पिुपधछी वदििको अिसरमा बक्तिृ त्िकला प्रवतयोवगता 
➢ लागत साझेदारीमा गौम्याट वबतरर् 
➢ एक वदन ेवनिःिुल्क पिु स्िास््य र रेवबज विवबर िी.न.पा. १०, १३ र १४ मा 
➢ िेरी पसल सुिार 
➢ वबश्व रेवबज र पिुपधछी वदििको अिसरमा सञ्चावलत काययक्रमहरु 
➢ सङ्घीय सितय दिु वमसन अधतगयत र्ैसँी प्रिद्धयन काययक्रम ििा नं. २ र १४ मा 
➢ सङ्घीय सितय मासु वमसन अधतगयत बाख्रा प्रिद्धयन काययक्रम ििा नं. १५ र १६ मा 
➢ बिय फ्लु रोग वनयधरर् काययक्रम ििा नं. ३ 
➢ पिुपधछी विकास वनदेिनालय, सुखेतसँगको साझेदारीमा बाख्रा प्रिद्धयन काययक्रम ििा नं. २, ९, १३ र १४ मा 
➢ सङ्घीय िसतय काययक्रम अधतगयतका वबवर्धन पिुपधछीपालन तावलमहरु 
➢ माछापालक किृ षकलाई सामाग्री वितरर् 



➢ किृ वतम गर्ायिान काययक्रमको लावग सामाग्रीहरु खररद 
➢ किृ वतम गर्ायिानकतायहरुलाई सामाग्री वितरर् 
➢ माछा पोखरी वनमायर् तथा ममयत काययक्रम अनुगमन 
➢ किृ षकलाई वसिलेस वकम्बु र नेवपयर घाँसको वबरुिा वबतरर् 

➢ गाई पकेट अधतगयतको समूहमा ६ िटा वबिुतीय छयापकटर वबतरर् 

➢ नेपालमा पवहलो पटक देवखएको गाई/र्ैसँीमा संक्रमर् ह ने लवम्पवस्कन रोगको नमुना संकलन, पे्रषर् र उपचार काययमा सवक्रय रही रोगलाई समयमा नै वनयधरर् गनय सर्ल । 

➢ संघ र प्रदेिसँग समधिय गरी गाई, र्ैसँी, बाख्रा, बंगुर, कुखुरा र कुकुरमा देवखने महामारीजधय रोग रोकथाम गनय अवर्यानको रुपमा खोप काययक्रम सञ्चालन गरेको । 

➢ कर्ायली प्रदेिसँगको समधियमा यस नगरका व्यबसावयक किृ षकहरुलाई वबवर्धन पिुपधछीपालन तावलम लगायत भ्रमर् काययक्रममा सहर्ागी गराई पिुपधछीपालन व्यबसायलाई 

व्यबसायीकरर्मा टेिा पुरयाएको । 

काययक्रम कायायन्द्वयनमा रे्दखखएका समस्याहरु र समाधानको िार्ग सुझावहरु 
➢ शाखामा पशुपन्द्छीहरुको उपचारको िार्ग कृिकहरु सेवा लिन आउने गरेको िर उपचार कि (डडस्पेन्द्सरी) नहुुँर्दा कहठनाई भईरहेकोिे उक्ि 

उपचार कि भएमा उपचार कायय सहज हुनुको साथै सेवामा बबस्िार भई कृिकहरु िाभाजन्द्वि हुने । 
➢  पशुपन्द्छीसुँग सम्बजन्द्धि मौजुर्दा काययक्रम तनरे्दलशका र काययववर्ध नभएकोिे योजना िथा काययक्रम कायायन्द्वयनमा समस्या रे्दखखएकोि ेउक्ि 

काययक्रम तनरे्दलशका र काययववर्ध भएमा काययक्रम सञ्चािनमा सहजिा हुने । 
➢ कमयचारीको काययकि र औिधी/बबिार्दी राख्ने कोठा एउटै भएकोिे बबिार्दीको गन्द्धको कारणि ेटाउको र्दखु्ने, आुँखा पोल्ने भई स्वास््यमा असर 

हुने गरेकोि ेऔिधी/बबिार्दी राख्ने कोठा अिग भए काययमा सहजिा हुने । 
➢ बबधुि प्रशारण अतनयलमि हुने गरेकोिे रै्दतनक काययमा असहजिा भएकोिे बबधुि ब्याकपको सुववधा भएमा सेवा प्रवाहमा सहजिा हुनुको 

साथै सेवा प्रभावकारी हुने । 
➢  सङ्घीय र प्ररे्दश िगायिका काययक्रमहरु सञ्चािनका िार्ग काययववर्ध अनुसार स्थान छनौट गनय काययपालिकामा पेश हुुँर्दा काययववर्ध भन्द्र्दा 

फरक तनणयय हुने गरेकोिे कायायन्द्वयन गनय कहठनाई हुने गरेको साथै एक पटक सभाबाट पास भई सकेको काययक्रम पुन सलमतिबाट पास 
गराउनु पने प्रावधानिे कायायन्द्वयन गनय हढिो हुने गरेको । 

➢ वडाबाट सञ्चािन हुने पशुपन्द्छीसुँग सम्बजन्द्धि काययक्रमहरु सञ्चािन हुुँर्दा शाखािाई जानकारी नभई भुक्िानीको िार्ग मात्र शाखाको 
लसफाररस माग हुुँर्दा भुक्िानी लसफाररसमा अन्द्यौि लसजयना हुने गरेको । 

➢  नगर लभत्र व्यबसातयक कृिकहरुको संख्यामा बदृ्र्ध हुनुको साथै औिधी िगायि बबलभन्द्न काययक्रमहरुको माग पतन अत्यार्धक बढेको िर 
शाखामा छुट्टाइएको बजेट अत्यन्द्िै न्द्यून रहेकोिे समायानुकुि बजेट बदृ्र्ध हुनु पनेमा हरेक बिय बजेट कटौिी हुुँर्दा कायायन्द्वयनमा समस्या 
रहेको साथै प्रस्िाववि काययक्रम बजेट समन्द्वय नगरी घटबढ गराउुँर्दा काययक्रम कायायन्द्वयनमा अत्यन्द्िै समस्या हुने गरेको ।   

९ उिोग सहिारी तथा सर्ाजिल्याण zfvfaf6 ;Dkfbg ePsf sfo{x? 

➢ अटो ड्राइवर्ि तावलममा  सहर्ागीहरुमध्ये ५ जनालाइ नगरपावलकाको आंविक सहयोगमा अटो उपलब्ि गराइएको । 
➢ ढाका िनुाइ काययक्रममा २३ जनालाइ वनयवमत रोजगारी प्रदान गन ेगररएकोमा हाल वनरधतर रुपमा स्िवनर्यर र्इ रहकेो, 
➢ ११२ जना मवहलाहरुलाई विवर्धन वसप विकास तावलम प्रदान गररएको जसमध्य े४५ जना लाई अटो ड्राइवर्ङ ४० जनालाई एि्र्ाधस वसलाई तावलम १५ 

जना लाई सेसयुररटी तावलम १२ जनालाई व्युटीवसयन तावलम प्रदान गररएको ।  
➢  विवर्धन ९ िटा समूह र्मय र सवमतीहरुलाई आयआजयन वसप विकासका लागी आवथयक तथा विवत्तय सहयोग उपलब्ि गराइएको । 

o एि्र्ाधस वसलाईकटाई तावलम प्रदान गररएका ४० जना र ििा नं २ बाट वसलाई कटाई तावलम वलएका २५ जना गरर ६५ जनालाई ५० प्रवतित 
अनुदानमा वसलाई मेविन उपलब्ि गराइएको । 

➢ मुजस्िम समुर्दायिाई िक्षिि गरर महर्दना बहुउद्जश्यय सहकारी संस्था UNDP सं{गको सहकायय मसिा उध्योग सञ्चािनका िार्ग रु ४ िाखा रकम उपिब्ध गराईएको । 
➢ िालिम प्रर्दान गररएका सहभागीहरु संग स्वरोजगार प्रवर्दयनका िागी अन्द्िरक्रक्रया काययक्रम सञ्चािनमा ल्याइएको । 
➢ नगरपालिकामा रहेका सहकारीहरु िाई समेटेर नगर सहकारी प्रोफाइि का िागी आवश्यक वववरण ियार गररएको,  
➢  २ वटा सहकारी संस्थािाई िरकारी संकिन केन्द्र तनमायणका िागी पूवायधार तनमायणमा सहयोग भएको, 
➢ ४ वटा सहकारी संस्थािाई उत्पार्दन मूखी पूंजीगि अनुर्दान (जगेडा कोिमा रहने गरर) उपिब्ध गराईएको, 
➢ सरोकारवािा हरु ववच सहकारी प्रवर्दयन सम्वजन्द्ध  सहकारीका छािा संगठन र काययपालिका ववच अन्द्िरक्रक्रया काययक्रम, 
➢  सहकारी सम्वजन्द्ध रेडडयो काययक्रम तनयलमि रुपमा सञ्चािन गररएको 
➢  ३५ वटा सहकारी संस्था िाई कोपोलमस सञ्चािन िालिम र ३३ वटा सहकारी संस्थािाई कजाय जोखखम व्यवस्थापन िालिम प्रर्दान गररएको । 
➢ सहकारीको र्दिाय, तनयमन, एकीकरण का काययहरु तनयलमि रुपमा भइ रहेको । 
➢ नेपाि सरकारिे लिएको  संस्था एक्रककरणको नीति अनुरुप यस न.पा. मा संस्था एक्रककरणका काययहरु भईरहेको छ।  
➢ यस आ.व.मा एक्रककरणको िार्ग प्रक्रक्रया पुयायएर आएका २ वटा सहकारी संस्थाहरुिाई एक्रककरणका िार्ग सैद्धाजन्द्िक सहमति हर्दईएको र्थयो । २ वटा संस्थाहरु नै 

एक्रककरण भएका छन ्। एक्रककरण भई तनयमन िेत्रार्धकार पररवियन भएका २ वटा सहकारी संस्थाहरुको सक्किै फाईि प्ररे्दश रजजष्ट्रार कायायिय र सहकारी ववभागमा 
मा पठाएर यस कायायियमा िगि कट्टा गररएको छ । 

➢ सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी तनयमाविी २०७५ बमोजजमका व्यवस्थाहरु कायम राख्नका िार्ग सहकारी संस्थाहरुिाई जानकारी गराएकोमा ववतनयम संशोधनको 
प्रक्रक्रया पुरा गरर आएका सहकारी संस्थाहरुको ववतनयम संशोधनको कायय गने गरेको  

➢ यस आ.व.मा न.पा.को िेत्रार्धकारलभत्र रहेका ववतनयम संशोधनको प्रक्रक्रया पुयायएका ५ वटा सहकारी संस्थाको ववतनयम संशोधन गररएको। 
➢ ५ वटा सहकारी संस्थाको  ववतनयम पुनिेखन स्वीकृिीको िार्ग पेश भएकोमा ५ वटा सहकारी संस्थाको ववतनयम पुनिेखनको  स्वीकृिी भएको  



➢ सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी तनयमाविी २०७५ बमोजजम यस कायायियको र्दिाय परामशय पश्चाि ्आ.व.०७८/०७९ मा तनवेर्दन र्दिाय गररएका ३ वटा प्रारजम्भक 
सहकारी संस्थािाई आ.व.०७८/०७९ मा  र्दिाय गररएको। जस अन्द्िगयि 

➢  सुन्द्र्दर कणायिी बहुउद्रे्दश्यीय गौशािा सहकारी संस्था लि.– वीरेन्द्रनगर ७ 
➢ आफ्नो बहुउद्रे्दश्यीय सहकारी संस्था लि.- वीरेन्द्रनगर ६ 
➢ भू.पू. सैतनक कृवि सहकारी संस्था लि.- वीरेन्द्रनगर ९  
➢ नेपाि सरकारिे रे्दश भररका कररव २९००० सहकारी संस्थाहरुको एक्रककरण गरी १०००० संख्यामा झाने नीति लिएको हुुँर्दा सो नीति अबिम्बनको थािनी यस 

न.पा. मा समेि गररएको छ । 
➢ सहकारी संस्थाहरु एक्रककरण गरी सहकारीको व्यवस्थापकीय पििाई मजबुि बनाउने उद्रे्दश्यिे कायायियको एक्रककरण परामशय पश्चाि ्यस आ.व.मा २ वटा 

सहकारी संस्थाहरुिे एक्रककरणको सैद्धाजन्द्िक सहमति लिएको । 
➢ सैद्धाजन्द्िक सहमति लिएका २ वटा सहकारी संस्थाहरु मध्ये सर्दावहार सजृनलशि कृवि सहकारी संस्था लि.वीरेन्द्रनगर-३ सहकारी ववभागको तनयमन 

िेत्रार्धकारको संस्थासंग  र नवबौद्र्धक एकिा बचि िथा ऋण सहकारी संस्था लि. वीरेन्द्रनगर-८ प्ररे्दश सहकारीको तनयमन िेत्रार्धकारको संस्थासंग एक्रककरण 
भएको । 

➢ यस कायायियको तनयमन िेत्रार्धकारलभत्र रहेका सहकारी संस्थाहरु मध्ये ७८ वटा सहकारी संस्थाहरुिे िेखा पररिण र  वावियक साधारण सभा सम्पन गरी 
कायायियमा प्रतिवेर्दन पेश गरेको ।   

➢ न.पा. ववलभन्द्न वडामा रहेका ३५ वटा ववलभन्द्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरुको स्थिगि तनयलमि तनयमन गररएको । 
➢  ३३ वटा सहकारी संस्थाको प्रणािीगि तनयमन गररएको ।  
➢ सहकारी संस्थाहरुको ि्याङ्क अद्यावर्धक गने कायय गरेको । 
➢  सहकारी ववभाग र प्ररे्दश सहकारी रजजष्ट्रार कायायिय सुँग तनरन्द्िर सम्पकय मा रहह सहकारी संस्थाहरुको प्रणािी गि व्यवस्थापनको कायय गरेको। 
➢ सहकारी प्रलशिण केन्द्रिे आयोजना गरेको िालिममा २ वटा संस्थाका कमयचारी िाई सहभागी गराईएको, 
➢ यस नगरपालिकाको िेत्रार्धकार लभत्र रहेका सहकारीहरुको सहकारी ववभागबाट प्राति फमेट अनुसारको वववरण ियार गरर ववभागमा पठाइएको, 
➢ प्ररे्दश सरकार तनयामक रहने र यस नगरपालिका लभत्र काययिेत्र रहने सहकारीिाई समेि एक्रककरण गनयका िार्ग प्रोत्साहहि गरर  सहकारी संस्थाहरु एक्रककरणको 

िार्ग परामशय गने कायय तनयलमि रुपमा गरीएको, 
➢ सहकारी संस्थाहरुमा आईपरेका ववलभन्द्न समस्याहरुिाई सामूहहक छिफिबाट समाधान गररएको । 
➢ सहकारी संस्थाको माग अनुसार कोपोलमसको यूजर नेम र पासवडय उपिब्ध गराउने कायय भएको । 
➢ ०७८/०७९ को अवर्धमा ९० जनािाई उद्धम ववकास िालिम प्रर्दान गररएको, १०१ जनािाई लसप ववकास िालिम हर्दइएको । 
➢  गररवी तनवारणका िागी िघु उद्धम ववकास काययक्रम अन्द्िगयि १५ हर्दने डि कुशन िालिम १२ जनािाई ३ हर्दने पशु पािन सम्वजन्द्ध िालिम २० जनािाई ४५ 

हर्दने कम्तयुटर िथा लसलस हटलभ अपरेटीङ्ग सम्वजन्द्ध िालिम ९ जना ४५ हर्दने वुटीक सम्वजन्द्ध िालिम ८ जना ६५ हर्दने लसिाई कटाई िालिम १० जना ६५ हर्दने 
व्युटीपाियर सम्वजन्द्ध िालिम १७ जना ६५ हर्दने हाउस वायररङ्ग िालिम २५ जना गरर १०१ जना रहेको । 

➢ यस आवमा नयां घ वगयका इजाजि पत्र जारी गररएको ३२ वटा र घ वगयको ईजाजि पत्र नववकरण २५३ वटा रहेका । 
➢ नयां अटो र्दिाय १३० वटा रहेका र गि आवको अन्द्िमा सम्मा ७८० वटा अटो र्दिाय भएको 
➢ ववलभन्द्न संस्थाहरुको पररचािनबाट २० जनािाई लसिाई कटाई िालिम, १५ जनािाई मासुकहटङ िालिम, १ वटा समूहिाई सामूहहक व्ययवसायका िार्ग ५ वटा 

लसिाई मेलशन, २ वटा समूह का िागी बोयर बोका वविरण २० जनािाई गिैंचा वनाउने सम्वजन्द्ध िालिम प्रर्दान गररएको, 
➢  त्यसैगरर ४० जनािाई भािा सचेिना १५० जनािाई कुखुरा चल्िा वविरण २० जनािाई िोकसेवा ियारी किा र १२५ जनािाई सचेिना काययक्रम  १२५ 

जनािाई छुवाछूि सम्वजन्द्ध सचेिना काययक्रम िथा जािीय छुवाछूि सम्वजन्द्ध सडक नाटसञ्चािन नगरपालिकाका ववलभन्द्न ५ स्थान मा प्रर्दशयन गररएको, 
➢ १५ जनािाई प्रववधी हस्िान्द्िरण काययक्रममा सहभागी गराईएको । 
➢ ववलभन्द्न संघसंस्थाहरुको पररचािनमा मगर भािा सचेिना राजी भािा संरिणमा थारु भािा सम्वजन्द्ध पुस्िक प्रकाशन आर्दीवास जनजािी सम्वजन्द्ध पुस्िक 

प्रकाशन  गुरुङ भािा सम्वजन्द्ध सचेिना २५ जना जनजािी महासंघसंग आवद्र्द ववलभन्द्न जनजािीहरु ववच अन्द्िरक्रक्रया  काययक्रम ४५ जना ववच ववलभन्द्न 
काययक्रमहरु सञ्चािन भएको, 

➢ नेवार समुर्दायका िागी र्धमे बाजा खररर्द गुम्वा संरिणका िागी िारवार काययक्रम थारु संग्रहाियको भवन तिाष्टर ३० जना थारु महहिाका िागी गुडडया 
वनाउने िालिम २५ जना महहिाका िागी गमिा वनाउने िालिम सञ्चािन गररएको। 

➢ १६ वटा नै वडामा आहर्दवासी जनजािी महासंघ गठन गररएको, 
➢ २० जनाका िागी िोक सेवा ियारी किा सञ्चािन भएको, 
➢ यूवाहरुको सचेिना सम्वजन्द्ध ३५ जनािाई अलभमुखीकरण भएको, 
➢ सुधार केन्द्रमा रहेका २७ जनािाई र्दवु्ययसनी सम्वजन्द्ध छिफि काययक्रम सञ्चािन भएको, 
➢  िाई नेपािअवुयर्द  तनवारण रोग संस्था शाखा कायायिय सुखेि संगको समन्द्वयमा ७१ जनािाई क्यान्द्सर रोग सम्वजन्द्ध सचेिना काययक्रम सञ्चािन गररएको । 
➢ स्थानीय ववकास कोि र साझेर्दारी ववकास कोि िफय  
➢ स्थानीय ववकास कोिः 
➢       ऋण िगानी  ४०२५०००।      असुिी २१८८५९।        सावा  ३२४३५८१।        व्याज ३८५२३२। 
➢ िगानीमा रहेको रकमः  ५३७६७१५। िावाजन्द्वि संख्याः १६१ जना महहिा १४१ जना पुरुि २० 
➢            र्दलिि ९० जना जनजािी २९ जना र अन्द्य ४२ जना । हाि सम्मको जम्मा रकम ५५६५४९६। 
➢ साझेर्दारी ववकास कोिः 
➢         ऋण िगानी २२१५०००।       असुिी  २०२२३३९।           सावा १६४७५०९।    ब्याज ३७४८३०।  
➢ िगानीमा रहेको रकम ७७३८१६४।  िावाजन्द्वि सख्या १७७ जना महहिा १३७ जना पुरुि ४० जना । 
➢ स्थानीय ववकास कोि िफय  बाट १६१ जनािाई साझेर्दारी ववकास कोि िफय  बाट १७७  गरर जम्मा ३३८ जना यस काययक्रमबाट िावाजन्द्वि भएको । 
➢ स्थानीय ववकास कोि िफय  बाट ३,८५,२३२। र साझेर्दारी ववकास कोि िफय  बाट ३,७४,८३०। गरर जम्मा ७,६०,०६२। ब्याज आम्र्दातन गररएको ।  



➢ गि आवमा सम्वजन्द्धि वडाहरुबाट सवेिण गरर प्राति भएका मागहरुिाई काययववर्धहरुमा उल्िेख भएका मापर्दण्डहरुका आधारमा संतघय आयोजना कायायन्द्वयन 
इकाइबाट प्रथामीकीकरण गररएको । 

➢ गि विय सम्झौिा भइ काययसम्पन्द्न हुन नसकी पहहिो क्रकस्िा मात्र भुक्िानी भइ र्दोस्रो क्रकस्िा हुन बांकी ८२ वटा घरहरु मध्य ६६ वटामा र्दोस्रो क्रकस्िा वापिको 
रकम रु १३२००००। (२ प्रतिशिका कन्द्टेन्द्जेन्द्सी कट्टा गरर) भुक्िानी गररएको । 

➢ काययक्रमको कायायन्द्यनका िार्ग िाभग्राहीहरु छनोट सम्झौिा गर्दाय समय अभावका कारण छोटो समयमा आवािजाविमा समस्यािाई मध्यनजर गरर उपत्यका 
वाहहरका वडाहरुमा सम्वजन्द्धि वडामा नै गइ सम्झौिा गररएको । 

➢ ११४ वटा घरमा फूसको छानो ववस्थापनका िागी सम्झौिा भएकोमा ९० वटा घर सम्पन्द्न भइ पूणय र वांकी २४ मा पहहिो क्रकस्िा गरर जम्मा ५०११२००। 
भुक्िानी गररएको । 

➢ भूमी सम्वजन्द्ध समस्या समाधान आयोग ववघटन भइ राजष्ट्रय भूमी आयोग गठन भए पश्चाि पुनः कायय प्रारम्भ भएको, 
➢ अतघल्िो आ.व. मा िगि संकिन केन्द्र ईकाई गठन गरर िगि संकिन कायय पुरा भएकोमा ववगिमा छुट हुन गएकाहरु को थप संकिन गररएको, 
➢  हाि सम्म भूमीहहन र्दलिि  ७०० जना,  भूमीहहन सुकुम्वासी ३४३९ जना अव्यवस्थी वसोवासी १०१०८ जना गरर  जम्मा १४२४७ को आवेर्दन फारम संकिन 

गररएको। 
➢  हाि िगि प्रववष्टको काम तनरन्द्िर रुपमा सञचािन भइरहेको र हाि सम्म  १६४० वटा आवेर्दनहरुको िगि प्रववष्टको काम सम्पन्द्न भएको, ( वडा नं 

१ ,८,१६)      
➢ िगि प्रववष्ट नापनक्सा का िार्ग आवश्यक केहह सामाग्रीहरु खररर्द गररसक्रकएको  
➢  िगि प्रववष्टको कायय तनयलमि रुपमा सञ्चािन भइरहेको मा आयोगको अन्द्यौििा कारण सफ्टवयर संचािन हुन नसकेको हाि तनयलमि रुपमा यस सम्वजन्द्ध 

काम तनयलमि सञ्चािनमा रहेको । 

मूख्य समस्याहरु 
➢ पटक पटक सूचना गर्दाय पतन अपेक्षिि मागहरु नआउने र आर्थयक वियको अन्द्िमा मात्र माग राखे्न प्रविृी रे्दखखएको, 
➢  िालिम लिन चाहाने िर व्यवसायमा जोड्न कम चाहाना रे्दखखनु । 
➢ िालिम हर्दइएका सम्पुणयिाइ व्यवसायमा संिग्न गराउन नसक्रकएको  
➢  वडा िथा अन्द्िर शाखा समन्द्वय कमजोर रे्दखखएको। 
➢ सहकारी ऐन २०७४ र तनयमाविी २०७५ मा भएका  मुख्य प्रावधानहरुको कायायन्द्वयनमा कहठनाई । 
➢ सहकारी संस्थाहरुको संस्था संचािन पद्धतिमा एकरुपिा नहुनु  । 
➢ सहकारी संस्थाहरुिे संचािन गरेको सहकारी िफय को ऋण िगानी प्रक्रक्रया र िघुववत्त काययक्रम िफय को प्रक्रक्रयामा एकरुपिा नहुुँर्दा सहकारीको बुझाईमा फरकपन 

आउनु ।  
➢ सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापन र व्यावसातयक िमिा ववकासका िार्ग बजेटको अत्यन्द्िै न्द्युन व्यवस्था हुनु । ( प्ररे्दश तनयमनका सहकारी संस्थाहरुका िार्ग 

ववलभन्द्न काययक्रमहरु भएको हुुँर्दा न.पा. तनयामकका सहकारी संस्थाहरुिे पतन सोको अपेिा गने भएकोिे माग सम्बोधन गनय नसक्नु । 
➢ सहकारी संस्था संचािन गर्दाय पारस्पररक स्वाबिम्बन र साझा बन्द्धनको बारेमा ख्याि नगररनु सबभन्द्र्दा ठूिो समस्या र चुनौति रहेको । 
➢ सर्दस्यिामा र काययिेत्रमा र्दोहोरोपन रे्दखखनु  । 
➢ राज्यको िीन खम्बे अथयनीतिलभत्रको एउटा खम्बा सहकारी भएिापतन वियमान पररप्रेक्ष्यमा सहकारीको िेत्रिाई स्थानीय िहमा ओझेिमा पारेको रे्दखखन्द्छ । 
➢ सहकारी संस्थाहरुको स्थानीय िहप्रति अपेिा एकर्दमै बढी भएको िर त्यसिाई अलिकति पतन  सम्बोधन गनय नसक्रकएको ।  
➢ उपशाखामा न्द्यून जनशजक्ि हुनु । 
➢ समय सापेि कमयचारीको िमिा ववकास नहुनु । 
➢ उध्योग सम्वजन्द्ध काम िीन िह कै सरकार को अर्धकार सूचीमा भएकोमा ५ िाख भन्द्र्दा कम जस्थर पूंजी भएको उध्योगहरु स्थानीय िहमा र्दिाय हुनुपनेमा 

प्ररे्दशबाट वववरण काययववधीहरु प्राति हुन सकेको छैन । 
➢ उध्योग प्रवर्दयनका िागी अत्यन्द्ि कम बजेट हुनु, 
➢ र्दि जनशक्िी, गुणस्िर मापनका िागी आवश्यक औजार र को अभावमा  उपभोक्िा हहि संरिणका िार्ग बजार अनुगमनको काम कारवाहीिाई व्ययवजस्थि 

गनय नसक्रकएको, 
➢ नगरपालिका लभत्र गुड्ने सवै अटोिाई तनयमनमा ल्याउन नसक्रकएको, 
➢ समुहको माग अनुसार वेिन रांगा समूहमा १ वटा खानेपानी पोखरी िथा खानेपानी ममयि  काययक्रम सञ्चािन गररएको, 
➢  सामाजजक पररचािन सम्वजन्द्ध तनयमलमि काययक्रम ऋण िगानी िथा असुिी सम्वजन्द्ध काययक्रम तनयलमि रुपमा सञ्चािनमा आएको । 
➢ बजेट अत्यन्द्ि न्द्युन हुनु । 
➢ काययिेत्र अत्यन्द्ि साघुरो । 
➢ समयमा नै बजेट बाडफांडमा हुन नसक्नु । 
➢ स्वीकृि काययक्रम समेि कतिपय संस्थाहरुबाट सम्झैिा हुन नसक्नु । 
➢ आवश्यक्िाका आधारमा भन्द्र्दा पतन र्दवावका आधारमा काययक्रमको माग हुनु । 
➢  सम्झौिा भएिा पतन काययक्रम सञ्चािन गनय नसक्रकनु । 
➢ र्दवु्ययसनी वास्िववक रुपमा नै कसको मुद्धा हो  भन्द्ने सम्वन्द्धमा बुझाइमा एकरुपिा हुन नसक्नु । 
➢ सरोकारवािा हरुबाट एक्रककृि रुपमा कायय हुन नसक्नु । 
➢ सडकमा रहेका असहाय र वािवालिकाहरु हर्दगो रुपमा समस्या सम्वोधन गनय कहठनाइ रे्दखखनु । 
➢ थोरै जना व्यजक्िका िार्ग वैठक वलस ऋण प्रर्दान गनय व्यवहाररक नरे्दखखएको। 
➢ तनयलमि रुपमा अनुगमन गनय नसक्रकएको ।  
➢ सामाजजक पररचािनको उद्धेश्यबाट गहठि अवधारणा भएपतन पतछल्िो समयमा यस सम्वन्द्धमा काययक्रम हर्दन नसक्रकएको । 
➢ माग अनुसार ऋण उपिब्ध हुन नसक्नु ।  



➢ सवैिाइ ऋणको र्दायरामा ल्याइन नसक्रकनु । 
➢ बजेट आर्थयक बियको अन्द्िमा उपिब्ध हुनु , 
➢ िाभग्राहीहरु छनौट हंुर्दा सलमतिको अन्द्यौििाका कारण समेि असर गरेको । 
➢ विाययाममा जस्िा िगाउने काम अत्यन्द्ि असजजिो भएको हंुर्दा समयमा नै समाधान हुन नसकेको । 
➢ भूमी सम्वजन्द्ध प्रक्रक्रया िामो भएकोिे काम सम्पन्द्न गनय केही समय िाग्ने । 
➢ यस नगरपालिकामा पहहिे पतन धेरै कायय भएकोिे सो सम्वजन्द्ध नाप जांच सम्वजन्द्ध काययको वववरण प्राति गनय हढिाइ हुनु । 
➢ फारम मा सबै ववियहरु उल्िेख भएको आवश्यक प्रमाण पुयायउन नै समय िाग्ने गरको । फारम भरेर अन्द्यत्र जाने िर आवश्यक परेको वेिामा उपजस्थि 

गराउन नसक्रकएको, 
➢ ववगिका आयोगहरु काम पुरा नहुरै्द ववघटन भएकोिे ववस्वासमा लिन गाहो भएको । र प्रमाण जुटाउन पतन िापरवाही गने गरेको । 
➢ यो सम्वजन्द्ध कायय पहहिो भएको हुर्दा सवै कुरा शुरुवािका चरणमा नै रहेको हुर्दा केहह अन्द्यौििा कहठनाइ भोग्नुपरेको । 
➢ सफ्टवेयर मा वववरण भने काययमा पतन समय वहढ िाग्ने गरेको । 
➢ आयोग गठन र ववघटन सम्वजन्द्ध कामिे गर्दाय तनरन्द्िरिा प्रर्दान गररएको । 
➢ १० रोजगार शाखा शाखाबाट सम्पार्दन भएका काययहरु 

कार्ाक्रि र्ोजना संख्र्ा रोजगार प्राप्त संख्र्ा(जना) टदन  बजेट 

प्रधानमन्द्त्री रोजगार २४ ३६४ ९१९ ७८८९५३० 

मुख्यमन्द्त्री रोजगार २९ ६८९ २७३३१ ४१९०४००० 

जम्मा ५३ १०५३ २८२५० ४९७९३५३० 
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वडा नम्बर १ अन्द्िगयि सञ्चालिि आयोजना  
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िरकारी नसयरी  

 

 

वडा नम्बर ४ मा सञ्चालिि आयोजना 
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िागि साझेर्दारीमा बोयर बोका बबिरण 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


