
 

  



आर्थिक वर्ि ०७७/०७८ को वार्र्िक कार्िप्रगति प्रतिवेदन 

 
१.१ 

पालिकाको संक्षिप्ि परिचर् 

 

 
 

  



 

सि.न.ं सिर्षक आफ्न ैभवनमा भाडाको भवनमा िामुदायिक वा 
िरकारी भवनमा 

कैफिित 

१ कािषपासिकाको प्रमुख प्रिािफकि कािाषििको 
व्िवस्थापन र िञ्चािन 

आफ्न ैभवन (१)   प्रिाियनक 
भवन 
यनमाषणाधिन 

२ वडा कािाषििको व्िवस्थापन र िञ्चािन ६ वटा वडा 
कािाषििका भवन 

   

 
 

१.२ 
पालिकाको संक्षिप्ि परिचर् 

लस.न.ं लिर्िक र्वविण 

१ जन संख्र्ा घिधिुी सवेिण 
२०७६ अनसुाि 

िाष्ट्रिर् जनगणना 
२०६८ अनसुाि 

 महििा ८७४९ ६८३५ 

 परुुर् ९७४० ६५६८ 

 कूि जन िंख्िा १८४८९ १३४०३ 

२ िेत्रफि (व.कक.लि.)                              कूि क्षेत्रिि ४४.८० वर्ष फक मी 
 कृषर् िोग्ि भूसम  

 वन जङ्र्ििे र ओर्टेको  

 अन्ि  

३ सािििा       िाक्षरता प्रयतित ७३.८५ प्रयतित 

४ सिावेस भएका सार्वक गार्वसहरु बाच्छा, बराषचौर, रानीपानी, विाकीठााँटी, 
उरामपोखरा, िासिग्राम 

५ वडा संख्र्ा ६ 

६ लसिािा जोडडएका पालिकाहरु                                            

पवूष                                      
पिैुाँ र्ा.पा. पवषत, मिासििा र्ा.पा. पवषत 

 पश्चचम जसैमयन र्ा.पा. बार्िुङ, कासिर्ण्डकी 
र्ा.पा. र्ुल्मी 

 उत्तर ििेवाि न.पा., पवषत, मिासििा र्ा.पा. 
पवषत 

 दक्षक्षण कासिर्ण्डकी र्ा.पा. र्ुल्मी, र्ल्िाङ न.पा. 
स्िाङ्जा 

 

  



२ 

पालिकािा कार्ििि जनिष्ट्ति र्वविण 

(संतघर् िथा साप्र िन्त्त्रािर्वाट ष्ट्ववकृि भएको सगठन िालिका अनुसाि) 

सि.न. पद/ति स्वीकृत दरवन्दी पदपतुी भएको िंख्िा ररक्त िंख्िा िोकिेवा मार् र्ररएको िंख्िा 
प्रिािन प्राषवधिक प्रिािन प्राषवधिक प्रिािन प्राषवधिक प्रिािन प्राषवधिक 

१ प्र.प्र. अधिकृत १  १      

२ अधिकृत दिौ -        

३ अधिकृत नवौ -        

४ अधिकृत आठौ -        

५ अधिकृत िातौ -        

६ अधिकृत छैटौ ३ ३ १ २ ३    

७ ििािकस्तर पााँचौ ८ ५ ४ ३ ४ २ ४ २ 

८ ििािकस्तर चौथो ४ ७ ३ ५ १ २ १ २ 

९ का.ि/ि.चा. 
िमेत 

        

१० कृषर् प्राषवधिक  ४  १  ३  ३ 

११ पिु प्राषवधिक  ७  ०  ७  ७ 

 जम्मा १६ २६ ९ ११ ८ १४ ५ १४ 

 
 

३. 

पालिकािा कार्ििि जनिष्ट्ति र्वविण 

(पालिकाको सभा वा वोडिवाट लसजिना गरिएको वा ववीकृि भए अनुसाि) 

सि.न.ं पद ति स्वीकृत िंख्िा पदपतुी भएको िंख्िा यनिकु्तीको फकसिम 

प्रिािन प्राषवधिक प्रिािन प्राषवधिक 

१ कािाषिि िििोर्ी  ८  ८  करार 

जम्मा: ८  ८   
 

४. 

आ.व. ०७७/०७८ को कूि आर् ि व्र्र् : 

ि.न.ं सिर्षक अश्ख्तिारी 
(रेडवकु) रकम 

पासिकामा यनकािा 
प्राप्त रकम 

खचष भएको रकम खुद खचष 
प्रयतित 

फिज/खचष 
नभएको 
प्रयतित 

१ आन्तररक आिश्रोत ३६५८९१०० १९३२२५४.३० ३२३३५८५३.४१ ८८.३७ ११.६३ 

२ िंघीि िरकार यनितष (षव.ि.) 
अनदुान 

७४९००००० ७४९००००० ५९०१३८०५.०६ ७८.७९ २१.२१ 

३ िंघीि िरकार िितष (षव.ि.) 
अनदुान 

२०५११५०८० २०५११५०८० १७५१२८८१७.३७ ८५.३८ १४.६२ 

४ िंयघि िरकारको राचव वााँडिााँड 
अनदुान 

५३५६६२२९.२८ ४३२५५६३९.२९ ३७१५३८६२.१६ ८५.८९ १४.११ 

५ िंघीि िरकारवाट प्राप्त थप 
(अन्ि) अनदुान  

० ० ० ० ० 

६ प्रदेि िरकार यनितष (षव.ि.) 
अनदुान 

१२०३१००० १२०३१००० ५०१६४२०.६६ ४१.६९ ५८.३१ 

७ प्रदेि िरकार िितष (षव.ि.) 
अनदुान 

० ० ० ० ० 

८ प्रदेि िरकार राजचव वााँडिााँड 
अनदुान 

३०२३६७०.६९ ३९८९६७८.६९ १०४११७.७० २.७० ९७.४० 

९ स्थानीि पवुाषिार षवकाि िाझेदारी 
कािषक्रम 

३४००००० ३००२५९२.७९ ३००२५९२.७९ १०० ० 

१० श्जिि को कोर् अनदुान रकम ० ० ० ० ० 



११ प्रिानमन्त्री रोजर्ार कािषक्रम ११९८७००० ११९८७००० ७७९५०२७.४९ ६५.०२ ३४.९७ 

१२ र्ररव िाँर् षविेचवर कािषक्रम ० ० ० ० ० 

१३ अन्ि (प्रदेि िमपरुक) १००००००० ५०००००० ५०००००० १०० ० 

जम्िा : ४१,०६,१२,०७९ ३६१२१३२४५.०७ ३२४५५०४९७ ७१.९७  

षव.ि. = षवषत्ति िमायनकरण ।  

५. 

आन्त्िरिक आर्श्रोि अववथा 
(िंघ र प्रदेि िरकारवाट प्राप्त राजचव वािेक) 

सि.न.ं सिर्षक ०७६/०७७  को िथाथष 
आि  

०७७/०७८ को िक्ष्ि 
रकम 

०७७/०७८ को िथाथष 
आि रकम 

२०७६/७७ को तिुनामा 
वदृ्िी % 

१ एफककृत/ िम्पती कर     

२ भूसम कर/ मािपोत ४००९९१.६० ६३०००० ५२१५२४.८० ३०.०६ 

३ घर विाि कर ६२२६० २००००० १८०६१९ १९०.१ 

४ विाि षवटौरी कर     

५ िाना िवारी िािन कर     

६ ढुङ्र्ा धर्ट्टी  वािुवा षवक्री/ 
ठेक्का 

८३८६८० ७८१८९२.२९ ७८१८९२.२९ -६.७८ 

७ नक्िापाि दस्तुर     

८ सििाररि दस्तुर (िवकैो) १००००० ३८३२६९.०३ १४३३७६ ४३.३७ 

९ अन्ि िेवा िुल्क तथा षवक्री     

१० नाता प्रमाणणत     

११ िम्पती मुल्िाङ्कन दस्तुर      

१२ व्िविाि कर ३९८८०    

१३ दण्ड जररवाना र जित     

१४ परीक्षा िुल्क ० २०००० १८८००  

१५ व्िविाि रश्जष्ट्रेिन दस्तुर ० ५०००० ५००००  

१६ अन्ि प्रिािनीक िेवा िुल्क ७५०००० १०४९९९३ ६८०५८३.५०  

१७ नर्द १५०००००० १०००० २७८४  

कूि आम्दानी ५९४१८११.६ ३१२५१५४.३२ २३७९५७९.५९  

६. 

ढुङ्गा र्गटी वािुवा आदद प्राकृतिक स्रोिको आर् अववथा 
(िंघ र प्रदेि िरकारवाट प्राप्त राजचव वािेक) 

सि.न.ं नदी खोिाको नाम ठेक्का 
िर्ाइएको 

िंख्िा (घाट) 

ठेक्का 
िर्ाइएको कूि 

रकम 

ठेक्कावाट 
आम्दानी 

भएको रकम 

प्रदेि षवभाज्ि 
कोर्मा 

पठाइएको 
रकम 

पासिकामा खुद 
आए भएको 

रकम 

कैफिित 

 
 

१ कासिर्ण्डकी नदी 
 

- - - ५२१२६१.५२ ७८१८९२.२९ पासिकािे अमानतवाट 
षवफक्र कािष र्रेको 

कूि जम्मा - - - ५२१२६१.५२ ७८१८९२.२९  
 

७. 

संघीर् सिकािवाट प्राप्ि भएको सििि अनुदान 

(अन्त्िि सिकािी र्वर्िर् हविान्त्ििण) 

सि.न ं सिर्षक र षवर्ि प्राप्त अनदुान रकम खचष भएको रकम खचष प्रयतित 

१ कृषर्  ५०४५०८० ७२६८०७ १४.४१ 

२ पिुिेवा  १०००००० ० ० 

३ स्वास््ि िेवा ३३३३७००० २४४८१८९२.६७ ७३.४४ 

४ सिक्षा  १४१४९४००० १३२९०८८६२ ९३.९३ 

५ महििा तथा वािवासिका १७४३३००० १४९६९०१२.३३ ८५.८७ 

६ घरेिु तथा उद्िम षवकाि    

७ वन तथा वातावरण    

८ उद्िोर् ३३८०००० १९७६२३६ ५८.४७ 



९ जिश्रोत तथा सिचंाई १०००० ० ० 
१० िैंधर्त िमानता तथा िमावेसिकरण ४००००० १९९६१० ४९.९ 
११ िुवा तथा खेिकुद १००००० ० ० 
१२ भवन आवाि तथा ििरी षवकाि २५५२००० २०६८६५० ८१.०६ 
१३ उजाष ७००००० ६९४९५३ ९९.२८ 
१४ िान्ती िुव्िवस्था २७००००० १८९८४०६.५० ७०.३१ 
१५ श्रम तथा रोजर्ारी ११९८७००० ७७९५०२७.४९ ६५.०३ 
१६ प्रिािकीि िुिािन २५००००० १९८४१३४.७१ ७९.३७ 

कूि २०५६९५०८० १७५१२८८१७.३७ ८५.१४ 

८. 

गण्डकी प्रदेि सिकािवाट प्राप्ि िििि अनुदान 

(अन्तरिरकारी षवषत्ति िस्तान्तरण) 

सि.न.ं कािषक्रम/िोजनाको सिर्षक प्राप्त अनदुान रकम खचष भएको रकम खचष प्रयतित 

१ - - - - 

२ -    

कूि    

    

९ 

कोलभड कोर्को आम्दानी ि खचि र्वविण 

आम्दानी षववरण खचष षववरण 
प्रदेि 
िरकार 
वाट प्राप्त 

र्ाउाँपासिका 
बाट छुट्िाईएको 

िंघिंस्था / 
व्िश्क्तबाट 
प्राप्त रकम 

जम्मा 
कोर्मा 
आम्दानी 
रकम 

रािात 
षवतरण 
खचष 

क्वारेन्टाइन 
यनमाषण खचष 

क्वारेन्टाइन 
ब्िवस्थापन 
खचष  

िुरक्षा 
िामग्री 
PPE 
/Medicine 

खचष 

कुि खचष मौज्दात 
वााँकी 

५,००,००० ३८,२६,६७९ - ४३,२६,६७९ ३७,७९,६२७ - ४,९३,००० ४२,७२,६२७ ५४,०५२ 

 

 

१० 

पुष्ट्जिँगि/कार्िक्रिगि वजेटको िेत्रगि र्वतनर्ोजन 

 

सि.न.ं सिर्षक क्षेत्र षवयनिोश्जत रकम षवयनिोश्जत प्रयतित खचष प्रयतित 

१ आधथषक षवकाि  ७५७६६५८० १९.१९ २८.७ 

२ िामाश्जक षवकाि  १९१२४२००० ४८.४३ ८७.९७ 

३ भौयतक पवूाषिार षवकाि  ८९९४३८४४ २२.७८ ७०.२८ 

४ वन वातावरण र षवपद व्िवस्थापन ५७१८००० १.४५ ४७.८८ 

५ िंस्थार्त षवकाि र िुिािन ३२२०१६९४ ८.१५ ४३.४६ 

कूि ३९,४८,७२,११८  ७०.८१ 

 

११ 

वेरुजु फछर्ौट कार्ि प्रगति 
सि.न.ं वेरुजकुो फकसिम आ.व २०७५।७६ 

िम्मको 
आ व २०७६।७७ को जम्मा वेरुजु िाििम्म र्ररएको 

िछिौट रकम िछिौट प्रयतित 

१ अिुि उपर र्नुषपने १६६१००० ८२०००० २४८१००० ४२,०९,००० १७.०९ 

२ पेचकी वेरुजु ७०००००० २७०००० ७२७०००० 

३ यनिसमत र्नुषपने ४१६३००० १०७०६००० १४८६९००० 

जम्िा : १,२८,२४,००० १,१७,९६,००० २,४६,२०,००० ४२,०९,००० १७.०९ 

 

  



१२ 
कोलभड-१९ सम्वन्त्धी र्वविण 

चेकजााँच र्रेको क्वारेन्टाइन 
स्थि 
िंख्िा 

क्वारेन्टाइन 
वेड िंख्िा 

क्वारेन्टाइनमा विेका 
षवरामी िंख्िा 

क्वारेन्टाइनवाट 
फिताष िंख्िा 

िंक्रसमत षववरण राित षवतरण र्रेको 
िंख्िा 

RDT 

पररक्षण 
िंख्िा 

PCR 

पररक्षण 
िंख्िा 

महििा परुुर् जम्मा जम्मा 
िंक्रसमत 
िंख्िा 

उपचाराथष 
िंख्िा 

यनको 
भएको 
िंख्िा 

महििा परुुर्  जम्मा 

१३४२ २६४ ६ ६० ११० 

 

१२७ 

 

२३७ २३७ 

 

२३७ १७ २३७ ० ० ० 

 

१३. 

सािाष्ट्जक सुििा कार्िक्रिको तनकासा ि र्वििण 

सि न ं िक्षक्षतवर्ष र सिर्षक यनकािा प्राप्त 

भएको रकम 

भए  

षवतरण र्ररएको कैफिित 

िंख्िा षवतरण र्ररएको रकम 

१ जेष्ट्ठ नार्ररक अन्ि  ३२८३२००० ९३७ ३२७९६००० 

जम्
मा
 
िा
भग्र

ािी
 
१९

०१
 

2 जेष्ट्ठ नार्ररक दसित  ६७२०००० १९१ ६७२०००० 

3 उपचार खचष ( जेष्ट्ठ नार्ररकिाई)    

4 षविवा महििा  २४००००० २०२ २४००००० 

5 एकि महििा ५११२००० १९७ ५११२००० 

6 अयत अिक्त अपांङ्र्ता भएका व्िश्क्त ८६४००० ५४ ५७९६०० 

7 पणूष अिक्त अपांङ्र्ता भएका व्िश्क्त  १६२०००० ३५ १६२०००० 

8 वािपोर्ण (िंरक्षण) भत्ता १७२८००० २८५ १३१३६९९ 

9 िोपोन्मुख आहदवािी जनजायत     

 जम्िा ५१४९२००० १९०१ ५०५५१२९९ 

१४ 

प्रधानिन्त्त्री िोजगाि कार्िक्रिको र्विीर् प्रगति 

सि.न.ं सिर्षक प्राप्त अनदुान खचष रकम खचष प्रर्यत प्रयतित 

१ तिव ८३५००० ७३८५९० ८८.४५ 

२ स्थानीि भत्ता ३१००० २५१२८ ८१.०५ 

३ कािषक्रम खचष - - - 

४ षवषवि १९५००० १९५००० १०० 

५ अनरु्मन - - - 

६ कािाषिि िञ्चािन खचष ६४००० ६४००० १०० 

७ ज्िािा रकम ८६९१००० ७७९५०२७.४९ ८९.६९ 

 ८ यनमाषण िामाग्री खररद 

९ िाते औजार खररद 

१० अन्ि खचष 
कूि ९८१६००० ८८१७७४५.४९ ८९.८३ 

 

१५. 

प्रधानिन्त्त्री िोजगाि कार्िक्रिको  

भौतिक प्रगति/अन्त्र् उपिव्धी 
सि.नं. प्राप्त भएका मुख्ि उपिश्व्िका (नयतजा) वुाँदा ईकाइ उपिश्व्िको पररमाण खचष भएको कूि वजेट 

 

१ र्ाउाँ पासिका सभत्र रिेका िाखा िडकिरु ममषत 
िम्भार, ग्िाषवन जािी भने, घोरेटो बाटो ममषत 
िम्भार, पक्की सिाँढी बाटो यनमाषण, सिाँचाई कुिो 
िरििाई, षवद्िुयति ििाम ेपोि र्ाड्ने कािष । 

 १३०३१ हदन रोजर्ारी 
हदइएको १९८ 

बेरोजर्ारी िभाश्न्वत । 

७७९५०२७.४९ 



 

१६. 

सङ्तघर् सिकािवाट प्राप्ि अन्त्िि सिकािी अष्ट्ख्िर्ािीको र्विीर् प्रगति 

सि.न.ं सिर्षक प्राप्त अनदुान खचष रकम खचष प्रर्यत प्रयतित 

१ स्थानीि पूवाषिार षवकाि िाझेदारी कािषक्रम ३४००००० ३००२५९२.७९ ८८.३१ 

२ स्थानीि ति प्रिािकीि भवन पवूाषिार 
षवकाि 

२०००००० २०००००० १०० 

३ िामाश्जक िुरक्षा तथा िंरक्षण ५१४९२००० ५०५५१२९९ ९८.१७ 

कूि ५६८९२००० ५५५५३८९१.७९ ९७.६५ 

 

१७. 

सङ्तघर् सिकािवाट प्राप्ि अन्त्िि सिकािी अष्ट्ख्िर्ािीको 
भौतिक प्रगति/अन्त्र् उपिव्धी 

सि.नं. प्राप्त भएका मुख्ि उपिश्व्िका (नयतजा) वुाँदा ईकाइ उपिश्व्िको पररमाण खचष भएको कूि वजेट 

 

१ प्रिािकीि भवन यनमाषण  १००%  

२ िामाश्जक िुरक्षा भत्ता षवतरण  ९८.१७  

 

१८. 

प्रदेि सिकािवाट प्राप्ि अन्त्िि सिकािी अष्ट्ख्िर्ािीको र्विीर् प्रगति 

सि.न.ं सिर्षक प्राप्त अनदुान खचष रकम खचष प्रर्यत प्रयतित 

१ उद्िोर्, पिषटन, बन तथा वातावरण 
मन्त्रािि 

३०००००० १६३४४७० ५४.४८ 

२ िामाश्जक षवकाि मन्त्रािि ४००००० ३५४९९३ ८८.७४ 

३ सिक्षा षवकाि यनदेिनािि १०००००० १०००००० १०० 

कूि ४४००००० २९८९४६३ ६७.९४ 

१९. 

प्रदेि सिकािवाट प्राप्ि अन्त्िि सिकािी अष्ट्ख्िर्ािीको 
भौतिक प्रगति/अन्त्र् उपिव्धी 

सि.नं. प्राप्त भएका मुख्ि उपिश्व्िका (नयतजा) वुाँदा ईकाइ उपिश्व्िको पररमाण खचष भएको कूि वजेट 

 

१ कोरोनाको िाधर् खचष  राित तथा उद्दार 
कािष 

५००००० 

२ औद्िोधर्क ग्राम पवूाषिार यनमाषण  पेचकी खचष १५००००० 

३ जनकल्िाण मा.षव. आदिष षवद्िािि यनमाषण   ५००००० 

४ जनकल्िाण प्रा.षव. नमूना बाि कक्षा यनमाषण   ५००००० 

५ मात्रभृूसम प्रा.षव  बाढी पहिरोबाट िुने क्षयत 
न्ियूनकरण 

५४९९३ 
६ रम्बादेवी माता प्रा.षव. २००००० 
७ िरस्वती प्रा.षव. १००००० 

 

  



२०. 

वथानीर्पूवािधाि र्वकास साझेदािी कार्िक्रिवाट भएको 
भौतिक प्रगति/अन्त्र् उपिव्धी 

ि.न ं िोजना /कािषक्रमको 
नाम 

षवयनिोश्जत 
वजेट 

प्रर्यत प्रयतित नयतजा िुचक ईकाइ पररमाण 

भौयतक षवत्तीि 

१ चौतारीखोिा भसिवि खेि 
मैदान यनमाषण 

१०००००० ९६% ८९.३१       

२ बिुउद्देचिीि पाति षपि 
पाकष  िभािि यनमाषण 

१०००००० १००% ८३.५१    

३ िासिग्राम खेि मैदान ७००००० ९५% १००    

४ विाकी खेि मैदान यनमाषण ७००००० ९०% ८२.०७    
 

२१ 

कृर्र् कार्िक्रिवाट प्राप्िभएका िुख्र् उपिष्ट्व्धहरु (नतिजा) 

सि.नं प्राप्त भएका मुख्ि मुख्ि उपिव्िी/नयतजा 
िुचक 

ईकाइ पररमाण  खचष भएको कूि वजेट 

 कृषर् तिष   ११६१३००० १०२९६९८२.८८ (८८.६७%) 

१ अस्थािी टनेि षवतरण यनमाषण थान ३०० 

२ अनदुानमा समयन हटिर षवतरण  थान ८५ 

३ अनदुानमा कम्बाईन समि षवतरण थान ८० 

४ बािी उत्पादन तथा िंरक्षण कािषक्रम  ६ वटै वडा 
 

 

 

२२ 

पिुसेवा  कार्िक्रिवाट प्राप्ि भएका िुख्र् उपिष्ट्व्धहरु (नतिजा) 

सि.नं प्राप्त भएका मुख्ि मुख्ि उपिव्िी ईकाइ पररमाण  खचष भएको कूि वजेट 

 पिुपन्छी तिष    १६८२७९६ (४०.०७%) 

१ AI कािषक्रम िञ्चािन वटा ६२ 

२ स्थानीि र्ाई िंरक्षण कािषक्रम वटा ५४ 

३ दिु उत्पादनको िाधर् उन्नत र्ाई खररद वटा ६० 

४ दगु्ि उत्पादन, षवफक्रको िाधर् ििकारी िंचािन वटा २ 
५ भकारो यनमाषण  वटा ३०० 

 

२३ 

िदहिा, वािवालिका, जेरठ नगारिक, अपांङ्ग िक्षिि कार्िक्रिवाट 

प्राप्त भएका मुख्ि उपिश्व्ििरु (नयतजा) 

सि.न.ं प्राप्त भएका मुख्ि उपिव्िी (नयतजा) वुाँदा ईकाइ पररमाण खचष भएको कूि वजेट 

१ िैंधर्क िमानता तथा िामाश्जक िमावेसिकरण, 
अपाङ्र् िििोर् कािषक्रम, जेष्ट्ठ नार्ररक िम्मान 

 ४३०००००/- ११५०७८५ (२६.७६%) 

     
 

  



२४ 

लििा  कार्िक्रिवाट प्राप्ि भएका िुख्र् उपिष्ट्व्धहरु (नतिजा) 

सि.नं प्राप्त भएका मुख्ि मुख्ि उपिव्िी/नयतजा 
िुचक 

ईकाइ पररमाण खचष भएको कूि वजेट 

 सिक्षा तिष   ४९८०००० ३९८८५४८ (८०.०९%) 

१ प्राथसमक तिमा अंगे्रजी माध्िमबाट सिक्षाण 
सिकाई फक्रिाकिाप िंचािन 

  

२ के.श्ज. कक्षा िञ्चािन   

३ माध्िसमक षवद्िािििरुमा षवद्ियुति िााँश्जरर जडान   

४ िब ैषवद्िािििरुमा ICT तथा इन्टरनेट   
 

२५ 

ववाव्र् सेवा  कार्िक्रिवाट प्राप्ि भएका िुख्र् उपिष्ट्व्धहरु (नतिजा) 

सि.नं प्राप्त भएका मुख्ि मुख्ि उपिव्िी/नयतजा 
िुचक 

ईकाइ पररमाण खचष भएको कूि वजेट 

 स्वास््ि िेवा तिष    १४३०४४७.९५ (८२.६२%) 

१ पूणष खोप िुयनश्चचतता / हदर्ोपना/ पोर्ण वडा ६ वटै वडा 
२ श्जरो िोम डसेिभरी िुयनश्चचतता वडा १ वटा वडा बराषचौर 

३ पोर्ण मैत्री वाडषको घोर्णाको िाधर् प्रारश्म्भक चरण 
िम्पन्न 

वडा ४ न.ं वडा विाकीठााँटी 

४ अस्थािी कोरोना अस्पताि यनमाषण वटा १ (१० बेड िहितको) १६४७२८१.३० (९९.९९) 
 

२६. 

वन, वािाविण, र्वपद् व्र्ववथापन कार्िक्रिवाट प्राप्ि भएका िखु्र् उपिष्ट्व्धहरु (नतिजा) 

सि.नं प्राप्त भएका मुख्ि मुख्ि उपिव्िी/नयतजा 
िुचक 

ईकाइ पररमाण खचष भएको कूि वजेट 

१ बन  १००००० ० 
२ वातावरण तथा जिवाि ु  १००००० १००००० (१००%) 

३ षवपद्  ५५१८००० २६३७७१२(४७.८%) 
 

२७. 

घिेिु, उद्र्ि र्वकास, सीप र्वकास ि िोजगाि प्रविधन कार्िक्रिवाट प्राप्ि भएका िखु्र् उपिष्ट्व्धहरु (नतिजा) 

सि.नं प्राप्त भएका मुख्ि मुख्ि उपिव्िी/नयतजा 
िुचक 

ईकाइ पररमाण खचष भएको कूि वजेट 

१ उद्िोर् तिष  षवसभन्न सिप तथा व्िविाि 
मूिक कािषक्रमिरु, प्रषवधि िस्तान्तरण, 
बजारीकरण िमेत 

 २९००००० १९७६२३६ (६८.१५%) 

 

२८. 

पर्िटन प्रविधन कार्िक्रिवाट प्राप्िभएका िुख्र् उपिष्ट्व्धहरु  (नतिजा) 

सि.नं प्राप्त भएका मुख्ि मुख्ि उपिव्िी/नयतजा 
िुचक 

ईकाइ पररमाण खचष भएको कूि वजेट 

१ पिषटन िाँर् िम्बश्न्ित षवसभन्न कािषक्रमिरु 
(िुररङकोट िंग्रिािि िंरक्षण) 

 १९७५००० ८९४२३८ (४५.२७%) 

 

 



२९ 

गरिवसंग र्वश्वेश्वि कार्िक्रिवाट प्राप्ि भएका िुख्र् उपिष्ट्व्धहरु (नतिजा) 

सि.नं प्राप्त भएका मुख्ि मुख्ि उपिव्िी/नयतजा 
िुचक 

ईकाइ पररमाण खचष भएको कूि वजेट 

 - - - - 

३०. 

२०७७।७८ िा संचालिि तनिािण र्ोजना िथा कार्िक्रि संख्र्ा 
 

 

सि
.नं
. 

 
 

िोजनाको फकसिम 

१ 
िाख 
भन्दा 
कमका 

१ िाख 
भन्दा 
माधथ   

२ िाख 
िम्मका 

२ िाख 
भन्दा 
माधथ   

५ िाख 
िम्मका 

५ िाख 
भन्दा 
माधथ 

१० िाख 
िम्मका 

१०  िाख 
भन्दामाधथ 

२० िाख  
िम्मका 

२० िाख 
माधथ ५० 
िाख 

िम्मका 

५० 
िाख 
माधथ
का 

जम्मा 
िोजना 
िंख्िा 

 

१ भौयतकपूवाषिार यनमाषणको 
िोजनािरु  

(Hardware  खािको िोजनािरु) 

१२६ ४४ १४ १३ ५ ५ ३ २१० 

२ अन्ि कािषक्रमिरु ( तासिम, 

र्ोष्ट्ठी,िेसमनार, िामाग्री षवतरण, 

अनुदान, अविोकन भ्रमण, 

अध्ििन प्रयतवेदन आहद 
Software खािका कािषक्रम 

/फक्रिाकिापिरु 

        

जम्मा १२६ ४४ १४ १३ ५ ५ ३ २१० 
३१ 

०७७।०७८ को भौतिक पूवािधाि र्ोजनाको ककलसि ि संख्र्ा 
सि.न ं िोजनाको 

क्षेत्र 

िोजनाको फकसिम िोजना 
िंख्िा 

सि.न ं िोजनाको 
क्षेत्र 

िोजनाको फकसिम िोजना 
िंख्िा 

१ िडक कािोपते्र १ ५ भवन कािाषिि/वडाको निा भवन ४ 

  ग्राभेि १   िामुदायिक भवन (िमुिका) ८ 

  िडक पश्क्क नािा    िामुदायिक सिकाई केन्र  

  स्तरउन्नती तथा अन्ि 
िुिार 

   िवुा क्िव/वाि क्िब  

२ पिु/पिेुिा पश्क्क पिु    जेष्ट्ठ नार्ररक िेवा केन्रभवन  

  काठेपिु/िड्के    अन्ि (कृषर्,पिु ,स्वास््ि 
आहदको 

 

  कजव/ेकिभटष  ६ खानेपानी निााँ िोजना िुरुवात  २० 

  रष्ट्ष्ट्ट षिज १   थप क्षमता बबस्तार  

  झोिुङ्रे्पिु २   परुाना ममषत यनमाषण िुिार  

३ सिाँचाई पश्क्क कुिो यनमाषण ७० ७ बबितु निााँ पोि तथा िाईन बबस्तार  

  कच्ची कुिो यनमाषण १०   रान्िसमटर खररद ब्िवस्था १ 

  पाइप कुिो वाट सिाँचाइ ३५   ममषत िुिार  

  िाना सिचााँई कािषक्रम ४६   िोिार पावर/वत्ती जडान ५ 

  ममषत िुिार तथा अन्ि  ८ पिषटन मठ,मश्न्दर,मश्स्जत र्ुम्बा 
यनमाषण 

 

४ सिक्षण 
िंस्था 

निा भवन यनमाषण ७   िोमस्टे स्थापना र िुिार ३ 

  कोठा थप/ममषत िुिार १४   पदमार्ष यनमाषण र िुिार ४० 

  िौचािि/तारबार/खानेपानी ५   िंग्रािि बाजा भेर्भुर्ा िंरक्षण  

  बबज्ञान    थप पिषटन पबुाषिार यनमाषण १ िुररङ 
प्िारार्िाईडडङ 



प्रिोर्िािा/पसु्तकािि िुिार 

  वाि षवकाि केन्र  ९ तटबन्ि पहै्रो यनिन्त्रण  १ 

  खेदकुद मैदान यनमाषण 
िुिार 

८   नहदमा तटबन्ि /ग्िाषवन १ 

  अन्ि    र्ह्रा िुिार बकृ्षारोपण िंरक्षण  

  जम्मा    जम्मा  
 

३१.१ 
पालिका लभत्र िहेको भौतिक पूर्ािधाि /बर्कासको ि्र्ाककंर् ष्ट्वथिी 

सि.न ं सिर्षक/बबर्ि ईकाई २०७५/७६ िम्मको 
अबस्था(पररणाम) 

२०७६/७७ को 
उपिश्ब्ि पररणाम 

२०७७/७८ को 
उपिश्ब्ि पररणाम 

िाििम्मको 
जम्मा पररणाम 

१ सडक      
१.१ कािोपते्र   ७२० मी. २ फक.मी २.७ फक.मी 
१.२ ग्राभेि  १२ फक मी ३३ फक मी ५ फक.मी ५० फक मी 
१.३ कच्ची िडक/माटे  २५ फक मी ४५ फक मी ३ फक.मी. ८४ फक मी 
१.४ निााँ रिाक ओपन   १३ फक मी २ फक.मी. १५ फक मी 
१.५ िडक पश्क्क नािा 

(मेसिनरी) 
 ७ फक मी १४ फक मी  २१ फक मी 

१.६ अन्ि      
2 पुि पुिेसा      
२.१ पश्क्क मोटरेबि पिु  १ वटा १ वटा १ वटा ३ वटा 
२.२ रष्ट्ट बिज/वेिी षिज    १ वटा १ वटा 
२.३ काठेपिु/िड्के      
२.४ कजव/ेस्पान किभटष     ३ वटा 
२.५ झोिुङ्रे्पिु  १ वटा  २ वटा ३ वटा (३ वटा 

यनमाषणाधिन) 
३१.२ 

पालिकालभत्र िहेको भौतिक पूर्ािधाि /बर्कासको ि्र्ाककंर् ष्ट्वथति 
सि.न ं सिर्षक/बबर्ि ईकाई २०७५/७६ िम्मको 

अबस्था(पररणाम) 
२०७६/७७ को 
उपिश्ब्ि 
पररणाम 

२०७७/७८ को 
उपिश्ब्ि 
पररणाम 

िाििम्मको 
जम्मा 
पररणाम 

3 लसचािँई      
३.१ पश्क्क कुिो सिचााँई  ४५ वटा ३५ वटा ४० वटा १२० वटा 
३.२ कच्ची कुिो सिचााँई   ८० वटा ३८ वटा ४२ वटा १६० वटा 
३.३ पाइपवाट सिचााँई      १०० वटा 
३.४ थोपा सिचााँई ब्िबस्था      
३.५ िाना सिचााँई  १०० वटा ९० वटा  ११० वटा ३०० वटा 
4 पर्िटन प्रर्धिन      
४.१ भ्ि ूटाबर      
४.२ जायति वा िास्कृयतक िंग्रािि    १ वटा १ वटा २ वटा 
४.३ बाजार्ाजा /भेर्भुर्ा िंरक्षण     ६ वटा 
४.४ िोम स्टे (घरवाि) वटा ३ वटा ३ वटा  २ वटा ८ वटा 
४.५ पिषटफकि स्थि िम्पदा आदी     ८ वटा 
४.६ पिषटन पदमार्ष  ६ वटा २ वटा  ८ वटा 
४.७ पिषटन िुचना केन्र      

 
  



३१.३ 
पालिकालभत्र िहेको भौतिक पूर्ािधाि /बर्कासको ि्र्ाककंर् ष्ट्वथति 

सि.न ं सिर्षक/बबर्ि ईकाई २०७५/७६ िम्मको 
अबस्था(पररणाम) 

२०७६/७७ को 
उपिश्ब्ि 
पररणाम 

२०७७/७८ को 
उपिश्ब्ि 
पररणाम 

िाििम्मको 
जम्मा 
पररणाम 

5 खानेपातन िथा सिसफाई      
५.१ िुद्ि खानेपानी िुषविा प्राप्त 

जनिंख्िा 
जना ६००० ८००० ४००० १८००० 

५.२ खानपानी िोजना यनमाषण /िुिार ओटा ३० ४८ ४५ १२३ 
५.३ यनजी घरको िौचािि ओटा २००० १००० ३००० ६००० 
५.४ िाना ििरी खानेपानी िोजना ओटा १० ४० २०० २५० 
५.५ िाबषजयनक िौचािि ओटा २ ६ ६ १४ 
6 संचाि      
६.१ मोबाईि पिुाँच परेु्को जनिंख्िा जना    १८४८९ 
६.१ मोबाईि टाबर यनमाषण      
६.३ ल्िाण्डिाईन टेसििोन       
६.४ िुिाक िेवा      
६.५ टेसििेन्टर स्थापना      
६.६ पासिकाबाट फि वाईिाई जोन      

 
३१.४ 

पालिका लभत्र िहेको भौतिक पूर्ािधाि /बर्कासको ि्र्ाककंर् ष्ट्वथति 
सि.न ं  ईकाई २०७५/७६ िम्मको 

अबस्था(पररणाम) 
२०७६/७७ को 
उपिश्ब्ि 
पररणाम 

२०७७/७८ को 
उपिश्ब्ि 
पररणाम 

िाििम्मको 
जम्मा 
पररणाम 

7 िैक्षिक सवथा      
७.१ उच्च मा.बब वटा ५   ५ 
७.२ मा.षव/यनमाषव/प्रा.षव  ३०   ३० 
७.३ यनश्ज षवध्िािि (िब ैतिको)  १   १ 
७.४ प्राषवधिक सिक्षण िंस्था वटा १   १ 
७.५ वाि षवकाि केन्र वटा २७ ० १० ३७ 
७.६ र्ाउाँपसु्तकािि/नर्र पसु्तकािि      
७.७ स्नातक/स्नातकोत्तर क्िाम्पि  १   १ 
७.८ िामुदायिक सिकाई केन्र  २   २ 
७.९ ई-पसु्तकािि  ४ १  ५ 
८ र्वधुि सुबर्धा      
८.१ बबितु िुषविा परेु्को घर िरुी िंख्िा २७६७    
८.२ बबितु पोि /िाइन बबस्तार कािष वटा  ३०० १०० ४०० 
८.३ िोिार बषत्तको जडान/ब्िबस्था      
८.४ िि ुजिषवितु आिोजना      

 
  



३१.५ 
पालिकालभत्र िहेको भौतिक पूर्ािधाि /बर्कासको ि्र्ाककंर् ष्ट्वथति 

 

सि.न ं  ईकाई २०७५/७६ 
िम्मकोअबस्था(पररणाम) 

२०७६/७७  को 
उपिश्ब्ि 
पररणाम 

२०७७/७८ को 
उपिश्ब्ि 
पररणाम 

िाििम्मको 
जम्मा पररणाम 

9 कृर्र् िथा पिु सेवा      
९.१ कृषर् िेवा केन्र/िेवा इकाई      
९.२ कृषर् िाट बजार      
९.३ कृषर् उपज िंकिन केन्र(भवन) ओटा १   १ 
९.४ यनश्ज ब्िबिायिक तरकारी िमष ओटा १७ १५  ३२ 
९.५ ब्िबिायिक तरकारी टनेि िाउि ओटा १०० ३०० ३०० ७०० 
९.६ िििुि वोट षवरुवा षवतरण /रोपण ओटा २०० ७०० ० ९०० 
९.७ कृषर् िमुि/िंस्था दताष ओटा १० १२ ६ २८ 
९.८ पिु िेबा केन्र/िेवा ईकाई ओटा १   १ 
९.९ पिु िाट बजार ओटा  ६  ६ 
९.१० पिु बििािा भवन ओटा  ४ २ ६ 
९.१० मािु पिि (िेि िाउि) ओटा  ७ २ ९ 
९.११ यनजी ब्िबिािीक पि ुिमष ओटा  ७  ७ 

र्ाई/भैिी/कुखुरा/वरं्ुर/बाख्रा/मौरी ओटा १३ १०  २३ 
 

३१.६ 
पालिकालभत्र िहेको भौतिक पूर्ािधाि /बर्कासको ि्र्ाककंर् ष्ट्वथति 

 

सि.न ं  ईकाई २०७५/७६ िम्मको 
अबस्था(पररणाम) 

२०७६/७७  को 
उपिश्ब्ि 
पररणाम 

२०७७/७८ को 
उपिश्ब्ि 
पररणाम 

िाििम्मको 
जम्मा पररणाम 

१० ववाव्र् िेत्र      

१०.१ िरकारी अस्पताि(वेड िहित)    १ (१० बेडको 
कोसभड अस्थाइ 
अस्पताि) 

१ 

१०.२ यनजी अस्पताि /नसिषङ्र् िोम      

10.३ प्राथसमक स्वास््ि केन्र      

10.४ स्वास््ि चौकी /उपस्वस््ि चौकी वटा ६   ६ 

10.५ प्राईभेट श्क्ियनक/और्िी पिि वटा २   २ 

10.६ ििरी स्वास््ि केन्र/श्क्ियनक      

10.७ र्ाउाँघर श्क्ियनक/खोपकेन्र वटा ११/१७ १/१  १२/१८ 

10.८ आिुषबेद ओर्िािि/िेबाकेन्र वटा १   १ 

10.९ महििा स्विम िेषवका जना ५४   ५४ 

१०.10 िामुदायिक अस्पताि      
 

  



३१.७ 
पालिकालभत्र िहेको भौतिक परू्ािधाि /बर्कासको ि्र्ाककंर् ष्ट्वथति 

सि.न ं  ईकाई २०७५/७६ िम्मको 
अबस्था(पररणाम) 

२०७६/७७ को 
उपिश्ब्ि पररणाम 

२०७७/७८ को 
उपिश्ब्ि 
पररणाम 

िाििम्मको 
जम्मा 
पररणाम 

11 सािुदातर्क भर्न      
11.१ महििा /आमा िमिु भबन  ६   ६ 
11.२ नार्ररक िचेतना केन्र भबन  -    
11.३ िामुदायिक बन भबन  ४   ४ 
11.४ जेष्ट्ठ नार्ररक िेवा केन्र भबन  -    
11.५ स्थायनि िवुा क्िव भबन  ३   ३ 
11.६ िामुदायिक सिकाई केन्र भबन  ४   ४ 
11.७ बिषवकाि केन्र भबन  -    
11.८ खोप केन्र/ र्ाउघर श्क्िनीक 

भबन 
 ६   ६ 

11.९ पासिकाको आफ्न ैप्रिािफकि भबन      
11.१० वडा कािाषििको आफ्न ैभबन  ६   ६ 

३१.८ 
पालिकालभत्र िहेको भौतिक परू्ािधाि /बर्कासको ि्र्ाककंर् ष्ट्वथति 

सि.न ं  ईकाई २०७५/७६ िम्मको 
अबस्था(पररणाम) 

२०७६/७७ को 
उपिश्ब्ि 
पररणाम 

२०७७/७८ को 
उपिश्ब्ि 
पररणाम 

िाििम्मको 
जम्मा पररणाम 

12 उद्र्ोग व्र्ापाि व्र्विार्      
12.१ पासिकामा दताष भएका 

पिि/ब्िबिाि 
  २२ ७२ ९४ 

12.२ पासिका सभत्र िंचासित उिोर्    २ २ 
12.३ पासिका सभत्र िंचासित ििकारी 

िंस्था 
  २०  २० 

12.3.1 िंघको क्षेत्राधिकार सभत्रको      
12.3.2 प्रदेिको क्षेत्राधिकार सभत्रको      
12.3.3 पासिकाको अधिकार क्षेत्र सभत्रको      

13 फोहोि िैिा ब्र्र्वथापन      
13.1 डश्म्पङ िाईट      
13.2 स्िायनटरी ल्िान्डफिल्ड िाईट      
13.3 िंकिन र्ने औजार र िािन वटा  २०  २० 

13.3.1 ट्िाक्टर /हरपर      
13.3.2 कम्पे्रिर िहितको िवारी िािन       
13.3.3 अन्ि िािन      
13.3.4 दैयनक िंकिन िुने िोिोर 

(मे.टन) 
     

३१.९ 
पालिकालभत्र िहेको भौतिक परू्ािधाि /बर्कासको ि्र्ाककंर् ष्ट्वथति 

सि.न ं  ईकाई २०७५/७६ िम्मको 
अबस्था(पररणाम) 

२०७६/७७ को 
उपिश्ब्ि 
पररणाम 

२०७७/७८ को 
उपिश्ब्ि 
पररणाम 

िाििम्मको 
जम्मा 
पररणाम 

14 वन वािार्िण ि र्वपद 
ब्र्ववथापन 

     

14.1 वन निषरी स्थापना/िंचािन      
14.2 िामुदायिक वन उपपभोक्ता िमूि वटा    १६ 
14.3 ई-बन कािाषिि/ईकाई/िेवाकेन्र      
14.4 षवसभन्न षवरुवाको बकृ्षारोपण कािष      



15 र्वपद ब्र्र्वथापन      
15.1 वारुणिन्त्र (दमकि)      
15.2 एम्बिेुन्ि   १  १ 
15.3 िव विान       
15.4 डोजर/ईस्क्िाभेटर/व्िाकिोडर      
15.5 षवपद िामग्री भण्डार (स्टोर)    ४ ४ 
15.6 रेडक्रि िाखा /उपिाखा/ईकाई      
15.7 षवपद तासिम प्राप्त स्विमिेवक      
15.8 अन्ि      

 
३२.१ 

सुिासन प्रर्धिन प्रगति 
सि.न ं षवर्ि छ/छैन  

भए/नभएको 
ईकाई पररमाण पषु्ट्ट्िाई आिार 

/समयत 
1 िामाश्जक परीक्षण छैन 

पटक 

  
2 िावषजयनक िुनवुाई कािषक्रम(वडा स्तरीि) छ ६  
3 िावषजयनक िुनवुाई कािषक्रम पासिका स्तरीि छ १  
4 िम्पन्न भएको पासिका िभाको िंख्िा छ २  
5 िम्पन्न भएको पासिकाको वोडष वठैक िंख्िा छ २५  
6 िभाको यनणषि िावषजयनकीकरण कािषक्रम छ १  
7 आ.ब ०७७/७८ को बाषर्षक िसमक्षा कािषक्रम  छ १  
8 िभाको यनणषि पशु्स्तका छपाई र षवतरण छैन   
9 जनप्रयतयनधि र कमषचारी बबच िमन्वि वठैक छ २  
10 िाखा प्रमुख /कमषचारी स्टाि समहटङ्र् छ ५  

३२.२ 
सुिासन प्रर्धिन प्रगति 

सि.न ं षवर्ि छ/छैन 
भए/नभएको 

ईकाई पररमाण पषु्ट्ट्िाई आिार 
/समयत 

11 पासिकामा नार्ररक वडापत्र टााँि र्रेको/प्रकािन छ वटा १  
12 वडामा नार्ररक वडापत्र टााँि र्रेको  छ वटा ६  
13 पासिकामा प्रबक्ताको व्िबस्था छैन    
14 र्ुनािो िुन्ने अधिकारी तोकेको छ जना १  
15 र्ुनािो पशु्स्तका खडा र्री असभिख राखेको छ    
16 िुचना अधिकारी तोकेको छ जना १  
17 डडश्जटि नोहटि वोडषको व्िवस्था छैन    
18 पासिकाको मोबाईि एप्ि छैन    
19 पासिकाको वेभिाईट/यनिसमत अपिोड कािष छ वटा १  
20 बोडषको यनणषि वडामा सिणखत रुपमा पठाएको छ यनरन्तर  वेविाईटमा प्रकािन र्ने 

र्ररएको 
३२.३ 

सुिासन प्रर्धिन प्रगति 
सि.न ं षवर्ि छ/छैन 

भए/नभएको 
ईकाई पररमाण पषु्ट्ट्िाई आिार 

/समयत 
2१ वोडषको यनणषि वेभिाईटमा राखी िावषजयनक 

र्रेको 
छ   

2२ वडाको यनणषि सिणखत रुपमा पासिकामा आउने छैन    
2३ जनप्रयतयनधिको आचारिंहिताको व्िवस्था छ    
2४ कमषचारीको आचार िंहिताको व्िवस्था छ    
2५ टोि फि टेसििोन नम्वरको व्िवस्था छैन    



2६ िभाका िव ैिदस्ििरुिाई राजपत्र हदने व्िवस्था छैन    
2७ ई-एटेन्डेन्ि िाश्जरीको व्िवस्था छैन    
2८ उजरुी पेहटका व्िवस्थापन (राख्ने,खोल्ने,र आका 

र्ने 
छ    

2९ कमषचारी िर्वकुको व्िवस्था छ    
3० प्र प्र अ वाट सिणखत रुपमा अधिकार 

प्रत्िािोजन 
छ    

3१ ििािता कक्ष को व्िवस्था (Help Desk) छैन    
३३ 

सािाष्ट्जक अलभर्ान /कार्िक्रिको प्रगिी 
सि.न ं असभिान/कािषक्रम पासिकाको घोर्णा भइ िकेको वडािरु मध्िे पासिकािाई 

न ैघोर्णा 
र्ने िक्षक्षत 
आ.ब  

जम्मा 
वडा 
िंख्िा 

कािषक्रम िंचािन 
र्ररएको वडा 
िंख्िा 

िोर्णा 
भएको वडा 
िंख्िा 

०७६/७७ 
मा घोषर्त 
वडािरु 

०७७/७८ 
मा घोषर्त 
वडािरु 

०७८/७९ मा 
प्रस्ताषवत 
वडािरु 

१ खुल्िा हदिामुक्त क्षेत्र ६ ६ ६ िंयघिता कािाषन्विन अर्ावै  
 जायति छुवाछुत तथा भेदभाब मुक्त        
 पणूष िरििाईिकु्त ६ ३ २ १    
 पणूष िाक्षर        
 घरसभत्रको िवुााँ मुक्त ६ ३ २ २    
 CFLG बािमैत्री स्थानीि िािन ६ २      
 EFLG बातावरणमैत्री स्थानीि िािन        
 एक वडा एक उत्पादन कािषक्रम        
 िैङ्र्ीक हििंा न्ियूनकरण        
 महदरा यनर्ेधित क्षेत्र        
 िोम डेसिभरी मुक्त (घरमा िुत्केरी 

निुने) 
६ १ १ १    

 पणूष खोपिकु्त वडा हदर्ोपना िुयनश्चचतता ६ ६ ६ २    
 िावषजयनक स्थानमा िूयत षजन्ि पदाथष 

मुक्त 
       

 बािषववाि न्ियूनकरण        
 मानब वेचबबखन/ओिारि पिार 

न्ियूनकरण 
       

 

३४ 
न्त्र्ातर्क सलितिको कार्ि प्रगति 

सि.न ं लिर्िक ि बर्र्र् ब्र्होिा 
१ िसमयत र्ठन भएको समयत षव. ि. २०७४ 
२ िसमयतमा तोफकएको कमषचारीको नाम र ति नतोफकएको 
३ िसमयतमा काननुी िल्िािकारको ब्िबस्था छ/छैन छैन 
४ िल्िािकारको व्िवस्था भएमा नाम स्तर र िुषविा रकम - 
५ िसमयतमा आ.ब ०७७/७८ मा परेको उजरुी िंख्िा ५ 
६ सि न ं५ को उजरुी िंख्िामा िछ्िोट र्ररएको िंख्िा ४ 
७ िछौटको फकसिम छििि षवधि 
७.१ स्थानीि िरकार िञ्चािन ऐन २०७४ को दिा ४७(१) बमोश्जम षववादको 

यनरुपण र्रेको िंख्िा 
छैन 

७.२ स्थानीि िरकार िञ्चािन ऐन २०७४ दिा को ४७(२) बमोश्जम मेिसमिापवट 
षववाद यनरुपण र्रेको िंख्िा 

५ 

९ न्िायिक िसमयतको यनणषि उपर पनुरावेदन परे/नपरेको परेको भए िंख्िा नपरेको 
 

  



३५ 
पालिकार्ाट जािी गरिएका ऐन तनर्ि कार्िर्वर्ध तनदेलिका ि िापदण्ड सम्र्न्त्धी प्रगिी 

सि.न ं बबर्ि  २०७७अिार मिान्त 
िम्म स्वीकृत भइ 
जारी र्ररएको िंख्िा 

२०७७ /७८ अिार 
मिान्त िम्म 
स्वीकृत भइ जारी 
र्ररएको िंख्िा 

िाि िम्मको 
जम्मा िंख्िा 

२०७८ अिार िम्म जारी भएका िंख्िा मध्िमा 
२०७८ अिार िम्म 
िंिोिन भएका िंख्िा 

राजपत्रमा प्रकािन भएका िंख्िा 

1 ऐन  ५  ५ १ ६ 
2 यनिमाविी ४ - ४ - ४ 
3 कािषषवधि ९ १ १० - १० 
4 यनदेसिका - - - - - 
5 मापदण्ड २ - २ - २ 
6 र्ठन आदेि      
 

३६ 
कििचािी उत्प्पे्रिणा सम्र्न्त्धी व्र्ववथा (पालिकाको सभा वा कार्िपालिका वोडिको तनणिर्अनुसािको) 

सि.
न.ं 

कमषचारीको पद ति उत्पे्रणाको फकसिम कैफिित 
िवारी 

िािन/िाता
िात खचष 

आवाि मासिक 
भत्ता 

ओ.टी. ईन्िन िञ्चार िभा 
भत्ता 

प्राषवधिक 
भत्ता 

खाजा 
भत्ता 

 

१ प्र.प्र. अधिकृत  छ    छ छ    
२ अधिकृत दिौ           
3 अधिकृत नवौ           
4 अधिकृत आठौ           
5 अधिकृत िातौ           
6 अधिकृत छैटौ     छ      
7 ििािक ति           
8 का.ि/ि.चा. िमेत           

 
३७ 

आ.व. ०७७/०७८ िा गरिएका अध्र्र्न अनुसन्त्धान ि DPR िर्ािी कार्िहरुको प्रगति 
सि.न ं अध्ििन अनिुन्िान र विृत िोजना प्रयतवेदनको सिर्षक ईकाई कािष िुरु र्ररएको 

पररमाण 
कािष िम्पन्न 
र्रएको /भएको 
पररमाण 

कैफिित 

१ आन्तररक राजचव प्रक्षेपण प्रयतवेदन      
२ पासिकाको प्रोिाइि यनमाषण/प्रकािन ओटा १ १ यनमाषणाधिन 
३ IEE को TOR र प्रयतवेदन यनमाषण कािष   २ औद्िोधर्क 

ग्राम र बर्र 
४ िोजना कािषक्रमको DPR बनाउने कािष वटा २  औद्िोधर्क 

ग्राम र वडा 
किाषिि 

५ ल्िण्डफिल्ड िाईट यनमाषण र व्िवस्थापन     
६ िोिोरमैिा व्िबस्थापन /पनु प्रिोिा /कम्पोष्ट्टमि िोजना      
७ षवपद व्िवस्थापन प्रयतकािष िोजना  वटा १ १  
८ पासिकाको र्ुरुिोजना (Master Plan)     
९ पासिकाको आबधिक षवकाि िोजना (Periodic Plan) वटा १  यनमाषणाधिन 
१० पासिकाको पिषटन र्ुरु िोजना (Tourism Master Plan)     
11 र्ाउाँ/नर्र िातािात र्ुरु िोजना     
12 र्ाउाँ/नर्र सिक्षा आवधिक षवकाि िोजना/र्ुरु िोजना     
13 कृषर् षवकाि /पि ुषवकाि दीघषकासिन र्रु िोजना /षवकाि 

िोजना  
    

14 एफककृत भौयतक पवाषिार षवकाि िोजना र्ुरु िोजना वा     



िरि 
15 अन्ि     

 

३८ 
सम्पादन गरिएका अनुकिणीर् /उल्िेखनीर् कार्िहरु 

 

सि.न ं अनकुरणणि उल्िेखयनि कािष सिर्षक िुचना/ईकाई उपल्विी /नयतजा/पररमाण कैफिित 
१ प्िाराग्िाईडडङ पवूाषिार यनमाषणमा प्रदेि िरकारिाँर् 

ििकािष 
१ वटा पूवाषिार यनमाषण िम्पन्न  

२   
वडा कािाषिि भवन र स्वास््ि चौकी भवन यनमाषण  

२ वटा  ३ वटा यनमाषणाधिन 

३ र्ाउाँपासिकाको प्रिाियनक भवन यनमाषणको अश्न्तम 
चरणमा 

१ वटा   

४ सिफ्ट खानेपानी िोजना प्रदेि िरकारिाँर् िमन्वि ३ वटा   
 

३९ 
पालिकाका िुख्र् सिवर्ाहरु 

सि.न ं मुख्ि मुख्ि िमस्िाका वदुााँिरु 

१ आन्तरीक राजचव िंकिनमा कहठनाई रिेको 
२ ल्िाण्ड िाईन टेसििोनको िमस्िा रिेको 
३ राजचव पररचािन तथा िंकिनमा जनप्रयतयनधििरुको ध्िान नपरेु्को 

 
४ कमषचारी उत्प्रपेरणा तथा प्रोत्िािनमा कमी 
५ षवतरणमुखी बजेट यनमाषणको पररपाटी रिेको  

 
४० 

संतघर् सिकाि प्रदेि सिकाि, ष्ट्जल्िा सिन्त्वर् सलिति ि अन्त्र् तनकार् संगको पालिकाको अपेिा 
सि.न ं अपेक्षा र्ररएको बबर्ि /व्ििोरा  अपेक्षा र्ररएको 

यनकाि (को िंर्) 
१ निनिगि/कािूिी अस्पष्टिा भएका निषयमा समयमै सम्बोधि हुिुपिे 

 

संघ 

२ कािुि निमााणमा निषय निज्ञको सहयोगको अपेक्षा श्ज.ि.ि. 
३ कमाचारी पदपूनिा र कमाचारीको सेिा सुनिधा सम्बन्धमा िेिृत्वदायी भूनमकाको अपेक्षा  प्रदेश 

४ प्रदेशबाट संचानिि निकास आयोजिाहरुमा सम्बन्धन्धि स्थािीय िहको पनि अपित्व हुिे 
िािािरणको नसजािा र समन्वयको अपेक्षा  

प्रदेश 

५ निरन्तर अिुगमि िथा सोही अिुसार पृष्ठपोषणको सुनिश्चििा 

 
नज.स.स. 

६ बेरुजु फछ्यौटमा समन्वयकारी भूनमकाको अपेक्षा नज.स.स. 

 

  



 
४१ 

पालिकाको भार्व सोँच/िि /कार्िक्रि 
सि.न ं िोँच/िक्ष /कािषक्रमको 

वदुा 
ििवाट प्राप्त िुने अपेक्षक्षत नयतजा /उपिव्िीको  

अपेक्षक्षत नयतजाको िुचक ईकाई  पररमाण 

१ सिफ्ट सिचाई िोजना 
यनमाषण 

प्रत्िेक घरमा खानेपानीको िारा जनिंख्िा ९००० 

२ जोणखम बश्स्तको 
एफककृत व्िवस्थापन 

एफककृत वश्स्त भएको स्थान ३  

३ Rain Water Collection 
Centre 

िुक्खा िाममा पयन पानी 
षवतरण भएको 

वटा ६ 

४ पिषटन पवूाषिार षवकाि आन्तररक आम्दानीमा बदृ्िी वडा २ 
५ कृर्क कल्िाणकारी 

बचत कोर् िञ्चािन 
कृर्कको श्जवन्स्तरमा िुिार जना २५०० 

६ कृषर् एम्बिेुन्ि 
िञ्चािन 

कृषर् उत्पादनको बजारीकरण   

 
 
 


