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

;'v{]t 

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

@)&& efb| !# 

df ljleGg zfvfx? / j8f sfo{nojf6 k]z 

ePsf] k|ltj]bgsf] cfwf/df tof/ ul/Psf] 

Plss[t k|ltj]bg 

 

 

  

 

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

of]hgf tyf jftfj/0f zfvf 
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jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no 

;'v{]t 

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

@)&& efb| !# 

df ljleGg zfvfx? / j8f sfo{nojf6 k]z ePsf] k|ltj]bgsf] cfwf/df 

tof/ ul/Psf] Plss[t k|ltj]bg   

!, jL/]Gb|gu/ gu/kflnsfsf] kl/ro   

!=! gu/sf] ;fdfGo hfgsf/L 

jL/]Gb|gu/M Ps emns 

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

  b]zfGt/ *!)#@Ú %ÚÚb]lv *!)$)Ú $%ÚÚ 
IF]qkmn / hg;+Vof ljj/0f -/fli6«o hgu0fgf @)^* cg';f/_M 

hg;+Vof M १००४५८  साक्षरता दरः ८०.१९ प्रततशत 

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

j8f ;+Vof !^ 

!=!=! gfdfs/0f 

s0f{fnL k|b]zsf] /fhwfgLsf ?kdf /x]sf] o; jL/]Gb|gu/ gu/kflnsfsf] :yfkgf lj=;+= @)## ;fndf ;'v]{t 

pkTosf leq kg]{ s6s'jf, uf]7Lsf+8f / ha'{6f ufFp k~rfot leq kg]{ s]xL efunfO{ ldnfP/ jL/]Gb|gu/ 

gu/ k~rfotsf ePsf] lyof] . jL/]Gb|gu/ gu/kflnsdf a;f]af;sf] k|f/De @)@# ;fnaf6 ePsf] kfOG5 

. o; eGbf cufl8 gu/kflnsfsf] d}bfgL efu -pkTosf If]qdf_ cf}nf] nfUg] x'Fbf lhNnf ;b/d'sfd u9L 

uf=lj=;= df /x]sf] / pkTosfdf kmf6km'6 ?kdf yf? / /fhL ;d'bfosf] a;f]af; /x]sf] lyof] . cf}nf] pGd'ng 

eP kZrft\ pkTosfdf a;f]af; ug{ yflnof] / ;a} ;/sf/L sfof{nox?nfO{ :yfgfGt/0f u/L ;b/d'sfd 

tf]lsof] . jL/]Gb|gu/ gu/kflnsfdf cf}nf] pGd'ng kZrft\ ;'v]{t lhNnfsf ljs6 kxf8L If]q nufot b}n]v 



2 

 

lhNnf / s0ff{n k|b]zsf ljleGg lhNnfaf6 a;fO{ ;/L :yfoL a;f]af; ub}{ cfPsf JolQmx?sf] afx'Notf 

kfOG5 . ljleGg :yfgaf6 a;fO{ ;/L cfPsfn] oxfFsf] rfnrng /Lltlylt / ;F:s[ltdf ;d]t ljljwtf 

kfO{G5 . 

!=!=@ P]ltxfl;s k[i7e"dL 

klxn] rf}xfgrf}/ / @)@( ;fnkl5 jL/]Gb|gu/sf] gfdn] kl/lrt of] gu/kflnsf g]kfnsf u'?of]hgf ePsf 

gu/kflnsf dWo]sf] Ps xf] . jL/]Gb|gu/ gu/kflnsfdf lj=;+= @)@@ df ljdfg:yn :yfkgf eO{ lgoldt p8fg / 

lj=;+= @)#* df /Tg/fhdfu{ ;8s lgdf{0f sfo{ ;DkGg eO{ lgoldt ?kdf ;8s oftfoft ;]jf z'? eP kZrft\ 

jL/]Gb|gu/ s0ff{nL k|b]zsf lhNnfx?sf] k|j]zåf/sf ?kdf :yflkt ePsf] 5 . s0ff{nL k|b]zdf pkef]u x'g] ;Dk"0f{ 

;fdu|L jL/]Gb|gu/af6 hfg] x'Fbf of] klZrd g]kfn s} k|d'v Jofkfl/s Pj+ z}lIfs ko{6lso s]Gb|?kdf /x]sf] 5 . 

o;sf] k"j{af6 e]/L gbL / klZrdaf6 s0ff{nL gbL au]sf]n] ¥ofkm\6Lª\ u/L cfgGb lng cfpg] ko{6sx?sf nflu 

;d]t of] cfsif{s :ynsf] ?kdf kl/lrt 5 .  

gu/kflnsfsf] pQ/df dxfef/t kj{tsf] /fgLdQf, /ftfgfª\\nf / blIf0fdf r'/] kxf8sf] x/]{, b]p/fnLsf dgf]/d 

kxf8åf/f 3]l/Psf] srf}/f cfsf/df blIf0f tkm{ 9lNsPsf] ;fgf] pko'Qm df};d ePsf] ;'Gb/ pkTosf xf] . k]l/; 

h:tf] ;'Gb/ zx/sf] ?kdf ljsf; ug]{ nIo lnO{ agfOPsf] jL/]Gb|gu/sf] u'?of]hgfnfO{ d"t{?k lbg jL/]Gb|gu/sf 

ljleGg If]qdf cfjZos hUuf clwu|x0f ul/Psf] 5 . olt v]/ jL/]Gb|gu/sf ! b]lv !@ j8fsf] ;8s u'?of]hgf 

sfof{Gjogdf cfO/x]sf 5 . o; If]qdf k|b]zsf] dfu ub{} ePsf] cfGbf]ngsf] pknAwL / cfGbf]ngdf zfxbt k|fKt 

zlxbsf] ;kgfnfO{ jL/]Gb|gu/sf] kl/sNkgf (Vision) æz}lIfs, k|zf;lgs, ko{6sLo zx/, :jR5, :j:y, ;d'Ggt 

jL/]Gb|gu/Æ ;fsf/ agfpg] lbzfdf gu/kflnsf h'6]sf] 5 . P]ltxfl;s k[i7e"ldsf] cWoog ubf{ jL/]Gb|gu/ 

gu/kflnsf gfdfs/0f :j=/fhf lj/]Gb| ;Fu hf]l8Psf] b]lvG5 .  

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

j8f 

g+= 

kl/jf/ ;+Vof 

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

cg'kft 

cf}ift kl/jf/ 

cfsf/ 

If]qkmn 

-ju{ ls=ld_ 

hg3gTj 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 2,099 4,246 4,429 8,675 95.87 4.13 28.82 301 
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j8f 

g+= 

kl/jf/ ;+Vof 

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

cg'kft 

cf}ift kl/jf/ 

cfsf/ 

If]qkmn 

-ju{ ls=ld_ 

hg3gTj 

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

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.०७६।७७ को प्रमुख नीततहरु 

सोंच 
शकै्षक्षक, प्रशासतनक र पर्यटकीर् शहर 
स्वच्छ, स्वस्थ, समनु्नत वीरेन्रनगर । 

  लक्ष्य 

वीरेन्रनगरलाई आर्थयक रुपले सम्पन्न, भौततक रुपले र्ोजनावद्ध शहरी सुववधार्ुक्त, लैर्गक रुपमा महहला 
मैत्री, सामाजजक रुपले समावेश, सहभार्गतात्मक, वातावरणीर् रुपले स्वच्छ, सफा तथा व्र्वस्थापकीर् रुपले 
सुव्र्वजस्थत शकै्षक्षक, प्रशासतनक र पर्यटकीर् शहरको रुपमा तनमायण गदै कणायली प्रदेशको राजधानीका 
रुपमा ववकास गने । 
नगरपाललकाका प्रमुख नीतत 

१. पूवायधारहरूको ववकास तथा ववस्तारबाट सेवा, सुववधा र बजारमा पहुुँच र उपर्ोग वदृ्र्ध गने . 

२. स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा सहज पहुँचमा वदृ्र्ध गने  
३. कृवि तथा पशुपालन पेशा व्र्वसातर्क रोजगारमूलक तफय  उन्मुख गने 

४. पर्यटकीर् पूवायधारको लगत तर्ार एवं पूवायधारमा स्तरवदृ्र्ध भएको हुनेछ । 
५. उद्र्ोग तथा व्र्वसार्को लसजयना, वदृ्र्ध र ववस्तार गने 

६. लशक्षा तथा खेलकुद सवयसुलभ, गुणस्तरीर्, व्र्वसातर्क र समावेशी गराउन र्ोजना वद्ध ववकासको शुरुवात गने 

७. छोरी हुनुमा गवयको नगर बनाउने ।  
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८. स्थानीर् लोक, कलासंस्कृतत र साहहत्र्को संरक्षण र सम्वद्र्धनका लार्ग र्ोजना गरीएको . 
९. स्वास््र् सेवावाट प्राप्त हुने आधारभूत सेवाको गुणस्तरमा स्तर वदृ्र्ध र सुलभता भएको हुनेछ ।  
१०. ववधुततर् शुसासनको प्रर्ोग गने ।  
११. ववपद जन्र् जोखखम न्रू्तनकणका लार्ग र्ोजना र कोि तनमायण 

१२. उद्र्म व्र्वसार् ववकासमा महहलाहरुको अथयपुणय सहभार्गता, 
१३. फोहर व्र्वस्थापनमा वैज्ञातनक व्र्वस्थापन, 

१४. प्रदेश सरकारका नीतत तथा कार्यक्रमसंग सहकार्य गरी ववलभन्न र्ोजना तथा कार्यक्रम संचालन गने । 
२. संगठन तथा जनशजक्त 

क) नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्  
१. स्थार्ी तफय   

नगर काययपाललकाको कायायलय 

वडा कायायलय स्वास््य सस्था 

शे्रणी वा तह संख्या तह संख्या तह जम्मा 
उपसचचव १ 

 
 

 
 

अर्धकृत नवौ १     

अर्धकृत आठौ २     

अर्धकृत सातौ २     

अर्धकृत छैठौ १२   अर्धकृत छैठौ ९ 
सहार्क पाचौ २० सहार्क पाचौं १० सहार्क पाचौ १३ 
सहार्क चौथो १२ सहार्क चौथो १६ सहार्क चौथो ११ 
का.स./सरसफाईकलमय   १४ का.स./सरसफाईकलमय ६   

जम्मा  ६४ जम्मा ३२ जम्मा ३३ 
कुल जम्मा १२९ 

 

२. करार तफय  
क्र स कमयचारीको ककलसम तह सख्या 
  १  

संघीर्  शसतय वजेट 

६ २ 

५ २ 
४ ४ 

सा प १ 
जम्मा ९ 

  २  

 

नपा आन्तररक स्रोत 

६ १ 

४ ५ 



5 

 

सा प/का स २४ 
जम्मा ३० 

  ३ स्थातनर्  बबकास कोि ४ १ 

का स १ 
जम्मा २ 

क्र स कमयचारीको ककलसम तह सख्र्ा 
४   

 न.पा. साझेदारी बबकास कोि 

५ २ 

का स १ 
जम्मा ३ 

५ न.पा. सहरी  स्वास््र् केन्र ५ ३ 

६  स्वास््र् संस्था तफय का     करार कमयचारी ५ २ 

४ ८ 
का स ६ 
जम्मा १६ 

७      सामाजजक पररचालक 
 

२५ 

८     मालसक ज्र्ालादारी का स १ 

९ दैतनक ज्र्ालादारी डोरहाजजरी का स ७ 

१०     

    सस्था सेवा खररद 

क स २ 

का स ६ 
सेक्रू्रेटी ८ 

 
              कुल जम्मा        ११२ 

 

 

ख) वडा कार्ायलर् 

j8f g++= sfo{/t s}lkmot 

 kf+rf} -:yfoL_ rf}yf]-:yfoL_ ;f=k / cGo ;xfos sd{rf/L sf=;  

१ १ ० २ १  

२ १ १ ३ १  

३ १ २ १ १  

४ १ ० २ १  
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ग) सेवा प्रवाह (वडा कायायलय)  

वडा सेवाको कककसम  
कैकियत 

एकककृत सम्पकि कर नागररकता घटना दताा खररद कवकि अन्य कसिाररस 
1 १५९० १७५ ३५२ ३२२ ८६६   
2 ११९८ ३६७ ३५९ ७५८ ३३४५  

3 ११६३ १२९ १२२९ १५६४ ५२४८  

4 ११२९ २८८ २५४ १७३ २१४०  

5 ७०१ १२६ २०६ ४२ ७००  

6 १५४ १६७ ६१६ ६३ १४७८  

7 ४७१ १६१ १२४ ४७१ २५२  

8 १४४४ ११६ १६९ ७२ १२३३  

9 २३५० २५५ ३९२ २०५ १५००  

10 १३०७ ११० ५४५  २७८६  

11 २२८९ २१४ ४०० ६०२ ४२३०  

१२ २२६९ २४५ ३९८ ३३२ ३०८१  

13 २७९ ११० २३७  ३७०  

14 ३२२ १२१ १४५ ६८ ५७८  

15 ९० ५५ ९०  १३५  

५ १ ० २ १  

६ १ २ ४ ५  

७ १ १ २ १  

८ १ १ २ १  

९ १ १ २ १  

१० १ १ २ १  

११ १ १ २ १  

१२ ० १ २ १  

१३ १ ० ३ २  

१४ ० १ ३ १  

१५ ० १ ४ १  

१६  १ २ १  
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16 २०१ ६९ ५७ १३ ५०७  

 

 

 

 

 

 

३) वार्षयक आम्दानी खचयको र्ववरण 

क आ.व. : २०७६/७७ आम्दानी प्रततवेदन 

 

CGAS/TSA तर्य    
लस.नं. शीषयक बार्षयक बजेट तनकासा खचय बााँकक पेश्की 
१ सामाजजक सुरक्षा तथा संरक्षण २१५४९४००० २०६०९१२८९ २०६०९१२८९ ९४०२७११ 

 

२ राष्ट्रपतत माहहला उत्थान कार्यक्रम १०००० ० ० १००००  

३ स्थानीर् पवूायधार ववकास साझेदारी कार्यक्रम २४०००००० १०४५०८२० १०४५०८२० १३५४९१८० १२९११८८५ 
४ नलसयङ तथा सामाजजक सुरक्षा सेवा कार्यक्रम ३२५६०००.० ९९६६३१.० ९९६६३१.० २२५९३६९.० 

 

५ राजष्ट्रर् पररचर्पत्र तथा पजजजकरण ववभाग ( 
चाल ु) १३०७००० ९९४२०१ ९९४२०१ ३१२७९९  

६ राजष्ट्रर् पररचर्पत्र तथा पजजजकरण ववभाग ( 
पूजंीगत ) २०६००० १९८६८० १९८६८० ७३२०  

७ पर्यटन पवुायधार ववकास आर्ोजना २५००००० १६६२८५९ १६६२८५९ ८३७१४१ ८००००० 
८ गररव संग ववश्वेश्वर कार्यक्रम ४९५००० ४९४१६० ४९४१६० ८४०  

९ समाज कल्र्ाण कार्यक्रम (जेष्ट्ठ नागररक 
समेत ) १३००००० १२००००० १२००००० १००००० ७००००० 

 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 

लस.नं. शीियक बावियक बजेट तनकासा खचय बाुँकक 

१ प्रदेश सशतय अनुदान २२३००००० २२३००००० १२३००००० १००००००० 

२ मुख्र्मन्त्री तथा मन्त्रीपररिदको कार्ायलर्  १५७१६००० १२९१८८४२ १०१३३०१९ २७८५८२३ 

३ 
मुख्र्मन्त्री दललत महहला आर्आजयन 
कार्यक्रम ( अन्र् उपकरण तथम मेलसनरी 
औजार )  २६६९००० ० ० ० 
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४ मुख्र्मन्त्री दललत महहला आर्आजयन 
कार्यक्रम ( अन्र् सावयजतनक तनमायण )  २६६९००० २६६८८४२ ० २६६८८४२ 

५ मुख्र्मन्त्री रोजगार कार्यक्रम  १०२५०००० १०२५०००० १०१३३०९ ११६१८१ 

६ भुमी व्र्वस्था , कृवि तथा सहकारी 
मन्त्रालर्      

 खाद्र् सुरक्षा उत्पादन ववशेि कार्यक्रम १७७७००० ० ० ० 

७ 
सामाजजक सुरक्षा भवन तथा सेफहाउस 
तनमायण १००००००० १००००००० १००००००० ० 

८ मानव सेवा आश्रम भवन तनमायण १००००००० १००००००० २४५०००० ७५५०००० 

९ अपाङ्ग पुनयस्थापन सुखेत भवन तनमायण ५०००००० ५०००००० ० ५०००००० 

१० मगर सास्कृततक संग्राहलर् भवन तनमायण ७५००००० ७५००००० ७५००००० ० 

११ महहला जेष्ट्ठ नागररक लमलन केन्र भवन 
तनमायण ३५११०० ३५११००० ३४६८४९६ ४२५०४ 

१२ प्रदेश पुवायधार ववकास कार्यक्रम ५६३६०००००    

१३ र्चसापानी फुटबल मौदान तनमायण २५००००० २५००००० २४६५५४१ ३४४५९ 

१४ प्रदेश ववशेि अनुदान ४०००००० २६१८०२१ २६०३०१५ १५००६ 

१५ प्रदेश समपुरक अनुदान २०५००००० ७६३०५०० ७४७७४८९ १५३०११ 

१६ अन्र् सामाजजक सहार्ता ( बाढी वपडडत ) २५४००००० २३३००००० २३३००००० ० 

१७ 
शान्ती शुरक्षा र डडजजटल पववयर्ध तथा 
उपकरण जडान ८०००००० 

८०००००० ८०००००० 

० 
 

 

आ.व. : २०७६/७७ आम्दानी प्रततवेदन 

लस.नं. 
२०७७ साल असार 
महहनाको आम्दानी शीियक 

वावियक अनुमातनत 
आर् 

२०७७ साल असार 
महहना सम्मको आर् 

बाुँकक 

१ २६,६६,७३३.५२ एकीकृत सम्पती कर ७५,००,०००.०० १,०२,३३,०७१.०३ (२७,३३,०७१.०३) 
२ १२,०१,६७८.२४ भुलमकर/मालपोत ७५,१२,०००.०० ३०,८६,६२७.०९ ४४,२५,३७२.९१ 
३ ६,२०,७६,००५.०० घरजग्गा रजजष्ट्टेशन दस्तुर ३,००,००,०००.०० ६,८७,७३,६१४.२० (३,८७,७३,६१४.२०) 
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४ ९७,१६,८४६.४६ घरवहाल कर ३,००,००,०००.०० १,४८,२९,१८०.३६ १,५१,७०,८१९.६४ 
५ १३,५४,६९६.०४ वहाल ववटौरी कर ५,००,०००.०० १३,७९,०७४.३२ (८,७९,०७४.३२) 

६ १,७८,७८,८०६.९७ बाुँडफाुँड भर्य प्राप्त हुने 
मूल्र् अलभबदृ्र्ध कर 

१८,२१,००,०००.०० १२,२०,४४,१६७.४१ ६,००,५५,८३२.५९ 

७ १६,८३,३५५.०० 
सवारी साधन कर (साना 
सवारी) ५,००,०००.०० १६,९३,८५५.०० (११,९३,८५५.००) 

८   

बाुँडफाुँटबाट प्राप्त सवारी 
साधन कर 

३०,१३,०००.००   ३०,१३,०००.०० 

९   

बाुँडफाुँडबाट प्राप्त हुने 
ववज्ञापन कर २२,२५,०००.००   २२,२५,०००.०० 

१० ९०,०००.०० अन्र् मनोरजजन कर २,००,०००.०० ९४,१००.०० १,०५,९००.०० 

११ ६,७००.०० 
कृवितथा पशुजन्र् वस्तुको 
व्र्ावसातर्क कारोवारमा 
लाग्ने कर 

४०,०००.०० ६,७००.०० ३३,३००.०० 

१२ ५२५. अखेटोपहारमा लाग्ने कर २५,०००.०० ५२५. २४,४७५.०० 
१३ १७,७७,६८७.०२ अन्र् कर ६,००,०००.०० १८,९५,१०७.०२ (१२,९५,१०७.०२) 
१४ ५९,८३,५००.०० समातनकरण अनुदान २५,४२,६७,०००.०० २५,४२,६७,०००.००   

१५ २,५२,७३,०००.०० शसतय अनुदान चालु ४८,१५,९२,०००.०० ४७,७०,४९,०००.०० ४५,४३,०००.०० 
१६ ९,५५,७८७.०० वविेश अनुदान चालु १,९९,८४,०००.०० १,८६,०२,०२१.०० १३,८१,९७९.०० 
१७   समपुरक अनुदान चालु ३,६८,००,०००.०० २,३९,३०,५००.०० १,२८,६९,५००.०० 
१८ ११,७२,४९,८४२.०० अन्र् अनुदान चालु १४,३९,२४,०००.०० १३,७२,४९,८४२.०० ६६,७४,१५८.०० 

१९ ६,६३,३४०.०० 
सरकारी सम्पत्तीको 
वहालबाट प्राप्त आर् 

२०,००,०००.०० ६,६३,३४०.०० १३,३६,६६०.०० 

२०   

बाुँडफाुँड भई प्राप्त वन 
रोर्ल्टी   ६,७५,५२९.०० (६,७५,५२९.००) 

२१   

बाुँडफाुँड भई प्राप्त दहत्तर 
बहत्तरको ववकक्रबाट प्राप्त 
हुने आर् 

८०,००,०००.०० १,७२,८८,५००.०० (९२,८८,५००.००) 

२२ १,२४,५००.०० पर्यटन शुल्क ४,००,०००.०० ९,७२,१३०.०० (५,७२,१३०.००) 

२३ ७४०. 
सरकारी सम्पतीको 
बबक्रीबाट प्राप्त रकम 

२५,०००.०० १,५१,७४०.०० (१,२६,७४०.००) 

२४   

अन्र् बबक्रीबाट प्राप्त 
रकम 

१,००,०००.००   १,००,०००.०० 



10 

 

२५ २०,४७,०९५.०० अन्र् सेवा शुल्क तथा 
बबक्री 

१,००,००,०००.०० ३०,७१,९८१.०० ६९,२८,०१९.०० 

२६   न्र्ातर्क दस्तूर १०,०००.००   १०,०००.०० 
२७ ८,६०,८००.०० लशक्षा के्षत्रको आम्दानी ४,७५,०००.०० ८,६२,८००.०० (३,८७,८००.००) 
२८ ६६,०००.०० परीक्षा शुल्क १५,०००.०० ६६,०००.०० -५१,०००.०० 

२९ ५६,०२५.०० अन्र् प्रशासतनक सेवा 
शुल्क 

४,५०,०००.०० ७२,५००.०० ३,७७,५००.०० 

३०   पाककय ङ्ग शुल्क ५०,०००.००   ५०,०००.०० 
३१ १,४६,७७,६०६.३३ नक्सापास दस्तुर १,५०,००,०००.०० १,४७,१२,६५६.३३ २,८७,३४३.६७ 
३२ २४,१९,७९६.८६ लसफाररश दस्तुर २,००,००,०००.०० १,२४,३८,०९६.४० ७५,६१,९०३.६० 

३३ ४७,०००.०० 
व्र्जक्तगत घटना दताय 
दस्तुर ३,५०,०००.०० २,२२,०२०.०० १,२७,९८०.०० 

३४ ६१,१७३.८० नाता प्रमाखणत दस्तुर १,५०,०००.०० २,०४,०२३.८० -५४,०२३.८० 
३५ ३,७४,८५७.९२ अन्र् दस्तुर ४,००,०००.०० ३३,८६,५८४.४० (२९,८६,५८४.४०) 

३६ १०,१८,१५०.५० व्र्ावसार् रजजष्ट्रेशन 
दस्तुर 

१८,००,०००.०० १८,२५,२०८.५० -२५,२०८.५० 

३७   

रेडडर्ो/ एफ.एम.सजचालन 
दस्तुर १०,०००.००   १०,०००.०० 

३८ १,०००.०० न्र्ातर्क दण्ड, जररवाना र 
जफत 

१,३०,०००.०० १,०००.०० १,२९,०००.०० 

३९ १३,८४,०००.०० 
प्रशासतनक दण्ड, जररवाना 
र जफत 

७५,०००.०० १५,८६,५००.०० (१५,११,५००.००) 

४० १,१२,३२९.८१ व्र्वसार् कर ५,००,०००.०० ३,४०,३१९.८१ १,५९,६८०.१९ 
४१   बेरूज ू ५०,०००.००   ५०,०००.०० 
४२ २,१०,२१८.५० बैंक मौज्दात २०,६७,५०,०००.०० २८,२०,२१,९२७.५० (७,५२,७१,९२७.५०) 

  २७,२०,३९,७९५.९७ जम्मा १,४६,७५,२२,०००.०० १,४७,५६,९७,२४१.१७ (८१,७५,२४१.१७) 
 

 

अनुदान, आम्दानी तथा खचय र्ववरण / संघ तथा अन्य 

लस.नं. शीियक बावियक बजेट तनकासा खचय बाुँकक 

१ संघ सशतय अनुदान ४५९२९२००० ४३४५९०००० ४१२९३९५६७ २१६५०४३३ 
२ संघ ववशेि अनुदान १५९८४००० १५९८४००० ८२६२१६८ ७७२१८३२ 
३ संघ समपुरक अनुदान १६३००००० १६३००००० ० १६३००००० 
४ जज स स बाट प्राप्त ११२५००० ११२५००० १०००००० १२५००० 
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५ सडक बोडय १८००००० १८००००० १२००००० ६००००० 
६ कन्टेन्जेन्सी १६३०८४८४ 

 
९९५७४५६ ६३५१०२८ 

७ वडा हरुलाई आन्तररक आम्दानी कफताय 
  

२६८५३८१२ 
 

जम्मा  ४९४५०१००० ४६९७९९००० ४२३४०१७३५ ४६३९७२६५ 
 

 

 

 

 

 

 

आ.व.:२०७६/७७   चालु खचय र्ववरण 

दात ृ
तनकाय 

खचय संकेत नं. शुरुको बजेट अन्न्तम बजेट तनकासा जम्मा खचय बजेट बााँकी 

नेपाल सरकार - समातनकरण अनुदान - नगद अनुदान 

  

२११११ - पाररश्रलमक 
कमयचारी ५,२५,००,०००.०० ५,२५,००,०००.०० ५,१८,०२,११२.९० ५,१८,०२,११२.९० ६,९७,८८७.१० 

  २११२१ - पोशाक २३,१२,०००.०० २३,१२,०००.०० २२,९२,०००.०० २२,९२,०००.०० २०,०००.०० 

  

२११२३ - औषधीउपचार 
खचय 

६,००,०००.०० ६,००,०००.०० ८,८३४.०० ८,८३४.०० ५,९१,१६६.०० 

  २११३१ - स्थानीय भत्ता ३६,००,०००.०० ३६,००,०००.०० १९,५४,८७९.०० १९,५४,८७९.०० १६,४५,१२१.०० 
  २११३२ - महंगी भत्ता ४८,००,०००.०० ४८,००,०००.०० २१,८५,४७१.०० २१,८५,४७१.०० २६,१४,५२९.०० 

  

२११३५ - कमयचारी 
प्रोत्साहन तथा पुरस्कार ४,४०,०००.०० ४,४०,०००.०० ४,४०,०००.०० ४,४०,०००.००   

  २११३९ - अन्य भत्ता १२,०२,०००.०० १२,०२,०००.०० १०,८४,५६८.०० १०,८४,५६८.०० १,१७,४३२.०० 

  

२२१११ - पानी तथा 
बबजुली 

१०,००,०००.०० १०,००,०००.०० ७,३४,७८०.२८ ७,३४,७८०.२८ २,६५,२१९.७२ 

  

२२२१२ - इन्धन 
(कायायलय प्रयोजन) 

२,५०,०००.०० २,५०,०००.०० २,५०,०००.०० २,५०,०००.००   

  

२२२१३ - सवारी साधन 
ममयत खचय ३,००,०००.०० ३,००,०००.०० १,७०,७२४.०० १,७०,७२४.०० १,२९,२७६.०० 

  

२२३१५ - पत्रपबत्रका, 
छपाई तथा सूचना 
प्रकाशन खचय 

५०,०००.०० ५०,०००.०० ३८,०००.०० ३८,०००.०० १२,०००.०० 
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२२३१९ - अन्य 
कायायलय संचालन खचय 

२०,४७,०००.०० २०,४७,०००.०० २०,३१,६५०.०० २०,३१,६५०.०० १५,३५०.०० 

  

२२४११ - सेवा र 
परामशय खचय ६,१०,०००.०० ६,१०,०००.०० ६,१०,०००.०० ६,१०,०००.००   

दात ृ
तनकाय 

खचय संकेत नं. शुरुको बजेट अन्न्तम बजेट तनकासा जम्मा खचय बजेट बााँकी 

नेपाल सरकार - समातनकरण अनुदान - नगद अनुदान 

  २२५२२ - काययक्रम खचय २,४४,७४,०००.०० २,४४,७४,०००.०० १,९९,७५,५६४.०० १,९९,७५,५६४.०० ४४,९८,४३६.०० 

  

२२५२९ - र्वर्वध 
काययक्रम खचय ५२,४०,०००.०० ५२,४०,०००.०० ४८,३९,४४५.०० ४८,३९,४४५.०० ४,००,५५५.०० 

  

२२६११ - अनुगमन, 

मूलयांकन खचय १४,५९,०००.०० १४,५९,०००.०० ३,६१,९६३.०० ३,६१,९६३.०० १०,९७,०३७.०० 

  २२६१२ - भ्रमण खचय ५,७५,०००.०० ५,७५,०००.०० ५,७५,०००.०० ५,७५,०००.००   

  २२७११ - र्वर्वध खचय ४,८०,०००.०० ४,८०,०००.०० ४,८०,०००.०० ४,८०,०००.००   

  

२५३११ - शैक्षिक 
संस्थाहरूलाई सहायता ४९,५०,०००.०० ४९,५०,०००.०० ४४,५०,०००.०० ४४,५०,०००.०० ५,००,०००.०० 

  

२५३१२ - स्वास्थ 
संस्थाहरूलाई सहायता 

१२,३५,०००.०० १२,३५,०००.०० १२,३५,०००.०० १२,३५,०००.००   

  

२५३१५ - अन्य सस्था 
सहायता 

१,००,०००.०० १,००,०००.०० १,००,०००.०० १,००,०००.००   

  

२७११२ - अन्य 
सामान्जक सुरिा 

१०,००,०००.०० १०,००,०००.०० ८,७७,८८९.०० ८,७७,८८९.०० १,२२,१११.०० 

  

२७२१२ - उद्दार, राहत 
तथा पुनस्थायपना खचय 

१२,८०,०००.०० १२,८०,०००.०० १२,०५,०००.०० १२,०५,०००.०० ७५,०००.०० 

  

२७२१९ - अन्य 
सामान्जक सहायता 

२४,२५,०००.०० २४,२५,०००.०० १५,०१,०००.०० १५,०१,०००.०० ९,२४,०००.०० 

जम्मा ११५६४४०००.०० ११५६४४०००.०० १०,१७,२८,८८०.१८ १०,१७,२८,८८०.१८ १,३९,१५,११९.८२ 
 

दात ृ
तनकाय 

खचय संकेत नं. शरुुको बजेट 

अन्न्तम 
बजेट 

तनकासा जम्मा खचय बजेट बााँकी 

कणायली प्रदेश - समातनकरण अनुदान - नगद अनदुान 

  २२५२२ - काययक्रम खचय २६,५८,०००.०० २६,५८,०००.०० २६,९२,९७६.०० २६,९२,९७६.०० -३४,९७६.०० 
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२२६११ - अनुगमन, मूलयांकन 
खचय 

३,०९,०००.०० ३,०९,०००.००     ३,०९,०००.०० 

  

२५३११ - शकै्षिक संस्थाहरूलाई 
सहायता 

१,००,०००.०० १,००,०००.०० १,००,०००.०० १,००,०००.००   

  

२७२१२ - उद्दार, राहत तथा 
पुनस्थायपना खचय 

५,००,०००.०० ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० ५,००,०००.००   

जम्मा ३५,६७,०००.०० ३५,६७,०००.०० ३२,९२,९७६.०० ३२,९२,९७६.०० २,७४,०२४.०० 

दात ृ
तनकाय 

खचय संकेत नं. शरुुको बजेट 

अन्न्तम 
बजेट 

तनकासा जम्मा खचय बजेट बााँकी 

राजस्व बााँडर्ााँड - प्रदेश सरकार - राजस्व बााँडर्ााँड - नगद 

  २११११ - पाररश्रलमक कमयचारी २,००,०००.०० २,००,०००.०० १,५२,०००.०० १,५२,०००.०० ४८,०००.०० 

  

२२३१९ - अन्य कायायलय 
संचालन खचय 

३१,००,०००.०० ३१,००,०००.०० ३१,००,०००.०० ३१,००,०००.००   

  २२५२२ - काययक्रम खचय ४२,५०,०००.०० ४२,५०,०००.०० ४०,१४,००२.०० ४०,१४,००२.०० २,३५,९९८.०० 

  

२२६११ - अनुगमन, मूलयांकन 
खचय 

५०,०००.०० ५०,०००.००     ५०,०००.०० 

  

२५३११ - शकै्षिक संस्थाहरूलाई 
सहायता 

६,००,०००.०० ६,००,०००.०० ५,९१,४००.०० ५,९१,४००.०० ८,६००.०० 

  

२५३१२ - स्वास्थ संस्थाहरूलाई 
सहायता 

१,००,०००.०० १,००,०००.०० १,००,०००.०० १,००,०००.००   

जम्मा ८३,००,०००.०० ८३,००,०००.०० ७९,५७,४०२.०० ७९,५७,४०२.०० ३,४२,५९८.०० 

 

दात ृ
तनकाय 

खचय संकेत नं. शुरुको बजेट अन्न्तम बजेट तनकासा जम्मा खचय बजेट बााँकी 

राजस्व बााँडर्ााँड - संघीय सरकार - राजस्व बााँडर्ााँड - नगद 

  

२११११ - पाररश्रलमक 
कमयचारी 

१०,८२,०००.०० १०,८२,०००.० १०,८२,०००.०० १०,८२,०००.००   

  २११२१ - पोशाक १५,०००.०० १५,०००.०० १५,०००.०० १५,०००.००   

  २११३३ - कर्लड भत्ता ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० २९,०००.०० २९,०००.०० ४,७१,०००.०० 

  

२११३५ - कमयचारी प्रोत्साहन 
तथा पुरस्कार ९,८१,०००.०० ९,८१,०००.०० ९,८१,०००.०० ९,८१,०००.००   
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२११४१ - पदाचधकारी बैठक 
भत्ता 

२५,००,०००.०० २५,००,०००.० २५,००,०००.०० २५,००,०००.००   

  

२१२१९ - अन्य सामान्जक 
सुरिा खचय 

५०,००,०००.०० ५०,००,०००.०० ५०,००,०००.०० ५०,००,०००.००   

  २२११२ - संचार महसुल ७,००,०००.०० ७,००,०००.०० २,८१,५९४.०० २,८१,५९४.०० ४,१८,४०६.०० 

  

२२२१२ - इन्धन (कायायलय 
प्रयोजन) ६०,०००.०० ६०,०००.०० ६०,०००.०० ६०,०००.००   

  

२२२१३ - सवारी साधन 
ममयत खचय ६०,०००.०० ६०,०००.०० ६०,०००.०० ६०,०००.००   

  

२२३११ - मसलन्द तथा 
कायायलय सामाग्री ३०,५६,०००.०० ३०,५६,०००.०० ३०,५६,०००.०० ३०,५६,०००.००   

  

२२३१२ - पशुपंिीहरूको 
आहार २५,००,०००.०० २५,००,०००.०० १४,०१,६७३.०० १४,०१,६७३.०० १०,९८,३२७.०० 

  

२२३१५ - पत्रपबत्रका, छपाई 
तथा सूचना प्रकाशन खचय 

२७,८५,०००.०० २७,८५,०००.०० १७,५३,२६१.०० १७,५३,२६१.०० १०,३१,७३९.०० 

  

२२३१९ - अन्य कायायलय 
संचालन खचय 

१,००,०००.०० १,००,०००.०० १,००,०००.०० १,००,०००.००   

  

२२४११ - सेवा र परामशय 
खचय 

१,८०,०००.०० १,८०,०००.०० १,७९,८६०.०० १,७९,८६०.०० १४०. 

  

२२४१२ - सूचना प्रणाली 
तथा सफ्टवेयर संचालन खचय ३५,००,०००.०० ३५,००,०००.०० ५,२०,६७६.०० ५,२०,६७६.०० २९,७९,३२४.०० 

  

२२५१२ - सीप र्वकास तथा 
जनचेतना ताललम तथा 
गोष्ठी सम्बन्धी खचय 

१,०९,००,०००.०० १,०९,००,०००० १,०३,८८,७१६.०० १,०३,८८,७१६.०० ५,११,२८४.०० 

  

२२५२१ - उत्पादन सामग्री / 
सेवा खचय ४,००,०००.०० ४,००,०००.०० ४,००,०००.०० ४,००,०००.००   

  २२५२२ - काययक्रम खचय २,१४,५२,७७०० २,१४,५२,७७०० १,८६,९३,६३९.०० १,८६,९३,६३९.०० २७,५९,१३१.०० 

  

२२५२९ - र्वर्वध काययक्रम 
खचय 

३०,२०,०००.०० ३०,२०,०००.०० २९,४१,२६१.०० २९,४१,२६१.०० ७८,७३९.०० 

दात ृ
तनकाय 

खचय संकेत नं. शुरुको बजेट अन्न्तम बजेट तनकासा जम्मा खचय बजेट बााँकी 

राजस्व बााँडर्ााँड - संघीय सरकार - राजस्व बााँडर्ााँड - नगद 
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२२६११ - अनुगमन, 

मूलयांकन खचय १०,००,०००.०० १०,००,०००.००     १०,००,०००.०० 

  २२७११ - र्वर्वध खचय ४,४६,२०,०००.०० ४,४६,२०,०००.०० ३,९५,१४,१०४.५३ ३,९५,१४,१०४.५३ ५१,०५,८९५.४७ 

  

२५३११ - शैक्षिक 
संस्थाहरूलाई सहायता 

५०,०००.०० ५०,०००.०० ५०,०००.०० ५०,०००.००   

  

२५३१२ - स्वास्थ 
संस्थाहरूलाई सहायता 

७४,५०,०००.०० ७४,५०,०००.०० ६७,४५,२१४.०० ६७,४५,२१४.०० ७,०४,७८६.०० 
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दात ृ
तनकाय 
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दात ृ
तनकाय 

खचय संकेत नं. शरुुको बजेट 

अन्न्तम 
बजेट 

तनकासा जम्मा खचय बजेट बााँकी 
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दात ृतनकाय खचय संकेत नं. शुरुको बजेट अन्न्तम बजेट तनकासा जम्मा खचय बजेट बााँकी 
आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - नगद 
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ब्र्ाज 

१५,००,०००.०० १५,००,०००.०० १५,००,०००.०० १५,००,०००.००   

  

२४२१२ - आन्तररक ऋणको 
सेवा शुल्क तथा बैंक कलमशन 

१,५०,०००.०० १,५०,०००.००     १,५०,०००.०० 
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दात ृ
तनक 

खचय संकेत नं. शरुुको बजेट 

अन्न्तम 
बजेट 

तनकासा जम्मा खचय बजेट बााँकी 

आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - नगद 

  

२५१११ - गरै ववत्तीर् 
संस्थानहरूलाई चालु सहार्ता 

३,५०,०००.०० ३,५०,०००.०० ३०,०००.०० ३०,०००.०० ३,२०,०००.०० 

  

२५११२ - गरै ववत्तीर् 
संस्थानहरूलाई पूुँजीगत सहार्ता ३,५०,०००.०० ३,५०,०००.००     ३,५०,०००.०० 

  

२५३११ - शैक्षक्षक संस्थाहरूलाई 
सहार्ता ८,००,०००.०० ८,००,०००.०० ७,००,०००.०० ७,००,०००.०० १,००,०००.०० 

  

२५३१२ - स्वास्थ संस्थाहरूलाई 
सहार्ता ३,००,०००.०० ३,००,०००.०० १,००,०००.०० १,००,०००.०० २,००,०००.०० 

  

२५३१३ - उपभोक्ता सलमतत तथा 
गरै सरकारी संस्था सहार्ता २,००,०००.०० २,००,०००.०० २५,०००.०० २५,०००.०० १,७५,०००.०० 

  

२५३१४ - धालमयक तथा सांस्कृततक 
संस्था सहार्ता ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० १,००,०००.०० १,००,०००.०० ४,००,०००.०० 

  २५३१५ - अन्र् सस्था सहार्ता ७,५०,०००.०० ७,५०,०००.०० ७,३४,९२५.०० ७,३४,९२५.०० १५,०७५.०० 

  

२६४२२ - सरकारी तनकार्, सलमतत, 

बोडय – पजुजगत सःशतय अनदुान 

६,००,०००.०० ६,००,०००.०० १,५०,०००.०० १,५०,०००.०० ४,५०,०००.०० 

  २७११२ - अन्र् सामाजजक सुरक्षा २,४०,०००.०० २,४०,०००.०० २,४०,०००.०० २,४०,०००.००   

  २७२११ - छात्रववृत्त ५,००,०००.०० ५,००,०००.००     ५,००,०००.०० 

  

२७२१२ - उद्दार, राहत तथा 
पनुस्थायपना खचय ८,५०,०००.०० ८,५०,०००.०० ६,५०,०००.०० ६,५०,०००.०० २,००,०००.०० 

  

२७३१५ - मतृ कमयचारीको सुववधा 
तथा सहार्ता २,५०,०००.०० २,५०,०००.००     २,५०,०००.०० 

  २८२११ - राजस्व कफताय १,५०,००,०००.०० १,५०,००,०००.००     १,५०,००,०००.०० 
  २८९११ - भैपरी आउने चाल ु ३,४८,९८०.०० ३,४८,९८०.०० ३,४८,९८०.०० ३,४८,९८०.००   

जम्मा १३,८९,७०,९८० १३,८९,७०,९८० ८,८६,२३,४२६.४० ८,८६,२३,४२६.४० ५,०३,४७,५५३.६० 
कुल जम्मा ३९,८०,१५,९८० ३९,८०,१५,९८० ३१,१७,८४,६६१.११ ३१,१७,८४,६६१.११ ८,६२,३१,३१८.८९ 

 

आ.व. :२०७६/७७   पूुँजीगत खचय वीवरण 

दात ृ
तनकार् 

खचय संकेत नं. शुरुको बजेट अजन्तम बजेट तनकासा जम्मा खचय बजेट बाुँकी 

नेपाल सरकार - समातनकरण अनुदान - नगद अनुदान 
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३११११ - आवासीर् 
भवन तनमायण/खररद 

५,००,०००.०० ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० ५,००,०००.००   

  

३१११२ - गैर आवासीर् 
भवन तनमायण/खररद 

४९,००,०००.०० ४९,००,०००.०० ४९,००,०००.०० ४९,००,०००.००   

  

३१११३ - तनलमयत 
भवनको संरचनात्मक 
सुधार  

११,५०,०००.०० ११,५०,०००.०० ११,५०,०००.०० ११,५०,०००.००   

  ३११२१ - सवारी साधन १०,००,०००.०० १०,००,०००.०० १०,००,०००.०० १०,००,०००.००   

  

३११२२ - मेलशनरी तथा 
औजार १०,००,०००.०० १०,००,०००.०० ८,१८,१००.०० ८,१८,१००.०० १,८१,९००.०० 

  

३११२३ - फतनयचर तथा 
कफक्चसय १,५०,०००.०० १,५०,०००.०० ९९,५६४.०० ९९,५६४.०० ५०,४३६.०० 

  

३११३१ - पशुधन तथा 
बागवानी ववकास खचय 

५०,०००.०० ५०,०००.०० ५०,०००.०० ५०,०००.००   

  

३११५१ - सडक तथा 
पूल तनमायण 

४,९९,१२,०००.०० ४,९९,१२,०००.०० ३,१७,३९,४६४.६० ३,१७,३९,४६४.६० १,८१,७२,५३५.४० 

  

३११५३ - ववद्रु्त 
संरचना तनमायण 

९,७०,०००.०० ९,७०,०००.०० ७,६९,०८६.०० ७,६९,०८६.०० २,००,९१४.०० 

  

३११५४ - तटबन्ध तथा 
बाुँधतनमायण 

७,५०,०००.०० ७,५०,०००.०० ६,००,०००.०० ६,००,०००.०० १,५०,०००.०० 

  

३११५५ - लसचंार्य संरचना 
तनमायण 

१०,००,०००.०० १०,००,०००.०० १०,००,०००.०० १०,००,०००.००   

  

३११५६ - खानेपानी 
संरचना तनमायण 

१८,००,०००.०० १८,००,०००.०० १७,९९,४९७.०० १७,९९,४९७.०० ५०३. 

  

३११५७ - वन तथा 
वातावरण संरक्षण 

९,०४,०००.०० ९,०४,०००.०० ७,५०,६९०.०० ७,५०,६९०.०० १,५३,३१०.०० 

  

३११५८ - सरसफार्य 
संरचना तनमायण 

७,५०,०००.०० ७,५०,०००.०० ७,४९,२००.०० ७,४९,२००.०० ८००. 

  

३११५९ - अन्र् 
सावयजतनक तनमायण 

६,०४,५२,१७०.०० ६,०४,५२,१७०.०० ३,२८,१३,२५३.०० ३,२८,१३,२५३.०० २,७६,३८,९१७.०० 

  

३११६१ - तनलमयत 
भवनको संरचनात्मक 
सुधार खचय 

६,००,०००.०० ६,००,०००.०० ५,८९,६७७.०० ५,८९,६७७.०० १०,३२३.०० 
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३११७१ - पूुँजीगत सुधार 
खचय सावयजतनक तनमायण 

५,००,०००.०० ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० ५,००,०००.००   

  

३१५११ - भैपरी आउने 
पूुँजीगत 

२,६७,८३०.०० २,६७,८३०.०० २,६७,८३०.०० २,६७,८३०.००   

जम्मा १२,६६,५६,०००.०० १२,६६,५६,०००.०० ८,००,९६,३६१.६० ८,००,९६,३६१.६० ४,६५,५९,६३८.४० 
 

 

 

 

दात ृ
तनकार् 

खचय संकेत नं. शुरुको बजेट अजन्तम बजेट तनकासा जम्मा खचय बजेट बाुँकी 

नेपाल सरकार - समपुरक अनुदान चालु - नगद अनुदान 

  

३११५१ - सडक तथा पूल 
तनमायण 

१,६३,००,०००.०० १,६३,००,०००.००     १,६३,००,०००.०० 

जम्मा १,६३,००,०००.०० १,६३,००,०००.००     १,६३,००,०००.०० 
कणायली प्रदेश - समातनकरण अनुदान - नगद अनुदान 

  

३११५१ - सडक तथा पूल 
तनमायण 

४५,००,०००.०० ४५,००,०००.०० ४१,६२,५२६.०० ४१,६२,५२६.०० ३,३७,४७४.०० 

  

३११५८ - सरसफार्य संरचना 
तनमायण 

२,००,०००.०० २,००,०००.०० १,८२,२००.०० १,८२,२००.०० १७,८००.०० 

  

३११५९ - अन्र् सावयजतनक 
तनमायण 

३७,००,०००.०० ३७,००,०००.०० २२,००,०००.०० २२,००,०००.०० १५,००,०००.०० 

  

३१५११ - भैपरी आउने 
पूुँजीगत 

          

जम्मा ८४,००,०००.०० ८४,००,०००.०० ६५,४४,७२६.०० ६५,४४,७२६.०० १८,५५,२७४.०० 
कणायली प्रदेश - समपुरक अनुदान चालु - नगद अनुदान 

  

३११५१ - सडक तथा पूल 
तनमायण 

२,०५,००,०००.० २,०५,००,०००.० ७४,७७,४८९.०० ७४,७७,४८९.०० १,३०,२२,५११.० 

जम्मा २,०५,००,०००.० २,०५,००,०००.० ७४,७७,४८९.०० ७४,७७,४८९.०० १,३०,२२,५११.० 
 

राजस्व बााँडर्ााँड - प्रदेश सरकार - राजस्व बााँडर्ााँड - नगद 
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३१११२ - गैर आवासीय 
भवन तनमायण/खररद 

५,००,०००.०० ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० ५,००,०००.००   

  

३११५१ - सडक तथा पूल 
तनमायण 

१५,३८,०००.०० १५,३८,०००.०० १५,३८,०००.०० १५,३८,०००.००   

  

३११५६ - खानेपानी संरचना 
तनमायण 

४,००,०००.०० ४,००,०००.०० ३,२२,२००.०० ३,२२,२००.०० ७७,८००.०० 

  

३११५९ - अन्य सावयजतनक 
तनमायण 

१७,००,०००.०० १७,००,०००.०० १७,००,०००.०० १७,००,०००.००   

  

३११७१ - पूाँजीगत सुधार 
खचय सावयजतनक तनमायण 

८,००,०००.०० ८,००,०००.०० ८,००,०००.०० ८,००,०००.००   

जम्मा ४९,३८,०००.०० ४९,३८,०००.०० ४८,६०,२००.०० ४८,६०,२००.०० ७७,८००.०० 
दात ृ
तनकाय 

खचय संकेत नं. शुरुको बजेट अन्न्तम बजेट तनकासा जम्मा खचय बजेट बााँकी 

राजस्व बाुँडफाुँड - संघीर् सरकार - राजस्व बाुँडफाुँड - नगद 

  

३१११२ - गैर आवासीर् 
भवन तनमायण/खररद 

३६,५०,०००.०० ३६,५०,०००.०० १५,४८,४०३.०० १५,४८,४०३.०० २१,०१,५९७.०० 

  

३१११४ - जग्गा ववकास 
कार्य 

          

  

३११२२ - मेलशनरी तथा 
औजार 

४५,००,०००.०० ४५,००,०००.०० २८,१४,८२५.०० २८,१४,८२५.०० १६,८५,१७५.०० 

  

३११२३ - फतनयचर तथा 
कफक्चसय २५,०००.०० २५,०००.०० २५,०००.०० २५,०००.००   

  

३११३१ - पशुधन तथा 
बागवानी ववकास खचय १,००,०००.०० १,००,०००.०० १,००,०००.०० १,००,०००.००   

  

३११४१ - सुरक्षा प्रणाली 
तथा उपकरण प्राजप्त खचय 

५०,००,०००.०० ५०,००,०००.०० ४८,२५,०००.०० ४८,२५,०००.०० १,७५,०००.०० 

  

३११५१ - सडक तथा पूल 
तनमायण 

९७,००,०००.०० ९७,००,०००.०० ९६,९९,९९९.९४ ९६,९९,९९९.९४ ०.०६ 

  

३११५३ - ववद्रु्त संरचना 
तनमायण 

१,५९,००,०००.०० १,५९,००,०००.०० १,५५,००,०००.०० १,५५,००,०००.०० ४,००,०००.०० 

  

३११५४ - तटबन्ध तथा 
बाुँधतनमायण 

१,००,०००.०० १,००,०००.०० १,००,०००.०० १,००,०००.००   
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३११५६ - खानेपानी संरचना 
तनमायण 

४४,९१,०००.०० ४४,९१,०००.०० ३९,४८,०००.०० ३९,४८,०००.०० ५,४३,०००.०० 

  

३११५७ - वन तथा 
वातावरण संरक्षण 

१,५०,०००.०० १,५०,०००.०० १,५०,०००.०० १,५०,०००.००   

  

३११५८ - सरसफार्य संरचना 
तनमायण 

२३,५०,०००.०० २३,५०,०००.०० ३,७८,७६०.०० ३,७८,७६०.०० १९,७१,२४०.०० 

  

३११५९ - अन्र् सावयजतनक 
तनमायण 

२,६४,७९,२९७.०० २,६४,७९,२९७.०० २,२९,७१,८८२.११ २,२९,७१,८८२.११ ३५,०७,४१४.८९ 

  

३११७१ - पूुँजीगत सुधार 
खचय सावयजतनक तनमायण 

३५,००,०००.०० ३५,००,०००.००     ३५,००,०००.०० 

  

३११७२ - पूुँजीगत 
अनुसन्धान तथा परामशय १०,००,०००.०० १०,००,०००.०० २,९०,०००.०० २,९०,०००.०० ७,१०,०००.०० 

  

३१५११ - भैपरी आउने 
पूुँजीगत 

३६,२०,७०३.०० ३६,२०,७०३.०० ३६,२०,७०३.०० ३६,२०,७०३.००   

जम्मा ८,०५,६६,०००.०० ८,०५,६६,०००.०० ६,५९,७२,५७३.०५ ६,५९,७२,५७३.०५ १,४५,९३,४२६.९५ 
 

दात ृ
तनकाय 

खचय संकेत नं. शुरुको बजेट अन्न्तम बजेट तनकासा जम्मा खचय बजेट बााँकी 

आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - नगद 

  

३१११२ - गैर 
आवासीय भवन 
तनमायण/खररद 

१,५९,८८,०००.०० १,५९,८८,०००.०० १,०३,६३,०००.०० १,०३,६३,०००.०० ५६,२५,०००.०० 

  

३१११३ - तनलमयत 
भवनको संरचनात्मक 
सुधार खचय 

७,००,०००.०० ७,००,०००.०० ७,००,०००.०० ७,००,०००.००   

  

३११२१ - सवारी 
साधन 

८०,००,०००.०० ८०,००,०००.०० ५८,६८,६१७.०० ५८,६८,६१७.०० २१,३१,३८३.०० 

  

३११३१ - पशुधन 
तथा बागवानी 
र्वकास खचय 

१५,००,०००.०० १५,००,०००.००     १५,००,०००.०० 

  

३११३२ - अनुसन्धान 
तथा र्वकास 
सम्बन्धी खचय 

१,५०,०००.०० १,५०,०००.०० १,५०,०००.०० १,५०,०००.००   
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३११३५ - पूाँजीगत 
परामशय खचय 

४,४०,००,०००.०० ४,४०,००,०००.०० ४,४०,००,०००.०० ४,४०,००,०००.००   

  

३११५१ - सडक तथा 
पूल तनमायण 

७,२०,२९,५००.०० ७,२०,२९,५००.०० २,६०,४८,८५९.०० २,६०,४८,८५९.०० ४,५९,८०,६४१.०० 

  

३११५४ - तटबन्ध 
तथा बााँधतनमायण 

३,००,०००.०० ३,००,०००.०० ३,००,०००.०० ३,००,०००.००   

  

३११५५ - लसचंाइय 
संरचना तनमायण 

१९,४७,५००.०० १९,४७,५००.०० १९,४७,०००.०० १९,४७,०००.०० ५००. 

  

३११५६ - खानेपानी 
संरचना तनमायण 

१२,६०,०००.०० १२,६०,०००.०० १२,६०,०००.०० १२,६०,०००.००   

  

३११५७ - वन तथा 
वातावरण संरिण 

१,८०,०००.०० १,८०,०००.०० ८०,०००.०० ८०,०००.०० १,००,०००.०० 

  

३११५८ - सरसर्ाइय 
संरचना तनमायण 

५०,००,०००.०० ५०,००,०००.०० ३७,५०,८६८.०० ३७,५०,८६८.०० १२,४९,१३२.०० 

  

३११५९ - अन्य 
सावयजतनक तनमायण 

१,५५,९१,०२०.०० १,५५,९१,०२०.०० २०,९०,०००.०० २०,९०,०००.०० १,३५,०१,०२०.०० 

जम्मा १६,६६,४६,०२०.०० १६,६६,४६,०२०.०० ९,६५,५८,३४४.०० ९,६५,५८,३४४.०० ७,००,८७,६७६.०० 
कुल जम्मा ४२,४०,०६,०२०.०० ४२,४०,०६,०२०.०० २६,१५,०९,६९३.६५ २६,१५,०९,६९३.६५ १६,२४,९६,३२६.३५ 
 

कोरोना संक्रमण रोकथाम, तनयन्त्रण र उपचार कोष (आम्दानी) 
कस न ं कनकाय रकम  कैकियत 

१ प्रदशे सरकारवाट आईसलेुसन ननर्मणँ ९२००००   

२ चालू खचम खातावाट ट्रान्सफर १८५०००००   

३ नवनिन्न व्यक्ती तथा सघं ससं्थाको सहयोग १०२८४६७   

४ पनूिगत खचम खातावाट सारीएको रकर् १६००००००   

५ प्रदशे सरकारवाट प्राप्त ३००००००   

६ पनुिगत खचम खाता बाट ८००००००   

७ २०७६ चैत्र २४ को ननणमय २०००००००   
जम्मा ६७४४८४६७   

 

कोरोना संक्रमण रोकथाम, तनयन्त्रण र उपचार कोष (आम्दानी) 
१. खाना तथा खाजा   

सवुेदी नचया नास्ता पसल(आश्रयस्थल, बालर्नन्दर, गागे्रताल) ५०११८८० 

िन र्ानव  १३३३०१० 
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र्प नवनव १६४८०२० 
लाटीकोइली ६१५७५० 

सरु्ेरु १७१७६० 

हले्थ डेस्क ३२९०० 

डाँडा स्कुल ७१८६८९ 

नत्रपरेुश्वर र्ानव ५५२००० 

नसदाथम सनन ररसटम ७४१४४ 
होटेल अशोका ३९२६२६० 

बलुबलेु होटेल ३१६१५० 

प्रसाश ब शाही १४५००० 

आचायम होटेल २७८८३० 
जम्मा १४८२४३९३ 

२. औषकि   
आरडीटी नकट २०४३९७२ 

निटीएर् नकट ६०७५१९ 

औषनि ९२६१९० 

सनेनटाइिर ६६८६३० 
र्ास्क ३७५६५५ 

आइआर थर्ोनर्टर २०३४०० 

नललनचङ पाउडर ४५००२ 

ग्लोलस २०७०० 

सनिमकल र्ास्क ३४४८२० 

नपनपइ ३५७५४० 
गाउन ५५००० 

िम्र्ा ५६५०१२८ 

 

३. कपडा  २६७७७२२ 

४. वाइररंग िडान तथा र्र्मत  २९८६३३ 

५. र्सलन्द  १४८०९६० 

६. अन्य खचम  २६७२५४७ 

७. राहत नवतरण खचम २२६८८३२५ 

८. प्रोत्साहन खचम ९०७२३८५ 

९. बसपाकम  आईसोलेशन ननर्ामण ५००००० 

िम्र्ा ३९३९०५७२ 

जम्मा खर्च • ५९९६५०९३ 

जम्मा बजेट • ६६५२०४६७ 
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बााँकी बजेट • ६५५५३७४ 

 

२०७६/०७७ मा थकपएको पेश्की 

• संकघय सरकार सशता तिा  – 50979572 

• प्रदेश सरकार तिा  – 59523956 

• CGAS तिा  – 2791885 

• वी.न.पा. चालु तिा  – 8908350 

• वी.न.न.पा. प ंजीगत तिा  – 22809753 

 जम्मा – 136105166 

 

 

 
खचा  तथा वीिीय प्रगती वीवरण 

खचा के्षत्र  कवकनयोजन खचा खचा प्रकतशत 

सुत्र तिा  चालु तिा  खचा ८७४७६०४१७.०० ७६०८५२६५६.५५ ८६.९८ 

सुत्र तिा  प कजगत तिा  खचा ६६५५७८०२०.०० ४५२९५८१२७.३७ ६८.०५ 

CGAS चाल  तिा   २२०८६२०००.०० २०८७७९६५०.०० ९४.५३ 

CGAS प कजगत तिा   २७७०६०००.०० १३३०८९९०.०० ४८.०४ 

क ल प कजगत  ६९३२८४०२०.०० ४६६२६७११७.३७ ६७.२५ 

क ल चाल   १०९५६२२४१७.०० ९६९६३२३०६.५५ ८८.५० 

 

कन्टेन्जेन्सी तथा आन्तररक आम्दानी किताा बाहेक बचत रकम 

कस.नं. खाताको नाम खाता न.ं मौज्दात रकम 

 (ग -१-१)  आन्तररक राजश्व खाता 408-00301010004 २१६९५००.७३ 

 ( ग -१-२) बााँडिाड बाट प्राप्त राजश्व खाता 408-00301020004 ०. 

  ( ग -१-३) आन्तररक अनुदान खाता 408-00301030004 ०. 

  ( ग -१-४) बैदेकशक अनुदान खाता 408-00301040004 ०. 

  ( ग -१-५-१) सेयर कबकि किताा खाता 408-00301051104 ०. 

 ( ग -१-५-२) ऋण सावा किताा खाता 408-00301051204 ०. 

  ( ग -१-५-३) आन्तररक ऋण प्राप्ती खाता 408-00301051304 ०. 

  ( ग -१-५-४) बैदेकशक ऋण प्राप्ती खाता 408-00301051404 ०. 

 ( ग -२-१) चालु खचा खाता कवजोर बषा  408-00302010004 २४०१००७७.१५ 

  ( ग -२-२) चालु खचा खाता जोर बषा  408-00302020004 ७००००. 

 ( ग -२-३) पुकजगत खचा खाता कवजोर बषा 408-00302030004 ७५७१९६४९.७१ 
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  ( ग -२-४) पुकजगत खचा खाता जोर बषा  408-00302040004 ६०६१००९.६ 

  (ग -२-५)कवकिय व्यवस्था खचा खाता कवजोर बषा  408-00302050004 ०. 

 (ग -२-६) कवकिय व्यवस्था खचा खाता जोर बषा  408-00302060004 ०. 

 (ग -२-७) कवकवि खचा खाता 408-00302070004 १०७१३५. 

  (ग -३) िरौटी खाता  408-00303000004 २१८५७५३०.२७ 

  (ग -४-१) संकचत कोष खाता  408-00304010004 १३६४८२५४७.६ 

 (ग -६-१) कवभाज्य कोष खाता  408-00306010004 ०. 

 (ग -७-१) आककस्मक कोष खाता  408-00307010004 २१२४८५४३.३४ 

 (ग -५-१) कवकवि कोष खाता  408-00305010004 ७५४१३६२.४७ 

 (ग -७-२) प्रकोप व्यवस्थापन कोष खाता  408-00307020004 १०४७८२७१. 

जम्मा   ३०५७४५६२६.८७ 

 

ख वीरेन्रनगरका वडाहरुको आय श्रोतको अवस्था (वडा कायायलयको प्रस्तुततका आधारमा) 
 वडा न.ं आय श्रोतको प्रकार कैकर्यत 

 

 

एकककृत 
सम्पर्त्तकर 

व्यवसायकर घरवहाल कर  र्ोहरमैला 
व्य.शुलक 

अन्य आन्तररक 
आय 

 

१ ७८८४४३.४५ ० ० ० १०८३१०४.५६  

२ ५८६५०९ ५५००० २२३०० ० १८६९१११.००  

३ ११६३०७०.८० १८८९२५ १०२७२२.५६ ३०६६०२ ३७१६१०७.०१  

४ ११२९८८२.७५ २९४८१३ ६८९४४२.२६ ११२२४५० ७७१२१५  

५ ४१३४४२.८० ३२२४५ १३५९६४ २५३०६० ५२२६९६  

६ २१४९८७३.४९ १४०७८६४.१४ ४७७८३१७।१४ २३६५७०० ५२१२१५.४९  

७ ४३३०९५ ७०० ६७२२११.०६ २४४८६० १२२८५०१.४२  

८ ११४७६८४.८ १६९७५० ६४०३५५.५० ० ५७७०२६.००  

९ ९९१८१०.४० १८७१२५ २९६०७६ ० २२९२०८३  

१० १०२२४४१ २१९५५० ४२०००१ ० २३३१०७६  

११ ३३४०७४.८९ १३०७१० २१८३८० ० ३२७८५१  

१२ ५५३७६१.८५ ७९३०० १६१२२० ० १४७५२४४.५६  

१३ ६९८१५ ५१९२५  ० ९५५६४०  

१४ ११३७७८.६२ २१६०० ४६३४२.४९ ० २६८९६६।०१  

१५ २१८४३ ४००० ० ० ५०६२५  

१६ २०९६३.६९ ३००० ० ० ६१५००  
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४_ आयोजना तथा काययक्रमको क्षते्रगत प्रगतत 

क) नगरस्तरीय काययक्रमहरुको प्रगतत  

नगर स्तरीर् पूजंजगत तफय  र्ोजना तथा कार्यक्रम 

लस.
नं. 

काययक्रम/आयोजना/कक्रयाकलापको नाम र्वतनयोजन रु. 
खचय 

मौज्दात 
जम्मा 

प्रततश
त(%) 

१ 
नगर महत्वको योजना मखु्य बजार 
पवुायधार ववकास र म्याचीङ्ग फण्ड सवहत  

२,४०,००,०००.०० २७,२९,९१८.०० ११.३७ २,१२,७०,०८२.०० 

२ मवहला स्वरोजगार काययक्रम 

१,००,००,०००.०० ९९,८८,७१६.०० ९९.८९ ११,२८४.०० 

३ 
ववतिन्न नगर स्तररय गरुुयोजना तनमायण 
तथा अध्यन अनसुन्धान 

१०,००,०००.०० २,९०,०००.०० २९. ७,१०,०००.०० 

४ मवहला सेनेटरी प्याड ववतरण 

२०,००,०००.०० १७,१०,८६९.०० ८५.५४ २,८९,१३१.०० 

५ शहरर नापी काययक्रम 

४०,००,०००.०० २६,६२,३५१.०० ६६.५६ १३,३७,६४९.०० 

६ ल्याणडवफल्ड साइट तनमायण  

५०,००,०००.०० ३७,५०,८६८.०० ७५.०२ १२,४९,१३२.०० 

७ ववपद व्यावस्थापन 

३२,००,०००.०० ३२,००,०००.०० १००.   

८ 
आमा सरुक्षा काययक्रम ( एमुु्बलेुन्स 
खररद ) 

१५,००,०००.०० १०,८४,९८३.०० ७२.३३ ४,१५,०१७.०० 

९ मवहला स्वयंमसेववका प्रोत्साहन काययक्रम 

१५,००,०००.०० ९,४१,७२९.०० ६२.७८ ५,५८,२७१.०० 

१० शैक्षक्षक तथा पूवायधार सधुार काययक्रम 

१,५०,००,०००.०० १,३१,७१,८०७.०० ८७.८१ १८,२८,१९३.०० 

११ नगर कृषी प्रवयद्बन 

३५,००,०००.०० २४,२४,०६१.०० ९६.९६ ७५,९३९.०० 

१२ नगर स्वास््य प्रवयद्बन ( आयवेुद समेत ) 

३५,००,०००.०० ३४,९९,३६२.०० ९९.९८ ६३८. 
१३ पश ुसेवा पवयद्बन 

२५,००,०००.०० १४०१६७३ ५६.०७ १०९८३२७ 

१४ 
सामाक्षजक पररचालक लाई पररचालन 
काययक्रम 

५०,००,०००.०० ५०,००,०००.०० १००. ० 

१५ 
अल्पसंख्यक परम्परागत तसप प्रवयद्बन 
काययक्रम ( बादी समदुाय समेत ) 

५,००,०००.००   ० ५,००,०००.०० 

१६ 
मवहला बालबातलका जेष्ठ नागररक 
लक्षक्षत काययक्रम 

२०,००,०००.०० १०,७६,०००.०० ५३.८ ९,२४,०००.०० 

१७ अपाङ्ग लक्षक्षत काययक्रम 

५,००,०००.०० ३,७४,६३५.०० ७४.९३ १,२५,३६५.०० 

१८ दतलत लक्षक्षत काययक्रम 

१०,००,०००.०० १,०७,०००.०० १०.७ ८,९३,०००.०० 

१९ आददबासी जनजातत लक्षक्षत काययक्रम 

१०,००,०००.०० १०,००,०००.०० १००.   

२० 
हररयातल प्रवयद्बन र कााँके्रववहार 
क्षचतडयाखाना पाकय  ववकास सहकायय 

१५,००,०००.०० १,००,०००.०० ६.६७ १४,००,०००.०० 

https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=46099521697074773
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=46099521697074773
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=57972320185964975
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=41448768441141964
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=41448768441141964
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=56848225533602417
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=1959599816705341
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=14789137059650324
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=17921055409334288
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=44322249264801592
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=44322249264801592
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=37568532101132642
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=60798541287417850
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=12358101441138890
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=30396793486540687
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=27306317680724970
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=48924245778611806
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=48924245778611806
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=44141418470802042
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=44141418470802042
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=38548804897069943
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=38548804897069943
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=70784311315638206
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=40800426635281706
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=69069593784428873
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=50343653498862030
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=50343653498862030
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२१ सरसफाई प्रवयद्बन तथा सहकायय २०,००,०००.०० २८,७६०.०० १.४४ १९,७१,२४०.०० 

२२ 
शहरी सौन्दयय काययक्रम, पाकय , फुटपाथ, 

छाडा पश,ु ट्रवफक व्यवस्थापन 

१५,००,०००.०० ११,१५,९११.०० ७४.३९ ३,८४,०८९.०० 

२३ कला संस्कृतत प्रवयद्बन काययक्रम 

१०,००,०००.०० ६,१७,०००.०० ६१.७ ३,८३,०००.०० 

२४ नगर क्षेत्र तित्र तस. तस क्यामरा ववस्तार 

४०,००,०००.०० ४०,००,०००.०० १००.   

२५ 
एवककृत सफ्ट्वयर खररद तथा सचुना 
प्रववतध व्यवस्थापन 

७००००००.०० ५२०६७६.०० १४.८८ २९७९३२४.०० 

२६ 
सशुासन प्रवयद्बन (रेतडयो वट िी 
काययक्रम पत्रपतत्रका तथा अन्य समेत ) 

२५०००००.०० १४,८१,२६१.०० ५९.२५ १०,१८,७३९.०० 

२७ 

ददवस पवय उत्सव समारोह ( 
आकस्मीक काययक्रम ततज नारी ददवस 
समेत ) 

१०,००,०००.०० २,५८,१५०.०० २५.८२ ७,४१,८५०.०० 

२८ 
ल्याणडवफल्ड साइट प्रिाववत क्षेत्रवासी 
योजना  

१०,००,०००.०० १०,००,०००.०० १००.   

२९ खेलकुद प्रवयद्बन काययक्रम 

२०,००,०००.०० ४,२२,४०५.०० २१.१२ १५,७७,५९५.०० 

३० सहकारी प्रवयद्बन 

१०,००,०००.०० ८,८४,७५०.०० ८८.४८ १,१५,२५०.०० 

३१ वडा नं १५ र १६ मा ववद्यतुतकरण  

१,५०,००,०००.०० १,५०,००,०००.०० १००.   

३२ 
दाह संस्कार स्थल तनमायण तथा 
व्यवस्थापन सहकायय 

१०,००,०००.००   ० १०,००,०००.०० 

३३ िैपरी आउने पकु्षजगत 

२५,७०,७०३.०० २५,७०,७०३.०० १००.   

३४ 
पूाँजीगत योजना ( अन्य सावयजतनक 
तनमायण )  

९५,२९,२९७.०० ९५,२९,२९६.११ १००. ०.८९ 

३५ खानेपानी संरचना तनमायण सहकायय ३०,००,०००.०० २९,४८,०००.०० ९८.२७ ५२,०००.०० 

३६ ऋण सावा वफताय ७५,००,०००.०० ७५,००,०००.०० १००.   

३७ तसतिल इक्षन्जतनयररङ्ग ल्याव स्थापना 

४०,००,०००.०० ३९,६१,६५०.०० ९९.०४ ३८,३५०.०० 

३८ 
नगरपातलका िवन तनमायण ववस्ततृ 
पररयोजना तयारी 

१०,००,०००.०० ९,४४,५१०.०० ९४.४५ ५५,४९०.०० 

३९ 
२०७५/०७६ का क्रमागत योजना 
संञ्चालन 

३,६०,००,०००.०० ३,४५,५१,१९८.५३ ९५.९८ १४,४८,८०१.४७ 

४० सडक तथा पवुायधार ममयत  

५०,००,०००.०० ४९,१४,०३०.०० ९८.२८ ८५,९७०.०० 

४१ नगर अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालन 

३५,००,०००.०० ४,५६,४८५.०० ४५.६५ ५,४३,५१५.०० 

४२ न्यावयक क्षेत्र सधुार काययक्रम 

१०,००,०००.०० ८,७७,८८९.०० ८७.७९ १,२२,१११.०० 

४३ कायायलय व्यवस्थापन सधुार 

३०१२००० ३०१२००० १००. ०.०० 

https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=32320416487271451
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=52642284340271057
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=52642284340271057
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=59241109380928806
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=5928508024387677
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=27306317680724970
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=27306317680724970
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=55320406309961600
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=55320406309961600
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=48661092653601387
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=48661092653601387
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=48661092653601387
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=49358049968507914
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=49358049968507914
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=1231073000789189
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=1670052410787398
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=30150920227973102
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=28536732033945920
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=28536732033945920
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=32564722623189401
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=19501299949238604
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=19501299949238604
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=69330055071422269
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=40918699621977191
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=51485782356157682
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=4236965413302216
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=4236965413302216
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=7874924920975746
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=7874924920975746
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=33522646554933335
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=20787648768685986
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=17064808828182716
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=28256308131886289
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४४ 
संगठन ववकास (O & M ) अध्ययन तथा 
कायायन्वयन 

५,००,०००.०० ४,९७,२००.०० ९९.४४ २,८००.०० 

४५ 
क्षेमता ववकास काययक्रम ( डकमी र 
तसकमी तातलम समेत ) 

१०,००,०००.०० १,७०,५००.०० १७.०५ ८,२९,५००.०० 

४६ राजश्व संकलन सधुार काययक्रम 

१५,००,०००.०० ४,९१,४६०.०० ३२.७६ १०,०८,५४०.०० 

४७ मेवट्रक घर नं काययक्रम 

१००००००.००  ०  ० ० 

४८ अध्ययन अवलोकन भ्रमण काययक्रम 

५,००,०००.००   ० ५,००,०००.०० 

४९ बजार व्यवस्थापन तथा तनयमन  

५,००,०००.००   ० ५,००,०००.०० 

५० 
लघ ुऔषध तनयन्त्रण तथा सडक 
वालवातलका व्यवस्थापन 

१०,००,०००.०० ८,२५,०००.०० ८२.५ १,७५,०००.०० 

५१ वडा स्तरीर् र्ोजना  २४०००००००.०० २००३८३०००.०० ८३.४९ २३७९६२०००.०० 
 कूल जम्मा ४५०३१२०००.०० ३५२५९७९१८.००  ७८.३० २८६१८११९३.०० 

 

 

 

 
ख नगर स्तरीय काययक्रमको शाखागत प्रगती र िेत्रगत उपलब्धीहरु 

१.वातावरण तथा र्वपद ब्यवस्थापन 

लस.न.ं सभावाट स्वीकृत योजनाको नाम र गरीएका 
काम 

बजेट लक्ष्य 

र्वर्त्तय  

प्रगती 
भौततक 
प्रगती 

लाम्वान्न्वत 

घरधुरी जनसंख्या 
क र्वपद ब्यवस्थापन ९५.७७ प्रततशत ३२००    ३०६४.७ २०   

    

१ 
जजल्ला अपतकालीन केन्द स्थापना 
सहकार्य जजल्ला प्रशासन कार्ायलर् 
सुखेत  

    

१०५.१९ सम्पन्न 
    

२ 
नमुना अभ्र्ाश लभडीर्ो नीमायण 
र्कोनोलमक ररफमय लमडडर्ा प्रा. लल. 
लाई  

    

१७ सम्पन्न 
    

३ 
सम्भाववत बाढी पहहरो र डुवान जोखखम 
व्र्वस्थापनको लागी पूणय तर्ारीका 
लागी जनशक्ती परीचालन  

    

५३.२ सम्पन्न 
    

४ रवरवोट सहर्ोगी सामाग्री खरीद तथा 
हस्तान्तरण जील्ला प्रशासन  लाई   

    

३२.२० सम्पन्न 
    

५ दमकल टोली थप पारीश्रमीक     ५१ सम्पन्न 
    

https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=10242217793334624
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=10242217793334624
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=28720856623120472
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=28720856623120472
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=53016618796874195
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=52046931900506023
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=20958795534982445
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=34608728419078980
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=21052094463195679
https://sutra.fcgo.gov.np/new/exp_report_local/report_oag_22.asp?types=subactivity&fiscalyear=16&ledger=21052094463195679
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६ 
२०७६ श्रावण महहनामा भएको वाडीको 
क्षती को राहत वीतरण  

    

४०५ ७२ जना 
    

७ 
 कणायली भे े्री रर्ायजफ्टङ्ग एडभेन्चर लाई 
वाढी आएको समर्मा बोट प्रर्ोग पूवय 
तर्ारी खचय   

    

३३.९ सम्पन्न 
    

८ 
जजल्ला प्रशासन कार्ायलर्लार् वीपद 
सम्वन्धी काममा प्रशासनीक खचय 
सहकार्य   

    

१०.८ सम्पन्न 
    

९ डेडगो रोग नीर्न्त्रण अभीर्ान सचालन 
सहकार्य  

    

४९ सम्पन्न 
    

१० 
जुगे खोला खानेपानी तथा सरसफाई 
उपभोक्ता सलमतत  वीपद ब्र्वस्थापन 
सहकािय   

    

५० सम्पन्न 
    

११ 
वडा नं १ लाई ल्र्ाण्डकफल सडक 
अपतकालीन ममयत  भुक्तानी  

    

१९.४४ सम्पन्न 
    

१२ 
भुरेली खोला कलभयट तनमायण उपभोक्ता 
सलमततलार् वीपद ब्र्वस्थापन सहर्ोग   

    

१५० सम्पन्न 
    

१३ 
नगर वीपद पूवयतर्ारी तथा प्रतीकार्य 
र्ोजना नीमायणका लागी र्ोजना तजुयमा 
गोष्ट्टी सचालन  

    

६५.५ सम्पन्न 
    

१४ 
ववलभन्न वडामा २०७६ श्रावणमा बाढी 
वाट क्षतत भएकाहरुलार् को क्षतत 
वववरण अनुसार रकम भुक्तानी 

    

२७० ३३ जना 
    

१५ लस.हे.अ.र्.ब भुपेन्र र्गरी लाई COVID १९ 
रोकथाम का लागी  । 

    

५०० सम्पन्न 
    

१६ 
महाकाली मंगलगढी सप्लार्सय लाई वडा 
न २ मा कल्भटय राख्दा के्रन परीचान 
खचय   

    

१२.५ सम्पन्न 
    

१७ 
काललका भगवती मजन्दर व्र्वस्थापन 
सलमततलार् पहहरो तथा मन्दीर 
संरक्षणका लागी   

    

१०० सम्पन्न 
    

१८ 
ववपदकालागी तार जाली मौज्दात राखे्न 
कार्यक्रम   

    

४९५.४८ सम्पन्न 
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१९ 
ववपदकालागी तार जाली मोज्दात राखे्न 
कार्यक्रम   

    

४९५.४८ सम्पन्न 
    

२० 
ववपदकालागी ह्र्रू्म पार्प मौज्दात 
राखे्न कार्यक्रम  

    

१४९.०२ सम्पन्न 
    

  कुल जम्मा     ३०६४.७ 
      

  प्रगती प्रतीशत     ९५.७७ 
      

 

२.सरसर्ाई प्रवयद्बन तथा सहकायय 
लस.नं. सभावाट स्वीकृत योजनाको नाम बजेट लक्ष्य र्वर्त्तय  

प्रगती 
भौततक 
प्रगती 

लाम्वान्न्वत 

घरधुरी जनसंख्या 
 ख सरसर्ाई प्रवयद्बन तथा सहकायय  २०००           

१ झीगा नीर्न्त्रण जनशत्ती पारीश्रमीक 
    १२५.२८ सम्पन्न 

    

२ पटके सरसफाई कमीको पारीश्रमीक      २८.७६ सम्पन्न 
    

४ सरसफाईकमी सूरक्षा सामाग्री ब्र्वस्थापन      ४ सम्पन्न 
    

 जम्मा     १५८.०४       

  प्रतीशत 
    ७.९०२       

 

 

 

३.हररयालल प्रवयद्बन र कााँके्रर्वहार चचडडयाखाना पाकय  र्वकास सहकायय 

लस.नं. सभावाट स्वीकृत योजनाको नाम र गरीएका 
काम 

बजेट लक्ष्य 

र्वर्त्तय  

प्रगती 
भौततक 
प्रगती 

लाम्वाजन्वत 

घरधुरी जनसंख्र्ा 

ग 

हररयालल प्रवयद्बन र कााँके्रर्वहार चचडडयाखाना 
पाकय  र्वकास सहकायय  

१५००           

१ वीनपा ६ मा हररर्ाली प्रवधयन सहकार्य     १०० सम्पन्न     

२ अन्तरतनभयर समाजसंग हररर्ाली प्रवधयन सहकार्य     ४०० सम्पन्न     

  
जम्मा 

    
५०० 

      

  
प्रगती प्रततशत 

    
३३.३३ 

      

 

४.लयाणडकर्लड साइट तनमायण 

लस.नं. 
सभावाट स्वीकृत र्ोजनाको नाम र गरीएका 
काम 

बजेट लक्ष्र् 

वववत्तर्  

प्रगती 
भौततक 
प्रगती 

लाम्वाजन्वत 

घरधुरी जनसंख्र्ा 
घ ल्र्ाण्डकफल्ड सार्ट तनमायण ५०००           

१ ल्र्ाण्डकफल्ड सार्ट अपतकालीन ममयत     ४६.६५ सम्पन्न     
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२ 
सडक सुधार सडक पी सी सी कार्य  आविश 
कन्स्रक्सन  

    ३७४७.१९ सम्पन्न 

    

३ 
सडक गाभेल एवम सडक सुधार रमेश 
क्स्रक्सन माफय त 

    ४९९.२३ सम्पन्न 

    

  जम्मा     ४२९३.०७       

  प्रगती प्रततशत     ८५.८६       
 

५.शहरी सौन्दयय काययक्रम, पाकय , रु्टपाथ, छाडा पशु, ट्रकर्क व्यवस्थापन 

लस.नं. सभावाट स्वीकृत र्ोजनाको नाम बजेट लक्ष्र् 

वववत्तर्  

प्रगती 
भौततक 
प्रगती 

लाम्वाजन्वत 

घरधुरी जनसंख्र्ा 

ङ 

शहरी सौन्दर्य कार्यक्रम, पाकय , फुटपाथ, छाडा 
पशु, रकफक व्र्वस्थापन 

१५००         

  

१ तनर्मनकताय पाररश्रलमक     २८०.९४ सम्पन्न   
  

२ छाडा पशु तनर्न्त्रणका लार्ग ट्र्ार्गङ कार्य 
तथा अलभर्ान संचालन 

    ८६५.५५ 
सम्पन्न 

  

  

३ छाडा पशु तनर्न्त्रण तथा फुटपाथ 
अततक्रमण हटाउन माईककङ   

    ६ 
सम्पन्न 

  

  

  जम्मा     ११५२.४८     
  

  प्रगतत प्रततशत     ७८.८३     
  

६.लयाण्डकर्लडसाईट िेत्रवासीको माग बमोन्जमको योजना 

लस.नं. सभावाट स्वीकृत र्ोजनाको नाम बजेट लक्ष्र् 

वववत्तर्  

प्रगती 
भौततक 
प्रगती 

लाम्वाजन्वत 

घरधुरी जनसंख्र्ा 

च 

ल्र्ाण्डकफल्डसाईट के्षत्रवासीको माग 
बमोजजमको र्ोजना 

१०००         

  

१ फोहर ढुवानी टेक्टरको रली खररद     २९०  सम्पन्न   
  

२ सामुदातर्क वनमा तारबार लगाएको     ७१०  सम्पन्न   
  

  जम्मा     १०००     
  

  प्रगतत प्रततशत     १००     
  

 

सामान्जक/अथीक र्वकास 

१.कला ससं्कृतत पर्यटन प्रवयद्बन कार्यक्रम 

लस.नं. सभावाट स्वीकृत योजनाको नाम बजेट लक्ष्य 

र्वर्त्तय  

प्रगती 
भौततक 
प्रगती 

लाम्वान्न्वत 

घरधुरी जनसंख्र्ा 
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क कला संस्कृतत तथा पर्यटन  प्रवयद्बन कार्यक्रम  ६६।७ प्रतीशत १०००    ६६७ 
 

२०      

१ तीज पवय वीशेि कार्यक्रम सचालन सहकार्य बागीना समूह      ८० सम्पन्न     

२ 
सागीतीक कार्यक्रम सचालन सहकार्य   राजष्ट्रर् लोक तथा 
दोहोरी गीत प्रततष्ट्ठान नेपाल  

    ३५ सम्पन्न     

३ उपराट्पती स्वागत सम्मान पन्चेबाजा ब्र्वस्थापन     १२ सम्पन्न     

४ धामीक प्रवधयन सहरे्ग जी राधा माधव सलमतत नेपाललाई     २० सम्पन्न     

५ 
साहीत्र्ीक कार्यक्रम सचालन सहकार्य हीमाली पुस्तकालर् 
सग 

    २० सम्पन्न     

६ 
 राजष्ट्रर् लोक तथा दोहोरी गीत प्रततष्ट्ठान नेपाललार् 
व्र्वस्थापन सहर्ोग  

    १५ सम्पन्न     

७ धामीक प्रवधयन सहरे्ग ख्रीष्ट्टर् मण्डली नेवारे     ३० सम्पन्न     

८ साष्ट्कतीक प्रवधयन सहरे्ग तमू ह्रू्ल छोंज र्ध ं      ३० सम्पन्न     

९ रंगमजचीर् प्रवद्यधन सहकार्य आरङ्ग नेपाल सग     ३० सम्पन्न     

१० लोक गीत प्रवद्यधन सहर्ोग कलाकार भीमा सुवेदी लाई     २५ सम्पन्न     

११ गषृ्ट्मा ब्रोडकाजष्ट्टङ्ग प्रा.लल. लाई पर्यटन प्रवद्यधन सहर्ोग     ३० सम्पन्न     

१२ सांस्कृततक सरक्षण सहर्ोग  थारु  कल्र्ाणकारी सभालाई     २० सम्पन्न     

१३ मठ मजन्दर सरक्षण सहर्ोग ॐ कारेश्वर लशव मजन्दर      १५ सम्पन्न     

१४ 
मठ मन्दीर सरक्षण सहर्ोग कवपलेश्वर लशव मजन्दर सेवा 
सलमतत  

    १५ सम्पन्न     

१५ 
धामीक सस्था भैतीक सुधार सहर्ोग ववद्र्ालर् एवं राजर्ोग 
प्रलशक्षण केन्र नेपाल  

    २० सम्पन्न     

१६ 
जनचेतनामूलक नाटक प्रद्यधशन सहकार्य कणायली कला 
प्रततष्ट्ठान नेपाल सग 

    ५० सम्पन्न     

१७ हदवा सेवा खाजा सहर्ोग श्री राधाकृष्ट्ण मजन्दरलाई     २० सम्पन्न     

१८ राधाकृष्ट्ण मजन्दर जेष्ट्ठनागररक कक्ष तनमायण     ५० सम्पन्न     

१९ 
पर्यटन प्रवयद्धनका लागी देउती बज्रै् मन्दीरमा पाकीङका 
लागी माटो कफलीङकार्य 

    १०० सम्पन्न     

२० मठ मन्दीर सरक्षण सहर्ोग श्री लक्ष्मी नारार्ण मजन्दर लाई     ५० सम्पन्न     

  जम्मा     ६६७       

  प्रगती प्रतीशत     ६६.७       

 

पूवायधार शाखा 
!= gu/ :t/Lo cfof]hgfx?sf] k|ult ljj/0f 



35 

 

qm=;+= cfof]hgf ljj/0f 
lalgof]lht÷

cg'bfg /sd  

;Demf}tf 

/sd  

@)&& c;f/ 

d;fGt 

;Ddsf] vr{ 

/s 

s}lkmot 

१ gu/ dxTjsf] of]hgf d'Vo jhf/ k"jf{wf/ lasf; / 

Doflré km)* ;lxt 
२४००० २४०००  २७३०          

२ zx/L gflk sfo{qmd ४०००. ४०००. ४०००.   
३ Nofglkmn ;fO{^ lgdf{)f ५०००. ५०००. ५०००.   
४ j*f g+= 15 / 16 law'lts/)f १५०००. १५०००. १५०००.   
५ bfxf;+:sf/ :yn lgdf{)f tyf Aoa:yfkg ;xsfo{ १०००. ० ०.   
६ vfg]kfgL ;+/rgf lgdf{)f ;xsfo{ ३०००. ३०००. ३०००.   
७ l;len OlGhlgol/é Nofj :yfkgf ४०००. ३९६१.६५. ३९६१.६५   
८ gu/kflnsf ejg lgdf{)f la:t[t kl/of]hgf tof/L १०००. १०००. १०००   
९ cf=j= 2075÷076 sf qmdfut of]hgf ;`rfng ३६०००. ३६०००. ३४५५१   

१० ;*s tyf k"jf{wf/ dd{t ५०००. ५०००. ४९१४   

s'n hDdf      ९,८०,००. ९,३०,००. ३६८७६   
 

 

@= zx/L :jf:Yo s]Gb| ejg lgdf{0f -;+3Lo ;/sf/sf] cg'bfg_ 

क्र.सं. आर्ोजना वववरण बबतनर्ोजजत 
अनदुान 
रकम 

कुल लागत 
अनमुान 
रकम 

सम्झौता 
रकम 

२०७७ असार 
मसान्त सम्मको 
खचय रकम 

१ स्वास््र् संस्था वडामा भवन तनमायण २३६२०       

२ शहरी स्वास््र् केन्र भवन तनमायण गने काम वडा न.ं ४   ६३००.३१० ५५६९.४६१ ९८० 

३ शहरी स्वास््र् केन्र भवन तनमायण गने काम वडा न.ं ६   ६३००.३१० ५१३६.३२९ ८५०  

४ शहरी स्वास््र् केन्र भवन तनमायण गने काम वडा न.ं २   ६३००.३१० ४९०१.७७० १२२१  

५ शहरी स्वास््र् केन्र भवन तनमायण गने काम वडा न.ं ३   ६३००.३१० ५४७९.६११ ९८०  

६ शहरी स्वास््र् केन्र भवन तनमायण गने काम वडा न.ं १०   ६३००.३१० ५१३६.३२९ ८५०  

७ शहरी स्वास््र् केन्र भवन तनमायण गने काम वडा न.ं ११   ६३००.३१० ५१३०.२५३ ७०० 

८ शहरी स्वास््र् केन्र भवन तनमायण गने काम वडा न.ं १   ६३००.३१० ४९३५.२६१ ० 

९ शहरी स्वास््र् केन्र भवन तनमायण गने काम वडा न.ं १२   ६३००.३१० ५६५४.११३ १२२६ 

१० शहरी स्वास््र् केन्र भवन तनमायण गने काम वडा न.ं ५   ३८००.०५७ ३०५५.१८६ ५३६  

 कुल जम्मा २३६२० ५४२०२ ४४९९८ ८३४५ 

 

३. समपूरक तथा ववशेष अनदुान (संघीय सरकारको अनदुान) 
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qm=;+= cfof]hgf ljj/0f 

lalgof]lht÷ 

cg'bfg 

/sd 

;Demf}tf 

/sd 

@)&& c;f/ 

d;fGt ;Ddsf] 

vr{ /sd 

१ मंगलगढी-नेताचोक सडक तनमायण वी.न.पा ६ १६३०० 0 0 

२ नेपाल राविय सामदुावयक मा.वव. िवन तनमायण वी.न.पा १३ ववशेष 
अनदुान 

६००० 4925 745 

३ श्री ने.रा.आ.वव. िवन तनमायण वी.न.पा ८ ववशेष अनदुान वडा 
कायायलयको म्याक्षचङ समेत 

५९८४ 6075 4718 

४ थाली खानेपानी आयोजना वी.न.पा १४ ववशेष अनदुान ४००० 3571 1949 

५ lj?jfaf/L :t/f]GgtL ;*s lgdf{)f jL=g=g=kf=12  ५००० 2994 1464 

६ l;$ df=lj ejg lgdf{)f jL=g=kf=14   ३००० 2311 391 

७ j*f g+=15 / 16 ljB'lts/)f ५००० ५००० ५००० 

८ lzj df=lj ejg lgdf{)f jL=g=g=kf=11  ५००० ३३७७ ० 

९ jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf j*f g+=7 / 8 sf ljleGg sfnf] 

kq] ;*s dd{t -;*s jf]*{_  
१०००० 6972 1390 

  s'n hDdf   ६,०२,८४ ३,१८,४८ १,५६,५७ 
 

 

४. k|b]z ;/sf/af6 k|fKt cg'bfg /sd tyf k"jf{wf/ ;fem]bf/L lasf; sfo{qmd tkm{ 

qm=;+= cfof]hgf ljj/0f 

lalgof]lht÷ 

cg'bfg 

/sd 

;Demf}tf /sd 

२०७७ असार 
मसान्त 
सम्मको खचय  

१ जनसेवा मा.वव. घुस्रा भवन तनमायण २००० 2000 2000 

२ हहमाली पुस्तकालर् भवन तनमायण ३००० 3000 3000 

३ बाल मजन्दर प्रा.वव. भवन तनमायण ३००० 3000 3000 

४ हस्तववर प्रा.वव. भवन तनमायण २००० 2000 2000 

५ गुप्तीपुर सडक तथा नाला तनमायण २००० 2000 2000 

६ मसलाघारी खेलकूद मैदान तनमायण ५००० 5000 5000 

७ हहटर्ालाईन सडक तनमायण २००० 0 0 

८ स्वास््र्चौकी भवन तनमायण घुस्रा २५०० 0 0 

९ ने.रा.मा.वव. पक्की भवन तनमायण वीनपा १५ देववस्थान २००० 2000 2000 



37 

 

१० सुर्यज्र्ोतत मा.वव. पक्की भवन तनमायण वीनपा १६ मेहली २००० 2000 2000 

११ प्रभात मा.वव. कोलडाुँडा ववद्र्ालर् भवन तनमायण वीनपा २ ५००० 5000 5000 

१२ भैरव मा.वव. ववद्र्ालर् भवन तनमायण वीनपा ४ ५००० 5000 5000 

१३ ने.रा.आ.वव र्चसापानी भवन तल्ला थप वीनपा ५ ५००० 5000 5000 

१४ ने.रा.मा.वव. ववद्र्ालर् भवन तनमायण वीनपा ६ ५००० 5000 5000 

१५ कोवपला प्रस्ताववत मा.वव पसेनी वीनपा ९ ३५०० 3500 3500 

१६ मंगलगढी प्रा.वव हदपनगर भवन तनमायण वीनपा १० ३००० 3000 3000 

१७ जनचेतना प्रा.वव. सानो सुखेत भवन तनमायण वीनपा १० ३५०० 3500 3500 

१८ लशव मा.वव धुललर्ाववट भवन तनमायण वीनपा ११ ५००० 5000 5000 

१९ नेपाल राजष्ट्रर् चन्रगंगा मा.वव. भवन तनमायण वीनपा ११ ५००० 5000 5000 

२० अमरज्र्ोतत मा.वव. नेवारे भवन तला थप वीनपा १२ ५००० 5000 5000 

२१ नेपाल राजष्ट्रर् सा. ववद्र्ालर् भवन तनमायण वीनपा १३ ५००० 5000 5000 

२२ 
मगलगढी चोकदेखख क्र्ाम्पस रोड सम्म जोडन सडक 
कालोपते्र 

७००० 7391.691 4072.178 

२३ भ्र्ाललभ्रू् होटल देखख उत्तर वपपल चौचारा सडक कालोपते्र ७०००० 8544.576 3212.241 

२४ नेताचोक देखख आुँखा अस्पताल जोडने सडक नाला, फुटपाथ ६५०० 0 0 

२५ 
SOS हमयन माईनर ववद्र्ालर् शैक्षक्षक भवन तनमायण ववशेि 
अनुदान 

४००० 2603.676 2603.676 

२६ मगर साुँस्कृततक संग्रहालर् भवन तनमायण    ७५०० 7500 7500 

२७ सामाजजक सुरक्षा भवन तथा सेफ हाउस तनमायण १०००० 10000 10000 

२८ दीघयकाललन पुनस्थापना केन्र भवन तनमायण १०००० 2450 2450 

२९ अपांग पुनस्थापना केन्र सुखेत भवन तनमायण    ५००० 0 0 

३० प्रशाजन्त ब्रदाश्रम भवन तनमायण    ३५११ 3511 3511 

  कुल जम्मा  19,90,11 11,30,00.94 10,43,49 

 

५. सचिचत कोषबाट खचय हुने आयोजनाहरुको प्रगतत र्ववरण 

qm=;+= cfof]hgf ljj/0f 
lalgof]lht÷ 

cg'bfg /sd  

;Demf}tf 

/sd  

@)&& c;f/ 

d;fGt 
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;Ddsf] vr{ 

/sd  

1 a;kfs{ lj:tf/M ;+/rgf x^fpg] / kfls{*=:yn lgdf{)f 13500 0 0 

2 
घण्टाघर आचार्य र्चर्ा पसल सडक तनमायण वडा न ं८  
-फुटपाथ, र्ग्रनरी, नाला लगार्त_ 3500 0 0 

3 
हटलाईन हररर्ाली -कालुङचोक, कटकुवा अस्पताल, गणेशचोक 
सडक_ 3500 0 0 

4 मंगलगढी लाटीकोईली सडक+नाला तनमायण वडा न ं९ 13500 0 0 

5 
a]n axfb'/ u'?*= sf] #/ b]lv l;dnsf] ?v hfg] ;*sdf 

klSs gfnf lgdf{)f j*f g+=1 
2696 2696 2696 

6 
]̂Dk' kfs{ b]lv a]j/f jf/L hfg] ;*sdf klSs gfnf lgdf{)f 

j*f g+=2 
2698 2698 2698 

7 j*f sfof{no tnf yk j*f g++= 3 2696 0 0 

8 s[i)f^f]nsf] &f*f] af^f] sfnf]kq] j*f g++= 4 2696 0 0 

9 j*f sfof{no ejg lgdf{)f, j*f g++= 5 2696.0 2696 2667.21 

10 
;/:jtL /fdhfnLsf] #/ b]vL kbdlnnf k|f=jL=sfkmn]sf] ldn 

;Ddsf] ;*s sfnf]kq] / kSsL gfnf lgdf{)f j*f g++= 7 
2696 0 0 

11 
#';|f rf]s b]vL j*f sfof{no dlgsfk'/ kmnfd] k'n ;Ddsf] 

;*s :t/f]GgtL j*f g++= 10 
2696 0 0 

12 
ufu|]tfn rf]s /Tg /fhdfu{ ;*s :t/f]GgtL sfnf]kq], j*f g++= 

11 
2696 0 0 

13 lqj])fLrf]s wkfnL#f^ ;*s :t/f]GgtL j*f g++= 12 2696 0 0 

14 zx/L :jf:Yo s]Gb| uu{/] ejg lgdf{)f, j*f g++= 13 2696 0 0 

15 %]*f jf#vf]/ ;*s ;*s :t/f]GgtL, j*f g++= 14 2696 0 0 

16 
t'n]*f+*f gpn]vf]nf b]vL j*f sfof{no kflt#f/L ;Nn]/L 

efn'vf]nf ;*s lgdf{)f, j*f g++= 15 
2696 0 0 

17 j*f sfof{no ejg lgdf{)f, j*f g++= 16 2696 0 0 

  कुल जम्मा 69050 8090 8061 

 

 

 ^= cGt/lge{/ ;dfh / jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf / pkef]Qmf ;ldltsf] ;fem]bf/Ldf gu/sf laleGg :yfgdf 

lgdf{0f ePsf ;fj{hlgs zf}rfno lgdf{0f sfo{ 

qm=;+= आयोजनाको नाम 

;Demf}tf adf]lhd 

gu/kflnsfsf] 

bfloTj /sd 

sfo{ ;DkGg k|lta]bg tyf 

clGtd lan adf]lhd 

e"QmfgL] /sd 

१ ;fj{hlgs zf}rfno jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf j*f g+= 1 ९६२२०१.८७ ९२०६७०.८९ 

२ ;fj{hlgs zf}rfno jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf j*f g+= 4 ९६२२०१.८७ ९४५९९२.८८ 

३ ;fj{hlgs zf}rfno jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf j*f g+= 6 १०११५७२.७४ ९६३८९०.६९ 
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४ ;fj{hlgs zf}rfno jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf j*f g+= 8 ८२२२७०.४५ ७६१९३१.१२ 

५ ;fj{hlgs zf}rfno jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf j*f g+= 9 १०३३५२६.८९ ९७८०६१.०३ 

s'n hDdf ४७९१७७३.८२ ४५७०५४६.६१ 

 

 

७. पवूायधार तर्य को भौततक प्रगततको सारांश 

qm=; ah]^ lzif{s 

ljlgof]lht 

÷;Demf}tf /sd vr{ /sd k|ult k|ltzt 

1 j*f :tl/o cfof]hgfx? 14,77,00 12,41,00 84.02 

2 g=kf=:tl/o cfof]hgfx? 9,80,00 3,68,00 37.55 

3 
k|b]z ;/sf/af^ k|fKt cg'bfg tkm{sf 

cfof]hgfx? 
19,90,11 10,43,49 52.43 

4 
;+#Lo ;/sf/af^ k|fKt cg'bfg tkm{sf 

cfof]hgfx? -;*s af]*{ ;d]t_ 
6,02,84 3,18,48 25.97 

5 ;x/L :jf:Yo ejg lgdf{)f tkm{ 4,49,98 83,43 18.54 

6= ;+lrt sf]if tkm{ 6,90,50 80,90 11.72 

hDdf 61,90,43 31,35,30 50.65 
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प्रगती 

लाम्वाजन्वत 

घरधुरी जनसं
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लस 
नं 

कार्यक्रम 

ववतनर्ोजजत 
रकम 

खचय 
बाकी 
रकम 

प्रकृर्ागत 
अबश्था प्रगतत% 

१ स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी,प्रा स्वा के र 
अस्पतालहरुमा कार्यरत  कमयचारीहरुको तलव महगी भत्ता 
स्थानीर् भत्ता पोिाक लगार्त अन्र् प्रशासनीक खचय 
समेत २२२९३००० ०. ०. सम्पन्न १००% 

२ कम्रु्तनहट डट्स कार्यक्रम कार्यक्रम संचालन  खचय २२२९३००० ०. ८०००० सम्पन्न ४२.८६% 

३ आमा समुहका सदस्र् तथा महहला स्वर्म सेववकाहरू 
संग क्षर्रोग तथा एच.आर्.भी संक्रलमत हरूलार् हुने 
भेदभाव न्रु्तनकरणका लार्ग चौमालसक गोजष्ट्ठ ४५००० ५४००० ० सम्पन्न १००% 

४ उपचार केन्रहरुमा आकजस्मक अवस्थामा औसर्ध एवं 
ल्र्ाब सामाग्री ढुवानी, कार्यक्रमका लार्ग आवश्र्क 
स्टेशनरी तथा फमय फरमेट फोटोकपी, बबरामीको 
व्र्जक्तगत वववरण ई-हट.बब रजजस्टरमा अध्र्ावर्धक,  
समुदार्  पररचालन गरर क्षर्रोग ववरामी तनदानका लार्ग 
पे्रिण तथा उपचार, ववश्व क्षर्रोग हदवस मनाउने ७०००० २५००० ४५००० सम्पन्न ३५.७१% 

५ स्वास््र् संस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा स्वास््र् 
सेवामा पहूच कम भएका, कारागार, गुम्बा, स्कुल, 

बधृाश्रम,उद्र्ोग भएको के्षत्र, शहरी घनाबस्ती,  लगार्त 
अन्र् क्षर्रोगका जोखखमरु्क्त जनसंख्र्ामा 
मार्क्रोस्कोवपक क्र्ाम्प लगार्तका अन्र् सकृर् क्षर्रोग 
खोजपडताल कार्यक्रम ३२००० ३२००० ० सम्पन्न १००.००% 

६ कार्यक्रमको तनर्लमत अनुगमन तथा मुल्र्ांकन गरर 
कार्यक्रमको गुणस्तरीर्ता सुतनजस्चत गने, स्थलगत 
अनुलशक्षण गरर स्वास््र्कलमयहरूको क्षमता अलभवजृध्द,  
क्षर्रोगका बबरामीको उपचारको नततजको कोहटय 
ववश्लेिण तथा कार्यक्रमको चौमालसक सलमक्षा १२५००० १२५००० ० सम्पन्न १००.००% 

७ पररवार र्ोजन तथा प्रजनन स्वास््र् कार्यक्रमका लार्ग 
औजार/उपकरण खररद २७००० २७००० ० सम्पन्न १००.००% 

८ मात ृतथा नवलशशु कार्यक्रमका लार्ग व्र्जक्त करार १०६४००० ७६८००० २९६००० सम्पन्न ७२.१८% 

९ पररवार र्ोजन तथा प्रजनन स्वास््र् कार्यक्रम ४०६००० ४०५९८५ १५ सम्पन्न १००.००% 

१० मात ृतथा नवलशशु कार्यक्रम १२०००० १२०००० ० सम्पन्न १००.००% 

११ मात ृतथा नवलशशु कार्यक्रम अनुगमन तथा सुपररवेक्षण १०००० ० १०००० 
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१२ मात ृतथा नवलशशु कार्यक्रम अन्तगयत आमा सुरक्षा, ANC, 

न्र्ानो झोला, Vitamin K Magnesium Sulphate, Calcium 

Gluconate र तनशुल्क गभयपतन कार्यक्रम १४४२००० १०६३४१० ३७८५९० सम्पन्न ७३.७५% 

१३ पोिण कार्यक्रम (नेपाल सरकार) ४७३००० ४७२५९५ ४०५ सम्पन्न ९९.९१% 

१४ पोिण कार्यक्रम (रु्नीसेफ) १००००० २३००० ७७००० सम्पन्न २३.००% 

१५ दानुरा रुवेला खोप अलभर्ान १९८००० १९८००० ० सम्पन्न १००.००% 

१६ रोटा खोप सुरुवात ४०००० ४०००० ० सम्पन्न १००.००% 

१७ तनर्लमत तथा पुणय खोप हदगोपना र खोप ढुवानी ६१३००० ६१३००० ० सम्पन्न १००.००% 

१८ खोप केन्र तनमाणय ७४२००० ७४२००० ० सम्पन्न १००.००% 

१९ रेबबज, सपयदंश आहदको जनचेतनासम्बजन्ध प्रचार प्रसार 
तथा हदवस मनाउने पशु पंक्षी आदीबाट हुने ईन्फुएन्जा, 
बडय फ्लु, ए र्म आर लसजष्ट्टसकोलसस, टक्सोप्लाज्मोलसस 
आदी ववलभन्न सरुवारोग सम्बजन्ध रोकथाम र सचेतना 
कार्यक्रम २०००० ० २०००० 

    

२० नसने रोग सम्बजन्ध कार्यक्रम (अलभमुखखकरण, नसने रोग 
तथा मानलसक स्वास््र्सम्बजन्ध सचेतना 
कार्यक्रम(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer days ) 

) ७०००० ७०००० ० सम्पन्न १००.००% 

२१ मानलसक स्वास््र् सम्बन्धी महत्वपूणय हदवस मनाउने 
(आत्महत्र्ा रोकथाम हदवस, मानलसक स्वास््र् हदवस, 

अल्जाईमर हदवस)मानलसक स्वास््र् समस्र्ाबाट 
प्रभाववत ब्र्जक्तका पररवारका सदस्र्हरु (स्र्ाहारकतायहरु 
) का लागी क्षमता अलभबब्रधी कार्यक्रम १९००० 

  
१९००० 

    

२२ महामारी तथा प्रकोपजन्र् रोगहरुको अबस्थामा RRT/ CRRT 

पररचालन गने,  चौमालशक ररभ्रु् तथा अलभमुखीकरण 
गने ६०००० 

  
६०००० 

    

२३ औलो तनर्न्त्रण कार्यक्रमको अनुगमन एवम े् मूल्र्ाङ्कन, 

औलो माहामारी हुने औलो ग्रसीत के्षत्रको छनौट गरी 
बबिाहद छकय ने (रेस्पोन्सीभ स्पे्रर्ङ समेत), ववश्व औलो 
तनर्न्त्रण हदवस मनाउने तथा औलो तनर्न्त्रणका लार्ग 
बहुतनकार् अन्तरकक्रर्ा १५०००० १००८०० ४९२०० सम्पन्न ६७.२०% 

२४ कालाजार माहामारी हुने के्षत्रमा बबिाहद छकय ने खचय, 
कालाजार रोगीहरुलाई उपचारका लार्ग अस्पताल सम्म १००००० ९४४५० ५५५० सम्पन्न ९४.४५% 
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आउने र्ातार्ात खचय अनुदान (प्रतत केस रू १०००), 
कालाजार ववरामीहरुको ववलभन्न पररक्षण गने (प्रतत केस 
रू. ५००० सम्म) 

२५ डेंगु तनर्न्त्रण गनय नगरपाललकाहरु समेतमा लामखुट्टेको 
वास स्थान खोजी गरी लाभाय नष्ट्ट गने अलभर्ान संचालन 
गने तथा ओररएन्टेसन गने २००००० १५६६०० ४३४०० सम्पन्न ७८.३०% 

२६ ववश्व कुष्ट्ठरोग हदवस तथा अपांगता हदवसको उपलक्ष्र्मा 
कार्यक्रम १५००० १५००० ० सम्पन्न १००.००% 

२७ कुष्ट्ठरोग पत्ता लगाउन चमयरोग लसववर २००००० १९९४८० ५२० सम्पन्न ९९.७४% 

२८ तनर्लमत उपचार पुरा गने बबरालमलार् र्ातार्ात खचय ६००० ० ६००० 
    

२९ स्थानीर् तहका स्वास््र् संस्थाहरुको मालसक, चौमालसक 
सलमक्षा, सूचना संकलन, गुणस्तर सुधार साथै ववधुततर् 
प्रततवेदनका लार्ग र्न्टरनेट सेवा समशुल भुक्तानी समेत १९३००० १९३००० ० सम्पन्न १००.००% 

३० बबद्र्ालर् स्वास््र् लशक्षा, आमा समूह तथा स्थानीर् 
तहमा स्वास््र्का लार्ग सामाजजक व्र्वहार पररवतयन 
प्रवध्दयन अलभर्ान १२५००० ७९३०० ४५७०० सम्पन्न ६३.४४% 

३१ औिर्धको समुर्चत प्रर्ोग प्रवधयनको लार्ग साथी समुह 
लशक्षा कार्यकम ( peer group discussion) तथा आधारभूत 
स्वास््र् सेवा सम्वजन्ध स्तरीर् उपचार पद्र्धतत 
अलभमुखखकरण तथा सलमक्षा कार्यक्रम  १२५००० ० १२५००० 

    

३२ आधारभूत तथा आकजस्मक सेवा स्वास््र् चौकी/प्रा. स्वा. 
के./ प्राथलमक अस्पतालको न्रू्नतम सेवा मापदण्ड 
अनुगमन सम्वजन्ध अलभमुखखकरण कार्यक्रम १००००० १००००० ० सम्पन्न १००.००% 

३३ आधारभूत तथा आकजस्मक सेवाको लार्ग औिर्ध खररद 
(  पूवायनुमान,  पररमाण तनधायरण तथा स्पेलशकफकेसन 
तर्ार गने कार्यको समेत खचय )  १५५०००० १५५०००० ० सम्पन्न १००.००% 

३४ आुँखा नाक कान घाुँटी तथा मुख स्वास््र् सम्वजन्ध म. 
स्वा. स्वरं्सेववकाहरु तथा   स्वास््र् लशक्षकहरुको लागी 
अलभमुखखकरण ८०००० ० ८०००० 

    

३५ आधारभूत तथा आकजस्मक सेवाको सुतनश्चततका लार्ग 
औिधीको आपूततय र उपर्ोग, सम्वजन्ध कार्यक्रमहरुको 
अनुगमन तथा मूल्र्ाङकन (अनुगमन  मुल्र्ाङ्कन तथा 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न  भ्रमण खचय)  १००००० १००००० ० सम्पन्न १००% 
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३६ न्रू्नतम सेवा मापदण्ड कार्ायन्वर्नका लार्ग आवश्र्क  
औजार उपकरण तथा स्वास््र् समाग्री खररद, ममयत तथा 
व्र्वस्थापन  २००००० १९८७२९ १२७१ सम्पन्न ९९.३६% 

३७  ववरामीको लार्ग ओ.वप.डड.हटकट (कावयन कपी सहहतको 
) छपाई  १००००० ९९४५७ ५४३ सम्पन्न ९९.४६% 

३८ औिर्ध लगार्तका सामाग्रीको ढुवानी तथा ररप्र्ाककङ र 
ववतरण समेत  १००००० १००००० ० सम्पन्न १००.००% 

३९ महीला स्वास््र् स्वरं् सेववका कार्यक्रम (अधय वावियक 
सलमक्षा र  हदवस मनाउने) १२००० ० १२००० 

    

                  hDdf ३१४७४००० ३०११८८०५. १३५५१९५. 
  
९५.६९% 

 

तनसतय अनदुान नगर जनस्वास््र् कार्यक्रम ०७६/०७७ 

लस नं कार्यक्रम 

ववतनर्ोजजत 
रकम 

खचय 
बाकी 
रकम 

प्रकृर्ागत 
अबश्था प्रगतत 

१ 
स्वास््र् चौकी र शहरी स्वास््र् केन्र सम्पूणय सचंालन 
अनदुान १४००००० १४००००० ० सम्पन्न १००.००% 

२ elmis&DHIS 2 कार्यक्रम सचंालन खचय ३००००० २०५००० ९५००० सम्पन्न   

३ लसकलसेल एतनलमर्ाबारे जनचेतनामुलक सन्देश ५०००० ५०००० ० सम्पन्न १००.००% 

४ 
HMIS/DHIS2 ताललम सरकारी तथा तनजज मेडडकलहरुका 
लागी ७००००   ७०००० 

    

५ मासीक सलमक्षा/ प्रततवेदन बठैक १७०००० १७०००० ० सम्पन्न १००.००% 

६ क्षर्रोग कार्यक्रमको चौमासीक समीक्षा ५०००० ५०००० ० सम्पन्न १००.००% 

७ 
जनस्वास््र् प्रवयद्बन कार्यक्रम(पाठेघर खसेको क्र्ाम्प 
तनशुल्क लशववर जनचेतना अलभर्ान 

१५०००० १४७९५० २०५० सम्पन्न ९८.६३% 

८ स्वास््र् बबमा अन्तरकक्रर्ा कार्यक्रम ५०००० ५०००० ० सम्पन्न १००.००% 

९ कार्यक्रम र्ातार्ात खचय ५०००० ५०००० ० सम्पन्न १००.००% 

१० आर्ोबेद स्वास््र् लशववर २००००० २००००० ० सम्पन्न १००.००% 

११ वावियक सलमक्षा १००००० ९५६५० ४३५० सम्पन्न ९५.६५% 

१२ छपाई (OPD ticket,HMIS Tools)अन्र् ५०००० ५०००० ० सम्पन्न १००.००% 

१३ खोप कार्यक्रम सचंालन खचय १००००० ९४००० ६००० सम्पन्न   

१४ बर्थयङ्ग सेन्टरमा कार्यरत अनमी हरुलाई रात्री भत्ता ५०००० २५००० २५००० सम्पन्न   

१५ ववववध जनस्वास््र् कार्यक्रम ५०००० २१००० २९००० 
  

४२.००% 

१६ सुततयजन्र् पदाथय तनर्न्त्रण अनगुमन ५००००   ५०००० 
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१७ 
सम्पूणय स्वास््र् ससं्थालाई मसलन्द सामान नगर देखख 
प्रदान ३००००० २८५००० १५००० सम्पन्न ९५.००% 

१८ गभयवती महहलाको लभडडर्ो एक्सरे सेवा ८०००० ६४६०० १५४०० सम्पन्न ६५.००% 

१९ 
औिर्ध ढुवातन/जनस्वास््र् प्रवयद्बन उपशाखाको ववववध 
खचय ५०००० ३९०२० १०९८० सम्पन्न ७८.०४% 

२० पोिण सम्बजन्ध कार्यक्रम ७००००   ७०००० 
    

२१ एच आई भी एड्स कार्यक्रम खचय ५००००   ५०००० 
    

२२ गाउुँघर जक्लतनक संचालन खचय ६०००० ६०००० ० सम्पन्न १००.००% 

जम्मा 
  

३५००००० ३०५७२२० ४४२७८० 
  

८७.३४% 

 

नगर कृवि ववकास शाखा 

कोलभड १९ को असर न्रु्तनकरणका लागी कृवि प्रबद्धन ववशिे कोि 

क्र 
स  

संसोधन तथा कटौती हुने योजना तथा काययक्रमको नाम कटौती 
हुने बजेट 

न्स्वकृत 
बजेट 

१ कृवि प्रबद्धन तफय  ववतनर्ोजजत कार्यक्रम लशियकबाट पुवय कार्यपालीका बाट 
जस्वकृत र्ोजना तथा कार्यक्रम संसोधन एवम े् कटौती गरी  

 १० लाख  ३५ लाख 

२ एकककृत सफ्टवर्र खररद तथा सुचना प्रबबधी व्र्वस्थापन  ३५ लाख  ७० लाख 

३ न्र्ातर्क क्षेत्र सुधार कार्यक्रम १० लाख २० लाख 

४ मेहरक घर नम्बर १० लाख १० लाख 

५  नगर अस्पताल स्थापना तथा संचालन २५ लाख ३५ लाख 

  जम्मा ९० लाख 
  

 

तनशतय तफय  प्रगतत 

क्र 
स 

काययक्रम लक्ष्य  ईकाइ भौततक 
प्रगती 

  
आचथयक 
प्रगती 

 प्रगती 
प्रतीश
त 

लाभान्म्वत संख्या 
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सम्पन्न बजेट खचय  घरधुरी जनसंख्र्ा 

१ आलु ववकास कार्यक्रम         

१.१ आलु बबउ ढुवानी २ पटक १ ७०००० १५२०० २२ ५४ २१६ 
 आलु उत्पादन प्रववर्ध 

प्रदशयन 

२ पटक २ ५०००० ५०००० १०० २ ८ 
 आलु उत्पादन वविर् 

ताललम 

१ वटा १ ६०००० ६०००० १०० २५ १०० 
 

कृवि प्रसार कार्यक्रम 

क्र स  वार्षयक काययक्रम लक्ष्य इकाई 

भौतीक 
प्रगती आचथयक प्रगती 

  
लाभान्म्वत  

 सम्पन्न   बजेट     खचय 
प्रगतत  
प्रततशत 

घरधुरी जनसङ्खख्या 

१ कार्यक्रम अभीमुखीकरण गोष्ट्ठी १ पटक 
   

७०००० ७०००० ० 
  

२ मागमा आधाररत 50% मा टनेल ववतरण १ पटक 
 

१ २७५००० २५०००० ९१ ४३ १७२ 

३ मागमा आधाररत 50% मा स्पेर्र 
ववतरण 

१० गोटा 
 

१० १५००० १५००० १०० १० ४० 

४ मागमा आधाररत 50% मा डडजजटल 
तराजु ववतरण 

५ गोटा 
 

५ ४०००० ४०००० १०० ५ २५ 

५ लसकेचर आरी कृवि औजार ८८ सेट 
 

८८ ६०००० ६०००० १०० ८८ ३५२ 

 

मागमा आधाररत 50% मा तरकारी बबउ, खाद्र्ान्न ववउ,च्र्ाउ ववउ ववतरण 
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क्र 
स  

वार्षयक काययक्रम लक्ष्य इकाई 

भौतीक 
प्रगती आचथयक प्रगती 

  
लाभान्म्वत  

 सम्पन्न   बजेट 

    
खचय 

प्रगतत  
प्रततशत 

घरधुरी जनसङ्खख्या 

 मागमा आधाररत 50% मा तरकारी 
बबउ,खाद्र्ान्न ववउ,च्र्ाउ ववउ ववतरण 

    

   
७७४००० ७५०००० ९७ ११८२ ५४८८ 

१ तरकारी बबउ १ पटक 
 
१ 

  
४९४७५० 

  
९६० ४६०० 

२ च्र्ाउ बीउ २ पटक 
 
२ 

  
१७५२५० 

  
१९० ७६० 

३ गहुुँ बीउ १   
 
१ 

  
८०००० 

  
३२ १२८ 

क्र 
स  

वार्षयक काययक्रम लक्ष्य इकाई 

भौतीक 
प्रगती आचथयक प्रगती 

  
लाभान्म्वत  

 सम्पन्न   बजेट 

    
खचय 

प्रगतत  
प्रततशत 

घरधुरी जनसङ्खख्या 

 पुष्प नसयरी स्थापना तथा र्वउ र्वतरण मा 
50% अनुदान सहयोग 

    

   
४०००० 

  
० 

    

 र्वलभन्न बालीमा ताललम काययक्रम ३ पटक 
 
 १ २१००००  ७०००० ३३  २५  १२५ 

 र्लरु्ल बगैचा र्वकास काययक्रम(हहउदे तथा 
वषे र्लरु्ल र्वरुवा र्वतरण) 

    

   
२००००० 

  
० 

    

 अगायनीक जैर्वक मल र्वतरण १ पटक 
   

७५००० ७५००० १०० १०२ ४०८ 

 र्वश्व खाद्य हदवस र धान हदवस २ पटक 
   

५०००० १७२०० ३४ 
    

 व्यवसायी बाली पकेट एरीया तनमायण,मोडयन 
चग्रन प्लान्ट 

    

   
४८०००० 

  
० 
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 नगर प्रमुख युवा उद्यमी लिीत आय आजयन 
काययक्रम 

७ जना 
    

१४०००० 
  

० 
    

 काययक्रम संचालन सम्बन्धी बैठक      
    

५०००० ५००००  १०० 
    

 मौरी पालन काययक्रम     
    

१६५००० 
  

० 
    

 

क्र 
स  

वार्षयक काययक्रम लक्ष्य इकाई 

भौतीक 
प्रगती आचथयक प्रगती 

  
लाभान्म्वत  

 सम्पन्न   बजेट 

    
खचय 

प्रगतत  
प्रततशत 

घरधुरी जनसङ्खख्या 

 सेवा परामशय(ककवी बबरुवा खररद गरी ५०% 
अनुदानमा वडा न १५ र १६ मा र्वतरण 

 १०००   बोट 

 

१००० 
बोट  २५०००० २५००००  १०० 

    

 कृर्ष मेला प्रदशयनी      
   

५०००० ० १०० 
    

 दैतनक भ्रमण भत्ता     
   

१२०००० 
       

 कायायलयको सामाग्री व्यवस्थापन  १ पटक 
 
१ ९६००० ९६००० १०० १ ४ 

शसतय तर्य  

क्र स  वार्षयक काययक्रम लक्ष्य इकाई 

भौतीक 
प्रगती आचथयक प्रगती 

  
लाभान्म्वत  

 सम्पन्न   बजेट 

    
खचय 

प्रगतत  
प्रततशत 

घरधुरी जनसङ्खख्या 

१ सहकारी लसचंाई साना लसचंाई ममयत 
संभार तनमायण काययक्रम 

१ 
 पटक 

 
१ ५००००० ५००००० १०० २३ ९२ 

२ माटो पररिण गरर माटो सुधारका 
लाचग प्रर्वचध र्वतरण काययक्रम 

 २ पटक 
   

२००००० 
  

० 
    

र्वर्त्तय प्रगतत  
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बजेट जम्मा बजेट रकम खचय बजेट खचय प्रतीशत बााँकी रकम बााँकी रकम प्रतीशत 

तनशतय ३५००००० २४००००० ६८.५७ ११००००० ३१.३४ 

सशतय ७००००० ५००००० ७१.४२ २००००० २८.५८ 

जम्मा ४२००००० २९००००० ६९.०५ १४००००० ३०.९५ 
 

पश ुर्वकास शाखा 

क्र.सं. 
सभाबाट स्वीकृत योजनाको नाम 

र्वर्त्तय  प्रगतत 

भौततक 
प्रगतत 

लाभान्न्वत 

बजेट श्रोत 

नाम बजेट लक्ष्य घरधुरी जनसंख्या 

१  डेक्सटप कम्प्रु्टर र  
 वप्रन्टर खररद 

९० संख्र्ा १  ९० १ - - नगर 

२  मजल्टलमडडर्ा खररद ६५ संख्र्ा १ ६५ १ - - नगर 

३  कूल बक्स खररद २० संख्र्ा ५ २० ५ २४६८ - नगर 

४  गाईभैसीपालन ताललम १६० पटक २ १६० २ - ४० नगर 

५  बाख्रापालन ताललम १६० पटक २ १६० २ - ३५ नगर 

६  औिधी खररद ३०० पटक ३ ३०० ३ ३३४२ - नगर 

७  प्रर्ोगशाला पररक्षण ३० पटक ३ ३० ३ ८५ - नगर 

८ 
 र्वपडेलमक रोग  
 तनर्न्त्रण (महामारी   
 रोग तनर्न्त्रण) 

३० पटक ३ १५ १ १३ - नगर 

 

क्र.सं. 
सभाबाट स्वीकृत योजनाको नाम र्वर्त्तय  

प्रगतत 

भौततक 
प्रगतत 

लाभान्न्वत बजेट 
श्रोत नाम बजेट लक्ष्य घरधुरी जनसंख्या 

९  पशुपजन्छ हदवस (एतनमल डे, रेववज डे)   
 मनाउने 

२० पटक २ १० १ - - नगर 

१०  रेबबज बबरुद्दको खोप लशववर ६० पटक २ ६० ६० २०३ - नगर 

११ 
 गौम्र्ाट खररद तथा ढुवानी (५० 
प्रततशत सहकार्यमा) २२८ 

संख्र्ा 
३५ १८३ ३७ ११ - नगर 
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१२  हहउुँ दे घाुँस ववतरण १५० 
हेक्टर 
१० १५० १० ३९१ - नगर 

१३  बिे घाुँस खररद,  ढुवानी र बबतरण १३० हे. १५ १३० १५ ३४३ - नगर 
१४  लमल्क क्र्ान ववतरण ५०% अनुदान ५० सं. १०  १५ ३ ३ - नगर 

१५  च्र्ाफकटर ववतरण  ५०% अनुदानमा ६० संख्र्ा 
१० 

६० १० १० - नगर 

 

क्र.सं. 
सभाबाट स्वीकृत योजनाको नाम र्वर्त्तय  

प्रगतत 

भौततक 
प्रगतत 

लाभान्न्वत बजेट 
श्रोत नाम बजेट लक्ष्य घरधुरी जनसंख्या 

१ 
कृततम गभायधान सेवा (सामाग्री खररद, 

नार्रोजन, लसमेन, एआई ग्लोभ, लसथ, 

लसमेन नाईरोजन ढुवानी ब्र्वस्थापन) 
२४० 

पटक 
२४ 

२४० २४ ७२४ - संघीर् 

२ 
भकारो सुधार कार्यक्रम 

३०० 
 संख्र्ा 
२६  

२६० २२ २२ - संघीर् 

३ 
बबलभन्न खोपहरु लगाए बापत 
भ्र्ाजक्सनेटरलाई पाररश्रलमक 

१२५ पटक १ १२५ १ २३१९ - संघीर् 

४ 
पशु स्वास््र् व्र्बस्थापनको लार्ग औिधी 
बबतरण 

१४५ पटक १ १४५ १ २४६ - संघीर् 

५ पशुपंक्षी तथा मत्स्र् उपचार सेवा ६० पटक १ ६० १ ९२ - संघीर् 

 

पशु सेवा सम्पन्न हुन नसकेका कार्यक्रम 

क्र.सं. काययक्रमको नाम इकाई लक्ष्य 

बजेट 

(रु. 
हजारमा) 

सम्पन्न हुन नसक्नुको 
कारण 

१  कुखुरापालन ताललम पटक २ १३० लामो समर् बन्दाबन्दी 

२  बंगुरपालन ताललम पटक १ ८० ,, 

३  सरोकारवालाहरुसुँग अन्तरकक्रर्ा गोष्ट्ठी     पटक १ ७० ,, 
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४ 
 र्वपडेलमक रोग तनर्न्त्रण (महामारी रोग 
तनर्न्त्रण) पटक २ १५ ,, 

५  र्वपडेलमर्ोलोजी ररपोहटङ्ग पटक १२ १० ,, 

६ 
 पशु खोप कार्यक्रम (एफ.एम.डड., स्वार्न 
कफभर) संख्र्ा ४००० ७० ,, 

७  पशुपजन्छ हदवस (एतनमल डे, रेववज डे) मनाउने पटक १ १० ,, 

८ 
 बडयफ्लु जस्ता महामारी रोगहरुको बारेमा 
पत्रपबत्रका तथा रेडडर्ो एफ.एम. प्रसारण 

पटक ३ १५ लामो समर् बन्दाबन्दी 

९  पशु स्वास््र् लशववर पटक २ १४० ,, 

१०  लमल्क क्र्ान ववतरण ५०% अनुदान संख्र्ा ७ ३५ 
कृिक व्र्बसार्ी भुक्तानी 
ललन नआएकोले 

११  व्र्बसातर्क फामय, एग्रोभेट, मासु पसल र डेरी 
पसल अनुगमन प्रततवेदन 

पटक ३ ३० लामो समर् बन्दाबन्दी 

१२  आधारभुत त्र्ाङ्क संकलन पटक १ ५० ,, 

१३  कृततम गभायधान ताललम सहार्कस्तर जवान १ २० ,, 

१४  आर्आजयन बाख्रापालन कार्यक्रम पटक १ ३४७ ,, 

 

सहकारी तथा समाजकलयाण शाखा  

dlxnf :j/f]huf/ sfo{qmd 

लस= न काययक्रम -काययक्रम सख्या_ प्रततशत र्वर्त्तय प्रगतत रु 
हजारमा 

प्रततशत 

nIo k|ult nIo k|ult  

!= महहला स्वरोजगार कार्यक्रम १२ ९ ७५ १०००
० 

९६०० ९६ 

 

 

सहकारी तथा गररवी तनवारण 
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लस न काययक्रम काययक्रम संख्या k|ltzt ljlQo k|ult  

-? xhf/df_ 

k|ltzt 

nIo k|ult nIo k|ult  

!= सहकारी प्रवद्यधन ३ २ ६६ १००० ८०० ८० 
 

गररव घर पररवार पहहचान तथा पररचय पत्र र्वतरण काययक्रम 

l;=g sfo{qmd  ef}lts k|ult  k|ltzt ljlQo k|ult  

-? xhf/df_ 

k|ltzt 

nIo k|ult nIo k|ult  

!= गररव घर पररवार पहहचान तथा पररचर् 
पत्र ववतरण कार्यक्रम 

७ ५ ७० ५७९६ ४८०० ८३ 

 

गररवसग र्वश्वेश्वर काययक्रम 

l;=g sfo{qmd  ef}lts k|ult  

-वटा_ 
k|ltzt ljlQo k|ult  

-? xhf/df_ 

k|ltzt 

nIo k|ult nIo k|ult  

१ गररवसग ववश्वेश्वर कार्यक्रम ५ ५ १०० ४२५ ४२५ १०० 
 

लक्षित वगय काययक्रम 

l;=g sfo{qmd  ef}lts k|ult  

-hgf_ 

k|ltzt ljlQo k|ult  

-? xhf/df_ 

k|ltzt 

nIo k|ult nIo k|ult  

१ आहदवालस जनजातत  ५ ४ ८० १०० ८० ८० 

२ दललत लक्षक्षत कार्यक्रम १ ० ० १०० ० ० 
 

 

लागु औषध दवु्ययसनी तथा सडक वालवाललका काययक्रम 
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l;=g sfo{qmd  ef}lts k|ult  

-hgf_ 

k|ltzt ljlQo k|ult  

-? xhf/df_ 

k|ltzt 

nIo k|ult nIo k|ult  

१ लागु औिध दवु्र्यसनी तथा सडक 
बालवाललका कार्यक्रम 

३ २ ६६ १०० ९० ९० 

 

हललया मुक्त काययक्रम 

l;=g sfo{qmd ef}lts k|ult 

-hgf_ 

k|ltzt ljlQo k|ult 

-? xhf/df_ 

k|ltzt 

nIo k|ult nIo k|ult  

१ हललर्ामुक्त  ७ ० ० ११९००० ० ० 
 

स्थानीय र्वकास कोष र साझदेारी र्वकास कोष 

• स्थानीर् ववकास कोिः 
• ऋण लगानी  ३९०००००।    असुलल ३२०९६८५। 
• सावा  २८६६९४१।     व्र्ाज ३४२७४४ 
• लगानीमा रहेको रकमः  ४४०४५७१। लावाजन्वत संख्र्ाः १५४ जना 

साझेदारी र्वकास कोष 

• ऋण लगानी ३२४००००।        असुली  ३८२७५७९।  
• सावा २८३३१३३               ब्र्ाज ९९४४४६  
• लगानीमा रहेको रकम ७०३५७५५। लावाजन्वत सख्र्ा २४९ जना 

महहला वालवाललका तथा जेष्ठ नागररक 

l;=g sfo{qmd sf] gfd ef}lts k|ult k|ltzt ljlQo k|ult 

-? xhf/df_ 

k|ltzt 

nIo k|ult nIo k|ult  

! h]i7 gful/s ;DjlGw lbjzLo sfo{qmd ! k6s ! k6s !))  %!  

@= lth ljz]if sfo{qmd ! k6s ! k6s !))  $*  

#= n}lu+s lx+;f lj?4 !^ lbg] cleofg ! k6s ! k6s !))  %)  

$ cGt/fli6o ckf+u lbjz ! k6s ! k6s !))  #@  
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५ महहला सहकारी सलमक्षा तथा अन्तरकक्रर्ा १ पटक १ पटक १००  ४०  

६  आर्आजयन तथा सीप हस्तान्तरण  ५ पटक ५ पटक १००  ६००  

७ जेष्ट्ठ नागररकका लार्ग डे केर्र व्र्वस्थापन ३ स्थान ३ स्थान १००  २२५  

८ अन्तराजष्ट्रर् श्रवण हदवश १ पटक १ पटक १००  ६०  

 जम्मा    २००० १४२२ ७०।२ 

 

वालवाललका UNICEF 

 

उद्योग कनयमन शाखा 

घ वगा इजाजत 

 

 

अटो तथा इ ररक्सा 

कस न  कायािम Eff}lts k|ult k|ult ljlQo k|ult k|ult 

!= k|b]z :tl/o sfo{zfnf uf]i7L  ! k6s ! k6s !)) ^,@$,#)) ^,@$,#)) !)) 

@= j8f afn ;+/If0f ;ldlt u7g !^ j8f !^ j8f  !,^),))). !,^),))). !)) 

# Affn;+/If0f / afnljjfx Go'lgs/0fsf nflu dflj sf 

ljBfyL{x? ljr cGt/lqmof  

!^ j6f !^ j6f  !,^),))). !,^),))). !)) 

$= ;/f]sf/jfnf nfO jfnljjfx ;DjlGw cled'vLs/0f sf= ! k6s ! k6s  @!@,))). @!@,))). !)) 

%= h]G8/ x]Nk 8]:s ! k6s ! k6s  #(,))). #(,))). !)) 

^=  sfo{ljlw d:of}bf tof/L  ! k6क ! k6s  !),))). !),))). !)) 

&=  :yfgLo Pkm=Pd= lh+un ! k6s ! k6s  !@,))). !@,))). !)) 

* cg'udg    %),))). %),))). !)) 

hDdf      !@,^@))). !@,^@))).  

क्र.स घ वगम इिाित आ.व ७५।७६ सम्र् आ.व.७६।७७ िम्र्ा कै. 

१ घ वगम इिाित िारी २७५ १५ २९०  

२ नवीकरण  २२२ २२२  

३ ठाउँसारी ३ ३  

४ नार्सारी १० १०  
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ि.स अटो तथा इ ररक्सा  आ.व ७५।७६ सम्म  आ.व. ७६।७७ सम्म जम्मा कै. 

१ दताम  ४७५ ९८ ५७३  

२ रूट प्रनर्ट संख्या ३८८ १०५ ४९३  

३ बूल्ल ुबुक ननवकरण  २०७  

४ अटो र्ूल्य सचूी टाँस ४०३  
 

कशक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा 

कवद्यालय के्षत्र कवकास कायािम 

ि सं कायािम लक्ष्य खचा प्रगकत 

१ यवुा प्रनतिा पनहचान 40000 40000 १०० 

२ एक स्थानीय तह एक उद्यर् 500000 0 ० 

३ सावमिननक नशक्षा सवलीकरण 35000 35000 १०० 

४ यवुा पररचालन 100000 100000 १०० 

५ वाल नवकास नशक्षक पाररश्रनर्क 13656000 13620000 १०० 

६ पाठ्यपसु्तक अनदुान 8561000 8561000 १०० 

७ कक्षा ८ परीक्षा नशक्षण नसकाइ सार्ग्री 8913000 8913000 १०० 

८ नवद्यालय र्सलन्द 4949000 4949000 १०० 

९ वैकनल्पक नशक्षा पह चँ कायमक्रर् 1652000 1477000 ८९ 

१५ नवद्याथीको नसकाइ प्रवमद्धन कायमक्रर् 400000 400000 १०० 

१६ स्याननटरी प्याड 6185000 3285000 ५३ 

१७ नर्नूा नवद्यालय प्रोत्साहन 2600000 2600000 १०० 

१८ राष्ट्ट्रपनत रननङ नशल्ड प्रनतयोनगता 100000 100000 १०० 

१९ नर्नूा यवुा ससंद स्थापना र सञ्चालन 125000 ० ० 

 िम्र्ा प्रगनत 354210000 348957980 ९८।४३ 

 

क्र.स.ं सिावाट स्वीकृत योिनाको नार् नवनिय  

प्रगती 

िौनतक 

प्रगती 

बिेट 

श्रोत 
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  नार् बिेट लक्ष्य   
क कवद्यालय भवन कनमााण तिा   १६ लाख २ कोठे  १००  १००  सशतम  

१ ने रा आ नव चाँदनीचोक  १६ लाख २ कोठे  १००  १००  सशतम  

२ सरस्वती प्रा नव लेहडा  १६ लाख २ कोठे  १००  १००  सशतम  

३  िनिागतृ प्रा नव पदर्पुर  १६ लाख २ कोठे  १००  १००  सशतम  

४  ने रा र्ा नव करैखोला  १६ लाख २ कोठे  १००  १००  सशतम  

५ ने रा आ नव रागसपाइला  १६ लाख २ कोठे  १००  १००  सशतम  

६ िैरव आ नव राम्रीकाँडा  १६ लाख २ कोठे  १००  १००  सशतम  

७ ने रा आ नव खिरुा  १६ लाख २ कोठे  १००  १००  सशतम  

नम ना कवद्यालय अनुदान(जन नम ना माकव वीरेन्रनगर)  १ करोड ७६ लाख १ १०० १०० सशतम 

ख वास सुकविा सकहतको कवद्यालय शौचालय ७ लाख १ १०० १०० सशतम 

१ ने रा र्ा नव पारेगाउँ ७ लाख १ १०० १०० सशतम 

२ ने रा र्ानव रतदुेवीस्थान ७ लाख १ १०० १०० सशतम 

३ ने रा र्ानव नलखोला ७ लाख १ १०० १०० सशतम 

ग कवज्ञान प्रयोगशाला      
१ िनसेवा र्ानव घसु्रा ६लाख ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

२ हररनडलिरू्ी र्ानव तातोपानी ६लाख ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

घ माकवहरुका लाकग पसु्तकालय स्थापना      
१ िैरवस्थान र्ानव िैरवस्थान ६लाख ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

२ नेरा चन्रगंगा र्ानव गाग्रेताल ६लाख ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

३ नत्रपरेुश्वर र्ानव ढेडेखाली ६लाख ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

४ नशव र्ानव िनुलयावीट ६लाख ५० हिार १ १०० १०० सशतम 
ङ कवद्यालयमा स चना प्रकवकि ल्याव      
१ हस्तवीर आनव चनौटे ६लाख ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

२ छवी आनव कालागाउँ ६लाख ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

च कवद्यालय रेट्रोकिकटङ       
१ श्री कृष्ट्ण संस्कृत तथा सािारण र्ा नव  १५ लाख १ १०० १०० सशतम 

छ उत्कृष्ट नसकाइ उपलव्िी अनदुान  १ १०० १०० सशतम 

३ अर्रज्योती र्ानव नेवारे २ लाख १ १०० १०० सशतम 

ज उत्कृष्ट कायमसम्पादन अनदुान  १ १०० १०० सशतम 

१ िन र्ा नव वीरेन्रनगर ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

२ िैरव र्ानव िैरवस्थान ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

३ आदशम र्ानव रे्हलेी ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

४ त्रीपरेुश्वर र्ानव ढोडेखाली ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

५ नसद्ध र्ानव गोटीकाँडा ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

६ ने रा र्ा नव वीरेन्रनगर ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

७ कृष्ट्ण सँस्कृत तथा सािारण र्ानव इत्रार् ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

८ प्रिात र्ा नव कोलडाँडा ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

९ ने रा चन्रगँगा र्ानव गाग्रेताल ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

१० ने रा र्ा नव करैखोला ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

११ ने रा र्ानव रतदुनेवस्थान ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

१२ ने रा र्ानव नलखोला ५० हिार १ १०० १०० सशतम 
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१३ ने रा र्ा नव पारेगाउ ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

१४ नशव र्ानव लाटीकोइली ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

१५ कोनपला र्ानव पसेनी ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

१६ आनन्द र्ा नव कृष्ट्णगँि ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

१७ िनसेवा र्ानव घसु्रा ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

१८ ने रा आ नव चीसापानी ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

१९ नशव र्ानव िलुीयानवट ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

२० ने रा आ नव खिरुा ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

२१ छनव आ नव कालागाउँ ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

२२ सरस्वती आ नव रागसपाइला ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

२३ िैरव आ नव राम्रीकाँडा ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

२४ हररनडलिरू्ी र्ानव तातापानी ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

२५ िगिागतृ प्रा नव पदर्परु ५० हिार १ १०० १०० सशतम 
 

ि.सं. सभावाट स्वीकृत योजनाको नाम कवकिय  प्रगती भौकतक प्रगती बजेट श्रोत 

  बजेट लक्ष्य 

  अनलाइन कक्षाका लानग व्याक अप ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

 १ नशव र्ानव िुलीयानवट ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

 २ नेराचन्रगंगा र्ानव गाग्रतेाल ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

 ३ नशव र्ानव लाटीकोइली ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

४ िनसेवा र्ानव घुस्रा ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

५ न ेरा आ नव रागसपाइला ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

 अनलाइन कक्षाका लाकग वाइिाइ जडान लगायत ५० हिार १ १०० १०० सशतम 

१ नेरा र्ानव रतुदनेवस्थान ४३ हिार १ १०० १०० सशतम 

२ न ेरा आनव खिुरा ४३ हिार १ १०० १०० सशतम 
 

ि.स.ं सभावाट स्वीकृत योजनाको नाम कवकिय  प्रगती भौकतक प्रगती बजेट श्रोत 

  बिेट लक्ष्य 

 कवकवि कायािम  १ १०० १०० सशतम 

१ राष्ट्ट्रपनत रननङनशल्ड १ लाख १ १०० १०० सशतम 

२ यवुा क्षर्ता नवकास  १लाख १ १०० १०० सशतम 

३ यवुा संसद १ लाख २५ हिार १ ० ० सशतम 

४ यवुा स्वरोिगार कायमक्रर् ५ लाख १ ० ० सशतम 

५ स्यानेटरी प्याड ६१ लाख २५ हिार  ८ ८ सशतम 

६ स्वाध्ययन सार्ग्री अनदुान ४ लाख  १०० १०० सशतम 
 

ि.सं. सभावाट स्वीकृत योजनाको नाम कवकिय  प्रगती भौकतक प्रगती बजेट श्रोत 

  कवद्याय ममात कायािम १ लाख  १०० १०० नगर 

 १ सरस्वती प्रा नव चनौटे १ लाख  १०० १०० नगर 

 २ सरस्वती प्रानव गरु्ानटार १ लाख  १०० १०० नगर 

 ३ गंगार्ाला आनव नपनपरा १ लाख  १०० १०० नगर 

४ सरस्वती प्रा नव वांगेनसर्ल १ लाख  १०० १०० नगर 

५ िनचेतना प्रानव सानासुखेत १ लाख  १०० १०० नगर 
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६ सरस्वती प्रानव लहेडा १ लाख  १०० १०० नगर 

७ िनता प्रानव खोररया १ लाख  १०० १०० नगर 

८ सरस्वती प्रानव गगमरे १ लाख  १०० १०० नगर 

९ सूयम आनव गपमण १ लाख  १०० १०० नगर 

१० वालर्नन्दर प्रानव  १ लाख  १०० १०० नगर 

११ र्ंगलगढी प्रानव नदपनगर १ लाख  १०० १०० नगर 

१२ नवश्वकाली आनव साननलेख १ लाख  १०० १०० नगर 

१३ र्हाकाल प्रानव सालडाँडा १ लाख  १०० १०० नगर 

१४ नेरा प्रानव पाँचघरे १ लाख  १०० १०० नगर 

१५ न ेरा र्ानव पारेगाउँ १ लाख  १०० १०० नगर 

 

ि.सं. सभावाट स्वीकृत योजनाको नाम कवकिय  प्रगती भौकतक प्रगती बजेट श्रोत 

  बिेट लक्ष्य 

 कवद्यालयमा स चनाप्रकवकि सुकनकितता      
१ कोनपला र्ानव पसेनी ८० हिार  १०० १०० नगर 

२ िगन्नाथदवेी प्रानव र्सुरीखेत ८० हिार  १०० १०० नगर 

३ सरस्वती प्रानव िालुखोला ८० हिार  १०० १०० नगर 

४ न ेरा आ नव नचसापानी ८० हिार  १०० १०० नगर 

५ आनन्द र्ानव कृष्ट्णगञ्ि ८० हिार  १०० १०० नगर 

६ अर्रज्योती र्ानव नवेारे ८० हिार  १०० १०० नगर 

७ न ेरा आ नव चाँदनीचौकी ८० हिार  १०० १०० नगर 

८  न ेरा प्रानव िार्ुनडाँडा ८० हिार  १०० १०० नगर 

९ र्ंगलगढी प्रानव नदपनगर ८० हिार  १०० १०० नगर 

१० प्रिात र्ानव कोलडाँडा ८० हिार  १०० १०० नगर 

११ सूयम आनव गपमण ८० हिार  १०० १०० नगर 

 कवद्यालयमा कपउनेपानी सुकनकितता कायािम      
१ नशव र्ानव लाटीकोइली ६० हिार  १०० १०० नगर 

२ न ेरा आ नव वार्ेखोला ६० हिार  १०० १०० नगर 

३ िनचेतना प्रानव सानासुखेत ६० हिार  १०० १०० नगर 

४ र्गंलगढी प्रानव दीपनगर ६० हिार  १०० १०० नगर 
 

ि.सं. सभावाट स्वीकृत योजनाको नाम कवकिय  प्रगती भौकतक 

प्रगती 

बजेट श्रोत 

  बिेट लक्ष्य 

 नशक्षक पेशागत नवकास       
१ अंग्रिेी नशक्षक तानलर् २०००००। ३० १०० १०० नगर 

२ नवप्रवेशी नशक्षक तानलर् १५००००। ३० १०० १०० नगर 

३ नवद्यालयका सफल अभ्यासहरुको पनहचान लेखन प्रकाशन ४४९०००। १ १०० १०० नगर 

४ रेनडयो नशक्षण ४८८०००।  १०० १०० नगर 

५ नशक्षक पाररश्रनर्क ३७००००।  १०० १०० नगर 

६ वैठक ििा तथा अनुगर्न १८००००।  १०० १०० नगर 

७ यवुा क्षर्ता नवकास र यवुा योिना १०००००।  १०० १०० नगर 

८ खेलकुद योिना सम्वन्िी छलफल १०००००।  १०० १०० नगर 

९ राष्ट्ट्रपनत रननङनशल्ड २५००००।  १०० १०० नगर 

 स्रोतकक्षा व्यवस्थापन सहयोग अनुदान      
१ श्री िनसवेा र्ानव घसु्रा १०००००। १ १०० १०० नगर 

२ श्री कृष्ट्ण संस्कृत तथा सािारण र्ानव १०००००। १ १०० १०० नगर 
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ि.सं. सभावाट स्वीकृत योजनाको नाम कवकिय  प्रगती भौकतक 

प्रगती 

बजेट श्रोत 

  बिेट लक्ष्य 

१ नवद्यालय व्यवस्थापन सनर्नतका पदानिकारीसँग अन्तरनक्रया ५६४००० २८२ ६ ६ नगर 

२ नवद्यालय नदवा खािाका लानग नवद्यालयसँग सहकायम ३००००० १ ० ० नगर 

३ र्ेयर कप  १००००० १ ० ० नगर 

४ उपर्ेयर नशल्ड १००००० १ ० ० नगर 

५ प्रिानाध्यापक छनौटका लानग खुला प्रनतष्ट्पिामत्र्क परीक्षा सञ्चालन १०५००० २१ ० ० नगर 

६ नवद्यालय सुपरीवेक्षण अनगुर्न सेवा ८६४००० ४३२ २६ २६ नगर 

७ िनप्रनतनननिसँग अन्तरनक्रया १०००००  १०० १०० नगर 

८ परीक्षा अनुगर्न २००००० १ १०० १०० नगर 

९ EMIS तानलर् २००००० ६४ १०० १०० नगर 

 

ि.सं. सभावाट स्वीकृत योजनाको नाम कवकिय  प्रगती भौकतक 

प्रगती 

बजेट श्रोत 

  बिेट लक्ष्य 

१ सार्ुदानयक नसकाइ केन्रका पदानिकारी अनिर्ुखीकरण ६४००० ४५ १०० १०० नगर 

२ नशक्षा नीनत ननर्ामण कायमशाला ५००००  १०० १०० नगर 

३ कक्षा २ र कक्षा ३ सम्र्को स्वाध्ययन सार्ग्री  ४०००००  १०० १०० नगर 

 भर्चयुाअल कशक्षण   १०० १०० नगर 

१ न ेरा र्ा नव पारेगाउँ १५००००।  १०० १०० नगर 

२ न ेरा र्ा नव रतदुवेीस्थान १५००००।  १०० १०० नगर 

३ र्दरसना र्नदना वेलघारी १५००००।  १०० १०० नगर 

 कवकवि      

१ नवद्यालय स्तरीकरण ४२५००००।  १०० १०० नगर 

२ नवद्यालय नेततृ्व नवकास तानलर् ३०००००।  १०० १०० नगर 

३ शैनक्षक र्ुख पत्र तथा नवद्यालय प्रोफाइल प्रकाशन १६९५००।  १०० १०० नगर 

४ नकशोरी कक्ष ननर्ामण नवद्यालय अनुदान १९२०००  १०० १०० नगर 

 

ि.सं. सभावाट स्वीकृत योजनाको नाम कवकिय  प्रगती भौकतक प्रगती बजेट श्रोत 

  बिेट लक्ष्य 

१ र्ानवर्ा राष्ट्ट्रपनत रननङ नशल्ड तयारी अनुदान २३०००० २० १०० १०० नगर 

२ नवपन्न लनक्षत छात्रवनृत ७५००० १५ ० ० नगर 

३ दनलत नवद्याथीका लानग प्रानवनिक नशक्षा अध्ययन प्रोत्साहन ५००००० १० ० ० नगर 

४ वषम नवद्यालय प्रोत्साहन अनुदान १००००० १ ० ० नगर 

५ वषम नशक्षक प्रोत्साहन ५०००० १ ० ० नगर 

६ वषम नव व्य स प्रोत्साहन ५०००० १ ० ० नगर 

७ नशक्षक ल्याकत परीक्षण ५०००० ५० ० ० नगर 

८ अपांग नवद्याथीका लानग सट्टा लेखक सहयोग २०४८०० ६४ ० ० नगर 

 कवद्यालय प्रशासन र जनप्रकतकनकि अन्तरकिया कायािम 
     

१ गंगार्ाला आ नव नपनपरा ५०००० २५ १०० १०० नगर 

२ न ेरा र्ा नव वीरेन्रनगर ५०००० २५ १०० १०० नगर 

३ हरीनडलिूर्ी तातापनी ५०००० २५ १०० १०० नगर 

४ कृष्ट्णसंस्कृत तथा सािारण र्ानव इत्रार् ५०००० २५ १०० १०० नगर 

५ िैरव र्ानव िैरवस्थान ५०००० २५ १०० १०० नगर 
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प्रधानमन्त्री रोजगार तथा मखु्र्मन्त्री रोजगार कार्यक्रम 
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६ नशव र्ानव लाटीकोइली ५०००० २५ १०० १०० नगर 

७ अर्रज्योती र्ानव नवेारे ५०००० २५ १०० १०० नगर 

८ नशव र्ानव िुनलयावीट ५०००० २५ १०० १०० नगर 

९ प्रिानाध्यापक प्रोत्साहन ििा ७६८००० ६४ १०० १०० नगर 

१० वानलवकास नशक्षक प्रोत्साहन ििा १२४८००० ९६ १०० १०० नगर 

११ नवद्यालय कर्मचारी प्रोत्साहन ििा ११०५००० ८५ १०० १०० नगर 

 जम्मा प्रगकत १६०००००० १३१००७०५ ८२.३३ ८३  
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ङ_ शाखागत रुपमा भएको िेत्रगत tyf j8f sfof{nojf6 ePsf dxTjk"0f pknAwLx? 

c_ शाखागत तथा िेत्रगत प्रगती  

आ.ब. २०७६/०७७ को वार्षयक सलमिा २०७७ भार १३ गते पेश भएका िेत्रगत उपलन्ब्धहरु 

१.  िौततक पूवायधार तफय  
क्र.सं. तबवरण पररमाण इकाई 

१ कच्ची सडक ममयत समेत ५४.०५८  वक.मी. 
२ पक्की नाला  १०.५०० वक.मी. 
३ ग्रािेल सडक १७.७८० वक.मी. 
४ कालोपते्र सडक RCC समेत  ०.२०० वक.मी. 
५ कल्िटय/हू्यमपाईप  २० संख्या 
६ िवन (तबद्यालय, संघसंस्था, वटा कायायलय समेत)  ३३ कोठा 
७ खानेपानी (पाईप खररद, टंकी तनमायण ) ममयत, धारा तथा कुवा तनमायण)  २५ संख्या 
८ सावयजतनक शौचालय  तनमायण ५ वटा 

 

२. सरसफाई प्रवयद्बन तथा सहकायय 
 नगरको फोहर ब्यवस्थापनका लातग एवककृत कानून (काययववतध) तनमायण गरर वातावरण तथा ववपद सतमततवाट पाररत 

गराइएको (काययपातलकावाट स्वीकृती बाकंी । 

 ग्लल्मु्ए संगको लागत साझेदारीमा नगरका ववतिन्न ५ स्थानमा क्ल्खु् संगको सहकाययमा वीनपा ६ मा अटोमेटीक  
सावयजतनक सौचालय तनमायण गरी काययववतध नवन्दा सम्मका लातग सम्वक्षन्धत तनमायण उपिोक्ता सतमतको संरक्षणका लातग 
क्षजम्मा लगाएको । 

३. हरीयाली प्रवयद्न तथा वातावरण क्षते्रमा िएको मखु्य उपलब्धीहरु  

 गत आ.व. लगाइएका ववरुहरुको संरक्षणकालातग वी.न.पा.वडा ६ लाई सहयोग गरर ववरुवा संरक्षण गदै आएको ।  

 UNDP को आतथयक सहयोग तथा अन्तरतनियर समाजको संयोजन र यस नगरपातलकाको लागत सहिातगतामा वी.न.पा ८ 
का ववतिन्न सडकहरुमा ६५० वटा गलु्मोर र असोकका  ववरुवा रोपण गरर सो को १ वषय सम्म संरक्षणको प्रबन्ध 
गरेको ।  

 जथािावी डीप वोररङ काययलाइ तनरुत्साहीत गनय कायायलयबाट गत अ.व. मा ५२ ब्यक्तीगत र  ९ सस्थागत तथा 
ब्यवसायीक रुपमा डीप वोररङ अनमुतत ददइ व्यवस्थापन गरेको । 

४. ल्याणडवफल्ड साइट तनमायण   

 ल्याण्डवफल्डसाईटको जग्लगा िोगातधकार प्राप्त । 

 ल्याण्ड साइडको मु्एच ु् तयार गरी प्रदेश सरकार र क्ल्खु् वाट तनमायणमा सहयोगकालातग टेण्डर िएको । 

 ल्याण्डवफल साइटमा वाहै्र मवहना फोहर फाल्न सवकने गरर सडक ममयत एवं व्यवस्थापन गररएको । 
 

५. शहरी सौन्दयय काययक्रम, पाकय , फुटपाथ, छाडा पश,ु ट्रवफक व्यवस्थापन 

 नगर तित्रका वडा नं.१,२,३ र ४ का वकसानहरुले पालन गरेका १००१ गाई गोरुहरुको टयागीङ गरर पश ुधतन 
एवकन रेकडय राक्षखएको ।   
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 वीरेन्रनगर के्षत्रमा छाडा छातडएका गाई गोरुहरु मध्ये ३१ ज्यानलाई सखेुत क्षजल्ला तितै्र र ९२ ज्यानलाई क्षजल्ला 
वाहीरका ववतिन्न पशपुालन फमयहरुले पाल्ने गरर तनकासी ब्यवस्था तमलाएको ।  

 नगरपातलकाको नेततृ्वमा १५ पटक बजार अनगुमन िएको जसमा डेरी २ पटक, मास ु३ पटक, खाद्यवस्त ु३ पटक 
बधशाखा ५ पटक, मेला महोत्सव ३ पटक 

 संयकु्तक बजार अनगुमन अन्तरगत  ववतिन्न ववषयमा २२ पटक िएका वजार अनगुमनमा सहकायय गरेको । 

 फूटपाथ हटाउने ववशेष अपरेसन ८ पटक,फूटपाथ जरीवाना ११ हजार संकलन 

६. ल्याण्डवफल्डसाईट क्षते्रवासीको माग बमोक्षजमको योजना  

 ल्याण्डफीलमा फोहर ब्यवस्थापनमा सामाजीक रुपमा सहजता ल्याइ स्थानीय माग बमोजीमका सामदुायीक योजनामा 
सहयोग परुयाएको ।  

७. कला संस्कृतत पययटन प्रवयद्बन काययक्रम 

• नगर तित्रका मठमक्षन्दरको वक्रयाक्षशलता तथा संरक्षणमा टेवा पयुायएको । 

• स्थानीय पययटन, धमय, कला, सांस्कृतत सावहत्य प्रवधयनमा टेवा पयुायएको । 

८. जनस्वास््य प्रवधयन 

• ५ वषय मतुनका बालबातलकालाई राविय तिटातमन ए अतियान काययक्रम २ पटक गरर १२५९६ तिटातमन ए र 
११,११९ जकुाको औषतध खवुाईयो । 

• पाठेघर क्यान्सर क्षस्क्रतनङ् क्षशववरमा ३५४ लाई जााँच गरेको र जसमध्ये ५ जना संकास्पद िेवटएकाले प्रदेश अस्पतालमा 
रेफर गरीएको । 

• हाक्षिपाईले खोजपडताल अतियान काययक्रम संचालन गरर ४७  हाक्षिपाईले संक्रतमतलाई स्के्रतनङ्ग  गरेको । 

• औलो तथा डेंग ुतनयन्त्रणका लागी ववषादद छकय ने कायय सम्पन्न गरेको । 

• तनिःशलु्क सेनेटरी प्याड ववतरण काययक्रम अनसुार जम्मा २१००० प्याड ववतरण गरेको र १३०००   जना लािाक्षन्वत 
िएको । 

• ववद्यालयमा ९४०० छात्राहरुलाई आईरन ववतरण गरेको । 

• मवहला स्वास््य स्वयंम सेववका ददवश िव्य रुपमा मनाउदै उक्त अवसरमा उत्कृष्ट म.स्वा.स्व. सेववकालाई परुष्कार 
ववतरण गररयो । 

• २० वटा ववद्यालयमा नतसयङ् काययक्रम संचालन अक्षघ बढेको । 

• ववपन्न नागररक औषतध उपचार  ८८ जनालाई तसफारीस गरीयो । 

• स्वास््य संस्थामा र नगर स्वास््य शाखा गरर २६ वटााँ अपाङ्ग मैत्री हात धनेु स्टेसन SNV को सहयोगमा गराएको । 

• प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सतु्केरी पोषण ििा ववतरण काययक्रम अन्तगयत १६६ जनालाई प्रतत सतु्केरी २००० का दरले 
पोषण ििा ववतरण गरेको 

•  प्रदेश सरकारको वकशोर वकशोरी ववद्यालय क्षशक्षा काययक्रम 

• ९ वटा सामदुावयक स्वास््य ईकाई िवन तनमायण कायय अक्षघ बढाईएको ।  

• कोरोना रोकथाम तथा तनयन्त्रणका लागी आमसंचारको माध्यामबाट संन्देश ददने । 

• सामाक्षजक दरुी कायम गने, तमक्षचतमक्षच हातधनेु अतनवायय माक्सको प्रयोगका लागी, फ्टलेक्स काडय, पचाय, पम्पलेट समदुाय 
स्तरमा माईवकङ्ग सचेतना काययक्रम संचालन  

• सेवा ग्राहीलाई सलुि स्वास््य सेवाको लागी ववहान ८ बजेबाट बेलकुा ६ बजेसम्म स्वास््य संस्था खलु्ला राखी सेवा 
प्रदान गने । 

• समदुाय स्तर सम्म तनसंक्रतमत (Disinfectant) औषतध छवकय ने । 

• वीरेन्रनगर तित्र प्रवेश गने धलुायाववट, वाङ्गतेसमल ,फलाटे, गढी नाकामा हेल्थ डेक्स संचालन । 

•  िारत तथा तेस्रो मलुकुबाट आएका व्यक्षक्तहरुलाई होम क्वारेन्टाईनमा राखी १४ ददन पछी RDT गने । 
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• ०७६ बैशाख ७ बाट पूवयसावधातन गहृ र होक्षल्डङ सेन्टर संचालन । 

• वीरेन्रनगरमा ९ वटा स्थानमा पूवय सावधातन गहृ संचालन । 

• पूवय सावधातन गहृमा वीननपा बासीलाई १४ ददन राख्ने र RDT गरी नेगेवटिलाई घर पठाउने र पोजेवटिलाई PCR स्वाब 
कलेक्शन गरी राख्ने र PCR  पोजेवटि आएमा प्रदेश आईसोलेशनमा राख्ने कायय गरीयो । 

• अन्य पातलका र क्षजल्लाका व्यक्षक्तहरुलाई समन्वय गरी पठाउने । 

• २०७७ आषाढ ४ गतेबाट बसपाकय  आईसोलेसन संचालन गरी पोजेवटि केशलाई राख्ने व्यवस्था गरीयो संक्रतमतको 
संख्या वृदि संगै कन्ट्राक्ट टे्रतसङग गरी PCR गराउने गररएको छ । 

• २०७७ आषाढ ३० गते सम्म पूवय सावधातन गहृ संचालन गररयो । 

• बन्दावक्षन्दको खलुा संगै िारत तथा तेश्रो मलुकुबाट आउने व्यक्षक्तको संख्यामा वृदि िए पतछ २०७७ श्रावण २५ 
गतेबाट पनुिः बालमक्षन्दर र बातगना िवनमा पूवय सावधातन गहृ संचालन गररयो । 

• हाल पूवय सावधातन गहृमा रहेका र कन्टाक्ट टे्रतसङ, होम क्वारेन्टाईन र आईसोलेशनमा रहेकाको र समदुाय स्तरबाट 
PCR स्वाब प्रतत १/२ ददनको अन्तरालमा कलेक्शन गरर पररक्षणको दायरा बढाईएको छ । 

• हाल सम्म समन्वय सतमततको बैठक र सम्बक्षन्धत उपसतमततका २२ वटााँ बैठक गररयो । 

• हाल सम्म २९२३ RDT पररक्षण गररयो र हाल RDT बन्द गररयो छ । 

• हाल सम्म  २३४४ जनालाई PCR गररएको छ । 

• पवहलो चरण(बन्दाबक्षन्दको समय) मा तबदेशबाट आउनेको संख्या १८२८, पूवय सावधातन गहृमा बसेको संख्या १४५६ र 
होम क्वारेन्टाईनमा बसेको संख्या ४६७ रहेको तथयो । होल्डीङ सेन्टरबाट….. जनालाई समन्वय गरी यथास्थानमा 
पठाउने र खाजा, पानीको समेत सेवा प-ुयाईएको तथयो । 

• पूवय सावधातन गहृ आईसोलेशन गहृमा रहेका व्यक्षक्तहरुलाई खाना, खाजा, पानी, वेड ववस्तारा साबनु ,ब्रस मन्जन  जस्ता 
आधारितु आवश्यकता नगरपातलकाबाट सहयोग गरीएको छ । 

• पवहलो चरण (२०७७ आषाढ मसान्त सम्म) मा उपरोक्त कोरोना तनयन्त्रण तथा रोकथामका लागी आवश्यक सरुक्षा 
स्वास््य सामाग्री क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन, होक्षल्डङ सेन्टर व्यवस्थापन, आईसोलेशन व्यवस्थापन, RDT/PCR पररक्षण 
तथा राहात र प्रोत्साहन खचय गरर जम्मा रु ……………कोरोना व्यवस्थापन कोषबाट खचय िएको छ । 

• दोश्रो चरण (२०७७ श्रावण १ देक्षख) आईसोलेशनको व्यवस्थापन र पनु पवुय सावधातन गहृको व्यवस्थापन कायय संचालन 
िैरहेको छ । 

• हाल २०७७ िार ७ गते सम्म वसपाकय मा आईसोलेसन १०३ जना बसेको ६३ जना घर गएको र वााँकी ४० जना रहेको 
छ । त्यसै गरी पूवय सावधातन गहृमा ८८ जना बस्न आएको ५२ जना घर गएको र बााँकी ३७ जना रहेको छन । 

• पतछल्लो चरणमा ववदेशबाट आउनेको संख्या वृवि िएको छ र  २०७७/३/२५ देक्षख यता लगिग १०० जना 
ववदेशबाट आएको छन । 

• २०७७/५/७ सम्म वीरेन्रनगरमा १९५ संक्रतमत संख्या िएकोमा स्वास््य लाि गरी आईसोलेसन मकु्त िैसकेको 
संख्या १३७ िएको र प्रदेश र नगरपातलका आईसोलेसन गरर जम्मा ५८ जना आईसोलेसनमा रहेका छनु्  

९. कृवष प्रवधयन तफय  
• प्रातबतधक सेवा उत्पादन एंवम बाली संरक्षण । 

•  कृषकको क्षमता ववकास ( आल ुखेती वकवी खेती प्रतबतध)। 

• कृवषमा व्यवसावयकरण तथा आधतुनवककरणका लागी तबउ, प्लाक्षस्टक टनेल औजार, मलखाद तथा साना सीचंाईको 
लागी मोटर तथा पाईप ववतरण । 

• खाद्यान्न बाली प्रबिनका लागी धान र मकै को तबउ ववतरण 

• फलफुल बगैचा स्थापनाको लागी फलफुल तबरुवा ववतरण । 

• च्याउ प्रबिनका लागी तबउ तबतरण । 
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• बाली संरक्षण सेवाको प्रातबधीक सेवा सवहत जैववक तथा रासायतनक ववषादद ववतरण। 

१०. ववपद ब्यवस्थापनका क्षते्रमा िएको उपलब्धीहरु 

 वविीन्न समयमा अएको वावढ, हावा ,चट्याङ, अगलागी मा १२० जनालाई नगद राहत वीतरण  

 २०७१ सालको वाढी ववतडतका लातग िवन तनमायण दोश्रो वकस्ता वापतको २ करोड ३३ लाख २३३ जनालाई 
ववतरण ।  

 नेपालगंज नगरपातलकाका छाडा पशहुरु मध्ये ३९ वटा मतृ पशलुाई वीरेन्रनगर तितै्र गाढी तथा ३१९ ज्यूदा 
पशलुाई नेपालगंज वफताय पठाई ब्यवस्थापन गररएको ।  

 नेपाल रेडक्रस ग्लम्च ु्िः पररयोजना संगको सहकाययमा वी.न.पा १४ गढी मा वाढी जन्य ववपदको पूवय सूचनाका लातग 
जलवायू स्वचातलत केन्र स्थापना गररएको ।  

 नेपाल रेडक्रस ग्लम्च ु्िः परीयोजना , हावापानी कायायलय, सखेुत संगको सहकाययमा ववपद पूवय तयारीका लातग नगर के्षत्र 
तित्र रहेका सवै मोवाइलमा एस एम एस आउने संयन्त्र तनमायण िएको ।  

 ववपद व्यवस्थापन रणनीततक योजना तनमायण काययपातलकावाट स्वीकृती बाकंी । 

 ववपद व्यवस्थापन कोष पररचालन तनदेक्षशका तयार गररएको । काययपातलकावाट स्वीकृती बांकी िएको ।  

 ववपद व्यवस्थापन कृ्रततम घ्ना अभ्याश ।  

 ववपद पूवय तयारी तथा प्रततकायय योजना तजुयमा गोवष्ठ सम्पन्न गररएको, (२०७७ िारमा नगर ववपद ब्यवस्थापन 
सतमततवाट स्वीकृत समेत िएको ) 

 नगरपातलकाको आफ्टनै संचार प्रणाली जडान गरर वडा कायायलय र ववपद तथा नगर तनयमन संग सम्वक्षन्धत शाखाका 
कमयचारीहरुले प्रयोग गदे आएको । 

 

११.उद्योग प्रबधयन 

• सेवाग्राहीको मागको अधारमा घ वगय इजाजत सम्वक्षन्ध सम्पणुय परामशयहरू प्रदान गरेको।  

• साववक क्षज.वव.स.र क्षजल्ला प्रशासन कायायलय बाट जारी इजाजत प्रमाण पत्र लाइय क्षखची न.पा.को ढााँचामा तयार गररएको 
घ वगय इजाजत प्रमाण पत्र जाररगरी प्रदान गरेको । 

• कोतिड १९ ले देशलाइय अक्रान्त पारेको अवस्थामा पनी काययपालीका बाट छुटै तनणयय गराइय खारेज हनु लागेका तनमायण 
फमय लाइ एक पटकको लागी १ मवहना नववकरण गनय म्याद थवप सचुना प्रवाह गरी नववकरण गने म्याद ददएको । 

• अटो इ ररक्सा सवारी सखेुत भ्याली िीत्र सचुारू रूपले संचालन गनय नगर के्षत्र तित्र कुनै कसर नरहने गरी अवश्यक्ता 
अनसुार बाटो इजाजत, रूटप्रतमट, वूल्ल ुबकु तनवकरण गने गरेको । 

• साववक िेरी अंचलमा दताय िइ नगर के्षत्र तित्र संचालनमा रहेका अटो इय ररक्साका चालक हरूलाइ कणायली प्रदेशमा 
ल्याइ दताय गनय परामशय प्रदान गरेको। 
 

१२. पश ुप्रवधयन 

• नगर के्षत्रमा रहेका पशपुन्छी फामयलाई वडा कायायलयमा व्यबसाय दताय अतनवायय गरी राजस्व संकलनमा टेवा प-ुयाएको 
। 

• छाडा पश ुव्यबस्थापन गनय शाखाले सहयोग प-ुयाएको । 

• कृततम गिायधान सेवालाई अझै प्रिावकारी बनाउन कृततम गिायधानकतायको मनोवल बढाउने कायय गरेको । 

• १६ नं. वडा कायायलयको नश्ल सधुार काययक्रमको क्षजम्मेवारी प्राप्त िई सम्पन्न गरेको । 

 

१३. क्षशक्षा प्रबधयन 

• रेतडयो कक्षा सञ्चालन (वैशाख २६, २०७७ वाट तनरन्तर सञ्चालन) 
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• िच्युयअल कक्षा सञ्चालन ( ७ वटा सामदुावयक माववहरुको नेततृ्वमा) 
• वालववकासदेखी कक्षा ५ सम्म स्वाध्ययन सामग्री छपाइ र ववतरण 

• वीरेन्रनगरका असल शैक्षक्षक अभ्यासहरुको पवहचान र प्रकाशन 

• अनलाइ प्रधानाध्यापक वैठक  

• कक्षा अवलोकन र पषृ्ठपोषण 

• कक्षा ६ देखी मातथ सञ्चालन िएका ववद्यालयहरुमा वकशोरी कक्षको प्रवयिन 

• ११ वुाँदामा प्रधानाध्यापकहरुसाँग काययसम्पादन करार 

• वैकक्षल्पक माद्यमवाट क्षशक्षण तसकाइ सहजीकरण तनदेक्षशका जारी 
• क्षशक्षा नीततको मस्यौदा तयारी 
• ववद्यालय मक्षजयङ,प्रधानाध्यापक तनयकु्षक्त,ववद्यालय अनमुतत काययववतधको मस्यौदा तयारी 
• ववद्यालयलाई तनकासा पत्र प्रदान 

• ववद्यालय समायोजन 

• सवारी साधनको अपयायप्तता तथा अनपुलव्धताका कारण ववद्यालय अनगुमनमा कदठनाइ 

 

१४. सहकारी तथा समाज कल्याण 

क. मवहला स्वरोजगार काययक्रम 

• अटो ड्राइतिड तातलममा सहिागीहरु १३ जनालाइ नगरपातलकाको आक्षशक सहयोगमा अटो उपलब्ध गराइएको । 

• ढाका वनुाइ तातलम २९ जनालाइ ददइएको । 

• १७ जना उिमीलाइ तनयतमत रुपमा ढाका उत्पादनमा सहिागी गराइ स्वरोजगारमा सलग्लन गराइएको । 

• मवहला हरुको लातग तनयतमत रुपमा व्यवसायमा सलग्लन गराउने प्रयोजनका लातग तसपववकास प्रक्षशक्षणका लातग िवन 
तनमायण गररएको । 

• सावयजतनक सचुना आव्हान गरर २० जना सहिागीहरुलाइ छनोट गरर हाल तातलम तनरन्तर सञ्चालनमा रहेको । १ वटा 
मवहला सहकारीलाइ डेरी व्यवसाय सञ्चालनका लातग सहयोग गररएको । 

• सावयजतनक रुपमा सचुना गरर १८ वटा सहकारी र फमयहरु लाइ ५० प्रततशत अनदुानमा प्रववतध उपलब्ध गराइएको । 

• नगरपातलकाको १४ १५ र १६ मा गरर १२० जना लाइ वाख्रा ववतरण गररएको । िने वीनपा १ मा १६ जनालाइ 
एड्िान्स तसलाइ कटाइ तातलम ददइएको ।  

• न्यनुतम पाररश्रतमक र उत्पादनका आधारमा पाररश्रतमकको व्यवस्था गररएको । 

 

ख. गररवसग ववश्वशे्वर काययक्रम 

• १ वटा समूह लाइ वेलन बोका ववतरण गररएको । 

• २० जना शैक्षक्षक पोशाक ववतरण गररएको । 

• १ वटा तसचाइ पोखरी तनमायण गरीएको । 

• १५ घरधरुीलाइ लावाक्षन्वत हनेुगरर पाइप उपलब्ध गररएको । 

• ववतिन्न ८ वटा समूहलाइ तरकारी ववउ ववतरण गररएको । 

ग. लक्षक्षत वगय काययक्रम 

• मगर प्रादेक्षशक सग्राहालय तनमायण काययक्रममा रु ५ लाख सहयोग गररएको । 

• गरुुंग िाषाको शब्द कोष  र तलवप तयार गररएको । 

• गरुुंगहरुको कमयकाण्ड सम्वक्षन्ध आवश्यक सामातग्रहरु खररदमा र कमयकाड ण्सहयोग िएको । 

• मगर िाषाको सरक्षण र सम्वियन का लागी पसु्तकालयमा पसु्तक खररद गररएको । 
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• िेषिषुा कला सस्कृती सरक्षणका सम्वक्षन्ध काययमा सहयोग उपलब्ध गराइएको । 

घ. लाग ुऔषध दवु्ययसनी तथा सडक वालवातलका काययक्रम 

• सहयोगापेक्षी सडक मानव मकु्त नगर क्षजल्ला र प्रदेश घोषणामा सहयोग पगेुको । 

• १८ जना सडक वालवातलकालाइ व्यवस्थापन गररएको । 

• लाग ुऔषध र दवु्ययसनीमा अतियानात्मक र प्रचारात्मक काययक्रम मा सहयोग र सहिातगता । 

ङ. हतलया मकु्त काययक्रम 

• यस आ व मा १ जना ले जग्लगा खररद गरेकोमा वढला मात्र कागजात पेश हनु गएकोले रकम िकु्तानी हनु नसकेको । 

च. स्थानीय ववकास कोष र साझेदारी ववकास कोष 

• स्थानीय ववकास कोष तफय  बाट  १५४  जनालाइ साझेदारी ववकास कोष तफय  बाट २४५  गरर जम्मा ३९९ जनालाइ 
ऋण पररचालन गररएको । 

• स्थानीय ववकास कोष तफय  बाट ८४ जनालाइ सझेदारी ववकास कोष तफय  बाट १५५ गरर जम्मा          २३९ 
जनालाइ ऋण असलुी गररएको । 

• स्थानीय ववकास कोष तफय  बाट ३४२७४४ र साझेदारी ववकास कोष तफय  बाट ९९४४४६ गरर जम्मा १३३७१९० 
ब्याज आम्दातन गररएको ।        

 

१५. सावयजतनक सेवा तथा क्षमता ववकास  

 

• सबै वडामा इन्टरनेट सेवाको पहुाँच ववस्तार िएको सम्पिीकर असलुीलाई हरेक वडाबाट सेवा ददईएको र अनलाईन माफय त 
सम्पिीकर असलुी गने कायय िएको । 

• मोबाइल SMS फेसबकु गपु्र लगायत Paperless Government तफय  नगरपातलका उन्मखु  िएको । 

• वडा तहको सेवा प्रवाह तनयतमत चसु्त दरुुस्त बनाउन कायायलय बाट आवश्यक समन्वय िएको । 

• वडा कायायलयबाट अनलाईन ररपोवटयङ तथा अनलाईन व्यक्षक्तगत घटना दताय गने कायय तनयतमत िएको । 

• नगरकाययपातलका कायायलय र वडा कायायलय हातातित्र वि वाईफाई सेवा उपलब्ध रहेको, नगरको सरुक्षा संवेदनशीलतालाई 
ध्यानमा राख्दै बजार के्षत्रका साथै वडा न १ देखी १३ सम्म थप तसतस क्यामेरा जडान गररएको । 

• नगरकाययपातलका कायायलयको दैतनक सेवा प्रवाहको स्थीती हेदाय पत्रव्यवहार अन्तगत ४१४६ वटा पत्रको दताय र ४९८० 
पत्रको चलानी गररएको छ । 

१६. प्रधानमन्त्री तथा मखु्य मन्त्री रोजगार प्रबधयन  

• कोतिड १९ ले वपरोलेको बखतमा केवह हद सम्म िए पतन मलमको काम गरेको छ । 

• वषाययामको समयमा खोला नाला रोकी आकक्षस्मक रुपमा हनु सक्ने हानी नोक्सानीलाई न्यूनीकरणमा अप्रत्यक्ष रुपमा 
काम गरेको । 

• नगरपातलका तथा वडागत रुपमा संचालनमा रहेका तथा बजेटको अिाव िै रहेका योजनाहरुलाई सम्पन्न गने सहयोग 
गरेको । 

• यवुाहरुलाई खेल्नको लातग खेल मैदान, खेती वकसानीका लातग तसचाई कुलो, टुटे ित्केका संरचनालाई पनु तनमायण आदद 
कायय गने सफल 

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

वडा नं. १ 
!= kmf]x/ d}nf Joj:yfkgsf nfuL 6\ofS6/ vl/b ul/Psf] 5 . 

@=j8fdf /x]sf !$ j6} 6f]nljsf; ;+:yfx?af6 5gf}6 ePsf] @) hgf dlxnfx?nfO{ # dlxg] a]l;s n]jnsf] l;nfO{s6fO{ 

tflnd / ljkGg kl/jf/s} yk % hgf u/L @% hgf ;xefuLx?nfO{  ;xefuL u/fO{ pgLx?n] l;s]sf] l;knfO{ Joj;flo 
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?kdf ;+rfng ug{sf nfuL jL/]Gb|gu/ gu/kflnsfsf] dlxnf :j/f]huf/ sfo{qmd cGtu{t yk # dlxg] :t/pGgtL 

tflnd ;DkGg ul/Psf] 5 .  

#= tflnddf tof/ ul/Psf] ;/sf/L ljBfnosf 8«];x? j8fdf /x]sf ljkGg kl/jf/sf afnaflnsfx?nfO{ k|bfg ul/Psf] 5 

. / cGo sk8fx? ;d]t ljkGg kl/jf/sf afnaflnsfx?nfO{ k|bfg ul/Psf] 5 . 

$= pQm tflnd lnO{ ;s]kl5 % hgfsf] ;d'x agfO{ Joj;flos ?kdf @ j6f 6n/{ ;+rfng x'g'sf ;fy} c? ;xefuLx?n] 

JolQut ?kdf l;nfO{ s6fO{ Joj;fo u/L cftdlge{/ aGb} cfPsf 5g . 

%=;f]ln3f]K6] 6f]ndf @%) ld6/ gof af6f] vf]Ng'sf ;fy} u|fj]n ;d]t ul/Psf] 5 . 

^=j8fdf /x]sf ^) hgf ue{jlt dlxnfx?sf 3/df  ;r]tgfd'ns Knf; af]8{ 6“f; ul/Psf] 5 . pgLx?nfO{ j8f sfof{no 

dfkm{t c08f kmnkm'n u]8fu'8Lx? pkxf/ :j?k k|bfg ul/Psf] 5 . 

&= pkef]Qmf ;ldtLnfO{ of]hgf ;+rfng ;xhtfsf nfuL ! lbg] k|lzIf0f sfo{qmd ;+DkGg ul/Psf] 5 . 

*= o; j8fsf] /fli6o s/ft] tkm{sL v]nf8L Plnzf /fisf]6L du/nfO{ k|f]T;fxgsf nfuL gf]j]n cGt/fli6o k|ltof]uLtdf 

;xefuL x'gsf nfuL oftfoft jfkt ?= !),))). /sd pknAw u/fOPsf] 5 . j8fdf /x]sf @ j6f o'jf Snjx?nfO{ 

v]ns'bsf ;fdfgx? k|bfg ul/of] . ;fy} afË]l;dn k|x/L rf}sLnfO{ ! yfg df]jfOn ;]6 / dfl;s !% ln6/sf b/n] 

k]6«f]n pknAw u/fOPsf] 5 . 

(=blnt / SofG;/ /f]u lk8Lt dlxnfsf] pkrf/df ;xof]usf nfuL ?= #%)) /sdsf] :jf:yo ljdf ul/Psf] 5 . ;fy} 

gub ?= %))). pknAw u/fOPsf] 5 . 

!)=j8f sfof{no ;+rfngdf /x]sf] hUufsf] d'bf dfldnf ;DaGwL vr{ jfkt ?= %))). /sd k':tfsfnonfO{ pknAw 

u/fOof] . 

वडा नं. २ 

 नगर प्रमुखको प्रमुख आतत्र्मा जेष्ट्ठ नागरीक सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न । 
 वडाको शाजन्त सरुक्षाको जजल्ला प्रहरी कार्ायलर्लाई मालसक रुपमा रुपमा  र्न्धन  हदने तनणयर् ।  
 उपभोक्त्ता समुह तथा टोल ववकास संस्था का पदार्धकारीलाई क्षमता ववकास ताललम समपन्न । 
 वाल उद्र्ान तनमाणयका लागी डी पी आर समपन्न । 
 वडा लभत्रका ववकास तनमाणयका कामहरुको अनगुमन मूल्र्ाकंन र तनररक्षण भर्रहेको छ । 
  लकडाउनको समर्मा गरीव र ववपन्न वगयलाई राहत ववतरण । 
  कार्ायलर्को सरुक्षा तथा सशुासन प्रवयद्धनका लागी कार्ायलर्मा सी सी क्र्ामेरा जडान । 

 

वडा नं. ३ 

• वडा गौरबको आर्ोजनातफय  ७० लाखको टेन्डरमाफय त वडा कार्ायलर् भवन तनमायण शुरु भएको। 
• वडाका बबलभन्न बाटाहरुमा नाला तनमायण र्ोजनामाफय त वडा लभत्रको लशद्धाथय होटेल मागयमा पक्की नाला 

तनमायणको काम सम्पन्न । 
• महहला आर्आजयन कार्यक्रम अन्र्तगतबाट  र्स वडा लभत्रका ५३ जन महहलाहरुलाई  लसलाईकटाई ताललम 

संचालन गरेको 
• ववपन्न पररवारको स्तर बदृ्र्ध कार्यक्रम अन्तरगत वडाका ववपन्न रु्वा रु्वतीहरु जम्मा ९० जनालाई लोक 

सेवा तर्ारी कक्षा मोबार्ल ममयत र कम्प्रु्टर तजचालन गरेको । 
• सजृनलशल टोलदेखख भजक्त मागय सम्मा, अन्नपुणय टोलदेखख गैरी टोल सम्म ग्राभेल सम्मपन्न गरेको । 
• भेरी भेरीकणायली रक सलमततको कार्ायलर् हुदै दक्षक्षण तफय  जाने बाटोमा ग्राभेल तथा कच्ची नाला तनमायण 

सम्पन्न । 
• वडा लभत्रका सम्पूणय चोकमा सडक वत्ती ममयत कार्य सम्पन्न    
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• कला तथा संस्कृती संरक्षणको लार्ग थारु समुदार्लाई परम्परागत थारी पोशाक ववतरण । 
 

वडा नं. ४ 

 वडा लभत्रका ववधालर्ववच कराते प्रततर्ोर्गता सन्चालन 

 कररव ४०० ववधाथी र १०० रु्वा, टोलका प्रतततनर्ध गरर ५०० जनालार्य लागु औिध दरु्यसनी न्रु्तनकरण 
सम्वन्धी अलभमुखखकरण, 

 ततज ववशेि कार्यक्रम सन्चालन, 

 वडा लभत्रका कररव ३७० पोलमा सडक ववत्त जडान तथा ममयत 

 वडाका सवै टोलमा हरेक हप्ता एकपटक फोहरसंकलनको सुतनजस्चतता भएको 
 वडामा ४ जनाले प्रत्र्क्ष रूपमा रोजगारी पाएको 
 वडामा सरसफार्यका कार्यक्रमहरू सन्चालन भएको, 
 ववपद व्र्वस्थापन कोिमा रकम जम्मा भर्य हाल कररव ८ लाख कोिमा रहेको । 

 

वडा नं. ५ 

• नेपाल राजष्ट्रर् आधारभुत ववधालर्मा १ कोठा ररपर्ररङ,आवश्र्क फतनयचर व्र्वस्थापन  ICT सम्बन्धी 
सामाग्रीहरु खररद । 

• र्स वडाका लगभग १०० जना रु्वारु्वततहरूलार्य लागुआिध एच आर्य लभ एड्स वविर्मा प्रलशक्षण साथै गणेश 
चोकमा १ थान सुचनामुलक होडडङ बोडय तनमायण । 

• आमा समुहको २ कोठे भवन रङरोगन प्लाष्ट्टर र एउटा शौचालर् तनमायण । 
• २४ जना अपाङ्ग खाधन्न सामाग्री ववतरण । 
• १७५ वदृ्धवदृ्धाहरुलार्य न्र्ानो कपडा ववतरण कार्यक्रम  
• १३ कृिक पररवारले प्लाजस्टक टनेल ववतरण गरर प्लाजष्ट्टक टनेलमा कृवि उत्पादन कार्य प्रारम्भ। 
• गैरी गाउमा पानी ट्र्ाङ्की तनमायण,गणेश मजन्दर वररपरर ५५ लमटर पक्की तारभार साथै २५ लमटर मेलसनरर 

वाल र नाला ममयत । 
 

वडा नं. ६ 

• कार्ायलर्लार्य थप व्र्वजस्थत बनाउनका लार्ग लस लस क्र्ामरा तथा ववधुततर् हाजजरी जडान कार्य सम्पन्न । 
• लामो समर् देखख वववादमा रहेको शाजन्त टोल ववकास संस्था जस्थत रहेका कररब १५ घरधुरीको ढल तनकासको 

समस्र्ा र सारू लार्यनमा रहेको एकतफी बाुँकी १६० लम. नाला तथा २५ लम. बाटो वप.लस.लस. तनमायण कार्य 
प्रधानमन्त्री तथा मुख्र्मजन्त्र रोजगार कार्यक्रम अन्तगयत र्स विय सम्पन्न भएको छ ।  

• वडामा रहेका सम्पुणय लभत्री तथा वाहर् जाम नालाहरू तनकासका लार्ग गररएको सरसफार्य कार्यले पटक पटक 
भर्यरहने नाला जामको समस्र्ा कम भएको र ढलपानी तनकास ववगत भन्दा केही सहज रूपमा भएको छ । 

• वातावरणमैत्री अलभर्ान अनुरूप सफा र स्वच्छ टोल  तनमायणका लार्ग भगवततटोल र श्री गणेश शाजन्त समाज 
टोल ववकास संस्थामा २२९ वटा  स्टाण्ड पचास प्रततशत लागत सहभार्गतामा  राखखएको छ । २७७ वटा 
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घरधुरीमा स्रोतमै फोहरको न्रु्तनकरणका गनयका लार्ग कम्पोष्ट्ट ववन ववतरण गररएको तथा वातावरण सुधार 
समाजको सहकार्य तथा अक्सफामको आर्थयक सहर्ोगमा १००० थान डजस्वन उपलब्ध भएको मध्रे् ३०१ थान 
ववतरण गररएको छ ।  क्रमागत र्ोजना अनुरूप आ.व.०७५/०७६ को कौलशखेती प्रवद्यदन कार्यक्रम अन्तगयत 
प्रगततनगरटोलववकास संस्थामा पचास प्रततशत लागत सहभार्गतामा  १३१ घरधुरीलार्य दश वटाका दरले गमला,  
ववरूवा तथा मल ववतरण कार्यक्रम सजचालन गररएको  छ । 

• ववश्वभर फैललएको कोरोना भार्यरसको संक्रमणबाट न्रु्तनकरणका लार्ग नेपाल सरकारबाट भएको लकडाउनबाट 
प्रत्र्क्ष प्रभाववत स्थार्य र अस्थार्य वसोवासी गरी पुणय तफय  ३६५ जना , आंलशक तफय  ५९३ जना  र ववधाथी १४ 
जना (जम्मा ९७२ जनाका ४००६ घरपररवारहरू ) लार्य राहात ववतरण गररएको ।  

• सुनौलो हजार हदनका कररब २१५ जना आमाहरूलार्य पौजष्ट्टक आहारा सम्बजन्ध सामाग्री हस्तान्तरण सहहत 
सचेतनामुलक कार्यक्रम सजचालन  ।  

• रामजानकी टोलववकास संस्था जस्थत रहेको वपपल चौतारी नजजक SNV नेपाल सुँगको साझेदारीमा स्माटय 
सावयजतनक शौचालर् ववर्धवत रूपमा सजचालन भएको ।  

• राधेश्र्ाम मजन्दर तथा गोल बजार जाने बाटोमा कल्भटय तनमायण । 
•  ज्रे्ष्ट्ठ नागररक कार्यक्रम अन्तगयत १२१ जना बदृ्दबदृ्दालार्य कम्वल ववतरण ।  

 

वडा नं. ८ 

१. र्स वडामा स्थाई बसोबास गने महहला सुत्केरी भएमा सुत्केरी भएको ३५ हदन लभत्र जन्म दताय गराएमा  सुत्केरी 
भत्ता स्वरुप रु १०००/- रकम उपलब्ध गराउदै आएको । 

२. र्स वडामा नगरपललका र  नावप कार्ायलर्को सहकार्यमा पुन नावप गरर गुरुर्ोजनाका सडकहरुमा लगत कट्टा 
प्रकृर्ा साववक ९ न वडामा सम्पन्न गरी साववक १०मा अगाडड बढेको । 

वडा नं. १० 

 वडा उज्र्ालो कार्यक्रम अन्तगयत प्रत्रे्क वस्ती र सडकहरुमा सडक ववत्त जडान गरर बाहै्र महहना ममयतको 
व्र्वस्था गररएको 

 महहला स्वास््र् स्वरं् सेववकाहरुको स्वास््र् ववमा 
 प्लाजष्ट्टक न्रू्तनकरण सम्बजन्ध चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरेको र टोल ववकास संस्थाहरुसंग समन्वर् 

गरर सरसफार् संचालन गरेको । 
 शहरी स्वास््र् केन्रमा स्वास््र् ल्र्ाव स्थापना गरर संचालनमा ल्र्ाएको 
 पूवायधारका र्ोजनाहरुमा उपभोक्ताहरुको अतनवार्य लागत सहभार्गता कार्ायन्वर्नमा ल्र्ार्एको 

 

वडा नं. ११ 

 वडा गौरव आर्ोजना माफय त कार्ायलर्को नाममा जग्गा खररद गदाय गत आ.व. मा भुक्तातन हुन वाुँकी रु. 
३१०००००।– भुक्तातन गररएको । 
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 वडा उज्र्ालो कार्यक्रम अन्तगयत प्रत्रे्क वस्ती र सडकहरुमा सडक ववत्त जोडडएकोमा वस्ती नै उज्र्ालो 
भएको ।  

 वेमौसमी तरकारी खेततका लार्ग १०० पररवारलाई ५० प्रततशत अनुदानमा टनेल ववतरण गरीएको । 
 र्स वडा अन्तगयतका दरु्वटा माध्र्ालमक ववद्र्ालमा वालल ववज्ञान र पशु ववज्ञानका लार्ग दरु्वटा डडपवोररङ्ग 

तनमायण भर् पानीको सहज आपुततय भएको । 
 गररव तथा ववपन्न वगयका २९ पररवारलाई आर्आजयन वदृ्र्धका लार्ग वाख्रा ववतरण गररएको 
 कोलभड-१९ का कारण वन्दावन्दीमा परी जीववकोपाजयनमा समस्र्ा परेकाहरुलार् राहत ववतरण 

 

वडा नं. १२ 

 कृिकहरुको ५० प्रततशत लागत सहभार्गतामा आर्थयक ववकास के्षत्र अन्तरगतका ववववध कार्यक्रमहरु संचालन 
गररएको। 

 लक्षक्षत वगय कार्यक्रम अन्तरगत नौलोटोलमा बहुप्रर्ोजनाथय १०० जना सहभागी बस्न लमल्ने हल तनमायण 
गररएको।  

 कोलभड-१९ द्वारा प्रभाववत वडामा भएका अतत ववपन्न पररवार मध्रे् १६२५ घर पररवारलाई राहत ववतरण 
गने कार्य सम्पन्न भएको। 

 

वडा नं. १३ 

• वडामा संचाललत र्ोजनाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गनय सक्दो प्रर्ास गरेको । 
• आन्तररक स्रोत वहृदयका लार्ग वडास्तरमै उध्धोग, फमय, पसल तथा अन्र् के्षत्र वडामै दताय गने कार्य गररएको। 
• वडाबाटै अनलार्न घटना दताय र राजश्व असुलल कार्यलाई तनरन्तरता हदर्एको । 
• ववश्वव्र्ापी रुपमा फैललएको कोरोना भार्रस कोलभड १९ बाट प्रभाववत स्थानीर्बासीहरु तथा कृिकहरुलार् 

आवश्र्क पने राहत का साथै कृवि सामाग्री, ववउववजन प्रदान गरी कृिकहरुको मनोवल उच्च राखे्न कार्य 
गरेको । 

वडा नं. १४ 

१ सभाबाट जस्वकृत सम्पुणय आर्ोजना तथा कार्यक्रम आ व लभत्र सम्पन्न । 
२ आर्ोजना तथा कार्यक्रम सजचालन गदाय सबै सुँग समन्वर् गरर काम गरेको । 
३ वडामा रहेका व्र्सार्ी हरुसुँग व्र्वसार् दताय गनय अवश्र्क उत्पेरणा प्रदान गरी दताय गरेको । 
४ वडाबाट अतघल्लो अ व को तुलनामा बहढ राजस्व संकलन 

 

वडा नं. १६ 

ववश्वमहमारीका रुपमा फैललएको कोलभड—१९ कोरना भाईरस सम्बन्धी जनचेतना मुलक संदेश प्रसारप्रसार गदै हाल 
सम्म वडा वासीमा कोरना भाईरसको संक्रमण नभएकोले उक्त कार्य नै गौरवको कार्य भएको छ । 
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