
 

विहादी गाउँपालिका द्वारा आयोजित 
आलथिक िर्ि २०७६/७७ को 

िावर्िक प्रगलत वििरण तथा चाि ुआ.ि. २०७७/०७८ को प्रथम चौमालिक 
िमीक्षा कायिक्रममा 

विहादी गाउँपालिका द्वारा 
प्रस्ततु गररएको 

 

िावर्िक कायिप्रगलत प्रलतिेदन 
 

 

 

 

 

 

प्रस्ततुकताि 
श्री ध्रिु दयाि 

प्रमखु प्रशािवकय अलिकृत (रािपत्ाांवकत ततृीय शे्रणी ) 

विहादी गाउँपालिका, िहाकीठाटँी, पिित । 

 



 

 

िावर्िक िलमक्षा गोष्ठी, आ.ि. ०७६/०७७ 
१.१ 

पालिकाको िांजक्षप्त पररचय 

 

 
 

लि.नां. जशर्िक आफ्नै भिनमा भाडाको भिनमा िामदुावयक िा 
िरकारी भिनमा 

कैवियत 

१ कायिपालिकाको प्रमखु प्रशािवकय कायािियको 
व्यिस्थापन र िञ्चािन 

आफ्नै भिन (१) भाडाको भिन (१)  प्रशािलनक 
भिन 
लनमािणालिन 

२ िडा कायािियको व्यिस्थापन र िञ्चािन ६ िटा िडा 
कायािियका भिन 

   

 
 

१.२ 
पालिकाको िांजक्षप्त पररचय 

लि.नां. जशर्िक वििरण 

१ िन िांख्या घरिरुी ििेक्षण 
२०७६ अनिुार 

राविय िनगणना 
२०६८ अनिुार 

 मवहिा ८७४९ ६८३५ 

 परुुर् ९७४० ६५६८ 

 कूि िन िांख्या १८४८९ १३४०३ 

२ क्षते्िि (ि.वक.लम.)          कूि के्षत्िि ४४.८० िगि वक मी 
 कृवर् योग्य भलूम  

 िन िङ्गििे र ओगटेको  



 अन्य  

३ िाक्षरता       िाक्षरता प्रलतशत ७३.८५ प्रलतशत 

४ िमाििे भएका िाविक गावििहरु बाच्छा, बरािचौर, रानीपानी, िहाकीठाटँी, 
उरामपोखरा, शालिग्राम 

५ िडा िांख्या ६ 

६ लिमामा िोलडएका पालिकाहरु                                    पूिि                                      पैयु ँगा.पा. पिित, महाजशिा गा.पा. पिित 

 पजिम िैलमलन गा.पा. बागिङु, कालिगण्डकी गा.पा. 
गलु्मी 

 उत्तर ििेिाि न.पा., पिित, महाजशिा गा.पा. पिित 

 दजक्षण कालिगण्डकी गा.पा. गलु्मी, गल्याङ न.पा. 
स्याङ्िा 

 

२ 

पालिकामा कायिरत िनशजि वििरण 

(िांजघय तथा िाप्र मन्त्ाियिाट जस्िकृत भएको िगठन तालिका अनिुार) 
लि.न. पद/तह स्िीकृत दरिन्दी पदपतुी भएको िांख्या ररि िांख्या िोकिेिा माग गररएको िांख्या 

प्रशािन प्राविलिक प्रशािन प्राविलिक प्रशािन प्राविलिक प्रशािन प्राविलिक 

१ प्र.प्र. अलिकृत १  १      

२ अलिकृत दशौ -        

३ अलिकृत निौ -        

४ अलिकृत आठौ -        

५ अलिकृत िातौ -        

६ अलिकृत छैटौ ३ ३ २ ३ १    

७ िहायकस्तर पाचँौ ८ ५ ५ ३ ३ २   

८ िहायकस्तर चौथो ४ ७ ३ ६ १ १   

९ का.ि/ि.चा. िमेत         

१० कृवर् प्राविलिक  ४  १  ३   

११ पश ुप्राविलिक  ७  ०  ७   

 िम्मा १६ २६ ११ १२ ५ १४   

 

३. 
पालिकामा कायिरत िनशजि वििरण 

(पालिकाको िभा िा िोडििाट लिििना गररएको िा स्िीकृत भए अनिुार) 
लि.नां. पद तह स्िीकृत िांख्या पदपतुी भएको िांख्या लनयिुीको वकलिम 

प्रशािन प्राविलिक प्रशािन प्राविलिक 

१ कायाििय िहयोगी  ८  ८  करार 

िम्मा: ८  ८   
 

४. 

आ.ि. ०७६/०७७ को कूि आय र व्यय : 
ि.नां. जशर्िक अजख्तयारी 

(रेडिकु) रकम 

पालिकामा लनकािा 
प्राप्त रकम 

खचि भएको रकम खदु खचि 
प्रलतशत 

विि/खचि 
नभएको प्रलतशत 

१ आन्तररक आयश्रोत १९१४०००० ११८६९५५७.१७ ११८६९५५७.१७ ६२.०१ ३७.९९ 

२ िांघीय िरकार लनशति (वि.ि.) 
अनदुान 

७१८००००० ७१८००००० ४०७३८७९४.१६ ५६.७४ ४३.२६ 

३ िांघीय िरकार िशति (वि.ि.) अनदुान १६३५०९००० १४०९७२२५०.८८ १३९७९५४४४.९४ ८५.५० १४.५० 

४ िांजघय िरकारको राश्व िाडँिाँड 
अनदुान 

४६८००००० ३१३८३४७३.३६ ३०९६५२५८.१६ ६६.१७ ३३.८३ 

५ िांघीय िरकारिाट प्राप्त थप (अन्य) 
अनदुान  

९४७९९३० ९४७९९३० ३३९१८७७.९५ ३५.७८ ६४.२२ 

६ प्रदेश िरकार लनशति (वि.ि.) अनदुान १२१११००० १२१११००० ६९१७४७०.१६ ५७.१२ ४२.८८ 



७ प्रदेश िरकार िशति (वि.ि.) अनदुान ० ० ० ० ० 

८ प्रदेश िरकार रािश्व िाँडिाडँ 
अनदुान 

१६७९००० १५२६००० १५३०७६३.६६ ९१.१७ ८.८३ 

९ स्थानीय पिुाििार विकाि िाझेदारी 
कायिक्रम 

६५००००० ६४११९५९.६५ ६४११९५९.६५ ९८.६५ १.३५ 

१० जििि को कोर् अनदुान रकम ० ० ० ० ० 

११ प्रिानमन्त्ी रोिगार कायिक्रम २३३९००० २३३९००० २३३४१४९.१९ ९९.७९ ०.२१ 

१२ गररि िँग विशेश्वर कायिक्रम ० ० ० ० ० 

१३ अन्य (प्रदेश िमपरुक) १००००००० ५०००००० १९००००० ३८ ६२ 

िम्मा : ३४३३५७९३० २९२८९३१७१ २४५८५५२७५   

वि.ि. = विजत्तय िमालनकरण । ५. 

आन्तररक आयश्रोत अिस्था 
(िांघ र प्रदेश िरकारिाट प्राप्त रािश्व िाहेक) 

लि.नां. जशर्िक ०७५/०७६  को 
यथाथि आय  

०७६/०७७ को 
िक्ष्य रकम 

०७६/०७७ को 
यथाथि आय रकम 

२०७५/७६ को 
तिुनामा िदृ्धी % 

१ एवककृत/ िम्पती कर     

२ भलूम कर/ मािपोत  १४००००० ४०००९९१.६०  

३ घर िहाि कर  १००००० ६२२६०  

४ िहाि विटौरी कर  ५०००० ०  

५ िाना ििारी िािन कर ० ० ०  

६ ढुङ्गा लगट्टी  िाििुा विक्री/ ठेक्का  १२००००० ८३८६८०  

७ नक्शापाि दस्तरु ० ० ०  

८ लििाररि दस्तरु (ििैको)  १०००००० १००००००  

९ अन्य िेिा शलु्क तथा विक्री  ० ० ० 

१० नाता प्रमाजणत  ० ० ० 

११ िम्पती मलु्याङ्कन दस्तरु   ० ० ० 

१२ व्यिशाय कर  ५००००० ३९८८०  

१३ दण्ड िररिाना र िित  ० ० ० 

कूि आम्दानी  ४२५०००० ५९४१८११.६  

 

६. 
ढुङ्गा लगटी िाििुा आदद प्राकृलतक स्रोतको आय अिस्था 

(िांघ र प्रदेश िरकारिाट प्राप्त रािश्व िाहेक) 
लि.नां. नदी खोिाको नाम ठेक्का िगाइएको 

िांख्या (घाट) 
ठेक्का िगाइएको 
कूि रकम 

ठेक्कािाट 
आम्दानी भएको 

रकम 

प्रदेश विभाज्य 
कोर्मा 

पठाइएको 
रकम 

पालिकामा खदु 
आए भएको 

रकम 

कैवियत 

 
 

१ कालिगण्डकी, िेतीखोिा 
 

६ १२००००० ८५३०९७ ३४१२३८.९४ ५११८५८.४१  

कूि िम्मा  १२००००० ८५३०९७ ३४१२३८.९४ ५११८५८.४१  
 

७. 
िांघीय िरकारिाट प्राप्त भएको िशति अनदुान 

(अन्तर िरकारी विजत्तय हस्तान्तरण) 
लि.नां जशर्िक र विर्य प्राप्त अनदुान रकम खचि भएको रकम खचि प्रलतशत 

१ कृवर्  १८१८००० १४५८०६० ८०.२ 

२ पशिेुिा  ७५२००० ३१४६९३.७० ४१.८५ 

३ स्िास््य िेिा २८५३०००० २१५६६३१९.९७ ७५.५९ 

४ जशक्षा  ११९५७८००० १०९१०२२४१.९५ ९१.२४ 

५ मवहिा तथा िाििालिका १००००० - ० 

६ घरेि ुतथा उद्यम विकाि १०५०००० ९०९५०० ८६.६२ 

७ िन तथा िातािरण २३५५००० २३५०१४९.१९ ९९.७९ 



८ अन्य    

कूि  १५४१८३००० १३५७००९६५  

 

८ 

कोलभड कोर्को आम्दानी र खचि वििरण 

आम्दानी वििरण खचि वििरण 
प्रदेश 
िरकार 
िाट प्राप्त 

गाउँपालिका 
बाट 
छुट्याईएको 

िांघिांस्था / 
व्यजिबाट 
प्राप्त रकम 

िम्मा कोर्मा 
आम्दानी 
रकम 

राहात 
वितरण 
खचि 

क्िारेन्टाइन 
लनमािण खचि 

क्िारेन्टाइन 
ब्यिस्थापन 
खचि  

िरुक्षा 
िामग्री 
)PPE 
िगायत (
ीर्िी 
खचि 

कुि खचि मौज्दा
त 
िाँकी 

५००००० ७४३२६७१ ५९११८७.९९ ८५२४६५८.९९ २५१४७९९.५ १४३४६००.५ ६३८०७२.९ ५२३०३७०.७ ३८००००० 

 

 

९ 

पजुिगँत/कायिक्रमगत ििेटको क्षते्गत विलनयोिन 

 

लि.नां. जशर्िक के्षत् विलनयोजित रकम विलनयोजित प्रलतशत कैवियत 

१ आलथिक विकाि  ३५३०५००० १२.०  

२ िामाजिक विकाि  १७७६७६००० ६०.४०  

३ भौलतक पूिाििार विकाि  ६५९७३००० २२.४२  

४ िन िातािरण र विपद व्यिस्थापन २४००००० ०.८२  

५ िांस्थागत विकाि र िशुािन १२८८५००० ४.३६  

कूि २९४२३९०००   

 
१० 

िेरुि ुिछयौट कायि प्रगलत 
लि.नां. िरेुिकुो वकलिम आ.ि २०७४।७५ 

िम्मको 
आ ि २०७५।७६ 

को 
िम्मा िरेुि ु आ.ि ०७६।७७ मा गररएको 

िछयौट रकम िछयौट प्रलतशत 

१ अििु उपर गनुिपने  १६६१००० १६६१००० ६७२०००  

२ पेश्की िरेुि ु  ७०००००० ७००००००   

३ लनयलमत गनुिपने  ४१६३००० ४१६३०००   

िम्मा :  १२८२४००० १२८२४०००  ५.२४ 
 

११ 
कोलभड-१९ िम्िन्िी वििरण 

चेकिाचँ गरेको क्िारेन्टाइन 
स्थि िांख्या 

क्िारेन्टाइन 
िडे िांख्या 

क्िारेन्टाइनमा ििेका 
विरामी िांख्या 

क्िारेन्टाइनिाट 
विताि िांख्या 

िांक्रलमत वििरण राहत वितरण गरेको 
िांख्या 

RDT 
पररक्षण 
िांख्या 

PCR 
पररक्षण 
िांख्या 

मवहिा परुुर् िम्मा िम्मा 
िांक्रलमत 
िांख्या 

उपचाराथि 
िांख्या 

लनको 
भएको 
िांख्या 

मवहिा परुुर्  िम्मा 

३८ २६९ ९ ६३  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

२९७ २९३ 

 
 

१४ ० ११ ५२० ५०३ १०२३ 

 
 

 
 
 



 
 

१२. 
िामाजिक िरुक्षा कायिक्रमको लनकािा र वितरण 

लि नां िजक्षतिगि र जशर्िक नलनकािा प्राप्त 

भएको रकम 

भए  

वितरण गररएको कैवियत 

िांख्या वितरण गररएको रकम 

१ िेष्ठ नागररक अन्य  १८९१२००० २३८२ १८८०६००० 

िम्
मा
 ि

ाभ
ग्रा
ही 

१९
२३

 

2 िेष्ठ नागररक दलित  ७०२८००० ८६६ ६५७८००० 

3 उपचार खचि ( िेष्ठ नागररकिाई) ९५२८००० २३८२ ९३२८००० 

4 विििा मवहिा  ९५९५००० ११८९ ८७३२००० 

5 एकि मवहिा २०८०००० २६० १९८०००० 

6 अलत अशि अपाांङ्गता भएका व्यजि ७४२४०० ११६ ७२८६०० 

7 पूणि अशि अपाांङ्गता भएका व्यजि  १२७२००० १०६ १२५६००० 

8 िािपोर्ण (िांरक्षण) भत्ता १६१७६०० १०११ १५६९६०० 

9 िोपोन्मखु आददिािी िनिालत     

 िम्मा ५०७७५००० ५९३० ४८९७८२०० 
 



१३ 

प्रिानमन्त्ी रोिगार कायिक्रमको वित्तीय प्रगलत 

जश.नां. जशर्िक प्राप्त अनदुान खचि रकम खचि प्रगलत प्रलतशत 

१ तिि ४६८००० ४६७८७० ९९.९७ 

२ स्थानीय भत्ता १६००० १६००० १०० 

३ कायिक्रम खचि - - - 
४ विविि १०००० १०००० १०० 

५ अनगुमन - - - 
६ कायाििय िञ्चािन खचि ५०००० ४९०५८ ९८.११ 

७ ज्यािा रकम १८११००० १४४१६१३.६६ १०० 

 ८ लनमािण िामाग्री खररद २४०९८९.३४ 

९ हाते ीिार खररद ३१०० 

१० अन्य खचि १२५३०० 

कूि २३५५००० २३५३९२८ ९९.९५ 
 

१४. 

प्रिान मन्त्ी रोिगार कायिक्रमको  

भौलतक प्रगलत/अन्य उपिव्िी 
लि.नां. प्राप्त भएका मखु्य उपिजव्िका (नलतिा) िुदँा ईकाइ उपिजव्िको पररमाण खचि भएको कूि ििेट 

 

१ िप्िी आहाि पैदिमागि आयोिना १ नां. िडा 
बाच्छामा िम्पन्न 

लमटर १५० २९९३५१ 

२ वपपिपाटा िडा कायाििय पूणिगाउँ मोटरबाटो 
िरििाई आयोिना २ नां. िडा बरािचौरमा 

िम्पन्न 

  २८५८९८ 

३ प्रिानमन्त्ी रोिगार आयोिना ३ नां. िडा 
रानीपानीमा िम्पन्न 

  ३०७६४३ 

४ िौके लिांवढबाटो लनमाण आयोिना ४ नां. िडा 
िहाकीठाँटीमा िम्पन्न 

लमटर १५० ३२०५९८ 

५ ग्रालमण िडकहरुमा तार िािी भने योिना ४ 
नां. िडा िहाकीठाँटीमा िम्पन्न 

  ३८७३९ 

६ ग्याविन िािी लनमािण र विििुी पोि 
व्यिस्थापन ५ नां. िडा उरामपोखरामा िम्पन्न 

  २४८२१५ 

७ देउरािी गोरेटो लिांढी बाटो र चतगैुह्रा 
तटबन्िन आयोिना ६ नां. िडा शालिग्राममा 

िम्पन्न 

िटा  ३१०५२६ 

 

१५. 
िविय िरकारिाट प्राप्त अन्तर िरकारी अजख्तयारीको वित्तीय प्रगलत 

जश.नां. जशर्िक प्राप्त अनदुान खचि रकम खचि प्रगलत प्रलतशत 

१ राविय पररचयपत् तथा पञ्जीकरण १२०७००० ८६०९६० ७१.३३ 

२ स्थानीय तह प्रशािकीय भिन पूिाििार 
विकाि 

२०००००० २०००००० १०० 

३ िामाजिक िरुक्षा तथा िांरक्षण ५०७७५००० ४८९७८२०० ९६.४६ 

कूि ५३९८२००० ५१८३९१६० ९६.०३ 

 



१६. 
िविय िरकारिाट प्राप्त अन्तर िरकारी अजख्तयारीको 

भौलतक प्रगलत/अन्य उपिव्िी 
लि.नां. प्राप्त भएका मखु्य उपिजव्िका (नलतिा) िुदँा ईकाइ उपिजव्िको पररमाण खचि भएको कूि ििेट 

 

१ िलनिचर, कापेट तथा मेजशनरी ीिार खररद  िामग्री खररद १८४००० 

२ प्रशािलनक भिन लनमािण  आिार तयार २०००००० 

३ िामाजिक िरुक्षा भत्ता वितरण  भत्ता वितरण ४८९७८२०० 

 

१७. 
प्रदेश िरकारिाट प्राप्त अन्तर िरकारी अजख्तयारीको वित्तीय प्रगलत 

जश.नां. जशर्िक प्राप्त अनदुान खचि रकम खचि प्रगलत प्रलतशत 

१ मखु्यमन्त्ी तथा मन्त्ीपररर्द्को कायाििय ५००००० ५००००० १०० 

२ िामाजिक विकाि मन्त्ािय २०५०००० २०००००० ९७.५६ 

३ जशक्षा विकाि लनदेशनािय १७००००० १७००००० १०० 

कूि ४२५०००० ४२०००००  

१८. 
प्रदेश िरकारिाट प्राप्त अन्तर िरकारी अजख्तयारीको 

भौलतक प्रगलत/अन्य उपिव्िी 
लि.नां. प्राप्त भएका मखु्य उपिजव्िका (नलतिा) िुदँा ईकाइ उपिजव्िको पररमाण खचि भएको कूि ििेट 

 

१ कोरोनाको िालग खचि  राहत तथा उद्दार कायि ५००००० 

२ िामाजिक कुररलत िातीय छुिाछुद न्यूनीकरण  प्रदेश िरकारिाई पेश्की 
विताि 

५०००० 

३ इलमचौर खेि मैदान (िामाजिक विकाि 
मन्त्ाियबाट) 

िटा खेि मैदान लनमािण २०००००० 

४ १० िटा विद्याियिाई  विलभन्न कायिक्रम १७००००० 

 

१९. 
स्थानीयपूिाििार विकाि िाझेदारी कायिक्रमिाट भएको 

भौलतक प्रगलत/अन्य उपिव्िी 
ि.नां योिना /कायिक्रमको 

नाम 

विलनयोजित 
ििेट 

प्रगलत प्रलतशत नलतिा िचुक ईकाइ पररमाण 

भौलतक वित्तीय 

१ उराम गेप्ताङ जशिपरुी 
५० िाख िडक 

५००००००  ९८.२४%    

२ पाताि वपि पाकि  १५०००००  १००%       

        
 

२० 

कृवर् कायिक्रमिाट प्राप्त भएका मखु्य उपिजव्िहरु (नलतिा) 
लि.नां प्राप्त भएका मखु्य मखु्य उपिव्िी/नलतिा िचुक ईकाइ पररमाण  खचि भएको कूि ििेट 

 कृवर् तिि    ४८२४५०४ (५५.७२%) 
१ प्िाविक टनेि वितरण गोटा ६०० 

२ भकारो ििुार कायिक्रम गोटा ३५० 

३ कागती र िनु्तिाको किमी विरुिा वितरण गोटा ८०० 
 

 



 

२१ 

पशिेुिा  कायिक्रमिाट प्राप्त भएका मखु्य उपिजव्िहरु (नलतिा) 
लि.नां प्राप्त भएका मखु्य मखु्य उपिव्िी ईकाइ पररमाण  खचि भएको कूि ििेट 

 पशपुन्छी तिि    ७१९२०००  (४२.५८%) 

१ उन्नत भैिी पािकिाई अनदुान गोटा १६ 

२ २० भन्दा माथी माउ बाख्रा अनदुान गोटा ३६ 

३ ३०० भन्दा बढी बोईिर पािकिाई 
अनदुान 

गोटा ४६ 

४ व्यििायीक उन्नत गाई भैिी खररदमा 
प्रलत गाई भैिी रु २० हिार अनदुान 
कायिक्रम 

गोटा २८ 

५ ५ भन्दा बढी बङ्गुर पािन अनदुान गोटा ५ 
 

२२ 

मवहिा, िाििालिका, िेष्ठ नगाररक, अपाांङ्ग िजक्षत कायिक्रमिाट 

प्राप्त भएका मखु्य उपिजव्िहरु (नलतिा) 

लि.नां. प्राप्त भएका मखु्य उपिव्िी (नलतिा) िुदँा ईकाइ पररमाण खचि भएको कूि ििेट 

१ िैंलगक िमानता तथा िामाजिक िमािजेशकरण   
३४४५००० (८९.६%) 

२ िेष्ठ नागररक िम्मान   

     
 

२३ 

जशक्षा  कायिक्रमिाट प्राप्त भएका मखु्य उपिजव्िहरु (नलतिा) 
लि.नां प्राप्त भएका मखु्य मखु्य उपिव्िी/नलतिा िचुक ईकाइ पररमाण खचि भएको कूि ििेट 

१ जशक्षा तिि    ११४४८६९३२.९३ (९१.१%) 
१ प्राथलमक तहमा अांग्रिेी माध्यमबाट जशक्षाण लिकाई 

वक्रयाकिाप िांचािन 

  

२ के.जि. कक्षा िञ्चािन   

३ ददिा खािा तथा वटविन बक्ि वितरण   

 

२४ 

स्िास््य िेिा  कायिक्रमिाट प्राप्त भएका मखु्य उपिजव्िहरु (नलतिा) 

लि.नां प्राप्त भएका मखु्य मखु्य उपिव्िी/नलतिा िचुक ईकाइ पररमाण खचि भएको कूि ििेट 

 स्िास््य िेिा तिि    २५६६१७५३.०७ (७०.४५%) 
१ पूणि खोप िलुनजितता / ददगोपना/ पोर्ण िटा ६ िटै िडा 
२ जिरो होम डेलिभरी िटा १ िटा िडा 
३ पोर्ण मैत्ी िाडि िटा १ िटा िडा 

 

२५. 
िन, िातािरण, विपद् व्यिस्थापन कायिक्रमिाट प्राप्त भएका मखु्य उपिजव्िहरु (नलतिा) 

लि.नां प्राप्त भएका मखु्य मखु्य उपिव्िी/नलतिा िचुक ईकाइ पररमाण खचि भएको कूि ििेट 

१ िातािरण तथा िििाय ु   ० (०%) 
२ विपद्   १८००००० (७६.५९%) 

 



 

२६. 
घरेि,ु उद्यम विकाि, िीप विकाि र रोिगार प्रिििन कायिक्रमिाट प्राप्त भएका मखु्य उपिजव्िहरु (नलतिा) 

लि.नां प्राप्त भएका मखु्य मखु्य उपिव्िी/नलतिा िचुक ईकाइ पररमाण खचि भएको कूि ििेट 

१ उद्योग तिि  विलभन्न लिप तथा व्यििाय मूिक 
कायिक्रमहरु 

  २५७२२१४.९० (२७.६६%) 

 

२७. 
पयिटन प्रिििन कायिक्रमिाट प्राप्तभएका मखु्य उपिजव्िहरु  (नलतिा) 

लि.नां प्राप्त भएका मखु्य मखु्य उपिव्िी/नलतिा िचुक ईकाइ पररमाण खचि भएको कूि ििेट 

१ पयिटन िँग िम्बजन्ित विलभन्न कायिक्रमहरु   १०२५००० (४५.५६%) 
 

२८. 
२०७६।७७ मा िांचालित लनमािण योिना तथा कायिक्रम िांख्या 

 
 

लि.
नां. 

 
 

योिनाको वकलिम 

१ 
िाख 
भन्दा 
कमका 

१ िाख 
भन्दा मालथ   

२ िाख 
िम्मका 

२ िाख 
भन्दा मालथ   

५ िाख 
िम्मका 

५ िाख 
भन्दा मालथ 

१० िाख 
िम्मका 

१०  िाख 
भन्दामालथ 

२० िाख  
िम्मका 

२० िाख 
मालथ ५० 
िाख 

िम्मका 

५० 
िाख 
मालथ
का 

िम्मा 
योिना 
िांख्या 

 
१ भौलतकपूिाििार लनमािणको योिनाहरु  

(Hardware  खािको योिनाहरु) 
३२ ८४ ३८ ८ २ २ २ १६८ 

िम्मा ३२ ८४ ३८ ८ २ २ २ १६८ 
२९ 

०७६।०७७ को भौलतक पूिाििार योिनाको वकलिम र िांख्या 
लि.नां योिनाको 

के्षत् 

योिनाको वकलिम योिना 
िांख्या 

लि.नां योिनाको 
के्षत् 

योिनाको वकलिम योिना 
िांख्या 

१ िडक कािोपते् १ ५ भिन कायाििय/िडाको नया भिन २ 

  ग्राभेि २   िामदुावयक भिन (िमहुका) ८ 

  िडक पदक्क नािा    िामदुावयक लिकाई केन्र  

  स्तरउन्नती तथा अन्य ििुार    यिुा क्िि/िाि क्िब  

२ पिु/पिेुिा पदक्क पिु    िेष्ठ नागररक िेिा केन्रभिन  

  काठेपिु/िड्के    अन्य (कृवर्,पश ु,स्िास््य आददको  

  किि/ेकिभटि  ६ खानेपानी नयाँ योिना िरुुिात   

  ट्रष्ष्ि वजि    थप क्षमता लबस्तार  

  झोिङु्गेपिु    परुाना ममित लनमािण ििुार  

३ लिँचाई पदक्क कुिो लनमािण ७० ७ लबितु नयाँ पोि तथा िाईन लबस्तार  

  कच्ची कुिो लनमािण १०   ट्रान्िलमटर खररद ब्यिस्था  

  पाइप कुिो िाट लिँचाइ ३५   ममित ििुार  

  िाना लिचाँई कायिक्रम ४६   िोिार पािर/ित्ती िडान  

  ममित ििुार तथा अन्य  ८ पयिटन मठ,मजन्दर,मजस्ित गमु्बा लनमािण  

४ जशक्षण िांस्था नया भिन लनमािण २   होमस्टे स्थापना र ििुार  

  कोठा थप/ममित ििुार    पदमागि लनमािण र ििुार  

  शौचािय/तारबार/खानेपानी २८   िांग्रािय बािा भेर्भरु्ा िांरक्षण  

  लबज्ञान 
प्रयोगशािा/पसु्तकािय 

   थप पयिटन पबुाििार लनमािण ििुार  

  िाि विकाि केन्र  ९ तटबन्ि पैह्रो लनयन्त्ण   

  खेदकुद मैदान लनमािण ििुार ६   नददमा तटबन्ि /ग्याविन  

  अन्य    गह्रा ििुार बृक्षारोपण िांरक्षण  

  िम्मा    िम्मा  
 



३० 
पालिका लभत् रहेको भौलतक पूबाििार /लबकािको त्यावकां य जस्थती 

लि.नां जशर्िक/लबर्य ईकाई आिार बर्ि २०७४/७५ 
िम्मको 
अबस्था(पररणाम) 

२०७५/७६ को 
उपिजब्ि पररणाम 

२०७६/७७ को 
उपिजब्ि पररणाम 

हाििम्मको िम्मा 
पररणाम 

१ िडक      

१.१ कािोपते्    ७२० वक.मी. ७२० वक.मी. 
१.२ ग्राभेि   १२ वक मी ३३ वक मी ४५ वक मी 
१.३ कच्ची िडक/माटे  १२ वक मी २५ वक मी ४५ वक मी ८१ वक मी 
१.४ नयाँ ट्रयाक ओपन    १३ वक मी १३ वक मी 
१.५ िडक पदक्क नािा (मेलिनरी)   ७ वक मी १४ वक मी २१ वक मी 
१.६ अन्य      

2 पिु पिेुिा      

२.१ पदक्क मोटरेबि पिु   १ िटा १ िटा २ िटा 
२.२ ट्रि लिि/ििेी वजि      

२.३ काठेपिु/िड्के      

२.४ किि/ेस्पान किभटि     ३ िटा 
२.५ झोिङु्गेपिु   १ िटा  १ िटा (५ िटा 

लनमािणालिन) 
 

पालिकालभत् रहेको भौलतक पूबाििार /लबकािको त्यावकां य जस्थलत क्रमश: 
लि.नां जशर्िक/लबर्य ईकाई अिार बर्ि २०७४/७५ 

िम्मको अबस्था(पररणाम) 
२०७५/७६ को 
उपिजब्ि पररणाम 

२०७६/७७ को 
उपिजब्ि पररणाम 

हाििम्मको 
िम्मा पररणाम 

3 लिचाईँ      

३.१ पदक्क कुिो लिचाँई  २० िटा २५ िटा ३५ िटा ८० िटा 
३.२ कच्ची कुिो लिचाँई   ३५ िटा ४५ िटा ३८ िटा ११८ िटा 
३.३ पाइपिाट लिचाँई      १०० िटा 
३.४ थोपा लिचाँई ब्यबस्था      

३.५ िाना लिचाँई  ४० िटा ६० िटा ९० िटा १९० िटा 
4 पयिटन प्रबििन      

४.१ भ्यू टाबर      

४.२ िालतय िा िास्कृलतक िांग्रािय     १ िटा १ िटा 
४.३ बािागािा /भेर्भरु्ा िांरक्षण   ६ िटा  ६ िटा 
४.४ होम स्टे (घरिाि) िटा २ िटा १ िटा ३ िटा ६ िटा 
४.५ पयिटवकय स्थि िम्पदा आदी     ८ िटा 
४.६ पयिटन पदमागि  ३ िटा ३ िटा २ िटा ८ िटा 
४.७ पयिटन िचुना केन्र      

 

पालिकालभत् रहेको भौलतक पूबाििार /लबकािको त्यावकां य जस्थलत क्रमश: 
लि.नां जशर्िक/लबर्य ईकाई अिार बर्ि २०७४/७५ 

िम्मको अबस्था(पररणाम) 
२०७५/७६ को 
उपिजब्ि पररणाम 

२०७६/७७ को 
उपिजब्ि पररणाम 

हाििम्मको 
िम्मा पररणाम 

5 खानपेालन तथा िरििाई      

५.१ शदु्ध खानेपानी िवुििा प्राप्त िनिांख्या िना ६००० ८००० ४००० १८००० 
५.२ खानपानी योिना लनमािण /ििुार ओटा ३० ४८ ४५ १२३ 
५.३ लनिी घरको शौचािय ओटा २००० १००० ३००० ६००० 
५.४ िाना शहरी खानेपानी योिना ओटा १० ४० २०० २५० 
५.५ िाबििलनक शौचािय ओटा २ ६ ६ १४ 
6 िांचार      

६.१ मोबाईि पहुँच पगेुको िनिांख्या िना    १८४८९ 
६.१ मोबाईि टाबर लनमािण      



६.३ ल्याण्डिाईन टेलििोन       

६.४ हिुाक िेिा      

६.५ टेलििेन्टर स्थापना      

६.६ पालिकाबाट वि िाईिाई िोन      

 

पालिका लभत् रहेको भौलतक पूबाििार /लबकािको त्यावकां य जस्थलत क्रमश: 
लि.नां  ईकाई अिार बर्ि २०७४/७५ 

िम्मको अबस्था(पररणाम) 
२०७५/७६ को 
उपिजब्ि पररणाम 

२०७६/७७ को 
उपिजब्ि पररणाम 

हाििम्मको 
िम्मा पररणाम 

7 शैजक्षक िस्था      

७.१ उच्च मा.लब िटा ५   ५ 
७.२ मा.वि/लनमावि/प्रा.वि  ३०   ३० 
७.३ लनजि विध्यािय (िबै तहको)  १   १ 
७.४ प्राविलिक जशक्षण िांस्था िटा १   १ 
७.५ िाि विकाि केन्र िटा २७ ० १० ३७ 
७.६ गाउँपसु्तकािय/नगर पसु्तकािय      

७.७ स्नातक/स्नातकोत्तर क्याम्पि  १   १ 
७.८ िामदुावयक लिकाई केन्र  २   २ 
७.९ ई-पसु्तकािय  ४ १  ५ 
८ विितु िलुबिा      

८.१ लबितु िवुििा पगेुको घर िरुी िांख्या २७६७    

८.२ लबितु पोि /िाइन लबस्तार कायि िटा   ३००  

८.३ िोिार बजत्तको िडान/ब्यबस्था      

८.४ िि ुििविितु आयोिना      

 

पालिकालभत् रहेको भौलतक पूबाििार /लबकािको त्यावकां य जस्थलत क्रमश: 
 

लि.नां  ईकाई अिार बर्ि २०७४/७५ 
िम्मकोअबस्था(पररणाम) 

२०७५/७६  
को उपिजब्ि 
पररणाम 

२०७६/७७ को 
उपिजब्ि पररणाम 

हाििम्मको 
िम्मा पररणाम 

9 कृवर् तथा पश ुिेिा      

९.१ कृवर् िेिा केन्र/िेिा इकाई      

९.२ कृवर् हाट बिार      

९.३ कृवर् उपि िांकिन केन्र(भिन) ओटा १   १ 
९.४ लनजि ब्यबिावयक तरकारी िमि ओटा ५ १२ १५ ३२ 
९.५ ब्यबिावयक तरकारी टनेि हाउि ओटा  १०० ३०० ४०० 
९.६ िििुि िोट विरुिा वितरण /रोपण ओटा  २०० ७०० ९०० 
९.७ कृवर् िमहु/िांस्था दताि ओटा  १० २२ ३२ 
९.८ पश ुिेबा केन्र/िेिा ईकाई ओटा १   १ 
९.९ पश ुहाट बिार ओटा   ६ ६ 
९.१० पश ुबिशािा भिन ओटा   ४ ४ 
९.१० माि ुपिि (िेि हाउि) ओटा   ७ ७ 
९.११ लनिी ब्यबिायीक पश ुिमि ओटा   ७ ७ 

गाई/भैिी/कुखरुा/िांगरु/बाख्रा/मौरी ओटा ५ ८ १० २३ 
 

  



पालिकालभत् रहेको भौलतक पूबाििार /लबकािको त्यावकां य जस्थलत क्रमश: 
 

लि.नां  ईकाई अिार बर्ि २०७४/७५ 
िम्मको 
अबस्था(पररणाम) 

२०७५/७६  
को उपिजब्ि 
पररणाम 

२०७६/७७ को 
उपिजब्ि पररणाम 

हाििम्मको 
िम्मा पररणाम 

१० स्िास््य क्षते्      

१०.१ िरकारी अस्पताि(िडे िवहत)      

१०.२ लनिी अस्पताि /नलििङ्ग होम      

10.३ प्राथलमक स्िास््य केन्र      

10.४ स्िास््य चौकी /उपस्िस््य चौकी िटा ६   ६ 

10.५ प्राईभेट जक्िलनक/ीर्िी पिि िटा २   २ 

10.६ शहरी स्िास््य केन्र/जक्िलनक      

10.७ गाउँघर जक्िलनक/खोपकेन्र िटा ११/१७  १/१ १२/१८ 

10.८ आयुिबेद ओर्िािय/िेबाकेन्र िटा १   १ 

10.९ मवहिा स्ियम िेविका िना ५४   ५४ 

१०.10 िामदुावयक अस्पताि      

पालिकालभत् रहेको भौलतक पूबाििार /लबकािको त्यावकां य जस्थलत क्रमश: 
लि.नां  ईकाई अिार बर्ि २०७४/७५ 

िम्मको अबस्था(पररणाम) 
२०७५/७६ को 
उपिजब्ि पररणाम 

२०७६/७७ को 
उपिजब्ि पररणाम 

हाििम्मको 
िम्मा पररणाम 

11 िामदुावयक भबन      

11.१ मवहिा /आमा िमहु भबन  ६   ६ 
11.२ नागररक िचेतना केन्र भबन  -    

11.३ िामदुावयक बन भबन  ४   ४ 
11.४ िेष्ठ नागररक िेिा केन्र भबन  -    

11.५ स्थालनय यिुा क्िि भबन  ३   ३ 
11.६ िामदुावयक लिकाई केन्र भबन  ४   ४ 
11.७ बिविकाि केन्र भबन  -    

11.८ खोप केन्र/ गाउघर जक्िनीक भबन  ६   ६ 
11.९ पालिकाको आफ्नै प्रशािवकय भबन      

11.१० िडा कायािियको आफ्नै भबन  ६   ६ 
पालिकालभत् रहेको भौलतक पूबाििार /लबकािको त्यावकां य जस्थलत क्रमश: 

लि.नां  ईकाई अिार बर्ि २०७४/७५ 
िम्मको 
अबस्था(पररणाम) 

२०७५/७६ को 
उपिजब्ि पररणाम 

२०७६/७७ को 
उपिजब्ि पररणाम 

हाििम्मको 
िम्मा पररणाम 

12 उद्योग व्यापार व्यिशाय      

12.१ पालिकामा दताि भएका 
पिि/ब्यबिाय 

   २२ २२ 

12.२ पालिका लभत् िांचालित उिोग      

12.३ पालिका लभत् िांचालित िहकारी िांस्था    २० २० 
12.3.1 िांघको के्षत्ालिकार लभत्को      

12.3.2 प्रदेशको के्षत्ालिकार लभत्को      

12.3.3 पालिकाको अलिकार के्षत् लभत्को      

13 िोहोर मैिा ब्यबस्थापन      

13.1 डजम्पङ िाईट      

13.2 स्यालनटरी ल्यान्डविल्ड िाईट      

13.3 िांकिन गने ीिार र िािन िटा  २०  २० 
13.3.1 ट्याक्टर /वट्रपर      

13.3.2 कम्प्रिेर िवहतको ििारी िािन       

13.3.3 अन्य िािन      

13.3.4 दैलनक िांकिन हनुे िोहोर (मे.टन)      



पालिकालभत् रहेको भौलतक पूबाििार /लबकािको त्यावकां य जस्थलत क्रमश: 
लि.नां  ईकाई अिार बर्ि २०७४/७५ 

िम्मको अबस्था(पररणाम) 
२०७५/७६ को 
उपिजब्ि पररणाम 

२०७६/७७ को 
उपिजब्ि पररणाम 

हाििम्मको 
िम्मा पररणाम 

14 िन िाताबरण र विपद ब्यिस्थापन      

14.1 िन नििरी स्थापना/िांचािन      

14.2 िामदुावयक िन उपपभोिा िमूह िटा    १६ 
14.3 ई-बन कायाििय/ईकाई/िेिाकेन्र      

14.4 विलभन्न विरुिाको बृक्षारोपण कायि      

15 विपद ब्यबस्थापन      

15.1 िारुणयन्त् (दमकि)      

15.2 एम्बिेुन्ि    १ १ 
15.3 शि िहान       

15.4 डोिर/ईस्क्याभेटर/व्याकिोडर      

15.5 विपद िामग्री भण्डार (स्टोर)      

15.6 रेडक्रि शाखा /उपशाखा/ईकाई      

15.7 विपद तालिम प्राप्त स्ियमिेिक      

15.8 अन्य      

३१ 
िशुािन प्रबििन प्रगलत 

लि.नां विर्य छ/छैन  
भए/नभएको 

ईकाई पररमाण पषु्ष्ट्याई आिार /लमलत 

1 िामाजिक परीक्षण छैन 

पटक 

  

2 िािििलनक िनुिुाई कायिक्रम(िडा स्तरीय) छ ६  

3 िािििलनक िनुिुाई कायिक्रम पालिका स्तरीय छ १  

4 िम्पन्न भएको पालिका िभाको िांख्या छ २  

5 िम्पन्न भएको पालिकाको िोडि िैठक िांख्या छ २४  

6 िभाको लनणिय िािििलनकीकरण कायिक्रम छ १  

7 आ.ब ०७६/७७ को बावर्िक िलमक्षा कायिक्रम  छ १  

8 िभाको लनणिय पजुस्तका छपाई र वितरण छैन   

9 िनप्रलतलनलि र कमिचारी लबच िमन्िय िैठक छ २  

10 शाखा प्रमखु /कमिचारी स्टाि लमवटङ्ग छ ५  

िशुािन प्रबििन प्रगलत क्रमश: 
लि.नां विर्य छ/छैन 

भए/नभएको 
ईकाई पररमाण पषु्ष्ट्याई आिार 

/लमलत 
11 पालिकामा नागररक िडापत् टाँि गरेको/प्रकाशन छ िटा १  

12 िडामा नागररक िडापत् टाँि गरेको  छ िटा ६  

13 पालिकामा प्रबिाको व्यबस्था छैन    

14 गनुािो िनेु्न अलिकारी तोकेको छ िना १  

15 गनुािो पजुस्तका खडा गरी अलभिख राखेको छैन    

16 िचुना अलिकारी तोकेको छ िना १  

17 लडजिटि नोवटि िोडिको व्यिस्था छैन    

18 पालिकाको मोबाईि एप्ि छैन    

19 पालिकाको िभेिाईट/लनयलमत अपिोड कायि छ िटा १  

20 बोडिको लनणिय िडामा लिजखत रुपमा पठाएको छ    

 

 

 

  



िशुािन प्रबििन प्रगलत क्रमश: 
लि.नां विर्य छ/छैन 

भए/नभएको 
ईकाई पररमाण पषु्ष्ट्याई आिार 

/लमलत 
2१ िोडिको लनणिय िभेिाईटमा राखी िािििलनक गरेको छैन   

2२ िडाको लनणिय लिजखत रुपमा पालिकामा आउन े छैन    

2३ िनप्रलतलनलिको आचारिांवहताको व्यिस्था छ    

2४ कमिचारीको आचार िांवहताको व्यिस्था छ    

2५ टोि वि टेलििोन नम्िरको व्यिस्था छैन    

2६ िभाका ििै िदस्यहरुिाई रािपत् ददन ेव्यिस्था छैन    

2७ ई-एटेन्डेन्ि हाजिरीको व्यिस्था छैन    

2८ उिरुी पेवटका व्यिस्थापन (राख्न,ेखोल्ने,र आका गने छैन    

2९ कमिचारी िगिकुको व्यिस्था छ    

3० प्र प्र अ िाट लिजखत रुपमा अलिकार प्रत्यायोिन छ    

3१ िहायता कक्ष को व्यिस्था (Help Desk) छैन    

 

३२ 
न्यवयक िलमलतको कायि प्रगलत 

लि.नां जशर्िक र लबर्य ब्यहोरा 
१ िलमलत गठन भएको लमलत वि िां. २०७४ 
२ िलमलतमा तोवकएको कमिचारीको नाम र तह प्रविन पोख्रिे / अलिकृत छैठौ 
३ िलमलतमा काननुी िल्िाहकारको ब्यबस्था छ/छैन छैन 
४ िल्िाहकारको व्यिस्था भएमा नाम स्तर र िवुििा रकम - 
५ िलमलतमा आ.ब ०७६/७७ मा परेको उिरुी िांख्या ६ 
६ लि नां ५ को उिरुी िांख्यामा िछ्योट गररएको िांख्या ५ 
७ िछौटको वकलिम छििि विलि 
७.१ स्थानीय िरकार िञ्चािन ऐन २०७४ को दिा ४७(१) बमोजिम वििादको लनरुपण 

गरेको िांख्या 
छैन 

७.२ स्थानीय िरकार िञ्चािन ऐन २०७४ दिा को ४७(२) बमोजिम मेिलमिापिट वििाद 
लनरुपण गरेको िांख्या 

५ 

९ न्यावयक िलमलतको लनणिय उपर पनुरािदेन परे/नपरेको परेको भए िांख्या नपरेको 
 

३३ 
पालिकाबाट िारी गररएका ऐन लनयम कायिविलि लनदेजशका र मापदण्ड िम्बन्िी प्रगती 

लि.नां लबर्य  २०७६अिार मिान्त 
िम्म स्िीकृत भइ 
िारी गररएको िांख्या 

२०७६ /७७अिार 
मिान्त िम्म 
स्िीकृत भइ िारी 
गररएको िांख्या 

हाि िम्मको 
िम्मा िांख्या 

२०७७ अिार िम्म िारी भएका िांख्या मध्यमा 
२०७७ अिार िम्म 
िांशोिन भएका िांख्या 

रािपत्मा प्रकाशन भएका िांख्या 

1 ऐन  ४ १ ५ - ५ 
2 लनयमाििी ४ - ४ - ४ 
3 कायिविलि ४ ५ ९ - ९ 
4 लनदेजशका - - - - - 
5 मापदण्ड २ - २ - २ 
6 गठन आदेश      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



३४ 
कमिचारी उत्प्ररेणा िम्बन्िी व्यिस्था (पालिकाको िभा िा कायिपालिका िोडिको लनणियअनिुारको) 

लि.नां. कमिचारीको पद तह उत्प्रणेाको वकलिम कैवियत 
ििारी 

िािन/याता
यात खचि 

आिाि मालिक 
भत्ता 

ओ.टी. ईन्िन िञ्चार िभा 
भत्ता 

प्राविलिक 
भत्ता 

खािा 
भत्ता 

 

१ प्र.प्र. अलिकृत  छ    छ छ    

२ अलिकृत दशौ           

3 अलिकृत निौ           

4 अलिकृत आठौ           

5 अलिकृत िातौ           

6 अलिकृत छैटौ           

7 िहायक तह           

8 का.ि/ि.चा. िमेत           

 

३५ 
पालिकाको भावि िोँच/िक्ष /कायिक्रम 

लि.नां िोँच/िक्ष /कायिक्रमको 
िदुा 

यििाट प्राप्त हनु ेअपेजक्षत नलतिा /उपिव्िीको  

अपेजक्षत नलतिाको िचुक ईकाई  पररमाण 

१ लिफ्ट लिचाई योिना 
लनमािण 

प्रत्येक घरमा खानेपानीको िारा िनिांख्या ९००० 

२ िोजखम बजस्तको एवककृत 
व्यिस्थापन 

एवककृत िजस्त भएको स्थान ३  

३ Rain Water Collection 
Centre 

िकु्खा याममा पलन पानी वितरण 
भएको 

िटा ६ 

 

चाि ुआ.ि. २०७७।०७८ को प्रथम चौमालिक प्रगलत वििरण 
क. रोिगार िेिा केन्र 

 बेरोिगार व्यजिहरुको नामाििी िांकिन 
 बेरोिगार व्यजिहरुको िूजचकरण तथा प्राथलमवककरण 
 िम्पूणि िडाहरुबाट आयोिनाहरु िांकिन 
 िडाहरुमा योिना िभे कायि भईरहेको 

ख. जशक्षा तथा खेिकुद विकाि शाखा 
 भार मवहना देजख बैकजल्पक लिकाई िहजिकरण िञ्चािन 
 हाि आएर िम्पूणि स्िास््य िरुक्षाका िाििानीहरु अपनाउँदै लनयलमत विद्याियहरु 

िांचािन 
 ििति तिि का विलभन्न कायिक्रमहरु िञ्चािनका िालग प्रस्ताि आह्वान भएको 

ग. स्िास््य शाखा 
 अपाङ्गता भएका व्यजिहरुको िालग दह्वि चेयर वितरण 



 स्िास््य िांस्थाहरुमा ररि रहेका स्िास््य प्राविलिक कमिचारीहरुको पदपूलति र 
व्यिस्थापन 

 ीर्लि व्यिस्थापन तथा वितरण 
 िितिका लनयलमत कायिक्रमहरुको िञ्चािन 
 गजम्भर तथा कडा रोग भएका व्यजिहरुको उपचारको िालग लििाररि 
 स्िास््य विमा कायिक्रम िञ्चािनको लनरन्तरता 
 शालिग्राम आयिेुद अस्पतािमा लनयलमत रोग पररक्षण तथा उपचार कायिक्रम 

भईरहेको 
 आयिेुद तिि को अत्यािस्यक ीर्लि खररद प्रकृयामा रहेको 

घ. आलथिक प्रशािन शाखा 
 आलथिक विकाि तिि को खचि प्रगलत - २.१४ प्रलतशत 
 कृवर् तिि को खचि प्रगलत - १०.३७ प्रलतशत 
 िामाजिक विकाि तिि को खचि प्रगलत - २०.५५ प्रलतशत 
 जशक्षा तिि को खचि प्रगलत - २२.८७ प्रलतशत 
 स्िास््य तिि को खचि प्रगलत - १६.८ प्रलतशत 
 खानेपानी तथा िरििाई तिि को खचि प्रगलत - १५.०३ प्रलतशत 
 पूिाििार विकाि तिि को खचि प्रगलत - १.०३ प्रलतशत 
 यातायात पिुाििार तिि को खचि प्रगलत - १.२ प्रलतशत 
 भिन आिाि तथा शहरर विकाि तिि को खचि प्रगलत - ०.९८ प्रलतशत 
 िशुािन तथा अन्तर िम्बजन्ित क्षेत् तिि को खचि प्रगलत - २.५४ प्रलतशत 
 शाजन्त तथा िवु्यिस्था तिि को खचि प्रगलत - ११.४७ प्रलतशत 
 श्रम तथा रोिगारी तिि को खचि प्रगलत - ३.७३ प्रलतशत 
 योिना तिुिमा र कायािन्ियन तिि को खचि प्रगलत - २.३१ प्रलतशत 
 प्रशािकीय िशुािन तिि को खचि प्रगलत - १.२९ प्रलतशत 
 कायाििय िञ्चािन तथा प्रशािलनक तिि को खचि प्रगलत - ३१.९१ प्रलतशत 
 िमग्र खचि प्रगलत १२.४५ प्रलतशत 

ङ. िामाजिक िरुक्षा तथा पजञ्जकरण ईकाइ 
 िामाजिक िरुक्षा भत्ता प्राप्त गने िाभग्राहीहरुको बैंक खाता िञ्चािन 
 िाभग्राहीहरुको बैयजिक वििरण एम आई एि लिस्टममा अध्यािलिक गने कायि 

िम्पन्न 



 प्रथम चौमालिकको िामाजिक िरुक्षा भत्ता पूणि रुपमा बैंवकङ प्रणालिबाट वितरण 
गररएको 

च. कृवर् तथा पशपुञ्छी शाखा 
 गत आ.ि. देजखनै भकारो ििुार कायिक्रमको लनरन्तरता स्िरुप १०७ िटा भकारो 

ििुारको भिुालन भएको 
 विलभन्न िडाहरुमा विर्ादद र स्प्र ेवितरण गररएको 
 च्याउ उत्पादन कायिक्रम िञ्चािन भइरहेको 
 प्रत्येक िडाबाट कृर्क िलगिकरण पररचयपत् वितरण कायिक्रम िञ्चािन भइरहेको 
 एक घर एक टनिे कायिक्रम अन्तगित १५० िटा टनेि वितरण गररएको 
 एक िडा एक नििरी कायिकमि अन्तगित बेमोिमी तरकारी उत्पादन कायिक्रम २ नां. 

िडामा िञ्चािनमा रहेको 
छ. पूनलनिमािण प्रालिकरण ईकाई 

 आांजशकबाट पूणिमा िान चाहने िाभग्रावहहरुको िालग लििाररि गररएको 
 दोश्रो र तेश्रो वकस्ताको िालग लििाररि गररएको 
 अजन्तम लनररक्षणको कायि िरुु गररएको 

ि. भौलतक पिुाििार तथा िातािरण व्यिस्थापन शाखा 
 ठेक्का आह्वान ५ िटा 
 ठेक्का िम्झौता १ िटा 
 लनमािणालिन ठेक्का आयोिना १ िटा 
 उपभोिा िलमलत मािि त िम्झौता भएका आयोिना ५२ िटा 
 िम्पन्न / िरिारक भएका आयोिना (उपभोिा िलमत) ९ िटा 
 िांचािनका क्रममा भएका आयोिना (उपभोिा िलमलत) ४३ िटा 
 गत आ.ि. को क्रमागत ठेक्का लनमािणालिन योिना ३ िटा 

 

िन्यिाद !! 
 


