
वार्षिक प्रगति समीक्षा



प्रस्ितुिका र्वषयहरु
 नगरपातिकाको पररचय
 आ.व २०७७/०७८ को समग्र प्रगतिको अवस्था (भौतिक िथा र्वत्तिय)
 चाि ुआ.व. को नीति िथा कायिक्रम
 अनकुरणीय कायिहरु िथा उल्िेखनीय उपिब्धीहरु
 समस्या िथा चनुौतिहरु
 अपेक्षा एवम ्सझुावहरु



नगरपातिकाको नक्शा



नगरपातिकाको पररचय
 कुि के्षत्रफि: १०२ वगि र्क.मी.

 जनसंख्या: २९५१९ ( जनगणना, २०६८)

 घरधरुी संख्या: ६५८४(२०६८) साक्षरिा घरधरुी सवेक्षण २०७५ 
अनसुार ७३९५

 जनघनत्व: २८९.४१ प्रति वगि र्क.मी. 

 नगरपातिका केन्द्र: भकुण्डेबेशी

 वडा सख्या: ११



 उचाई: समनु्द्र सिहबाट ८३५ तमटर (चारसय फााँट) देत्तख २०१०
तमटर (कानपरु कािापानी) सम्म

 भौगोतिक अवत्तस्थति:

८५ तडग्री ३६ तमनेट ४४.६ सेकेण्ड देत्तख ८५ तडग्री ३९ तमनेट ४३.८ 
सेकेण्ड पवुी देशान्द्िरसम्म

२७ तडग्री ३४ तमनेट १३.२ सेकेण्ड देत्तख २७ तडग्री ३४ तमनेट ५७.८ 
सेकेण्ड उिरी अक्षांश सम्म



 तसमाना: पूविमा िेमाि गााँउपातिका, पत्तिममा धतुिखेि र पनौिी
नगरपातिका, उिरमा पााँचखाि नगरपातिका र धतुिखेि नगरपातिका र
दत्तक्षणमा रोशी गााँउपातिका, बेथानचोक गाउाँपातिका

 दरुी: काठमाडौंबाट ५० र्क.मी. पूवि, धतुिखेिबाट २० र्किोतमटर पूविमा
 हावापानी: मध्यम समत्तशिोष्ण
 मखु्य जाि-जािी: बाह्रमण, क्षेत्री, िामाङ्ग, नेवार, मगर, भजेुि, दनवुार, 
सोही अनसुार भाषा समेि,

 साक्षरिा: ९६ प्रतिशि,(साक्षरिा घरधरुी सवेक्षण २०७५ अनसुार) 
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आतथिक वषि २०७७/०७८ बजेट र्वतनयोजन

कुि बजेट: ७४,३१,२८,२७०.००
चाि:ु ४०,७९,१४,४०३.००
पुाँजीगि: ३३,५२,१३,८६७.००



राजश्वको र्ववरण
तस.नं. अनमुातनि राजश्व हाि सम्म राजश्व 

शाखाबाट संकिन 
भएको र्वर्वध राजश्वहरु

न्द्यून (%)

१ ६,००,००,००० ४,१४,२६,४८८.१३ १,८५,७३,५११.८७ 
(३०%)



राजश्वको र्वस्ििृ र्ववरण
तस.नं. आय त्तशषिक नाम संकतिि रकम (रु.)
1 सम्पत्ति कर 29,53,207.98
2 भतुमकर/मािपोि 74,039.00
3 घरवहाि कर 7,96,785.12
4 वहाि र्वटौरी कर 2,36,93,433.00
5 बााँडफााँडबाट प्राप्त हनेु र्वज्ञापन कर 1,10,620.00
6 व्यवसाय रत्तजषे्ट्रशन दस्िरु 25,16,560.00
7 अन्द्य कर 1,860.00
8 सरकारी सम्पत्ति वहािबाट प्राप्त आय 1,80,000.00
9 खानी रोयल्टी 7,57,210.00
10 अन्द्य तबक्रीबाट प्राप्त रकम 7,51,280.00
11 अन्द्य सेवा शलु्क 36,43,015.00
12 न्द्यार्यक दस्िरु 1,440.00



राजश्वको र्वस्ििृ र्ववरण
तस.नं. आय त्तशषिक नाम संकतिि रकम (रु.)
13 त्तशक्षा क्षेत्रको आम्दानी 10,000.00
14 अन्द्य प्रशासतनक सेवा शलु्क 4,31,970.00
15 नक्सापास दस्िरु 13,85,378.37
16 तसफाररश दस्िरु 23,75,980.00
17 व्यत्तक्िगि घटना दिाि दस्िरु 2,07,870.00
18 नािा प्रमात्तणि दस्िरु 2,09,130.00
19 अन्द्य दस्िरु 10,49,326.00
20 न्द्यार्यक दण्ड ,जररवाना र जफि 666.66
21 प्रशासतनक दण्ड ,जररवाना र जफि 51,353.00
22 साना सवारी कर 3,300.00
23 बेरुजु 2,22,064.00

जम्मा : 4,14,26,488.13



र्विीय प्रगति
शीषिक वार्षिक बजेट र्वतनयोजन खचि खचि प्रतिशि

१ चािगुि खचि ४०,७९,१४,४०३.०० ३६,१२,८३,९०४.४३ ८८.५६%

२ पुाँजीगि खचि ३३,५२,१३,८६७.०० २६,८४,५१,९६७.९८ ८०.०८%

३ कुि बजेट ७४,३१,२८,२७० ६२,९४,१४,८७२.४१ ८४.६९%



र्विीय प्रगति
तस.नं. बजेटको स्रोि/िह स्रोि र्वतध र्वतनयोजन भएको

बजेट खचि खचि 
प्रतिशि

१ नेपाि सरकार समातनकरण अनदुान नगद अनदुान १०,७९,००,०००
९,०२,५०,४६
८.६४ 83.64

२ नेपाि सरकार शसिि अनदुान  चािु नगद अनदुान २६,४५,१४,५४०
२४,५९,७४,२
०९.५७ 92.99

३
नेपाि सरकार => 
आन्द्िररक ऋण शसिि अनदुान  चािु नगद ऋण ८,००,००० ७,९८,००४ 99.75

४
नेपाि सरकार => ए
तड र्व/र्प र्व एि शसिि अनदुान  चािु नगद ऋण (बैदेत्तशक)७५,५९,०००

४८,५२,२६०.
३६ 64.19

५
नेपाि सरकार => 
आई तड ए शसिि अनदुान  चािु

सोधभनाि हनेु ऋण 
(बैदेत्तशक) ९१,००,००० ६५,६५,५३१ 72.15

६
नेपाि सरकार => 
आई तड ए/तड र्प तस शसिि अनदुान  चािु नगद ऋण (बैदेत्तशक)२८,३५,००० ० 0

७
नेपाि सरकार => 
एस.एस. तड. र्प. शसिि अनदुान  चािु

सोधभनाि अनदुान
(बैदेत्तशक) ६३,५३,००० ५६,६५,९९५ 89.19

८
नेपाि सरकार => 
एस.एस. तड. र्प. शसिि अनदुान  चािु

सोधभनाि हनेु ऋण 
(बैदेत्तशक) ८९,८३,००० ७२,९३,००० 81.19

९
नेपाि सरकार => 
यरुोर्पयन यतुनयन शसिि अनदुान  चािु

नगद अनदुान 
(बैदेत्तशक) १,४९,००० ० 0

१०
नेपाि सरकार => 
आन्द्िररक ऋण समपरुक अनदुान चािु नगद ऋण ८५,००,००० ८५,००,००० 100



र्विीय प्रगति
तस.नं. बजेटको स्रोि/िह स्रोि र्वतध र्वतनयोजन भएको

बजेट खचि खचि 
प्रतिशि

११ वाग्मिी प्रदेश
समातनकरण 
अनदुान नगद अनदुान १,०१,२०,००० ८३,९२,५९३ 82.93

१२ वाग्मिी प्रदेश
शसिि अनदुान  
चािु नगद अनदुान ३,३०,०३,००० ३,१७,३४,६८५.५३ 96.16

१३ वाग्मिी प्रदेश
र्वषशे अनदुान 
चािु नगद अनदुान ५०,००,००० ४८,२६,९७९ 96.54

१४ वाग्मिी प्रदेश
समपरुक अनदुान
चािु नगद अनदुान ३,००,००,००० २,७०,२९,१७१.९२ 90.1

१५
राजस्व बााँडफााँड - प्रदेश 
सरकार राजस्व बााँडफााँड नगद २,२९,००,००० १,८१,५३,६४६.८४ 79.27

१६ राजस्व बााँडफााँड – स्थानीय राजस्व बााँडफााँड नगद ० ० 0

१७
राजस्व बााँडफााँड - संघीय 
सरकार राजस्व बााँडफााँड नगद ९,७१,११,५४० ७,३०,३२,३९०.७४ 75.2

१८ आन्द्िररक श्रोि आन्द्िररक श्रोि नगद १२,७१,८९,६१५ ९,५६,६२,०५०.८१ 75.21
१९ जन सहभातगिा आन्द्िररक श्रोि नगद ११,१०,५७५ ६,८३,८८६ 61.58

जम्मा ७४,३१,२८,२७० ६२,९४,१४,८७२.४१ 84.7



के्षत्रगि बजेट िथा र्विीय प्रगति
तस.नं. के्षत्र/उप के्षत्र र्वतनयोजन खचि खचि (%) मौज्दाि
१ आतथिक र्वकास ३,३६,९६,५७५ २,७६,४६,८२८ ८२.०५ ६०,४९,७४७

कृर्ष १,५९,८६,००० १,५१,७३,३५१ ९४.९२ ८,१२,६४९

उद्योग २९,००,००० ७,९५,२९८ २७.४२ २१,०४,७०२

सहकारी ३,००,००० १,६१,८२५ ५३.९४ १,३८,१७५

जिश्रोि िथा तसंचाई ७५,००,००० ५८,०३,९८२ ७७.३९ १६,९६,०१८

पशपुन्द्छी र्वकास ६९,१०,५७५ ५७,१२,३७२ ८२.६६ ११,९८,२०३

भतूम व्यवस्था १,००,००० ० ० १,००,०००



के्षत्रगि बजेट िथा र्विीय प्रगति
तस.नं. के्षत्र/उप के्षत्र र्वतनयोजन खचि खचि (%) मौज्दाि
२ सामात्तजक र्वकास ३२,१५,३८,८७६ २९,६२,११,२१५.७५ ९२.१२ २,५३,२७,६६०.२५

त्तशक्षा १९,२७,१३,००० १८,५०,६९,५९७.७५ ९६.०३ ७६,४३,४०२.२५

स्वास््य ८,१४,७९,८४५ ७,१२,१२,३०६.३७ ८७.४ १,०२,६७,५३८.६३

खानेपानी िथा सरसफाई १,५२,५०,८२७ १,२०,९५,४४८.६३ ७९.३१ ३१,५५,३७८.३७

भाषा िथा संस्कृति १,२०,९०,००० १,१६,१४,३०० ९६.०७ ४,७५,७००

िैंतगक समानिा िथा सामात्तजक 

समावेशीकरण ८१,८९,२०४ ५९,३२,८११ ७२.४५ २२,५६,३९३

यवुा िथा खेिकुद ४५,७०,००० ३८,८०,४६७ ८४.९१ ६,८९,५३३

सामात्तजक सरुक्षा िथा संरक्षण ७२,४६,००० ६४,०६,२८५ ८८.४१ ८,३९,७१५



के्षत्रगि बजेट िथा र्विीय प्रगति

तस.नं. के्षत्र/उप के्षत्र र्वतनयोजन खचि
खचि 

(%)
मौज्दाि

३ पूवािधार र्वकास २२,२३,४८,५९६ १८,००,२८,९४५.३५ ८०.९७ ४,२३,१९,६५०.६५

याियाि पूवािधार १२,६६,१८,६५६ १०,४१,९१,३९६.९६ ८२.२९ २,२४,२७,२५९.०४

भवन, आवास िथा सहरी र्वकास ८,६८,५९,६२७ ६,८१,९५,५०३.३९ ७८.५१ १,८६,६४,१२३.६१

उजाि ११,३०,३१३ ३,९७,४५८ ३५.१५ ७,३२,८५५

संचार िथा सूचना प्रतबतध १,५०,००० ० ० १,५०,०००

सम्पदा पूवािधार ५३,००,००० ४९,६६,८७७ ९३.७१ ३,३३,१२३

तबज्ञान िथा प्रतबतध १८,९०,००० १८,८९,७१० ९९.९८ २९०

पनुतनमािण ४,००,००० ३,८८,००० ९७ १२,०००



के्षत्रगि बजेट िथा र्विीय प्रगति

तस.नं. के्षत्र/उप के्षत्र र्वतनयोजन खचि
खचि 

(%)
मौज्दाि

४ सशुासन िथा अन्द्िरसम्बत्तन्द्धि के्षत्र ४,२२,५२,२४० ३,४३,५६,४६७ ८१.३१ ७८,९५,७७३

बन १,००,००,००० ९७,४५,८४७ ९७.४६ २,५४,१५३

वािावरण िथा जिवायु ५१,००,००० २७,५९,९९० ५४.१२ २३,४०,०१०

र्वपद व्यवस्थापन ५४,००,००० ५३,८९,५०० ९९.८१ १०,५००

मानब संशाधन र्वकास ९,००,००० २,००,००० २२.२२ ७,००,०००

शात्तन्द्ि िथा सवु्यवस्था ३३,००,००० १५,४९,११६ ४६.९४ १७,५०,८८४

काननु िथा न्द्याय ५,००,००० ४,७९,७७५ ९५.९६ २०,२२५

श्रम िथा रोजगारी २९,९९,००० १२,९९,७३८ ४३.३४ १६,९९,२६२



के्षत्रगि बजेट िथा र्विीय प्रगति
तस.नं. के्षत्र/उप के्षत्र र्वतनयोजन खचि खचि (%) मौज्दाि
५ कायाििय सञ्चािन िथा प्रशासतनक १२,३२,९१,९८३ ९,११,७१,४१६.३१ ७३.९५ ३,२१,२०,५६६.६९

कायाििय सञ्चािन िथा प्रशासतनक १२,३२,९१,९८३ ९,११,७१,४१६.३१ ७३.९५ ३,२१,२०,५६६.६९

कुि जम्मा ७४,३१,२८,२७० ६२,९४,१४,८७२.४१ ८४.६९ ११,३७,१३,३९७.५९



वडागि योजनाको र्ववरण
वडा नं. योजना संख्या सम्पन योजननाको संख्या प्रगति प्रतिशि

१ २४ २२ ९१.६६%

२ २५ २२  ८८%

३ १९ १८ ९४.७३%

४ २४ २४ १००%

५ ४१ २६ ६३.४१%

६ २६ १७ ६५.३८%

७ १९ १७ ८९.४७%

८ २४ १७ ७०.८३%

९ १४ १२ ८५.७१%

१० २७ २४ ८८.८८%

११ २७ २५ ९२.५९%

जम्मा २70 २२४ ८२.९६%



०
५

१०
१५
२०
२५
३०
३५
४०
४५

वडा 
नम्बर
०१

वडा 
नम्बर
०२

वडा 
नम्बर
०३

वडा 
नम्बर
०४

वडा 
नम्बर
०५

वडा 
नम्बर
०६

वडा 
नम्बर
०७

वडा 
नम्बर
०८

वडा 
नम्बर
०९

वडा 
नम्बर
१०

वडा 
नम्बर
११

कुि र्वतनयोजन 
भएको 
योजनाहरुको 
संख्या
सम्पन भएको 
योजनाहरुको 
संख्या



कायिक्रम/योजनाको प्रगति
तस.नं. कुि कायिक्रम/योजना 

संख्या
सम्पन्न कायिक्रम/योजना 

संख्या
प्रगति 
प्रतिशि

१ ५99 502 83.80%

सम्पन्न भएका 
कायिक्रम/योजनाको 
संख्या

सम्पन्न नभएका 
कायिक्रम/योजनाको 
संख्या



आतथिक वषि २०७८/०७९ को वार्षिक नगर 
र्वकास योजना



आतथिक वषि २०७८/०७९ को िातग 
दशौं नगर सभाबाट स्वीकृि वार्षिक 
नगर र्वकास योजना (नीति, कायिक्रम 

िथा बजेट)

final niti and program.pdf
final budget speech.pdf


काननु तनमािण

कुि काननु तनमािण भएको संख्या: ६८
ऐन तनयमाविी तनदेत्तशका कायिर्वतध ददग्दशिन मापदण्ड

२६ ३ ४ ३१ १ ३

नमोबदु्ध नगरपातिकाबाट तनमािण 
गररएका र्वतभन्न काननुहरुको 

र्ववरण

List of laws made.pdf


Goflos k|utL

s'n d'2fx? %^

@)&$/&% ;fndf btf{ 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



उपिब्धीहरु
 र्वश्व महामारीको रुपमा फैतिएको कोरोना भाईरस (कोतबड-१९) रोकथाम िथा तनयन्द्त्रणको िातग

र्वतभन्न स्वास््य सम्बत्तन्द्धि जनचेिना मिुक िथा र्वर्वध अन्द्य कायिक्रमहरु संचािन गररएको र सोको
िातग आवश्यक स्वास््य सामग्री, क्वारेन्द्टाइन र आईसोिेसनको उत्तचि व्यवस्थापन गररएको हाि
सम्म नगरपातिकािे नमोबदु्ध नगरपातिका वडा नं ४ त्तस्थि जनक मा. र्व. मा आइसोिेसन सेन्द्टर
ियार गरी १७८ जना राखी उपचार गररएको

 नमोबदु्ध नगरपातिकाबाट ७१३ जनको स्वाब संकिन गरी परीक्षणको िातग पठाइएको र ९२०
जनाको एत्तन्द्टजेन पररक्षण गररएको

 सम्पूणि स्वास््य संस्थाबाट क्षयरोगको उपचार र औिोको पररक्षण सचुारु गररएको

 दाप्चा स्वास््य चौकीिाई नगर अस्पिािको रुपमा स्िरोन्नति गररएको ए सोर्ह अनसुारको पूवािधार
ियार गररएको



• सबै स्वास््य संस्थाबाट तनयतमि अनिाइन माफि ि ररपोर्टिङ गने गरीएको
• सबै वडामा आधारभिु स्वास््य सेवा उपिब्ध गराउने उदेश्य अनरुुप स्वास््य संस्थाको आफ्नै भवन तनमािण

गरीएको
• कोरोना भाईरस (कोतभड-१९) को रोकथाम िथा तनयन्द्त्रणका िातग र्वतभन्न कायिक्रम संचािन गररएको
• सडक पूवािधार अन्द्िगिि ४००० तम. पक्की डे्रन, ४ वटा कल्वटि, ७००० तम. ग्रावेि गररएको र ६०० तम.

सडक कािोपते्र

• एक वडा एक वडा पोखरी, एक वडा एक चौिारी तनमािण कायिक्रम संचािन गररएको
• खेिकुद प्रवधिन गने उदेश्य अनरुुप उप-मेयर कप भतिबि प्रतियोतगिा, राष्ट्रपति रतनङ्गत्तशि प्रतियोतगिा संचािन

गररएको
• नगर यवुा पररषद् गठन गरी यवुा ित्तक्षि तसप र्वकास कायिक्रम संचािन गररएको
• ईटा भट्टा र्वस्थार्पि क्षेत्रमा र्वतभन्न संघसंस्था िगायिको सहकायिमा र्वर्वध कायिक्रम संचािन गररएको र

र्कसानहरुिाई तन शलु्क आिकुो र्वउ र्विरण, ५ वटा तडप बोररङ िगायि कायि सरुु भएको



 प्रधानमन्द्त्री रोजगार कायिक्रम अन्द्िगिि जम्मा ४१२ ( जस मध्ये २१२ मर्हिा, २०० परुुष) जना
व्यत्तिहरु बेरोजगारको सतु्तचमा सतु्तचकृि भएको र सोर्ह कायिक्रमबाट ११३ सतु्तचकृि
बेरोजगारहरुिाई १२ वटा आयोजना माफि ि रोजगारी उपिब्ध गराईएको

 नमोबदु्ध नगरपातिकाको तसमाना त्तस्थि वडा नम्बर ०१ मा पयिटन पूवािधार कायिक्रमबाट किात्मक
शैिीमा प्रवेशद्वार तनमािण गररएको

 वडा नम्बर ०४ त्तस्थि त्तजल्िाको एक मात्र सरकारी अस्पिाि मेतथनकोट अस्पिाििाई सरु्वधा
सम्पन्न गररदै प्रादेत्तशक अस्पिािमा रुपान्द्िरण गररएको

 र्वद्याथी तसकाईिाई तनरन्द्िरिा ददन रेतडयो कक्षा संचािन गररएको
 नेपाि प्रशासतनक प्रत्तशक्षण प्रतिष्ठान तनमािणका िातग DPR ियार भई IEE गने कायिको सरुुवाि

गररएको
 मेतथनकोट अस्पिािमा तनशलु्क रेतबज र्वरुद्धको भ्याक्सीन खोप उपिब्ध गराइएको
 नगरपातिकाको प्रशासतनक भवनको बााँकी कामको ठेक्का सम्झौिा सम्पन्न भई भवन तनमािण सम्पन्न 

भएको



 वडा नम्बर ०२, ०३, ०६, ०७, ०८, ०९, १०, ११ को वडा कायाििय तनमािणको िातग 
बोिपत्र आह्वान भई तनमािण सम्पन्न भएको र सेवा आफ्नै भवनबाट सचुारु गररएको

 वडा नम्बर ०१, ०४, ०५, वडा कायाििय तनमािणको िातग बोिपत्र आह्वानको अत्तन्द्िम 
ियारीमा रहेको

 नगरपातिकाका र्वतभन्न क्षेत्रमा १० वटा सडक सौयि बिीको जडान गररएको
 सामात्तजक सरुक्षा िथा व्यत्तिगि घटना दिाि प्रणािी सदुृढीकरण आयोजना सेवा इकाई 

स्थापना भई सामात्तजक सरुक्षा भिा तनरन्द्िर बैंर्कङ सेवाबाट र्विरण गररएको
 जनप्रतितनतध पदवहािी हाँदा हस्िाक्षर गररएका ३ वटा प्रतिवद्धिाहरु मध्ये नगरपातिकािाई 

वािावरणमैत्री वनाउने  र सोर्ह प्रतिवद्धिा परुा गने उदेश्य अनरुुप नगरक्षेत्र तभत्र र्वगिमा 
सञ्चातिि मापदण्ड र्वपरीि िथा अव्यवस्थीि प्रदषुण जन्द्य उद्योगहरु उद्योतगहरुबाटै पेश 
भएको प्रतिवद्धिा र सोर्ह अनसुारको सम्झौिा बमोत्तजम उद्योग र्वस्थापन गरी सो क्षेत्रमा 
प्रधानमन्द्त्री आधतुनकीकरण कृर्ष कायिक्रम िगायिका कायिक्रम संचािन गररएको



 नमोबदु्ध नगरपातिकाको आफ्नै नगर गान, नगर झण्डा र नगर िोगो ियार गरर प्रयोगमा ल्याएको
 नमोबदु्ध नगरपातिका तभत्रको भकुण्डे-आरुबारी चौर-दाप्चा सडक, भकुण्डे-दितसंगे सडक, भकुण्डेचोक-िबग्रीन 

सडकको कािोपत्र कायिको सरुुवाि गररएको
 सतु्केरी मर्हिा प्रोत्साहन कायाििय संचािन गररएको
 यवुा नवप्रवििन केन्द्र स्थापनाको प्रकृया सरुु गररएको
 कोरोना भाईरस (कोतबड-१९)बाट प्रभार्वि र्वपन्न पररवारिाई संघसंस्थाहरुको सहयोगमा र्वतभन्न चरणमा राहि 

र्विरण गररएको
 कृर्ष उपज संकिन केन्द्रको स्थापना गररएको
 र्वउको एक वडा एक बोयर बोका, १२५ वटा उन्नि जािका बाख्रा, १६९ वटा उन्नि जािका भैसी र्विरण 

गरेको
 सबै वडामा पश ुर्वमा कायिक्रम संचािन गररएको
 सोिी खोिा जिाधार कायिक्रम, दाप्चा खोिा जिाधार कायिक्रम संचािन गररएको
 बजार क्षेत्रमा सी.सी. र्ट.भी. जडान



नगरपातिकाको प्रशासकीय भवन



अपाङ्गिा व्यत्तिहरुको स्वास््य त्तशर्वर



यवुािाई फिफुिका र्वरुवा र्विरण



कृर्ष यन्द्त्र र्विरण



कृषकिाई कृर्ष सामग्री



अहाििाई राहि



र्वपद् राहाि



कोरोना भाईरस (कोतबड-१९) रोकथाम िथा
तनयन्द्त्रण



कोरोना भाईरस (कोतबड-१९) रोकथाम िथा
तनयन्द्त्रण



खेिकुद प्रवद्धिन कायिक्रम



उप-मेयर कप भतिबि



उन्नि जािका पाडी र्विरण



हररयािी प्रवद्धिन कायिक्रम



अपाङ्गिािाई सहायक सामग्री र्विरण 



र्वपद् व्यवस्थापन



सडक कािोपते्र



बजार के्षत्रमा सी.सी.र्ट.भी. जडान



रार्ष्ट्रय यवुा नवप्रवििन िथा इन्द्क्यबेुशन केन्द्र 



जेष्ठ नागररक सम्मान कायिक्रम



स्वास््य उपचार खचि



बािबातिकाको आाँखा सम्बत्तन्द्ध स्वास््य त्तशर्वर



अपाङ्गमैत्री प्रशासकीय भवन



धमि संस्कृति संरक्षण



सडक मानव मिु अतभयान



सेवाग्राहीमा सरु्वधा



सरुक्षा तनकायिाई सरु्वधा सम्पन्न बनाईदै



संयिु आईसोिेसन केन्द्र



तनमािणाधीन नगरपातिकाको वडा कायाििय भवन



तनमािणाधीन नगरपातिकाको वडा कायाििय भवन



तनमािणाधीन आधारभिू स्वास््य चौकी



कृषकिाई कृर्ष एप्स



किात्मक पयिटन प्रवेशद्वार



तनयतमि बजार अनगुमन



एक वडा एक चौिारी



नमोबदु्ध पररसर पूवािधार र्वकास कायिक्रम



राहि र्विरण कायिक्रम



वकृ्षारोपण वषिको सभुारम्भ कायिक्रम



कृर्ष उपज संकिन केन्द्र



नगरिाई मासमुा आत्मातनभिर बनाउन बाख्राको नश्ल 
सधुार गनि ११ वटै वडा बोयर जाति एक एक बोका 

र्विरण



र्वतभन्न पूवािधार र्वकास कायिक्रम



नगरस्िरीय सडक कािोपते्र 



अपाङ्गिा भएका व्यत्तिहरुिाई सहायक
सामाग्रीहरु र्विरण



कोरोना भाईरस (कोतबड-१९) रोकथाम िथा
तनयन्द्त्रण



क्वारेन्द्टाइन िथा आईसोिेसन स्थि
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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]{ .

ck|ofKt hgzlQm 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]{

समस्या र समाधानको उपायहरु



त्तजज्ञासा ?



धैयििा र सकृय सहभातगिाको िातग धन्द्यवाद।


