
गत आर्थिक वषि २०७६/०७७ को वार्षिक 
तथा चार ुआर्थिक वषि २०७७/०७८ को 

प्रथभ चौभार्सक अवर्धको 

प्रगर्त सभीऺा 
 

२०७७/०६/३० गते शकु्रफाय 
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प्रस्तरु्तका र्वषमहरु 

 नगयऩार्रकाको ऩरयचम 
 आ.व २०७६/०७७ को सभग्र प्रगर्तको अवस्था (बौर्तक तथा र्वत्तिम) 
 अनकुयणीम कामिहरु तथा उल्रेखनीम उऩरब्धीहरु 
 आ.व. २०७७/०७८ को ऩर्हरो चौभार्सकको प्रगर्तको अवस्था (बौर्तक 

तथा र्वत्तिम) 
 सभस्मा तथा चनुौर्तहरु 
 अऩेऺा एवभ ्सझुावहरु 

 



नगयऩार्रकाको नक्शा 



नगयऩार्रकाको ऩरयचम 

 कुर ऺेत्रपर: १०२ वगि र्क.भी. 

 जनसॊख्मा: २९५१९ ( जनगणना, २०६८) 

 घयधयुी सॊख्मा: ६५८४(२०६८) साऺयता घयधयुी सवेऺण २०७५ 
अनसुाय ७३९५ 

 जनघनत्व: २८९.४१ प्रर्त वगि र्क.भी.  

 नगयऩार्रका केन्द्र: बकुण्डेफेशी 

 वडा सख्मा: ११ 

 

 

 



 उचाई: सभनु्द्र सतहफाट ८३५ र्भटय (चायसम पाॉट)  देत्तख २०१० 
र्भटय (कानऩयु काराऩानी) सम्भ 

 बौगोर्रक अवत्तस्थर्त: 

८५ र्डग्री ३६ र्भनेट ४४.६ सेकेण्ड देत्तख ८५ र्डग्री ३९ र्भनेट ४३.८ 
सेकेण्ड ऩवुॉ देशान्द्तयसम्भ 

२७ र्डग्री ३४ र्भनेट १३.२ सेकेण्ड देत्तख २७ र्डग्री ३४ र्भनेट ५७.८ 
सेकेण्ड उियी अऺाॊश सम्भ 



 र्सभाना: ऩूविभा तेभार गाॉउऩार्रका, ऩत्तिभभा धरु्रखेर य ऩनौती 
नगयऩार्रका, उियभा ऩाॉचखार नगयऩार्रका य धरु्रखेर नगयऩार्रका य 
दत्तऺणभा योशी गाॉउऩार्रका, फेथानचोक गाउॉऩार्रका 

 दयुी: काठभाडौंफाट ५० र्क.भी. ऩूवि, धरु्रखेरफाट २० र्करोर्भटय ऩूविभा 
 हावाऩानी: भध्मभ सभत्तशतोष्ण 
 भखु्म जात-जाती: फाह्रभण, ऺेत्री, ताभाङ्ग, नेवाय, भगय, बजेुर, दनवुाय, 
सोही अनसुाय बाषा सभेत, 

 साऺयता: ९६ प्रर्तशत,(साऺयता घयधयुी सवेऺण २०७५ अनसुाय)  



hgzlQmsf] df}h'bf cj:yf 
 नगयऩार्रकाको दयफन्द्दी ३८ जना, वडा कामािरमको दयफन्द्दी २२ जना गयी जम्भा 

६० जना   

 सभामोजन/रोक सेवा फाट र्सपारयस बई आएका कभिचायीहरु: ३५ 

 स्थानीम तहभा कामियत बई सभामोजन बएका कभिचायीहरु: ४ (१ जना कामािरम 
सहमोगी सर्हत) 

रयक्त: २५ जना  

 नगयऩार्रका य वडा कामािरमभा अर्त आवश्मक यहेका र्वषमगत ऺेत्र तथा शे्रणी 
र्वर्हन (कामािरम सहमोगी, चौकीदाय, सवायी चारक आदद) ऩदभा ४७ जना कयाय 
तथा ज्मारादायी कभिचायीफाट कामिसम्ऩादन बएको । 



आर्थिक वषि २०७६/०७७ फजेट र्वर्नमोजन 

 

 कुर फजेट: 87,35,17,073/45 
 चार:ु 40,49,93,722/00  
 ऩुॉजीगत: 46,85,23,351 

चार ुअन्द्तगित नगयऩार्रका सॊचारन खचि, त्तशऺक तरफ बिा, शशित कामिक्रभहरु 
ऩूॉत्तजगत अन्द्तगित नगयऩार्रका र्वर्बन्न मोजनाहरु 

 



याजश्वको र्ववयण 

र्स.नॊ. अनभुार्नत याजश्व हार सम्भ याजश्व 
शाखाफाट सॊकरन 

बएको र्वर्वध याजश्वहरु 

न्द्मून (%) 

१ ७,००,००,००० ५,८०,९१,९१८.७५ ११९०८०८१.२५ 
(१७%) 



याजश्वको र्वस्ततृ र्ववयण 

र्स.नॊ. आमको त्तशषिक सॊकर्रत यकभ 

१ एकीकृत सम्ऩर्त कय २२,१२,६२५.३६ 

२ बरू्भकय/भारऩोत ५,६६,८६८.६९ 

३ घयवहार कय ५,५३,५१४.२० 

४ सयकायी सम्ऩर्तको वहारफाट प्राप्त आम १,८०,००० 

५ अन्द्म र्वक्रीफाट प्राप्त यकभ ४,०२,८०० 

६ अन्द्म सेवा शलु्क तथा र्वक्री ४,५२,०३,५१३ 

७ अन्द्म प्रशासर्नक सेवा शलु्क ३,८५,७८५ 

८ नक्साऩास दस्तयु १६,४०,३६०.३४ 



र्स.नॊ. आमको त्तशषिक सॊकर्रत यकभ 

९ र्सपारयस दस्तयु १८,३२,५८० 

१० व्मत्तक्तगत घटना दताि दस्तयु १,८९,११५ 

११ 
नाता प्रभात्तणत दस्तयु ५,७४,०४८ 

१२ अन्द्म दस्तयु ६,३९,४८१.१६ 

१३ व्मवसाम यत्तजस्रेसन दस्तयु २९,२४,०८३ 

१४ अन्द्म ऺेत्रको आम ७,४३,८८४ 

१५ न्द्मार्मक दण्ड, जरयवाना य जपत ३,५६६ 

१६ प्रशासर्नक दण्ड, जरयवाना य जपत ३९,६९५ 

जम्भा ५,८०,९१,९१८.७५ 



र्विीम प्रगर्त 

शीषिक वार्षिक फजेट र्वर्नमोजन खचि 
 

खचि प्रर्तशत 

१ चारगुत खचि 40,49,93,722.00 30,48,46,148.93 75.27% 

२ ऩुॉजीगत खचि 46,85,23,351.00 36,54,06,654.1 77.99% 

कुर फजेट 87,35,17,073.45 67,02,52,803.03 76.63% 

चार ुअन्द्तगित नगयऩार्रका सॊचारन खचि, त्तशऺक तरफ बिा, शशित कामिक्रभहरु 
ऩूॉत्तजगत अन्द्तगित नगयऩार्रका र्वर्बन्न मोजनाहरु 

 



र्विीम प्रगर्त 
र्स.नॊ. शीषिक र्वर्नमोजन बएको फजेट खचि खचि प्रर्तशत 

 

१ नेऩार सयकाय-सभार्नकयण अनदुान-नगद अनदुान १०,७३,००,००० 9,97,14,962 92.93% 

२ नेऩार सयकाय-शसति अनदुान चार-ुनगद अनदुान 23,61,66,000 22,92,96,128.8 86.14% 

3 नेऩार सयकाय-सभऩयुक अनदुान चार-ुनगद अनदुान ६८,००,००० ६८,००,००० १००% 

४ नेऩार सयकाय-अन्द्म अनदुान चार-ुनगद अनदुान ३,२५,७४,६३२.५० ३,२२,१३,७२५.०० ९८.८९% 

५ फागभती प्रदेश-सभार्नकयण अनदुान-नगद अनदुान १,०१,३४,००० १,०१,३४,००० १००% 

६ फागभती प्रदेश-शसति अनदुान चार-ुनगद अनदुान १,३६,४२,००० १,३५,८०,७०१ ९९.५५% 

७ फागभती प्रदेश-सभऩयुक अनदुान चार-ुनगद अनदुान 

 

२७,३५,६०० - ०% 

८ याजश्व फाॉडपाॉड- फागभती प्रदेश-याजश्व फाॉडपाॉड-
नगद 

३,४१,७१,९६४.९४ ३,४१,७१,९६४.९४ १००% 

९ याजश्व फाॉडपाॉड- सॊघीम सयकाय-याजश्व फाॉडपाॉड-
नगद 

 

५,३४,४०,८६६.८७ ५,३४,४०,८६६.८७ 

 

१००% 

१० त्तजल्रा सभन्द्वम सर्भर्त- अन्द्तरयक श्रोत १,५८,००,००० १,५८,००,००० १००% 

११ आन्द्तरयक श्रोत-आन्द्तरयक श्रोत-नगद ८,८३,६८,९१९.९६ ५,८१,०१,९१८.७५ ६५.७४% 

१२ अन्द्तय सयकायी र्विीम हस्तान्द्तयण/र्वर्बन्न 
कोष/अन्द्म 

२७,२८,८०,३४७ १७,८१,७३,७२२ ६५.२९% 

जम्भा 87,35,17,073.45 67,02,52,803.03 76.63% 



ऺेत्रगत फजेट तथा र्विीम प्रगर्त 

र्स.नॊ. ऺेत्र/उऩ ऺेत्र फजेट खचि 
खचि 

प्रर्तशत(%) 

१ 
कामािरम सञ्चारन तथा 
प्रशासर्नक १२,३०,०८,००० ९,८६,३९,७२१.१६ ८०.१९% 
कामािरम सञ्चारन तथा 
प्रशासर्नक १२,३०,०८,००० ९,८६,३९,७२१.१६ ८०.१९% 

२ आर्थिक र्वकास २,५०,१३,७२५ २,३३,६३,७७४ ९३.४०% 
कृर्ष १,६७,१३,७२५ १,५२,०९,७२६ ९१% 
ऩमिटन २५,००,००० २४,२५,००० ९७% 
सहकायी ३,००,००० ३,००,००० १००% 
जरश्रोत तथा र्सॊचाई ३२,५०,००० ३१,९१,७५९ ९८.४५% 
ऩशऩुन्द्छी र्वकास २२,५०,००० २२,२९,२८९ ९९.०८% 



र्स.नॊ. ऺेत्र/उऩ ऺेत्र फजेट खचि खचि प्रर्तशत(%) 
३ ऩूवािधाय र्वकास २२,२४,७४,६१७.१२ १३,७५,३४,८६० ६१.८२% 

मातमात ऩूवािधाय १३,३१,०६,६१७.१२ ७,००,१६,८३९ ५२.६०% 

बवन, आवास तथा सहयी र्वकास ८,२९,४०,००० ६,४३,४४,२७५ ७७.५८% 

उजाि ३९,२८,००० ३१,७३,७४६ ८०.८०% 
ऩनुर्नभािण २५,००,००० - ०% 

४ सशुासन तथा अन्द्तयसम्फत्तन्द्धत ऺेत्र ५,३१,९४,७९८.३३ ३,८०,६४,३४१ ७१.५६% 

वन ८,००,००० ७,८२,००० ९७.७५% 
र्विीम सशुासन ३,२६,१८,७२२ २,२६,२४,१९१ ६९.३६% 

काननु तथा न्द्माम ३,००,००० १३,८८५ ४.६३% 

शात्तन्द्त तथा सवु्मवस्था २,००,००० १,९०,८३७ ९५.४२% 

श्रभ तथा योजगायी ९,७७,००० ५,२७,००० ५३.९४% 

मोजना तजुिभा य कामिन्द्वमन ७०,००,००० ४३,००,००० ६१.४३% 
वातावयण तथा जरवाम ु ७६,००,००० ५९,७२,४३५ ७८.५८% 
भानफ सॊशाधन र्वकास ५,००,००० ५,००,००० १००% 
र्वऩद व्मवस्थाऩन ३१,९९,०७६.३३ ३१,५३,९९३ ९८.५९% 



र्स.नॊ. ऺेत्र/उऩ ऺेत्र फजेट खचि खचि प्रर्तशत(%) 

५ साभात्तजक र्वकास ४४,९८,२५,९३३ ३७,२६,५०,१०६.८७ ८२.८४% 

साभात्तजक सयुऺा तथा सॊयऺण ९,७४,५५,००० ९,५६,२९,०६० ९८.१३% 

मवुा तथा खेरकुद ५७,९३,५०० ३०,५९,७९७ ५२.८१% 

खानेऩानी तथा सयसपाई ३,६८,५०,५१५ ३,४१,२१,५३८ ९२.५९% 

बाषा तथा सॊस्कृर्त २,८४,१०,००० २,५९,७८,३९५ ९१.४४% 

त्तशऺा १४,९९,१६,५०० १४,२६,६३,५१४.२५ ९५.१६% 

स्वास््म ६,०५,५२,२९५ ६,०५,५२,२९५ १००% 

रैंर्गक सभानता तथा साभात्तजक 
सभावेशीकयण ७,०८,४८,१२३ १,०४,२०,७४४ १४.७१% 

जम्भा ८७,३५,१७,०७३.४५ ६७,०२,५२,८०३.०३ ७६.७३% 



वडाको रार्ग र्वर्नमोजन गरयएको वडागत र्सर्रङ्ग 



वडागत मोजनाको र्ववयण 
वडा नॊ. मोजना सॊख्मा सम्ऩन मोजननाको सॊख्मा प्रगर्त प्रर्तशत 

१ ४० ३४ ८५% 

२ ५ ५ १००% 

३ २२ २२ १००% 

४ २३ २३ १००% 

५ ३१ ३० ९६.७७% 

६ २१ १९ ९०.४७% 

७ १९ १९ १००% 

८ १६ १६ १००% 

९ २३ २३ १००% 

१० २० २० १००% 

११ २५ २२ ८८% 

जम्भा २४५ २३३ ९५.१०% 



० 
५ 

१० 
१५ 
२० 
२५ 
३० 
३५ 
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आर्थिक र्वकास 
 

 (कृर्ष, उद्योग तथा वात्तणज्म, ऩमिटन, सहकायी, र्विीम य योजगायी) 



कृर्ष 
 बकुण्डे परपूर तथा तयकायी फजायको र्नभािण: रु १५ राख रागतभा नगयऩार्रकाको वडा नॊ ७ 

बकुण्डेवेशीभा कृर्ष उऩज सङ्करन केन्द्र र्नभािण गरयएको 

 साना र्सॊचाई कामिक्रभ् वडा नॊ ५ देत्तख १० सम्भ भाटो र्सभेन्द्ट य प्रार्िक ऩोखयीहरु र्नभािण गने 
कामि शरुु बएको 

 कृर्ष आधरु्नर्ककयण कामिक्रभ् नगयऩार्रकाको ११ वटै वडाहरुभा करयफ रु ११ राख रागतभा 
चाप कटय र्वतयण गरयएको, कृर्ष र्वकास शाखाफाट ४८ थान, ऩश ुसेवा शाखा फाट १८ य वडा 
तपि को फजेट फाट वडा नॊ. ९फाट २०, वडा नॊ. १० फाट २० थान य वडा नॊ. ११ फाट ५ थान 
सभेत जम्भा १११ थान चाप कटयहरु ७५% अनदुानभा र्वतयण 

 बकायो सधुाय कामिक्रभ: नभोफदु्ध न.ऩा. वडा नॊ. २,४,६,७,८,९,१०य ११ का करयफ २४ 
कृषकहरुराई भर भतु्र व्मवस्थाऩन सम्फन्द्धी साभाग्री एवॊ तार्रभ ददइएको 

 अभेरयकन पौजी र्कया र्नमन्द्त्रणको रार्ग अनदुानभा सम्ऩूणि वडाका र्कसानराई औषर्ध र्ववयण 

 

 

 



कृर्ष उऩज सॊकरन केन्द्र 



साना र्सॊचाई कामिक्रभ 



कृर्ष साभग्री र्वतयण 



अभेरयकन पौजी र्कया र्नमन्द्त्रण 



ऩश ु
 ३००० गाई, बैंसी तथा फाख्राभा कृर्तभ गबािधान गयाइएको  
 ऩाइरट कामिक्रभका रुऩभा कृषकहरुराई फोमय फोका र्वतयण गरयएको 
 आ.फ.भा ७५ प्रर्तशत अनदुाभा १८ वटा चाप कटय र्वतयण गरयएको 
 र्वर्बन्न सभमभा ऩशऩुारक कृषकहरुराई र्हउॉदे घाॉस सभेत र्वतयण गरयएको 
 र्वश्व येर्वज ददवसको उऩरक्ष्मभा नगय प्रभखु सभेतको उऩत्तस्थर्तभा र्वर्वध कामिक्रभहरु गरयएको 

५००० 

२०००० 

१२५०० 

२००० 

खोयेत 

र्ऩ.र्ऩ.आय 

भ्माकुते चयचये 

यानीखेत 

ऩश ुखोऩ कामिक्रभ 



नगयराई भासभुा आत्भार्नबिय फनाउन फाख्राको नश्ल 
सधुाय गनि ११ वटै वडा फोमय जार्त एक एक फोका 

र्वतयण 



सहकायी र्वकास 

 मस आ.फ. बन्द्दा ऩर्हरे दताि बएका एवॊ सॊघीमता कामािन्द्वमन 
ऩिात मस नगयऩार्रकाभा त्तजम्भेवायी सयेय आएको कुर 
सहकायी दताि सॊख्म १०५ वटा यहेको छ बने मस आ.फ.भा 
जम्भा २ वटा नमाॉ सहकायीहरु दताि बएको 

 सहकायी सॊस्थाहरुसॊग र्नमर्भत अन्द्तयर्क्रमा फैठकहरु फसेको 
र्थमो साथै नगय स्तयीम सॊजार गठन गयी ऩरयचारन गरयएको 
 



सहकायी प्रवद्धिन कामिक्रभ 



 

 

साभात्तजक र्वकास 
 

 (त्तशऺा, स्वास््म, खानेऩानी तथा सयसपाई, सॊस्कृर्त प्रवधिन, रैंर्गक 
सभानता तथा साभात्तजक सभावेशीकयण (भर्हरा, फारफार्रका, 
जेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मत्तक्त, दर्रत, आददवासी 
जनजार्त, भधेशी, भतु्तस्रभ, थारु, अल्ऩसॊख्मक आदद), जनसॊख्मा 
व्मवस्थाऩन) 



 

 

स्वास््म शाखा 
 

 

 १ वटा सयकायी अस्ऩतार, ६ वटा स्वास््म चौकी, १ वटा उऩ-स्वास््म चौकी, ३ वटा 
नगय स्वास््म केन्द्र, २४ वटा गाउॉ घय त्तक्रर्नक, २७ वटा खोऩ केन्द्र, ८२ जना भर्हरा 
स्वास््म स्वमॊ सेर्वकाफाट र्नयन्द्तय स्वास््म सेवा उऩरब्ध गरयएको 

 भेर्थनकोट अस्ऩतारभा पाभेसी सेवा सॊचारन, येर्वज र्वरुद्घको खोऩ  सेवा सॊचारन 

 र्वश्व भहाभायीको रुऩभा पैर्रएको कोयोना बाईयस (कोर्फड-१९) योकथाभ तथा र्नमन्द्त्रणको 
रार्ग र्वर्बन्न स्वास््म सम्फत्तन्द्धत जनचेतना भरुक तथा र्वर्वध अन्द्म कामिक्रभहरु सॊचारन 
गरयएको य सोको रार्ग आवश्मक स्वास््म साभग्री, क्वायेन्द्टाइन य आईसोरेसनको उत्तचत 
व्मवस्थाऩन गरयएको हार सम्भ १३० जना ( ८ जना भर्हरा, १२२ जना ऩरुुष) नगयको 
क्वायेन्द्टाइनभा फसेको, कुर १७ जना (६ भर्हरा, ११ ऩरुुष) कोर्बड-१९ सॊक्रर्भत भध्मे 
७ जना (१ भर्हरा, ६ जना ऩरुुष) नगयको आईसोरेसनभा याखी उऩचाय गरयएको 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  नगय ऺेत्रर्बत्र यहेका १ अस्ऩतार ,७ वटा स्वास््म चौकी ,वडा नॊ ८ भा र्ऩऩरटाय 
स्वास््म त्तक्रर्नक सञ्चारनभा यहेको 

 स्वास््म चौकी नबएका वडाहरु जस्तै वडा नॊ २ रकाइने, वडा नॊ ३ र्बडाफायी, वडा 
नॊ ६ चौयङ्गेपेदी तथा वडा नॊ ११ कुरुगाॉउभा आधायबतू स्वास््म केन्द्रहरु र्नभाणि बइ 
स्वास््म सेवाहरु उऩरब्ध गयाइएको 

 श्माभऩाटी स्वास््म चौकी य दाप्चा स्वास््म चौकीको अत्माधरु्नक बवन सभेत मसै 
अफर्धभा हस्तान्द्तयण बइसकेको 

 नगयऩार्रका र्बत्र यहेका २ वटा स्वास््म सॊस्थाहरु भेर्थनकोट अस्ऩतार य दाप्चा 
स्वास््म चौकीभा सञ्चारनभा यहेको सतु्केयी केन्द्रराई नगय तथा सम्फत्तन्द्धत वडाफाट 
गबिवती तथा सतु्केयी आभाहरुराई थऩ सरु्वधाका साथै र्न्शलु्क एम्फरेुन्द्सको सेवा  
सभेत प्रदान गयीदै आएको  



 नगय र्बत्रका २० जना गम्बीय प्रकृर्तको योग रागेका नगयफासीहरुराई 
कामिऩार्रकारे र्नणिम गयी र्फस हजाय औषर्ध उऩचायको रार्ग आर्थिक सहमोग 
गरयएको 

 औषधी तथा औजाय उऩकयण आऩूर्ति 

 वडा नम्फय ०४ त्तस्थत त्तजल्राको एक भात्र सयकायी अस्ऩतार भेर्थनकोट 
अस्ऩतारराई सरु्वधा सम्ऩन्न गरयदै प्रादेत्तशक अस्ऩतारभा रुऩान्द्तयण गरयएको 

 नगय कामािऩार्रकाको र्नणिमफाट वडा नॊ ९ त्तस्थत दाप्चा स्वास््म चौकीराई 
नगयस्तयीम अस्ऩतारभा स्तयोन्नर्त गने कामि प्रायम्ब बएको 

 सम्ऩूणि वडाभा आधायबतू स्वास््म चौकी स्थाऩना गरयएको य वडा नम्फय ०२, ०३, 
०६, ११ भा आधायबतू स्वास््म चौकीको बवन र्नभािणाधीन अवस्थाभा यहेको 

 मस वषि बौगोर्रक रुऩरे र्वकट स्थानहरु वडा नम्फय ०८ को र्ऩऩरटाय य वडा 
नम्फय ०५ को सातभूर फोहोयेभा आधायबतू स्वास््म चौकी फनाउने मोजना यहेको  



 एम्फरेुन्द्स सेवा सञ्चारनराई थऩ र्वस्ताय गनि नमाॉ एम्फरेुन्द्स खरयद प्रकृमा अगार्ड फढाइएको   

 आॉखाभा भोर्तर्वन्द्द ुबएका तथा श्रवणशत्तक्त कभ बएका र्फयाभीहरुराई उऩचायभा र्नशलु्क उऩचायको 
व्मवस्था र्भराइएको 

 ऩूणि खोऩ सरु्नत्तितता तथा ददगोऩना कामिक्रभराई र्नयन्द्तयता ददई साथै खोऩ कामिक्रभराई अझै 
प्रबावकायी फनाइनकुा साथै खोऩभा सफैको ऩहुॉच फढाइएको  

 भात ृतथा त्तशश ुस्थास््मको अवस्थाराई सदुृढ गदै र्नमर्भत गबिजाॉच, सतु्केयी जाॉच तथा स्वास््म केन्द्रभा 
सत प्रर्तशत प्रसतुी गयाउने अर्बमानभा जोड ददइएको, चौर्वस घण्टे सतु्केयी सेवा केन्द्रराई र्नयन्द्तयता 
ददइएको 

 गयीफ तथा र्वऩन्न नागयीकको स्वास््म उऩचायको रार्ग र्नत्तित भाऩदण्ड र्नभािण गयी आर्थिक सहमोग 
गरयएको  

 भर्हरा स्वास््म स्वमॊसेर्वकाको बरू्भकाराई अझै प्रबावकायी फनाउॉदै टोरटोरभा स्वास््म आभा 
सभूहको फैठक सञ्चारन, फच्चाको तौर अनगुभन य फार ऩोषण कामिक्रभराई प्रबावकायी कामािन्द्वमन 
गरयएको, भर्हरा स्वास््म स्वमॊसेर्वका प्रोत्साहन कामिक्रभराई र्नयन्द्तयता ददइएको 



 गाउॉघय त्तक्रर्नक तथा खोऩ त्तक्रर्नकको सेवाराई र्नमर्भत, प्रबावकायी, सहबार्गतात्भक 
एवॊ गणुस्तयीम फनाउनका साथै आवश्मक पर्निचय तथा औजाय उऩकयणको व्मवस्था 
गरयएको, शहयी स्वास््म केन्द्र, स्वास््म चौकी, अस्ऩतारहरुको सेवाराई सदुृढीकयण गयी 
गणुस्तयीम य प्रबावकायी सेवा सञ्चारन गनि आवश्मक वातावयण फनाउॉदै रर्गएको  

 नेऩार सयकायरे र्न्शलु्कर्वतयणका रार्ग तोकेका औषधीराई र्नयन्द्तय आऩूर्तिको 
व्मवस्था र्भराइएको 

 र्नमर्भत रुऩभा स्वास््म सॊस्थाको अनगुभन तथा सहमोगात्भक सऩुरयवेऺण गरयएको 
 उत्कृि स्वास््म सॊस्था य स्वास््मकभॉराई ऩयुस्कृत गरयएको  

 र्नजी तथा गैयसयकायी सॊस्थाद्धाया सञ्चार्रत स्वास््म सॊस्थाहरुको आवश्मक भाऩदण्ड 
तमायगयी सोको र्नमर्भत अनगुभन गरयएको  

 बौगोर्रक र्वकटताराई ध्मानभा याखी स्वास््म त्तशर्वयहरु सञ्चारन गरयएको  

 



 स्वास््म व्मवस्थाऩन सचुना प्रणारी (HIMS)राई व्मवत्तस्थत गनि अर्बरेख 
प्रर्तवेदनराई र्छटो छरयतो गनि इन्द्टयनेट सर्हतको कम्प्मटुय प्रणारीराई र्वस्ताय 
गरयएको  

 स्वास््म सॊस्थाको बवन र्नभािण, भभित सधुाय तथा र्वद्यतु, खानेऩानीको र्नमर्भत 
आऩूर्तिको साथै आवश्मक औजाय उऩकयणको व्मवस्था गरयएको  

 गैय सयकायी सॊस्थाहरुरे सञ् चारन गने स्वास््म कामिक्रभहरुभा दोहोयोऩना आउन 
नददन एकद्धाय नीर्त अवरम्फन गरयएको 

  “एक र्वद्यारम एक नसि” कामिक्रभको सरुुवात गरयएको 
 भहाभायीजन्द्म योग तथा प्रकोऩ ऩिात देत्तखने स्वास््म सभस्माको व्मवस्थाऩन गनि 
सभदुामस्तयीम आकत्तस्भक प्रर्तकामि सभूहको ऺभता अर्बवरृ्द्ध गदै आकत्तस्भक औषधी 
तथा साभाग्रीको व्मवस्था गरयएको  

 



कोयोना बाईयस (कोर्फड-१९) योकथाभ तथा 
र्नमन्द्त्रण 



कोयोना बाईयस (कोर्फड-१९) योकथाभ तथा 
र्नमन्द्त्रण 



क्वायेन्द्टाइन तथा आईसोरेसन स्थर 



कोयोना बाईयस (कोर्फड-१९) योकथाभ तथा 
र्नमन्द्त्रण 



कोयोना बाईयस (कोर्फड-१९) योकथाभ तथा 
र्नमन्द्त्रण 



स्वास््म साभाग्री हस्तान्द्तयण कामिक्रभ 
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नगयको क्वायेन्द्टाइन य आईसोरेसन स्थर 
अनगुभन 



जेष्ठ नागरयकहरुको भोर्तर्वन्द्दकुो सल्मर्क्रमा 



वहृत स्वास््म त्तशर्वय 



गम्बीय प्रकृर्तको योगफाट र्ऩर्डतराई उऩचाय खचि र्वतयण 



स्वास््म सम्फन्द्धी र्नमर्भत फैठक 



भर्हरा स्वास््म स्वमॊसेर्वका प्रोत्साहन कामिक्रभ 



त्तशऺा, मवुा तथा खेरकुद र्वकास 

 नगयऩार्रका अन्द्तगित ३ क्माम्ऩस,  ४० साभदुार्मक र्वद्यारम , ७ सॊस्थागत र्वद्यारम य ४९ 
वटा  वारर्वकास केन्द्र सञ्चार्रत 

 शैत्तऺक सत्र २०७६ भा वारर्वकास केन्द्रभा ८३२,आधायबतु तह (१-५) -४३१, (६-८) -१२२५, य 
भाध्मर्भक तह (९-१०) -७९३, (११-१२) -२८६ गयी जम्भा ५५६७ जना र्वद्याथॉहरु अध्ममनयत 

 आ. व. २०७६/७७ भा त्तशऺा तपि  सॊघीम सशति अनदुान १५,७५,१५,०००/- (ऩन्द्र कयोड 
ऩचहिय राख प्रन्द्ध हजाय), नगयऩार्रका तपि  १,०५,५५,५००/- (एक कयोड ऩाॉच राख ऩचऩन्न 
हजाय ऩाॉच सम) गयी जम्भा रु १६,८०,७०,५००/- (सोह्र कयोड असी राख सियी हजाय ऩाॉच 
सम) यकभ र्वर्नमोत्तजत बएकोभा रु. १५,५१,५४,२६०/-(ऩन्द्र कयोड एकाउन्न राख चउन्न हजाय 
दईु सम साठी) खचि बई र्विीम प्रगर्त ९२.३१ प्रर्तशत यहेको 

 कोर्बड- १९ प्रकोऩको कायण देश तथा नगयऩार्रका सभेत रकडाउनको अवस्थाभा यहॉदा यहॉदै ऩर्न 
र्विीम प्रगर्त प्रर्तशत ९२.३१ ऩगु्न ुनगयऩार्रकारे गयेको उल्रेखनीम उऩरब्धी 



 खेरकुद तपि  भेमय कऩ पुटवर सञ्चारन बई वडा नॊ ८ प्रथभ १ 
दितीम य वडा नॊ ९ ततृीम बएका छन ्साथै वडा नॊ ८ को र्ऩऩरटाय 
खेर भैदानभा सभेत पुटवर प्रर्तमोर्गता सञ्चारन बएको 

 नभोफदु्ध नगयऩर्रका त्तशऺा सञ्चारन व्मफस्थाऩन तथा र्नमभन कामिर्वर्ध 
र्नभािण 

 मवुा ऩरयषद् कामिर्वर्ध र्नभािण 

 साऺय नगय घोषणा 
  काठभाण्डौं  र्वश्व र्वद्यारमको रुऩान्द्तयण कामिक्रभरे त्तशऺण र्सकाइ 
सभदुामसॊग जोड्ने र्फषमभा ५ वटा र्वद्यारमभा अध्ममन तथा सहमोग 
गरयएको 



 कोर्बड १९ प्रकोऩको कायण र्वद्यारमभा प्रत्माऺ ऩठन ऩाठन 
र्क्रमाकराऩ सञ्चारन गनि नसर्कयहेको अफस्थाभा फार कऺा देत्तख कऺा 
दशसम्भ र्वषमगत रुऩभा र्सकाइ सहत्तजकयण गरयएको 

 त्तशऺा तथा भानव स्रोत र्वकास केन्द्र द्धाया प्रकात्तशत स्वअध्ममन साभाग्री 
कऺा ४ य ५ राइ अर्बबाफकको सहमोगभा फारफार्रकाहरु राइ घयभा 
नै गरयने त्तशकाइ र्क्रमाकरऩहरु नगयऩार्रकारे आफ्नो स्रोतभा छऩाइ 
गरय फारफार्रकाहरुराइ र्वतयण गनुिका साथै FM Radio भापि त र्सकाइ 
सहत्तजकयण गरयएको 

 साभदुार्मक र्वद्यारमहरुभा अध्ममनयत छात्राहरुको रार्ग र्नशलु्क 
सेनेटरयप्माड र्वतयण 



 नाङशार एशोर्सएसन को सहमोगभा १५ र्वद्यारमहरुभा EGRP कामिक्रभ राग ु
गरयएको 

 र्वद्यारमभा शौत्तऺक गणुस्तय सदुृढीकयण अन्द्तगित ऩसु्तकारम स्थाऩन २ 
र्वद्यारमहरुभा, ३ र्फद्यारमहरुभा ICT य २ र्वद्यारमभा र्वऻान प्रमोगशारा गयी ८ 
र्वद्यारमहरुभा ६५०००० का दयरे यकभ र्नकासा गयी कामि सम्ऩन्न बइ शौत्तऺक 
गणुस्तय  अर्बफरृ्द्धभा सहमोग ऩगुेको 

 २ वटा र्वद्यारमहरुभा खानेऩानीको सरु्फधा सर्हत शौचारम र्नभािण हनुकुा साथै 
क्रभागत ४ कोठे बवन र्नभािण कामि सम्ऩन्न हनेु क्रभभा यहेको 

 याष्ट्रऩती कऩ खेरकुद प्रर्तमोर्गता सम्ऩन्न 
 मवुा ऩरयषद् गठन गयी मवुा रत्तऺत र्सऩ र्वकास कामिक्रभ सॊचारन गरयएको  
 र्वद्याथॉ र्सकाईराई र्नयन्द्तयता ददन येर्डमो कऺा सॊचारन गरयएको 

 



खेरकुद प्रफद्धिन कामिक्रभ 



याष्ट्रऩर्त यर्नॊङ्ग त्तशल्ड 



साऺय नगय घोषणा 



अर्बबावकत्व ग्रहण 



र्वर्वध शैत्तऺक कामिक्रभ 



नगय मवुा ऩरयषद् गठन 



साभात्तजक सयुऺा तथा व्मत्तक्तगत घटना दताि 
 साभात्तजक सयुऺा बिा ऩूणि रुऩभा अनराइर गयी फैकॊ  भापि त र्वतयण 
गने व्मवस्था र्भराइएको 

 व्मत्तिगत घट्ना दताि ११ वटै वडाभा ऩूणि रुऩभा अनराइर गयीएको 
 साभात्तजक सयुऺा बिा ऩाउने ऩूणि अशि राबग्रार्हहरुराई भोवाइर 
फैर्कङ्ग भापि त बिा र्वतयण गरयएका 

 ३८ राखको फार अऺमकोष स्थाऩना गरयएको  
 जेष्ठ नागरयक काडि (ऩयीचम ऩत्र) र्वतयण बएको  



 १७१९ जना जेष्ठ नागयीकहरुराई रु ६ कयोड १९ राख बिा ददइएको 
 ९७४ एक भर्हराहरुराई फार्षिक रु २ कयोड ३४ राख बिा र्वतयण 
गरयएको 

 ऩणुि अऩाङ्ग बएका करयफ ७० जनाराई रु २४ राख ९९ हजाय बिा 
ददइएको र्थमो बने "ख" वगिका ८७ जना अऩाङ्गहरुराई  रु १६ राख जर्त 
यकभ र्वतयण गरयएको 

 जेष्ठ दर्रत एवॊ दर्रत फारफार्रकाहरु क्रभश् ११९,२४४ जनाहरुराई रु 
२८ राख २८ हजाय य रु ११ राख ६३ हजाय बिा उऩरब्ध गयाइएको 

 कुर बिा ऩाउनेको सॊख्मा ३२१३ यहेको र्थमो बने सो वातको कूर फजेट 
खचि रु ९ कयोड ३५ राख ७७ हजाय ८ सम यहेको 
 



 2076।08।01 भा  एभ.आइ.एस अऩयेटय य र्पल्ड सहामक 
र्नमतु्तक्त 

 ११ वटै वडाहरुभा व्मत्तक्तगत घटना र्ववयण र्कताफको प्रभात्तणकयण 
पायभ र्नभािण तथा सङ्करन गयी यार्ष्ट्रम ऩरयचमऩत्र तथा ऩत्तिकयण 
र्वबागभा रयऩोटि ऩठाइएको 

 र्भर्त २०७६।१२।४ देत्तख २०७६।१२।६ सम्भ र्वबागरे ददएको 
सभात्तजक सयुऺा तथा व्मत्तक्तगत घटना दताि प्रणारी सदुृढीकयण 
सम्फन्द्धी तार्रभभा मस नगयऩार्रकाको कभिचायीराई सहबागी 
गयाइएको 
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आ.फ. २०७६/७७ को साभात्तजक सयुऺा बिा र्वतयण अवस्था 

सॊख्मा यकभ 



 
वडा नॊ 

जन्द्भ भतृ्म ु सम्फन्द्ध र्वच्छेद र्ववाह फसाइ सयाइ जम्भा 
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व्मत्तक्तगत घटना दताि 



जन्द्भ, 290 

भतृ्म,ु 269 
सम्फन्द्ध र्वच्छेद, 8 

र्ववाह, 285 

फसाइ सयाई आउने, 
68 

फसाइ सयाई जाने, 
55 

आ.फ.२०७६।७७ को व्मत्तक्तगत घटना दताि 



िन्द्ि प्रबार्वत ऩरयवायराई सहामता यकभको र्ववयण 

र्स.नॊ. िन्द्ि र्ऩर्डतको नाभ आर्थिक सहामता र्रनकेो नाभ वडा 
नॊ. 

आर्थिक सहामताको 
र्कर्सभ 

प्राप्त यकभ 

१ कृष्ण नाथ 
त्तचभौरयमा 

त्तशव नाथ त्तचभौरयमा/सर्वना 
त्तचभौरयमा 

०४ औषर्ध उऩचाय रु. ३०,००० 

२ र्वदयु प्रसाद 
र्सरवार 

योहोणी प्रसाद र्सरवार ०४ औषर्ध उऩचाय रु. ३०,००० 

३ ऩूणिभान ताभाङ प्रभ ताभाङ ११ औषर्ध उऩचाय रु. ३०,००० 

४ प्रभे कुभायी राभा प्रभे फहादयु ताभाङ ११ औषर्ध उऩचाय रु. ३०,००० 

५ सनत शे्रष्ठ ददर्रऩ शे्रष्ठ ०९ औषर्ध उऩचाय रु. ३०,००० 

६ र्भन कुभायी राभा हरय फहादयु ताभाङ ०९ औषर्ध उऩचाय रु. ३०,००० 

७ र्छरयङ्ग ताभाङ भाइरी ताभाङ ०९ औषर्ध उऩचाय रु. ३०,००० 

८ अजुिन फहादयु राभा ऩूत्तणिभामा राभा ०९ औषर्ध उऩचाय रु. ३०,००० 

९ कान्द्छा ताभाङ त्तजत फहादयु ताभाङ ०५ औषर्ध उऩचाय रु. ३०,००० 



िन्द्ि प्रबार्वत ऩरयवायराई सहामता यकभको र्ववयण 



व्मत्तक्तगत घटना दताि तथा साभात्तजक सयुऺा सम्फत्तन्द्धत 
तारीभ 



भर्हरा, फारफार्रका, अऩाङ्ग, जेष्ठ नागयीक तथा रत्तऺत वगि 
 नगयऩार्रकारे भर्हरा सशत्तक्तकयण एवॊ भूरप्रबार्वकण गने ददघिकार्रन एवॊ फार्षिक नीर्तहरु जायी 

गयेको छ, सो ऩयुा गनिको रार्ग र्वर्बन्न कामिक्रभहरु प्रत्मेक वडा य वस्तीफाट तम गयेय कामिक्रभ 
सञ्चारन गयी भर्हराहरुराई हयेक ऺेत्रभा सऺभ फनाउने नगयको रक्ष्म यहेको  

 २६ जनाराई र्सराई कटाई तार्रभ सञ् चारन गरयएको 
 भर्हरा प्रत्तशऺण केन्द्रसॊग सभन्द्वम गयी भर्हरा जनप्रर्तर्नर्धहरुराई ३ ददन ेऺभता र्वकास तार्रभ, 

व्मवसार्मक अचाय फनाउन ेतार्रभ १ ऩटक आदी तार्रभहरु ददइएको 
 भर्हरा सशत्तक्तकयण एवॊ भूर प्रवाहीकयणका रार्ग साभरु्हक खेर्त कामिक्रभ, भर्हरा सॊस्थाको 

चौभार्सक अन्द्तयर्क्रमा, भर्हरा र्हॊसा र्वरुद्ध १६ ददवर्सम अर्बमान सञ् चारन, सभात्तजक सयुऺा 
ददवस, भर्हरा साऺयता कऺा सञ् चारन गरयएको 

 नगय प्रभखुको अग्रसयताभा २०७६/१२/१० देत्तख रकडाउन बएको सभमभा ददघि योगी जेष्ठ 
नागयीकहरुराई घयघयभा औषधी र्वयतण कामि बएको 
 



 रैर्ङ्गक र्हॊसा र्नवायण कोष स्थाऩना बएको 

 रैर्ङ्गक र्हॊसा र्ऩर्डतहरुका रार्ग अल्ऩकार्रन आश्रम सेवा केन्द्र सञ् चारन सहमोग गयीयहेको 
 र्नमर्भत रुऩभा फार र्ववाह र्वरुद्धको अर्बमान अन्द्तगित र्वर्बन्न सचुना भूरक तथा सन्द्देशभूरक साभग्री 

तमयी गयी सचुना प्रकाशन/प्रशायण गरयएको 
 फारभैत्री स्थानीम तह प्रोत्साहन कामिक्रभ अन्द्तगित सयसपाई साभग्री खरयद तथा सचुनाभूरक साभाग्री 

र्नभािण एवॊ सम्प्रषेण गरयएको 
 अऩाङ्गहरुको जीवनमाऩन सहज फनाउने उद्देश्मकारार्ग नेऩार अऩाङ्ग भर्हरा सॊघ काभ्र ेतथा यार्ष्ट्रम 

अऩाङ्ग ऩनु्स्थाऩना सभाज नेऩारको सहमोग य सहकामिभा गणुस्तयीम व्हीरचेमय र्वतयण गरयएको 
 र्नमर्भत रुऩभा अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र र्सपारयस सभन्द्वम सर्भर्तको फैठक फसी अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र 

र्वतयण एवॊ त्तशर्वय सञ् चारन गरयएको 
 अर्त अशक्त य अशक्त १७५ व्मत्तक्तहरुराई न्द्मानो कम्भर र्वतयण बएको 

 सफै वडाभा वडास्तयीम अऩाङ्गता सभन्द्वम सर्भर्त गठन गयी ऩरयचारन गरयएको 



क (यातो काडि), ७८ 

ख (नीरो काडि), ८९ 

ग (ऩहेरो काडि), ३४ 

घ (सेतो काडि), १४ 

आ.फ.२०७६/७७ भा अऩाङ्ग ऩरयचमऩत्र र्वतयण सॊख्मा 



अऩाङ्गता बएका व्मत्तक्तहरुराई सहामक 
साभाग्रीहरु र्वतयण 



अऩाङ्गता बएका व्मत्तक्तहरुराई स्वास््म र्सर्वय 



जेष्ठ नागरयक सम्भान कामिक्रभ 



फारफार्रकासॉग सम्फत्तन्द्धत कामिक्रभ 



फारफार्रकासॉग भेमय 



रैंर्गक र्हॉसा र्वरुद्धको अर्बमान 



प्रधानभन्द्त्री योजगाय कामिक्रभ 

• नभोफदु्ध नगयऩार्रका अन्द्तगित यहेको योजगाय सेवा केन्द्रभा आ.फ २०७६/७७ भा 
४०३ जना व्मत्तक्त सूचीकृत बएको, जसभध्मे २१२ जना भर्हरा तथा १९१ जना 
ऩरुुष यहेका 

• प्रधानभन्द्त्री योजगाय कामिक्रभ अन्द्तगित मस नगयऩार्रकाभा काभका रार्ग 
ऩारयश्रर्भकभा आधारयत साभदुार्मक आमोजना सञ् चारन गनि आमोजनाका ऺेत्र य 
प्रकाय सभेत तोकी सूत्रद्धाया १६ राख ९३ हजाय फजेट सशति अनदुानका रुऩभा 
हस्तान्द्तयण बएको य उक्त र्वर्नमोत्तजत फजेटफाट वडा नॊ. १,३,७ य १० भा १/१ 
वटा गयी जम्भा ४ वटा र्वर्बन्न साभूदार्मक आमोजनाभा जम्भा ३९  सूचीकृत बएका 
वेयोजगाय व्मत्तक्तहरुराइ कुर १३१४ ददनको योजगायी उऩरव्ध गयाईएको, औषत 
प्रर्तव्मत्तक्त योजगाय ददन हेदाि एक जना व्मत्तक्तरे औषतभा ३३.६९ ददनको योजगायी 
ऩाएका 



र्स.नॊ. आमोजनाको नाभ प्रदान गरयएको 
योजगाय 
व्मत्तक्तको सॊख्मा 

कुर योजगायी 
ददन 

औषत योजगायी 
ददन 

१ काल्रेको फाॉध र्नभािण १० ३३९ ३३.९ 

२ चरुवा भैदान देखी सेर्तदेर्व 
सडक र्नभािण 

१० ३४० ३४ 

३ हकि ऩयु र्सढी ॊ र्नभािण १० ३३८ ३३.८ 

४ वडा केन्द्रका उिय बागका 
खानेऩानी मोजना 

९ २९७ ३३ 

  जम्भा ३९ १३१४ ३३.६९ 

• ४ वटा र्वर्बन्न साभूदार्मक आमोजनाभा जम्भा १६ राख ४८ हजाय १ सम ९४ 
खचि बई ४४ हजाय ८ सम ५ रुऩैमा केत्तन्द्रम सॊत्तचत कोषभा र्पताि बएको 
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वडा नॊ 

भर्हरा ऩरुुष 







गयीफ घय ऩरयवाय ऩर्हचान तथा ऩरयचमऩत्र र्वतयण कामिक्रभ 

• नगयऩार्रकाभा आ.फ २०७५। ७६ भा १ जना सऩुरयवेऺक तथा ६ जना गणक 
र्नमूत्तक्त गने य उर्नहरुराई तार्रभ ददने कामि गरयएकोभा आ.फ २०७६।७७ भा 
सम्ऩूणि वडाहरुभा घयधयुी सवेऺण सम्ऩन्न गरयएको 

• प्रत्मेक वडाभा गणकहरुरे सङ्करन गयेका घयऩरयवाय सॊख्माको त्माङ्क 

वडा नॊ. जम्भा घय क्रभसॊख्मा जम्भा ऩरयवाय क्रभसॊख्मा 
१ ३८८ ३८८ 

२ ७७५ ७८५ 

३ ६२९ ६२९ 

४ ५४५ ५४८ 

५ ७९० ७९० 

६ २९७ ३०२ 

७ ६९१ ७०२ 

८ ५९९ ६१२ 

९ ५७५ ५८२ 

१० ४३४ ४४२ 

११ ५९७ ५९९ 



गरयफ घय ऩरयवाय ऩर्हचान कामिक्रभ 



सॊस्कृर्त प्रवद्धिन तथा सॊयऺण 



 

 

ऩूवािधाय र्वकास 
 

 (सडक, ऩरु तथा झोरुॊगे ऩरु, र्सॊचाई, बवन तथा सहयी र्वकास, 

उजाि, रघ ुतथा साना जरर्वद्यतु, वैकत्तल्ऩक उजाि, सॊचाय) 



बौर्तक तथा ऩूवािधाय र्वकास 

 नगयका ४ वटा यणनैर्तक सडकहरुको कारो ऩते्र गने काभ सचुारु 

 नगयऩार्रकाको भखु्म प्रशासकीम बवनको र्नभािण सम्ऩन्न गने कामि ठेक्काफाट व्मवस्था गरयएको 

 सफै वडा कामािरमको प्रशासकीम बवन र्नभािण गने मोजना अनरुुऩ मस फषि वडा नॊ ३, ६ य ११ को र्नभािण 
ठेक्का फन्द्दोफस्त बइ र्नभािण सम्ऩन्न हनेु चयणभा यहेकोछ। साथै आगाभी आ.फ.भा थऩ ५ वडा कामािरम बवन 
र्नभािण गने रक्ष्म र्रइएको छ। 

 प्रत्मेक वडाभा फारभैत्री ऩाकि , स्भतृी ऩाकि , र्ऩकर्नक स्ऩट, चौतायो, ऩोखयी, खेरभैदान, ऩसु्तकारम, सॊग्रहारम, 

मोगकेन्द्र आदद स्थाऩना गदै रर्गएको  

 नेऩार प्रशासर्नक प्रत्तशऺण प्रर्तष्ठानको आवासीम तार्रभ केन्द्र र्नभािण कामि प्रायम्ब गनि आवश्मक वातावयण 
तमाय गरयएको, उक्त कामिको रार्ग प्रदेश सयकायफाट ऩहुॉच भागि र्नभािणको रार्ग फजेट प्राप्त बएको 



सडक 

 त्तजल्रा स्तयीम तथा नगयस्तयीम मातामात गरुुमोजनाभा ऩयेका सडकहरु तथा वडा 
कामािरमफाट नगयऩार्रकासम्भ जोड्ने सडकराई फाहै्र भर्हना सवायी साधन चल्न 
सक्ने फनाउने नीर्त अनसुाय भभित एवॊ व्मवस्थाऩनका कामि सम्ऩन्न गरयएको 

 नेऩार सयकाय सहयी र्वकास तथा बवन र्नभािण र्वबागफाट सञ्चार्रत सहयी 
र्वकासका मोजना अन्र्तगत ४ वटा सडक (बकुण्डे तल्रो हर्टमा र्ऩऩरटाय सडक, 
बकुण्डे आभॉ व्मायेक ऐसेर ुचौय दाप्चा सडक, नौर्वसे काके्र सडक य श्रीयाभ वत्तस्त 
फचु्चाकोट सडक) भा कारोऩते्रको काभ सम्ऩन्न  



ऩूवािधाय तपि को उल्रेखनीम मोजनाहरुको र्ववयण 

• वडा नम्फय ०३, ०६, ११ को वडा कामािरम र्नभािणको रार्ग फोरऩत्र आह्वान बई र्नभािणाधीन अवस्थाभा 
यहेको 

• वडा नम्फय ०२, ०७, ०८, ०९, १० वडा कामािरम र्नभािणको रार्ग फोरऩत्र आह्वानको अत्तन्द्तभ तमायीभा 
यहेको 

• र्व.र्ऩ. हाईवे र्हयको ऩसर भथयुाऩाटी सडक, रासकोट पुर्रभ डाॉडा सडक वडा नॊ.५, बकुण्डे तल्रो हर्टमा 
र्ऩऩरटाय सडक, र्व.र्ऩ. हाइवे जनकल्माण सडक वडा नॊ. २ र्नभािण 

• नभोफदु्ध नगयऩार्रकाको र्सभाना त्तस्थत वडा नम्फय ०१ भा ऩमिटन ऩूवािधाय कामिक्रभफाट करात्भक शैरीभा 
प्रवेशिाय र्नभािण गरयएको 

• नेऩार प्रशासर्नक प्रत्तशऺण प्रर्तष्ठान र्नभािणका रार्ग DPR तमाय बई IEE  गने कामिको सरुुवात गरयएको 
• नभोफदु्ध नगयऩार्रका र्बत्रको बकुण्डे-आरुफायी चौय-दाप्चा सडक य बकुण्डे-दरर्सॊगे सडकको कारोऩत्र 

कामिको सरुुवात गरयएको 
• फाॉसखकि  रकाईने र्ऩऩरचौय खानेऩानी, भार्थल्रो गहते खानेऩानी रगामत र्वर्बन्न खानेऩानीका मोजना सॊचारन 

गरयएको 
 
 

 



वडागत ऩवुािधाय र्वकासको अवस्था 
वडा नम्फय ०१ 

मोजना 
सॊख्मा 

प्रगर्त (सॊख्मा/ऩटक)  रक्ष्म   प्रगर्त  फार्षिक 
प्रगर्त 
प्रर्तशत 

खचि 
(रु. 

हजायभा
) 

४० 

९ वटा सडक र्नभािण भभित तथा  ८ 
वटा खानेऩानी सधुाय ४  वटा भत्तन्द्दय 
भभित १ खेरभैदान १ वटा घाटेऩार्ट 
१ वटा तार्रभ  

४० ३४ 85% ६६४८ 



वडा नम्फय ०२ 

मोजना 
सॊख्मा 

प्रगर्त   रक्ष्म   प्रगर्त  फार्षिक 
प्रगर्त 
प्रर्तशत 

खचि (रु. 
हजायभा) 

५ 

२ वटा  फहृत खानेऩानी मोजना १ वटा 
पोहोय ब्मफस्थाऩन १ वटा साफिजर्नक 
भभित १ वटा त्तशऺण अनदुान 

५ ५ 100% १५८०० 

वडा नम्फय ०३ 

मोजना 
सॊख्मा 

प्रगर्त   रक्ष्म   प्रगर्त  फार्षिक प्रगर्त 
प्रर्तशत 

खचि (रु. 
हजायभा) 

२२ 

४ वटा सडक र्नभािण भभित तथा  २ वटा 
खानेऩानी मोजना भध्धे ११ राख र्तभार फहृत 
खानेऩानी अनदुान ,  ५  वटा भत्तन्द्दय भभित  ४ 
वटा र्फद्यारम राई अनदुान,१ वटा वडा कामेक्रभ 
बवन र्नभािण,फैकत्तल्ऩक त्तचर्कस्ता मोग प्रत्तशऺण 
ब्मफस्थाऩन २ ,साविजर्नक भभित सडक सपा १ 
,सभाजसेफी गोऩीकृष्ण थाऩा उऩचायखचि १ 

२२  २२ 100 % ८६३९ 



वडा नम्फय ०४ 

 
मोजना 
सॊख्मा 

प्रगर्त   रक्ष्म   प्रगर्त  फार्षिक 
प्रगर्त 
प्रर्तशत 

खचि (रु. 
हजायभा) 

२३ 

१० वटा सडक र्नभािण भभित १ वटा कल्बटि 
र्नभािण,५ वटा खानेऩानी मोजना भध्धे ११ 
राख र्तभार फहृत खानेऩानी अनदुान य ३ 
राख रारदेफी खानेऩानी भहशरु,१ वटा 
भत्तन्द्दय, ४ वटा र्फद्यारम राई अनदुान, 

,साविजर्नक भभित सडक सपा १ , 

२३ २३ 100 % ५०० 

वडा नम्फय ०५ 

मोजना 
सॊख्मा 

प्रगर्त   रक्ष्म   प्रगर्त  फार्षिक प्रगर्त 
प्रर्तशत 

खचि (रु. 
हजायभा) 

३१ 

१६ वटा सडक र्नभािण भभित ४ वटा 
खानेऩानी मोजना भध्धे ११ राख र्तभार फहृत 
खानेऩानी अनदुान, ७ राख कानऩयु खानेऩानी 
भहशरु, ५ राख कोटर्तभार खानेऩानी 
ढुवानी,१ वटा ट्ाॊकी र्नभािण,५ वटा भत्तन्द्दय 
तथा गमु्फा भभित, २ वटा र्सॊचाई ऩोखयी,  
,साविजर्नक भभित सडक सपा १ , 

३१ ३० 96.77 % १२२८० 



वडा नम्फय ०६ 

मोजना 
सॊख्मा 

प्रगर्त   रक्ष्म   प्रगर्त  फार्षिक 
प्रगर्त 
प्रर्तशत 

खचि (रु. 
हजायभा) 

२१ 

५ वटा सडक र्नभािण भभित २ वटा 
खानेऩानी मोजना , ३वटा भत्तन्द्दय भभित, २ 
वटा र्सॊचाई कुरो भभित,  २ फटा घाटेऩार्ट 
र्नभािण , 

२१ १९ 92.36 % ५४६५ 

वडा नम्फय ०७ 

मोजना 
सॊख्मा 

प्रगर्त   रक्ष्म   प्रगर्त  फार्षिक 
प्रगर्त 
प्रर्तशत 

खचि (रु. 
हजायभा) 

१९ ५ वटा सडक र्नभािण भभित २ वटा 
खानेऩानी मोजना , २वटा भत्तन्द्दय भभित एक 
गमु्फा सॊयऺण, २ वटा चौतायो र्नभािण,  २ 
फटा र्सढी र्नभािण ,२ वटा र्फद्यारमभा 
साविजर्नक र्नभािण,१ वटा जेष्ठ नागयीक 
प्रर्तष्ठान पर्नचय ्खरयद सभेत  

१९ १९ 100 % ९९०० 



वडा नम्फय ०८ 

मोजना सॊख्मा प्रगर्त   रक्ष्म   प्रगर्त  फार्षिक 
प्रगर्त 
प्रर्तशत 

खचि (रु. 
हजायभा) 

१६ ५ वटा सडक र्नभािण भभित २ वटा 
खानेऩानी मोजना , १वटा भत्तन्द्दय तथा २ 
गमु्फा सॊयऺण, ३त्तचहान ऩाटॊ र्नभािण, १ 
ऩटक साविजर्नक भभित सडक, 

१६ १६ 100 % ९१३२ 

वडा नम्फय ०९ 

 
मोजना 
सॊख्मा 

प्रगर्त   रक्ष्म   प्रगर्त  फार्षिक प्रगर्त 
प्रर्तशत 

खचि (रु. 
हजायभा) 

२३ ४  वटा सडक र्नभािण भभित २ वटा खानेऩानी 
मोजना , ७वटा भत्तन्द्दय भभित गमु्फा गमु्फा सॊयऺण, 
२ वटा चौतायो र्नभािण,  १ फटा र्सढी र्नभािण ,१ 
वटा साविजर्नक शौचारम र्नभािण,र्नभािण,१ वटा 
ऩोखयी सॊयऺण, छोरय जत्तन्द्भएको आभा ऩोत्सान 
कामिक्रभ १ , 

२३ २३ 100 % ९२५४ 



वडा नम्फय १० 

मोजना 
सॊख्मा 

प्रगर्त   रक्ष्म   प्रगर्त  फार्षिक 
प्रगर्त 
प्रर्तशत 

खचि (रु. 
हजायभा) 

२० ९  वटा सडक र्नभािण भभित ३ वटा 
खानेऩानी मोजना भभित सधुाय , २वटा भत्तन्द्दय 
भभित सॊयऺण, १ वटा स्वास््मचौर्क र्नभािण,  
१ फटा घाटेऩार्ट र्नभािण ,१ वटा साविजर्नक 
भभित सडक ,१ वटा स्कुर अनदुान 

२० २० 100 % ८३०० 

वडा नम्फय ११ 

मोजना 
सॊख्मा 

प्रगर्त   

रक्ष्म  

 प्रगर्त  फार्षिक 
प्रगर्त 
प्रर्तशत 

खचि (रु. 
हजायभा) 

२५ ९  वटा सडक र्नभािण भभित ४ वटा 
खानेऩानी मोजना भभित सधुाय , २वटा भत्तन्द्दय 
नमा र्नभािण, १ वटा जेष्ठ नागयीक सम्भान 
कामिक्रभ,  १ फटा घाटेऩार्ट र्नभािण ,१ वटा 
साविजर्नक भभित सडक ,१ वटा स्कुर 
खेरभैदान,साथै सतु्केयी ऩोत्साहन कामिक्रभ १ 

२५ २२ 88 % ८५६२ 



घय र्नभािण तथा नक्सा ऩास 

 घय नक्सा ऩासको रार्ग दताि बएको सॊख्मा: ५९२ 
 घय र्नभािण सम्ऩन्न बएको सॊख्मा: १४० 
 घयको आॊर्सक र्नभािण सम्ऩन्न बएको सङ्खख्मा: १४ 
 घयको स्थामी अनभुर्त प्राप्त बएको सङ्खख्मा: ३४६ 
 घयको अस्थामी इजाजत प्राप्त बएको सङ्खख्मा: १६७ 
 घय अर्बरेत्तखकयण सङ्खख्मा: २ 
 घय नाभसायीको सॊख्मा: १ 



र्नभािणाधीन नगयऩार्रकाको प्रशासकीम बवन 



र्नभािणाधीन नगयऩार्रकाको वडा कामािरम बवन 



र्नभािणाधीन नगयऩार्रकाको वडा कामािरम बवन 



र्नभािणाधीन आधायबतू स्वास््म चौकी 



करात्भक ऩमिटन प्रवेशिाय 



नगय र्बत्र सॊचार्रत र्वर्वध खानेऩानीका मोजना 



नभोफदु्ध ऩरयसय ऩूवािधाय र्वकास कामिक्रभ 



र्वर्बन्न ऩूवािधाय र्वकास कामिक्रभ 



नगयस्तयीम सडक कारोऩते्र  



sj8{ xn lgdf{0f 



प्रहयी चौकी र्नभािणको रार्ग जग्गा व्मवस्थाऩन 



दर्रत साभदुार्मक बवन त्तशरान्द्मास 



सॊस्कृर्त प्रवद्धिन कामिक्रभ 



j8f g+=@ df :6fkm sn]h lgdf{0fsf] nflu DPR sfo{ ;'? 

  



 

 

वातावयण तथा र्वऩद् व्मवस्थाऩन 
 

 (वन तथा ब-ुसॊयऺण, जराधाय सॊयऺण, वातावयण सॊयऺण, जरवाम ु
ऩरयवतिन, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन, जर उत्ऩन्न प्रकोऩ र्नमन्द्त्रण, 

र्वऩद व्मवस्थाऩन, वारुणमन्द्त्र सॊचारन।) 



• ११ वटै वडाहरुभा एक वडा एक वडा ऩोखयी कामिक्रभ सञ् चारन गरयएको 
• एक वडा एक चौतायी र्नभािण कामिक्रभ सञ् चारन गरयएको 
• जनप्रर्तर्नर्ध ऩदवहारी हॉदा हस्ताऺय गयीएका ३ वटा प्रर्तवद्धताहरु भध्मे 
नगयऩार्रकाराई वातावयणभैत्री वनाउने  य सोर्ह प्रर्तवद्धता ऩयुा गने उदेश्म 
अनरुुऩ नगयऺेत्र र्बत्र र्वगतभा सञ्चार्रत भाऩदण्ड र्वऩरयत तथा अव्मवत्तस्थत 
प्रदषुण जन्द्म उद्योगहरु उद्योगीहरुफाटै ऩेश बएको प्रर्तवद्धता य सोर्ह अनसुायको 
सम्झौता फभोत्तजभ उद्योग र्वस्थाऩन गयी सो ऺेत्रभा प्रधानभन्द्त्री आधरु्नकीकयण 
कृर्ष कामिक्रभ रगामतका कामिक्रभ सञ् चारन गरयएको 

• GGGI(Global Green Growth Institute) सॉगको सहकामिभा नगयको वातावयणीम 
अवस्थाको प्रर्तवेदन तमाय गरयएको य वातावयणभैत्री कामिक्रभहरु सॊचारन 
गरयएको 



• नगय र्बत्रका साविजर्नक जग्गाहरु सॊयऺण गने कामि सरुु गयी जग्गाको रगत सङ्करन प्रायम्ब 
गरयएको 

• प्रकोऩ व्मवस्थाऩन र्वशेष कोष, वातावयण व्मवस्थाऩन र्वशेष कोष स्थाऩना गरयएको 
• नगय स्तयीम तथा वडा स्तयीम र्वऩद व्मवस्थाऩन सर्भर्त गठन गरयएको 
• आकत्तस्भक सेवाका सवायी साधन चार ुअवस्थाभा याखी र्वऩद व्मवस्थाऩन गरयएको 
• नगय स्तयीम ल्माण्डर्पल्ड साईट र्नभािणको रार्ग जग्गा ऩर्हचान गने कामि सरुु गरयएको  
• नगय र्बत्र सॊचार्रत उद्योगहरुराई वातावयणभैत्री फनाउन नगय स्तयीम अनगुभन गयी 

र्नमभानसुाय प्रकृमा अगाडी फढाईएको 
• योजगायी स्थाऩना गनि तथा खानेऩानी सयुऺा नीर्त राग ुगनि नगय र्बत्र सॊचार्रत आमोजनाका 

प्रर्तर्नर्धहरुराई आधायबतु भभित सम्बाय तथा प्रत्तम्फङ्ग तार्रभ सॊचारन गरयएका 
• पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन, र्वऩद व्मवस्थाऩन, वातावयणभैत्री सूचक रगामत सम्फन्द्धी 

अर्बभखुीकयण कामिक्रभ सॊचारन गरयएको 
• नगयऩार्रकाका र्वर्बन्न ऺेत्रभा १६ वटा सडक सौमि फिीको जडान गरयए 



• ईटा बट्टा र्वस्थार्ऩत ऺेत्रभा र्वर्बन्न सॊघसॊस्था रगामतको सहकामिभा र्वर्वध 
कामिक्रभ सञ् चारन गरयएको य हार र्कसानहरुराई र्न शलु्क आरकुो र्वउ र्वतयण, 

२ वटा र्डऩ फोरयङ रगामत कामि सरुु बएको 
• नगयऩार्रकाको र्वर्बन्न ऺेत्रभा साविजर्नक शौचारम र्नभािण 

• नगयऩार्रका नगयऩार्रका वडा नम्फय ०२ भा नगयस्तयीम नभनुा नसियी र्नभािण 
गरयएको 

• र्नमर्भत रुऩभा हप्ताको दईु ददन पोहोयभैरा सङ्करन गयी अस्थामी रुऩभा 
व्मवस्थाऩन गरयएको 

• वैकत्तल्ऩक उजाि प्रवधिन स्वरुऩ र्वर्बन्न स्थानभा सडक सौमि फत्ति जडान 

• वृऺ ायोऩण वषिको सरुुवात 

• र्वऩद् व्मवस्थाऩन तथा र्वऩदफाट र्ऩर्डत करयफ ३० घयऩरयवायराई आर्थिक 
सहमोग गरयएको 



• अल्ऩकारीन पोहोयभैरा केन्द्र स्थाऩना गयी नगयको पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन कामि सरुु गरयएको 
सो अनसुाय १ ददन कुर्हने य १ ददन नकुर्हने गयी हप्ताभा २ ददन पोहोय भैरा सङ्करन गरयएको 
साथै सयसपाई शलु्क राग ुगरयएको 

• वातावयण सॊयऺण, पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन य र्वऩद् व्मवस्थाऩनको कामिका रार्ग व्मवत्तस्थत गनि 
८ वटा र्वर्वध काननु र्नभािण गरयएको (नभोफदु्ध नगयऩार्रकाको वातावयण सॊयऺण सम्फन्द्धभा 
व्मवस्था गनि फनेको ऐन, २०७५, नभोफदु्ध नगयऩार्रकाको पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सम्फत्तन्द्ध ऐन, 

२०७५, नभोफदु्ध नगयऩार्रकाको र्वऩद जोत्तखभ न्द्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५, 
नभोफदु्ध नगयऩार्रकाको र्वऩद व्मवस्थाऩन कोष सञ् चारन कामिर्वर्ध, २०७५, नभोफदु्ध 
नगयऩार्रकाको दभकर सञ् चारन कामिर्वर्ध, २०७६, नभोफदु्ध नगयऩार्रका खानेऩानी तथा 
सयसपाई उऩबोक्ता सर्भर्त व्मवस्थाऩन कामिर्वर्ध, २०७६, नभोफदु्ध नगयऩार्रकाको याहत साभग्री 
र्वतयण कामिर्वर्ध, २०७६ नभोफदु्ध नगयऩार्रकाको र्वऩद् याहत र्वतयण सम्फन्द्धी भाऩदण्ड, 

२०७७) 
• नगय स्तयीम तथा वडा स्तयीम र्वऩद व्मवस्थाऩन कामिआमोजना तमाय गरयएको य प्रत्तशऺण 

कामिक्रभ सम्ऩन्न बएको  



वातावयणभैत्री नगय र्नभािण अर्बमान 

10/19/2020 

https://1.bp.blogspot.com/-cxIJ8xVR1gA/XWZZ1J5EYKI/AAAAAAAAAKI/NSznGQGz73chlIQPE7k-iaP8KreUWN30QCLcBGAs/s1600/itta-udhyog.jpg
https://temalonline.com/wp-content/uploads/2019/08/Bhakunde.jpg


ईटा उद्योग र्वस्थार्ऩत ऺेत्रका र्कसानसॉग छरपर 
कामिक्रभ 



10/19/2020 

ईटा उद्योग र्वस्थाऩन ऩिात नगयफासीफाट धन्द्मवाद ऻाऩन 



याहत र्वतयण कामिक्रभ 



वृऺ ायोऩण वषिको सबुायम्ब कामिक्रभ 



नगयस्तयीम र्वऩद व्मवस्थाऩन सर्भर्तको फैठक 



र्वऩद व्मवस्थाऩन तार्रभ 



आहतराई याहत 



र्वऩद् व्मवस्थाऩन 



योशी खोराभा आएको फाढीभा ऩयेका व्मत्तक्तराई 
गरयएको उद्धाय 



पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन डस्टर्वन र्वतयण 



पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन 



Ps j8f Ps kf]v/L sfo{s|d 



Ps j8f Ps rf}tf/L sfo{s|d 



वातावयण सॊयऺणभा मवुा 



Ps j8f Ps kfs{ sfo{s|d 



एक घय एक परपूरको र्वरुवा अर्बमान 



प्रकोऩ व्मवस्थाऩन र्वशेष कोषभा र्वर्बन्न 
सॊघसॊस्थाहरुफाट सहमोग कामिक्रभ 



प्रकोऩ व्मवस्थाऩनको रार्ग र्वर्बन्न सॊघसॊस्थाफाट सहमोग कामिक्रभ 



प्रकोऩ व्मवस्थाऩनको रार्ग र्वर्बन्न सॊघसॊस्थाफाट सहमोग कामिक्रभ 



प्रकोऩ व्मवस्थाऩनको रार्ग र्वर्बन्न सॊघसॊस्थाफाट सहमोग कामिक्रभ 



प्रकोऩ व्मवस्थाऩनको रार्ग र्वर्बन्न सॊघसॊस्थाफाट सहमोग कामिक्रभ 



 

 

सॉस्थागत र्वकास सेवा प्रवाह तथा सशुासन 
 

 
(भानव सॊशोधन र्वकास, साभान्द्म सेवा व्मवस्थाऩन, सॊस्थागत 
ऺभता र्वकास, याजश्व ऩरयचारन, र्विीम व्मवस्थाऩन, र्विीम 
जोत्तखभ न्द्मूनीकयण, सयुऺा व्मवस्थाऩन, साविजर्नक सनुवुाई, 
साभात्तजक ऩरयऺण, स्थानीम त्माॊक सॊकरन य अर्बरेख 
व्मवस्थाऩन, फेरुज ु पर्छ्यौट, सेवा प्रवाहभा सचुना प्रर्वर्धको 
प्रमोग, सेवा प्रवाहको भाऩदण्ड र्नधाियण, सशुासन प्रवद्धिन, 
अनसुन्द्धान तथा र्वकास य अन्द्मत्र वगॉकयण नबएको ऺेत्र।) 



• मस नगयऩार्रकाभा वडा कामिरम सभेतको कूर दयवन्द्दी सॊख्मा जम्भा 
६२ यहेकोभा जम्भा ११ जना कभिचायीहरु सभामोजन बई ऩदस्थाऩन 
बएको य रयक्त यहेको दयफन्द्दी ऩरयऩरु्ति गनि सॊघीम रोक सेवा आमोगभा 
भाग ऩठाइ सर्कएको 

• दताि चरानी, त्तजन्द्सी, मोजना, हात्तजयी सम्फन्द्धी सचुनाहरु ऩूणिरुऩभा 
online गरयएको छ 

• ठुरो आमोजनाहरुको खरयद प्रकृमा इ टेन्द्डय भापि त गरयएको छ  

• नगयऩार्रकाको कामिक्रभहरुको सचुना जायी गनिका रार्ग electric board 
सञ्चारनभा ल्माइएको 

• आवर्धक सर्भऺा एवॊ साविजर्नक सनुवुाइहरु सभमभा नै सम्ऩन्न बएको  



• नगयऩार्रका तथा प्रत्मेक वडा कामािरमहरुभा नागयीक वडाऩत्र तथा 
फार्षिक मोजनाहरुको फोडि याखी जनताराई ससूुत्तचत गरयएको  

• सचुना अर्धकायी भापि त र्नमर्भत रुऩभा कामिरमको गर्तर्वर्धहरुको 
सचुना प्रकात्तशत गरयएको छ बने र्रत्तखत रुऩभा भाग बएका कानूनिाया 
ददन र्भल्ने सचुनाहरु सम्फत्तन्द्धतराई ददइएको 

• कभिचायीहरुको अनशुासन, सभमको ऩारना कामभ गनि साथै र्तनको 
सभस्मा एवॊ गनुासोहरु सम्फोधन गनि र्नमर्भत रुऩभा स्टाप फैठक 
फसेको 

• कभिचायीहरुको भनोफर उच्च याख्न कामि सम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन 
बिा प्रणारी राग ुगरयएको 

 



• रेखा प्रणारीराई र्वश्वसनीम एवॊ जवापदेही फनाउन sutra.gov.np 

भापि त आवद्ध गयाइ आर्थिक प्रशासनका गर्तर्वर्धहरु यार्ष्ट्रम  तथा 
प्रादेत्तशक रेखाॊकन एवॊ फजेट प्रणारीसॊग सभार्हत बएको 

• आर्थिक प्रशासनका कभिचायीहरुराई त्तजन्द्सी एवॊ खरयदको तार्रभ 
ददइएको 

• आगभी ददनभा सेवाग्राहीहरुराई याजस्व बकू्तानी प्राणारी सभेत online 

payment भापि त गयाउने र्भल्ने गयी व्मवत्तस्थततमायीभा यहेको 
• नभोफदु्ध नगयऩार्रकाको आफ्नै नगय गान, नगय झण्डा य नगय रोगो 

तमाय गरय प्रमोगभा ल्माएको 



10/19/2020 

l8lh6n xflhl/sf] ;''?jft 
 



10/19/2020 

l8lh6n l8:Kn] af]8{ h8fg 
 



10/19/2020 

6f]sg k|0ffln h8fg 
 
 



र्वर्वध कामिक्रभ 

10/19/2020 



फजाय अनगुभन 



नगयफासीराई ससूुत्तचत गदै 



वार्षिक सभीऺा तथा साविजर्नक सनुवुाई 



र्वर्वध ऺभता र्वकास तार्रभ 



अवरोकन भ्रभण 

10/19/2020 

नरे्वका अन्तराष्ट्रिय ष्ट्र्वकाश सहायता मष्ट्न्ि महामष्ट्हम डाग इगं (H.E. Dag-Inge Ulstein), नेपालका लाष्ट्ग नरे्वका राजदुत महामष्ट्हम लासा ष्ट्बयोन (H.E. 

Lasse Bjørn Johannessen), इष्ट्समोडका प्रमुख डेष्ट्भड मोल्देन (David Molden) तथा नरे्वष्ट्जयन राजदुतार्वासका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरु द्वारा नमोबुद्ध 

नगरपाष्ट्लकाको कृष्ट्ि तथा ष्ट्शक्षा के्षिका गष्ट्तष्ट्बष्ट्ध अबलोकन काययक्रम सम्पन्न गररयो! सो क्रममा नमोबुद्ध-४ ष्ट्थथत संसारीदेर्वी आधारभुत ष्ट्बद्यालय तथा 

नमोबुद्ध-६, चरन्गेफेदीमा गररएको जलबायु अनुकुल अगायष्ट्नक तरकारी खेष्ट्त को अबलोकन 



नगय सबा 



नगय स्थाऩना ददवस 



अवरोकन भ्रभण 



नगयको ऩर्हचान 



चार ुआर्थिक वषि 
२०७७/०७८ को प्रथभ 

चौभार्सक अवर्धको 

प्रगर्त सभीऺा 
 

 
es'08]a]zL, sfe|]knf~rf]s 

          



आर्थिक वषि २०७७/०७८ को वार्षिक नगय 
र्वकास मोजना 

आर्थिक वषि २०७७/०७८ को रार्ग सातौं नगय सबाफाट स्वीकृत 
वार्षिक नगय र्वकास मोजना (नीर्त, कामिक्रभ तथा फजेट) 

final book website.pdf


आर्थिक वषि २०७७/०७८ फजेट र्वर्नमोजन 

 

 कुर फजेट: ६९,४७,३४,५४० 
 चार:ु ३९,५६,९०,६७३ 
 ऩुॉजीगत: २९,९,०४३,८६७ 

चार ुअन्द्तगित नगयऩार्रका सॊचारन खचि, त्तशऺक तरफ बिा, शशित कामिक्रभहरु 
ऩूॉत्तजगत अन्द्तगित नगयऩार्रका र्वर्बन्न मोजनाहरु 

 



याजश्वको र्ववयण 

र्स.नॊ. अनभुार्नत याजश्व हार सम्भ याजश्व शाखाफाट सॊकरन 
बएको र्वर्वध याजश्वहरु 

१ ६,२८,००,००० ९५,२८,२६५.७७ 



याजश्वको र्वस्ततृ र्ववयण 

र्स.नॊ. आमको त्तशषिक सॊकर्रत यकभ 

१ एकीकृत सम्ऩर्त कय ७,९७,९३३.२० 

२ बरू्भकय/भारऩोत ९,२६२ 

३ घयवहार कय ८९,५०६ 

४ वहार र्वटौयी कय ४४,२५,३३३ 

५ व्मवसाम यत्तजषे्ट्रशन दस्तयु ७,३१,४०० 

६ अन्द्म कय ५५० 

७ खार्न योमल्टी ३५,५२५ 

८ अन्द्म र्वक्रीफाट प्राप्त यकभ १४,१०० 



र्स.नॊ. आमको त्तशषिक सॊकर्रत यकभ 

९ अन्द्म सेवा शलु्क २६,४७,२५८ 

१० न्द्मार्मक दस्तयु ४४० 

११ 
अन्द्म प्रशासर्नक सेवा शलु्क १५,०१० 

१२ नक्साऩास दस्तयु ३,१८,०४२ 

१३ र्सपारयस दस्तयु २,३२,७६० 

१४ व्मत्तक्तगत घटना दताि दस्तयु १२,७९५ 

१५ नाता प्रभात्तणत दस्तयु २५,१६० 

१६ अन्द्म दस्तयु १,६५,२६८ 

१७ प्रशासर्नक दण्ड, जरयवाना य जपत ७,९२३ 

जम्भा ९५,२८,२६५.७७ 



र्विीम प्रगर्त 

शीषिक वार्षिक फजेट र्वर्नमोजन खचि 
 

खचि प्रर्तशत 

१ चारगुत खचि ३९,५६,९०,६७३ ६,७५,६३,७४९.९० १७.०७% 

२ ऩुॉजीगत खचि २९,९०,४३,८६७ ७४,४१,७५६ २.४९% 

कुर फजेट ६९,४७,३४,५४० ७,५०,०५,५०५.९० १०.७९% 

चार ुअन्द्तगित नगयऩार्रका सॊचारन खचि, त्तशऺक तरफ बिा, शशित कामिक्रभहरु 
ऩूॉत्तजगत अन्द्तगित नगयऩार्रका र्वर्बन्न मोजनाहरु 

 



ऺेत्रगत फजेट तथा र्विीम प्रगर्त 

र्स.नॊ. ऺेत्र/उऩ ऺेत्र फजेट खचि 
खचि 

प्रर्तशत(%) 

१ आर्थिक र्वकास ३,८१,२५,००० ५,०७,१०० १.३३% 

कृर्ष १,५३,२५,००० ६७,१०० ०.४४% 
उद्योग २९,००,००० ० ०% 
सहकायी ३,००,००० ० ०% 
र्विीम ऺेत्र ८५,००,००० ० ०% 
जरश्रोत तथा र्सॊचाई ७७,००,००० ० ०% 
ऩशऩुॊऺी र्वकास ३३,००,००० ४,४०,००० १३.३३% 
बरु्भ व्मवस्था १,००,००० ० ०% 



र्स.नॊ. ऺेत्र/उऩ ऺेत्र फजेट खचि खचि 
प्रर्तशत(%) 

२ साभात्तजक र्वकास ३१,३६,८७,०३१ ५,१५,१८,५६५.८० १६.४२% 

त्तशऺा १८,४९,५२,००० ४,०४,१६,३१७.८० २१.८५% 

स्वास््म ८,१५,६९,००० १,०८,११,२८८ १३.२५% 

खानेऩानी तथा सयसपाई १,४९,७०,८२७ ० ०% 

बाषा तथा सॊस्कृर्त १,२१,९०,००० ९७,००० ०.८% 

रैर्गॊक सभानता तथा 
साभात्तजक सभावेशीकयण ८१,८९,२०४ ५०,००० ०.६१% 

मवुा तथा खेरकुद ४६,२०,००० ० ०% 

साभात्तजक सयुऺा तथा सॊयऺण ७१,९६,००० १,४३,९६० २% 



र्स.नॊ. ऺेत्र/उऩ ऺेत्र फजेट खचि खचि प्रर्तशत(%) 
३ ऩूवािधाय र्वकास १९,२२,९३,५९६ ४०,७२,२५६ २.१२% 

मातमात ऩूवािधाय १२,७७,८३,९६९ ० ०% 

बवन, आवास तथा सहयी र्वकास ५,६७,६९,६२७ ४०,७२,२५६ ७.१७% 

उजाि ८,००,००० ० ०% 
सॊचाय तथा सचुना प्रर्वर्ध १,५०,००० ० ०% 
सम्ऩदा ऩूवािधाय ४५,००,००० ० ०% 
र्वऻान तथा प्रर्वर्ध १८,९०,००० ० ०% 
ऩनुर्नभािण ४,००,००० ० ०% 

४ सशुासन तथा अन्द्तयसम्फत्तन्द्धत ऺेत्र ३,०७,५३,२४० २३,१३,१४० ७.५२% 

वातावयण तथा जरवाम ु ५१,००,००० ४१,५०० ०.८१% 
र्वऩद् व्मवस्थाऩन ५४,००,००० २०,००,००० ३७.०४% 

भानव सॊशाधन ९,००,००० ० ०% 

शात्तन्द्त तथा सवु्मवस्था ३३,००,००० २,२१,६४० ६.७२% 

काननु तथा न्द्माम ५,००,००० ५०,००० १०% 

मोजना तजुिभा य कामािन्द्वमन ५५,५३,२४० ० ०% 



र्स.नॊ. ऺेत्र/उऩ ऺेत्र फजेट खचि खचि प्रर्तशत(%) 

५ कामािरम सॊचारन तथा प्रशासर्नक ११,९८,७५,६७३ १,६५,९४,४४४.१० १३.८४% 

कामािरम सॊचारन तथा प्रशासर्नक ११,९८,७५,६७३ १,६५,९४,४४४.१० १३.८४% 

जम्भा ६९,४७,३४,५४० ७,५०,०५,५०५.९० १०.७९% 



वडाको रार्ग र्वर्नमोजन गरयएको वडागत र्सर्रङ्ग 



वडागत मोजनाको र्ववयण 
वडा नॊ. मोजना सॊख्मा 

१ २० 

२ २३ 

३ १८ 

४ २४ 

५ ३० 

६ २४ 

७ १८ 

८ २१ 

९ १४ 

१० २४ 

११ २५ 

जम्भा २४१ 



कामिक्रभ/मोजनाको प्रगर्त 
र्स.नॊ. कुर कामिक्रभ/मोजना सॊख्मा 

१ ४९३ 



काननु र्नभािण 

कुर काननु र्नभािण बएको सॊख्मा: ५२ 
 ऐन र्नमभावरी र्नदेत्तशका कामिर्वर्ध ददग्दशिन भाऩदण्ड 
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नभोफदु्ध नगयऩार्रकाफाट र्नभािण गरयएका र्वर्बन्न काननुहरुको र्ववयण 

निर्माण भएको कानुनको विवरण.pdf


Goflos k|utL 
s'n d'2fx? #* 

@)&$ ;fndf btf{ d'2fx? !! 

@)&% ;fndf btf{ d'2fx? !^ 

@)&^ c;f/ d;fGt ;Dddf btf{ ePsf] d'2fx? !# 

ldnfkq, d]nldnfk ul/Psf d'2fx? !& 

lhNnf cbfnt l;kmfl/; d'2fx? $ 

vf/]h ul/Psf] d'2fx? @ 

rln/x]sf d'2fx? !% 

     j8fx?df ;fd'bflos d]nldnfk ;]jf s]Gb| lqmoflzn /x]sf, ;"lrs[t d]nldnfk      
     stf{x? %%  hgf 



भेरर्भराऩकतािराई ऩरयचम-ऩत्र र्वतयण 



काननुी सजकताि कामिक्रभ 



जरवाम ुअनकुुर गाउॉ कामिक्रभ 



र्वद्यारम र्सकाई सहजीकयण सम्फन्द्धी छरपर 



मोजना अनगुभन 



नगय वार्षिक र्वकास मोजना ऩसु्तक हस्तान्द्तयण 
कामिक्रभ 
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;d:of tyf r'gf}tL ck]Iff Pj+ ;'emfjx? 

sf]/f]gf efO{/; -sf]la8-!(_ sf] ;Í|d0f / hf]lvd ltg} txsf] ;dGjodf :jf:Yo ;+:yfx?sf] ef}lts ;+/rgfx? ;'wf/ u/L 

hgzlQm / cfjZos 

 ah]6sf] Joj:yf 

txut sfg"gL cGof}ntf  s]Gb|÷k|b]zaf6 sfg"gdf /x]sf] bf]xf]/f]kg x6fpg' kg]{ . 

hgzlQm Joj:yfkgdf ;d:of sd{rf/Lx?sf] lbuf]] Joj:yfkg 

cfGtl/s cfosf] bfo/f ;f3'/f] cfGtl/s cfosf gofF >f]tx?sf] klxrfg ug'{ kg]{  

of]hgf Joj:yfkgdf ;d:of ;fj{hlgs vl/b sfg'g cg';f/ sfo{kfqf] agfO{ ;f] sf] kfngf ug'{ tyf 

u/fpg' kg]{ 

cfly{s tyf ;fdflhs If]qdf nufgLsf]  cefj - s[lif, kz', 

lzIff, :jf:Yo O{TofbL_ 

;fdflhs If]qdf ;zt{ cg'bfg afx]s yk nufgL a9fpg' kg]{ 

s]G› / k|b]zaf6 k|lta4tf u/]sf] /fhZj af+8kmf+8 tkm{sf] 

ah]6 ;a} k|fKt gx'g] 

s]G› / k|b]zaf6 k|lta4tf u/]sf] /fhZj af+8kmf+8 tkm{sf] ah]6 k|fKt x'g' 

kg{] 

;'rgf k|ljlwsf] ;d:of ;]jf lj:tf/ ug{'kg{] 

सभस्मा य सभाधानको उऩामहरु 



 त्तजऻासा ? 



धैमिता य सकृम सहबार्गताको रार्ग धन्द्मवाद। 


