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नगर प्रमखुको सन्देस  

"भिमाद नगरपाभिकाको आधारः पर्यटन, कृषिमा र्ान्त्न्िकीकरण तथा आभथयक समषृिको पूर्ायधार" िने्न मूि नाराका साथ 
भिमाद नगरपाभिकाको आभथयक र्िय २०७७/०७८ को र्ाषियक नीभत तथा कार्यक्रम र बजेट सातौ नगरसिाबाट पाररत 
गरी कार्ायन्र्र्नमा ल्र्ाएको भथर्ो । आभथयक र्िय २०७७/०७८ को कार्यक्रम तथा बजेटको कार्ायन्र्र्नको न्त्थथभत, 
सम्पादन गररएका गभतषर्भधहरू, असि अभ्र्ास र अनिुभूतहरूका बारेमा सरोकाररत पक्षहरूिार्य सूसनु्त्ित गरार्य 
पारदन्त्शयता, उत्तरदाषर्त्र्को सभुनन्त्िततामार्य त सशुासनको प्रत्र्ािभूत ददन े उद्देश्र्िे पषहिोपटक र्ाषियक प्रगभत प्रभतर्देन 
नामक र्ो पनु्त्थतका प्रकाशन िएकोमा मिार्य खशुी िागेको छ । 

भिमाद नगरपाभिकाको गठन िएपिात पषहिो जनभनर्ायन्त्ित सरकार बनदेेन्त्ख नै नगरपाभिकाबाट प्रदान गररने सेर्ािाई 
भछटो, छररतो र प्रिार्कारी बनार्य संघीर्ताको र्ाथतषर्क अनिुभूत ददिाउन प्रभतबद्द िर्य िागेको कुरा सबैमा षर्ददतै छ 
। र्स क्रममा संषर्धानको मूि ममय अनरुूप षर्भिन्न के्षिका नीभत, काननु तथा र्ोजना, बजेट बनार्य कार्ायन्र्र्न गनुयका 
साथै जनताको दैनन्त्न्दन समथर्ाहरूको समाधानमा केन्त्न्ित गदै पूर्ायधार षर्कास, सामान्त्जक उत्थान, थर्रोजगारी भसजयना 
मार्य त सर्यसाधारणिे महससु गने गरी उल्िेख्र् षर्कास र सधुारका कामहरू सम्पन्न िएका छन ्। 

आभथयक र्िय २०७७/०७८ मा नगरपाभिकािे थर्ाथ्र् सेर्ामा सधुार एर्म ्पहुुँि, शैन्त्क्षक पहुुँि र गणुथतर, पूर्ायधार 
षर्कास, रोजगारी भसजयना, कृषि तथा पशपुन्छी षर्कास, खेिकुद षर्कास, र्ातार्रण संरक्षण एर्म ् षर्पद् व्र्र्थथापन, 
िन्त्क्षत र्गय उत्थान, सशन्त्िकरण एर्म ् सामान्त्जक समार्शेीकरण, प्रषर्भध प्रर्ोग तथा सशुासनिार्य प्राथभमकता ददर्य 
कार्यक्रम तथा बजेट तजुयमा गरी कार्ायन्र्र्नमा ल्र्ाएको भथर्ो । ती कार्यक्रमहरूको प्रगभतको अर्थथािार्य सकु्ष्म रूपमा 
षर्श्लिेण गरी र्ो पथुतक तर्ार गररएको छ । प्रभतर्देनमा नगरपाभिकाको संन्त्क्षप्त प्रगभतको अर्थथाका साथै शाखागत र 
र्डागत प्रथतभुतिार्य र्तयमान अर्थथाको न्त्ििण, कार्यक्रम कार्ायन्र्र्नमा अर्िम्बन गररएका अभ्र्ास, सेर्ा प्रर्ाहको 
न्त्थथभत, प्रगभतको िौभतक एर्म ् षर्त्तीर् प्रगभत, सम्पादन हनु नसकेका कार्यक्रमहरू, समथर्ा तथा समाधानका उपार्का 
साथै भसकार्हरू समेत समार्ेश गररएको छ । र्सबाट एकाभतर नगरपाभिकािे गरेका गभतषर्भधहरूको छियङ्ग न्त्ििण 
सबै साम ु प्रथततु हनु सहर्ोग पगु्नेछ िने अकायतर्य  नगरपाभिकािार्य िषर्ष्र्मा तजुयमा गररने र्ोजना र सोको 
कार्ायन्र्र्नमा पभन महत्र्पूणय पषृ्ठपोिण भमल्ने छ । 

अन्त्र्मा, र्ो पनु्त्थतका तर्ार गने कार्यमा नतेतृ्र्दार्ी िभूमका भिर्य अहोराि खट्नहुनुे प्रमखु प्रशासकीर् अभधकृत श्री 
थमनभसंह थापा, उपसन्त्िर् श्री पदमराज आिार्य िगार्त सम्पूणय शाखा तथा र्डा कार्ायिर्का कमयिारीहरूिार्य षर्शेि 
धन्र्र्ाद ददन िाहन्छु । र्सैगरी र्स कार्यमा महत्र्पूणय सल्िाह, सझुार् र सहर्ोग प्रदान गनुयहनुे जनप्रभतभनभध 
भमिहरूपभन आिार प्रकट गदै सदा झै आगामी ददनमा पभन नगरपाभिकाको समदृद्दमा रिनात्मक साथ एर्म ्सहर्ोग प्राप्त 
हनुे अपेक्षा गदयछु । 

 

धन्र्र्ाद          मेख बहादरु थापा  

िाि, २०७८             नगर प्रमखु     
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परिच्छेद १ : परिचय 

१. पषृ्ठभमूि 
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई व्यिस्थावपका, काययपामलका ि न्यावयक अमधकाि सवहत 
स्थानीय सिकािको रुपिा स्थावपत गिेको छ । स्थानीय सिकाि नागिीकहरुको सबैभन्दा नजिकको 
सिकाि हो । स्थानीय तहले आफैले कानून बनाउँछ, नीमत, काययक्रि तथा बिेट ल्याउँछ, कायायन्ियन 
गछय, कि लगाउँछ, समिक्षा गछय, कििोिीहरु सधुाि गछय ि अगाडी बढ्छ । िनताको दैमनक िीिन 
यापनका याित विषयहरु देजि मलएि जिक्षा, स्िास््य, िानिीय िूल्य िान्यता, भौमतक सवुिधाहरुको 
अिस्था, आमथयक जस्थमत, कृवष उत्पादन अिस्था, भ ू उपयोग, प्राकृमतक स्रोतको उपलब्धता ि उपयोग 
जस्थमत, उद्योग धन्दा, व्यिसाय, आमथयक सिवृि, िाताििणीय सन्तलुन, सािाजिक एकता, साँस्कृमतक 
पवहचान, सबै िगयको अमधकािको समुनश्चतता, सबै प्रकािका विभेदको अन्त्य, सेिा प्रिाहको अिस्था िस्ता 
व्यापक विषयहरु स्थानीय सिकािको कायय क्षते्र मभत्र पदयछ । 

मभिाद नगिपामलकाले कोमभड मनयन्त्रण, िोकथाि, मनयन्त्रण ि उपचािको उजचत व्यिास्थापन गने, 

अथयतन्त्रलाई गमतिील तलु्याउने, आमथयक, सािाजिक तथा पूिायधाि क्षते्रको विकास गने, सेिा प्रिाहलाई 
सिल, सहि एिि ्सिुासन कायि गने िखु्य उद्देश्य मलई आमथयक िषय २०७७।०७८ को बिेट तथा 
काययक्रि ल्याएको मथयो । बिेटले स्िास््य सेिाको विस्ताि गने, िोिगािीका अिसि मसियना गने, कृवष 
लगायतका उत्पादन क्षेत्रको प्रिियन गिी आयात प्रमतस्थापन तथा मनयायत प्रबयधन, विकासको जिघ्र प्रमतफल 
प्राप्त हनुे काययक्रि तथा आयोिनाहरु सञ् चालन, साियिमनक सेिा प्रिाहलाई गणुस्तिीय पािदिी बनाइ सबै 
नागरिकको सियसलुभ पहुँच अमभिृद्दद्द गने िखु्य प्राथमिकता िािेको मथयो । बिेटका उद्देश्य ि प्राथमिकता 
पूिा गने गिी योिनाबद्द ढंगबाट सिोकाििालाहरूको साथयक सहभामगता एिि ्परिचालन गिी आमथयक िषय 
२०७७।०७८ िा काययक्रि सञ्चालन तथा सेिा प्रिाह गरिएको मथयो । नगिपामलकाले सम्पादन गिेका 
काययहरूको साियिमनकीकिण गिी पािदजियता, उत्तिदावयत्ि एिि ् ििाफदेवहताको प्रिधयन िाफय त 
सिुासनको प्रत्याभमूत द्ददन े उद्देश्यले आमथयक िषयभरििा सञ्चालन गरिएको काययक्रिहरू, काययक्रि 
सञ्चालनिा भएको भौमतक तथा वित्तीय प्रगमत, कायायन्ियनिा भोमगएका सिस्या तथा सिाधानका उपायहरू 
सिाििे गिेि नगिपामलकाको यो िावषयक प्रगमत प्रमतिदेन तयाि गरिएको छ ।  
२ नगिपामलकाको संजक्षप्त परिचय 

२.१ मभिाद नगिपामलकाको स्थापना 
नेपालको िध्य पहाडी भागिा पने मभिाद नगिपामलका गण्डकी प्रदेि, तनहुँ जिल्लाको दजक्षण पजश्चि भेगिा 
अिजस्थत छ । नेपालको संविधान २०७२ को धािा २९५ को उपधािा ३ ििोजिि गद्दित गाउँपामलका, 
नगिपामलका तथा वििषे, संिजक्षत िा स्िायत्त के्षत्रको संख्या तथा सीिाना मनधायिण आयोगले मिमत 
२०७३/०९/२२ िा पेि गिेको प्रमतिदेन ि नेपाल सिकािको मिमत २०७३/१०/२२ को मनणयय 
अनसुाि िाननीय संघीय िामिला तथा स्थानीय विकास िन्त्रीको संयोिकत्ििा गद्दित समिमतले मिमत 
२०७३/११/२० िा पेि गिेको प्रमतिदेनको आधाििा नेपाल सिकािको मिमत २०७३/११/२२ को 
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मनणयय अनसुाि नाि, िडा संख्या ि सीिाना कायि गरिएको ि नेपाल िािपत्रिा मिमत २०७३/११/२७ 
को िािपत्रिा प्रकाजित भएपमछ साविकका देहाय ििोजििका गा.वि.स. हरुलाई सिाििे गिी विमधित 
रुपिा मभिाद नगिपामलकाको स्थापना भएको हो । 

मभिाद नगिपामलकािा सिािेि भएका साविकका गाउँ विकास समिमतहरु 

कायि भएका िडाहरु साविकका गा.वि.स. हरु सिािेि भएका साविकका िडा कैवफयत 

१ वकहुँ १ - ९ 
 

गििकोट  ९ 

२ अरुणोदय १ - ९ 
 

३ िाझकोट ७ - ८ 
 

४ िाझकोट १ - ५ 
 

 

५ 
िाझकोट ९ 

 

ऋवषङ् ग िानीपोििी ९ 

साभङु्ग भगितीपिु २ 

६ मभिाद १ 
 

७ भानिुती ७ 
 

मभिाद २,४,५,८,९ 
८ भानिुती १,३,९  

मभिाद ३,६,७ 
९ भानिुती २,४,५,६,८  

२.२ मभिाद नगिपामलकाको ऐमतहामसक जचनािी ि नािाकिण 

मभिाद नगिपामलकाको नािाङ् कनका सम्बन्धिा प्राचीन िहाभाित वकंिदन्ती अनसुाि पाण्डिका ५ भाई 
छोिा िध्य े मभिसेनले आफ्नो सियिा सेती नदीिा बाँधेको बाधँलाई मभिबाँध भमनन््यो । इमतहासको 
विकासक्रि ि परिितयनसँगै मभिबाँध िब्दको अपभ्रिं भई मभिाद भन्न थामलयो । मभिाद िब्द िनजिब्रोिा 
लोकवप्रय भएकोले यस स्थानको नाि मभिाद िहन गएको भने्न भनाई छ । साविक मभिाद गाउँ विकास 
समिमत सिेत गामभएि यो नगिपामलका स्थापना भएकोले सोही गा.वि.स. को नािलाई कायि िाख्दै यस 
ऐमतहामसक स्थलको िवहिा झल्काउन ेगिी मभिाद नगिपामलका नािाकिण गरिएको हो । 

२.३ भौगोमलक अिजस्थमत ि क्षते्रफल 
यस नगिपामलकाको के्षत्रफल १२९.२९ िगय वकलोमिटि िहेको छ । यो नगिपामलका २७०५४'०९" 
उत्तिी अक्षाँि देजि २८००१'२५" उत्तिी अक्षाँिसम्ि ि ८३०५८'०२.३७" पूिी देिान्ति देिी 
८४००९'४९" पूिी देिान्तिसम्ि फैमलएको छ । सिनु्र सतहदेजि न्यूनति ३४१ मिटि (टुटुिा) देजि 
अमधकति १३४७.०३ मिटि (कोटबािाही) सम्िको उचाईिा अिजस्थत छ । यस नगिपामलकाको मसधा 
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िापन दूिी सिदि पूिय पजश् चि लम्बाई १९.४७ वक.मि. ि उत्तिदजक्षण चौडाई ११.९६ वक.मि. िहेको छ 
। यस नगिपामलकाको पूियिा म्याग्दे ि ऋवषङ्ग गाउँपामलका, पजश् चििा हरिनाि गाउँपामलका, उत्तििा 
िकु्लागण्डकी नगिपामलका ि दजक्षणिा जघरिङ्ग गाउँपामलका पदयछन ् । यस नगिपामलकाका िडाहरूको 
के्षत्रफल देहायअनसुाि िहेको छ । 

मस.नं. िडा नं. क्षते्रफल (िगय वक.िी.) 

१ १ १९.२६ 
२ २ १८.७ 
३ ३ १५.४१ 
४ ४ २३.३८ 
५ ५ १७.८२ 
६ ६ ३.२७ 
७ ७ ८.०१ 
८ ८ १०.५२ 
९ ९ १२.९२ 

िम्िा १२९.२९ 
स्रोतः संघीय िामिला तथा सािान्य प्रिासन िन्त्रालयको िेभसाईट 

२.४ धिातलीय तथा भउूपयोग अिस्था 

नेपालको िध्य पहाडी क्षेत्रिा अिजस्थत यो नगिपामलकाको अमधकाँि भाग पहाडी मभिालो प्रकािको छ । 
नदी तथा िोला दायाँबायाँ वकनािहरुिा केही फाँटहरु िहेका छन ्। कृवष उत्पादनको वहसाबले यहाँको 
भभूाग अत्यन्त उििि प्रकािको छ । चिन तथा िन के्षत्र पमन पयायप्त भएकोले पिपुालनको पमन पयायप्त 
सम्भािना छ । संघीय सिकाि कृवष, भिूी व्यिस्था तथा सहकािी िन्त्रालय अन्तिगत िाविय भउूपयोग 
परियोिना बाट तयाि गरिएको Gaupalika/Nagarpalika Level Land Resorce Maps, Database and Reports 

2075 अनसुाि यस नगिपामलकाको कुल भभूागको भउूपयोगको अिस्था देहाय ििोजिि िहेको   छ ।   

क्र.स. िमिनको प्रकाि क्षते्रफल (हेक्टििा) प्रमतित 

१ कृवष ७२०९.५८ ५५.५ 

२ िन ४९७७.९० ३८.३ 

३ नदी तथा तालतलैया २८४.३६ २.२ 

४ आिासीय क्षेत्र २७९.५१ २.२ 

५ साियिमनक प्रयोग २१८.०० १.७ 

६ व्यािसावयक प्रयोिन १५.९६ ०.१ 
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क्र.स. िमिनको प्रकाि क्षते्रफल (हेक्टििा) प्रमतित 

७ साँस्कृमतक तथा पूिाताजत्िक २.२४ ०.०२ 

 िम्िा  १२९८७.५५ १०० 

स्रोतः िाविय भउूपयोग परियोिना प्रमतिेदन, २०७५ 
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२.५ घिधिुी तथा िनसाजँख्यक विििण 

वि.सं. २०७७ सालिा गरिएको घिधिुी सिेक्षण अनसुाि यस नगिपामलको िडागत िनसंख्या, घिधिुी संख्या ि 
लैंमगक अनपुात देहाय अनसुाि िहेको छ । 

िडा 
नं. 

मलङ्ग 
िम्िा 

िम्िा 
घिधिुी 

प्रमत परििाि 
औसत िनसंख्या 

लैवङ्गक अनपुात 
परुूष िवहला अन्य 

1 2101 1971 0 4072 819 4.97 1.07 
2 2552 2479 0 5031 912 5.52 1.03 
3 948 936 0 1884 350 5.38 1.01 
4 1110 1051 0 2161 420 5.15 1.06 
5 2266 2132 0 4398 889 4.95 1.06 
6 3075 2956 0 6031 1265 4.77 1.04 
7 1504 1411 0 2915 549 5.31 1.07 
8 1524 1470 0 2994 608 4.92 1.04 
9 1823 1727 0 3550 567 6.26 1.06 

 16903 16133 0 33036 6379 5.25 1.05 

स्रोतः घिधिुी सभेक्षण २०७७ 

२.६ िैजक्षक िस्तजुस्थमत  
िैजक्षक सत्र २०७७ को नगिपामलकाको जिक्षासम्बन्धी अिस्थालाइय देहायको तामलकािा प्रस्ततु गरिएको छ । 

  
क्र.सं. विििण इकाई परििाण 

 

 

१ 

विद्यालय संख्या   

सािदुावयक विद्यालय संख्या ४३ 

संस्थागत विद्यालय संख्या १२ 

िम्िा  संख्या ५५ 

 

 

 

२ 

विद्यालय संख्या (एकाइ)   

प्राथमिक संख्या २८ 

आधािभतू (१-८) संख्या ८ 

िाध्यमिक (१-१०) संख्या ११ 

िाध्यमिक (११-१२) संख्या ८ 

 

 

 

३ 

विद्यालय संख्या (तह)   

प्राथमिक  संख्या ५४ 

आधािभतू (६-८) संख्या २७ 

िाध्यमिक (९-१०) संख्या १९ 

िाध्यमिक (११-१२) संख्या ८ 
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क्र.सं. विििण इकाई परििाण 

४ प्राविमधक जिक्षा (प्राविमधक तथा व्यिसावयक जिक्षा परिषद िाफय त) 
कृवष बाली विज्ञान 

संख्या १ 

५ निूना विद्यालयको लामग छनौट भएका विद्यालय (िनज्योमत िा.वि. मभिाद - ६) संख्या १ 
६ क्याम्पस  संख्या १ 
७ कक्षा १ िा िदु प्रिेि दि प्रमतित ९५.९ 
 

 

 

८ 

िवहला जिक्षक अनपुात   
आधािभतू तह प्रमतित ५६.१ 
प्राथमिक तह प्रमतित ६०.५ 
मनम्न िाध्यमिक तह प्रमतित ४०.७ 
िाध्यमिक तह प्रमतित २२ 

 

 

 

९ 

जिक्षक विद्याथी अनपुात   
आधािभतू (१-५) अनपुात १:१२ 
आधािभतू (६-८) अनपुात १:२७ 
िाध्यमिक (९-१०) अनपुात १:२६ 
िाध्यमिक (११-१२) अनपुात १:८३ 

 स्रोतः िैजक्षक िस्तजुस्थमत २०७७/७८ 

३. प्रमतिेदनको उद्दशे्य  

मभिाद नगिपामलकाबाट आ.ि. २०७७।७८ िा सम्पाद्ददत काययक्रिहरूको प्रगमतको िास्तविक अिस्था जचत्रण 
गने प्रििु उद्दशे्य िहेको यस प्रमतिदेनका विजिष्ट उद्देश्यहरु मनम्नानसुाि छन ्।  

१. मभिाद नगिपामलकाको आ.ि. २०७७।७८ िा सञ्चामलत वक्रयाकलापहरूको प्रगमतको अिस्था पत्ता 
लगाउने,  

२. नगिपामलकाका सेिा प्रिाहका सम्बन्धिा पािदिी एिि ्उत्तिदायी ढंगबाट सिोकाििालाहरूलाइय सूसजुचत 
गिाउने, 
३. काययक्रि कायायन्ियनिा देिापिेका सिस्या पवहचान गिी सिाधानका उपायहरूको िोिी गने, 
४. आगािी द्ददनिा काययक्रि छनोट तथा कायायन्ियनका लामग पषृ्ठपोषण प्रदान गने । 

 

४. प्रमतिेदन तयािी प्रवक्रया  

नगिपामलकाको आ.ि. २०७७।७८ को यस प्रगमत प्रमतिदेन तयािी गदाय अपनाइएका प्रवक्रया देहाय अनसुाि 
िहेका छन ्। 

१. प्रगमत प्रमतिदेनको ढाँचा मनजश्चत गिी िडा तथा िािािा काययित िनिजिहरूलाइय अमभििुीकिण, 
२. प्रमतिदेन तयािीका लामग आिश्यक त्यांक एिि ्सूचना िडा तथा िािाहरूलाइय प्रदान, 
३. िडा तथा िािागत रूपिा प्रमतिदेन तयािीका लामग छलफल तथा सूचना संकलन, 
४. िडा तथा िािागत रूपि प्रमतिदेनको िस्यौदा तयाि,  
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५. नगिस्तििा प्रगमत सिीक्षा गोष्ठीको आयोिना गिी प्रस्ततुीकिण तथा सझुाि संकलन, 
६. सिीक्षा गोष्ठीिा प्राप्त सझुािका आधाििा िडागत तथा िािागत प्रमतिेदनलाइय अजन्ति रूप प्रदान, 
७. नगिको एकीकृत प्रमतिेदनको िस्यौदा तयाि गिी काययपामलकािा प्रस्ततु गिी सझुाि संकलन, 
८. प्राप्त सझुािका आधाििा प्रमतिेदनलाइय अजन्ति रूप प्रदान । 

५. प्रमतिेदन तयािीका क्रििा आधाि मलइएका दस्तािेिहरू 

यो प्रगमत प्रमतिेदन तयािीको क्रििा आधाि मलएका िखु्य दस्तािेिहरू मनम्नानसुाि िहेका छन ्: 

(१) िावषयक नगि विकास योिना २०७७।०७८ 

(२) िावषयक काययक्रि तथा िचयको जस्थमत (आमथयक प्रिासन िािा) 
(३) मभिाद नगिपामलकाको िचयको िापदण्ड, २०७६, 
(४) नगि प्रोफाईल, २०७७ 

(५) काययपामलका, िडा समिमतलगायत विमभन्न समिमतका मनणययहरू, 
(६) िडा तथा िािासँग सम्बजन्धत त्यांक तथा अमभलेिहरू, 
(७) िडा तथा िािाबाट गरिएको प्रस्ततुीकिण, 
(८) काययपामलकािा प्राप्त सझुािहरू । 



  

8 
 

परिच्छेद २ : सिवष्टगत प्रगमत प्रमतिेदन 

यस परिच्छेदिा मभिाद नगिपामलकाको आमथयक िषय २०७७।०७८ को प्रगमतको अिस्थालाइय संजक्षप्त रूपिा 
प्रस्ततु गरिएको छ । 

१. प्रिासन िािा 
▪ काययपामलकाको िैिक: 22   

▪ नगिसभा: 2 आिौ ि निौं   

▪ विविध िैिक: 9  

▪ साियिमनक िग्गा संिक्षण सम्बन्धी काययदलको िैिक: 2  

▪ कोमभड -19 संग सम्बन्धीत िैिक: 6 

▪ िावषयक समिक्षा िैिक : 2077 िाघ 11 गते 

▪ विधेयक समिमतको िैिक : 3   

▪ विषयगत समिमत िैिकः 2 

▪ कियचािी विज्ञापनः ९ (सेिा किाििा कियचािी भनायः 11 िना) 
▪ ििेट तिुयिा तथा स्रोत अनिुान समिमत िैिकः ३ 

▪ भमूि सम्िजन्ध सिस्या सिाधान आयोग सम्िन्धी िैिकः ४  

▪ स्थानीय विपद व्यिस्थापन समिमतको िैिकः ४ 

▪ कानून मनिायण (7 िटा नया, 1 िटा संिोधन) 

२. भण्डाि िािा 

तामलका: आ.ि.074/75-077/78 सम्ि भएको िचय विििण 

मस.नं. आमथयक िषय 
िचय भएि िाने सािानको िचय 
िकि (रु.) 

िचय भएि निान े
सािानको िचय िकि 
(रु.) 

िम्िा िचय िकि (रु.) 

1 074/75 0 1,68,36,482.83 1,68,36,482.83 

2 075/76 36,60,609.99 1,26,19,572.95 1,62,80,182.94 

3 076/77 64,73,060.58 65,10,823.26 1,29,83,883.84 

4 077/78 80,67,968.12 70,10,695.90 1,50,78,664.02 

 िम्िा 1,82,01,638.69 4,29,77,574.94 6,11,79,213.63 

३. िािश् ि िािा 
नगिपामलकाको आ.ि. 076/077 ि 077/078 को िािश्व संकलनको विििण 

क्र.सं.  आ.ि. २०७६/७७ आ.ि. २०७७/७८ 
१ नगिपामलका(केन्र)को कुल िािश्व आम्दानी 1,93,80,055।- 2,64,39,568।86 

२ ९ िटा िडाहरुको कुल िािश्व आम्दानी 25,62,841।- 31,64,156।- 
 िम्िा 2,19,42,896।- 2,96,03,724।86 
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४. आमथयक प्रिासन िािा 

४.१ कुल बिेट मनकासा ि िचय जस्थमत 
स्रोत/जिषयक  बिेट  मनकासा  िचय  मनकासाको 

तलुनािा िचय %  

बाकँी िकि 
(मनकासा-िचय) 

आन्तरिक श्रोत  21711000  12098658.97  96432819  86.18  15460522.61  

आ.ब. 076.77 को नगद 
िौज्दात  

99794000  99794682.64  

सिामनकिण अनदुान  ( संघ) 115100000  115100000  101770297  88.41  13329703  

िािश्व बाँडफाँड संघ  83598720  84639090.5  53301824  62.97  31337266.5  

सिामनकिण अनदुान प्रदेि  12137000  12137000  6618178  54.52  5818822  

िािश्व बाँडफाँड प्रदेि  7972000  13107379.4  1383575  10.55  11723804.4  

िितय अनदुान संघ  252451450  252451450  218828943  86.68  33622507  

सिपिुक अनदुान संघ  5000000  5000000  5000000  100  0  

सिपिुक अनदुान प्रदेि  5000000  2500000  0  0  2500000  

वििेष अनदुान संघ  5000000  4999250  4964233  99.28  35017  

वििेष अनदुान प्रदेि  5000000  4984000  4984000  100  0  

िम्िा  622764170  611811511.51  496385615  81.13  115425896.51  

• िम्िा बाँकी िकिः- 115425896.51  

• स्थामनय संजचत कोष वफतायः- 77670118.51 

• संजघय संजचत कोष वफतायः- 33657524  

प्रदेि संजचत कोष िाता वफतायः- 4098254 

दहत्ति बहत्तिको संकलन 

• कुल संकलन (मनकासी सिेत):- 20726553  

• संघिा पिाइएको (िअुकि ि अमिि आयकि):- 2740636  

➢ प्रदेििा पिाइएको ४० प्रमतितः-7194367  

➢ पामलकाको संजचतकोषिा ६० प्रमतितः- 10791550 

४.२ चाल ुि पूिँीगत िचय जस्थमत 

मस.नं. विििण  बिेट िचय िचय प्रमतित 

१ चाल ुिचय  388130170 316896248 81.65 

२ पुजँिगत िचय  234634000 179489367 76.50 

 िम्िा  622764170 496385615 79.71 
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४.३ क्षते्रगत बिेट ि िचय जस्थमत 

मस.नं. क्षते्र/उपक्षते्र बिेट िचय िचय प्रमतित 

१ आमथयक विकास  55338080 34690355 62.69 

२ सािाजिक विकास  213935720 196084434 61.66 

३ पूिायधाि विकास  112525000 83539674 72.93 

४ िसुासन तथा अन्तसयम्बजन्धत 
क्षेत्र  

5850000 4154835 71.02 

५ कायायलय संचालन तथा 
प्रिासमनक  

926000 72777970 78.59 

 िम्िा  622764170 496385615 79.71 
४.४ बेरुि ुजस्थमत 

बउजिनं 
आ.ब. 076।77 सम्िको बेरुि ुिकि रु. आ.ब. 076।77 

िा फछ्यौट 

बाकँी बेरुि ु

िम्िा  मनयमित गनुयपने असलु गनुयपने पेश्की िम्िा 

मभिाद नपा आ.ब. 073।74 545175 10280 0 555455 275200 280255 

मभिाद नपा आ.ब. 074।75 0 253000 250000 503000 22000 481000 

मभिाद नपा आ.ब. 075।76 4743000 821000 0 5564000 0 4544745 

मभिाद नपा आ.ब. 076।77 6951428 644369   7595798 3853257 3742540 

कुल िम्िा 12239603 1728650 250000 14218253 4150457 9048540 

४.५ सािाजिक सिुक्षा भत्ता वितिण 

➢ पवहलो चौिामसक रु २७५६४५१०/-  

➢ दोस्रो चौिामसक रु ३२४४१३३२/- 
➢ तेस्रो चौिामसक रु ३५०५११०४/- 

५. न्यावयक समिमत 

मस.नं
. 

िदु्दाको विििण बाटो 
सम्बन्धी 

लेन
देन 

साधँ मसिाना 
िग्गा सम्बन्धी 

िाना 
चाि
ल 

घि 
बहाल 

पारििारिक िेिेल ि 
गाली बेइज्िती 

िम्िा 

१ िम्िा मनिदेन ६ ३ ११ १ २ ८ ३१ 

२ सिाधान भएका ४ २ ९ ० २ ६ २३ 

३  िेलमिलाप ४ २ ९ ० २ ६ २३ 

४ फैसला )  )  )  )  )  )  )  

५ तािेली २ १ २ १ ० १ ७ 

६ दिपीि 
          १ १  

• िम्िा प्राप्त मनिदेन संख्या M ३१  
• सिाधान भएका वििाद संख्या M २३  



  

11 
 

• फैसला M ०  
• तािेलीिा िहेको M ७ 

• दिपीि गरिएको M  १   
• न्यावयक समिमतको बैिक संख्या M २५ 

६. नापी िािा 
नापी िािाबाट आ.ि. २०७७।०७८ िा सम्पाद्ददत िखु्य काययहरूलाइय देहायको तामलकािा प्रस्ततु गरिएको छ : 

मस.नं. विषय संख्या कैवफयत 

१ घि नक्सा सम्बन्धी वििाद ३८ 
 

२ बाटो सम्बन्धी वििाद २७ 
 

३ कुलो सम्बन्धी वििाद  १७ 
 

४ पमतय िा साियिमनक िग्गा सम्बन्धी ११ 
 

५ मनिी िग्गासम्बन्धी मनिदेन ६१ 
 

६ नदी, िोला अमतक्रिण तथा घाट लगाउन ेप्रयोिनाथय नापिाँच ४ 
 

७ िडा कायायलय भिन मनिाणयका लामग नापिाचँ  िडा नं. ३, ४, ५ ि ८ 
 

८ न्यावयक समिमतिा पिेका मनिदेन उपि स्थलगत नापिाँच गिी 
प्रमतिदेन पेस 

२३ िटा   

७. विषयगत (िािा) िचय जस्थमत 

क्र.सं. विषयगत िािा कुल िावषयक बिेट 
रु. 

कुल िावषयक िचय 
िकि रु. 

िचय 
प्रमतित 

१ जिक्षा, यिुा तथा िेलकुद 210806००० 194123००० 92.1 

२ स्िास््य िािा संघीय सितय ३२४६७००० २७८९६१५७ ८९.९ 

स्िास््य िािा नगिपामलका आन्तरिक ७५३७००० ५९८८४८७ ७९.४ 

३ आयिेुद िािा सितय ३१,००,०००  २९,७७,४५४  ९६.०४  
आयिेुद नगिपामलका आन्तरिक १०,००,०००  ९,९७,७३४  ९९.७७  

४ सािाजिक सिािेिीकिण ४६,८१,००० १६,४०,८८६ ३५.०५ 
 

 

 

५ 

सािाजिक सिुक्षा तथा पंिीकिण िम्िा १०१४००० ९८४३३६ ९७.०७ 
व्यजिगत घट्ना दताय वकताि मडजिटाईिेिनका लामग 
पिाििय सेिा 

३८४००० ३५८५४२ ९३.३७ 

व्यजिगत घटना दताय तथा सािाजिक सिुक्षा व्यिस्थापन 
सचुना प्रणाली सञ्चालानाथय िडा कायायलयहरुको लामग 
डेक्सटप कम््यटुि वप्रन्टि स्क्यानि तथा 4G wireless 

Dongle 

६३०००० ६२५७९४ 

 

 

९९.३३ 

 

 

 

 

 

योिना िािा    

नगि तफय को (सिामनकिण तथा िािश्व बाँडफाँड) ११८८६३८६४ ८४८९६२०१ ७१.४२ 

स्थानीय पूिायधाि साझेदािी काययक्रि 7140००० 6833861 95.71 
प्रदेि सिकािबाट  हस्तान्तरित काययक्रि (िसतय १८५००००० ११५६७88० 62.53 
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क्र.सं. विषयगत िािा कुल िावषयक बिेट 
रु. 

कुल िावषयक िचय 
िकि रु. 

िचय 
प्रमतित 

 

६ 
अनदुान) 
प्रदेि सिकाि सिपिुक अनदुान 5000 0 0 
संघीय सिकाि सिपिुक अनदुान 5000 5000 100 
संजघय सिकािबाट हस्तान्तरित काययक्रि िसतय अनदुान 34030 12904.759 37.92 

िम्िा 18८५33864 121२०२७०१ 6४.२८ 
७ प्रधानिन्त्री िोिगाि काययक्रि सितय 8472000 3739657 44.14 

प्रधानिन्त्री िोिगाि काययक्रि आन्तरिक 100000 92000 92 

८ पि ुसेिा िािा ९५६०००० ६४४५००० ६७.४२ 
९ कृवष िािा सितय  2900००० 2142००० 89.3 

कृवष िािा आन्तरिक 12700००० 52742०० 41.5 
१० गिीबी मनिािणका लामग लघ ुउद्यि विकास 

काययक्रि 
१२०८४०० २६७००० २२.०९ 

सातौ, आिौ नगिसभा ि एकिषु्ठ जिषयकको नगिकाययपामलकािाट स्िीकृत योिनाहरु िध्ये योिना िािािाट 
संचामलत योिनाहरुः 

 नगिको ििेटिाटः विमनयोजित रु. 11,८८,63,864।- 
 िचय रु. 8,48,९६,२०१।- 

 िौज्दात रु. 3,३९,६७,६६३।- 
 नगिसभािाट स्िीकृत योिना संख्याः ३७  

 एकिषु्ठ जिषयकिाट भएका योिना संख्याः ११३ 

 िम्िा स्िीकृत योिना संख्याः १५० 

 कायायन्ियन भएको संख्याः 1४४ 

 कायायन्ियन नभएकोः 6 

 विमनयोिन िध्ये िचय प्रमतितः 71.४२ 

नगितफय को योिना िािािाट संचामलत क्षते्रगत विििणः 
 सडक (वपच, ढलान, स्तिोन् नती ) तफय का योिनाः ६४ िटा 
 िचय रु ३,१७,३०,०२२। 

 भिन (संस्थागत, सािदुावयक) तफय का योिनाः ३५ िटा 
 िचय रु ३,६७,९३,८८८। 

 िानेपानी तथा सिसफाइ (िियत, एकघि एक धािा,पाइप) तफय का योिनाः १९ िटा 
 िचय रु ५६,४२,६५५। 

 धामियक, संस्कृमत संिक्षण तथा पययटन के्षत्र विकास तफय का योिनाः १६ िटा 
 िचय रु ५४,५२,६९९। 

 अन्य (पिाििय, तामलि लगायत) योिना संख्याः १० िटा 
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 िचय रु ५२,७८,०१९। 

एकिषु्ठ विमनयोिन भएका जिषयकहरुिाट नगिकाययपामलकाबाट विमनयोिन गिी योिना िािािाट संचालन भएका 
योिनाहरुः- 

 लागत सहभामगता जिषयकः २१ िटा योिना 
 आद्ददिासी िनिाती सम्िन्धी काययक्रिः २ िटा 
 पिम्पिागत पेिा व्यिसाय प्रिियनः ८ िना 
 अन्य िानेपानी योिनाहरुः 8 िटा 
 नगिकाययपामलकाको मनणयय अनसुाि सडक भौमतक पूिायधाि मनिायण िियत सधुाि जिषयकिाटः ४३ िटा 
 कोिोना संक्रिण िोकथाि मनयन्त्रण जिषयकिाटः 2 िटा 
 िडा नं ३ ि ४ को िडा कायायलय भिन मनिायण जिषयकः २ िटा 
 विपद व्यिस्थापन कोष जिषयकः ११ िटा 
 सिपिुक योिनाहरुः ३ िटा 
 मडवपआि लगायत पूजिगत पिािियिाटः 2 िटा 
 कम््यटुि सफ्टियेि मनिायण/िरिदिाटः १ िटा 
 यिुा लजक्षत सीप विकास तामलििाटः २ िटा 
 मनमियत साियिमनक सम्पत्ती िियत सधुाििाटः 5 िटा 
 न.पा. ि िडा कायायलयको भिन मनिायण/िरिदः 2 िटा 
 पजुिगत सधुाि िचय साियिमनक मनिायणिाटः 1 िटा 
 कुल िम्िा स्िीकृत योिनाहरुः ११३ िटा 
 कायायन्ियन भएका योिनाहरुः ११० िटा, संचालन नभएकाः ३ िटा 

स्थानीय पूिायधाि विकास साझेदािी काययक्रि तफय को योिना तथा काययक्रिहरुको सिि प्रगमतः 
 योिना संख्याः 6 िटा 
 सडक स्तिोन्नतीः ३ िटा 
 भिन तफय ः २ िटा 
 िानेपानीः १ िटा 
 विमनयोिन रु. 71,40,000। 

 िचय रु. 68,33,861। 

 िौज्दात रु. 306139।  
 िचय प्रमतितः 95.71 

संचालन हनु नसकेका योिना/काययक्रिहरुः 
 नगि तफय कोः 6 िटा रु. ५१,८१,४००। 

 संघीय सितय तफय कोः 3 िटा रु. ७,००,०००। 

 िम्िाः 9 िटा 
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८. प्राविमधक िािा  

िडा
नं १

िडा
नं २

िडा
नं ३

िडा
नं ४

िडा
नं ५

िडा
नं ६

िडा
नं ७

िडा
नं ८

िडा
नं ९

१ कालोपते्र तथा ढलान सडक ननर्ााण योजना ( नर्टर) 12102 20 186 83 0 135 744.5 0 210 204 13685 1583

२ नयााँ टर यााँक ननर्ााण (नर्टर) 61387 13150 9275 4800 4664 2650 75 200 2100 2465 100766 39379

३ र्न्दीर पाटी पौवा नवश्रार्स्थल ननर्ााण  (संख्या) 44 2 1 0 2 0 0 8 2 1 60 16

४ सडक चौडाइ नवस्तार (नर्टर) 53014 5892 1500 3700 1850 7000 0 580 0 775 74311 21297

५ कज वे ननर्ााण (नर्टर) 76 26 0 6 3.9 7 36 4 0 0 159 83

६ कल्भटा ननर्ााण (संख्या) 14 0 0 0 1 1 0 0 0 0 16 2

७ खानेपानी पाइपलाइन नवस्तार (नर्टर) 44392 1540 3432 300 4000 5074 400 0 0 10980 70118 25726

८ खानेपानी टंकी ननर्ााण (घ.र्ी.) 222 20 82 10 0 6 1.5 18 7 41 408 186

९ पक्की कुलो ननर्ााण तथा स्तरोन्ननत (नर्टर) 1571 182.5 44 148 111 245 0 0 132 0 2434 863

१० साना तथा काठे पुल र्र्ात (संख्या) 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1

११ ग्राभल सडक ननर्ााण (नर्टर) 16891 250 2230 450 0 200 100 0 0 0 20121 3230

१२ भवन ननर्ााण तथा र्र्ात (संख्या) 162 5 5 4 4 2 2 3 0 3 190 28

१३ गेनवयन वाल ननर्ााण (संख्या) 496 0 21 0 5 30 25 4 29 8 618 122

१४ ररटेननङ्ग वाल ननर्ााण (नर्टर) 1061 0 236 88 77 189.5 463.6 0 157 141 2413 1352

१५ शावाजननक शौचालय ननर्ााण (संख्या) 18 2 5 2 4 2 0 4 1 4 42 24

१६ कच्ची नाली ननर्ााण (नर्टर) 15844 64 0 300 1980 400 0 1150 0 2150 21888 6044

१७ नटक नाली ननर्ााण (नर्टर) 1982 0 0 15 10 240 348 263 0 0 2858 876

१८ पक्की नाली ननर्ााण (नर्टर) 5213 0 201 209 107.8 70 376.5 347 1485 440 8449 3236

आ.ि.
2077-78 

को
िम्िा

मभिाद नगिपामलका अन्तगयतका भौमतक मनिायण योिना सम्िजन्ध त्याङ्क

मस 
नं

कायय विििण
आ.ि 

७६/७७
िम्िा

आ ि ७७/७८ आ.ि 
७७/७८
 सम्ि 
कुल 

 

आ.ि 2077/78 को भौमतक मनिायण विििण (िेक्का तफय ) 

मस.नं योिनाको नाि प्रगमत प्रमतित 

१ िडा भिन मनिायण िडा नं ७ मनिायण योिना सम्झौता गिी कायय आिम्भको चिणिा िहेको 
२ १५ िैयाको अस्पताल मनिायण योिना सम्झौता गिी कायय आिम्भको चिणिा िहेको 
३ फुलबािी विरुिाटाि िोटि िागय मनिायण योिना 100 

४ बिपोििी पाथदी िोटििागय मनिायण योिना 40 
५ मभिकाली िागय िियत योिना (सडक बोडय नेपाल)  80 
६ लागत सहभामगतािा कृवष सािािी िरिद योिना 100 
७ नगिपामलकािा पवहलो तला ट्रस मनिायण योिना  100 
८ मभिकाली िागय कवटङ्ग योिना 100 
९ ह्यिु पाईप िरिद योिना 100 

 

आ.ि 2077/78 को घि कायि तथा नया ँघि मनिायण सम्बजन्ध विििणः- 
मस.नं. घि नक्िा प्रकाि सम्पन्न संख्या कैवफयत 

१ नयाँ घि नक्सा 3 पिुानो घि कायिः १४५ 
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९. िडागत बिेट विमनयोिन तथा िचय जस्थमत 

मस.नं. िडा नं.  िम्िा बिेट रु. िम्िा िचय रु. िचय प्रमतित 

१ १ ११७७५००० ११०१९००० ९३.५७ 

२ २ ११८००००० १०८७९७५६ ९२.२ 

३ ३ ७५५०००० ७२७३८५५ ९६.३४ 
४ ४ ६7५0000/- 6286865 93.14 
५ ५ १३४००००० ११५०४९२९ ८५.८५ 
६ ६ १०८५०००० ९७७२१४८ ९०.०६ 
७ ७ 1055०००० 9173824 86.95 
८ ८ ११६५०००० ९६१८८९१ ८२.५६ 
९ ९ १०८५०००० १०४७३९५६ ९६.५३ 
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परिच्छेद ३ : नगिपामलका केन्र तथा िािागत प्रगमत 

मभिाद नगिपामलकाको संगिनात्िक संिचना अनसुाि िहेका विमभन्न िािाहरूको आमथयक िषय २०७७।०७८ को 
िािागत प्रगमतको अिस्थालाइय विस्ततृ रूपिा यस परिच्छेदिा प्रस्ततु गरिएको छ । िािाहरूले काययसम्पादन 
गदाय संघीय सिकाि ि प्रदेि सिकािबाट वित्तीय हस्तान्तरित भइय प्राप्त हनु आएका ससतय, सिपूिक तथा वििषे 
अनदुानका साथै नगिपामलकाको आन्तरिक स्रोत एिि ् सिानीकिण अनदुानबाट विमनयोजित काययक्रिहरूको 
काययसम्पादन ि तोवकएको सेिा प्रदान गने कायय गदयछन ् । काययक्रि कायायन्ियनका लामग प्रचमलत ऐन, 
मनयिािली तथा िापदण्डहरूका अलािा काययक्रि कायायन्ियनका लामग स्िीकृत मनदेजिका एिि ्काययविमधलाइय 
आधाि िानु्न पने व्यिस्था छ । यस परिच्छेदिा िािागत रूपिा काययक्रि कायायन्ियनको पषृ्ठभमूि, काययक्रि 
कायायन्ियनका उद्देश्य, ितयिान त्यांकीय अिस्था, काययक्रि कायायन्ियनका आधाि, बिेट िीषयक अनसुािको 
सिवष्ठगत प्रगमतका साथै काययक्रि अनसुािको भौमतक एिि ् वित्तीय प्रगमतलाइय देिाइएको छ । यसका साथै 
काययक्रि कायायन्ियनका क्रििा गिीएका असल अभ्यास, सिस्या तथा सिाधानका उपायहरू सिेत प्रस्ततु 
गरिएको छ । 

१. कायायलय सञ् चालन तथा व्यिस्थापन 
१.१ प्रिासन िािा 
१.१.१ पषृ्ठभमूि  

मिमत 2073/11/27 िा विमधितरुपिा साविकका ४ गाउँ विकास समिमतहरु (मभिाद, अरुणोदय, वकहुँ ि 
भानिुमत) को पिैु भभूाग ि ४ िटा गाउँ विकास समिमतहरु (िाझकोट, गििकोट, ऋवषङ िामनपोििी ि साभङु 
भगितीपिु) का केही भभूागहरु सिािेि गिी ९ िटा िडाहरु िहने गिी मभिाद नगिपामलकाको गिन भएको हो 
। मभिाद नगिपामलकाको विमधितरुपिा स्थापना भए पश्चात साविक मभिाद गाउँ विकास समिमतको भिनलाई 
प्रिासकीय भिनको रुपिा प्रयोग गिीदै आएको छ । िसिध्य े कियचािी प्रिासन लगायत प्रिासमनक 
कािकािको व्यिस्था मिलाउने जिम्िेिािीको रुपिा यो िािािाट कायय भै िहेको छ । यस िािािाट मभिाद 
नगिपामलका ि अन्तिगतका कायायलय, िािाहरु एिं िडा कायायलयिा प्रिासमनक कािकाििाहीका लामग गिीन े
आिश्यक काययहरु गिीदै आएको छ ।   

१.१.२ िावषयक काययक्रिका उद्दशे्य  

▪ कियचािी िटनपटन, रिि दििन्दीहरुको पदपूमतयको एिं व्यिस्थापन, 
▪ कियचािी प्रिासनको अमभलेि व्यिस्थापन,  
▪ िैिक व्यिस्थापन, नगिसभा, नगिकाययपामलका एिं विमभन्न िैिकका मनणययहरुको सिुक्षा, 
▪ कानूनहरुको प्रकािन एिं वितिण, 
▪ अनगुिन तथा िलु्यांकन, 
▪ विपद व्यिस्थापन । 

१.१.३ विद्यिान अिस्था  

▪ नेपाल सिकाििाट स्िीकृत स्थायी दििन्दी संख्याः 91 (स्िास््य सिते) 

▪ काययित स्थायी कियचािीः 45 

▪ रिि स्थायी दििन्दी संख्याः 46 
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▪ सेिा किाििा काययित कियचािी संख्याः 95 (स्िास््य, कायायलय सहयोगी, नगि प्रहिी, प्राविमधक, भकूम्प, 
 िेडपा, सािाजिक सिुक्षा/पंजिकिण, िोिगाि सेिा केन्र लगायत नगिसभािाट स्िीकृत पदहरु सिते) 

▪ प्रिासन िािािा काययितः अमधकृत सातौं-1, कम््यटुि अपिेटि-1, सहायक पाचौं-1  

१.१.४ काययक्रि कायायन्ियन गदाय अपनाइयएका आधाि तथा प्रवक्रयाहरू 

▪ नेपालको संविधान २०७२, 
▪ स्थानीय सिकाि सञ् चालन ऐन, २०७४ 

▪ संघीय सिकािका िागय मनदेिन तथा निूना कानूनहरु, 
▪ स्थानीय तहको कानून मनिायण प्रवक्रया सम्बन्धी ऐन, २०७५ (गण्डकी प्रदेि) 

▪ मभिाद नगिपामलकाबाट स्िीकृत ऐन, मनयि, काययविमध, िापदण्ड, मनदेजिकाहरु, 
▪ संघ, प्रदेि तथा नगिपामलकाको कानून एिं िागयमनदेिनहरु,  

▪ अनगुिन तथा िलु्यांकन । 

१.१.५ िावषयक सिवष्टगत कायय सम्पादनको अिस्था  

क. िावषयक सिवष्टगत अिस्था 
▪ काययपामलकाको िैिक: 22   

▪ नगिसभा: 2 आिौ ि निौं   

▪ विविध िैिक: 9  

▪ साियिमनक िग्गा संिक्षण सम्बन्धी काययदलको िैिक: 2  

▪ कोमभड -19 संग सम्बन्धीत िैिक: 6 

▪ िावषयक समिक्षा िैिक : 2077 िाघ 11 गते 

▪ विधेयक समिमतको िैिक : 3 

▪ विषयगत समिमत िैिकः 2 

▪ कियचािी विज्ञापनः ९ (सेिा किाििा कियचािी भनायः 11 िना) 
▪ ििेट तिुयिा तथा स्रोत अनिुान समिमत िैिकः ३ 

▪ भमूि सम्िजन्ध सिस्या सिाधान आयोग सम्िन्धी िैिकः ४  

▪ स्थानीय विपद व्यिस्थापन समिमतको िैिकः ४ 

ि. कानून मनिायण (7 िटा नया, 1 िटा संिोधन) 
▪ मभिाद नगिपामलकाको जिक्षा ऐन, २०७7 

▪ मभिाद नगिपामलकाको िचयको िापदण्ड, २०७६ पवहलो संिोधन 

▪ मभिाद नगिपामलकाको कृषक सिहु गिन तथा परिचालन सम्िन्धी काययविमध २०७७ 

▪ मभिाद नगिपामलकाको अपाङ् गता भएका व्यजिहरुको परिचयपत्र वितिण सम्िन्धी काययविमध २०७७ 

▪ मभिाद नगिपामलकाको दगु्ध उत्पादन प्रोत्साहन काययक्रि सञ्चालन काययविमध, २०७७  

▪ मभिाद नगिपामलकाको विमनयोिन ऐन, २०७8 

▪ मभिाद नगिपामलकाको आमथयक ऐन, २०७8 

▪ मभिाद नगिपामलकाको जिक्षा मनयिािली, २०७8 
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१.१.६ असल अभ्यास तथा निप्रियतनात्िक काययक्रिहरु  

▪ स्थानीय तह स्ििूल्यांकनिाट यस नगिपामलकाले ५७.5 अंक हामसल गिेको, 

▪  कियचािीको अभािलाइ िध्यनिि गिी सीमित कियचािीहरुिाट जिम्ििेािी िाँडफाँड गिी सेिा प्रिाहलाई 
सेिािाहीको सहि पहचु हनु ेगिी व्यिस्थापन गरिएको, 

▪ नगिपामलका स्थापना भए पश्चात स्िीकृत कानूनहरुको संगालो प्रकािन गरिएको, 
▪ नगिसभा ि नगिकाययपामलकाको िैिकका मनणययहरु कम््यटुिीकृत गरिएको, 

▪ नगि एिं िडा कायायलयिाट प्रिाह हनुे सेिालाइ गणुस्तिीय िनाउन अत्यािश्यक तामलि प्रदान गरिएको, 

▪ नगिको मडजिटल प्रोफाइल तयाि गरिएको, 
▪ िनसनुिाट क्षमत भएका 25 िटा घिको पनुमनयिायणको लामग मसफारिस गरिएको । 

१.१.७ सिि  काययक्रिका  प्रििु  उपलजब्धहरू 

▪ स्थानीय तह स्ििूल्यांकनिा यस नगिपामलकाले ५७.5 अंक हामसल गनय सफल भएको, 

▪ मनमियत कानूनहरुको सिुजक्षत भण्डािण गरिएको, 
▪ कायायलयको ििेसाइट थप व्यिजस्थत गरिएको, 

▪ नगि ि िडा कायायलयिाट हनुे सेिा प्रिाहिा गणुस्तिीयता कायि भएको, 

▪ प्राप्त एिं प्रवेषत जचिीपत्रहरु कम््यटुिीकृत गरिएको, 

▪ अत्यािश्क कियचािीहरुको भनाय/पदपूती गरिएको, 
▪ विपद व्यिस्थापन । 

१.१.८ काययक्रि कायायन्ियनिा आइपिेका प्रििु सिस्याहरू  

▪ स्िीकृत दििन्दी अनसुाि कियचािीको अभाि, 

▪ सेिा किाििा काययित कियचािीहरुिाट संिदेनजिल काययहरु गिीन ुपदायको िोजिि, 

▪ कियचािी अभािले मनयमितरुपिा कायायलय एिं िािाहरुको अनगुिन हनु नसक्न,ु 
▪ प्रिासमनक भिनको अभािले िािाहरुिाट सेिा प्रिाह एिं िसाइ व्यिस्थापनिा असहि, 

▪ स्िीकृत संिचना अनसुाि िािा/उपिािाको व्यिस्था नहुँदा नतोवकएका जिम्िेिािीहरु प्रिासन िािािाट 
 नै गनुय पने िाध्यता िहेको, 

▪ एक पद जिम्ििेािी अनेक हुँदा कियचािीिाट हनुे सेिा प्रिाहको िोजिि एिं प्रोत्साहनको व्यिस्था नहनु,ु 

▪ कियचािीको काययक्षिताको िलु्यांकन गनय नसवकन,ु 
▪ कानूनको कियचािी दििन्दी नहुँदा कानून मनिायण एिं कानूनहरु स्िीकृत, प्रकािन तथा भण्डािणिा 
 सिस्या । 

१.१.९ सिस्या सिाधानका उपायहरू  

▪ स्िीकृत दििन्दी अनसुाि स्थायी कियचािी आपूमतय (काि/सरुिा) को लामग पहल गिीन ुपने, 

▪ कािको जिम्िेिािी अनसुाि कियचािीलाई अपनत्ििोध हनुे गिी तामलि/प्रोत्साहनको सवुिधा गनुय पने, 

▪ प्रिासमनक भिनको मनिायण हनु ुपने, 

▪ स्िीकृत संिचना अनसुाि िािा/उपिािाको व्यिस्था मिलाउन ुपने, 
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▪ कानूनको िानकाि कियचािीको व्यिस्था गिीन ुपने, 

▪ कियचािीको आचिण, मनयमितता, कियचािी पोषाक लगायतिा मनयिपूियक पालना भए/नभएको  विषयको 
 अनगुिनिा िनप्रमतमनमध लगायत सिैले आ-आफ्नो तहिाट सहयोग गनुयपने । 

१.१.१० मनष्कषय  

आमथयक िषय 2077/078 िा पमन कोिोना भाइिसको संक्रिणले मसियना गिेको असहि परिजस्थमतलाइ सािना 
गनय प्रिासन िािािाट अिस्थानिा िही मनयमितरुपिा सेिा प्रिाहलाई मनिन्तिता द्ददइएको मथयो । मनयमितरुपिा 
अनगुिन तथा कियचािी व्यिस्थापनलाई प्रभािकािी िनाउन नसवकए तापमन अत्यािश्यक कियचािीहरु भनाय गिी 
सेिा प्रिाह एिं कोिोना भाइिसको संक्रिण िोकथािको लामग पहल गिीएकै हो । स्थानीय तहको 
स्ििलु्यांकनको परिणाि अनसुाि यस नगिपामलकाले ५७.5 अंक हामसल गिेको छ । आगािी द्ददनिा 
स्ििलु्यांकनको अंकलाइ उत्कृष्ट िनाउन े तफय  अमभलेि व्यिस्थापनिा िनप्रमतमनमध, सिै िािाहरु एिं 
अन्तिगतका कायायलयहरुले अत्यन्त जिम्ििेािीपूियक ध्यान द्ददन ु पने देजिन्छ । स्िीकृत दििन्दी संख्या भन्दा 
किाि सेिािा काययित कियचािीको संख्या अत्यमधक भएको हुँदा सिै कियचािीहरुले आ-आफ्नो जिम्ििेािीको 
अपनत्ििोध गिी गणुस्तिीय सेिा प्रिाह गिेिा मभिाद नगिपामलकाले िािेका लक्ष्य ि उद्दशे्य अनरुुपको सनु्दि 
मभिाद नगि स्थावपत गनय सवकने देजिन्छ । 

१.२ आमथयक प्रिासन िािा 
१.२.१ पषृ्ठभमूि 

कुनै पमन कायायलयहरुको आमथयक प्रिासन संचालनका लामग आमथयक प्रिासन िािा िहेको हनु्छ। कायायलयको 
बिेट, आम्दानी तथा िचयलाई तोवकएको ढाँचािा अमभलेि िािी सम्बजन्धत मनकायहरुिा प्रमतिदेन गने, आन्तरिक 
तथा अजन्ति लेिा परिक्षण गिाउने, कायायलयका लामग आिश्यक विजत्तय सूचना तथा आमथयक िाय उपलब्ध 
गिाउने आमथयक प्रिासन िािाको प्रििु काययहरु हनु । यो प्रमतिदेनिा मभिाद नगिपामलकाको आथयवक प्रिासन 
िािाले आमथयक बषय 2077/78 िा गिेका सम्पूणय गमतविमधहरुलाई संक्षवेपकिण गिी प्रस्ततु गरिएको छ ।  

१.२.२ बावषयक काययक्रिका उद्दशे्यः- 
आमथयक प्रिासनबाट प्रिाह हनुे सेिाका उद्देश्यहरु देहायअनसुाि िहेका छन ्।  

1. कायायलयको बिेट मनिायणिा सहयोग गनुय, 
2. बावषयक बिेटिा उल्लेि भएबिोजििका आम्दानीका श्रोतहरुबाट आम्दानी प्राप्त गिी अमभलेि िाख् न,ु  

3. कायायलयका नाििा िोमलएका बैंक िाताहरुको संचालन गनुय, 
4. भिुानीका लामग प्राप्त विल भिपाईहरु रुि ुगिी मनयिानसुाि भिुानी गनुय,  

5. धिौवटको अमभलेि तथा लेिांकन गनुय,  

6. कायायलयका लामग आिश्यक मबजत्तय सूचनाहरु उपलब्ध गिाउन,ु  

7. आन्तरिक तथा अजन्ति लेिा परिक्षण गनुय,  

8. लेिापरिक्षणबाट देजिएका बेरुिकुो मनयमित गिाउन,ु असलु उपि गिाई फछ्यौट गनुय । आदी 

१.२.3 सेिा प्रिाहका आधािहरुः- 
  आमथयक प्रिासन िािाबाट सेिा प्रिाह गदाय देहायका व्यिस्थालाई काननुी आधािका रुपिा मलइएको हनु्छ ।  

क. नेपालको संविधान, 2072 
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ि. स्थामनय सिकाि संचालन ऐन, 2074 

ग. आमथयक काययविमध तथा विजत्तय उत्तिदावयत्ि ऐन, 2076 

घ. आमथयक काययविमध तथा विजत्तय उत्तिदावयत्ि मनयिािली, 2077 

ङ. साियिमनक िरिद ऐन, 2063 ि मनयिािली, 2064 

च. अन्तिसिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074 

छ. गण्डकी प्रदेि सिकािबाट िािी भएका आमथयक काययविमध ऐन तथा मनयिािली  

ि. अथय िन्त्रालयको काययसंचालन मनदेजिका, 2075 

झ. मभिाद नगिपामलकाको िचयको िापदण्ड, 2076  

ञ. मभिाद नगिपामलकाको उपभोिा समिमतहरुको गिन, परिचालन तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी काययविमध, 
2075  

ट. विषयगत िन्त्रालयहरुको काययक्रि कायायन्ियन/संचालन पजुस्तका । 

१.२.४ कुल आय ि व्ययको विििण 

स्रोत/जिषयक बिेट मनकासा िचय 
मनकासाको 

तलुनािा िचय % 
बाँकी िकि 

(मनकासा-िचय) 

आन्तरिक श्रोत 21711000 12098659 

96432819 86.18 15460522.61 आ.ब. 076.77 को 
नगद िौज्दात 

99794000 99794682.6 

सिामनकिण अनदुान 
संघ 

115100000 115100000 101770297 88.41 13329703 

िािश्व बाँडफाँड संघ 83598720 84639090.5 53301824 62.97 31337266.5 

सिामनकिण अनदुान 
प्रदेि 

12137000 12137000 6618178 54.52 5818822 

िािश्व बाँडफाँड प्रदेि 7972000 13107379.4 1383575 10.55 11723804.4 

िितय अनदुान संघ 252451450 252451450 218828943 86.68 33622507 

सिपिुक अनदुान संघ 5000000 5000000 5000000 100 0 

सिपिुक अनदुान 
प्रदेि 

5000000 2500000 0 0 2500000 

वििेष अनदुान संघ 5000000 4999250 4964233 99.28 35017 

वििेष अनदुान प्रदेि 5000000 4984000 4984000 100 0 

िम्िा 622764170 611811512 496385615 81.13 115425896.5 

• िम्िा बाँकी िकिः- 115425896.51  

• स्थामनय संजचत कोष वफतायः- 77670118.51 

• संजघय संजचत कोष वफतायः- 33657524  

• प्रदेि संजचत कोष िाता वफतायः- 4098254 
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१.२.५ दहत्ति ि बहत्ति िापतको िािश्व  

• कुल संकलन (मनकासी सिेत):- 20726553 

• संघिा पिाइएको (िअुकि ि अमिि आयकि):- 2740636 

• प्रदेििा पिाइएको ४० प्रमतितः-7194367 

• पामलकाको संजचतकोषिा ६० प्रमतितः- 10791550 

१.२.६ चाल ुिचय ि पुजँिगत िचयको जस्थमत 

विििण बिेट िचय िचय प्रमतित 

चाल ुिचय 388130170 316896248 81.65 

पुजँिगत िचय 234634000 179489367 76.5 

िम्िा 622764170 496385615 79.71 

१.२.7 क्षते्रगत बिेट ि िचयको विििण 

क्षते्र/उपक्षते्र बिेट िचय िचय प्रमतित 
आमथयक विकास 55338080 34690355 62.69 
सािाजिक विकास 213935720 196084434 61.66 
पूिायधाि विकास 112525000 83539674 72.93 
िसुासन तथा अन्तसयम्बजन्धत क्षेत्र 5850000 4154835 71.02 
कायायलय संचालन तथा प्रिासमनक 926000 72777970 78.59 
िम्िा 622764170 496385615 79.71 

१.२.८ बेरूिकुो अिस्था  

 

आमथयक बषय 
आ.ब. 076।77 सम्िको बेरुि ु आ.ब. 

076।77 िा 
फछ्यौट 

बाँकी बेरुि ु

मनयमित गनुयपने असलु गनुयपने पेश्की िम्िा 

073।74 545175 10280 0 555455 275200 280255 
074।75 0 253000 250000 503000 22000 481000 
075।76 4743000 821000 0 5564000 0 4544745 
076।77 6951428 644369.8  7595797.88 3853257.1 3742540.78 
कुल िम्िा 12239603 1728650 250000 14218252.88 4150457.1 9048540.78 

तनहुँ जिल्लाका स्थानीय तहिा बेरूिकुो अिस्था 
मस नं पामलकाको नाि लेिापरिक्षण  िकि (हिाििा) बेरुि ुअंक  प्रमतित 

1 म्याग्दे गाउँपामलका 851462 3817 0.45 

2 देिघाट गाउँपामलका 775590 5598 0.72 

3 मभिाद नगिपामलका 1136146 7595 0.67 

4 भान ुनगिपामलका 1579700 7688 0.49 

5 िजन्दपिु गाउँपामलका 851344 22127 2.6 

6 आबँिैुिेनी गाउँपामलका 954647 24736 2.59 
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मस नं पामलकाको नाि लेिापरिक्षण  िकि (हिाििा) बेरुि ुअंक  प्रमतित 

7 जघरिङ्ग गाउँपामलका 718538 28008 3.9 

8 ऋवषङ्ग गाउँपामलका 990567 43479 4.39 

9 िकु्लागण्डकी नगिपामलका 1805006 71335 3.95 

10 ब्यास नगिपामलका 2640387 130518 4.94 
स्रोत : िहालेिा परिक्षकको प्रमतिेदन 2078 

१.२.९ काययसंचालनिा देजिएका सिालहरु (Issues) 
1. उपभोिा समिमत गिनको लामग आि भेला हनुे सिय मिमत स्थान ि भेलाको विषय त्यस्तो भेला हनु े

मिमतले कजम्तिा ७ द्ददन अगािै िानकािी गिाउनपुने व्यिस्था पालना नभएको,  

2. नगिपामलका स्तरिय िा २ भन्दा बवढ िडा सिेट्ने आयोिना संचालनको लामग उपभोिा समिमत गिन 
गदाय काययपामलका सदस्य िा कायायलयको प्रमतमनमधको िोहिििा गनुयपने व्यिस्था पूणय रुपिा पालना 
नभएको, 

3. िडा स्तरिय योिना संचालनका लामग उपभोिा समिमत गिन गदाय िडा अध्यक्ष िा िडा सदस्य िा 
कायायलयको प्रमतमनमधको िोहिििा बस्नपुने ब्यिस्था पूणय रुपिा पालना नभएको,  

4. आिभेलािा आयोिनाबाट लाभाजन्ित अमधकांि उपभोिाहरुको उपजस्थमत हनुपुनेिा मसमित व्यजिको 
उपजस्थमत िात्र हनुे ि सबैको हस्ताक्षि सिते हनुे नगिेको, 

5. मनिायण कायय सम्पन् न भएपमछ िात्र आि भेला हनुे एिं उपभोिा समिमत गिन हनुे अिस्था । िस्ले 
गदाय मनिायण काययको िैधामनकता पजुष् ट हनु नसक्ने, 

6. भिुानीका लामग कागिात पेि हुँदा मनिायण अजघको मनिायण सम्पन् न पमछ दिैु अिस्थाको फोटो पेि 
हनुपुनेिा अमधकािंिा मनिायण सम्पन् न पमछको िात्र पेि हनुे अिस्था,  

7. िूला योिनाहरुिा योिना मनिायणको िा कायायन्ियनको चिण चिणका फोटाहरु सिेत सिािेि हनुपुने 
आिश्यकता िहेको, 

8. नावप वकताि बिोजििका विलहरु सिािेि हनुपुनेिा भएको कायय एउटा, विल अकै िालको आउन े
अिस्था हाल मनयन्त्रणको क्रििा िहेको छ,  

9. उपभोिा समिमतबाट संचामलत योिनािा सबै अनसूुचीहरु व्यिजस्थत रुपिा भिी नआउन,ु 
10. स्थामनय मसप, श्रोत ि साधन उपयोग हनुे ि स्थानीय स्तििा कायय सम्पन् न गनय सक्ने मनिायण सम्बन्धी 

आयोिना िात्र उपभोिा समिमतबाट हनुपुने व्यिस्था पूणय रुपिा कायायन्ियन हनु नसकेको, 
11. मनिायण कायय सम्पन् न हनुे मिमत ि भिुानी मिमतको Gap धेिै हनुे गिेको । कायय सम्पन् न भए लगतै्त 

भिुामनको प्रकृया िरुु नगने अिस्था । िस्ले गदाय भएको कायय न ैक्षमत भैसकेपमछ भिुानी द्ददनपुने 
अिस्था, 

12. लागत सहभामगताको ढाँचा ि अनपुात िामिण क्षेत्रहरुिा न्यनुति १० प्रमतित ि िहिी के्षत्रहरुिा २० 
प्रमतित कायि गने व्यिस्थाको कायायन्ियन । िहिी के्षत्रले कहाँ सम्ि सिेट्ने भन् न े विषय मनक्यौल 
गनुयपने, 
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13. आयोिना सम्पन्न भई फिफािक गनुयभन्दा अगािै उपभोिा समिमतले अमनिायय रुपिा कायायलयको 
प्रमतमनमधको िोहिििा साियिमनक परिक्षण गनुयपने व्यिस्था पूणय रुपिा कायायन्ियन हनु नसक्न ु। भएको 
अनसूुची नं ३ सिते पूणय रुपिा भिी प्रा् त नहनुे अिस्था,  

14. उपभोिा समिमतले आफुले प्रत्यके वकस्तािा गिेको िचयको सूचना अनसूुची 4 बिोजििको ढाँचािा 
साियिमनक गनुयपने व्यिस्था पूणय रुपिा कायायन्ियन नहनु,ु  

15. 5 लाि भन्दा बढी िकिको आयोिना सूचना पावट टास्नपुने व्यिस्था पूणय रुपिा कायायन्ियन हनु 
नसकी भिुानीको लामग िात्र पेि गने अिस्था, 

16. योिना सम्पन् न अगािै आफैं ले प्रत्यक्ष अनगुिन नगिी आिश्यक कागिातहरु पगेु नपगेुको नहेिी  िडा 
कायायलयको मसफारिस आउने अिस्था । िस्ले गदाय उपभोिा / सेिा िाही कायायलयिा आई पटक 
पटक फकय नपुने अिस्था, 

17. िडा कायायलयको मसफारिसिा िडा सजचि ि िडा अध्यक्ष दिैुको हस्ताक्षि हनुे नगिेको,   

18. योिनाको बिटेको अंक अनसुाि सम्पन्न गनुयपने अिमध तोवकएको भएतापमन अझै पमन भिुानीका लामग 
असाििा नै फाइल पेि हनु ेअिस्थालाई मनयन्त्रण गनुयपने, 

19. उपभोिा समिमतको गिन, सम्झौता तथा कायय सम्पन् न हनुपुने अिमध सम्बन्धिा नगि काययपामलकाबाट 
भएका मनणययहरुको पूणय कायायन्ियन गनुयपने, 

20. त्यसो हुँदा कायायलयबाट हनुपुने अनगुिनलाई पमन प्रभािकािी बनाउन सवकन्छ, 
21. आमथयक प्रिासन िािािा ३ िनाको दिबन्दीिा लािो सिय १ िना ि  हाल विगत ९ िवहना देिी २ 

िनाको पदपूती भएको । अब पनुः १ िनािा झनुयपने जस्थमत छ । यस्ले गदाय ख्याल गनुयपने सबै 
के्षत्रिा ख्याल गनय सिस्या पिेको छ ।    

१.२.1० कायय सञ्चालनिा सिग हनुपुने क्षते्रहरु 

1. उपभोिा समिमतले सम्झौता बिोजिि गनुयपने काि समिमत आफैँले गनुयपने, अन्य कुन ैमनिायण व्यिसायी 
व्यिी िा संस्थालाई िेक् का द्ददन नपाउने व्यिस्थाको प्रभािकािी कायायन्ियन,  

2. एक व्यिी एक भन्दा बवढ उपभोिा समिमतको सदस्य हनु नपाउने व्यिस्थाको पालना ।  सम्बजन्धत 
योिना सिाप्त भएपमछ गिन हनुे अको समिमतिा सम्ि सहभामग हनु सक्ने, 

3. िनप्रमतमनमध, िािनीमतक दलका पदामधकािी िहालिाला सिकािी कियचािी ि जिक्षक उपभोिा समिमतको 
सदस्यिा बस् न नपाइने व्यिस्थाको प्रभािकािी पालना, 

4. िवटल प्राविमधक कािहरु िस्तै िूला भिन बनाउने, कालोपते्र गने िस्ता काययहरु उपभोिा समिमतबाट 
गनय मनरुत्सवहत गनुयपने । अजख्तयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको ६१ बुदेँ सझुाििा वििेष उल्लेि 
गरिएको । 

१.२.1१ सबल पक्षहरु  

1. मभिाद नगिपामलकाले विगत ३ िषय देिी स्थामनय सिकाि संचालन ऐनले तोकेको सिय अथायत असाि 
१० गते नै सबै काययक्रिहरु Sutra प्रणालीिा Entry  गिी बिेट ल्याएको छ । िनु अन्य पामलकािा 
देजिंदैन, 

2. बिेट मनिायण प्रणाली यथाथयपिक गरिएको छ । स्रोत अनिुानको कििोिीले भिुानी द्ददन नसवकने गिी 
घाटा बिेटको सिस्या िहेको छैन,    
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3. बेरुिकुो मनयजन्त्रत अिस्थािा नै िहेको छ,  

4. विगत दईु आमथयक बषयिा कोिोना प्रकोप नभएको भए असाि िवहनािा िुला योिनाहरु बाहेकको भिुानी 
गनुयपने अिस्था नआउन ेदेजिन्छ, 

5. स्िीकृत दिबन्दी भन्दा न्यनु कियचािी हुँदा सिेत काययसम्पादन तलुनात्िक रुपिा कििोि छैन,  

6. सियिै तोवकएका मनकायिा प्रमतिदेन गने गरिएको छ, 
7. कायायलयको अमभलेि ि बैंकको वहसाब सियिै मभडाई संघ तथा प्रदेि सिकाििा वफताय गनुयपने िकि 

सियिै वफताय गरिएको छ । 

१.२.1२ सधुािका लामग सझुािहरु 

1. उपभोिा बाट संचालन हनुे काययक्रिका सम्बन्धिा कियचािी ि िनप्रमतमनमधको संयिु पहलिा अनजुिक्षण 
ि पैििी गने, 

2. नगिपामलकािा उपभोिा समिमतको अनसूुची - १ बिोजििको लगत िाख् नपुने व्यिस्थालाई पालना गने,  

3. उपभोिा समिमतको गिन देिी मनिायण कायय संचालन सम्िका आयोिना चक्र संचालनको सियतामलका 
पूणय रुपिा कायायन्ियन गने । िस्ले सँधै िसो असाि िवहनािा पने भिुानीको चाप कि हनु सक्दछ, 

4. आयोिनाको अजन्ति भिुानी हनु ुभन्दा अगािै कायायलयबाट अनगुिन गनुयपने व्यिस्था लाई पूणय रुपिा 
कायायन्ियन गने, 

5. आमथयक प्रिासन िािािा कजम्तिा २ िनाको िनििी किी हनु नद्ददने व्यिस्था गने । 

१.२.1३ मनष् कषयः- 

आमथयक प्रिासन साियजिक प्रिासनको एक िहत्िपूणय विधा हो । नगिपामलकाको बिेट मनिायण देिी  आि 
नागिीकलाई द्ददनपुने सेिाको लामग गनुयपने व्यिस्थापवकय काययको िचय व्यिस्थापन गने, विकास मनिायणका 
काययिा भएका िचयको भिुानी गने, कायायलयको विमनयोिन, िािश्व तथा धिौटी तफय को अमभलेि िािी तोवकएको 
मनकायिा प्रमतिदेन गने तथा लेिापरिक्षण गिाउन े यो िािाको प्रििु कायय िहेको हनु्छ । सिििा आमथयक 
प्रिासनिा मनयमितता, मितव्यवयता, काययदक्षता, प्रभािकारिता एिं पािदजियता ल्याई विजत्तय सिुासन ल्याउन यो 
िािाको प्रििु भमूिका िहेको हुँदा त्यसका लामग योिना मनिायण गने िनप्रमतमनमध, नीमतगत मनणयय गने मभिाद 
नगिकाययपामलकाको वटि देिी हिेक काययक्रि संचालन गने जिम्िेिाि कियचािीहरु, उपभोिा समिमतहरु जिम्ििेाि 
भई सँगसँगै अजघ बढ्नपुने अिस्था िहेको छ ।     

१.३ भण्डाि िािा 
१.३.१  पषृ्ठभमूि 

साियिमनक वहत ि सिोकाि अन्तमनयवहत िाज्यको स्िामित्ििा िहेको सम्पजत्त नै साियिमनक सम्पजत्त हो ।सािान्य 
भाषािा भन्दा साियिमनक सम्पजत्त भन् नाले सिकािी धनिाल भन् ने बजुझन्छ । व्यिहारिक प्रचलनको रुपिा भौमतक 
िस्तलुाई िात्र जिन्सी भमनएता नेपालको प्रचमलत कानूनले चल, अचल, िूतय-अिूतय तथा िौद्दरक गैििौद्दरक 
प्रकृमतिा परिभावषत गिेको पाइन्छ । 

नेपालको संविधानले द्ददगो िाजन्त, सिुासन, विकास ि सिवृिको आकांक्षा पूिा गनयका लामग संघीय लोकताजन्त्रक 
गणतन्त्रात्िक िासन व्यिस्थालाई स्िीकाि गिी सोही बिोजिि मभिाद नगिपामलका पमन एक स्थानीय तह / 
सिकािको रुपिा मिमत 2073/11/27 िा स्थावपत भएको संगिन हो ।एउटा संगिनका लामग आिश्यक पने 
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श्रोत िध्ये भौमतक श्रोत पमन िहत्िपूणय िहेकोले सोको व्यिस्थापनका लामग जिन्सी िािा स्थापना भएको   

देजिन्छ । वििेषत: संगिन तथा कायायलयिा िहेका सिकािी धनिालको प्राज् त, संिक्षण, उपयोग, हस्तान्तिण, 
लेिाकंन, विश् लेषण तथा प्रमतिदेन गने प्रवक्रयाको सिवष्टगत जिन्सी लेिा अथायत जिजन्स शे्रस्ता प्रणाली हो । यीन ै
कायय गने जिम्ििेािी जिन्सी िािाको िहने गिेको पाइन्छ । यसै पषृ्ठभमूिका आधाििा मभिाद नगिपामलकाको 
आमथयक िषय 2077/078 िा जिन्सी िािाबाट गिीएका कायय/प्रयास, अमभलेजिकिण, सिस्या, संगिनले 
चामलनपुने कदिहरुलाई सिटे्ने प्रयत् न गदै यो प्रमतिदेन तयाि गरिएको छ ।  

१.३.२ बावषयक काययक्रिको उद्दशे्य  

वििेषत: यस प्रमतिेदनको िूख्य उदे्दश्य कायायलयिा िहेका िौिदुा साियिमनक सम्पजत्तको अिस्था ि 
सोबाट सेिा प्रिाहिा पािेको प्रभािबािे िानकािी गिाउन ुहो । साथै अन्य यस प्रकाि िहेका छन ्: 
▪ आ.ि. 077/78 िा व्यिस्थापन गिीएका सािान तथा गत िषयका िौज्दात सािानको त्याङ्क 
उपलब्ध गिाउन,ु  

▪ कायायलयको कायय िाताििणको अिस्थाको विषयिा विश् लेषण गनुय ि 

▪ आगािी आ.ि.का लामग योिना तयाि गनय आधाि प्रदान गनुय । 

१.३.३ विद्यिान अिस्था  

मभिाद नगिपामलका स्थापना हनु ुअगािैका साविकका 5 िटा स्थानीय मनकायिा िहेका िौिदुा सािान सिेतको 
आम्दानी बाँधी साियिमनक सम्पत्तीको अमभलेजिकिण गने प्रयास गरिएको देजिन्छ ।तथापी संगिनको स्िरुपिा 
भएको विस्ताि, स्थानीय तथा िाजष् ट्रय काययक्रिहरुको विस्ताि ि विपद तथा िहािािी न्यूमनकिण तथा व्यिस्थापन 
गनुयपने भएकोले भौमतक श्रोत साधनको आिश्यकता ि पूमतय बढी िहेको पाइन्छ ।आ.ि.074/75 देजि 
आ.ि.077/78 सम्ि जिन्सी िािािा दाजिला भएका सािानको िचय विििण तपमसलको तामलका बिोजिि 
िहेको पाइन्छ । 

तामलका: आ.ि.074/75-077/78 सम्ि भएको िचय विििण 

मस.नं. आमथयक िषय 
िचय भएि िाने सािानको 
िचय िकि (रु.) 

िचय भएि निाने सािानको 
िचय िकि (रु.) 

िम्िा िचय िकि (रु.) 

1 074/75 0 1,68,36,482.83 1,68,36,482.83 

2 075/76 36,60,609.99 1,26,19,572.95 1,62,80,182.94 

3 076/77 64,73,060.58 65,10,823.26 1,29,83,883.84 

4 077/78 80,67,968.12 70,10,695.90 1,50,78,664.02 

 िम्िा 1,82,01,638.69 4,29,77,574.94 6,11,79,213.63 
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िामथको तामलका अध्ययन गदाय सािान्यत: भौमतक सम्पजत्त िरिद कि भएको देजिन्छ िसले मितव्यवयता कायि 
गदै िन आकांक्षा सम्बोधन हनुे िालका काययक्रििा लगानी गनय टेिा परु् याउने देजिन्छ । 

यस संगिनिा हालसम्ि िहेको भौमतक सािानको अिस्था आ.ि. 077/78 को जिन्सी मनिीक्षण प्रमतिदेनिा 
देजिएको संजक्ष् त विििण यस प्रकाि िहेको देजिन् छ । 

आमथयक बषयः. २०७७/७८ 

क्र.स मबििण एकाइ 

जिन्सी िाता बिोजिि िौज्दात चालू हालतिा सािानको अिस्था  

परििाण   िूल्य   
िहे
को 

निहे
को 

िियत 

गनुयपने 

मललाि/मब
वक्र गनुयपने  

मिन्हा 
गनुयपने 

संिक्षण 

गनुयपने 

1 टेबल गोटा 126     1,511,733.33  110 15 5 10 0 0 

2 कुजचय गोटा 712     1,791,936.14  631 80 28 52   0 

3 दिाि जस्टल  124     1,577,201.16  109 15 6 9 0   

4 लोिेड  6       141,659.69  6 0 0 0 0 0 

5 टेमलमभिन गोटा 5       207,069.74  5 0 0 0 0 0 

6 भ्याकुि जक्लनि गोटा 6 
        
84,582.70  

4 2 0 2 0 0 

7 गोटा गोटा 53     3,179,030.62  47 6 3 3 0 0 

8 गोटा गोटा 59     1,409,182.03  50 9 7 2 0 0 

9 
दिाि /र् याक 
कािको  

गोटा 18       347,199.53  14 4 0 4 0 0 

10 डाइमनङ्ग टेबल गोटा 4         70,022.71  4 0 0 0 0 0 

11 
कािको सोफा/ 
आिाि जचयि 

गोटा 17       538,200.92  15 2 1 1 0 0 

12 सोफा मभआइवप गोटा 20       750,025.77  17 2 0 2 0 0 

13 कम््यूटि टेबल गोटा 6         23,418.12  1 5 1 4 0 0 

14 पलङ्ग गोटा 36       133,219.02  28 8 8 0 0 0 
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क्र.स मबििण एकाइ 

जिन्सी िाता बिोजिि िौज्दात चालू हालतिा सािानको अिस्था  

परििाण   िूल्य   
िहे
को 

निहे
को 

िियत 

गनुयपने 

मललाि/मब
वक्र गनुयपने  

मिन्हा 
गनुयपने 

संिक्षण 

गनुयपने 

15 वटटेबल गोटा 34       132,542.71  28 6 2 4 0 0 

16 पंिा गोटा 75       264,187.48  59 16 6 10     

17 काँसको थाल कचौिा सेट 7         12,150.00  7 0         

18 प्रसेि कुकि गोटा 6          6,595.00  5 1   1     

19 जस्टल वकट्ली गोटा 1          1,450.00  1 0         

20 मिक्स्चि गोटा 1          4,350.00  1 0         

21 टेमलफोन सेट गोटा 15         20,014.50  6 9 3 6     

22 यवुपयस गोटा 6 
        
24,000.00  

0 6   6     

23 यमडयसल िाउटि गोटा 7 
        
80,114.00  

6 1   1     

24 िोबाइल गोटा 11       228,900.00  4 7 1 6     

25 
ग्यास 
चलुो/मसमलण्डि 

गोटा 11 
        
68,079.00  

10 1 1       

26 
कायायलय भिन 
िग्गा 

िोपनी 0                 -    0 0         

27 कािको बने्च गोटा 42                 -    14 28   28     

28 कािको सादा स्टुल गोटा 10                 -    0 10   10     

29 वटनको बाकस गोटा 11          1,695.00  1 10   10     

30 वहल ट्याङ्की गोटा 4         17,999.77  2 2   2     

31 क्यािेिा गोटा 2 
        
89,000.00  

1 1   1     

32 ल्यापटप गोटा 18     1,152,359.25  16 2   2     

33 वफल्टि गोटा 9         92,760.00  7 2   2     

34 वहटि गोटा 3          5,650.00  2 1   1     

35 इन्भटयि गोटा 14       627,055.36  14 0         

36 क्यालकुलेटि गोटा 1                 -    0 1   1     

37 चेकिाइटि गोटा 2                 -    2 0         

38 तािाको गािी गोटा 2                 -    0 2   2     

39 िग गोटा 1                 -    0 1   1     

40 पाइप िेन्ची गोटा 2                 -    2 0         

41 वहवटङ्ग ्लेट गोटा 1                 -    1 0         

42 क्यास्टि िेजिन गोटा 7 
        
70,060.00  

7 0         

43 साइकल एभन गोटा 1                 -    0 1   1     

44 िोटिसाइकल गोटा 14     3,071,599.99  14 0         

45 मभते्तघडी गोटा 1                 -    0 1   1     

46 भमलबल मसल्ड/ गोटा 3                 -    3 0         
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क्र.स मबििण एकाइ 

जिन्सी िाता बिोजिि िौज्दात चालू हालतिा सािानको अिस्था  

परििाण   िूल्य   
िहे
को 

निहे
को 

िियत 

गनुयपने 

मललाि/मब
वक्र गनुयपने  

मिन्हा 
गनुयपने 

संिक्षण 

गनुयपने 

मसल्ड 

47 मसलाई िेजिन गोटा 3                 -    0 3   3     

48 इन्भटयि व्याट्री गोटा 56     1,358,571.73  54 2 2       

49 प्रोिेक्टि/जस्क्रन गोटा 3       128,229.82  3 0         

50 स्टेबलाइिि गोटा 4       200,199.48  4 0         

51 
बायोिेवट्रक हाजििी 
िेजिन 

गोटा 3       116,998.99  3 0         

52 गाडी गोटा 4 
   
12,015,500.00  

4 0         

53 आइिन गोटा 2          6,000.00  2 0         

54 थ्रेसि िेजिन गोटा 1       315,000.00  1 0         

55 हेङ्गि गोटा 1          1,170.68  0 1   1     

56 
साउण्ड मसस्टि/ 
जस्पकि 

गोटा 9       159,000.00  7 2 1 1     

57 विि गोटा 4       117,815.36  4 0         

58 ह् यूिपाइप गोटा 207     3,996,866.50  0 0         

59 फायि बल गोटा 38 
      
498,104.00  

38 0         

60 पाइप  मिटि 300         19,858.62  0 0         

61 स्कुटि गोटा 6       993,899.98  6 0         

62 सझुाि पेवटका गोटा 2          6,112.99  2 0         

63 
एयि कजन्डसन 
िेजिन 

गोटा 4       359,400.02  4 0         

64 िेला गाडा गोटा 2          9,298.77  1 1   1     

65 घाँस काट्ने िेजिन गोटा 1          8,000.00  1 0         

66 सचुना पाटी गोटा 11 
        
55,649.90  

11 0         

67 अल्टीमिटि गोटा 3         39,070.00  3 0         

68 एन् नी मलभि गोटा 1         14,300.00  1 0         

69 2wd भेईकल काि गोटा 1 
    
4,229,000.00  

1 0         

70 पोमडयि गोटा 2         15,599.65  2 0         

71 ल्यापटप गोटा 0                 -    0 0         

72 मसमस वटमभ गोटा/सेट 33       344,199.91  33 0         

73 
कन्फिेन्स िाउण्ड 
टेबल 

गोटा 1       372,674.00  1 0         

74 कन्फिेन्स स्टेि गोटा 1       127,039.12  1 0         

75 ईन्टिनेट सािािी गोटा 27       241,199.63  27 0         
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क्र.स मबििण एकाइ 

जिन्सी िाता बिोजिि िौज्दात चालू हालतिा सािानको अिस्था  

परििाण   िूल्य   
िहे
को 

निहे
को 

िियत 

गनुयपने 

मललाि/मब
वक्र गनुयपने  

मिन्हा 
गनुयपने 

संिक्षण 

गनुयपने 

76 

िेवि 
स्ट्याण्ड/इन्भटयि 
स्ट्याण्ड 

गोटा 2 
        
25,950.00  

2 0         

77 मडजिटल िोडय गोटा 3       985,925.00  3 0         

78 डे्रमसङ्ग सेट सेट/गोटा 44 
      
144,640.00  

44 0         

79 सटि सेट सेट/गोटा 10         62,150.00  10 0         

80 आइयमुसडी सेट सेट/गोटा 13         55,935.00  13 0         

81 इम्लान्ट सेट सेट/गोटा 10 
        
42,940.00  

10 0         

82 पौच सेलाि सेट/गोटा 1          4,746.00  0 1 1       

83 वििािी सतु् ने बेड सेट 38       506,896.00  35 3 3       

84 वििािी सतु् न ेट्रली सेट 2         56,274.00  2 0         

85 ह्वील जचयि सेट 2         31,400.00  2 0         

86 Electronic Total 

Station 
सेट 3       580,537.50  3 0         

87 
Automatic Level 

Machine 
सेट 3       119,554.00  3 0         

88 GPS Machine सेट 1 
        
94,920.00  

1 0         

89 Electric Blower गोटा 1          1,900.00  1 0         

90 6U Rack गोटा 2 
        
19,000.00  

2 0         

91 Sprayer गोटा 1          8,000.00  1 0         

92 Surgical Drum गोटा 17         36,103.50  17 0         

93 Spygonomenometer 

(BP Set) 
सेट 52       225,435.00  41 11 11       

94 Suction Machine सेट 2 
        
48,590.00  

1 1 1       

95 Delivery Set सेट 7 
        
26,894.00  

7 0         

96 Autoclave Machine सेट 12       175,500.00  12 0         

97 Bed Side Screen सेट 1          6,780.00  1 0         

98 Tray (Big/Kidney) गोटा 16         17,543.25  16 0         

99 Autoscope गोटा 12 
        
66,444.00  

12 0         

100 Weight Machine सेट 42       109,271.00  31 11 11       

101 Fetoscope सेट 6          1,220.40  6 0         

102 फलािे भर् याङ्ग सेट/गोटा 2 
        
77,488.85  

2 0         

103 IR Tharmometer गोटा 9         69,305.50  7 2 2       

104 ग्लेण्डि िेजिन गोटा 1          4,500.00  1 0         
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क्र.स मबििण एकाइ 

जिन्सी िाता बिोजिि िौज्दात चालू हालतिा सािानको अिस्था  

परििाण   िूल्य   
िहे
को 

निहे
को 

िियत 

गनुयपने 

मललाि/मब
वक्र गनुयपने  

मिन्हा 
गनुयपने 

संिक्षण 

गनुयपने 

105 I/V Stand Pcs 5         14,125.00  5 0         

106 Pulse Oximeter Pcs 10         36,160.00  10 0         

107 Glucometer Pcs 2          3,390.00  2 0         

108 
Medicine/ 

Instrument Trolly 
Pcs 3 

        
28,815.00  

3 0         

109 Oxygen Cylinder/ 

Regulator 
Pcs 8 

        
49,720.00  

8 0         

110 ECG Machine Pcs 1       100,570.00  1 0         

111 Ambu Bag Pcs 7         14,633.50  7 0         

112 X-Ray Casset and 

Screen 
Pcs 1         32,205.00  1 0         

113 X-Ray Grid Pcs 1 
        
18,500.00  

1 0         

114 Lead Barrier 

(Apron) 
Pcs 1         14,125.00  1 0         

115 Lead Protective 

Eye Glass 
Pcs 1         10,170.00  1 0         

116 Foot Step Pcs 6         29,719.00  6 0         

117 Bed Side Locker Pcs 5 
        
25,425.00  

5 0         

118 Microscope 

Olympus 
Pcs 2       259,900.00  2 0         

119 Colorimeter Amil Pcs 1         19,775.00  1 0         

120 Centrifuse Machine Pcs 2         14,125.00  2 0         

121 Hot Air Oven Pcs 1         22,035.00  1 0         

122 Incubetor Pcs 1         22,035.00  1 0         

123 Metal 3 Seater गोटा 2         25,199.00  2 0         

124 Liquid Nitrogen 

Container 
गोटा 1         56,500.00  1 0         

125 PH Meter Pcs 1          5,650.00  1 0         

126 Micro Pippete Pcs 2          6,328.00  2 0         

127 Distocia Set Set 1         10,057.00  1 0         

128 Drenching Gun Pcs 2          9,040.00  2 0         

129 Teeth Cutter Pcs 1          1,074.00  1 0         

130 Pig Holder Pcs 2          7,910.00  2 0         

131 Hoof Cutter Pcs 2          7,910.00  2 0         

132 Cheatle Forcep 

with Jar 
Set 4          8,362.00  4 0         

133 Nebulizer Machine Pcs 12         7,460.00  12 0         

134 Dopler Pcs 4         38,872.00  4 0         

135 Baby Warmer Pcs 2       203,400.00  2 0         

136 वकचन र् याक गोटा 1          5,499.99  1 0         
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क्र.स मबििण एकाइ 

जिन्सी िाता बिोजिि िौज्दात चालू हालतिा सािानको अिस्था  

परििाण   िूल्य   
िहे
को 

निहे
को 

िियत 

गनुयपने 

मललाि/मब
वक्र गनुयपने  

मिन्हा 
गनुयपने 

संिक्षण 

गनुयपने 

137 
्यानल बोडय (मबिलुी 
मिटि बक्स) 

गोटा 1         11,865.00  1 0         

  िम्िा िकि      48,250,200.18              

मभिाद नगिपामलका केन्र तथा अन्तगयत कायायलयिा िहेको सािानको विििण हेदाय धेिै िसो साविकका सािानहरु 
िहेको ि उि सािािी िियत तथा मललािी गनुयपने देजिन्छ ।साथै कायायलयहरुको आफ्नै भिन नहुँदा कायायलयिा 
आिश्यक िहेको सािानको पमन व्यिस्थापन गनय नसवकएको साथै भएका सािािीको उजचत सिुक्षा सिेत गनय 
सवकएको छैन । 

१.३.४ काययक्रि कायायन्ियन गदाय अपानाइएका प्रवक्रयाहरु  

➢ साियिमनक िरिद ऐन, 2063 ि अन्तगयत मनयिािली, 2064 बिोजिि साियिमनक सम्पत्तीको प्राज् त, 
संिक्षण, उपयोग ि व्यिस्थापन गनय प्रयास गरिएको, 
➢ ि.ले.प. फािाि तथा अन्य िौिदुा कानूनहरु (आमथयक काययविमध तथा वित्तीय उत्तिदावयत्ि ऐन,2076, 
आमथयक काययविमध मनयिािली,2064 , नेपाल सिकािको लेिा मनदेजिका,2073 आद्दद) 

➢ िावषयक बिेटलाई िध्यनिि गदै आिश्यकता ि िागको अिस्था विश् लेषण गिी आपूमतयको व्यिस्थापन 
गरिएको। 

१.३.५ िावषयक सिवष्टगत बिेट ि िचयको अिस्था 
सािान्यत: संगिनले संगिनको भािी आिश्यकताको पवहचान गिी बिेट विमनयोिन गने भएकोले सािािी तथा 
िेजिनिी औिाि जिषयकिा यस कायायलयले पमन बिेट विमनयोिन गिेको छ । तथापी यस िािाले कायायलयबाट 
हनुै िनुसकैु सािानको (सोधभनाय, पेश्की फछ्यौट आद्दद) दाजिला गनुयपने भएकोले एवकन गनय साथै आमथयक 
प्रिासन िािा ि भण्डाि िािाको अमभलेि िले निान सक्ने, त्यसको विजत्तय प्रगमत देिाउन नसवकन ेसिस्या 
आइपछयन ।हनुत संगिनले भौमतक सािािीिा अनािश्यक िचय नगनुय उत्ति िानतेा पमन संगिनको आिश्यकता ि 
िागलाई आधाि िानेि मितव्ययी रुपिा िचय गरिएको छ । 

१.३.६ िावषयक काययक्रिको भौमतक तथा वित्तीय प्रगमत  

▪ सितय तफय : (सािदुावयक विद्यालयिा अध्ययनित छात्राको लामग मन:िलु्क वितिण गिीने सेनेटिी ्याड 
िरिद गिी आम्दानी बाँमधएको) 

१.३.७ संचालन हनु नसकेका योिना/काययक्रि  

▪ 4 नं. िडा कायायलयको भिन मनिायण कायय अधिुो िहेकोले सोको व्यिस्थापन । 

१.३.८ असल अभ्यास तथा निप्रितयनात्िक काययक्रिहरु  

▪ कायायलय तथा अन्तगयत िहेका आम्दानी बाँमधएका जिन्सी सािानको लगत अनलाइन (PAMS-Public 

Assets Management System) िा प्रविवष्ट गरिएको । 

१.३.९ सिि काययक्रिका प्रििु उपलजब्धहरु  

• कायायलय अन्तगयत िािा ि कायायलयहरुको लामग आिश्यक सािानको उपलब्धताले सेिा प्रिाहिा 
सहिता, सिलता ि चसु्तता कायि भएको, 
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• कायायलयको कायय िाताििणिा नविनता कायि भएको, 
• साियिमनक सम्पजत्तको िहत्ि ि दावयत्ि िोध गिाउन सहि भएको, 
• कायायलयिा िौिदुा सम्पजत्तको अमभलेजिकिण गरिएको । 

१.३.१० काययक्रि कायायन्ियनिा आइपिेका प्रििु सिस्याहरु  

• िनिजि अभािका कािण चसु्तरुपिा अमभलेजिकिण नभएकोले मललाि गनुयपने सािानहरुको व्यिस्थापन 
गनय नसवकएको, 
• Manual रुपिा जिन्सी अमभलेजिकिण गदायगदै आ.ि.को दोश्रो चौिामसकको अन्त्यबाट अनलाइन प्रविवष्ट 
गनुयपने परिपत्र प्रा् त भएकोले दोहोिो काि गनुयपने अिस्था आउँदा काययबोझ थवपएको, 
• स्टोि गने कक्षको अभािले सम्पजत्त टुटफुट हनु/ेहिाउन ेसम्भािना िहेको, 
• साियिमनक सम्पजत्त संिक्षणको दावयत्ि बोध नभएकोले सम्पजत्तको आयू घटेको, 
• आिश्यकता ि िागको तालिेल नमिल्नाले आपूमतय भएको सािानको प्रयोग नहनु ु। 

१.३.११ सिस्या सिाधानका उपायहरु  

• उपयिु िनिजिको व्यिस्थापन गने, 
• उपयिु भण्डाि कक्षको व्यिस्थापन गने, 
• आिश्यकता ि िागको विश् लेषण गिी िरिद योिना बनाई आपूमतयको व्यिस्थापन गने, 
• साियिमनक सम्पत्तीको दावयत्ि बोध गिाउनका लामग कायायलय प्रििु ि िरिद इकाई समिमतबाट मनयमित 
अनगुिनको व्यिस्थापन गने । 

१.३.१२ मनष्कषय,  

संगिनको िहत्िपूणय श्रोत साधनको व्यिस्थापन गने जिम्िेिािी भण्डाि िािािा िहेकोले िामथ उल्लेजित 
सिस्यालाई सम्बोधन गिी अमभलेजिकिणको दरुुस्ततालाई चसु्त िाख् नपुने देजिन्छ ।कमतपय कानूनी प्रािधानका 
कािण िरिद प्रकृया झन्झवटलो भएता पमन आिश्यक परििाियन सवहत स्थानीय कानून बनाई आिश्यकता ि 
िागलाई विश् लेषण गदै, साियिमनक सम्पजत्तको जिम्िेिािीिोध, दावयत्ििोध ि अपनत्ििोध गिाई भौमतक श्रोतको 
व्यिस्थापन गनय सवकएिा संगिनको काययिाताििणिा चसु्तता आउने, सहि ि सिल सेिा प्रिाह हनुे देजिन्छ । 

१.४ िािश् ि िािा 
१.४.१ पषृ्ठभमूि 

प्रत्यक्ष दावयत्ि मसियना नहनु ेगिी नगिपामलकाले प्राप्त गने कि ि गैिकिलाइ िािश्व भमनन्छ । नगिपामलकाको 
कोषिा िम्िा हनुे साियिमनक ऋण बाहेकका िकि िािश्वको रूपिा नगिपामलकाको संजचत कोषिा िम्िा हनु्छन 
ि त्यसलाई नगिपामलकाले साियिमनक प्रयिेनको लामग िचय गदयछ भने त्यो न ैिािश्व हो । साियिमनक वहतको 
लामग नगिपामलकाले काि गनय नगिपामलकालाई चावहन े पैसा िा स्रोत नगिपामलकाकै िनताबाट काननु बनाएि 
उिाउन ुपने हदुा िािश्व आिश्यक पदयछ । 

१.४.२ उद्दशे्य 

❖ नगिपामलकाको आन्तरिक आम्दानी बािेिा स्पष्ट पाने, 
❖ जिषयक अनसुाि अजघल्लो आ.ि.को िािश्व संकलन ि यस आ.ि को िािश्व संकलनको तलुना गने, 
❖ िडाहरुको िावषयक आय बािेिा स्पष्ट पाने । 
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१.४.३ नगिपामलकाको आ.ि. 076/077 ि 077/078 को जिषयगत िािश्व संकलनको विििण 

क्र.स जिषयक 
नम्बि 

आय जिषयक नाि संकमलत िकि रु. 
(आ.ि.076/077) 

संकमलत िकि रु. 
(आ.ि.077/078) 

1 11313 सम्पजत्त कि  6,75,904।- 7,48,031।- 
2 11314 भमूिकि/िालपोत 7,60,411।50 7,13,115।- 
3 11321 घि बहाल कि 6,13,898।85 7,55,804।09 

4 11613 व्यिसाय िजििेिेन दस्तिु 5,75,975।- 4,56,425।- 
5 14242 नक्सापास दस्तिु 23,54,843।77 5,93,320।52 

6 14243 मसफारिस दस्तिु 9,54,904।76 3,55,609।- 
7 14244 व्यजिगत घटना दताय दस्तिु 500।- 900।- 
8 14245 नाता प्रिाजणत दस्तिु 2000।- 7000।- 
9 14249 अन्य दस्तिु 9,15,026।25 7,97,854।76 

10  मनकासी िलु्क दस्तिु संकलन 21,76,590।- 51,80,060।- 
11  ढंुगा, मगटी, िालिुा संकलन िलु्क  1,03,50,000।- 1,68,31,447।86 

  िम्िा 1,93,80,055।- 2,64,39,568।86 

१.४.४ िडाहरुको आ.ि. 076/077 ि 2077/078 को जिषयगत िािश्व संकलनको विििण 

क्र.स जिषयक 
नम्बि 

आय जिषयक नाि संकमलत िकि रु. 
(आ.ि.076/077) 

संकमलत िकि रु. 
(आ.ि.077/078) 

1 11313 सम्पजत्त कि 1,35,880।- 3,22,164।- 
2 11314 भिूीकि/िालपोत 48,950।- 4,06,423।- 
3 14243 मसफारिस दस्तिु 18,97,480।- 20,78,365।- 
4 14244 व्यजिगत घटना दताय दस्तिु 73,180।- 1,33,210।- 
5 14245 नाता प्रिाजणत दस्तिु 1,39,300।- 1,51,040।- 
6 14249 अन्य दस्तिु 2,68,051।- 72,954।- 
  िम्िा 25,62,841।- 31,64,156।- 

१.४.५ िडाहरुको आ.ि. 2076/077 ि 2077/078 को एकिषु्ठ िािश्व संकलनको विििण 

क्र.स. िडा नं. 2076/077 2077/078  

1 1 2,19,055।- 1,87,160।-  

2 2 2,08,367।- 2,62,730।-  

3 3 1,26,185।- 1,73,990।-  

4 4 1,93,496।- 2,60,656।-  

5 5 3,85,850।- 6,56,367।-  

6 6 5,40,278।- 4,89,291।-  
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7 7 3,68,409।- 4,49,149।-  

8 8 3,07,676।- 4,48,763।-  

9 9 2,13,525।- 2,36,050।-  

 िम्िा 25,62,841।- 31,64,156  

१.४.६ नगिपामलका  ि िडाको आ.ि. 076/077 ि 077/078 को जिषयगत एकिषु्ठ िािश्व संकलनको 
विििण 

क्र.स जिषयक 
नम्बि 

आय जिषयक नाि संकमलत िकि रु. 
(आ.ि.076/077) 

संकमलत िकि रु. 
(आ.ि.077/078) 

1 11313 सम्पजत्त कि  8,11,784।- 10,70,195।- 
2 11314 भमूिकि/िालपोत 8,09,361.5।- 11,19,538।- 
3 11321 घि बहाल कि 6,13,898।85।- 7,55,804।09।- 
4 11613 व्यिसाय िजििेिेन दस्तिु 5,75,975।- 4,56,425।- 
5 14242 नक्सापास दस्तिु 23,54,843।77 5,93,320।50 

6 14243 मसफारिस दस्तिु 28,52,384।76 24,33,974।- 
7 14244 व्यजिगत घटना दताय दस्तिु 73,680।- 1,34110।- 
8 14245 नाता प्रिाजणत दस्तिु 1,41,300।- 1,58,040।- 
9 14249 अन्य दस्तिु 11,83,077।25 8,70,808।76 

10  ढंुगा मगवट बालिुा दहत्ति बहत्ति 
संकलन िलु्क 

1,03,50,000।- 1,68,31,447।86 

11  मनकासी िलु्क दस्तिु  21,76,590।- 51,80,060।- 

  िम्िा 2,19,42,896।- 2,96,03,724।86 

१.४.७ सेिा प्रिाह गदाय अपनाईएका प्रवक्रयाहरु 

❖ सम्पजत्त कि अनलाइन सफ्टिययिबाटै मलने व्यिस्था मिलाइएको, 
❖ नगिपामलकाबाट उिाइने सम्पूणय कि कम्यटुि मसस्टि बाटै उिाउने गरिएको, 
❖ बेिोिगाि यिुाहरुको बेिेल पैदा हनुे गिेकोले ढंुगा मगटी िालिुा सम्बन्धी िेक्काहरुिा EBID बाट िेक्का 
 बन्दोबस्त गनय िरुु गरिएको । 

१.४.८ सिि काययक्रिका प्रििु उपलजब्धहरु 

❖ सम्पजत्तकिको अनलाइन सफ्टिययििा लगभग 9619 किदाताको िग्गा इन्ट्री गरिएको, 
❖ हालसम्ि नगिपामलका मभत्र संचालन भएका 593 व्यिसायीलाई व्यिसाय किको दायिािा ल्याइएको,  

❖ िडा नं 1 ि 9 बाहेक अन्य िडाहरुबाटै सम्पजत्तकि तथा भिूीकि मलइने व्यिस्था मिलाइएको, 
❖ गत आ.ि. 2076/077 भन्दा 2077/078 को आम्दानीिा 37% िािश्व बवुि भएको । 

१.४.९ काययसम्पादन गदाय आइपिेका सिस्याहरु 

❖ िनिजि अभािका कािणले पूणयरुपिा िडाहरु बाट नै सम्पजत्तकि उिाउने व्यिस्था मिलाउन नसवकएको, 
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❖ नगिपामलकाका सम्पणुय व्यिसायीहरुलाई व्यिसाय किको दायिािा ल्याउन नसवकएको, 
❖ दताय भएका व्यिसायीहरुलाई पमन पूणय रुपिा नविकिण प्रवक्रयािा ल्याउन नसवकएको, 
❖ िडाहरुिा अझै पमन हाते नगदी िमसदको प्रयोग गरिएको ।  

१.४.१० सिस्या सिाधानका उपायहरु 

❖ िािश्व व्यिस्थापनिा विधमुतय प्रणालीको प्रयोगिा िोड द्दददै िािश्व व्यिस्थापन पािदजिय ि पूियअनिुान 
 योग्य बनाउन,े 
❖ आिनागिीकलाई िािश्व छल्न ु दण्डमनय आमथयक अपिाध हो भनी बोध गिाउदै आफै िािश्व मतनय 
 प्रयत् नजिल हनु ेगिी िागरूक तलु्याउन,े 
❖ किको दि कि गदै दायिा फिावकलो  बनाउने । 

१.४.११ मनष्कषय 
िािश्व नगिपामलकाकै लामग एकिात्र आम्दानी हो ि यसबाटै पामलकाले लोककल्याणकािी काि गने हुँदा यसको 
चहुािटले पामलकालाई ि िनतालाई हानी गिी िहेको हनु्छ । एक संििृ पामलका मनिायणका लामग प्रभािकािी 
िािश्व संकलन ि िचय आिश्यक पने हुँदा िािश्व संकलन, भण्डािण ि िचयलाई व्यिजस्थत तलु्याइन ुआिको 
आिश्यकता हो । संघीय संिचना अनसुाि स्थानीय सिकािको रुपिा स्थावपत नगिपामलकाले िािश् िका संभावित 
सबै श्रोतहरुको पवहचान गिी कि/िलु्कको दि बवृििा भन्दा दायिा बवृि गनुय आिश्यक छ ।   

१.५ सूचना प्रविमध िािा 
१.५.१ पषृ्ठभमूि  

➢ सूचना संचाि एिं प्रविमध के्षत्रिा भएको यगुान्तकािी परिितयन सँगै एक्काईसौं िताब्दीको यात्रािा लागेको 
 ितयिान सियले आिको यगुलाई विज्ञान ि प्रविमधको यगु हो भने्न पवुष्ट गिीसकेको छ, 
➢ नेपालिा हाल आएि सूचना तथा सञ्चाि प्रविमधिा सियसाधािणको बढ्दो रुची तथा प्रविमधको पहुँचले सेिा 
 प्रिाहिा स्थानीय मनकायहरुले सूचना तथा सञ्चाि प्रविमधको प्रयोग गनुय पने संकेत गिीिहेको छ। यसले 
 सेिाप्रदायक ि सेिािाहीलाई दिैुलाई फाइदा पगु्ने देजिन्छ । स्थानीय मनकायका कियचािी तथा सेिािाही 
 नागिीकहरू यसबाट प्रत्यक्ष एिं अप्रत्यक्ष रुपिा लाभाजन्ित हनु्छन,् 
➢ हिेक काययको मनजम्त आधािभतू औिािको रुपिा िहेको सूचना ि सञ्चाि प्रविमधले िलुकुको सिायङीण 
 विकासिा विजिष्ट िहत्ि िाख्दछ भने्न कुिािा दईुित छैन, 
➢ कुनै पमन कायय सम्पादनको लामग सूचनालाई िजिको रुपिा मलइन्छ । यसै िजिलाई प्रयोग गिी मभिाद 
 नगिपामलकाको कागिी प्रयोगिा किी गदै सियानकूुल प्रविमधको प्रयोग गिी  सेिा प्रिाहलाई चसु्त ि 
 दरुुस्त बनाउन प्राथमिकता द्ददन ुपने छ, 
➢ प्रविमध प्रयोिनका लामग प्रविमधको साथसाथै कियचािीको क्षिता अमभिृवि गनुयपने ि स्थानीय रुचीका 
 अलिा सेिािाही िनताको चेतनास्ति पहुँचको िाम्रो ख्याल गिी गणुस्तिीय सेिा प्रदान गनुय पदयछ,  

➢ नेपालिा अझै पमन िुला िुला फाईलहरुको चांगले ओगटेको कायायलयहरुिा देख्न सक्छौँ । सियसाधािणले 
 सूचना िाग गयो भने ती िुला िुला फाइलहरू िोज्ने ि वकिाले िाएका तथा भग्नििेष रुपिा देजिएका 
 ढड्डा पल्टाउन ेगिीन्छ । हािीले िोिकेो सूचना पत्ता लगाउन धेिै सिय िजचयन ेहनु्छन।्यमत गदाय पमन 
 हाम्रो काि बन्छ वक बन्दैन टंुगो हुँदैन । यसले हाम्रा सिकािी कायायलयको काययिैलीलाई प्रमतमबजम्बत 
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 गछय िहाँ सेिा प्रदायक ि सेिािाही दिैु पीमडत छन ्यस्तो परिपाटीलाई परिितयन गनय पमन सूचना तथा 
 सञ्चाि प्रविमधको प्रयोगिा िोड द्ददन आिश्यक देजिन्छ । 

१.५.२ उद्दशे्य 

➢ घटना दताय, दताय चलानी तथा मसफारिस लाई digitization गने, 
➢ मभिाद नगिपामलकाका नगि प्रोफाइल सम््न्न गनय, 
➢ नगिपामलका  अन्तगयतका सबै कायायलयहरुिा इन्टिनेटको पहुँच अमभिृवि गने, 
➢ सािाजिक सञ्जालको प्रयोग गिी सूचना अद्यािमधक गने ि गिाउने । 

१.५.३ विद्यिान अिस्था 
➢ इन्टिनेटको पहुँच सबै िडाहरुिा िहेको ि घटना दताय तथा िािस्ि संकलन िस्ता कािहरु मसस्टि 
 िाफय त िडा बाटै गने गरिएको छ, 
➢ िडा नम्बि ९ ि ३ बाहेक सबै िडाहरुिा कियचािी संख्या अनरुुप पयायप्तरुपिा कम््यूटिहरुको व्यिस्था 
 गरिएको छ । 

१.५.४ मभिाद नगिपामलका अन्तगयतका मडजिटल प्रोफाईलबाट प्राप्त केही त्याङ्कहरु  
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१.५.५ काययक्रि कायायन्ियन गदाय अपनाइएका प्रवक्रयाहरु  

➢ घटना दतायको digitization, नगि प्रोफाइल तयाि िस्ता काययहरु टेन्डि प्रवक्रयािाफय त सम्पन्न गिीयो, 
➢ Digitization ि नगि प्रोफाइल डाटा संकलन को लामग तामलि संचालन गिीयो । 

१.५.६ सञ्चालन हनु नसकेको काययक्रि 

➢ दताय चलानी तथा मसफारिि प्रणाली Testing Phase िा िहेको छ । 

 

१.५.७ सम्बजन्धत विषयिा हाल भइिहेका असल अभ्यास ि गमतविमधहरु 

➢ कायायलयका जचिी, प्रमतिेदन, फािि, गमतविमध, योिना, बैिकका मनणयय लगायत विविध विषयलाई 
 कम््यूटििा प्रविष्ट गिी िागेको सियिा सूचना द्ददने व्यिस्था गरिएको छ। साथै प्रत्येक कोिािा डेष्टक 
 ि वप्रन्टिको व्यिस्था गरिएको छ। सेिािाहीले िागेका सूचनाहरु तरुुन्त द्ददन ि अद्यािमधक गिी सूचना 
 द्ददन सहयोग भएको छ, 
➢ कागिी प्रयोगलाई कि गने कायायलाई प्रोत्सान द्ददँदै िबेसाइट, एसएिएस, कि्यूटि, पेनड्राइभ, पोटेिल 
 हाडयमडस्क, ल्यापटप लगायत िोबाइल ए्सको प्रयोगिा िृवि भएको छ। फाईलको ढड्डाई मबस्तािै कि 
 प्रयोगिा ल्याउने काययिा प्रोत्सान द्ददईएको छ, 
➢ सूचना प्रविमधिैत्री बनाउनका लामग इिेल, इन्टिनेट, िभेपेि, िोिाइल एप, LED Message Display, 

 मडजिटल नागिीक िडापत्र, िपु एस एि एस, आद्दद ले संचाि प्रविमधिैत्रीका लामग विमभन्न साधनहरु िस्तै 
 कम््यटुि ल्यापटप िोबाइल, टेमलफोन, फोटोकपी, वप्रन्टि, प्रोिेक्टि आद्दद प्रयोगिा आईिहेको, 
➢ मभिाद नगिपामलकाको गमतविमध िेबसाईट, िोबाइल ए्सबाट देख्न सवकन्छ भने नगिको िृजस्तत 
 िानकािीिूलक विषयहरु श्रव्यदृश्यिाट देख्न सवकन्छ, 
➢ सबै कियचािीहरुलाई क्षिता अमभबिृी गनय बेला बेलािा कम््यूटि तधा सूचना प्रविमध सम्बजन्ध तामलि 
 द्ददन े व्यिस्था गरिएको छ, साथै कियचािीहरुलाई कम््यूटि िा ल्यापटपको पमन व्यिस्था काययलयबाट 
 गरिएको छ। आफ्ना िािाको जिम्ििेािी अनसुाि सफ्टिेयि मनिायण गदै लमगने व्यिस्था गरिएको छ, 
➢ मडजिटल नागिीक िडापत्रको व्यिस्थापन एिं काययन्ियन  भएको छ, 
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➢ नागिीकले घििै बसीबसी कायायलयका सूचनाहरु नगिको इिले, िेभपेि, िोिाईल एप, सािाजिक संिाल 
 आद्ददबाट प्राप्त गनय सक्छन,् 
➢ ईिििेन्सी बैिक, प्रकोप व्यिस्थापन समिमतको बैिक, परिषद्को लामग सहभागी, साियिमनक सनुिुाईका 
 सहभागीहरु, नगि सभा, काययपामलका िैिक ि अन्य िहत्िपूणय छलफल एिं अमभििुीकिण काययक्रििा 
 मनिन्त्रणा एिं सहभागी गिाउनका लामग सिूहगत एसएिएस प्रणाली प्रयोगिा आइिहेको छ, 
➢ नगिको इिेल िा प्रत्यके कियचािीको इिलेिाफय त िाग गिेको विििण तथा कागिातहरु पिाउन सवकन े
 व्यिस्था छ भने इिलेिाफय त िानकािी द्ददने सहभागी गिाउने ि आिश्यक विििणहरु नगिले प्राप्त गने 
 व्यिस्था छ । सिहुगत इिलेबाट गमतविमधहरुको िानकािी द्ददन ेमलने कायय भइिहेको छ, 
➢ िडाहरुिा आइपिेको कम््यूटि सम्बजन्ध सािान्य सिस्याहरु अनलाइन बाटै ि िवटल सिस्याहरुको 
 सिाधान भौमतक उपजस्थमत िाफय त गने गरिएको छ । 

१.५.८ सिि काययक्रिका प्रििु उपलजब्धहरु 

➢ पामलकाको पिुानो ढाँचाको Website फेरि नयाँ ढाँचाको लाग ु गरिएको।साथै Website िा मनयमित 
 सूचनाहरु िाख्न ेगरिएको, 
➢ पामलकािा प्रयोग भइिहेका Software Systems हरु संचालन गनयका लामग प्राविमधक सहयोग उपलब्ध 
 गिाएको, 
➢ पामलकाको सिाजिक संिालहरु प्रयोगिा ल्याइ मनयमित अपडेट गरिएको, 
➢ पामलकािा काययित ICT/कम्यूटि अपिेटि/सूचना अमधकािी लगायत अन्य सूचना संग सम्बजन्धत 
 कियचािीहरुलाइ ICT सम्बजन्ध ज्ञान तथा आिश्यक सहयोग प्रधान गरिएको, 
➢ वििुतीय िासन स्थापनाको लामग आिश्यक उपकिण ि उपायहरुको अध्ययन गिी पामलकािा स्थापना 
 गरिएको। 

➢ पामलकाको मबमभन्न विषयगत िािाहरुिा िहेका आिश्यक दस्ताििेहरु Digital Format िा सिुजक्षत गिी 
 िाजिएको। साथै हाल कायायन्ियन गिीसकेका तथा हाल कायायन्ियन गिीिहेका परियोिनाहरुको लगत 
 व्िजस्थतरुपिा िाख्न सहयोग गरिएको, 
➢ श्रोत नक्साङ्कनलाइ मडजिटाइिेसन गने लगायत नगिपामलकाको प्रोफाइल बनाउन सहयोग पयुाययको, 
➢ पामलकाको मबमभन्न विषयगत िािाहरुको इिले तयाि गिी संचालनिा ल्याइएको, 
➢ पामलकािा िहेको इन्टिनेट सेिा सचुारुिा बेला बेलािा आएका िाधाहरु सिाधान गरिएको साथै 
 सेिािावहहरुको लामग Free Wi-Fi सेिा सचुारु गरिएको, 
➢ स्थामनय मभत्र िहेका सिै सिकारि काययलयहरुिा आिश्यक सहयोग प्रादन गरिएको । 

१.५.९ काययक्रि कायायन्ियनिा आइपिेका प्रििु सिस्याहरु  

➢ इिलेिाफय त िडािा पिाएका सूचना ि  िाग गिीएका विििणहरु कियचािीद्वािा हेिेि िा नहेिीकन िेिास्ता
 गरिन,ु 
➢ िडा काययलयहरुिा िान आउन सिािी साधनको अभाि, 
➢ सूचना प्रविमधलाई लजक्षत गिी िावषयक कायययोिनािा पयायप्त बिेट विमनयोिन नगिीन ु। 
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१.५.१० सिस्या सिाधानका उपायहरु 

➢ सम्बजन्धत कियचािीहरुले कजम्तिामन काययलय आइपगेुपमछ, द्ददउसो ि काययलय छोड्न ुभन्दा केवह घण्टा 
 अगामड इिले चेक गनुयपने ि आफ्नो िोबाइलिा पमन लग इन गिेि िाख्न ुपने, 
➢ काययलय द्वािा िडा काययलय िादँा काययलयको साधनको िा मनजि साधन प्रयोग गदाय समभयमसङ्गको व्यिस्था 
 गिीन ुपने, 
➢ िनताको सबै भन्दा नजिकको सिकाि स्थामनय तह भएको हनुाले सूचना प्रविमधलाई प्राथमिकतािा िािेि 
 सेिा प्रदायक ि सेिा िावह िनताको चेतनास्ति ि पहुंचको िाम्रो ख्याल गिी गणुस्तरिय काययक्रिहरु 
 िावषयक कायययोिनािा सिाििे गने िनु सूचना वप्रविमधको प्रयोगले मछटो छरितो ि पािदजिय हनु िान्छ । 

१.५.११ मनष्कषय 
➢ सूचना तथा सञ्चाि प्रविमधको िाध्यिबाट िात्र सिुासन हनुसक्छ भने्न विश्वव्यापी िान्यतालाई अंमगकाि 
 गनुयपने देजिएको छ,   
➢ E-Governance अथायत ्विद्यतुीय िासनको अिधािणा कायायन्ियन गनय सूचना तथा संचाि प्रविमध 
 अपरिहायय छ, 
➢ E-Governance ले स्थानीय मनकायको उत्तिदावयत्ि ि पािदजियतािा िोड द्ददन्छ िनु असल िासन ि 
 तीव्र विकास का सूचक हनु,् तसथय िािको सिि विकासको लामग स्थानीय मनकायहरु सूचना तथा सञ्चाि 
 प्रविमधिा प्रविमधिैत्री हनु आिश्यक देजिन्छ, 
➢ सूचना तथा सञ्चाि प्रविमधको सक्षिता ि प्रभािकारितािा मबकास मनभयि िहन े हनुाले सिदुायलाई 
 िागरुक ि चेतनिील तलु्याई सभ्य, ससंुस्कृत एिं सिनता सिािको मनिायण गनय सम्पादन गिीने सम्पूणय 
 वक्रयाकलाप व्यिजस्थत ढङ्गले सञ्चालन गनय यस के्षत्रको विकास विस्ताि प्रयोग ि परिचालन अमनिायय 
 हनु्छ तसथय सिदुायलाई ि कियचािीहरुलाई चेतनािलुक साथै क्षिता अमभिृवि तामलि द्ददनपुने देजिन्छ, 
➢ आगािी सियिा दताय चलानी सफ्टियेि तथा अनलाइन इजन्ट्र गिी सवुिकिण गदै लमगनेछ । 

२. सािाजिक विकास क्षते्र 

२.१ जिक्षा, यिुा तथा िेलकुद िािा 
२.१.१ पषृ्ठभमूि  

विद्यालय जिक्षािा सितािूलक पहुँच समुनजश्चत गनय, िैजक्षक गणुस्ति एिि ् सान्दमभयकतािा अमभिृवि गनय तथा 
संस्थागत क्षितािा सधुाि गनय विद्यालय जिक्षािा थपैु्र प्रयत्नहरू भईआएका छन ्। जिक्षाको अिसिबाट कुनै पमन 
बालबामलकाहरू िजञ्चत हनु नपिोस ्ि गणुस्तिीय जिक्षाको प्रत्याभमूत द्ददन सवकयोस ्भने्न उद्देश्यले नेपाल सिकाि, 
प्रदेि सिकाि, स्थानीय सिकािका साथै विमभन्न संघसंस्था तथा सिदुायबाट जिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतािा 
पािी िूलो िात्रािा लगानी हुँदै आइिहेको छ ।नेपाल सिकािले िाविय तथा अन्तिायविय िञ्चहरूिा सबैका लामग 
गणुस्तिीय जिक्षाको प्रत्याभमूत गिाउने संकल्प गिी सो अनरुूपका काययक्रिहरू सञ्चालनिा ल्याएको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को अनसूुची ८ ले आधािभतू ि िाध्यमिक जिक्षालाई एकल अमधकाि रुपिा स्थानीय 
तहलाई मनके्षवपत गिेको छ । उि अमधकािको कायायन्ियनका लामग िािी गरिएको स्थानीय सिकाि सञ्चालन 
ऐन २०७४ को दफा ११ (२) ि ले विद्यालय जिक्षासगँ सम्बजन्धत नीमत, काननु, िापदण्ड, योिना तथा काययक्रि 
मनिायण तथा कायायन्ियन गने, विद्यालयको अनिुमत स्िीकृमत, सािदुावयक विद्यालयलाई द्ददन े अनदुान तथा सोको 
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व्यिस्थापन, विद्यालयको आय व्ययको लेिा अनिुासन कायि, अनगुिन ि मनयिनलगायतका २३ िटा 
अमधकािहरु स्थानीय तहलाई द्ददएको छ । अमधकाि सम्पन्न स्थानीय तह गिन भएपश्चात न ै विद्यालय 
जिक्षासम्बन्धी िावषयक योिना तथा काययक्रिहरु स्थानीय तह अन्तगयत सञ्चालन भै आएका छन ् । नेपाल 
सिकािले गणुस्तिीय विद्यालय जिक्षािा सितािूलक पहुँच समुनजश्चत गनय साथै संस्थागत सक्षिता सदुृढ बनाउनका 
लामग कायायन्ियनिा ल्याएको विद्यालय के्षत्र विकास योिना अन्तगयतका काययक्रिहरू ससतय अनदुानको रूपिा 
स्थानीय तहिाफय त विद्यालयिा सञ्चालन भइय आएका छन ्। नेपाल सिकािले ससतय अनदुानिाफय त प्रदान गिेको 
काययक्रिका अमतरिि जिक्षा के्षत्रका िास्तविक सिस्याहरू सम्बोधन गने गिी मभिाद नगिपामलकाले स्थानीय 
सिकाि गिन भएदेजि नै प्राथमिकतािा विमभन्न काययक्रिहरू सञ्चालन गिी जिक्षािा िषेनी िूलो लगानी गिीिहेको 
अिस्था छ । यसै सन्दभयिा आमथयक िषय २०७७।०७८ िा यस मभिाद नगिपामलकाअन्तगयत जिक्षा, यिुा तथा 
िेलकुद क्षेत्रिा सञ्चालन गिीएका काययक्रिहरुको प्रगमत, गिीएका प्रयासहरू, कायायन्ियनिा आइपिेका सिस्याहरू 
सिाििे गिी यो िावषयक प्रगमत प्रमतिदेन तयाि गरिएको छ । 

२.१.२ उद्दशे्य  

आ.ि. २०७७/०७८ िा मभिाद नगिपामलकािा सञ्चामलत िैजक्षक काययक्रिहरूको कायायन्ियन प्रगमतको अिस्था 
बोध गिाउन ुयस प्रमतिेदनको िखु्य उद्देश्य िहेको छ । यस प्रमतिदेनका विजिष्ट उद्देश्यहरू मनम्नानसुाि िहेका 
छ्न ्। 

(१)  मभिाद नगिपामलका िैजक्षक अिश्थाको िानकािी द्ददन,ु 
(२)  आ.ि. २०७७/०७८ िा सञ्चामलत काययक्रिहरूको भौमतक तथा आमथयक प्रगमतको अिश्था बोध गिाउन,ु 
(३)  भािी िैजक्षक काययद्ददिा तय गनय सहयोग गनुय । 

२.१.३ विद्यिान अिस्था  

२.१.३.१ साक्षिता सम्बन्धी विििण 

मभिाद नगिपामलकाको नगि प्रोफायल २०७७ अनसुाि यस नगिपामलकाको िनसंख्या तथा साक्षितासम्बन्धी 
विििण देहायअनसुािको तामलकािा देिाइएको छ । 

तामलका १ :   नगिपामलकाको घिधिुी संख्या, िनसंख्या तथा साक्षितासम्बन्धी विििण २०७७ 

िडा 
घिधिुी 
संख्या 

िनसंख्या ५ िषयिामथको िनसंख्या  साक्षिता (५+ िषय) 
िवहला परुूष िम्िा िवहला परुूष िम्िा िवहला परुूष िम्िा 

1 819 1971 2101 4072 1854 1977 3831 76.7 86.1 81.6 
2 912 2479 2552 5031 2357 2410 4767 80.6 91.7 86.2 
3 350 936 948 1884 879 878 1757 83.5 94.3 88.9 
4 420 1051 1110 2161 975 1019 1994 84.3 94.1 89.3 
5 889 2132 2266 4398 1979 2085 4064 82.8 91.9 87.5 
6 1265 2956 3075 6031 2847 2936 5783 89.4 97.5 93.5 
7 549 1411 1504 2915 1319 1376 2695 90.5 97.0 93.8 
8 608 1470 1524 2994 1370 1431 2801 90.0 96.7 93.4 
9 567 1727 1823 3550 1631 1702 3333 82.8 95.2 89.1 

िम्िा 6379 16133 16903 33036 15211 15814 31025 84.4 93.7 89.1 

स्रोतः नगि प्रोफाइल २०७७ 
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२.१.३.२ जिक्षण संस्थाहरूको विििण  

िैजक्षक सत्र २०७७।२०७८ सम्ििा मभिाद नगिपामलकािा नेपालिा कूल ५५ विद्यालय िहेका छन ्। तीिध्य े
सािदुावयक विद्यालय ४३ ि संस्थागत विद्यालय १२ (एक विद्यालय सञ्चालन नभएको) िहेका छन ्भने स्नातक 
तह सञ्चामलत क्याम्पस १ िहेका छन ्। यसैगिी संघीय स्रोतबाट ३३, नगिस्रोतबाट १६ ि संस्थागत विद्यालयिा 
आिि िही १२ गिी िम्िा ६१ िटा प्रािजम्भक बालविकास केन्र िा पूिय प्राथमिक विद्यालय सञ्चालनिा िहेका 
छन ्। नगिपामलकाको िैजक्षक संस्थाहरुको विििणलाई देहायको तामलकािा देिाइएको छ : 

तामलका २ :   जिक्षण संस्थाहरूको विििण २०७७।०७८ 

मस.नं. विििण सािदुावयक नगि स्रोत संस्थागत िम्िा 
!= प्रािजम्भक बालविकास केन्र िा पूिय 

प्राथमिक विद्यालय 

33 16 12 61 

@ विद्यालय विििण     

@=! आधािभतू (कक्षा १-३) 4  1 5 

@=@ आधािभतू (कक्षा १-५) 19  4 23 

@=# आधािभतू (कक्षा १-८) 6  2 8 

@=$ िाध्यमिक (कक्षा १-१०) 8  3 11 

@=% िाध्यमिक (कक्षा १-१२) 5  2 7 

@=^ िाध्यमिक (कक्षा ६-१२) 1   1 

 िम्िा विद्यालय  43  12 55 

# क्याम्पस (स्नातक तहसम्ि) !   ! 

यस नगिपामलकािा सञ्चामलत तहअनसुाि िडागत विद्यालयहरुको विििणलाई देहाय अनसुाि िहेको छ : 

तामलका ३ :   िडागत रूपिा जिक्षण संस्थाहरूको विििण २०७७।०७८ 
िडा िम्िा 

विद्यालय 
(इकाइ) 

सञ्चामलत कक्षा अनसुािको संख्या 
आधािभतू 

(कक्षा १-३) 

आधािभतू 
(कक्षा १-५) 

आधािभतू 
(कक्षा १-८) 

िाध्यमिक 
(कक्षा १-१०) 

िाध्यमिक 
(कक्षा १-१२) 

िाध्यमिक 
(कक्षा १-१२) 

१ 10   5 2 1 1 1 

२ 8 2 3   3     

३ 3   2   1     

४ 4   1 2 1     

५ 6   4   2     

६ 10   2 2 3 3   

७ 2   2         

८ 7 1 2 2   2   

९ 5 2 2     1   

िम्िा 55 5 23 8 11 7 1 
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उल्लेजित तामलकाबाट हेदाय िडागत रुपिा सबैभन्दा बढी विद्यालय िडा नं.१ ि ६ िा १०/१० िटा ि सबैभन्दा 
कि िडा नं.७ िा २ िटा िहेका छन ्। यसैगिी िडा नं. ७ िा िाध्यमिक विद्यालय िहेको छैन भने िडा नं. 
१, ६, ८ ि ९ िा िात्र िाध्यमिक (११-१२) सञ्चालन भएका विद्यालयहरुको पहुँच िहेको छ । यसैगिी िडा नं. 
३, ४, ७ ि ९ िा संस्थागत विद्यालयहरु िहेका छैनन ्। 

२.१.३.३ विद्याथी विििण २०७७ 

िैजक्षक सत्र २०७७ िा नगिपामलकाभि प्रािजम्भक बालविकासिा १५१७, आधािभतू (कक्षा १-५) िा ३४०९, 

आधािभतू (कक्षा ६-८) िा १८२९, िाध्यमिक (कक्षा ९-१०) िा १३२० ि िाध्यमिक - कक्षा ११-१२) िा 
७९६ गिी कूल ८८७१ िना विद्याथी अध्ययनित छन ्। उि विद्याथीिध्य ेिनिामत सिदुायका विद्याथीको 
वहस्सा ५६ प्रमतित ि दमलत सिदुायका विद्याथीको वहस्सा २५.२ प्रमतित िहेको छ । िैजक्षक सत्र २०७७ को 
कक्षागत िम्िा, िनिामत तथा दमलत विद्याथीको कक्षागत विििण मनम्नअनसुािको तामलकािा देिाइएको छ : 

तामलका ४ :  कक्षागत विद्याथी विििण २०७७ 

कक्षा 
िम्िा विद्याथी िनिामत विद्याथी दमलत विद्याथी 

छात्रा छात्र िम्िा छात्रा छात्र िम्िा प्रमतित छात्रा छात्र िम्िा प्रमतित 

बालविकास 689 828 1517 381 458 839 55.3 188 223 411 27.1 

कक्षा १ 381 425 806 210 248 458 56.8 106 93 199 24.7 

कक्षा २ 287 360 647 152 185 337 52.1 84 108 192 29.7 

कक्षा ३ 324 358 682 174 188 362 53.1 78 104 182 26.7 

कक्षा ४ 308 312 620 163 159 322 51.9 97 102 199 32.1 

कक्षा ५ 330 324 654 184 165 349 53.4 87 81 168 25.7 

कक्षा १-५ 1630 1779 3409 883 945 1828 53.6 452 488 940 27.6 

कक्षा ६ 266 300 566 150 172 322 56.9 71 79 150 26.5 

कक्षा ७ 305 307 612 180 177 357 58.3 67 71 138 22.5 

कक्षा ८ 357 294 651 194 159 353 54.2 93 76 169 26.0 

कक्षा ६-८ 928 901 1829 524 508 1032 56.4 231 226 457 25.0 

कक्षा ९ 337 320 657 191 191 382 58.1 76 68 144 21.9 

कक्षा १० 351 312 663 199 192 391 59.0 78 53 131 19.8 

कक्षा ९-१० 688 632 1320 390 383 773 58.6 154 121 275 20.8 

कक्षा ११ 226 205 431 130 135 265 61.5 51 31 82 19.0 

कक्षा १२ 211 154 365 135 96 231 63.3 37 34 71 19.5 

कक्षा११-१२ 437 359 796 265 231 496 62.3 88 65 153 19.2 

कूल 

(ECD-१२) 
4372 4499 8871 2443 2525 4968 56.0 1113 1123 2236 25.2 

िैजक्षक सत्र २०७७ िा नगिपामलकािा प्रािजम्भक बालविकासदेजि कक्षा १२ गिी विद्यालय तहिा िम्िा ८८७१ 
िना विद्याथी अध्ययनित िहेकोिा सािदुावयक विद्यालयिा ६४०३ (७२.२ प्रमतित) ि संस्थागत विद्यालयिा 
२४६८ (२७.८ प्रमतित) विद्याथी अध्ययनित िहेका छन ्। तल्ला कक्षाहरुका तलुनािा िामथल्ला कक्षाहरुिा 
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संस्थागत विद्यालयको वहस्सा क्रििः घट्दै गएको देजिन्छ । सािदुावयक ि संस्थागत विद्यालयिा अध्ययन गने 
विद्याथीको कक्षागत विििण मनम्नअनसुािको तामलकािा देिाइएको छ: 

तामलका ५ :  सािदुावयक ि संस्थागत विद्यालयको विद्याथी विििण २०७७ 
कक्षा िम्िा विद्याथी सािदुावयक विद्यालय संस्थागत विद्यालय 

छात्रा छात्र िम्िा छात्रा छात्र िम्िा प्रमतित छात्रा छात्र िम्िा प्रमतित 

बालविकास 689 828 1517 416 482 898 59.2 273 346 619 40.8 

कक्षा १ 381 425 806 267 278 545 67.6 114 147 261 32.4 

कक्षा २ 287 360 647 174 222 396 61.2 113 138 251 38.8 

कक्षा ३ 324 358 682 226 228 454 66.6 98 130 228 33.4 

कक्षा ४ 308 312 620 226 211 437 70.5 82 101 183 29.5 

कक्षा ५ 330 324 654 233 223 456 69.7 97 101 198 30.3 

कक्षा १-5 1630 1779 3409 1126 1162 2288 67.1 504 617 1121 32.9 

कक्षा ६ 266 300 566 201 223 424 74.9 65 77 142 25.1 

कक्षा ७ 305 307 612 255 233 488 79.7 50 74 124 20.3 

कक्षा ८ 357 294 651 299 238 537 82.5 58 56 114 17.5 

कक्षा ६-८ 928 901 1829 755 694 1449 79.2 173 207 380 20.8 

कक्षा ९ 337 320 657 292 267 559 85.1 45 53 98 14.9 

कक्षा १० 351 312 663 292 252 544 82.1 59 60 119 17.9 

कक्षा ९-

१० 
688 632 1320 584 519 1103 83.6 104 113 217 16.4 

कक्षा ११ 226 205 431 213 181 394 91.4 13 24 37 8.6 

कक्षा १२ 211 154 365 162 109 271 74.2 49 45 94 25.8 

कक्षा११-

१२ 
437 359 796 375 290 665 83.5 62 69 131 16.5 

कूल 

(ECD-१२) 

4372 4499 8871 3256 3147 6403 72.2 1116 1352 2468 27.8 

मभिाद नगिपामलकािा उच्च जिक्षा प्रदायक संस्थाको रुपिा िनज्योमत क्याम्पस सञ्चामलत छ । उि क्याम्पसिा 
जिक्षािास्त्र ि व्यिस्थापन संकाय गिी दईु संकायिा स्नातक तहका िैजक्षक काययक्रिहरु सञ्चामलत छन ्। दिैु 
संकायको प्रथिदेजि चौथो िषयसम्ि कूल ३२९ िना विद्याथी अध्ययनित िहेका छन ्। उच्च जिक्षाको स्नातक 
तहिा अध्ययन गने विद्याथीको कक्षागत विििण मनम्नअनसुािको तामलकािा देिाइएको छ :  

तामलका ६ :  क्याम्पस तह (स्नातक) को विद्याथी विििण २०७७ 

िषय 
जिक्षािास्त्र संकाय व्यिस्थापन संकाय िम्िा 

छात्रा छात्र िम्िा छात्रा छात्र िम्िा छात्रा छात्र िम्िा 
प्रथि 56 13 69 54 11 65 110 24 134 

दोस्रो 31 5 36 38 22 60 69 27 96 

तेस्रो 18 1 19 19 12 31 37 13 50 
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िषय 
जिक्षािास्त्र संकाय व्यिस्थापन संकाय िम्िा 

छात्रा छात्र िम्िा छात्रा छात्र िम्िा छात्रा छात्र िम्िा 
चौथो 9 3 12 30 7 37 39 10 49 

िम्िा 114 22 136 141 52 193 255 74 329 

स्रोत : िनज्योमत क्याम्पस 

उल्लेजित तामलका हेदाय मभिाद नगिपामलकाको एकिात्र क्याम्पस िनज्योमत क्याम्पसिा जिक्षािास्त्र संकायतफय  
१४१ िना ि व्यिस्थापन संकायतफय  १९३ िना विद्याथी अध्ययनित िहेका छन ्। चाि िषे काययक्रििध्य े
पवहलो िषयिा सबैभन्दा धेिै १३४ िना विद्याथी अध्ययनित छन ्भने दोस्रो, तेस्रो ि चौथो िषयिा क्रििः ९६, ५० 
ि ४९ िना विद्याथी अध्ययनित िहेका छन ्। 
२.१.३.४ जिक्षक विििण  

मभिाद नगिपामलकािा प्राथमिकदेजि उच्च िाध्यमिक तहसम्ि स्िीकृत दििन्दी २५५ ि जिक्षक अनदुान कोटा 
(िाहत) दििन्दी ३८ गिी िम्िा २९३ दििन्दी िहेको छ । यसैगिी विमभन्न तहको मनिी स्रोतिा १७१ िना 
जिक्षक काययित िहेका छन ्। जिक्षक सम्बन्धी विििण मनम्नअनसुािको तामलकािा देिाइएको छ :  

 
 

तामलका ७ :  जिक्षक विििण  

तह दििन्दी िाहत िम्िा 
स्थायी 

अस्थायी िाहत मनिी स्रोत 

प्रथि द्दद्वमतय ततृीय 

प्राथमिक 178 11 189 4 33 80 61 11  109 

मनम्निाध्यमिक 40 14 54   5 16 19 14  37 

िाध्यमिक 33 9 42   5 18 10 9  15 

उच्च िाध्यमिक 4 4 8       4 4  10 

िम्िा 255 38 293 4 43 114 94 38  171 

उल्लेजित तामलका अनसुाि कूल सिकािी दििन्दी २९३ िध्ये प्राथमिक, मनम्निाध्यमिक, िाध्यमिक ि उच्च 
िाध्यमिक तहिा क्रििः १८९, ५४, ४२ ि ८ दििन्दी िहेका छन ्। यीिध्य े११४ िना स्थायी, ९४ िना 
अस्थायी, ३८ िना जिक्षक अनदुान कोटा (िाहत) ि मनिी स्रोतिा काययित १७१ िहेका छन ्। 

२.१.३.५ अनपुात  

िैजक्षक सत्र २०७७ को विद्यालय विद्याथी, विद्यालय विद्याथी तथा जिक्षक विद्याथी अनपुातलाई मनम्नअनसुािको 
तामलकािा देिाइएको छ :  

तामलका ८ :  विद्यालय विद्याथी, विद्यालय विद्याथी तथा जिक्षक विद्याथी अनपुात  

तह विद्यालय विद्याथी 
(िम्िा) 

विद्यालय विद्याथी 
(सिकािी) 

जिक्षक विद्याथी 
(िम्िा) 

जिक्षक विद्याथी 
(सिकािी) 

विद्यालय जिक्षक 
(िम्िा) 

विद्यालय जिक्षक 
(सिकािी) 

प्राथमिक 1:25 1:19 1:21 1:19 1:1.2 1:1 

मनम्निाध्यमिक 1:63 1:54 1:11 1:12 1:5.5 1:4.5 

िाध्यमिक 1:68 1:73 1:21 1:27 1:3.2 1:2.7 

उच्च िाध्यमिक 1:69 1:79 1:23 1:26 1:3 1:3 
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तह विद्यालय विद्याथी 
(िम्िा) 

विद्यालय विद्याथी 
(सिकािी) 

जिक्षक विद्याथी 
(िम्िा) 

जिक्षक विद्याथी 
(सिकािी) 

विद्यालय जिक्षक 
(िम्िा) 

विद्यालय जिक्षक 
(सिकािी) 

उच्च िाध्यमिक 1:100 1:111 1:44 1:83 1:2.3 1:1.3 

उल्लेजित तामलका हेदाय प्राथमिक तहिा जिक्षक विद्याथी अनपुात सबैभन्दा कि ि उच्च िाध्यमिक तहिा 
सबैभन्दा बढी िहेको देजिन्छ । जिक्षक विद्याथी अनपुात प्राथमिक, मनम्निाध्यमिक, िाध्यमिक ि उच्च िाध्यमिक 
तहको जिक्षक विद्याथी अनपुात क्रििः ११, २१, २३ ि ४४ िहेको देजिन्छ ।  

२.१.३.६ िैजक्षक उपलजब्धका सूचकहरू   

विमभन्न िैजक्षक सूचकहरुिा नगिपामलकाको जस्थमत ि िाविय जस्थमतलाई तलुनात्िक रुपिा देहायको तामलकािा 
देिाइएको छ :  

तामलका ९ :  िैजक्षक उपलजब्धका सूचकहरुिा तलुनात्िक जस्थमत  

सूचक िाविय जस्थमत नगिपामलकाको जस्थमत 

१ आधािभतू जिक्षा   

1.1 पूिय प्राथमिक जिक्षािा कूल भनायदि   86.2 103.8 

1.2 प्रािजम्भक बालजिक्षाको अनभुिसवहत कक्षा १ िा निप्रिेिीको प्रमतित 68.6 74.7 

1.3 कक्षा १ िा कूल प्रिेिदि   121.9 109.9 

1.4 कक्षा १ िा िदु प्रिेिदि   96.9 95.9 

1.5 कूल भनायदि (कक्षा १-५) 119.2 103.8 

1.6 िदु भनायदि (कक्षा १-५) 97.1 98 

1.7 कूल भनायदि (कक्षा १-८) 110.4 103.2 

1.8 िदु भनायदि (कक्षा १-८) 93.4 98.3 

1.9 कक्षा १-८ को िदु भनायदििा लैंमगक सिता   0.98 0.99 

1.10 कक्षा ५-१२ िषय उिेिका विद्यालय बावहि िहेका बालबामलकाको 
प्रमतित  

6.7 1.7 

२ िाध्यमिक जिक्षा     

2.1 कक्षा ९-१२ को कूल भनायदि  71.4 68.7 

2.2 कक्षा ९-१२ को िदु भनायदि  47.6 54.4 

2.3 कक्षा ९-१२ को िदु भनायदििा लैंमगक सिता  1.01 1.07 

३ अनौपचारिक जिक्षा तथा िीिनपययन्त मसकाइ     

3.1 साक्षिता दि ६ िषय ि िामथ   78 89.13 

3.2 साक्षिता दि १५ देजि २४ िषय   88.6 99.07 

3.3 साक्षिता दि १५ िषयिामथ    57 86.77 

४ जिक्षक व्यिस्थापन     

4.1 आधािभतू तहिा िवहला जिक्षकको प्रमतित   43.7 56.1 

4.2 िाध्यमिक तहिा िवहला जिक्षकको प्रमतित   19.8 22 

स्रोतः आमथयक सिेक्षण २०७७।७८ ि EMIS 2077 

उल्लेजित तामलका हेदाय िैजक्षक उपलजब्धका सूचकहरुिा िाविय जस्थमतसँग तलुना गदाय मभिाद नगिपामलकाको 
अिस्था िाम्रो देजिन्छ । यमत हुँदा हुँदै पमन सबैका लामग विद्यालय जिक्षाको पहुँच समुनजश्चत गने, प्रािजम्भक 
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बालजिक्षाको अनभुिसवहत कक्षा १ िा भनाय हनुेको प्रमतित सतप्रमतित गिाउने, वििेषत िाध्यमिक जिक्षाको िदु 
ि सहिै देजिने भनायदििा िृवि गनय ध्यान द्ददनपुने अिस्था देजिन्छ । 

२.१.४ काययक्रि कायायन्ियनका उद्दशे्य तथा अपनाइयएका प्रवक्रयाहरू  

२.१.४.१ िैजक्षक काययक्रिका प्रििु उद्दशे्यहरू   

  (१) प्रािजम्भक बाल जिक्षा तथा विकास ि पिुय प्राथमिक जिक्षालाई प्रभािकािी बनाई विद्यालय प्रिेिको तयािी 
गिाउन,ु 

  (२) विद्यालय उिेि (४–१६ िषय) सिूहका सबै बालबामलकाका लामग गणुात्िक जिक्षािा पहुँच समुनजश्चत गनुय, 
  (३) जिक्षकको पेसागत सक्षिताको अमभिृवि गनुय, 
  (४) जिक्षण मसकाइको द्ददन ि जिक्षकले काििै मबताउने सिय सिकािको मनयि तथा मनदेिन अनसुाि 

परिपामलत भएको समुनजश्चत गनुय, 
  (५) विद्यालय जिक्षािा प्रभािकािी तथा गणुस्तिीय सेिा प्रिाह गिाउन,ु  

  (६) विद्यालय तहिा िेलकुद ि अमतरिि वक्रयाकलापको िाध्यिबाट सिायङ्गीण विकासिा टेिा पयायउन ु। 

२.१.४.२ काययक्रि कायायन्ियनका आधाि/प्रवक्रया 
(१)  िावषयक काययक्रि कायायन्ियन पजुस्तका (जिक्षा तथा िानि स्रोत विकास केन्र सानोद्दििी) 

(२)  िैजक्षक सत्र २०७७ को िैजक्षक त्यांक,  

(३) विद्यालयको आिश्यकता ि विगतिा काययक्रि प्राप्त गिेको आधाि, 
(४) नगि जिक्षा समिमतको मनणयय, 
(५) काययक्रि अनसुाि कायययोिना तयािी तथा स्िीकृमत,  

(६) कायायन्ियनका लामग क्षिता विकास तथा अमभििुीकिण, 
(७) सम्झौता, अनदुान मनकासा, अनदुान, अनगुिन िूल्यांकन तथा प्रगमतको आधाििा फछ्यौट, 
(८) िरिदका सन्दभयिा साियिमनक िरिद ऐन तथा मनयिािलीका साथै विद्यालय िरिद द्ददग्दियनद्वािा मनधायरित 
प्रवक्रया । 

२.१.५ िावषयक सिवष्टगत बिेट ि िचयको अिस्था  

आमथयक िषय २०७७/०७८ जिक्षा, यिुा तथा िेलकुद िािातफय  विमभन्न जिषयकहरूको बिेट ि वित्तीय प्रगमतको 
सिवष्टगत अिस्थालाइय देहायको तामलकािा प्रस्ततु गरिएको छ : 

तामलका १० :  िावषयक सिवष्टगत बिेट ि िचयको जस्थमत  

मस.नं. बिेट उपिीषयकको नाि िावषयक बिेट िावषयक िचय िकि विजत्तय प्रगमत 

१ विद्यालय क्षेत्र विकास काययक्रि 46756 40828.5 87.3 

२ 
सबैका लामग जिक्षा आधािभूत जिक्षा 
(आधािभूत जिक्षक तलि भत्ता) 

113,800 111,057 98 

३ िाध्यमिक जिक्षक तलि भत्ता 29,300 23,995 82 

४ 
संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित काययक्रि 
(वििेष अनदुान) 

5000 4964.23 99.3 

५ गण्डकी प्रदेि सिकाि (वििेष अनदुान) 5000 4999.99 99.9 
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मस.नं. बिेट उपिीषयकको नाि िावषयक बिेट िावषयक िचय िकि विजत्तय प्रगमत 

६ नगितफय का काययक्रि 10949.72 8277.26 75.6 

   िम्िा 210806 194123 92.1 

 

२.१.६ िावषयक काययक्रिको भौमतक तथा वित्तीय प्रगमत  

आमथयक िषय २०७७/०७८ जिक्षा, यिुा तथा िेलकुद िािातफय का विमभन्न वक्रयाकलापहरूको भौमतक तथा वित्तीय 
प्रगमतको अिस्थालाइय देहायको तामलकाहरूिा प्रस्ततु गरिएको छ : 

(क)  वित्तीय हस्तान्तिण भएका काययक्रिहरू (ससतय अनदुान) तफय को प्रगमत विििण 

तामलका ११ :  वित्तीय हस्तान्तिण (ससतय अनदुान)तफय  वक्रयाकलापगत भौमतक तथा वित्तीय प्रगमत 

मस.
नं. 

काययक्रिको नाि इकाई 

भौमतक वित्तीय प्रगमत रु. हिाििा 

परििाण प्रगमत 
प्रगमत 

% 
बिेट िचय िकि प्रगमत % 

 जिक्षक तलि भत्ता   293 293 100 143100 135053 94.4 

१ 

आधािभतू तहका स्िीकृत दिबन्दीका 
जिक्षक, िाहत अनदुान जिक्षकका लामग  

तलब भत्ता अनदुान (वििेष जिक्षा परिषद् 
अन्तगयतका जिक्षक/कियचािीहरू सिेत) 

जिक्षक 243 243 100 113800 111057 97.6 

२ 

िाध्यमिक तहका स्िीकृत दिबन्दीका 
जिक्षक, िाहत अनदुान जिक्षक  लामग तलब 
भत्ता अनदुान (वििेष जिक्षा परिषद् 

अन्तगयतका जिक्षक/कियचािी,प्राविमधक 
धािका प्रजिक्षक सिेत) 

जिक्षक 50 50 100 29300 23995 81.9 

 विद्यालय क्षते्र विकास काययक्रि         46756 40828 87.3 

३ 

प्रािजम्भक बाल विकास सहिकतायहरुको 
पारिश्रमिक तथा विद्यालय कियचािी 
व्यबस्थापन अनदुान 

िना 90 90 100 11573 8836.5 76.4 

४ विद्यालय भौमतक पिुायधाि मनिायण अनदुान िौचालय 3 3 100 2100 2032.9 96.8 

५ 

साियिमनक विद्यालयका विद्याथीहरुका 
लामग मनिलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान 

विद्याथी 6403 6403 100 3358 3327.11 99.1 

६ 

विद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 
अनदुान 

विद्यालय 43 43 100 2632 2240 85.1 

७ 

िैजक्षक पहुँच समुनजश्चतता, अनौपचारिक 
तथा िैकजल्पक जिक्षा काययक्रि (पिंपिागत 
विद्यालय, िैकजल्पक विद्यालय, साक्षिता ि 
मनिन्ति जिक्षाका काययक्रि सिेत) 

  0 0 0 0 0 0.0 
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मस.
नं. 

काययक्रिको नाि इकाई 

भौमतक वित्तीय प्रगमत रु. हिाििा 

परििाण प्रगमत 
प्रगमत 

% 
बिेट िचय िकि प्रगमत % 

८ 

विद्यालयिा िैजक्षक गणुस्ति सदुृढीकिण 
एिि ्काययसम्पादनिा आधारित प्रोत्साहन 
अनदुान 

विद्यालय 43 43 100 5831 5777.08 99.1 

९ 

प्रमत विद्याथी लागतका आधाििा जिक्षण 
मसकाइ साििी एिि ्कक्षा ८ को पिीक्षा 
व्यिस्थापन अनदुान 

विद्याथी 6403 6403 100 1704 1546.05 90.7 

१० 

साियिमनक विद्यालयिा अध्ययनित 
विद्याथीहरुका लामग छात्रबजृत्त (आिासीय 
तथा गैिआिासीय) 

विद्याथी 2426 2426 100 1309 1021.2 78.0 

११ 

तोवकएका विद्याथीको द्ददिा िािाका लामग 
विद्यालयलाई अनदुान 

विद्याथी 3186 3186 100 4510 4444.5 98.5 

१२ 

सािदुावयक विद्यालयका छात्राहरुलाई 
मनिलु्क स्यामनटिी ्याड ब्यिस्थापन 

विद्याथी 1714 1714 100 1690 720.94 42.7 

१३ 

भटुानी ििणाथी अध्ययनित विद्यालयका 
लामग जिक्षक ि पाठ्यपसु्तक ब्यिस्थान 
अनदुान 

  0 0 0 0 0 0.0 

१४ 

कोमभड - १९ का कािण उत्पन्न 
परिजस्थमतिा मसकाइ सहिीकिणका लामग 

िैजक्षक काययक्रि 

पटक 1 1 100 3993 3526.2 88.3 

१५ 

अंििेी,गजणत ि विज्ञान विषयिा जिक्षण 
सहयोग अनदुान 

विद्यालय 10 10 100 3456 3456 100.0 

१६ 

िािपमत िैजक्षक सधुाि काययक्रि अन्तगयत 
तोवकएका विद्यालयहरूिा तोवकएको 
भौमतक तथा िैजक्षक पूिायधाि विकासका 
लामग अनदुान 

विद्यालय 7 7 100 4600 3900 84.8 

८०४३८४०२५१२ संघीय सिकािबाट 
हस्तान्तरित काययक्रि (वििेष अनदुान) 

              

१ 

सबै विद्यालयिा आधािभूत तह 
पिनसीप ि िाध्यमिक तह मसकाइ 
प्रविमध काययक्रि 

विद्यालय 43 43 100 5000 4964.23 99.28 

गण्डकी प्रदेि सिकाि (वििेष अनदुान)                

१ 
सबै िाध्यमिक विद्यालयिा हाइमब्रड पािि 
ब्याकअप िडान  

विद्यालय 14 14 100 5000 4999.988 100 

कुल िम्िा       100 199856 185845 93.0 
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(ि) नगितफय को आन्तरिक स्रोत (सिानीकिण तथा िािश्व बाडँफाडँ) तफय का काययक्रिहरूको प्रगमत 

तामलका १२ :  नगितफय का िैजक्षक काययक्रिहरूको भौमतक तथा वित्तीय प्रगमत  

मस.नं. वक्रयाकलापको नाि इकाई 
भौमतक वित्तीय प्रगमत  रु.हिाििा 

परििाण प्रगमत प्रगमत % िम्िा बिेट िचय िकि प्रगमत % 

१ बालजिक्षा सहयोगी काययकताय तलि  िना 15 14 93.3 1170 1092 93.3 

२ 

सािदुावयक विद्यालयिा लेिा 
सम्बन्धी कियचािी को तलि भत्ता  

िना 2 2 100.0 299 236 78.9 

३ 

सािदुावयक विद्यालयिा कम््यटुि 
जिक्षकको तलि भत्ता  

िना 5 5 100.0 975 975 100.0 

४ 

सािदुावयक विद्यालयिा िेलकुद 
जिक्षकको तलि भत्ता  

िना 5 5 100.0 975 975 100.0 

५ 

नगिस्तिीय आधािभतू तह पिीक्षा 
(१०४) 

पटक 1 1 100.0 350 350 100.0 

६ 

नगिस्तिीय विद्याथी प्रमतष्पधाय 
काययक्रि (१०५) 

पटक 1 1 100.0 100 36.3 36.3 

७ 

नगि सिोत्कृष्ट छात्र।छात्रा तथा 
विद्यालयगत उत्कृष्ट दमलत 

छात्र/छात्रा सम्िान कक्षा ८ ि 

एसइइ (१०६) 

पटक 1 0 0.0 100 0 0.0 

८ 

िावषयक िैजक्षक क्यालेण्डि मनिायण 
तथा छपाई (१२६) 

पटक 1 1 100.0 50 50 100.0 

९ बाल द्ददिस काययक्रि (१२८) पटक 1 1 100.0 100 97.44 97.4 

१० 

बाल विकास सहिकताय, नगि 
जिक्षक ि कियचािी पोसाक तथा 
बालविकास सहिकताय क्षिता 
विकास (१२९) 

िना 28 28 100.0 480 270 56.3 

११ 

विद्याथीसँग िेयि काययक्रि 
(१३२) 

पटक 1 1 100.0 100 75 75.0 

१२ 

मभिाद प्राविमधक जिक्षालय तनहुँिा 
१ छात्र ि १ छात्रलाई ३ िषे 
कृवष मड्लोिा अध्ययन छात्रिृजत्तः 
मभिाद न.पा स्थायी िेगाना 
भएकालाई (१३६) 

िना 2 2 100.0 400 269.4 67.4 

१३ िेयि कप िेलकुद (१३९) पटक 1 1 100.0 1500 1003.94 66.9 

१४ विविध िेलकुद काययक्रि (१६६) पटक 1 0 0.0 443.72 0 0.0 

१५ 

जिक्षा ऐन तथा मनयिािली मनिायण 
(१६७) 

िटा 2 2 100.0 150 147.55 98.4 
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मस.नं. वक्रयाकलापको नाि इकाई 
भौमतक वित्तीय प्रगमत  रु.हिाििा 

परििाण प्रगमत प्रगमत % िम्िा बिेट िचय िकि प्रगमत % 

१६ 

जिक्षा सम्िेलन तथा िैजक्षक िेला 
(१६८) 

पटक 1 1 100.0 200 200 100.0 

१७ 

जिक्षा समिमत, प्र.अ. िैिक तथा 
विषयगत िैिक सञ्चालन तथा 
अनगुिन (१६९) 

पटक 15 15 100.0 300 0 0.0 

१८ 

स्थानीय परििेसिा आधारित 
मसपिूलक पाठ्यक्रि मनिायण 
(१७१) 

िटा 1 0 0.0 100 0 0.0 

१९ 

स्थानीय पाठ्यक्रि मनिायण (कक्षा 
२) (१७२) 

िटा 1 1 100.0 300 294.44 98.1 

२० 

सबै विद्यालयिा प्राथमिक 
उपचािका लामग फस्ट एड बक्स 
वितिण  

विद्यालय 43 43 100.0 215 212.697 98.9 

२१ 

स्रोतव्यजिको सट्टा जिक्षक त.भ. 
(१८०) 

िना 1 1 100.0 502 463.88 92.4 

२२ 

सािदुावयक विद्यालयका प्र.अ.ि 
लेिा सम्बन्धी कियचािीलाई 
आधािभतू लेिांकन तामलि 
(१८६) 

िना 57 57 100.0 300 276.55 92.2 

२३ 

मसपिूलक साक्षिता अमभयान तथा 
मसप असाक्षिहरुको त्यांक 
संकलन तथा पवहचान (१८९) 

पटक 1 0 0.0 180 0 0.0 

२४ 

द्ददिा िािा व्यिस्थापनका लामग 
आिश्यक पूिायधाि व्यिस्थापन 
अनदुान 

विद्यालय 43 42 97.7 860 839.482 97.6 

२५ 

िाध्यमिक ११ ि १२ सञ्चामलत 
िनु्य दििन्दी भएका विद्यालयिा 
जिक्षण सहयोग अनदुान 

विद्यालय 2 2 100.0 320 212.58 66.4 

२६ 

आविस्काि प्रदियनी ि प्रमतष्पधाय 
काययक्रि 

पटक 1 0 0 100 0 0.0 

२७ 

िडास्तिीय विद्याथी प्रमतस्पधाय 
काययक्रि 

िडा 9 0 0 180 0 0.0 

२८ 

िडा नं. ८ का सािदुावयक 
विद्यालयहरूिा िैजक्षक साििी 
िरिद तथा वितिण काययक्रि 

विद्यालय 6 6 100 200 200 100.0 

कुल िम्िा         10949.72 8277.259 75.6 
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(ग) आ.ि. २०७७।७८ िा विमभन्न काययक्रिका लामग अनदुान प्रदान गिीएका विद्यालयहरू  

तामलका १३ :जिक्षण सहयोग अनदुान प्राप्त गिेका विद्यालयहरू 

मस नं विद्यालयको नाि सञ्चामलत कक्षा जिक्षण सहयोग अनदुान तह संख्या 

1 wd{ df=lj= 1-10 648000 िाध्यमिक २ 

2 k[YjL df=lj= 1-10 648000 िाध्यमिक २ 

3 /#" df=lj= 1-10 648000 िाध्यमिक २ 

4 d+unf]bo df=lj= 1-12 216000 िाध्यमिक १ 

5 afn ljsf; df=lj= 1-10 496000 मन.िा. २ 

6 afnz}Ifl)fs df=lj= 1-10 160000 मन.िा. १ 

7 afnlgs]tg cf=lj= 1-8 160000 मन.िा. १ 

8 afnsNof)f cf=lj= 1-8 160000 मन.िा. १ 

9 hgHof]lt cf=lj= 1-8 160000 मन.िा. १ 

10 afnHof]lt cf=lj= 1-8 160000 मन.िा. १ 

तामलका १४ :विज्ञान प्रयोगिाला, पसु्तकालय, आइसीटीलगायतका काययक्रि अनदुान प्राप्त गिेका विद्यालयहरू 

मस नं विद्यालयको नाि 

सञ्चामलत 
कक्षा 

विज्ञान 

प्रयोगिाला 
 

पसु्तकालय 
आइसीटी 

आइसीटी 
वकट्स 

काययसम्पादन 

अनदुान 

िौचालय 
मनिायण 

िािपमत 
िै.स.ु 

1 hgHof]lt df=lj= 1-12 650000 0 0 0 0 0 650000 

2 afnz}Ifl)fs df=lj= 1-10 0 0 650000 0 0 0 650000 

3 wd{ df=lj= 1-10 0 0 0 0 200000 0 650000 

4 d+unf]bo df=lj= 1-12 0 0 0 0 0 0 650000 

5 g/ k|f=lj= 1-5 0 0 0 0 0 0 650000 

6 l;$fy{ df=lj= 6-12 0 0 0 0 0 0 650000 

7 c?)ff]bo df=lj= 1-10 650000 0 0 0 0 0   

8 k[YjL df=lj= 1-10 650000 0 0 0 0 0   

9 afn ljsf; df=lj= 1-10 0 650000 0 0 0 0   

10 lbks df=lj= 1-10 0 0 650000 0 0 0   

11 /#" df=lj= 1-10 0 0 650000 0 0 0   

12 afnsNof)f cf=lj= 1-8 0 0 0 50000 0 0   

13 aneb| cf=lj= 1-8 0 0 0 50000 0 0   

14 sf]ifg/ k|f=lj= 1-5 0 0 0 0 50000 0 
 

15 lzj k|f=lj= 1-5 0 0 0 0 50000 0   

16 hgtf k|f=lj= 1-5 0 0 0 0 50000 0   

17 l;$fy{ k|f=lj= 1-5 0 0 0 0 50000 0   

18 lsx'+ k|f=lj= 1-5 0 0 0 0 50000 0   

19 l;$ k|f=lj= 1-5 0 0 0 0 50000 0   

20 csnf k|f=lj= 1-3 0 0 0 0 50000 0   

21 k|utLlzn k|f=lj= 1-5 0 0 0 0 0 673505   

22 lxdfno df=lj= 1-12 0 0 0 0 0 644198   

23 jfnljBf>d k|f=lj= 1-5 0 0 0 0 0 643381   
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तामलका १५ :संघीय सिकाि वििेष अनदुान तथा गण्डकी प्रदेि सिकािबाट हस्तान्तरित विषिे अनदुानबाट 
काययक्रि अनदुान प्राप्त गिेका विद्यालयहरू 

मस नं विद्यालयको नाि 
सञ्चामलत 
कक्षा 

प्रदेि वििेष अनदुान संघीय वििेष अनदुान 
पािि व्याकअप कम््यटुि, वप्रन्टि, स्िाटयबोडय बकु ियाक, भइुय बसाइ 

1 hgHof]lt df=lj= 1-12 352257 0 0 

2 afnz}Ifl)fs df=lj= 1-10 350287 0 0 

3 wd{ df=lj= 1-10 350287 74004 0 

4 d+unf]bo df=lj= 1-12 350287 0 0 

5 g/ k|f=lj= 1-5   0 17761 

6 l;$fy{ df=lj= 6-12 352257 0 0 

7 c?)ff]bo df=lj= 1-10 352257 32535 0 

8 k[YjL df=lj= 1-10 352257 472800 0 

9 afn ljsf; df=lj= 1-10 352257 32535 0 

10 lbks df=lj= 1-10 350287 74004 0 

11 /#" df=lj= 1-10 352257 74004 0 

12 afnsNof)f cf=lj= 1-8   0 93953 

13 aneb| cf=lj= 1-8   0 93953 

14 sf]ifg/ k|f=lj= 1-5   72004 92883 

15 lzj k|f=lj= 1-5   39469 93953 

16 hgtf k|f=lj= 1-5   72004 62378 

17 l;$fy{ k|f=lj= 1-5   72004 17761 

18 lsx'+ k|f=lj= 1-5   39469 93953 

19 l;$ k|f=lj= 1-5   0 93953 

20 csnf k|f=lj= 1-3   72004 93954 

21 k|utLlzn k|f=lj= 1-5   72004 54516 

22 lxdfno df=lj= 1-12 350287 74004 0 

23 jfnljBf>d k|f=lj= 1-5   72004 92900 

24 kfj{tL df=lj= 1-10 352257 74004 0 

25 j"rfvfgL df=lj= 1-12 350287 0 0 

26 afnlgs]tg cf=lj= 1-8   0 93953 

27 hgHof]lt cf=lj= 1-8   0 62378 

28 afnHof]lt cf=lj= 1-8   0 17761 

29 hog]kfn cf=lj= 1-8   72004 92900 

30 ;"/]Gb|Hof]lt k|f=lj= 1-5   0 17761 

31 zf/bf k|f=lj= 1-5   72004 93954 

32 hgk|]dL k|f=lj= 1-5   72004 92900 

33 lbkHof]lt k|f=lj= 1-5   72004 58611 

34 l;$Hof]lt k|f=lj=ledfb 1-5   0 17761 

35 j"$Hof]lt k|f=lj= 1-5   72004 62491 

36 !fgHof]lt ;f=cf=lj= 1-3   0 17761 

37 lxdfno k|f=lj= 1-3   0 17761 

38 e}/j k|f=lj= 1-3   0 93953 

39 lz$Hof]lt k|f=lj=df]xf]l/of 1-5   0 54517 
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मस नं विद्यालयको नाि 
सञ्चामलत 
कक्षा 

प्रदेि वििेष अनदुान संघीय वििेष अनदुान 
पािि व्याकअप कम््यटुि, वप्रन्टि, स्िाटयबोडय बकु ियाक, भइुय बसाइ 

40 z+s/ df=lj= 1-12 350287 0 0 

41 db/zf uf}l;of k|f=lj= 1-5   0 17761 

42 !fgHof]lt k|f=lj= 1-5   72004 62326 

43 sNof)f k|f=lj 1-5   72004 93954 

२.१.७ असल अभ्यास तथा निप्रियतनात्िक काययक्रिहरु  

आ.ि. २०७७।७८ िा जिक्षा, यिुा तथा िेलकुद िािातफय बाट सम्पादन गिीएका निप्रितयनात्िक कायय तथा 
असल अभ्यास देहायअनसुाि िहेका छन:् 

  (१) मभिाद नगिपामलकाको जिक्षा ऐन, २०७७ तथा जिक्षा मनयिािली, २०७८ िािी, 

  (२) कम््यटुि सवुिधा नपगेुका आधािभतू विद्यालयहरुका कम््यटुि प्रदान, 

  (३) िावषयक रुपिा िैजक्षक क्यालेण्डि प्रकािन ि कायायन्ियन, 
  (४) िावषयक रुपिा ियेि कप प्रमतयोमगता, 

  (५) द्ददिा िािा व्यिस्थापनका लामग भाडा ितयन िरिद गनय अनदुान, 

  (६) आधािभतू तह कक्षा १ देजि ५ को स्थानीय पाठ्यक्रि िेिो मभिाद मनिायण गिी कायायन्ियन,  

  (७) नगिको िैजक्षक िस्तजुस्थमत प्रकािन, 

  (८) िैजक्षक प्रदियनी,  

  (९) लेिा व्यिस्थापन सम्बन्धी क्षिता विकास, आद्दद । 

२.१.८ सिि  काययक्रिका  प्रििु  उपलजब्धहरू  

आ.ि. २०७७।७८ िा जिक्षा, यिुा तथा िेलकुद िािातफय बाट सम्पादन गिीएका काययक्रिहरूबाट हामसल 
भएका प्रििु उपलजब्धहरू देहायअनसुाि िहेका छन:् 

  (१) संघीय स्रोतका प्रािजम्भक बालविकास केन्र निहेका विद्यालयहरुिा नगितफय बाट प्रािजम्भक बालविकास 
कोटा प्रदान गिी हिेक विद्यालयिा प्रािजम्भक बालविकास कक्षाको व्यिस्था गिीन,ु 

  (२) कम््यटुि जिक्षक, िेलकुद जिक्षक ि िनु्य दििन्दी भएका विद्यालयहरूलाइय जिक्षक दििन्दी व्यिस्था गिी 
विद्यालयिा जिक्षकको व्यिस्थापन सहि हनु,ु  

  (३) नगि जिक्षा ऐन २०७७ तथा जिक्षा मनयिािली २०७८ िािी गिी काननुी आधाि तयाि गिीन,ु 

  (४) मभिाद प्राविमधक जिक्षालयिा अध्ययन गने विपन्न सिदुायका २ िना विद्याथीका लामग छात्रिृजत्तको व्यिस्था 
भइय प्राविमधक जिक्षािा पहुँच िृद्दद्द हनु,ु 

  (५) कम््यटुि सवुिधा नपगेुका आधािभतू विद्यालयहरुका कम््यटुि वप्रन्टिको व्यिस्थापन गिीन,ु  

  (६)  सबै िाध्यमिक विद्यालयहरुिा नगितफय बाट हाइमब्रड पािि व्याक अप िडान गिीन,ु 
  (७)  िैजक्षक क्यालेण्डि प्रकािन गिी सोअनसुाि कायायन्ियन गिीन,ु 

  (८)   ियेि कप िेलकुद प्रमतयोमगता ि िैजक्षक प्रदियनी सञ्चालन गिी िेलकुद ि अमतरिि वक्रयाकलापिाफय त 
विद्याथीको प्रमतभा प्रस्फुटनिा टेिा पगु्न,ु 

  (९)  द्ददिा िािा व्यिस्थापनका लामग भाडा ितयन व्यिस्थापन भइय गणुस्तिीय िािा व्यिस्थापनिा टेिा पगु्न,ु 
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  (१०)  आधािभतू तह कक्षा १ देजि ५ को स्थानीय पाठ्यक्रि िेिो मभिाद मनिायण गिी कायायन्ियनिा आउन,ु 

  (११) सूचना प्रविमध सम्बन्धिा १०० िना ि पाठ्यक्रि कायायन्ियन एिि ् पिनमसप सम्बन्धिा १०० िना 
जिक्षकहरूका लामग क्षित विकास काययिाला सञ्चालन गिीन,ु 

  (१२) ९ िटा विद्यालयहरूिा आइसीटी ल्याि, २ विद्यालयिा पसु्तकालय, ३ विद्यालयिा विज्ञान प्रयोगिाला, 
१० विद्यालयिा काययसम्पादन अनदुान ि १९ विद्यालयका ३८ कक्षाकोिािा सिुजक्षत बसाइ व्यिस्थापनको 
पूिायधाि विकास हनु,ु 

  (१३)  नगिको िैजक्षक िस्तजुस्थमत प्रकािन हनु,ु  

  (१४) आधािभतू तहका प्रधानाध्यापक एिि ्िाध्यमिक तहका प्र.अ. ि लेिा सम्बन्धी काि गने कियचािीहरूका 
लामग लेिा व्यिस्थापन सम्बन्धी क्षिता विकास हनु,ु 

  (१५) जिक्षा समिमत ि प्रधानाध्यापकको मनयमित िैिक बसी सेिा प्रिाहिा सहिीकिण गिीन ुआद्दद । 

२.१.९ काययक्रि कायायन्ियनिा आइपिेका प्रििु चनुौतीहरू 

• संविधान ि अमनिायय तथा मनिलु्क जिक्षासम्बन्धी ऐनले गिेको व्यिस्था अनसुाि मनिलु्क ि अमनिायय 
जिक्षाको प्रत्याभमूत गिाउन,ु 
• िैजक्षक गणुस्ति अमभिृवि गनुय, 

• कक्षागत ि विषयगत रुपिा दििन्दीको व्यिस्थापन गनुय, 
• कोमभड १९ िस्ता िहािािीका कािणबाट मसियना भएको असहि अिस्थािा विद्याथी मसकाइको 
समुनजश्चतता गनुय, 

• विद्यालयको पनुमियलान गनुय, 

• जिक्षण मसकाइ तथा विद्यालय व्यिस्थापनिा निीन प्रविमधको प्रयोग गनुय, 

• विद्यालयको भौमतक पूिायधाि सिल बनाउन,ु 
• जिक्षकको क्षिता अमभिवृि गनुय, 

• प्रधानाध्यापक ि विद्यालय व्यिस्थापन समिमतको नेततृ्ि तथा व्यिस्थापकीय क्षिता अमभिृवि गनुय,, 

• जिक्षा ऐन तथा सो अनसुाि मनयिािली, मनदेजिका तथा काययविमधहरुको मनिायण गनुय, 

• विद्यालयको लेिा व्यिस्थापनलाई प्रभािकािी बनाउन,ु 
• मनयमित िैजक्षक सपुरििेक्षण ि सहायता संयन्त्रलाई प्रभािकािी बनाउन,ु 

• स्थानीय पाठ्यक्रि (िेिो मभिाद )का आधाििा पाठ्यपसु्तक मनिायण गिी कायायन्ियनिा ल्याउन,ु 

• िैजक्षक क्षेत्रिा सधुािका लामग िडा जिक्षा समिमतको क्षिता विकास ि परिचालन गनुय, 
• विद्यालय सिुासनको प्रत्याभमूत द्ददलाउन,ु 

• संस्थागत विद्यालयको प्रभािकािी अनगुिन तथा मनयिन गनुय । 

२.१.१० सिस्या सिाधानका उपाय ि जिम्िेिािी 
मस.नं. सिस्या सिाधानका उपाय प्रवक्रया जिम्िेिािी 

िखु्य मनकाय सहयोगी मनकाय 

१ न्यूनति जिक्षक दििन्दीको मन.िा., िाध्यमिक ि उ.िा.वििा थप संघीय सिकाि नगि काययपामलका 
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मस.नं. सिस्या सिाधानका उपाय प्रवक्रया जिम्िेिािी 
िखु्य मनकाय सहयोगी मनकाय 

व्यिस्थापन गने जिक्षक दििन्दी प्रदान 

२ जिक्षक दििन्दी मिलान िापदण्ड मनिायण गिी सिन्यावयक 
ढंगबाट जिक्षक दििन्दी मिलान तथा 
पनुवियतिण गने { 

नगिपामलका नगि जिक्षा समिमत, 
जिक्षा िािा 

३ िैजक्षक गणुस्ति अमभिृद्दद्द 
गने { 

विद्यालय व्यिस्थापनिा सधुाि, 
पिनपािनिा मनयमितता, जिक्षकको 
कक्षाकोिािा विताउने सिय िृद्दद्द, 
अनगुिन िूल्यांकन तथा पेसागत सहयोग 
ि पिुस्काि एिि ्दण्डको व्यिस्था गिेि  

विद्यालय जिक्षा िािा 

४ जिक्षािा लगानी िृद्दद्द गने गणुस्तििा लगानीका क्षेत्र पवहचान ि 
स्रोत पवहचान गिी लगानी गने 

नगिपामलका विद्यालय 
व्यिस्थापन समिमत 

५ विद्यालय एकीकिण 
सिायोिन 

मनजश्चत िापदण्ड मनिायण गिी विद्यालय 
एकीकिण सिायोिन ि िूला विद्यालय 
अिधािणा कायायन्ियन गिेि  

नगि जिक्षा समिमत िडा जिक्षा समिमत 

६ जिक्षक, प्रधानाध्यापक ि 
वि.व्य.स.को क्षिता 
अमभिृवि गने 

जिक्षक ि प्र.अ.लाई जिक्षण मसकाइका 
निीन तरिका ि प्रविमधसँग क्षिता 
विकास ि व्यिस्थापन समिमतको 
व्यिस्थापकीय क्षिता विकास काययक्रि 
सञ्चालन गिेि 

जिक्षा तामलिक 
केन्र, नगि 
काययपामलका, जिक्षा 
समिमत 

जिक्षा िािा 

७ विद्यालय सिुासनको 
प्रत्याभमूत द्ददने 

सािाजिक ि लेिा पिीक्षणका साथै 
ििाफदेही प्रणालीको स्थापना ि 
अनगुिन िूल्यांकनलाइय प्रभािकािी 
बनाएि  

जिक्षा िािा िडा जिक्षा समिमत, 
वि.व्य.स. ि 
प्रधानाध्यापक 

८ स्थानीय पाठ्यक्रि मनिायण 
ि कायायन्ियन  

कक्षा ८ सम्िको स्थानीय पाठ्यक्रि 
पाठ्यपसु्तक विकासका लामग स्रोत 
व्यिस्थापन, क्षिता विकास गिेि 

काययपामलका जिक्षा िािा ि 
विद्यालय 

९ विद्यालयको भौमतक पूिायधाि 
सिल बनाउन े

विद्यालयको भौमतक पूिायधाि 
आिश्यकताको पवहचान गिी योिनाबि 
रुपिा कायायन्ियन गिेि 

संघीय सिकाि ि 
नगिपामलका 

जिक्षा िािा ि 
वि.व्य.स 

१० अनगुिन िूल्यांकन ि 
मनयिनलाइय प्रभािकािी 
बनाउन े

सिूह अनगुिन ि विज्ञ सिूहको 
परिचालन गिी कायायन्ियन गिेि  

जिक्षा िािा वि.व्य.स. ि प्र.अ. 

२.१.११ मनष्कषय  

कोमभड १९ को िहािािीका कािणबाट मसजियत असहि अिस्थाका बाबिदु आ.ि. २०७७।०७८ िा 
जिक्षातफय का िावषयक काययक्रिहरूको कायायन्ियन जस्थमत िाम्रो िह्यो । आमथयक िषयको प्रािम्भिै कायायन्ियन योिना 
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तयाि गिी काययक्रिहरूको प्राथमिकताका तय गिी काययक्रि कायायन्ियन गनुय सके अझै काययक्रि कायायन्ियनिा 
गणुस्तिीयता बढ्न िान ेदेजिन्छ । विद्यालय जिक्षािा गणुस्ति कायि गनय तथा संस्थागत सक्षिता हामसल गनयका 
लामग अनगुिन िूल्यांकन ि सोको आधाििा पषृ्ठपोषण द्ददने काययलाइय प्रभािकािी बनाउन सके ि विगतका 
कायायन्ियनबाट मसवकएका पािहरूका आधाििा िैजक्षक काययक्रि गनय सके अपेजक्षत नमतिा हामसल गिाउन सवकन े
कुिािा विश्वस्त हनु सवकन्छ । 
२.२ स्िास््य िािा (स्िास््य ि आयिेुद)  

२.२.१ स्िास््य िािा 
२.२.१.१ पषृिभमूिः 
नेपालिा स्िास््य के्षत्रको ऐमतहामसक पषृिभमूि हेने हो भने सत्रौ सताब्दी देजि मसंहदििाि बैद्यिाना िाफय त 
आयिेुद पिमतबाट ि वि.स. १९४७ िा मबि अस्पाताल स्थापना पश्चात आधमुनक जचवकत्सा पिमतको संस्थागत 
विकस हदैु आएको देजिन्छ । विकासको क्रिसंगै, विभन्न सियिा भएका िािनैमतक परिितयन, िाविय, अन्तिाविय 
फोििहरुिा नेपलाले गिेका प्रमतबिता ि अन्तिाविय सहयोगहरुको संयिु प्रयास तथा लगानीबाट स्िास््य के्षत्रिा 
िहत्िपणुय परिितयन संगै सकिात्िक सचुकहरु देजिएका छन ्। नेपालको संविधान २०७२ ले आि नागिीकहरुले 
आधािभतू तथा आकजस्िक स्िास््य सेिा सहि रुपिा मनिलु्क प्राप्त गनेछन ्भमन िौमलक हकको रुपिा स्थावपत 
गिेको छ ।यसै अनरुुप मभिाद नगिपामलकाले स्िास््य सेिाको विस्ताि संगै मबमभन्न तहका स्िास््य संस्था िाफय त 
उपचािात्क, प्रमतकािात्िक, प्रियधनात्िक तथा पनुयस्थापनात्क प्रकृमतका आधािभतु स्िास््य सेिहरु प्रिाह गिी 
िहेको छ । आ.ि. ०७७/०७८ िा सञ्चालन भएको सिि स्िास््य काययक्रिको िावषयक प्रगती प्रमतबेदन देहाय 
अनसुाि प्रस्ततु गरिएको छ ।   

२.२.१.२ िावषयक काययक्रि/प्रमतबेदनको उिशे्य 

➢ िावषयक काययक्रिहरुको प्रगती समिक्षा तथा लेिा िोिा गिी प्रमतबेदनिा सिेटने, 
➢ प्रमतबेदनको आधाििा आगामि िषयको योिना बनाउँने ि कायायन्ियन गने, 
➢ मनयमित अनगुिन ि गिी पषृ्ठपोषण गने,  

➢ गणुस्तिीय स्िास््य सेिा प्रिाहािा समुनजश्चतता गने,   

२.२.१.३  विद्यिान िस्तगुत अिस्था 
क. मभिाद नगिपामलकाबाट सेिा प्रिाह हनुे िनसंख्या तथा सेिा प्रदान गने स्िास््य संस्थाको विििण 

तामलका नं. १ 
क्र स  विििण संख्या  क्र स         विििण संख्या 

१ िम्िा िनसंख्या ३३३६५  ११ प्राथामिक अस्पताल ० 

२ १ िषय िमुनका बच्चा संख्या ७५०  १२ प्रथामिक स्िास््य केन्र १ 

३ ५ िषय िमुनका बच्चाको संख्या ३४८६  १३ स्िास््य चौकी ४ 

४ अनिुामनत जिवित िन्ि संख्या ७७३  १४ आधािभतु स्िास््य सेिा केन्र ४ 

५ १५-४९ िषयका विबावहत िवहला  ८२५९  १५ सािदुावयक स्िास््य इकाई ३ 

६ पूणयिोप समुनजश्चतता भएका िडा ९  १६ िोप केन्र २२ 

७ िलु्ला द्ददिा ििु घोषणा  िडा ९  १७ गाँउघि जक्लमनक १६ 

८ डट्स सेन्टि ५  १८ िवहला स्ियंसेिवकका ४७ 
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क्र स  विििण संख्या  क्र स         विििण संख्या 

९ िाइक्रोसकोवपक सेन्टि २  १९ वकिोि वकिोिी िैत्री स्िा.संस्था १ 
१० एम्बलेुन्स संख्या २  २० क्षयिोगको बावषयक लक्ष ८२ 

ि. भौमतक पूिायधािको अबस्था 
तामलका नं. २ 

क्र स विििण भएको  नभएको 
१ आफ्नै िग्गा भएका स्िास््य संस्था संख्या ७ ५ 

२ स्िास््य संस्थाको आफ्नै भिन भएका स्िास््य संस्था संख्या ५ ७ 

३ सेिािाही ि सेिा प्रदायकको लामग छुटै्ट िौचालय भएका स्िास््य संस्था संख्या ५ ७ 

४ सिुजक्षत िानेपानीको मनयमित उपलब्धता भएका स्िास््य संस्था संख्या ५ ७ 

५ टेमलफोनको उपलब्धता भएका स्िास््य संस्था संख्या १ १२ 

६ िोटिबाटो पगेुको स्िास््य संस्थाको संख्या १२ ० 

७ मबिुतको उपलब्धता भएका स्िास््य संस्था संख्या ११ १ 

९ कम््यटुि िा ल्यापटप भएका स्िास््य संस्था ४ ८ 

१० इण्टिनेट सवुिधा भएका स्िास््य संस्था संख्या ११ १ 

११ एम्बलेुन्स सेिाको उपलब्धता भएका स्िास््य संस्था संख्या २ १० 

१२ ्लासेण्टा पीट भएका स्िास््य संस्थाको संख्या ५ ७ 

१३ कियचािी आिास भएका स्िास््य संस्थाको संख्या ५ ७ 

१४ स्टे्रचि उपलब्ध भएका िडाको संख्या ९ ० 

ग. िानि िंसाधनको अबस्था 
तामलका नं. ३ 

क्र. स. पद विििण स्िीकृत दिबन्दी पदपमुतय संख्या रिि किाििा पद 
पूमतय 

किाि सेिा 

१ िेमडकल अमधकृत १ १ ० ३ छात्रबतृी किाि  
२ ि.स्िा.अ. १ १ ० ०  
३ हे.अ./ मस.अ.हे.ि.अ. ६ ४ २ १ नगिपामलका 
४ स्टाफ नसय/ न.मन . २ ० २ २ समिमत ( मबिा) 
५ फािेसी एमसषे्टण्ट ० ० ० १ नगिपामलका 
६ ल्याि अमसषे्टण्ट १ १ ० २ नगिपामलका 
७ ओ.ए./ िेमडयो िफि ० ० ० २ नगिपामलका 
८ अ.हे.ि./मस.अ.हे.ि. ११ ७ ४ ८ नगिपामलका 
९ अ.न.िी./मस.अ.न.िी. ११ ११ ० ९ संघ ि न पा 
१० कायायलय सहयोगी १ १ ० ११ नगिपामलका 

 िम्िा ३४ २६ ८ ३९  
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२.२.१.४  काययक्रिहरुको प्रगमत विििण 

क. िोप काययक्रि 

तामलका नं. ४ 

क्र. 
स. 

 

INDICATER 
आ.ि. ०७५/७६ आ. ि. ०७६/७७ आ ि. ०७७/७८ 

लक्ष प्रगमत प्रमतसत लक्ष प्रगमत प्रमतसत लक्ष प्रगमत प्रमतसत 

१ BCG ७५९ ४५१ ५९.४ ७५४ ३९१ ५१.९ ७५० ४१० ५४.७ 
२ DPT/Hep B 1  ७५९ ५६४ ७4.४ ७५४ ५४८ ७2.७ ७५० ५१५ ६८.७ 
३ OPV 3 ७५९ ५२९ ६९.७ ७५४ ५४१ ७१.८ ७५० ५१६ ६८.८ 
४ PCV 3 ७५९ ५६८ ७४.८ ७५४ ५३१ ७०.४ ७५० ५०७ ६७.६ 

५ MR 1  ७५९ ५६८ ७४.८ ७५४ ५३१ ७०.४ ७५० ५०७ ६७.६ 
६ JE ६८२ ५०७ ७४.३ 669 ५०० ७४.७ 655 ५२८ 80.6 
७ MR 2nd ६८२ ४९४ ७२.४ 669 ५०५ ७५.५ 655 ५०८ 77.6 
८ TD 2 and 2+ ७८४ ४०८ 52.0 ७७८ ४१० ५२.७ ७७३ ३६१ 48.7 

                    (स्रोतः DHIS-2/ िामसक प्रमतिेदन)        
काययक्रिको विश्लिेणः िोप काययक्रि नेपाल सिकािको प्राथामिकता प्राप्त काययक्रि िध्य ेएक प्रििु काययक्रि हो 
। तामलका न. ५ िा गत २ आमथयक िषय ि चाल ुआ.ब. को तलुनात्िक प्रगती देिाइएको छ ।कुन ै कुनै 
इजन्डकेटिहरुिा सािान्य २/ ४ अंकको तलिामथ देिएता पमन िुलो अन्ति छैन,तथावप िाविय लक्ष अनसुाि प्रगती 
कि देजिएको छ । आ.ि. ०७७/७८  को िावषयक काययक्रि अनसुाि पूणयिोप समुनजश्चतता तथा द्ददगोपना घोषणा 
काययक्रििा  घिधिुी सिेक्षण गदाय कुनै पमन िालिामलका िोप मलनबाट बजञ्चत भएको देजिएन । गण्डकी प्रदेििा 
अन्य प्रदेििा भन्दा िन्ि दि कि छ, मभिाद नगिपामलकालाई प्राप्त लक्ष बवढ भएकोले सबै िडािा आमधकारिक 
त्याङ्क मलन आबश्यक छ । तलको तामलकाबाट पमन यस सम्बन्धिा पषु्ठीगने त्य प्राप्त हनु्छ। 

तामलका नं. ५ 
आ ब ०७७/०७८ िा केन्र, प्रदेि, जिल्ला, ि पमलकाको प्रगमत (हामि काहा ँछौ ) 

क्र.स.   INDICATER केन्र गण्डकी प्रदेि  जिल्ला मभिाद न.पा. कैवफयत 

१ BCG ८९.८ ६२.३ ४६.१ ५४.७  

२ DPT/Hep B 1  ८७.६ ६७.५ ५९.३ ६८.७  

३ OPV 3 ८१.० ७०.७ ६२.० ६८.८  

४ PCV 3 ७९.५ ६९.२ ५९.४ ६७.६  

५ MR 1  NA NA NA ६७.६  

६ JE ८३.७ ७९.० ७१.७ 80.6  

७ MR 2nd ८०.१ ७९.० ७१.१ 77.6  

८ TD 2 and 2+ ५९.८ ४०.२ ३२.८ 48.7  

      (स्रोतःDHIS-2/िामसक प्रमतबेदन) 
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ि.  ििुजक्षत िाततृ्ि काययक्रि 

तामलका नं. ६ 
क्र. 
स. 

 

INDICATER 
आ.ि. ०७५/७६ आ. ि. ०७६/७७ आ ि. ०७७/७८ 

लक्ष प्रगमत % लक्ष प्रगमत % लक्ष प्रगमत % 

१ प्रोटोकल अनसुाि चौथो 
पटक गभयिती परिक्षण  

७८४ २४८ ३१.६ ७७८ २२१ २८.४ ७७३ १४५ १८.८ 

२ संस्थागत सािान्य सतु्केिी   ७८४ २५८ ३२.९ ७७८ २२४ २८.० ७७३ १५९ २०.६ 
३ िवटल सतु्केिी  २५८ ११ ४.२ २२४ ५ २.२ १५९ ३ १.८ 
४  दक्ष प्रसूतीकिीबाट सतु्केिी  ७८४ २५४ ३२.४ ७७८ २२० २८.२ ७७३ १५५ २०.४ 
५ तेस्रो पटक सतु्केिी िाँच  ७८४ ७५ ९.६ ७७८ ८१ १०.४ ७७३ १३६ १७.६ 
६ यातायात िचय उपलब्ध  ७८४ २५८ १०० ७७८ २२४ १०० ७७३ १५९ १०० 

७ ििुजक्षत गभयपतन (Medical) ७८४ ५१ ६.५ ७७८ ३५ ४.४ ७७३ ६९ ८.९ 
८ ििुजक्षत गभयपतन (Surgical) ७८४ २ ०.२ ७७८ ७ ०.८ ७७३ ४ ०.५ 
९ िात ृितृ्य ु २५८ NA NA २२४ NA NA १५९ १िना*  

10 नििात जिि ुितृ्य ु २५८ NA NA 0 NA NA 0 २िना*  

11 ितृ िन्ि ( Fresh) २५८ २ ०.७ २२४ ३ १.३ १५९ ३ १.८ 
१2 ितृ िन्ि  (Macerated) २५८ ० NA २२४ ४ NA १५९ १ ०.६ 

    स्रोतः िामसक प्रमतिदेन/DHIS-2    (* अन्य संस्थािा भएको ितृ्य)ु 

काययक्रिको विश्लिेणः ििुजक्षत िाततृ्ि तथा आिा सिुक्षा काययक्रि नेपाल सिकािको प्राथामिकता प्राप्त काययक्रि 
िध्ये एक प्रििु काययक्रि हो । तामलका न. ७ िा गत २ आमथयक िषय ि चाल ुआ.ब. को तलुनात्िक प्रगती 
देिाइएको छ । प्रोटोकल अनसुाि ४ पटक गभयिती परिक्षण गिीएका संख्या ि संस्थागत सतु्केिी हनु े
िवहलाहरुको संख्या क्रिस घटदै गएको देजिन्छ ।सबै भन्दा बवढ सतु्केिी सेिा प्रदान गने मभिाद प्राथामिक 
स्िास््य केन्रिा कोमभड १९ को प्रभािले होि डेमलभरि भएको हनु सक्न ेतथा बवढ संख्यािा प्रिेण भएको हनु 
सक्दछ । गण्डकी प्रदेि सिकािबाट सञ्चालन गरिएको घि घििा सतु्केरि परिक्षण काययक्रि प्रभािकािी देजिएको 
ि सचुक पमन बढेको हदुा प्रभािकािी अनगुिनका साथ काययक्रिलाई मनिन्तिता द्ददन आबश्यक छ । 

तामलका नं. ७ 

आ ब ०७७/०७८ िा केन्र, प्रदेि, जिल्ला, ि पमलकाको प्रगमत प्रमतितः (हामि काहा ँछौ ) 
क्र.स. INDICATER केन्र ग.प्रदेि त.जिल्ला मभिाद न. .पा 
१ प्रोटोकल अनसुाि चौथो पटक गभयिती परिक्षण गिेको  % ५५ ४८.४ २१ १८.८ 
२ दक्ष प्रसूतीकिीबाट सतु्केिी गिाएको %  ५९ ४१.२ १९.३ २०.४ 
३ संस्थागत सतु्केिी  भएको % ६३ ४२ १९.४ २०.६ 
४ प्रोटोकल अनसुाि तेस्रो पटक सतु्केिी िाँच % २४.८ १९.३ १३.६ १७.६ 

(स्रोत DHIS-2) 
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ग.  पोषण काययक्रि 

तामलका नं. ८ 

क्र. 
स. 

 

INDICATER 
आ.ि. ०७५/७६ आ. ि. ०७६/७७ आ ि. ०७७/७८ 

लक्ष प्रगमत % लक्ष प्रगमत % लक्ष % प्रमतसत 

१ New G.M. (0-11 Month ७५९ ५११ ६७.३ ७५४ ५६० ७४.२ ७५० ६६८ ८९.० 
२ New G.M (12-23 Month) ६८२ २८० ४१.० ६८० २९७ ४३.६ ६५५ ५०३ ७६.७ 

३ कि तौल भएका बच्चा दबै 791 8 1.01 857 8 1.0 1171 4 0.3 

४ 180 Tab Iron पाएका ग.ि.  784 250 31.8 778 223 28.6 773 144 18.6 

५ Vit A पाएका सतु्केिी आिा 784 270 34.4 778 230 29.5 773 173 22.3 

   स्रोतः िामसक प्रमतिेदन/DHIS-2 

काययक्रिको विश्लिेणः पोषण काययक्रिको सिििा प्रगमत सन्तोषिनक भएता पमन ० देजि १२ िवहना सम्िका 
बच्चाहरुको तलुनािा १२ देजि २३ िवहना सम्िका तौल मलने बच्चाहरुको संख्याको कि देजिएको छ । िोप 
सेिा मलन आउदा तौल मलने बच्चा बवढ हनुे ि त्यसपमछ क्रिस बच्चा िोख्न े क्रि कि हदैु िाने हदुा 
आिाहरुलाई यसको िहत्ि बझुाइ बच्चाको तौल मलनको लामग उत्प्ररेित गनुयपने देजिन्छ । तथावप कुपोवषत 
बच्चाहरुको संख्या नदेजिएको हदुा काययक्रि सकिात्िक द्ददिा उन्ििु देजिन्छ ।  

तामलका नं. ९ 

आ ब ०७७/०७८ िा केन्र, प्रदेि, जिल्ला, ि पमलकाको प्रगमत (हामि काहा ँछौ ) 
क्र.स. INDICATER केन्र ग.प्रदेि त. जिल्ला पामलका 
१ % Of New G.M. (0-11 Month ८३.८ ७८.३ ७२.१ ८९.३ 
२ % Of New G.M (12-23 Month ६०.६ ६९.९ ६६.६ ७६.७ 
३ कि तौल भएका बच्चा     
४ % OF१८० चक्की Iron पाएका गभयितीको संख्या  60.5 39.3 21.2 27 
५ % Of Vit A पाएका सतु्केिी आिाको संख्या 44.7 44.1 19.7 18.6 

     स्रोतः DHIS-2/िाजिक प्रमतबेदन 
घ. परििाि मनयोिन काययक्रि 

तामलका नं. १० 

क्र. 
स. 

 

INDICATER 
आ.ि. ०७५/७६ आ.ि. ०७६/७७ आ. ि. ०७७/७८ 

लक्ष प्रगमत % लक्ष प्रगमत % लक्ष प्रगमत % 

१ वपल्स नयाँ प्रयोगकताय ८०७४ ८१ १.० ८१६६ १०१ १.२ ८२५९ १०७ १.२ 
२ मडपो नयाँ प्रयोगकताय ८०७४ १३७ १.६ ८१६६ १३५ १.६५ ८२५९ १७९ २.१ 
३ IUCD नयाँ प्रयोगकताय ८०७४ ११ ०.१ ८१६६ ९ ०.१ ८२५९ ११ ०.१ 
४ IMPLANT नयाँ प्र.क. ८०७४ ६८ ०.८४ ८१६६ ७८ ०.९५ ८२५९ ९१ १.१ 
५ कन्डि प्रयोगकाताय ८०७४ 242 ३.0 ८१६६ 220 २.६९ ८२५९ 203 २.४५ 
६ CPR ० ० ६.५ ० ० ६.६९ ० ० ७.0 

स्रोत DHIS-2 



  

63 
 

काययक्रिको विश्लिेणः परििाि मनयोिन काययक्रििा सेिा िाहीको संख्या अपेक्षाकृत रुपिा कि देजिन्छ। मनजि 
स्िास््य संस्थाहरुबाट सेिा मलने सेिािाहीको संख्या प्रमतबेदनिा सिाबेस नभएको कािण प्रगमत तथा CPR प्रदेि 
जिल्ला तथा केन्रको तलुनािा कि भएको हनुाले आगामि द्ददनिा सो प्रमतबेदन सिाबेि गिाउने ि स्याट लाइट 
जक्लमनक िाफय त सेिाको पहुँच बढाउनपने देजिन्छ । 

 

तामलका नं. ११              

आ. ब. ०७७/०७८ िा केन्र, प्रदेि, जिल्ला, ि पमलकाको  CPR (हामि काहा ँछौ ) 
क्र.स. INDICATER केन्र प्रदेि जिल्ला मभिाद नगिपामलका कैवफयत 

1. CPR १०.८ ९.७ ८.५ ७.२  

स्रोत DHIS-2 

. िाल स्िास््य काययक्रि    

१. स्िास प्रश्वास  (Incidence of ARI among children under 5 year per- 1000)  

तामलका नं. १२ 

क्र.स. INDICATER ०७५/०७
६ 

०७६/७७ ०७७/७८ 

१ Incidence Rate Of ARI 390 341 392 
२ % of pneumonia among U5 new ARI child (HF &Orc) 8.5 5.2 9 
३ % Of Pneumonia Treated With Antibiotics (HF&Orc) 10० 100 96.4 

       स्रोतः DHIS-2 

काययक्रिको विश्लिेणः िोग लाग्ने दि घटन ुकाययक्रिको  सकिात्िक सचुक हो ।गत ३ आ. ब. ५ िषय िमुनका 
बालिामलकािा स्िासप्रस्िास सम्बजन्ध िोग लाग्ने दििा सािान्य थप घट भए पमन िासै िुलो संख्यािा फिक 
नदेजिन,ु मनिोमनयाको दि घटदै िान,ु केन्र, प्रदेि तथा जिल्लाको तलुनािा यो संख्या कि भएकोले काययक्रि 
सकिात्िक द्ददिाउन्ििु गएको िान्न सवकन्छ । तथावप िवहला स्िास््य स्िंय सेविकाबाट प्राप्त आकँडाहरु आझै 
एवकन गिी मलन पने देजिन्छ । 

तामलका नं. १३ 

आ ब ०७७/०७८ िा केन्र, प्रदेि, जिल्ला, ि पमलकाको  Incidence Rate Per:1000 (हामि काहा ँछौ ) 
क्र.स.            INDICATER केन्र 

 

प्रदेि 

 

जिल्ला 
 

मभिाद   

1 Incidence of ARI  530.5 502.3 327.5 391.9 

२ % of pneumonia among U5year new ARI 

Register child (HF &Orc) 

 12.5 8.9 9.5 9 

३ % Of Pneumonia Case Treated with Antibiotic 

(HF &Orc) 

1०० 1०० 1०० 89.3 

     स्रोतः DHIS-2 
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तामलका नं. १४ 

२. झाडापिला (Incidence of Diarrhea among children under 5 year, per- 1000) 

क्र. 
स. 

 

INDICATER 
आ.ि.075/076 आ.ि.076/077 आ.ि.077/078 

लजक्षत सं. Rate लजक्षत सं. Rate लजक्षत सं. Rate 

१ Incidence Of Diarrhea  ३४९५ १९१ ३४९२ १५९ ३४८६ १७४ 

२ % Of Treatment By 

ORS/Zinc U5 Child 
 10०  10०  98.5 

स्रोतः DHIS-2 

काययक्रिको विश्लिेणः िोग लाग्ने दि घटन ुकाययक्रिको सकिात्िक सचुक हो ।गत ३ आ. ब. ५ िषय िमुनका 
बालिामलकािा झाडा पिला सम्बजन्ध िोग लाग्न ेदििा सािान्य थप घट भए पमन िासै िुलो संख्यािा फिक 
नदेजिन,ुझाडापिला भएि कडा िलमबयोिन हनु े मबिािीको दि तथा ितृ्यदुि घटदै िान,ु केन्र, प्रदेि तथा 
जिल्लाको तलुनािा Incidence दि कि भएकोले काययक्रि सकिात्िक द्ददिाउन्ििु गएको िान्न सवकन्छ तथावप 
िवहला स्िास््य स्िंय सेविकाबाट प्राप्त हनुे आकँडा आझै एवकन गिी मलन पने देजिन्छ । 

तामलका नं. १५ 

आ ब ०७७/०७८ िा केन्र, प्रदेि, जिल्ला, ि पमलकाको Incidence Rate Per:1000  (हामि काहा ँछौ ) 
क्र.स. INDICATER केन्र गण्डकी प्रदेि तनह ुजिल्ला मभिाद न.पा. 
१ Incidence Of Diarrhea ३३६.९ २३२.५ १७० १७४ 

२ % Of Treatment By ORS/Zinc 98.3 102.8 100 98.5 

स्रोतः DHIS-2 

च. िोग मनयन्त्रण काययक्रि   

१. क्षयिोग मनयन्त्रण 

तामलका नं. १६ 

क्र.स. INDICATER आ.ि. ०७५/७६ आ. ि. ०७६/७७ आ ि. ०७७/७८ 

लक्ष िना % लक्ष िना % लक्ष िना % 

१ New Case (+ve) NA NA NA ८१ 13 १६.० ८२ 6 ७.३ 
२ New/Replase Case (-ve All) NA NA NA ८१ १० १२.३ ८२ 8 ८.५ 
३ Total Cured (+ve) NA NA NA 8 11 137 13 11 84 

४ Treatment Complete (-ve)  NA NA NA १० 9 90 10 6 60 

५ Death NA NA NA 18 1 5.5 23 3 13 

६ Transfor Out/Loss To F U NA NA NA 18 0 0 23 1 4.3 

        स्रोतः DHIS-२ 

काययक्रिको विश्लिेणः क्षयिोग मनयन्त्रण काययक्रि नेपाल सिकािको प्राथामिकता प्राप्त काययक्रि हो । िोग लाग्ने 
दि घटन ुकाययक्रिको सकिात्िक सचुक भए पमन क्षयिोग सरुिा िोग भएकोले सियिा िोग पत्त नलाग्न,ु ि 
वििािी उपचािको दायिािा नआउन ु काययक्रिको िाम्रो सचुक िामनदैन। गत २ आ.ब.िा क्षयिोमगको संख्या 
घटेको देजिन्छ,ति उपचाि पिुा गिी मनको हनुेको दि सन्तोषिनक हदुा हदैु पमन ितृ्य ुदि यस आ.ब.िा 13 
प्रमतित भएकोले काययक्रििा िकु्ष्ि अध्ययन हनु आबश्यक छ ।कोमभड १९ को कािण यस आ.ब. िा क्षयिोग 
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मनयन्त्रण काययक्रि सिदुायिा लान नसवकएको हदुा यस आ.ब. िा काययक्रि सवक्रयता पिुयक सञ्चालन गनुय पने 
देजिन्छ । 

 २. एच.आइ.मभ. एड्स तथा यौन िोग मनयन्त्रण काययक्रि 

तामलका नं.१७ 

क्र.स.           INDICATERs ०७५/७६ ०७६/७७ ०७७/७८ 

१ % of Women Who Tested For Hiv At An ANC Check up 44.8 60.9 73.8 

२ % of diagnosed S.T.I. infections (STIs)  0 0 0 

३ % of PWDS Who Received An HIV test and Their Results 0 0 0 

     स्रोतः DHIS-2/िाजिक प्रमतबेदन 

काययक्रिको विश्लिेणः एच.आइ.मभ. एड्स तथा यौन िोग मनयन्त्रण काययक्रि नेपाल सिकािको प्राथामिकता प्राप्त 
काययक्रि भएपमन सिाििा हनुे भेदभाि तथा लालछनाको कािण संक्रमित वििािीहरु अझै सम्ि िलेुि सेिा मलन े
अबस्था छैन ।हाल सिाििा िनचेतनाको बवृिसंगै नपेालिा संक्रमितको संख्या घटेको देजिन्छ तापमन लकेुि 
उपचाि मलन ेअबस्था भएकोले स्थानीय स्िास््य संस्थािा उपचाि मलनेको संख्या देजिदैन । मभिाद प्रा. स्िा. के. 
िा गभयिमत आिाहरुलाई HIV test गनेको संख्या गत आ.ब. को तलुनािा बढेको देजिन्छ ।   

३. िलेरिया मनयन्त्रण काययक्रि 

तामलका नं. १८ 
क्र. स.           INDICATERS ०७५/०७६ ०७६/७७ ०७७/७८ 

१ Total Annual Blood Slide Collection (TBSC)  ३ ७५ ८३ 

२ Slide positivity rate (SPR) of malaria in high risk  0 0 0 

      स्रोतः DHIS-2 

काययक्रिको विश्लिेणः नेपाल सिकािले िलेरिया मनयन्त्रण काययक्रि प्राथामिकतािा िािेि सञ्चालन गिेको छ 
तथावप तनहुँ जिल्ला िलेरिया कि प्रभावित जिल्ला हो ।नेपाल सिकािको िलेरिया उन्िलुन गने िणनीमत अनरुुप 
सबै ज्ििोिन्य मबिािीहरुलाई Blood Slide/RDT परिक्षण गने ि सिदुायिा िनचेतना िलुक काययक्रि सञ्चालन 
गिी िलेरिया उन्िलुन गने नीमत अनरुुप िनु िात्रिा  Blood Slide/RDT परिक्षण हनु पने हो सो अनसुाि 
नभएकोले यस आ.ब. िा Blood Slide/RDT परिक्षण गनय िोड द्ददनपुने देजिन्छ।   

छ. गाउँघि जक्लमनक काययक्रि 

तामलका नं. १९ 

क्र.स.           INDICATERs ०७५/७६ ०७6/७7 ०७7/७8 

१ No of planned primary health care (PHCORC)  NA १६ १६ 
२ Average number of clients served per PHCORC  17 19.3 19.9 

३ Number of women who received DEOPO at PHCORC  65 63 75 

४ Number of women who ANC check‐up at PHCORC 123 125 113 

     स्रोतः DHIS-2 

काययक्रिको विश्लिेणः आधािभतु स्िास््य सेिाको पहचु नपगेुको स्थान तथा स्िास््य संस्थाबाट टाढाँ िहेका दगुयि 
िस्तीहरुिा सेिािा उपयोग बढाउन गाँउघि जक्लमनक िाफय त सेिा उपलब्ध गिाउन यो काययक्रि सञ्चालन गिीन्छ 



  

66 
 

।िामथको तामलका हेदाय स्िास््य संस्थाहरुबाट सञ्चालन गरिएको गाँउघि जक्लमनकबाट मडपो सेिा मलनेको संख्या 
ि सािान्य पिाििय सेिा मलनेको संख्या सन्तोष िनक देजिय पमन अन्य सेिाहरुिा न्यनु संख्या भएकोले काययक्रि 
प्रभािकािी रुपिा सञ्चालन हनुपुने देजिन्छ । 
ि. िाविय स्िास््य िवहला स्िंय सेविका काययक्रि 

तामलका नं. २० 

क्र. स.           INDICATERs ०७५/०७६ ०७6/०७7 ०७7/०७8 

१ Number of Female Community Health Volunteers  ४७ ४७ 47 

२ Number of pills cycles distributed by FCHVs 363 309 378 

३ Number of condoms distributed by FCHV 4147 3760 2644 

४ Number of pregnant women visited by FCHV 564 469 457 

५ % of postpartum women visited by FCHV NA NA NA 

स्रोतः DHIS-2 

काययक्रिको विश्लिेणः िाविय स्िास््य िवहला स्िंय सेविका काययक्रि िाफय त सिदुायिा िनचेतना अमभबवृि 
गने,स्िास््य सेिा मलन लजक्षत िगयलाई उत्प्ररेित गिाउने ि आिा सिहु िाफय त स्िास््य काययक्रिको बािेिा 
िानकािी गिाउने प्रििु काययहरु गिीन्छ । िामथको तामलकबाट परििाि मनयोिन काययक्रि ि सिुजक्षत िाततृ्ि 
काययक्रििा सहयोग पगेुको पषु्ठीहनुे त्याङ्क देजिन्छ ।अन्य काययक्रिहरुिा अझै पहल गनुय देजिन्छ । 
झ.  उपचािात्िक सेिा 
१. ओ.वप.मड. सेिा  

तामलका नं. २१ 

क्र. स.           INDICATERs ०७५/०७६ ०७६/०७७ ०७७/०७८ 

१ Total Number Of New OPD Visit  24966 26479 25053 

२ % Of People Who Visit OPD Service ७४.८ ७९.३ ७५.०३ 
३ Total No Of Repeated OPD Visit NA NA NA 

४ % Of Female To OPD Visit ६२.२ ६०.४ ५८.२ 

स्रोतः DHIS-2 

तामलका नं. २२ 

आ.ि. ०७७/७८ िा देजिएका प्रििु १० िोगहरुः  ( 10- Top Disease ) 

क्र. स. प्रििु िोगहरु संख्या प्रमतित 
१ APD (Abdominal Pain Disease) 1784 ७.१२ 
२ Falls Injury 1602 ६.३९ 
३ Headache 1549 ६.१८ 
४ Hypertension 1538 ६.१३ 
५ URTI (Upper Respiratory Tract Infection) 1366 ५.४५ 
६ LRTI (Lower Respiratory Tract Infection) 1157 ४.६१ 
७ Fungal Infection 977 ३.८९ 
८ Tonsilitis 818 ३.२६ 
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क्र. स. प्रििु िोगहरु संख्या प्रमतित 
९ Musculoskeletal pain 752 ३.०० 
१० Non-Infectious Diarrhea 604 २.४१ 

 िम्िा 12147 १०० 

     स्रोतः DHIS-2 

काययक्रिको विश्लिेणः उपचािात्िक (OPD) सेिा आि नागिीकले प्रत्यक्ष प्राप्त गने ि सबैको िोिाइिा पिेको 
स्िास््य सेिा हो । कुल सेिािावहको संख्या हेदाय गत ३ आ.ब. िा िासै फिक देजिदैन, कुल मबिािी िध्यिेा 
िवहला सेिा िाहीहरुको संख्या तथा प्रमतित बवढ देजिन्छ ।िखु्य िखु्य १० िटा िोगहरुको आकँडा हेने हो भने 
पेट सम्बजन्ध िोगका मबिािीहरु अमधक देजिन्छ, क्रिि चोटपटक लाग्ने, उच्च ििचाप, स्िास्प्रस्िास सम्बन्धी 
सिस्या , छाला सम्बजन्ध सिस्या, हाडिोनी सम्बजन्ध सिस्या अमधक िात्रिा देजिन्छ। मनयमित औषधी िान पने 
तथा द्ददघय िोगको संख्या द्ददन प्रमतद्ददन बढदै िानलेु थप स्िास््य सिस्याको रुपिा देजिएको छ । हदुा उि 
स्िास््य सिस्याहरु मनयन्त्रण तथा िोकथािका लामग सिदुाय स्तििा थप काययक्रिहरु सञ्चालन गनय पने 
देजिन्छ। 

१. आिँा उपचाि सेिा (नगिपामलकाको आन्तरिक स्रोतबाट) 
तामलका नं. २3 

क्र स  विििण संख्या  क्र स         विििण संख्या 
१ Total Patient 1268  6 Refractive Error 340 

२ Cataract 231  7 Foreign Body In Cornea 47 

३ Posterior Segment Disease 29  8 Others 577 

4 Spectacles Prescribed (चश्िा 
वितिण) 

380  9 Refer For Cat.Surgery 108 

5 Glaucoma 44     

नोटः आिँा उपचाि सेिाका वििािीहरु कुल OPD सेिािा सिािेस गरिएको छ । 

स्रोतः DHIS-2 

३.  वििा सेिा मलएको विििण 

क्र. स. विििण संख्या 
१ िम्िा सेिा मलएका विमित ६१४० 

2 िेफि गिेको संख्या १२६७ 

 िम्िा 7407 

४.  कोमभड अस्थाइ अस्पतालिा उपचाि गिीएका वििािीको विििण  

क्र.स. विििण िवहला परुुष िम्िा 
१ िम्िा उपचाि गिेका विििी 45 41 86 

2 भनाय गिेको विििी 1 3 4 

3 िेफि गिेको वििािी 9 8 17 

4 ितृ्य ुभएका वििािी 0 1 1 

 िम्िा 55 53 108 
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ञ.  मनदानात्िक सेिा 
1.  प्रयोगिाला (नगिपामलकाको आन्तरिक स्रोतबाट सञ् चामलत आधािभतू प्रयोगिाला सिेतको) 

क्र.स  विििण संख्या  क्र स         विििण संख्या 

१ Hb 640  ११ CRP 35 

२ TLC 260  १२ RA Facter 45 

३ Platelets Count 44  १३ RPR/VDRL 320/2 

४ DLC 258  १४ Measles 2 

५ ESR 39  १५ Anti CCP Total 57 

६ PCV/HTC 2  १६ Montux Test 1 

७ Blood Group and RH Type 334  १७ H Pylori 1 

८ BT 3  १८ Suger Test 1284 

९ CT 3  १९ Blood Urea 228 

१० Pregnancy Test(UPt ) 454  २० Uric Acid 215 
 Total Cholestrol 110   Tryglecride 107 

 Hdl 107   LDL 107 

 Bluribin 107   SGPT 84 

 SGOT 84   ALK Phos 84 

 SGOT 84   Totel Protine 92 

 Albumin 89   Sputam AFB 438 

 Widel 62   HIV 342/0 

 HCV 323   Stol R/E 19 

 Urine RE 918   Acitone 11 

 Covid Antigen 635/214   ANC Pakage 310 

2.  एक्सिे सेिा (नगिपामलकाको आन्तरिक स्रोतबाट िनिजि व्यिस्थापन) 
क्र 
स 

 विििण संख्या  क्र स         विििण संख्या 

१ Total Xray 332  ४ Upper Limb 77 

२ Bima service 128  ५ Lower Limb 65 

३ Chest 90  ६ Plaster 11 

काययक्रिको विश्लिेणः उपचािात्िक (OPD) सेिा आि नागिीकले प्रत्यक्ष प्राप्त गने ि सबैको िोिाइिा पिेको 
स्िास््य सेिा हो । कुल सेिािावहको संख्या हेदाय गत ३ आ.ब. िा िासै फिक देजिदैन, कुल मबिािी िध्येिा 
िवहला सेिा िाहीहरुको संख्या तथा प्रमतित बवढ देजिन्छ ।िखु्य िखु्य १० िटा िोगहरुको आकँडा हेने हो भने 
पेट सम्बजन्ध िोगका मबिािीहरु अमधक देजिन्छ, क्रिि चोटपटक लाग्ने, उच्च ििचाप, स्िास्प्रस्िास सम्बन्धी 
सिस्या , छाला सम्बजन्ध सिस्या, हाडिोनी सम्बजन्ध सिस्या अमधक िात्रिा देजिन्छ। मनयमित औषधी िान पने 
तथा द्ददघय िोगको संख्या द्ददन प्रमतद्ददन बढदै िानलेु थप स्िास््य सिस्याको रुपिा देजिएको छ । हदुा उि 
स्िास््य सिस्याहरु मनयन्त्रण तथा िोकथािका लामग सिदुाय स्तििा थप काययक्रिहरु सञ्चालन गनय पने देजिन्छ 
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। मभिाद प्रा.स्िा.के.िा विस्ताि गिीएका सेिाहरुको विििण सिते तलको तामलकािा िाजिएको 
छ।प्रयोगिालाबाट सेिा मलनेको संख्या तथा िाँचहरु बढदै गएकोहदुा प्रयोगिालालाई थप ब्यिजस्थत बनाउन पने 
देजिन्छ ।आिँा उपचाि सेिा तथा एक्सिे सेिाबाट सिेत वििािीहरु लाभाजन्ित भएको हदुा वय सेिाहरु पमन थप 
व्यिजस्थत गनुयपने देजिन्छ ।   

ट. कडा िोगको सहमुलयत उपचािका लामग मसफारिि 

क्र.सं. िोगको विििण िवहला परुुष िम्िा 
१ िगृौला सम्बन्धी िोग ० ३ ३ 

२ िटुुिोग  ३ ८ ११ 

३ क्यान्सि ७ ६ १३ 

 िम्िा १० १७ २७ 
 

२.२.१.६ काययक्रि कायायन्ियन गदाय अपनाईएका प्रकृयाहरु 

सािान्यत स्िास््य के्षत्रका काययक्रिहरु संजघय सिकािबाट हस्तानतरित काययक्रिहरु ि स्थानीय सिकािबाट बिटे 
मबमनयोिन भएका मनजश्चत जिषयकका काययक्रिहरु कायायन्ियन गिीने भएको हदुा आमथयक ऐन मनयिको परिमधिा 
िही तपमसलका प्रकृयाहरु पिुागिी काययक्रि सञ्चालन गिएको छ ।    

क.  योिना  तथा बिेट बाँडफाँड एवकन गिी काययविमधको अध्ययन गने, 
ि.  पूिय योिना तयािी  सवहत वट्पणी ि आदेि सदि गने, 
ग.  काययक्रि सञ्चालन गने िनिजि/सहभागी व्यिस्थापन गिी सिोकाििालालाई अमिि िानकािी गिाउने, 
घ.  काययक्रि सञ्चालन गिी प्रमतबेदन तयाि गने, 
ङ. िरिद सम्बजन्ध काययक्रि भएिा िरिद ऐन मनयिािली अनसुाि कायायन्ियन गने । 

२.२.१.७ िावषयक सिवष्टगत बिेट िचयको अिस्था 

(क) संघीय सिकािबाट हस्तानतरित िसयत काययक्रि 
मस.नं. योिना तथा कृयाकलाप बिेट 

उपजिषयक 

बावषयक बिेट िचय िकि मबजत्तय 
प्रगमत % 

कैवफयत 

1 प्राथामिक स्िास््य सेिा 
काययक्रिः(तलब भत्ता 
प्रिासमनक िचय सिेत ) 

 

३७००१०१२ 

 

२१,८००,००० 

 

२०,१०,०६२६ 

 

८०.८७ 
 

2  क्षयिोग मनयन्त्रणकाययक्रिः 
(४ कृयाकलापको लामग) 

 

३७००११०१ 

 

२००,००० 

 

९३,५०० 

 

४६.७५ 
 

3 एवककृत िवहला स्िास््य 
तथा प्रिनन ्स्िास््य 
काययक्रिः 

 

३७००११०३ 
 

२७,००,००० 

 

६४८,४२५ 

 

२०.१ 
 

4 एवककृत िाल स्िास््य एिं 
पोषण काययक्रिः( ) 

 

३७००११०४ 

 

८००,००० 

 

४४२,९१३ 

 

५५.३६ 
 

5 िाहािािी िोग मनयन्त्रण 
काययक्रिाः 

 

३७००११०५ 

 

२००,००० 

 

५६,६३० 

 

२८.३१ 
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मस.नं. योिना तथा कृयाकलाप बिेट 
उपजिषयक 

बावषयक बिेट िचय िकि मबजत्तय 
प्रगमत % 

कैवफयत 

(५ कृयालापको लामग) 

6 अस्पताल मनियण सधुाि तथा 
व्यिस्थापन सचुना प्रणाली 
काययक्रिः  

 

३७००११०८ 

 

२००,००० 

 

१९५,६१० 

 

९७.८ 
 

7  िाविय स्िास््य जिक्षा 
सूचना तथा सञ्चाि  
काययक्रिः  

३७००११०९ १००,००० ८५,९०० ८५.९०  

8   उपचािात्िक सेिा 
काययक्रिः 

३७००१११५ 35,00,000 33,00,663 94.3  

9   नमसयङ तथा सािाजिक 
सिुक्षा सेिा काययक्रिः 
(४ कृयाकलापको लामग) 

 

३७००११७ 
 

८४१,००० 
 

८२५,५०० 

 

९८.१५ 
 

 िम्िा  30,341,000 25,749,767 84.86  

ि. आन्तरिक श्रोत मभिाद नगिपामलका 
मस.नं. कृयाकलापको नाि इकाइ          भौमतक         वित्तीय 

लक्ष प्रगमत % िावषयक बिेट िावषयक िचय िचय % 

१ ६० िषय उिेि पगेुका िवहला 
स्िास््य स्ियंसेविकलाई सम्िान तथा 
मबदाई(प्रमत ब्यजि रु. २००००) 

िना NA NA NA  
२००,००० 

 

९८,८०० 

४९.४० 

२ Standard Treatment Protocol 

सम्बजन्ध तामलि 

िना NA NA NA  
१५०,००० 

 

१०४,१५० 
६९.४३ 

३ अनलाईन रिपोवटङका लामग DHIS 

तामलि 

िना NA NA NA  

८०,००० 

० ० 

४ आधािभतु स्िास््य सेिा केन्र ९ िा 
प्रयोिाला सेिा मनयमितता (तलि ) 

स्थान NA NA NA  

३००,००० 
 

२६२,२५८ 

 

७९.0 

५ कोमभड- १९ लागायतका िाहािािी 
िन्य िोगको मनयन्त्रण तथा िोकथाि 

स्थान NA NA NA  

२००,००० 
 

१९९,४४० 

९९.७ 

६ कोिोना लगायत अन्य संक्रिण 
िोकथाि तथा मनयन्त्रण उपचाि कोष 

संख्या NA NA NA  

२०,००,००० 
 

२०,००,००० 

 

१०० 

७  स्िस््य किीका लामग HMISतामलि िना NA NA NA ८०,००० ७९,८५० ९९.८ 
८ मनिलु्क पािेघि िको ििुको 

क्यान्स िाँच (VIA )जिविि सञ्चालन  
स्थान NA NA NA  

१५०,००० 
 

०० 

 

० 

९ नीजि स्िास््य संस्था अनगुिन तथा 
मनदेजिका तयाि 

संख्या NA NA NA ५०,००० ०० ० 

१० प्रथामिक स्िास््य सेिा केन्रिा X 

RAY सेिा सञ्चालन सािामि 

संख्या NA NA NA  

१५०,००० 
 

१४७,२६० 

 

९८.१ 
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मस.नं. कृयाकलापको नाि इकाइ          भौमतक         वित्तीय 

लक्ष प्रगमत % िावषयक बिेट िावषयक िचय िचय % 

व्यिस्थापन मनयमितता 
११ िहािािी सरुिा तथा संक्रिक िोग 

मनयन्त्रण तथा विपत ब्यव्थापनका 
लामग RRT CRRT परिचालन तथा 
कन्टेन्िेजन्स ्लान मनिायण  ि समिक्षा 
गोष्ठी सञ्चालन 

पटक NA NA NA  

८०,००० 
 

०० 

 

० 

१२ िवहला स्िास््य स्ियं सेविका द्ददिि 
िनाउने तथा उत्कृि छनौट गिी 
पिुस्कृत गने साथै िावषयक समिक्षा  

पटक NA NA NA  

१०0,००० 
 

६३,४५० 

 

६३.४ 

१३ िवहला स्िास््य स्ियं सेविका सञ्चाि 
िचय प्रमत ब्यजि प्रमत रु.20,000  

संख्या NA NA NA ९६,००० ९४,००० ९७.९ 

१४ िाविय मभटामिन ए काययक्रििा 
िवहला स्िास््य स्ियं सेविकालाई 
यातायात िचय २ चिण  

पटक NA NA NA ७६,००० ०० ०० 

१५ विपन्न नागिीक उपचाि िचय 
व्यिस्थापन 

संख्या NA NA NA १००,००० ०० ०० 

१६ सिुजक्षत िाततृ्ि सहायता काययक्रि संख्या NA NA NA १००,००० ०० ०० 

१७ स्िास््य काययक्रिको बािेिा मनयमित 
िेमडयो सेिा काययक्रि 

पटक NA NA NA  

५०,००० 
 

०० 

०० 

१८ स्िास््य प्रोफाएल तयाि  गने 
काययक्रि िडा न. ७ 

संख्या NA NA NA  

५०,००० 
 

०० 

 

० 

१९ स्िास््य सूचना तथा प्रचाि 
सािामिहरु छपाई तथा वितिण 

पटक NA NA NA  

८०,००० 
 

७७,२९२ 

 

९६.६ 

२० २४ सं घण्टा सेिा प्रदायक स्िास््य 
संस्थािा िवटएका िामत्र कामलन सेिा 
प्रदायक कियचािीलाई िािा िचय 

संख्या NA NA NA  

२७५,००० 
 

२७१,२०० 

 

९८.६ 

२१ कोमभड १९ लगायत आपतकामलन 
अबस्थाका लामग औषमध तथा 
आबश्यक सािामि िरिद 

पटक NA NA NA  

१०,००,००० 
 

९४७,५७५ 

 

९४.७ 

२२ स्िास््य संस्थािा मनिलु्क वितिण 
गिीने औषमध तथा सजियकल सािामि 

िरिद  

पटक NA NA NA  

 

१०,००,००० 

 

 

४६६,६९७ 

 

 

४६.६ 

२३ सेत्केिी सेिा सञ्चालन  भएका 
स्िास््य संस्थािा मबद्यतु ब्याकअप 

संख्या NA NA NA  

२००,००० 
 

00 

 

0 

२४ स्िास््य संस्थािा औिाि उपकिण पटक NA NA NA  

५००,००० 
 

498,205 
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मस.नं. कृयाकलापको नाि इकाइ          भौमतक         वित्तीय 

लक्ष प्रगमत % िावषयक बिेट िावषयक िचय िचय % 

िरिद 
 िम्िा  NA NA NA 7,067,000 5,310,177 75.1 

२.२.१.८ सञ्चालन हनु नसकेका योिना तथा काययक्रि 

मस. न.              काययक्रिको नाि बिेट सञ्चालन हनु नसकेको कािण 

१ अनलाईन रिपोवटङका लामग DHIS तामलि 

 

८०,००० HMIS तामलििा सिेवटएको 

२ मनिलु्क पािेघिको ििुको क्यान्स िाँच (VIA ) जिविि 
सञ्चालन औषधी सिेत 

१५०,००० कोमभड १९ तथा लकडाउन 

३ नीजि स्िास््य संस्था अनगुिन तथा मनदेजिका तयाि ५०,००० कोमभड १९ 

४ िहािािी सरुिा तथा संक्रिक िोग मनयन्त्रण तथा विपत 
ब्यव्थापनका लामग RRT CRRT परिचालन तथा कन्टेन्िेजन्स 
्लान मनिायण  ि समिक्षा गोष्ठी सञ्चालन 

८०,००० सिय अपगु ि कोमभड १९ 

५ िाविय मभटामिन ए काययक्रििा िवहला स्िास््य स्ियं 
सेविकालाई यातायात िचय २ चिण  

७६,००० संघको काययक्रििा पमन िाजिएकोले 
दोहोिो पिेको 

६ विपन्न नागिीक उपचाि िचय व्यिस्थापन १००,००० काययक्रििा अन्यौलता 
७ सिुजक्षत िाततृ्ि सहायता काययक्रि १००,००० काययक्रि अस्पष्ठ ि अन्यौलता 
८ स्िास््य काययक्रिको बािेिा मनयमित िेमडयो सेिा काययक्रि ५०,००० काययक्रि दोहोिो पिेकोले संघको 

काययक्रिबाट सञ्चालन  
९ स्िास््य प्रोफाएल तयाि  गने काययक्रि िडा न. ७ ५०,००० लक डाउन ि न्यनु बिेट 
 िम्िा 736,000  

२.२.१.९ यस आ. ि.िा सञ्चालन गिीएका केही िहत्िपणुय िचनात्िक काययहरु 

➢ मभिाद प्रा.स्िा.के.िा एक्सिे सेिा सञ्चालन, 
➢ वकंह ुस्िास््य चौकीिा वकिोि वकिोिी िैत्री सेिा विस्ताि, 
➢ िमथयङ सेन्टििा मबद्यतु ब्याकअप व्यिस्थापन, 
➢ प्रयोगिाला सेिा विस्तािको लामग तयािी, 
➢ कोिोना मबरुिको िोप अमभयान सफलता पिुयक सञ्चालन (िािी), 
➢ आधािभतु १५ िैयाको अस्पताल मनिायणको कायायिम्भ, 
➢ ५ िैयाको कोमभड अस्थाइ अस्पताल सञ्चालन, 
➢ िरिद प्रकृया पिुा गिी २ िटा एम्बलेुन्स िाफय त सेिा सञ्चालन, 
➢ कोमभड १९ मनयन्त्रण गने प्रयास मनिन्ति िािी, 
➢ स्थानीय तथा संघीय िसयत काययक्रिहरु सफलता पिुयक कायायन्ियन, 
➢ बह ुपजक्षय सिन्िय गिी सहयोग प्राप्त गने क्रि िािी । 

२.२.१.१०  काययक्रिका सबल पक्षहरु 

➢ मनधायरित काययक्रिहरु मनयमित रुपिा सञ्चालन, 
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➢ सफ्टियिबाट त्याङ्क प्रविष्ठः(HMIS, LMIS ), 
➢ कोमभड १९ िोकथाि तथा मनयन्त्रणको प्रयास िािी, 
➢ विपत ब्यिस्थापन समिमत ि RRT CRRT तैयािी अबस्थािा िहेको, 
➢ िाविय लक्षहरुिा सहयोग हनुेगिी काययक्रि सञ्चालन हदैु आएको, 
➢ स्िास््य कमियको पदपमुतय सन्तोषिनक रुपिा भएको/सबै िडािा स्िास््य संस्था सञ्चालन । 

२.२.१.११ काययक्रि कायायन्ियनिा आइ पिेका सिस्याहरु 

➢ भौमतक पिुायधािको अभािः ( भिन िानेपानी कि्यटुि सिािी साधन ) 

➢ दक्ष िनिजिको अभािः ( तामलि प्राप्त औिाि उपकिण िियत संभाि सिेत गने) 

➢ न्यनु स्रोत साधनः (न्यनु बिेट विमनयोिन/मनकासा) 
➢ िरिद ि आपमुतयिा सिस्याः ( केन्र ि प्रदेि संग सिन्िय नहनु)ु 

➢ नयाँ स्िास््य सिस्याहरुको बढदो प्रभािः (कोमभड, नसने िोग, िानमसक स्िास््य आद्दद ) 

२.२.१.१२ सिस्या सिाधानका उपायहरुः 
➢ आबश्यक भौमतक पिुायधािहरु क्रिि तयाि गनुयपने, 
➢ आबश्यकता अनसुाि तामलिको व्यिास्था सवहत िनिजि व्यिस्था हनुपुने, 
➢ कुल बिेटको ५-१० प्रमतित बिेट विमनयोिन हनुपने,  

➢ कसले कुन सािामि/औषमध आपमुतय गने हो एवकन हनपुने, 
➢ नयाँ सिस्या/ िहािािी मनयन्त्रणका लामग पिुय तयािी अबस्थािा िहन ुपने । 

    (बिेट, िनिजि, तामलि ि सािामि सवहत) 

२.२.१.१३ मनष्कषय 
➢ आ.ि. २०७७/०७८ िा कोमभड १९ को असहि परिजस्थमतिा पमन आन्तरिक तथा िसयतका काययक्रिहरु 

85% सम्पन गरिएको, 
➢ सेिा विस्ताि तथा गणुस्तिीय सेिा प्रिाहालाइ प्रथामिकतािा िाजिएको, 
➢ प्रििु इजन्डकेटिहरुिा प्रगमत कि भएपमन प्रदेि ि जिल्ला संग तलुना गदाय िन्तोषिनक अबस्था, 
➢ अप्रयाप्त भौमतक पिुायधाि,न्यनु बिेट,दक्ष िनिजिको कमि काययक्रि सञ्चालनिा सिस्या, 
➢ नसने िोग, िानमसक स्िास््य सिस्या, सडक दघुयटना प्रििु स्िास््य सिस्याको रुपिा देजिएको,  
➢ नया प्रकृमतका िहािािीहरु कोमभड १९, डेङ्गी, बाडी पैिो तथा प्रकृमतक प्रकोपहरु थप चनुौतीको रुपिा  

देजिएको, 
➢ उल्लेजित सिस्याहरु सिाधानको लामग केन्र, प्रदेि ि स्थानीय तहको सिन्ियिा स्रोत साधन सवहत पिुय 

तयािी अिस्थािा िहन ुपने, 
➢ कोमभड १९ को िोप सबैलाई पगु्ने गिी सहि रुपिा उपलब्ध हनुपने ।  

२.२.२ आयिेुद िािा 
२.२.२.१ पषृ्ठभमूि 

विश्विा प्रचमलत विमभन्न जचवकत्सा पद्दतीहरूिध्य आयिेुद जचवकत्सा पद्दती सबैभन्दा  पिुानो ि भिपदो जचवकत्सा 
पद्दमत हो, िनु िाश्वत, अनन्त ि अनाद्दद  तथा हाम्रो नेपालको िावष्टय जचवकत्सा  पमन हो । स्िास््य व्यामतको 
स्िस्थ िक्षा ि िोग  लागेको व्यातीको िोग प्रििन गने बहआुयािीक मसद्दान्तको उदघोष गदै पिुीय सभ्यताको 
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प्रादभुायिसगै विकमसत भएको आयिेुद जचवकत्सा पद्घमत अवहले विश्वभि प्रमसद्घ पद्घमतको रूपिा स्थावपत भएको छ 
। हाल का द्ददनहरूिा नयाँ नयाँ सरूिा िोगहरू सिते देिा परििहेको अिस्थािा ती िोगहरूको मनिािि ि 
स्िास््य व्यात्तीको स्िास््य िक्षा  केिल एउटा जचवकत्सा पद्घमतबाट िातै्र सम्भि नहनुे कुिा WHO ले सिेत 
स्िीकािी सकेको यस परिपप्रके्ष्यिा आयिेुद जचवकत्सा पद्घमतको िहत्ि द्ददन प्रमतद्ददन बढ्दै गइिहेको छ । 

नेपाल सिकािको मनिोगी नपेाल अमभयान लाइय साथयक बनाउन तथा िनस्िास््य सेिा ऐन, २०७५ िा व्यािस्था 
भएको आधािभतु स्िास््य सेिा अन्तिगत आयिेुदसेिा प्रदान गनय प्रकृमत िैत्री स्िच्छ एिं स्िस््य िीिन प्रणाली 
प्रिधयन गिी आि िनसिदुायको िोग प्रमतिोधात्िक क्षिता बवृद्घ गनय मनिोधात्िक काययक्रिहरू संचालन गिीिहेको 
तथा स्िास््य सेिािा प्रमतिोधात्िक ि उपचािधात्िक विमधबाट सेिा प्रदान गिीिहेका छौ । आधािभतु स्िास््य  
्याकेिका सेिाहरू अन्तिगत यस मभिाद आयिेुद तथा िैकजल्पक जचवकत्सा िािाद्घािा सेिािाहीहरूलाइ 
पिुय/पंचकिय, योग, सतु्केिी आिाहरूको लागी दगु्धबधयक औषधी वितिण, िेष्ठ नागिीकको लागी स्िास््य प्रियधन, 
कोमभड-१९ बाट संक्रमितहरूलाइय िोग-प्रमतिोधात्िक क्षिता बढाउने औषधी वितिण तथा अमभिजुिकिण, विद्यालय 
आयिेुद तथा योग जिक्षा काययक्रि, िीिनिैली व्यािस्थापन(िनता आिोग्य) काययक्रि िनप्रमतमनमध, अनिी, िवहला 
स्िास््य स्िंयसेविकाहरूलाइय आयिेुद, योग तथा िमडबवुट सम्बन्धी अमभिजुिकिण एिं विमभन्न काययक्रिहरू 
लगाएतका सेिा प्रदान तथा काययक्रिहरूको प्रगती, गिीएका प्रयासहरू, कायायन्ियनिा आइयपिेका सिस्याहरू 
सिाििे गिी यो बाषीक प्रगती प्रमतिेदन तयाि गरिएको छ। 

२.२.२.२.  उद्दशे्य  

आ.ि ०७७/०७८ िा मभिाद  आयिेुद औषधालयिा संचामलत काययक्रिहरूको कायायन्ियन प्रगमतको अिस्था 
बोध गिाउन ुयस प्रमतिदेनको िखु्य उद्देश्य िहेको छ । यस प्रमतिेदनका विजिष्ट उद्देश्यहरू मनम्न अनसुाि िहेका 
छन ्। 

➢ मभिाद  आयिेुद औषधालयको अिस्थाको िानकािी द्ददन,ु 
➢ आ.ि ०७७/०७८ संचालीत काययक्रिहरूको भौमतक तथा आमथयक प्रगमतको अिस्था बोध गिाउन,ु 
➢ यस औषधालयको  भािी काययद्ददिा तय गनय सहयोग गनुय । 

२.२.२.३ बावषयक काययक्रिको उद्दशे्य  

➢ यस मभिाद आयिेुद औषधालयबाट बढी भन्दा बढी सेिािाहीलाइय आयिेुद पद्घमतबाट प्रबधयनाित्िक, 
प्रमतिोधात्िक ि उपचािात्िक सेिा प्रदान गनुय, 
➢ आयिेुद औषधालयबाट प्रदान गिीने सेिाहरूको बािेिा यस नगिपामलकाको आि िनसिदुायलाइय िनकािी 
गिाउने, 
➢ यस नगिपामलका के्षत्रमभत्र िहेका सम्पणुय िमडबवुटहरूको पवहचान संिक्षण, संिधयन गिी मत िमडबवुटबाट 
हनुे फाइदा ि त्यसको उपयोग, िात्रा आद्ददको बािेिा िानकािी गिाउदै स्िास््य िीिनयापन गनय आयिेुद, 
योग, िमडबवुट, िीििैली परिियतनको िहत्ि आद्दद सम्बजन्ध आि िनसिदुायिा िनचेतना फैलाउने । 

२.२.२.४ विद्यिान अिस्था (त्याकं) 

क. बावषयक वििािी त्याकं विििण 

क्र.स विििण परुूष िवहला िम्िा 
१ ओ.वप.मड १४८५ २०८५ ३५७२ 
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क्र.स विििण परुूष िवहला िम्िा 
२ िेष्ठनागिीक ६७ १८९ २५६ 

३ स्तनपाइय ० १९८ १९८ 

४ पंचकिय ४३६ ५०७ ९४३ 

५ कोमभड-१९ ११२ ८६ १९८ 

६ गाउँघि जक्लमनक िडा नं. 1 ७७२ ८४३ १६१५ 

७ मनिलु्क आयिेुद तथा योग जिविि ७० १०२ १७२ 

                    िम्िा २९४४ ४०१४ ६९५४ 

ि. कियचािी विििण 

क्र.स  कियचािीको नाि पद  स्थाइय किाि 

१  श्री देिेन्र यादि कवििाि मनरिक्षक(अ.छैटौं) १ ० 

२ श्री गणेि कोइयिाला िैद्य मनरिक्षक(अ.छैटौं) १ ० 

३ श्री ििु िाया िाना कायायलय सहयोगी  १ 

४ श्री मसतादेिी िानाभाट कायायलय सहयोगी  १ 

ग. औषधालयबाट प्रदान गिीने सेिा तथा संचामलत काययक्रिहरू 

➢ वििािी िाचँ, 
➢ उपलब्धता अनसुािको औषधी वितिण, 
➢ प्राथािीक उपचाि सेिा, 
➢ पंचकिय/पिुयकिय सेिा, 
➢ िेष्ठनगिीकलाइय स्िास््य प्रिधयन सेिा काययक्रि,  

➢ प्रसतुी िवहलालाइय दगु्ध िधयक औषधी वितिण, 
➢ स्िास््य/योग पिाियि सेिा, 
➢ विद्यालय आयिेुद तथा योग जिक्षा काययक्रि, 
➢ नागिीक आिोग्य सेिा जक्लमनक, 
➢ कोमभड-१९ िोकथाि तथा मनयन्त्रण काययक्रि, 
➢ एक घि पाँच योग पाँच िमडबवुट अमभयान काययक्रि, 
➢ िनता आिोग्य( जििनिैली व्यािस्थापन) काययक्रि ।   

२.२.२.५ काययक्रि कायायन्यियन गदाय अपनाइयएका प्रकृयाहरू 

➢ आयिेुद तथा िैकजल्पक जचवकत्सा विभागको काययक्रि संचालन िागयदियन (काययविमध), 
➢ मभिाद नगिपामलकाको िचयको िापदण्ड, २०७६, 
➢ िावषयक योिना तथा काययक्रि कायायन्ियन तामलका, 
➢ आयिेुद औषधालयको आिश्यकता  ि विगतिा काययक्रि प्राप्त गिेको आधाि, 
➢ िरिदका सम्बन्धिा साियिमनक िरिद ऐन तथा मनयिािली । 
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२.२.२.६ बावषयक सिवष्टगत बिेट ि िचयको अिस्था 
मस.न. काययक्रि स्रोत विमनयोिन  िचय िकि िचय % िौज्दात  

१ आयिेुद तथा िैकजल्पक 
जचवकत्सािा काययित स्थाइय 
कियचािीको तलि, िहमग 
तथा पोषाक भत्ता 

नेपाल सिकाि 
(िियत अनदुान चाल)ु 

११,००,००० १०,९२,००० ९२.७९ ८४,९०५ 

२ आयिेुद तथा िैकजल्पक 
जचवकत्साको कायायलय 
संचालन िचय(घिभाडा, 
पानी,मबिलुी, संचाि िहसलु, 
इन्धन ि कायायलय सािािी 

नेपाल सिकाि-िियत 
अनदुान चाल ु

३,३५,००० ३,३५,००० १०० ० 

३ आयिेुद तथा िैकजल्पक 
जचवकत्सािा काययित किाि 
२ िना कियचािीको तलि, 
िहमग तथा पोषाक भत्ता 

नेपाल सिकाि-िियत 
अनदुान चाल ु

४,८८,००० ४,८८,००० १०० ० 

४ विद्यालय आयिेुद तथा योग 
जिक्षा काययक्रि 

नेपाल सिकाि-िियत 
अनदुान चाल ु

९०,००० ८९,५९० ९९.५४ ४१० 

५ िीिनिैली 
व्यािस्थापन(िनता आिोग्य) 
काययक्रि 

नेपाल सिकाि-िियत 
अनदुान चाल ु

३५,००० ३४,९९० ९९.९७ १० 

६ िाविय योग द्ददिि, 
अन्तिाविय योग  द्ददिस, 
िाविय आिोग्य तथा 
धन्िन्तिी द्ददिस 

नेपाल सिकाि-िियत 
अनदुान चाल ु

३०,००० २९,९८५ ९९.९५ १५ 

७ स्तनपाइय आिाहरूलाइ िात्री 
जिि ु सिुक्षाथय िमडबवुटिन्य 
औषधी वितिणा तथा 
अनिीहरूलाइ 
अिमधिजुिकिणा तामलि 
काययक्रि 

नेपाल सिकाि-िियत 
अनदुान चाल ु

६०,००० ५९,८२४ ९९.७१ १७६ 

८ पंचकिय तथा पिुयकिय 
काययक्रि 

नेपाल सिकाि-िियत 
अनदुान चाल ु

७५,००० ७५,००० १०० ० 

९ गाँउघि जक्लमनक तथा 
नसनेिोग व्यािस्थापन 
काययक्रि 

नेपाल सिकाि-िियत 
अनदुान चाल ु

२,१०,००० २,०८,१०० ९९.१० १९०० 

१० िेष्ठ नागिीकको लागी 
स्िास््य प्रियधन 

नेपाल सिकाि-िियत 
अनदुान चाल ु

६५,००० ६४,९६० ९९.९४ ४० 

११ मनजि आयिेुद संस्थाहरूको नेपाल सिकाि-िियत ३५,००० ० ० ३५,००० 
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मस.न. काययक्रि स्रोत विमनयोिन  िचय िकि िचय % िौज्दात  

अनगुिन तथा मनरिक्षण        अनदुान चाल ु

१२  अत्यािश्यक आयिेुद औषधी 
िरिद काययक्रि 

नेपाल सिकाि-िियत 
अनदुान चाल ु

५,००,००० ४,९९,९०५ ९९.९८ ९५ 

१३  एक घि पाँच योग पाँच 
िडीबवुट अमभयान काययक्रि 

संघीय सिकाि १,००,००० ९९,९९० ९९.९९ १० 

१४ वििेषज्ञ आयिेुद तथा योग 
जिविि काययक्रि 

संघीय सिकाि २,५०,००० २,४८,८०९ ९९.५२ ११९१ 

१५ अत्यािश्यक आयिेुद औषधी 
िरिद काययक्रि 

संघीय सिकाि ३,५०,००० ३,४९,९९५ १०० ५ 

१६ िवहला स्िास््य 
स्ियसेविकालाइय ३ द्ददने 
अमभिजुिकिण तामलि 
काययक्रि 

संघीय सिकाि १,००,०० ९९,५०० ९९.५० ५०० 

१७ कोमभड-१९ लगायत 
िहािारि िन्य िोगको 
िोकथाि तथा मनयन्त्रण 
काययक्रि 

संघीय सिकाि २,००,००० १,९९,४४० ९९.७२ ५६० 

२.२.२.७ संचालन हनु नसकेका योिना/ काियक्रिहरू  

मस.न योिना/काययक्रिको नाि बिेट रु. कािण 

१ मनजि आयिेुद संस्थाहरूको अनगुिन                   

मनरिक्षण तथा भ्रिण िचय   

३५००० अनगुिन तथा मनरिक्षण सम्बन्धी 
िापदण्ड नबनेको 

२.२.२.८ असल अभ्यास तथा निप्रितयनात्िक काययक्रिहरू 

➢ एक घि पाँच योग पाँच िडीबवुट अमभयान काययक्रि, 
➢ कोमभड-१९ लगाएत िहािािी िन्य िोगको िोकथाि तथा मनयन्त्रण, 
➢ िीिनिैली व्यिस्थापन (िनता आिोग्य) काययक्रि । 

२.२.२.९ सिि काययक्रिका प्रििु उपलजब्धहरू 

➢ आयिेुद औषधालयबाट सेिा मलने सेिािहीको संख्यािा बवृद्घ, 
➢ आयिेुद औषधालयबाट प्रदान गने सेिाहरूको बािे आि िनसिदुायिा िानकािी भएको, 
➢ आयिेुद, योग एिं िमडबवुट सम्बजन्ध आि िनसिदुायिा िानकािी भएको । 

२.२.२.१० काययक्रि कायायन्ियनिा आइपिेका प्रििु सिस्याहरू 

➢ काययक्रि संचालनिा यस नगिपामलकाका विषयगत िािाहरूको एक अकाय संग सहकायय, सहयोग ि 
साझेदािीको अभाि, 

➢ काययलयको आफ्नो भिन नभएको, 
➢ सिािी साधनको अभाि, 
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➢ काययक्रििा बोलाइएका सहभागीहरू सियिा उल्लेख्य उपजस्थत नभइद्ददने, 
➢ कायायलयिा पािि व्याकप नभएको । 

२.२.२.११ सिस्या सािाधानका उपायहरू 

➢ यस नगिपामलकाका विषयगत िािाहरूको एक अकायको काययक्रििा सहयोग एिं सहकायय गनय आिश्यक 
देजिन्छ, 

➢ औषधालयको लागी तत्काल िग्गा िरिद गिी आिास सवहतको भिन मनिायण, 
➢ कजम्तिा एक िोटिसाइकलको व्यािस्था, 
➢ औषधालयको का.स  काििा िवटएकोले अविलम्ब एक िना परुूष का.स को व्यिस्था । 

२.२.२.१२ मनष्कषय  

कोमभड-१९ को िहािािीका असहि अिस्थाका बाबिदु पमन आ.ब ०७७/०७८ िा यस आयिेुद औषधालयका 
बावषयक काययक्रिहरूको कायायन्ियन जस्थती लगभग ितप्रमतित िाम्रो िहयो । अबका द्ददनहरूिा विगतका 
काययक्रि कायायन्ियनबाट मसकेका पािहरूका आधाििा आगािी बषयका काययक्रिहरू अझ िाम्रिी एिं नया ँ
तरिकाले काययक्रिहरू संचालन गनय सके अपेक्षीत नमतिा हामसल गिाउन सवकने कुिािा विश्वत हनु सवकन्छ । 

२.३ लैवङ्गक सिानता तथा सािाजिक सिािेिीकिण 

२.३.१ अपाङ्गता 
२.३.१.१ पषृ्ठभमूि 
अपाङ्गता भएका व्यजिलाई नेपालको संविधान २०७२ को धािा १६ अन्तगयत सम्िानपूियक बाँच्न पाइने हकका 
साथै कानूनको दृष्टीिा सिान हनुे, कानूनको सिान संिक्षणिाट बजञ्चत नगिीने, सािान्य कानूनको प्रयोगिा 
िारििीक अिस्था िा अपाङ्गता लगायतका आधाििा भेदभाि नगिीने हक प्रत्याभतू गिेको छ । अपाङ्गता भएका 
व्यजिको अमधकािलाई विश्वव्यापी रुपिा स्थावपत गने प्रयासिा सन ् १९८१ UNO ले अपाङ्गता िषयको रुपिा 
िनाएको साथै नेपालिा सन ्२०१३ बाट िनाउन िरुु गरिएको छ । साथसाथै यस नगिपामलकाले पमन अपाङ्गता 
भएका व्यजिहरुलाई िाज्यको िलु धाििा सिावहत गनयका लामग आमथयक बषय २०७७७८ िा अपाङ्गता क्षते्रिा 
भएका ि गिीएका काययहरुको विििण सवहत यो िावषयक प्रगमत विििण तयाि गरिएको छ । 

२.३.१.२ विद्यिान अिस्था 
आमथयक िषय २०७७/०७८ सम्ि अपाङ्गता परिचय पत्र वितिण सम्िन्धी विििण  

िवहलातफय  
िडा क्र. स क िगय ि िगय ग िगय घ िगय 

१ ५ १० ५ ४ 

२ ६ ९ ३ १ 

३ २ १२ २ २ 

४ १ ८ ३ ४ 

५ ६ १२ ५ १ 

६ ५ ५ ० ० 

७ ३ ८ २ ४ 
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िडा क्र. स क िगय ि िगय ग िगय घ िगय 
८ ४ ६ ३ ० 

९ ३ ७ २ १ 

िम्िा ३५ ७७ २५ १७ 

परुूषतफय  
 

 

 

 

 

 

 

 

िम्िा वितिण भएका अपाङ्गता परिचय पत्र 

क िगय ि िगय ग िगय घ िगय िम्िा 
७६ १६६ ९१ ५० ३८३ 

२.३.१.३ काययक्रि कायायन्ियनका आधाि/ प्रवक्रया 
• अपाङ्गता भएका व्यजिको अमधकाि सम्िन्धी िानकािी पजुस्तका-२०७६ 
• अपाङ्गता सम्िन्धी काययन्ियन मनदेजिका, 
• आ .ि. २०७७/०७८ को नगि विकास योिना, 
• आ.ि.  २०७७/०७८ सम्ि वितिण गरिएको अपाङ्गता परिचयपत्रको त्यांक, 
• अपाङ्गता सिन्िय समिमतको मनणयय, 
• िचयको िापदण्ड ।  

२.३.१.४ आमथयक िषय २०७७/०७८ का काययक्रिहरूको प्रगमत विििण 
२.३.१.४.१ िखु्य वक्रयाकलापहरू 

• अपाङ्गता भएका व्यजिहरूलाई सहायक साििी वितिण, 
• अपाङ्गता भएका व्यजिहरूका उत्कृष्ट संिक्षकलाई सम्िान, 
• अपाङ्गता भएका व्यजिलाइ जििीकोपाियन काययक्रिका लामग िािा पैंचो काययक्रि, 
• अपाङ्गता सम्िन्धी जिष्ट भाषाको फ्लेक्स चाटय वितिण । 

 

 

 

िडा क्र. स क िगय ि िगय ग िगय घ िगय 
१ २ ९ ५ १ 

२ ६ १७ ९ ३ 

३ ४ १३ १० ६ 

४ ११ १२ ७ १० 

५ ३ १४ १२ १ 

६ २ ८ ३ २ 

७ १ २ ७ ७ 

८ ८ ५ ४ १ 

९ ४ ९ ९ २ 

िम्िा ४१ ८९ ६६ ३३ 
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२.३.१.४.२ काययक्रिगत भौमतक तथा विमतय प्रगमतको अिस्था 

२.३.१.५ काययक्रि कायायन्ियनका सबल पक्ष, सधुािात्िक पक्ष ि सधुािका उपायहरू 
सबल पक्ष 
• कोमभड १९ को िहािािीिा पमन अपाङ्गता भएका पायक पने िाउँिा (घि-घििा गएि अपाङ्गता परिचय  

पत्र वितिण, 
• अपाङ्गता भएका व्यजिहरूलाई सहायक साििी वितिण, 
• मनयमित अपाङ्गता सिन्िय समिमतको बैिक बसी मनणयय, 
• ९ िटा िडािा अपाङ्गता भएका व्यजिहरूको त्याकं तयािी, 
• अपाङ्गता भएका व्यजिलाई सहायक  साििी वितिण, 
• १ िनाले दोभाषे तामलि प्राप्त । 

सधुािात्िक पक्ष 
• अपाङ्गता भएका व्यजिलाइ सीपिलुक तामलि द्ददन,ु 
• िीविकोपाियनका लामग िाताििण मसियना गनुय, 
• सिाििा सकािात्िक सोचको विकास गनुय, 
• िागरूक िनाउन ुपने,( िाया ि विचिाको पात्र िन्न  नहनुे) 

सिस्या सिाधानका उपायहरू 
• अपाङ्गता भएका व्यजिलाइ सीपिलुक तामलि द्ददने, 
• िीविकोपाियनका लामग िाताििण मसियना गने, 
• सिाििा सकािात्िक सोचको विकास गने, 
• अपाङ्गता सम्िन्धी काययविमध मनिायण गने। 

२.३.२ िवहला तथा िालिामलका काययक्रिको प्रगमत विििण 
क्र.स. काययक्रिको नाि इकाइ परििाण बिेट रु. िचय िकि रु. िचय प्रमतित कैवफयत 

१ अन्तिाविय नािी द्ददिस पटक १ ९०००० ७५,५०० ८३.८९  

२ िवहला  मसप विकास तथा 
अयअियन काययक्रि 

पटक १ १५०००० १,४९,१०० ९९.४ १नं.िडािा 
प्रविमध 
हस्तान्तिण 

क्र.सं. काययक्रिको नाि इकाइ परििाण िम्िा िकि िचय िकि िचय प्रमतित 
१ अन्तिाविय अपाङ्गता द्ददिस उत्कृष्ट 

संिक्षकलाई सम्िान 

पटक १ १,००,००० ६५,५००/- ६५.५ 

२ सािदुावयक तथा संस्थागत विद्यालयिा 
सभ्य भाषाको फ्लेक्स चाटय वितिण 

िटा १ २५००० २४,७५०/- ९९ 

३ सहायक साििीको वितिण िना १ १००००० ९८,९१०/- ९८.९१ 

४ अपांगका लामग जििीकोपाियन काययक्रि 
बाख्रा पैंचो काययक्रि 

िना १ ४,१६,००० ४,१५,५००/- ९९.८८ 

 िम्िा   ६४१००० ६,०४,६६०/- ९४.३३ 
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क्र.स. काययक्रिको नाि इकाइ परििाण बिेट रु. िचय िकि रु. िचय प्रमतित कैवफयत 

३ पिम्पिागत सांस्कृमतक नतृ्य 
संिक्षण एिं प्रिधयन काययक्रि 

पटक १ २००००० १,७४,५४५ ८७.२७  

४ विपन्न दमलत यिुाहरूकालामग 
मसपविकास  तामलि काययक्रि 

पटक १ २००००० ५९,५६६ २९.७८  

५ बालकलि तथा बालसञ्जालको 
क्षिता अमभिृवि काययक्रि 

  १५०००० ११३६७५ ७५.७८  

४ संस्कृती संिक्षण काययक्रि पटक १ ३००००० ० ०  

५ िेष्ठ नागिीक सम्िान 
काययक्रि 

पटक १ ५००००० ० ०  

६ नौिती बािा संिक्षण 
काययक्रि दिकाङ 

पटक १ १५००० ० ०  

 

७ 
अनभुि संगालो प्रकािन 
काययक्रि 

पटक १ ५०००० ० ०  

८ पिम्पिागत पेिा व्यिसाय 
प्रिधयन काययक्रि 

पटक १ १५०००० १००००० ६६.६७  

९ आद्ददिासी िनिाती सम्बन्धी 
काययक्रि 

पटक १ ५००००० २१३८४० ४२.७७  

१० िनोपिाििय सेिा पटक १ ५०००० ० ०  

११ बालबामलकाको जस्थमतपत्र 
पवहचान काययक्रि 

पटक १ ५०००० ० ०  

१२ न्यावयक समिमतका पदामधकािी 
तथा िेलमिलाप समिमत गिन 
तथा िेलमिलाप कतायहरूलाइ 
क्षिता अमभिृवि काययक्रि 

पटक १ ६००००० ० ०  

१३ िवहला संिाल गिन तथा 
मसप विकास काययक्रि 

पटक १ १५०००० ० ०  

१४ िवहलाहरूका लामग मसप 
विकास तामलि काययक्रि 

पटक १ २५०००० ० ०  

१५ वहंसा सम्िन्धी १६द्ददने 
काययक्रि 

पटक १ १००००० ० ०  

१६ िातीय सवहष्णुता तथा िातीय 
सद्भाि काययक्रि 

पटक १ २००००० ० ०  

१७ वहंसािा पिेका िवहलालाइ 
सहायता काययक्रि 

पटक १ १००००० ० ०  

१८ सािाजिक विभेद अन्त्यका 
लामग िसजिकिण काययक्रि 

पटक १ १००००० ० ०  
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पनुश्चः लैमगक सिानता तथा सािाजिक सिािेिीकिण तफय  विमनयोजित बिेट रू ४६,८१,०००/- िा रू. 
१६,४०,८८६/- (३५.०५ प्रमतित) िचय भएको  छ । 

२.३.३ मनष्कषय 
अन्त्यिा यस आ.ि.िा कोिोना संक्रिणका कािण काययक्रि पूणय रूपिा संचालन गनय नसवकएको, साथै संचालन 
गरिएको काययक्रििाट तामलि प्राप्त भएपमछ कािको मनिन्तितािा किी देजिएकोले, िागको आधाििा तामलि 
काययक्रि संकलन  गिी सोही अनसुाि काययक्रि संचालन गनुयपने देजिन्छ ।  

२.४ सािाजिक सिुक्षा तथा पंिीकिण िािा 
२.४.१ पषृ्ठभमूि 
२.४.१.१ सािाजिक सिुक्षा  

िामनस सवक्रय िीिन यापन गिीिहेका बेलािा होस ् या असि अिस्थािा होस उसका आधािभूत िानिीय 
आिश्यकताहरु पूिा हनुे समुनजश्चतता हनु ु नै सािाजिक सिुक्षा हो ।यस वकमसिबाट प्रदान गरिंदै आएको 
सािाजिक सिुक्षा भत्ता देिैभरिका विमभन्न िगयका लाभिाही सिूहहरुलाई धनी-गिीब, वििेष के्षत्र आद्ददिा लजक्षत 
नगिी सिान रुपिा लागू गरिएकोले यो बढी सियव्यापी  प्रकृमतको छ ।हाल नेपाल सिकािले देिभि िखु्य 
सातिटा लजक्षत सिहुहरुलाई विमभन्न दििा भत्ता वितिण गिीिहेको छ । बृि, दमलत, अपाङ्ग, लोपोन्ििु, विधिा, 
एकल िवहला ि दमलत तथा वपछमडएका के्षत्रका बालबामलका िस्ता उच्च िोजिििा िहनसक्ने सिहु प्रत्यक्ष 
लाभाजन्ित हनुे काययक्रि भएकोले यो नेपाल सिकािको अत्यन्त लोकवप्रय काययक्रि  हो । ितयिानसन्दभयिा गृह 
िन्त्रालय अन्र्तगत िाविय परिचयपत्र तथा पञ्जीकिण विभागले यसको कायय जिम्िेिािी सम्हाल्दै आएको छ 
।यस मभिाद नगिपामलकाले पमन सािाजिक सिुक्षा भत्ता वितिण गदै आईिहेको छ ।सािाजिक सिुक्षा भत्ता 
वितिणलाई २०७७ सालबाट बैङ्कीङ प्रणालीिा लमगएको छ । 

सािाजिक सिुक्षा भत्ता दि 

क्र.सं. सािजिक सिुक्षाको वकमसि िामसक भत्ता दि (रु.) 
१ िेष्ठ नागिीक भत्ता (दमलत) २००० 

२ िेष्ठ नागिीक एकल िवहला २००० 

३ िेष्ठ नागिीक भत्ता(७०बषयिामथ) ३००० 

४ िेष्ठ नागिीक क्षेत्र तोवकएको २००० 

५ अपाङ्गता भत्ता (क बगय) ३००० 

६ ि बगय (आमथयक सहायता) १६०० 

७ विधिा (आमथयक सहायता) २००० 

८ लोपोन्ििु िामत ३००० 

९   बाल पोषण भत्ता ४०० 

२.४.२ उद्दशे्य  

➢ आ ि 077/78 को प्रगमतको अिस्था िानकािी गिाउन,ु  

➢ काययक्रि कायायन्ियनिा भोमगएका सिस्याहरु पवहचान गनुय,  

➢ नागिीक सबैिा सािाजिक सिुक्षा तथा पञ्जीकिणको िानकािी गिाउन, 
➢ सबै िडाहरुिा व्यजिगत घटना दताय ि सािाजिक सिुक्षा Online गिाउन, 
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➢ २०८० सम्ििा ित प्रमतित व्यजिगत घटना दताय सम्पन् न गिाउने ।  

२.४.३ विद्यिान अिस्था  

➢ िाविय परिचयपत्र तथा पजञ् िकिण विभागले िटाएको कियचािीहरु ३ िना िहेको छ, 
➢ एि.आई.एस. अपिेटि २ िना, 
➢ वफल्ड सहायक १ िना,  

➢ हाल िहेको कियचािी २ िना एि.आई.एस. अपिेटि । 

२.४.१.२ पंजिकिण  

िाज्यिा बसोबास गने प्रत्येक व्यजिका िहत्िपूणय व्यजिगत घटनाहरुलाई आमधकारिक रुपिा िेकडय िाख्नलुाई 
व्यजिगत घटनादताय भमनन्छ । हाम्रो देििा भने िन्ि, ितृ्य,ु वििाह, बसाईंसिाई ि सम्बन्धविच्छेद गिी पाँच 
वकमसिका घटनाहरुलाई मलइन्छ ।यसअन्तगयत सम्बजन्धत कायायलयहरुले िेकडय िाख्ने, भण्डािण गने, उपयोग तथा 
वितिणसम्बन्धी काययहरु गदयछन ्।नेपालिा व्यजिगत घटना दताय सम्बन्धिा “िन्ि, ितृ्य ुतथा अन्य व्यजिगत 
घटना (दताय गने) ऐन, २०३३” आएपमछ २०३४ बैिाि १ गतेदेजि १० जिल्लाबाट िरुु गिी १७ चिणिा 
विस्ताि गरिंदै २०४७ बैिाि १ बाट नेपालभि लागू भएको हो । िरुुिा गृहपञ्चायत िन्त्रालयअन्तगयत िही 
जिल्ला प्रिासन काययलयिाफय त यस कायय गरिंदै आएकोिा २०५० श्रािणबाट स्थानीय विकास िन्त्रालयको 
पञ्जीकिण िािाबाट सञ्चालन हनु थालेको हो ।हामसल गनेतफय  विभाग वक्रयािील छ । घटनादताय काययक्रि 
विभागको सवक्रयतािा स्थानीय तहहरुिाफय त MIS Online िा आधारित गने काययक्रि विस्तारित छ िसले 
चामलस प्रमतितभन्दा बढी िना संख्या ओगटेको छ । 
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व्यजिगत घटना दताय सम्बजन्ध विििण 

मभिाद नगिपामलकाको व्यजिगत घटना दतायको विििण देहायअनसुािको तामलकािा देिाइएको छ M 
व्यजिगत घटना दतायको प्रमतिेदन 

 

 िडा 
नं. 

िन्ि ितृ्य ु सम्बन्ध मबच्छेद वििाह बसाई सिी आएको बसाई सिी िान े बेिारिसे िम्िा 
परुूष िवहला तेश्रो मलङ्ग िम्िा परुूष िवहला तेश्रो मलङ्ग िम्िा िम्िा िम्िा दताय संख्या सदस्यको संख्या दताय संख्या सदस्यको संख्या िम्िा 
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२.४.३.१ सािाजिक सिुक्षा सम्बजन्ध विििण 

मभिाद नगिपामलकाको सािाजिक सिुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभिाहीको विििण देहायअनसुािको तामलकािा देिाइएको छ 

प्रथि चौिामसक 

दोस्रो चौिामसक 

िडा 
नं. 

िेष्ठ नागिीक 
भत्ता(७०बषयिामथ) 

िेष्ठ नागिीक भत्ता 
(दमलत) 

िेष्ठ नागिीक एकल 
िवहला 

विधिा (आमथयक 
सहायता) 

क बगय 
ि बगय (आमथयक 

सहायता) 
दमलत बालबामलका िम्िा 

संख्या िकि संख्या िकि संख्या िकि संख्या िकि 
सं
ख्या 

िकि संख्या िकि संख्या िकि संख्या िकि 
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िेष्ठ नागिीक भत्ता 
(दमलत) 

िेष्ठ नागिीक एकल 
िवहला 

विधिा (आमथयक 
सहायता) 

क बगय 
ि बगय (आमथयक 

सहायता) 
दमलत बालबामलका िम्िा 

संख्या िकि संख्या िकि संख्या िकि संख्या िकि संख्या िकि संख्या िकि संख्या िकि संख्या िकि 
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िडा 
नं. 

िेष्ठ नागिीक 
भत्ता(७०बषयिामथ) 

िेष्ठ नागिीक भत्ता 
(दमलत) 

िेष्ठ नागिीक एकल 
िवहला 

विधिा (आमथयक 
सहायता) 

क बगय 
ि बगय (आमथयक 

सहायता) 
दमलत बालबामलका िम्िा 

संख्या िकि संख्या िकि संख्या िकि संख्या िकि 
सं
ख्या 

िकि संख्या िकि संख्या िकि संख्या िकि 
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तेस्रो चौिामसक 

िडा 
नं. 

िेष्ठ नागिीक 
भत्ता(७०बषयिामथ) 

िेष्ठ नागिीक भत्ता 
(दमलत) 

िेष्ठ नागिीक एकल 
िवहला 

विधिा (आमथयक 
सहायता) 

क बगय 
ि बगय (आमथयक 

सहायता) 
दमलत बालबामलका िम्िा 
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२.४.३.२ मडजिटाइिेसन 

दताय वकताब प्रिाजणकिण फािि (सबै िडा) 
घटना दताय विििण दताय वकताििा िकेका 

घटना दताय संख्या 
मडजिटाइि गिेको 
िम्िा दताय संख्या 

मडजिटाइि हनु नसकेका मबििण 

अक्षि नबजुझने अपणुय मबबिण 

िन्ि 25733 24403 191 1138 

ितृ्य ु 5095 4755 93 246 

सम्बन्ध मबच्छेद 63 53 0 10 

मबबाह 9277 8899 200 175 

बसाई सिाई 1888 1823 3 63 

िडा नं .१ 
 घटना दताय विििण  दताय वकताििा िकेका 

घटना दताय संख्या 
 मडजिटाइि गिेको 
िम्िा दताय संख्या 

मडजिटाइि हनु नसकेका मबििणको संख्या 
अक्षि नबजुझने अपणुय विििण 

िन्ि 3008 2978 15 22 

ितृ्य ु 568 564 1 3 

सम्बन्ध मबच्छेद 8 3 0 5 

मबबाह 902 897 0 5 

बसाई सिाई 910 291 1 18 

िडा नं . २ 

 घटना दताय विििण  दताय वकताििा िकेका 
घटना दताय संख्या 

 मडजिटाइि गिेको 
िम्िा दताय संख्या 

मडजिटाइि हनु नसकेका मबििणको संख्या 
अक्षि नबजुझने अपणुय विििण 

िन्ि 4395 4357 1 37 

ितृ्य ु 1196 1041 37 118 

सम्बन्ध मबच्छेद 5 4 0 1 

मबबाह 1791 1701 0 91 

बसाई सिाई 214 205 0 9 
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िडा नं. ३ 

 घटना दताय विििण  दताय वकताििा िकेका 
घटना दताय संख्या 

 मडजिटाइि गिेको 
िम्िा दताय संख्या 

मडजिटाइि हनु नसकेका मबििणको संख्या 
अक्षि नबजुझने अपणुय विििण 

िन्ि 185 184 0 1 

ितृ्य ु 61 61 0 0 

सम्बन्ध मबच्छेद 6 5 0 1 

मबबाह 68 68 0 0 

बसाई सिाई 23 23 0 0 

िडा नं. ४ 

घटना दताय विििण  दताय वकताििा िकेका 
घटना दताय संख्या 

 मडजिटाइि गिेको 
िम्िा दताय संख्या 

मडजिटाइि हनु नसकेका मबििणको संख्या 
अक्षि नबजुझने अपणुय विििण 

िन्ि 7051 6410 34 606 

ितृ्य ु 1102 1034 4 64 

सम्बन्ध मबच्छेद 15 14 0 1 

मबबाह 2521 2302 176 41 

बसाई सिाई 374 370 2 2 

िडा नं.  ५ 

घटना दताय विििण  दताय वकताििा िकेका 
घटना दताय संख्या 

मडजिटाइि गिेको 
िम्िा दताय संख्या 

मडजिटाइि हनु नसकेका मबििणको संख्या 
अक्षि नबजुझने अपणुय विििण 

िन्ि 265 260 0 0 

ितृ्य ु 88 87 0 1 

सम्बन्ध मबच्छेद 3 3 0 0 

मबबाह 157 157 0 0 

बसाई सिाई 69 69 0 0 
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िडा नं.  ६ 

 घटना दताय विििण दताय वकताििा िकेका 
घटना दताय संख्या 

मडजिटाइि गिेको 
िम्िा दताय संख्या 

मडजिटाइि हनु नसकेका मबििणको संख्या 
अक्षि नबजुझने अपणुय विििण 

िन्ि 4096 3979 62 55 

ितृ्य ु 722 702 10 10 

सम्बन्ध मबच्छेद 9 9 0 0 

मबबाह 1518 1491 17 10 

बसाई सिाई 620 589 0 31 

िडा नं . ७ 

घटना दताय विििण दताय वकताििा िकेका 
घटना दताय संख्या 

मडजिटाइि गिेको 
िम्िा दताय संख्या 

मडजिटाइि हनु नसकेका मबििणको संख्या 
अक्षि नबजुझने अपणुय विििण 

िन्ि 191 189 1 1 

ितृ्य ु 51 42 0 9 

सम्बन्ध मबच्छेद 2 2 0 0 

मबबाह 62 59 1 0 

बसाई सिाई 13 12 0 1 

िडा नं . ८ 

घटना दताय विििण  दताय वकताििा िकेका 
घटना दताय संख्या 

 मडजिटाइि गिेको 
िम्िा दताय संख्या 

मडजिटाइि हनु नसकेका मबििणको संख्या 
अक्षि नबजुझने अपणुय विििण 

िन्ि 3975 3479 78 416 

ितृ्य ु 626 625 1 0 

सम्बन्ध मबच्छेद 2 2 0 0 

मबबाह 973 943 2 28 

बसाई सिाई 50 50 0 0 
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िडा नं. ९ 

  

घटना दताय विििण  दताय वकताििा िकेका 
घटना दताय संख्या 

 मडजिटाइि गिेको 
िम्िा दताय संख्या 

मडजिटाइि हनु नसकेका मबििणको संख्या 
अक्षि नबजुझने अपणुय विििण 

िन्ि 2567 2567 0 0 

ितृ्य ु 681 599 40 42 

सम्बन्ध मबच्छेद 13 11 0 2 

मबबाह 1285 1281 4 0 

बसाई सिाई 215 214 0 1 

२.४.४ िावषयक सिवष्टगत बिेट ि िचयको अिस्था  

आमथयक िषय २०७७/०७८ व्यजिगत घटना दताय वकताब मडिीटाईििेनका लामग पिाििय सेिा  / व्षजिगत 
घटना दताय तथा सािाजिक सिुक्षा व्यिस्थापन सचुना प्रणाली सञ्चालानाथय िडा कायायलयहरुको लामग डेक्सटप 
कम््यटुि वप्रन्टि स्क्यानि तथा ४G wireless Don िािातफय  विमभन्न जिषयकहरूको बिेट ि वित्तीय प्रगमतको 
सिवष्टगत अिस्थालाइय देहायको तामलकािा प्रस्ततु गरिएको छ : 

िावषयक सिवष्टगत बिेट ि िचयको जस्थमत  

मस.नं. 
बिेट 
उपिीषयक 

बिेट उपिीषयकको नाि 
िावषयक बिेट 
रु. 

िावषयक िचय 
िकि रु. 

विजत्तय 
प्रगमत  

१ २२५२२ 
व्यजिगत घटना दताय वकताब 
मडिीटाईिेिनका लामग पिाििय सेिा   

३८४००० ३५८५४२ ९३.३७ 

२  ३११२२ 

व्षजिगत घटना दताय तथा सािाजिक सिुक्षा 
व्यिस्थापन सचुना प्रणाली सञ्चालानाथय िडा 
कायायलयहरुको लामग डेक्सटप कम््यटुि 
वप्रन्टि स्क्यानि तथा ४G wireless Don 

६३०००० ६२५७९४ ९९.३३ 

  िम्िा   १०१४००० ९८४३३६ ९७.०७ 

२.४.५ सञ्चालन हनु नसकेका योिना काययक्रिहरु  

मस न योिना काययक्रिको नाि  बिेट सञ्चालन हनु नसक्नकुो कािण 

१ घटना दताय तथा सािाजिक सिुक्षा दताय जिविि 
सञ्चालन 

५८६००० कोमभड १९ 
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२.४.६ मनष्कषय  

कोमभड १९ को िहािािीका कािणबाट असहि अिस्थाका सिृना भएता पमन आ.ि. २०७७।०७८ िा 
मडजिटाइिसेन कायय सम्पन् न भयो । घटना दताय तथा सािाजिक सिुक्षा दताय जिविि सञ्चालन गने प्रयास गदाय 
गदै पमन कोमभडको कािणले असफल भयो । 

३. भौमतक पूिायधाि विकास क्षते्र 

३.१ योिना िािा 
३.१.1. पषृ्ठभमूि 

मभिाद नगिपामलका स्थापना पश् चात विमभन्न िािाहरुिाट सेिा प्रिाहहरु िध्ये योिना तथा काययक्रि संचालन 
गनयको लामग योिना िािाको व्यिस्था गिी नगिसभा एिं नगिकाययपामलकाको िैिकिाट मनणयय भएका योिना 
तथा काययक्रि लगायत विकास मनिायणका काययहरु यस िािािाट संचालन गदै आइिहेको छ । मभिाद 
नगिपामलका स्थापना पश्चात भौमतक पूिायधाि विकास मनिायणको के्षत्रलाई उच्च प्राथमिकतािा िाजि िुलो लगानी 
गिी नगिका िखु्य सडक तथा मभिाद ििाि के्षत्रिा अमधकांि सडकहरु कालोपते्र भएको छ । भौमतक 
पूिायधाि मनिायणको के्षत्रगत विकासको लामग संघीय सिकािका विमभन् न िापदण्ड तथा नगििाट सिेत सोही 
ििोजििका िापदण्डहरु तयाि गिी सोवह बिोजिि योिना तथा काययक्रिहरु संचालन भएको छ । संजघय 
सिकाि तथा प्रदेि सिकािबाट प्राप्त भएका सिपिुक अनदुान, वििेष अनदुान तथा सियत अनदुान तफय का 
काययक्रि तथा नगिसभा, नगिकाययपामलकाबाट स्िीकृत योिना तथा काययक्रिहरुको प्रभािकािीरुपिा संचालन 
गने िखु्य दावयत्ि योिना िािाको िहेको छ  । यसै सन्दभयिा आमथयक िषय 2077/078 िा नगिसभा एिं 
नगिकाययपामलकािाट स्िीकृत तथा संघीय सिकाि ि प्रदेि सिकाि िाफय त प्राप्त ििटेिाट योिना िािा िाफय त 
संचालन गिीएका योिना तथा काययक्रिहरुको प्रगमत ि प्रभािकािीरुपिा संचालन गनय गिीएका प्रयासहरु, 
कायायन्ियनका क्रििा आइपिेका सिस्याहरु सिते सिािेि गिी आमथयक िषय २०७७/०७८ को िावषयक प्रगमत 
प्रमतिदेन तयाि गरिएको छ । 

३.१.2 बावषयक काययक्रिको उद्दशे्य 
• पूिायधाि विकास मनिायणको लामग स्िीकृत ििेटिाट प्रभािकािीरुपिा योिना तथा काययक्रि संचालन 
गनुय/गिाउन ु, 

• स्थानीयस्तििा िोिगािी सिृना हनुे गिी आि उपभोिाहरुलाई प्रतक्ष्य लाभ हनुे गिी काययक्रि 
कायायन्ियन गनुय , 
• पूिायधाि विकासका के्षत्रगत विकासिा टेिा पयुायउन ु, 

• योिना तथा काययक्रिहरुको भौमतक तथा आमथयक प्रगमतको अिस्था बोध गिाउन ु, 

• आगािी आमथयक िषयको लामग योिना तथा काययक्रि छनौट तथा कायायन्ियन गनय सहयोग  गने । 
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३.१.3 विद्यिान अिस्था 
योिना िािािा कियचािीहरुको अभाि भइिहेको विद्यिान अिस्थािा सीमित कियचािीहरुिाट िािाको काययहरु 
गिीिहन ुपिेको छ । िडा कायायलयहरुिा पमन कियचािीको अभािले योिना तथा काययक्रिहरु संचालन तथा 
कायायन्ियन हनुे चिणिा उपभोिाहरुलाई असहि भइिहेको पाइएको छ । नगिसभाबाट स्िीकृत िावषयक 
योिना पजुस्तका तयाि गिी िडागत योिना ि नगिपामलका केन्र गिी योिना तथा बिेट विमनयोिन गने 
गरिएको छ भन े योिना तथा काययक्रि कायायन्ियन तामलका स्िीकृत गिी योिना तथा काययक्रिहरुको 
विमनयोजित बिेटको आधाििा कायायन्ियन तामलका अनसुाि योिना सम्पन्न गनुयपने अिमध तोवक योिनाहरु 
कायायन्ियन गने गरिएको छ । स्िीकृत योिनाहरुको विमनयोजित बिेटका आधाििा रु. 5 लाि सम्िको िडा 
कायायलयिा नै सम्झौता गने गरिएको छ भने ५ लाि भन्दा िवढ लागतका योिनाहरु नगिपामलकािा सम्झौता 
गिी कायायन्ियन हनुे व्यिस्था मिलाइएको छ । नगिको बिाि के्षत्रिा लागत सहभामगतािा सडक कालोपते्र 
लगायतका अन्य योिनाहरु संचालन भइिहेको हुँदा िामिण भेगिा भन्दा बिाि के्षत्रिा विकास मनिायणले गमत 
मतव्रता मलएको छ भने िािीण भेगहरुिा पमन लागत सहभामगताको योिना तथा काययक्रिहरु संचालन गने क्रि 
िवढिहेको अिस्था िहेको छ । 

३.१.4 काययक्रि कायायन्ियन गदाय अपनाईएका आधाि तथा प्रवक्रयाहरु 

• स्िीकृत बावषयक नगि विकास योिना पजुस्तका, 
• योिना तथा काययक्रि कायायन्ियन तामलका, 
• नगिसभािाट स्िीकृत योिना तथा काययक्रिहरु, 

• नगिसभा तथा नगिकाययपामलकाबाट भएका मनणययहरु,  

• मभिाद नगिपामलकाको िचयको िापदण्ड, २०७६ 

• मभिाद नगिपामलकाको उपभोिा समिमत गिन, परिचालन तथा व्यिस्थापन काययविमध,2075 

• मभिाद नगिपामलकाको नगि यातायत गरुुयोिना, 
• साियिमनक िरिद ऐन, 2063 ि साियिमनक िरिद मनयिािली, 2064 

• संघ तथा प्रदेििाट प्राप्त िागयमनदेिनहरु । 

३.१.5 िावषयक सिवष्टगत बिेट ि िचयको अिस्था 
मस.नं. बिेट उपजिषयकको नाि िावषयक बिेट रु. 

हिाििा 
बावषयक िचय िकि रु. 

हिाििा 
विजत्तय प्रगमत 

 

1 नगितफय को आन्तरिक स्रोत (सिानीकिण 
तथा िािश् ि बाँडफाँड) 

11८८६३.८६४ 848९६.२०१ 7१.४२ 

२ स्थानीय पूिायधाि विकास साझेदािी काययक्रि 7140 6833.861 95.71 

३ प्रदेि सिकािबाट  हस्तान्तरित काययक्रि 
(िसतय अनदुान) 

१८५०० ११५६७.88 62.53 
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मस.नं. बिेट उपजिषयकको नाि िावषयक बिेट रु. 
हिाििा 

बावषयक िचय िकि रु. 
हिाििा 

विजत्तय प्रगमत 
 

4 प्रदेि सिकाि सिपिुक अनदुान 5000 0 0 
5 संघीय सिकाि सिपिुक अनदुान 5000 5000 100 
6 संजघय सिकािबाट हस्तान्तरित काययक्रि 

िसतय अनदुान 
34030 12904.759 37.92 

 िम्िा 18८५33.864 121२०२.७०१ 6४.२८ 

३.१.6 िावषयक काययक्रिको भौमतक तथा वित्तीय प्रगमत  

आमथयक िषय 2077/78 योिना िािा िाफय त संचालन भएका योिना तथा काययक्रिहरुको भौमतक तथा 
विजत्तय प्रगमतको अिस्थालाई देहाय ििोजिि प्रस्ततु गरिएको छः  

अ) नगितफय को आन्तरिक स्रोत (सिानीकिण तथा िािश् ि बाँडफाँड) तफय का योिना तथा काययक्रिहरुको 
प्रगमतः 

1. सातौ, आिौ नगिसभा ि एकिषु्ठ जिषयकको नगिकाययपामलकािाट स्िीकृत योिनाहरु िध्ये योिना 
िािािाट संचामलत 

 नगिको ििेटिाटः विमनयोजित रु. 11,८८,63,864।- 
 िचय रु. 8,48,९६,२०१।- 

 िौज्दात रु. 3,३९,६७,६६३।- 
 नगिसभािाट स्िीकृत योिना संख्याः ३७  

 एकिषु्ठ जिषयकिाट भएका योिना संख्याः ११३ 

 िम्िा स्िीकृत योिना संख्याः १५० 

 कायायन्ियन भएको संख्याः 1४४ 

 कायायन्ियन नभएकोः 6 

 विमनयोिन िध्ये िचय प्रमतितः 71.४२ 

2. नगितफय को योिना िािािाट संचामलत क्षते्रगत विििण 

 सडक (वपच, ढलान, स्तिोन् नती ) तफय का योिनाः ६४ िटा 
 िचय रु ३,१७,३०,०२२। 

 भिन (संस्थागत, सािदुावयक) तफय का योिनाः ३५ िटा 
 िचय रु ३,६७,९३,८८८। 

 िानेपानी तथा सिसफाइ (िियत, एकघि एक धािा,पाइप) तफय का योिनाः १९ िटा 
 िचय रु ५६,४२,६५५। 

 धामियक, संस्कृमत संिक्षण तथा पययटन के्षत्र विकास तफय का योिनाः १६ िटा 
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 िचय रु ५४,५२,६९९। 

 अन्य (पिाििय, तामलि लगायत) योिना संख्याः १० िटा 
 िचय रु ५२,७८,०१९। 

आ) नगितफय को आन्तरिक स्रोत (सिानीकिण तथा िािश् ि बाडँफाडँ ) तफय का  योिना तथा 
काययक्रिहरुको प्रगमत 

1. एकिषु्ठ विमनयोिन भएका जिषयकहरुिाट नगिकाययपामलकाबाट विमनयोिन गिी योिना िाििाट 
संचालन भएका योिनाहरु 

 लागत सहभामगता जिषयकः २१ िटा योिना 
 आद्ददिासी िनिाती सम्िन्धी काययक्रिः २ िटा 
 पिम्पिागत पेिा व्यिसाय प्रिियनः ८ िना 
 अन्य िानेपानी योिनाहरुः 8 िटा 
 नगिकाययपामलकाको मनणयय अनसुाि सडक भौमतक पूिायधाि मनिायण िियत सधुाि जिषयकिाटः 
 ४३ िटा 
 कोिोना संक्रिण िोकथाि मनयन्त्रण जिषयकिाटः 2 िटा 
 िडा नं ३ ि ४ को िडा कायायलय भिन मनिायण जिषयकः २ िटा 
 विपद व्यिस्थापन कोष जिषयकः ११ िटा 
 सिपिुक योिनाहरुः ३ िटा 
 मडवपआि लगायत पूजिगत पिािियिाटः 2 िटा 
 कम््यटुि सफ्टियेि मनिायण/िरिदिाटः १ िटा 
 यिुा लजक्षत सीप विकास तामलििाटः २ िटा 
 मनमियत साियिमनक सम्पत्ती िियत सधुाििाटः 5 िटा 
 न.पा. ि िडा कायायलयको भिन मनिायण/िरिदः 2 िटा 
 पजुिगत सधुाि िचय साियिमनक मनिायणिाटः 1 िटा 
 कुल िम्िा स्िीकृत योिनाहरुः ११३ िटा 
 कायायन्ियन भएका योिनाहरुः ११० िटा, संचालन नभएकाः ३ िटा 
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इ) सजघय सिकािबाट हस्तान्तरित काययक्रिहरुको प्रगमत 

संघीय सिकाििाट हस्तान्तरित काययक्रि                           बिेट रु हिाििा  

मस.न. योिनाको नाि 

इकाई
 

भौमतक वित्तीय 

लक्ष्य 

प्रगमत
 

प्रगमत 
 

िावषयक बिेट िावषयक िचय िचय % 

 

1 

समतकोट, डाँडािोि क्षेत्र 
पययटन पूिायधाि मनिायण 
योिना 

 

िजन्दि ,िेमलङ, 

ट्रस, मसढी  

सम्पन् न
 

 

1000 907.288 90.73 

2 एकीकृत स्िास््य पूिायधाि 
विकास काययक्रि 

 

२ 

  

32330 ११९९७.४७१ ३७.१२ 

२.1 15 िैय्याको आधािभतु 
अस्पताल मनिायण 

 

पेश्की िकि 
भिुानी भएको 

क
ाि हदुै

 

 

सम्झौता 
115209.963 

9999 

 

2.2 15 िैय्याको आधािभतु 
अस्पताल मडवपआि 
(कजन्टन्िेन्सीबाट) 

 

मडवपआि सम्पन्न
 

 

1998.471 1998.471 

 

ई)   संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित काययक्रि (सिपिुक अनदुान) तफय को योिना तथा काययक्रिहरुको प्रगती 
ििेट रु हिाििा 

मस.नं. वक्रयाकलाप/योिनाको नाि इकाई 
भौमतक वित्तीय 

लक्ष्य प्रगमत प्रगमत % िावषयक बिेट िावषयक िचय िचय % 
1. मभ.सी.नेत्र बहादिु िोटििागय 1 कालोपते्र   5000 5000 100 

उ) प्रदेि सिकािबाट  हस्तान्तरित काययक्रि (िसतय अनदुान) तफय को योिना तथा काययक्रिहरुको प्रगमतः 
ििेट रु हिाििा 

मस.नं. वक्रयाकलाप/योिनाको नाि 
भौमतक वित्तीय 

लक्ष्य प्रगमत प्रगमत % िावषयक बिेट िावषयक िचय िचय % 
1. जचहानडाँडा िोहोरिया मसिगफुा सडक 

क्रिागत 
कालोपते्र  50 5000 0 0 
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ऊ) प्रदेि सिकािबाट  हस्तान्तरित काययक्रि (िसतय अनदुान) तफय को योिना तथा काययक्रिहरुको प्रगमतः 
ििेट रु हिाििा 

 
मस.न. 

योिनाको नाि भौमतक वित्तीय कैवफयत 

लक्ष्य 

प्रगमत
 

प्रगमत % िावषयक बिेट िावषयक िचय िचय % 
 

1 फुलबािी विरुिाटाि 
िोटििागय (जिलाङ्ग-
कोटथि-िौपानी 

ढलान, नाला, 
कवटङ,िाल 

सम्पन् न
 

100 

5000 2395.109 47.90 िेक्काबाट 

2 ििपोििी पाथदी सडक ढलान, नाला, 
कवटङ, िाल 

क
ाि हदुै

 

80 
5000 1006.637 20.13 िेक्काबाट 

3 ति ुछोि मध मभिाद-6 
भिन मनिायण 

भिन मनिायण 

सम्पन् न
 

100 
2000 1892.621 94.63 

 

4 ज्ञानी आिा सिूह भिन 
तथा िोटििागय मनिायण 

भिन/ बाटो 
ढलान 

सम्पन् न
 

 
2000 1899.181 94.96 

 

5 बिन्छागा िोटििागय 
मभिाद-4 

नयाँ ट्रयाक 
सम्पन् न

 
 

1000 975 97.50  

6 मिछुलुयङ धािादी 
िानेपानी भिनको 
पवहिो मनयन्त्रण ि 
संिक्षण 

रिटेमनङ बाल 
मनिायण 

सम्पन् न
 

 1000 961.834 96.18  

7 मभिाद िंगिाला (नाला 
मनिायण) 

नाला मनिायण 

सम्पन् न
 

 2500 2437.5 97.5  

 
िम्िा 

  
 18500 11567.882 62.53  

ऋ) स्थानीय पूिायधाि विकास साझेदािी काययक्रि तफय को योिना तथा काययक्रिहरुको प्रगमतः 
ििेट रु हिाििा 

मस.नं. वक्रयाकलाप/योिनाको नाि इकाई 

भौमतक वित्तीय 

लक्ष्य प्रगमत प्रगमत 
% 

िावषयक 
बिेट 

िावषयक िचय िचय % 

1 उत्ति दजक्षण िोटि िागयको 
छाजब्द बािाही िजन्दि देजि 
मसगाि भन्ज्याङ िण्ड 
स्तििृजध्द तथा फाँचेथि 
कोटथि पययटकीय पैदलिागय 

1 बाटो विस्ताि 
तथा पैदल 
मसढी मनिायण 

सम्पन् न 95 1500 1392.208 92.81 
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मस.नं. वक्रयाकलाप/योिनाको नाि इकाई भौमतक वित्तीय 

मनिायण सिते 
2 लोकताजन्त्रक िागय स्तिोन्नती 

िलौदी देजि सनुाकोटसम्ि 

1 पक् की नाला 
तथा िािेल 

सम्पन्न 100 1000 975 97.5 

3 ििििे िानेपानी योिना 
सवुिधा विस्ति 

1 एक घि एक 
धािा िडान 

सम्पन् न 100 1500 1462.5 97.5 

4 नेिािल भिन मनिायण ि 
िनज्योमत िा.वि.को क्याजन्टन 
छाना सिेत 

1 भिन मनिायण 
तथा छाना 
िियत 

सम्पन् न 100 1140 1111.095 97.46 

5 मभि देउिाली िोटििागय 
स्तिोन्नती 

1 पक्की नाला 
मनिायण 

सम्पन् न 100 1000 975 97.5 

6 बालज्योमत आधािभूत विद्यालय 
तला थप गने 

1 हिाइ ढलान सम्पन् न 100 1000 918.058 91.80 

 िम्िा 6    7140 6833.861 95.71 

३.१.७ संचालन हनु नसकेका योिना/काययक्रिहरु 

ििेट रु हिाििा 
मस.नं. योिना/काययक्रिको नाि बिेट संचालन हनु नसक्नकुो कािण कैवफयत 

1. मभिकाली िाििागय अन्तगयत 
जििोको पवहिो मनयन्त्रण 

50 ििेट नपगु भएको ि पवहिो 
िुलो भएकोले सम्झौता हनु 
नसकेको 

नगिकाययपामलकाको 
मनणययानसुाि विमनयोजित 

2. 3 नं. िडा कायायलय िाने 
नाला मनिायण 

1000 अवििल िषायको कािण सम्पन्न हनु 
नसकेको 

नगिकाययपामलकाको 
मनणययानसुाि विमनयोजित 

3. बोिाटाि साियिमनक िौचालय 
मनिायण 

131.404 उपभोिािाट सम्झौता गनय 
नआएको 

नगिकाययपामलकाको 
मनणययानसुाि विमनयोजित 

4. ८ नं. िडा कायायलय भिन 
मनिायण 

3000 िग्गाको प्रवक्रया पूिा नभएको नगिसभाबाट विमनयोजित 

5 मसप विकास तामलि काययक्र 500 कोविडको कािणले न.पा. 

6. ल्यान्डवफल्ड साइटको पवहचान 
तथा व्यिस्थापन 

500 स्थान अभाि पवहचान गनय 
नसवकएको 

न.पा. 

7. बायो ग्यास िडान 200 कोविडको कािण संजघय िसतय अनदुान चाल ु

8. सधुारिएको चलुो बायोिास 
प्रविमध िडान 

200 कोविडको कािण संजघय िसतय अनदुान चाल ु
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9. सौयय उिाय प्रविमध िडान 300 कोविडको कािण संजघय िसतय अनदुान चाल ु

 िम्िा 5881.4   

३.१.८ असल अभ्यास तथा निप्रियतनात्िक काययक्रिहरु  

▪ योिना तथा काययक्रि संचालन गदाय उपभोिाहरुलाई सहि हनुे गिी कायायन्ियन तामलका स्िीकृत 
गरिएको, 

▪ िुला ि िवटल प्रकृमतका काययहरु िेक्का प्रवक्रया िाफय त संचालन गरिएको, 
▪ िवटल प्रकृमतका काि गदाय प्राविमधकको प्रतक्ष्य िोहिििा गने गरिएको, 
▪ लागत सहभामगता सवहतको ििेटिाट ििाि के्षत्रिा अमधकांस सडक कालोपते्र गरिएको, 
▪ लागत सहभामगतािा कायय गनय िािीण के्षत्रका िडाहरुिाट पमन यथेष्ट िाग भै आउन ेगिेको, 
▪ उपभोिा समिमत सम्िन्धी काययविमध लगायतका कानूनहरुको पालनािा िोड द्ददइएको 
▪ नगि यातायात गरुुयोिनाको कायायन्ियनिा िोड द्ददइएको, 
▪ ३ नं िडा कायायलय भिन मनिायण सम्पन्न भएको साथै ४ नं िडा कायायलय भिन सम्पन्न हनुे चिणिा 

िहेको, 
▪ १५ िैयाको आधािभतु अस्पतालको िेक्का सम्झौता भइ मनिायण कायय िरुुिात भएको, 
▪ आ.ि. ०७७/७८ िा ३० िटा योिनाको अनगुिन गिी भिुानी मसफारिस गरिएको  

३.१.९  सिि काययक्रिका प्रििु उपलब्धीहरु 

▪ िडा कायायलयको भिन मनिायण िडा नं ३ ि ४, 

▪ १५ िैयाको आधािभतु अस्पताल मनिायण िरुु, 

▪ योिना काययक्रिहरुको भिुानी तोवकएको सियिै सम्पन्न, 

▪ सडक. िानेपानी  तथा मसंचाइ, एक घि एक धािा काययक्रि, 

▪ िडा नं. 7 को िडा कायायलय भिन मनिायण सरुुिात, 

▪ धामियक तथा पययटकीय स्थलहरु संिक्षण एिं सम्िियन, 

▪ योिना अनगुिन मनिन्तिता, 
▪ कच्चीकुलो ििु नगिपामलका अमभयान । 

३.१.१० काययक्रि कायायन्ियनिा आइपिेका प्रििु सिस्याहरू  

▪ नगििाट योिनािा िकि विमनयोिन नभैकन योिना सम्झौता/सरुुिात हनु,ु,  

▪ िागयमनदेिन, योिना वकताि, मनणययहरु, प्रवक्रयाको अध्ययनिा किी, 
▪ िडािा कियचािीको अभािले उपभोिाको कागिातहरु मिलेि नआउन,ु 

▪ सियिै उपभोिा समिमत गिन नहनु ेिसले गदाय आमथयक िसान्तिा िात्र भिुानीको चाप िवढ, 

▪ िडा/प्राविमधकिाट नगिसभा ि नगिकाययपामलकािाट स्िीकृत मनणयय एिं िावषयक नगि विकास योिनाको  
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वकताि नहेिी योिनाको नाि फिक फिक िाजि सम्झौता/लागत अनिुान हनुे गिेको, 
▪ िेक्का िाफय त हनुे काययको गणुस्ति कि/लापििाही/तोवकएको सियिा सम्पन्न हनु कद्दिन, 

▪ तोवकएको िापदण्ड अनसुाि िनसहभामगता औपचारिकतािा िात्र सीमित, 

▪ तोवकएको कानून तथा िागयमनदेिनहरु अनसुाि कायायन्ियनिा िवटलता, 
▪ सियिा योिना अनगुिन तथा िलु्यांकनको नहनु ु। 

३.१.११ सिस्या सिाधानका उपायहरू  

▪ उपभोिालाई योिना संचालनको प्रवक्रयाको िािेिा योिना सरुुिात हनु ुपूिय नै िानकािी गिाउन ुपने, 

▪ िडा/प्राविमधकिाट इजस्टिेट/सम्झौता गदाय योिनाको वकताि ि नगिकाययपामलकाको मनणयय अमनिाययरुपिा  

हेिी सम्झौता एिं अन्य प्रवक्रया अपनाउन ुपने, 

▪ िडा  / नगििाट योिना संचालन भैिहेको स्थानको मनयमितरुपिा अनगुिन गिीन ुपने, 

▪ योिनाको प्रभािकािीता ि द्ददगोपनको लामग उपभोिाहरु स्ियं नै सचेत ि जिम्िेिाि हनुपुने, 

▪ िडािाट मसफारिस गिेि पिाउदा सम्पूणय कागिात मिलाएि (चेकमलष्ट) योिनाको अमभलेि िािी  

पिाउन,े 

▪ उपभोिा समिमत गिन तथा परिचालन सम्िन्धी काययविमध,  योिना तथा काययक्रि कायायन्ियन तामलका  

तथा िागयमनदेिनको पूणयरुपिा पालना गनुय पने, 

▪ नगिकाययपामलकाको मनणयय, िचयको िापदण्ड लगायत िरिदका विमध, ऐन काननुहरुको पूणयरुपिा पालना  

गिीन ुपने,  

▪ मनिन्ति योिना अनगुिन गिी िाय सझुाि मलने द्ददन ेगनुय पने । 

३.१.१२ मनष्कषय  

कोिोना भाइिसको संक्रिणले मसियना गिेको असहि परिजस्थमतका अिस्थािा योिना िािािाट गिीनपुने 
विमभन्न काययक्रिहरु सम्पन्न गनय सवकएन । योिना कायायन्ियन तामलका अनसुाि सियिै उपभोिा 
समिमतहरु सवक्रय नभैद्ददनाले आमथयक िषयको अन्तिा भिुानीिा अत्यमधक िात्रािा चाप िढने क्रि यो िषय 
पमन मनिन्ति न ैिहयो । तथापी तोवकएको सियिा नै सिै योिना तथा काययक्रिहरुको भिुानी गरिएको 
छ । िावषयक नगि विकास योिना स्िीकृत भएि योिना तथा काययक्रि संचालन गने सन्दभयिा िािा 
उपिािाहरुको व्यिस्था नभएको हुँदा काययक्रि संचालन गदाय अन्योल सिेत देजिएको छ । अतः िावषयक 
नगि विकास योिना स्िीकृत भए पश्चात तत्कालै काययक्रि गने जिम्ििेािी तोवकद्ददएिा योिना िािालाई 
सहि हनु े देजिन्छ । िेक्का प्रवक्रया िाफय त संचालन भएका योिनाहरुिा िेकेदािको लापििाही एिं कि 
गणुस्तिीय सािािी प्रयोग गने क्रि िवढिहेको हुँदा मनयमितरुपिा अनगुिन गनुयपने देजिन्छ साथै ििेटको 
समुनजश्चतता हनु ुभन्दा अगािै योिनाको आिश्यकता ि औजचत्यताको पवहचान गिी प्राविमधक लागत अनिुान 
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तयाि गिी ििेट विमनयोिन गने परिपाटीको विकास गनुय पने देजिन्छ । सिििा योिना िािािाट 
कियचािी अभाि/दोहोिो जिम्िेिािीका िाििदु पमन तोवकएको सियिा स्िीकृत योिना तथा काययक्रिहरु 
अमधकांि संचालन गिी कायायन्ियन गनय योिना िािा सफल भएको छ । 

३.२ प्राविमधक िािा  

३.२.१ पषृ्ठभमूि  

वि.सं 2073 सालिा यस मभिाद नगिपामलकाको स्थापना भए पमछ नगिपामलका मभत्र संचालन हनुे सम्पणुय 
भौमतक मनिायणका योिनाहरु संचालन तथा सम्पन्न गिाउने कायय अन्तगयतको  प्राविमधक पक्षहरुको जिम्िेिािी 
यस िािाको िहेको छ । आ.ि 2073/74 देिी यस मभिाद नगिपामलका, सम्पणुय िडा कायायलयहरु, प्रदेि 
तथा केन्रका भौमतक मनिायणका योिनाहरु सफलताका साथ संचालन एिं सम्पन्न गदै आएको छ।मनयमित 
काययक्रि िाहेकका भौमतक मनिायण योिनाहरु िस्तैः विपद व्यिस्थापन, लागत सहभामगता, कृवष तथा पि ु
िािाबाट वकसानहरुलाई प्रदान गिीने अनदुान अन्तगयतका मनिायण तथा कृवष सिामि िरिदिा प्राविमधक सहयोग, 
सि मडमभिन िन कायायलय अन्तगयतको काययक्रिहरुको सिेत प्राविमधक कागिातहरु तयाि गिी योिना संचालन 
एिं सम्पन्न गिाउन ेजिम्ििेािी यस िािाले िहन गिेको छ। नगिपामलका स्थापना हनु ुपिुय बनेका घिहरुको 
अमभलेि िाख्न े (घि कायि गने) ि नयाँ घि नक्सा पास प्रवक्रया, मनिायण ईिाित पत्र ि सम्पन्न प्रिाणपत्र 
सम्बजन्ध काययहरु यस िािाबाट संचालन भएका छन। 
३.२.२ िावषयक काययक्रिका उद्दशे्य  

१. नगि सभा तथा काययपामलका बाट स्िीकृत भएका भैमतक मनिायणका योिनाहरुको प्रभािकािी 
कायायन्ियन गने, 

२. भैमतक मनिायणका योिनाहरुको लागत अनिुान तयाि गदाय द्ददगो मबकासको प्रवक्रयालाई अपनाई 
उत्थानजिल संिचनाको मनिायण गनय सहयोग गने। 

३.२.३ िावषयक समिक्षा प्रमतिेदनको उद्दशे्य 

१. नगिपामलकाको प्राविमधक िािा बाट हनुे सेिा प्रिाहको िानकािी तथा सेिा तथा योिना संचालनका  

प्रवक्रयाको िानकािी गिाउन, 

२. नगि सभा तथा काययपामलका बाट विमनयोिन भएको बिटे बाट भएको विकासका पिुायधािको भौमतक  

प्रगमतको िानकािी गिाउन, 

३. नगिपामलका िािा मबमभन्न के्षत्रिा संचामलत योिनाहरुको बिेटभाि के्षत्रगत रुपले प्रस्ततु गने, 

४. विगतका आ.ि को योिनाहरुको समिक्षा गदै आगािी आ.ि को बिेट तथा योिना बनाउन िागय  

मनदेिन गने। 
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३.२.४ विद्यिान अिस्था   

मभिाद नगिपामलका अन्तगयतका भौमतक मनिायण सम्िन्धी विििण 

मस 
नं 

कायय विििण 
आ.ि  

७४/७५ 

आ.ि  

७५/७६ 

आ.ि  

७६/७६ 

आ.ि  

७७/७८ 

हाल 

सम्िको िम्िा 

१ 
कालोपते्र/ढलान सडक मनिायण 
योिना ( मिटि)  

1919 4864 5319 1583 13685 

२ नयाँ ट्रयाँक मनिायण (मिटि)  20500 11940 28947 39379 100766 

३ 
िन्दीि पाटी पौिा मनिायण  

(संख्या)  
15 2 27 16 60 

४ सडक चौडाइ विस्ताि (मिटि)  14040 12055 26919 21297 74311 

५ कि िे मनिायण (मिटि)  0 18 58 83 159 

६ कल्भटय मनिायण (संख्या)  2 2 10 2 16 

७ 
िानेपानी पाइपलाइन विस्ताि 
(मिटि)  

22500 1700 20192 25726 70118 

८ िानेपानी टंकी मनिायण (घ.िी.)  55 118 49 186 408 

९ 
पक्की कुलो मनिायण तथा 
स्तिोन्नमत (मिटि)  

352 185 1034 863 2434 

१० 
साना तथा कािे पलु िियत 
(संख्या)  

0 1 1 1 3 

११ िाभल सडक मनिायण (मिटि)  7960 3520 5411 3230 20121 

१२ भिन मनिायण तथा िियत (संख्या)  101 17 44 28 190 

१३ गेवियन िाल मनिायण (संख्या)  198 23 275 122 618 

१४ रिटेमनङ्ग िाल मनिायण (मिटि)  594 208 259 1352 2413 

१५ 
िाियिमनक िौचालय मनिायण 
(संख्या)  

5 2 11 24 42 

१६ कच्ची नाली मनिायण (मिटि)  4250 5250 6344 6044 21888 

१७ वटक नाली मनिायण (मिटि)  0 680 1302 876 2858 

१८ पक्की नाली मनिायण (मिटि)  834 1616 2763 3236 8449 

३.२.५ काययक्रि कायायन्ियन गदाय अपनाइयएका प्रवक्रयाहरू  

३.२.५.१ योिना संचालन 

क. नगि सभा बाट पारित भएका योिनाहरु संचालन गने प्रवक्रया 
१. योिना उ.स गिन गिी सम्बजन्धत िडाको मसफारिस सवहत लागत अनिुानको लामग मनिदेन पेि गने, 
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२. प्राविमधक िािा बाट वफल्ड नापिाँच गिी लागत अनिुान तयाि गने, 

३. प्राप्त िनश्रिदान सवहतको लागत अनिुान अंक िाजि योिना िाििा मनजश्चत सिय अिमधिा कायय  

सम्पन्न गने गिी सम्झौता गने, 

४. मनिायण क्षते्रिा मभिाद नगिपामलकाले तयाि गिेको ढाँचाको सचुना पावट टाँस गिी प्राविमधक लागत  

अनिुान बिोजिि मनिायण कायय सरुु गने, 
५. मनिायण काययिा कुनै सिस्या िा िवटलता आईपिेिा नगिपामलकाको प्राविमधक िािािा सम्पकय  गने, 
६. मनिायण कायय सम्पन्न भईसके पमछ सम्बजन्धत िडाको योिना सम्पन्न मसफारिस सवहत स्थलगत मनरिक्षण,  

िलु्याङ्कन गिी कायय सम्पन्न प्रमतिदेन तयाि गिीद्ददनको लामग नगिपामलकािा मनिदेन द्ददने, 
७. नगिपामलकाको प्राविमधक िािा बाट नाप िाँच भई कायय सम्पन्न प्रमतिेदन तयाि भएपमछ उि रिपोटय  

ि मबल भिपाई सवहत भिुामनका लामग मनिेदन पेि गने।  

३.२.५.२ घि नक्िा पास 

१. मनिदेक िािा नयाँ घि िा घि कायि सम्बजन्ध िािश्व िािाबाट वकताब िरिद गने।(घि कायि  

सम्बन्धी वकताबको लामग सम्बजन्धत िडाको मसफारिस चावहने) 

२. नयाँ घि नक्सा पास िा घि कायिका लामग तयािी नक्सा सवहत प्राविमधक िािािा मनिदेन द्ददन।े 

३. प्राविमधक िािा बाट घि कायि सम्बजन्ध ७ द्ददने िा नयाँ घि नक्सा सम्बजन्ध १५ द्ददने सचुना  

प्रकाजित गिी साँध समधयािालाई संलग्न गिाई सचुना टाँसको िचुलु्का गिाउने।  

४. नक्सापास सम्बजन्ध कुनै उििुी नआएिा पनुः घि कायि िा नयाँ घि नक्सापास को लामग सियमिन  

िचुलु्का गिाउन े ि घि कायिको लामग मसफारिस गिी प्रिाणपत्र प्रदान गने िा नयाँ घि मनिायणका 
लामग प्रथि चिणको ईिाित िािी गने। 

५. प्रथि चिणको मनिायण (मड.वप.सी लेभल सम्ि) को मनिायण नक्सा बिोजिि सम्पन्न गिीसके पमछ दोस्रो  

चिणको (सपुिस्ट्रक्चि) मनिायणका लामग ईिाित पत्र िािी गने। 

६. दोस्रो चिणको (सपुिस्ट्रक्चि) मनिायण पमन नक्सा बिोजिि मनिायण भईसकेपमछ घि मनिायण सम्पन्न  

प्रिाण पत्र प्रदान गने। 

३.२.६ काययक्रि/योिनाको िावषयक प्रगमत प्रमतित 

३.२.६.१ आ.ि 2077/78 को भौमतक मनिायण विििण (िेक्का तफय ) 
मस.नं. योिनाको नाि प्रगमत प्रमतित 

१ िडा भिन मनिायण िडा नं ७ मनिायण योिना सम्झौता गिी कायय आिम्भको चिणिा िहेको 
२ १५ िैयाको अस्पताल मनिायण योिना सम्झौता गिी कायय आिम्भको चिणिा िहेको 
३ फुलबािी विरुिाटाि िोटि िागय मनिायण योिना 100 

४ बिपोििी पाथदी िोटििागय मनिायण योिना 40 
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मस.नं. योिनाको नाि प्रगमत प्रमतित 

५ मभिकाली िागय िियत योिना (सडक बोडय नेपाल)  80 
६ लागत सहभामगतािा कृवष सािािी िरिद योिना 100 
७ नगिपामलकािा पवहलो तला ट्रस मनिायण योिना  100 
८ मभिकाली िागय कवटङ्ग योिना 100 
९ ह्यिु पाईप िरिद योिना 100 

३.२.६.२ आ.ि 2077/78 को घि कायि तथा नया ँघि मनिायण सम्बजन्ध विििण 

मस.नं. घि नक्िा प्रकाि सम्पन्न संख्या कैवफयत 

१ नयाँ घि नक्सा 3  

३ पिुानो घि कायि 145  

३.२.७ असल अभ्यास तथा निप्रियतनात्िक काययक्रिहरु  

१. सि मडमभिन िन कायायलय तनहुँको आमथयक सहयोग ि मभिाद नगिपामलकाको प्राविमधक सिन्ियिा 
मनिायण भएको िडा नं ९ िोहरिया जस्थत अग्लो ढुङ्गा पाकय को मनिायण गिी यस मभिाद नगिपामलकालाई 
देि मभत्र तथा विदेि सम्ि जचनाउने कायय भएको। 

३.२.८ सिि  काययक्रिका  प्रििु  उपलजब्धहरू  

१. नगि, प्रदेि तथा संघ स्तरिय योिना तथा काययक्रिहरुको मनधायरित सियिै कायय सम्पन्न, 
२. नगिपामलका अन्तगयत विमभन्न स्थानिा िानेपानी,स्िास््य,सडक आद्दद विकासका पिुायधाि मनिायण सम्पन्न 

गिी दैमनक िीिन सहि भएको, 

३. काययक्रि कायायन्ियनिा आइपिेका प्रििु सिस्याहरू (काययक्रि कायायन्ियन गदाय के कस्ता सिस्याहरू 
देिापिे बुदँागत रूपिा प्रस्ततु गने)  

४. नयाँ घि नक्िा कायायन्ियनिा कद्दिनाई भएको, 

५. प्राविमधक िनिजिको तलुनािा योिना संख्या मनकै धेिै भएकाले मनयमित सपुरििेक्षणिा सिस्या भएको, 
६. योिना िलु्याङ्कन तथा भिुामनको लामग असाि िसान्तििा बढी चाप हनुे गिेको, 

७. उपभोिा समिमतको गिन िा वढलाई/उ.स का पदामधकािीहरु योिना संचालन/सम्पन्न गने प्रवक्रया बािे 
कि िानकाि िहेको । 

३.२.९ सिस्या सिाधानका उपायहरू 

१. घि नक्िा पास सम्बजन्ध सचुना प्रिाह तथा अमनयमित मनिायण अनगुिनिा कडाई गने, 
२. योिना संचालनका लामग िडा स्तििा प्राविमधक िनिजि परिचालन गने, 
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३. सम्पणुय योिनाहरुको कायय सम्पन्न गनुयपने अिमध तथा म्याद थप सम्िजन्ध विषेि मनयि तथा योिना 
बनाउने, 

४. उपभोिा समिमतका पदामधकािीहरुलाई प्रभािकािी तामलि प्रदान गने। 

३.२.१० मनष्कषय  

१. लागत सहभामगतािा संचामलत योिनाहरु (६०/४०,५०/५०) ि उपभोिाहरुको दैमनक जििनिा     

 प्रतक्ष्य प्रभाि पने योिनाहरु (िानेपानी, मसचाँई, पलु, कल्भटय आद्दद) िा उपभोिाहरुको बवढ      

 संलग्नता भई प्रभािकािी रुपले योिना संचालन तथा सम्पन्न हनुे गिेको, 
२. प्रदेि तथा संजघय सिकाि सगँको लागत सहभामगता हनु ेयोिना तथा काययक्रि संख्या थप गदाय िुला  

 योिनाहरु संचालन तथा सम्पन्न गनय सवकन े।  

३.३ प्रधानिन्त्री िोिगाि काययक्रि 

न्यनुति िोिगािः- एक आमथयक बषयिा न्यनुति १०० द्ददनको िोिगाि अबधी सम्झनपुदयछ। 

बेिोिगाि ब्यजिः- एक आमथयक बषयिा न्यनुति एक सय द्ददन िोिगाििा संलग्न नभएको िा कजम्तिा तोवकए 
बिोजििको आय आियन हनु ेस्ििोिगाििा संलग्न निहेको १८-५९ िषय सिहुलाई 
बझुाउछ। 

लाभिावह परिचय पत्रः- स्थामनय तहले पवहचान गिी सूजचकृत गिेका बेिोिगाि व्यजिहरुलाई िोिगािीिा 
िटाउन पूिय प्रदान गने परिचय पत्र सम्झनपुदयछ। 

३.३.१ पषृ्ठभमूि 
नेपालको संमबधान,२०७२ को धािा ३३ िा िौमलक हकको रुपिा प्रत्येक नेपाली नागिीकलाई िोिगारिको 
हक हनुेछ भने्न भएको ब्यिस्थालाई काययन्ियन गनय बनेको िोिगारिको हक संबन्धी ऐन, २०७५ बिोजिि 
प्रत्येक नेपाली नागिीकलाई न्यूनति िोिगारिको प्रत्याभमूत गनयका लागी आन्तरिक िोिगारिका अिसिहरु 
मसियना गनय नेपाल सिकािले प्रधानिन्त्री िोिगाि काययक्रि ल्याएको हो।सिकािले आमथयक बषय २०७५/७६ 
को मनमत तथा कययक्रि ि बिेट िाफय त साबयिमनक मबकास मनिायणका काययहरुिा िोिगारिका अिसिहरु मसियना 
गिी आगामि ५ बषय मभत्रिा कुनैपमन नेपाली नागिीक बाध्यत्िक बैदेजिक िोिगारििा िान ु पने अिस्थाको 
अन्त्य गने घोषणा गिेको मथयो। सोवह अनसुाि वि.सं. २०७५ फाल्गनु १ गते सम्िानीय प्रधानिन्त्रीज्यूले 
प्रधानिन्त्री िोिगाि काययक्रिको िभुािम्भ गनुय भएको मथयो। 

आ.ब २०७७/७८ िा प्रधानिन्त्री िोिगाि काययक्रिको कािका लमग पारिश्रमिकिा आधारित आयोिना िाफय त 
बेिोिगािलाई न्यनुति िोिगारििा सहभागी गिाउने उद्देश्यले IDA ि नेपाल सिकािको अनदुानिा यस मभिाद 
नगिपामलका अन्तगयत संञ्चालनिा आएका आयोिनाहरु सञ्चालन गने अिसि मिल्यो। कोमबड-१९ को कािण 
स्िदेि तथा विदेििा िोिगाि गिुाउन ुपिेका नेपाली नागिीकलाई आफ्नै स्थामनय स्तििा सािदुायीक पिुयधािको 
िियत संभाििा यिुा िोिगारिको लागी रुपान्तिण आयोिना ि नयाँ मबकास मनिायणका लागी कािका लागी 
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पारिश्रमिकिा आधारित सािदुावयक आयोिनाहरु यो प्रधानिन्त्री िोिगािकाययक्रिले संचालन गिेको हो । उि 
काययक्रि अन्तगयत यस मभिाद नगिपामलकािा सजुचकृत भएका ३२७ िना बेिोिगािहरु िध्ये १४२ िना 
बेिोिगािलाई प्रथामिकताको आधाििा िोिगारििा संलग्न गिाउन केवह िडाहरु सक्षि िहेको पाइयो भने केवह 
िडाहरु असक्षि िहेको पाइयो । काययक्रि संचालनको सियिा आयोिनाको अनगुिनको साथ साथै िडा 
अध्यक्ष, िडा प्रमतमनमध, सियसाधिण तथा श्रमिकहरु सँग अन्तिवक्रया सिते गिीयको मथयो । उि सियिा यो 
काययक्रि िाफय त  बेिोिगाि व्यजिहरु साथै सियसाधिण हरु पमन लाभाजन्ित भयको पाइयो। यस काययक्रिले 
आफ्नो जििन स्तििा सधुाि भयको ि आफ्न ैगाँउ िाँऊको मबकासका कािहरु भएकाले बेिोिगाि मनकै िमुस 
पमन भएको पाइयो । 

३.३.२ काययक्रिको उद्दशे्य 

❖ बेिोिगाि व्यजिलाई न्यूनति िोिगािीको प्रत्याभमूत गनय आिश्यक िोिगाि सेिा ि सहायता प्रदान गने, 
❖ दक्ष तथा सक्षयि िनिजि विकास गिी आन्तरिक िोिगारिको मबकास गने, 
❖ आन्तरिक िोिगािी मसियनाका लामग आिश्यक मनमतगत ि संिचनात्िक व्यिस्था गने, 
❖ साियिमनक पिुयधािहरुको मनिायण, स्तिोन्नमत ि संिक्षण गने । 

३.३.३ काययक्रिको लक्ष्य  

प्रधानिन्त्री िोिगाि काययक्रिले स्िदेििा नै िोिगािीका अिसिहरु सिृना गिी आगािी ५ बषय मभत्र बैदेजिक 
िोिगािीिा िान ेबाध्यात्िक अिस्थाको अन्त्य गनयका लागी “आन्तरिक िोिगािीका अिसििा िृवि ि सािाजिक 
संिक्षणको प्रिियन” लक्ष मनधायिण गिेको छ । 

३.३.४ विद्यिान अिस्था 
बेिोिगाि व्यजिको लगत सङ्कलन 

िोिगािीको हक सम्बजन्ध ऐन, मनयिािमलिा भएको व्यिस्था तथा िन्त्रालयको परिपत्र अनसुाि आ.ब 
२०७७/७८ िा िडा काययलयबाट बेिोिगािहरुको मनिदन संकलनको काि सरुु गरिएको मथयो । 

३.३.४.१ मलङ्गको आधाििा बेिोिगािहरुको विििण  

मलङ्गका आधाििा यस मभिाद नगिपामलकािा िहेका िम्िा ९ िटा िडाहरु बाट आ.ि ७७/७८ िा सजुचकृत 
भएका िम्िा बेिोिगाि ३२७ िनािा २४३ (74%) िना परुुष ि ८४ (26%) िना िवहला िहेका छन।् 
यस डेटाले के संकेत गचय भने यि नगिपामलकािा परुुषहरु तलुनात्िक रुपिा बवढ बेिोिगाि िहेका छन(् यो 
पमछको कािण यो पमन हनु सक्छवक कोविड-१९ का कािण परुुषहरु बैदेजिक िोिगारि बाट फवकय एका ि 
िवहलाहरु धेिै िसो घिको काििा िात्र मसमित हनुे)। उि विििण लाई तल प्रस्ततु गरिएको छ । 

  
मलङ्ग संख्या 
परुुष २४३ 

िवहला ८४ 
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३.३.४.२ उिेि सिूहको आधाििा बेिोिगाि व्यजिहरुको विििण 

यस काययक्रि नेपालकै पवहलो बेिोिगाि ब्यजिहरुको पवहचान गिी बेिोिगािहरुलाई कजम्तिा १०० द्ददनको 
न्यनुति िोिगािी प्रदान गने काययक्रि हो। कुल बेिोिगािहरु िध्ये ११७ अथायत ३५.७९% व्यजि १८ देजि 
२९ िषय सिहुका, ९२ अथायत २८.१३% व्यजिहरु ३० देजि ४० ि ११८ अथायत ३६.०८% व्यजिहरु ४१ 
देजि ५९ उिेि सिहुका िहेका छन।् िसको विस्ततृ विििण तल प्रस्ततु गरिएको छ । 

उिेि सिहु िम्िा संख्या 
१८-२९ १७७ 

३०-४० ९२ 

४१-५९ ११८ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

३.३.४.३ िडा अनसुाि बेिोिगाि व्यजि विििण 

बेिोिगाि व्यजिलाई न्यूनति १०० द्ददनको िोिगारििा सिले गिाउने भमन सञ्चालन गरिएको यस काययक्रििा 
िडा काययलयिा सूजचकृत बेिोिगाि व्यजिहरुको िध्य ेसबै भन्दा बवढ िडा नं.१ िा २९% िहेका छन ्भने सबै 
भन्दा कि िडा नं.३ िा १% िहेका छन।् िसको विििण तल प्रस्ततु गरिएको छ। 

िडा बेिोिगाि संख्या 
िडा नं.१ ९६ 

िडा नं.२ ३४ 

िडा नं.३ ४ 

िडा नं.४ १३ 

िडा नं.५ ३९ 

िडा नं.७ २९ 

िडा नं.८ ७१ 

िडा नं.९ ४१ 
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३.३.४.४ िोिगािीिा संलग्न व्यजिहरुको विििण 
यस आ.ब मभिाद नगिपामलकािा िम्िा ९९ िना बेिोिगाि व्यजिहरु ५९२० द्ददन िोिगारििा संलग्न   
सम्लग्न भए भन ेसबै भन्दा बवढ िोिगारििा सम्लग्नहनुे बेिोिगाि संख्या िडा नं. १ का िहेका छन।्िसको 
विििण तल प्रस्ततु गरिएको छ। 

िडा िवहला परुुष िम्िा 
1 9 21 30 

2 0 7 7 

7 4 15 19 

8 6 14 20 

9 16 7 23 

िम्िा 9९ 

तजस्िि 1- आ.ब ०७७/७८ िोिगारििा संलग्न व्यजिहरुको विििण 
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३.३.४.५ िोिगाि सेिा केन्रिा दिबजन्द विििण 
क्र.स पद शे्रणी सेिा कायि िहेको दििन्दी संख्या कैवफयत 

जस्िकृत संख्या रिि 

१ िोिगाि संयोिक िािा अमधकृत प्रिासन 1 0 किाि 

२ प्रविमधक सहायक ना.स ु प्राविमधक 1 0 किाि 

३.३.५ काययक्रि काययन्ियन प्रवक्रयाहरु 

३.३.५.१ बेिोिगाि छनौट 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३.३.५.२ आयोिना छनौट ि कायायन्ियन 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ िोिगाि सेिा केन्रले आयोिना सञ्चालनको लामग सूचना प्रकािन, 
❖ िडा कायायलयले बेिोिगाि ब्यजिहरुलाई सहि पने गिी उपभोिा समिमत गिन, 
❖ योिना सम्झौताको लामग िडाले िोिगाि सेिा केन्र सिक्ष मसफारिस, 
❖ िडाको मसफारिस प्रविमधक लागत अनिुान ि आिश्यक कागिात सवहत सम्झौता, 
❖ उपभोिा समिमतलाई िोिगाि सेिा केन्रबाट अमभििुीकिण तामलि, 
❖ योिना सम्पन्न भएपछी, योिना सम्पन्नको मसफारिस, अनगुिन प्रमतिदेन प्राविमधक िलु्याङकन ि 

आिश्यक कागिात सवहत भिुामनको लामग मसफारिस। 

EMIS- प्रमबष्टी 

िन्त्रालयको  
मनदेिन 

बेिोिगाि निवेदि  िडाबाट िोिगाि सेिा 
केन्रिा मसफारिस 

मनदेिक समिमतिा 
पेि 

काययपामलकािा पेि 

EMIS- प्रविवष्ट 

िोिगाि सेिा केन्रले 
योिना िाग 

िडा कायायलयले 
योिना मसफारिस 

आयोिना बैंक 
तयाि 

मनदेिक समिनििा 
पेश 

काययपामलका सिक्ष 
पेि 
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३.३.६ िावषयक सिवष्टगत बिेट ि िचयको अिस्था  

३.३.६.१ ससतय (संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित) 

तामलका 1 - िावषयक सिवष्टगत बिेट ि िचयको अिस्था (ससतय) 
मस.नं. बिेट उपजिषयक बिेट उपजिषयकको नाि िावषयक बिेट िावषयक िचय िकि विजत्तय प्रगमत % 

१ 21121 प्राविमधक सहायकको पोसाक 10000 10000 100% 

२ 21121 िोिगाि संयोिकको पोसाक 10000 10000 100% 

३ 22311 िोिगाि सेिा केन्रको सँचालन 
िचय 

64000 33035 51.62% 

४ 22413 िोिगाि संयोिकको तलब 468000 351502 75.11% 

५ 22413 प्रमबमधक सहायकको तलब 367000 274480 75.79% 

६ 22522 विपन्न श्रमिकको ज्याला 5170000 3060640 59.20% 

७ 22522 कािका लामग पारिश्रमिक 
(विपन्न श्रमिकको ज्याला) 

2017000 0 0 

8 22522 कािका लामग पारिश्रमिक 
(विपन्न श्रमिकको ज्याला) 

155000 0 0 

9 22522 िोिगाि सेिा केन्रको 
सदुृवढकिण 

189000 0 0 

10 22522 विपन्न श्रमिकको ज्याला 22000 0 0 
िम्िा 8472000 3739657 44.14% 

३.३.६.२ आन्तरिक स्रोत मभिाद नगिपामलका तफय  
तामलका 2 

मस.नं. बिेट उपजिषयक बिेट उपजिषयकको नाि िावषयक बिेट िावषयक िचय िकि विजत्तय प्रगमत % 

१ N/A औिाि िरिद 100000 92000 92% 

 

३.३.७ आयोिना अनसुाि िचयको विििण 

तामलका 3 

िडा आयोिनाहरुको नाि ज्याला िकि रु. 
1 हकु्का कृवष औिाि भिन िाने गोिेटो बाटो िियत योिना।  104434 

1 उडमसङ काहलेु पद्दक्क िोटि िागय सफाई योिना।  85305 

1 िजन्डसा िनाल डाँडा गोिेटो बाटो मनिायण योिना 89958 

2 जिि पञ्चायन िजन्दि सिसफाई योिना 119427 

2 
टेके्र िडा काययलय िहेको भिन देजि फुचङु सम्ि पगु्ने पैदल िागय 103917 
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िडा आयोिनाहरुको नाि ज्याला िकि रु. 
मनियण 

7 अगेनािोला देजि मसिगफुा सम्ि पैदल िागय मनिायण योिना।  903716 

8 िदन आजश्रत िोटििागय िियत संभाि। 941457 

9 अस्पाजग्द बचुा स्कुल बाटो िियत संभाि।  588191 

9 िडा कायायलय प्रङगण सिसफाइ एिं मसंमड मनिायण योिना।  53768 

9 िोहोरिया टेके्र वपपल गोिेटो बाटो िियत संभाि योिना। 74448 

 
िम्िा 3064621 

३.३.८ िडा स्तििा सञ्चालन गरिएका आयोिनाहरु 

िडा 
नं.  

क्र.सं. योिनाको नाि योिना स्थल सम्पाद्ददत कािहरु 

 

 

 

 

 

 

 

१ 

१ उजड्सङ् काउले पक्की िोटि 
िागय सिसफाई योिना 

उजड्सङ् काउले ➢ िोटि िागयिा िसेको पवहिो फाल्ने 
➢ सडक छेउ छाउिा िहेका िाडल पनेु 

➢ सडक भत्केको िाऊिा सकु्का गाह्रो लगाउने 
२ हकु्का कृवष औिाि िाने 

गोिेटो बाटो िियत योिना 

 ➢ ढुङ्गा बोक्न े

➢ मसंमडको बेस लेिल िन्ने 
➢ ढुङ्गा लगाउने, सोमलङ् गने 

➢ सकु्का गाह्रो लगाउने 
 

 

३ 

 

िजन्डसा िनाल डाँडा 
गोिेटो बाटो िियत संभाि 
योिना 

 ➢ ढुङ्गा बोक्न े

➢ मसंमडको बेस लेिल िन्ने 
➢ ढुङ्गा लगाउने, सोमलङ् गने 

➢ गाह्रो लगाउने 
 

 

 

 

 

२ 

१ जििपञ्चायन िजन्दि 
सिसफाई 

 ➢ पद्दक्क मसंमड मनिायण 

➢ ढुङ्गा लगाउने, सोमलङ् गने 

➢ प्राङगण ढलान  

➢ ढुङ्गा फुटाउन े

२ टेके्र िडा काययलय िहेको 
भिन देजि फुचङु सम्ि 
पगु्ने पैदल िागय मनिायण 

 ➢ ढुङ्गा बोक्न े

➢ मसंमडको बेस लेिल िन्ने 
➢ ढुङ्गा लगाउने, सोमलङ् गने 

 

 

७ 

 

 

१ 

 

अगेना िोला देजि मसि 
गफुा सम्ि पैदल िागय 

 ➢ ढुङ्गा बोक्न े

➢ मसंमडको बेस लेिल िन्ने 
➢ ढुङ्गा लगाउने, सोमलङ् गने 
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िडा 
नं.  

क्र.सं. योिनाको नाि योिना स्थल सम्पाद्ददत कािहरु 

मनिायण योिना 
 

➢ गाह्रो लगाउने 
➢ झामड फाड्ने 

 

८ 
 

१ 
िदन आश्रीत िोटि िागय 
िियत संभाि 

 ➢ िोटि िागयिा िसेको पवहिो िनेि फाल्ने 
➢ सडक छेउ छाउिा िहेका िाडल पनेु 

➢ सडक भत्केको िाऊिा सकु्का गाह्रो लगाउने 
➢ पानीले िोलेको िाँउिा ढुङ्गा िाटोले पनेु 

➢ ढुङ्गा फोने, बोक्ने    
 

 

 

 

 

 

९ 

१ िडा कायायलय प्राङगण 
सिसफाइ एिं मसंमड मनिायण 
योिना। 

 ➢ पद्दक्क मसंमड मनिायण 

➢ ढुङ्गा लगाउने, सोमलङ् गने 

➢ प्राङगण ढलान  

➢ ढुङ्गा फुटाउने, बोक्न े
२ अस्पाग्दी िचुा स्कुल बाटो 

िियत संभाि 

 ➢ ढुङ्गा बोक्न े

➢ मसंमडको बेस लेिल िन्ने  

➢ ढुङ्गा लगाउने, सोमलङ् गने 

➢ गाह्रो लगाउने 
➢ झामड फाड्ने 

३ िोहोरिया टेके्र वपपल िाटो 
िियत संभाि 

 ➢ ढुङ्गा बोक्न े

➢ मसंमडको बेस लेिल िन्ने 
➢ ढुङ्गाको मसंमड लगाउने 

३.३.९ सञ्चालन हनु नसकेका योिनाहरु 

तामलका 4 

मस.नं. योिनाको नाि बिेट सञ्चालन हनु नसक्नकुो कािण कैवफयत 

१ िोिा सनुाि गाँउ गोिेटो बाटो मनिायण 
योिना 

N/A मनिायण सािामिको अभाि, दक्ष श्रमिकको 
अभाि, औिािको अभाि। 

 

२ गिगिे गोिेटो बाटो मनिायण योिना N/A सिन्ियको अभाि।  

३ िौलाकामलका िजन्दििा मसंमड मनिायण 
योिान 

N/A मनिायण सािामिको अभाि, दक्ष श्रमिकको 
अभाि, औिािको अभाि। 

 

4 भागि कुलो सधुाि काययक्रि N/A मनिायण सािामिको अभाि, दक्ष श्रमिकको 
अभाि, औिािको अभाि। 

 

5 सिेप पधेँिो मसंमड मनिायण N/A मनिायण सािामिको अभाि, दक्ष श्रमिकको  
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अभाि, कि सिय अिमध। 

6 थाङ्िेथि सनुरिथि गोिेटो बाटो मनिायण N/A मनिायण सािामिको अभाि, दक्ष श्रमिकको 
अभाि। 

 

३.३.१० असल अभ्यासहरु 

❖ श्रमिकको गनुासो योिना सञ्चालन स्थलिा गई सिाधान गरिएको, 
❖ बैंक िाता िाफय त भिुामन गरिएको, 
❖ बैंक िाता िोल्न सहजिकिण गरिएको, 
❖ उपभोिा समिमत गिन काययिा सहजिकिण गरिएको, 
❖ उपभोिा समिमतहरुलाई अमभिजुिकिण गरिएको, 
❖ लाभिावह परिचय पत्र वितिण गरिएको । 

३.३.११ सिि काययक्रिका उपलजब्धहरु 

❖ काििा िवटएका श्रमिकहरुको बैंक िाता िोल्ने काि भयो, 
❖ बैंक िाता िाफय त भिुामन गिीयो, 
❖ EMIS-प्रमबवष्ट ि प्रयोगलाई चसु्त दरुुस्त बनाईयो, 
❖ लगभग ६०% योिनाहरु सम्पन्न गिीयो । 

मसकाई 

❖ व्यिस्थापन ि प्रवक्रयागत दबैु काययलाई सन्तलुन गिेि काययसम्पादन गिेिा सहि ि उपलजब्धिलुक हनुे। 

३.३.१२ कििोिीहरु (सिस्या) 

❖ उपयिु पारिश्रमिक ब्यिस्था गनय नसवकएको, 
❖ प्रयाप्त मनिायण, सिुक्षा सािामि ि औिाि सािामि उपलब्ध गिाउन नसवकएको, 
❖ दक्ष श्रमिकको ब्यिस्था गनय नसवकएको । 

३.३.१३ सिस्या ि सिाधानका उपायहरु 

सिस्याहरु सिाधानका लामग गत बषय गिीयका प्रयासहरु 

आयोिनािा आिश्यकता अनसुािको औिािहरुको 
अप्रयाप्तता। 

स्थामनय श्रमिकहरु स्ियिको घििा उपल्बध 
औिािहरुको प्रयोग गरिएको ।  

सिुक्षा सािामि िरिद गिी उपलब्ध गिाउन नसक्दा िोजिि 
िोलेि काि गनुय पिेको। 

 श्रमिकहरु आफैले ल्याएको ि नहनुेहरुले िोजििका 
साथ गिेको। 

प्रयायप्त मनिायण सािामि नहुँदा सोचे िस्तो काि हनु नसकेको 
ि कद्दिनाई भएको। 

आिस्यक सािामि िरिदको लामग नगिपालीका साि ु
अनिुोध गरिएको . 

Raincoat नहुँदा काि गनय कद्दिन भएको। श्रमिकहरु आफैले ल्याएको ि नभएको सियिा काि 
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सिस्याहरु सिाधानका लामग गत बषय गिीयका प्रयासहरु 

िोवकएको।  
आयोिनाको मनयमित अनगुिन नगरिएको।  िडा समिमतलाई मनयमित अनगुिनको लामग मनदेिन 

गिी ]एको । 

हाल िाहािारिको रुपिा िहेको कोिोना भाईिसको सियिा 
काि गदाय िाक्स तथा सेमनटाईिि उपलब्ध नभएको । 

श्रमिकहरु आफैले व्यिस्था गिेको। 

दक्ष श्रमिक नभएकाले काि संचालनिा कद्दिनाई भएको।  स्थामनय स्तििा भएका दक्ष श्रमिकलाई सिन्िय गनय 
अनिुोध गरिएको। 

वफल्डिा िानको लामग सिारि साधनको अभाि। आफ्नै सिरि साधन प्रयोग गरिएको । 
सजुचकृत भएका श्रमिकहरु काि गनयिा चासो निाख्न ेि चासो 
िाख्नहेरु सजुचकृत नभएको । 

सिन्िय गिी काि गिाईएको ि केवह कद्दिनाई भोग्न ु
पिेको । 

३.३.१४ मनष्कषय 
यस प्रधानिन्त्री िोिगाि काययक्रि अन्तगयत कािका लामग पारिश्रिीकिा आधारित सािदुावयक आयोनाहरु 
संचालनिा यस मभिाद नगिपालीकािा सजुचकृत भएका ३२७ बेिोिगाि िध्ये 9९ िनाले िोिगारि पाए संगै 
उमनहरुको दैमनक गिुािाको आमथयक पक्ष पवहलेको भन्दा सहि भएको पाईयो। प्राकृमतक प्रकोपले छेद विच्छेद 
गिोका िुलो धन िामस िचय गिी मनिायण गिीएका सडकहरुको िियत भएको छ। स्थामनय बमसन्दाको दैमनक 
घाँस दाउिा गनय कद्दिन भएका गोिेटो बाटोहरु िियत तथा मनिायण भएको छ।साथै अबको आमथयक बषयिा 
लागत साझेदारिका आयोिना संचालन गनय सके कािको गणुस्ति बवृि हनुे साथै काि प्रभािकारि सिते हनु े
छ। मनयमित िोिगाि द्ददनकुो सट्टा बेिोिगाि हरुलाई स्ििोिगाि बनाउन तफय  सम्बजन्धत मनकायहरुले िोड 
द्ददन सके बाध्यात्िक बैदेजिक िोिगाि अन्त्य हनुकुो साथै मबकासले गमत मलने कुिािा दईुित छैन।  

४. आमथयक विकास क्षते्र 

४.१ कृवष तथा पिसेुिा िािा  

४.१.१ पि ुसेिा िािा 
४.१.१.१ पषृ्ठभमूि 

नेपालको संविधान  २०७२ िािी भए पमछ िाज्यको  केजन्रकृत िासन प्रणालीबाट संघ, प्रदेि ि स्थानीय तह गिी 
तीन तहको सिकाि िहने गिी संघीय िासन प्रणालीिा परिितयन भयो । सोही ितुाविक स्थानीय सिकािको 
रुपिा नेपाल सिकािको मनणयय अनसुाि मिमत २०७३ फाल्गणु २७ गते मभिाद नगिपामलकाको स्थापना भएको 
हो । सोही मिमत ि संिचनाको आधाििा नेपालको संविधान २०७२अनसूुची-८ िा उल्लेजित स्थानीय तहको 
अमधकािको सूची १५ नं िा उल्लेि   स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन २०७४ अनसुाि मभिाद नगिपामलकाको 
आमथयक विकास िािा अन्तिगत पिसेुिा िािा स्थापना भएको हो । “मभिाद नगिपामलकाको आधािः पययटन, 
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कृवषिा याजन्त्रकीकिण तथा आमथयक सिवृिको पूिायधाि” भने्न िूल नािा िहेको ि कृवष बाट नै संिवृिको आधाि 
तय गने भएकाले पमन मभिाद नगिपामलकाले पिसेुिा के्षत्रलाई उच्च िहत्ि द्ददइकन पिसेुिा िािाको स्थापना 
भएको हो । कृषकहरुको िाग, मभिाद नगिपामलकाका को पञ्चिवषयय योिना, सिवृिको लामग  मलइएको लक्ष 
ि िाविय रुपिा सिि नेपाललाई दधु फुल ि िाछािासिुा आत्िमनभयि बनाइ मनयायत सिते गिेि सिवृि हामसल 
गने गिी कृवष विकास िणनीमत लगायतका काययक्रिहरु सञ्चालनिा सहयोग पगु्ने गिी यस िािाले काययक्रिहरु 
सञ्चालन गदै आइिहेको छ ।आमथयक िषय २०७७/७८िा पमन सोही ितुाविकका काययक्रिहरु तयाि गिी 
सञ्चालन गदै आइिहेको छ । 

४.१.१.२ उद्दशे्य 

• आ.ि.२०७७/७८ िा सञ्चालन भएका काययक्रिहरुको कायायन्ियन तथा प्रगमतको बोध गिाउने, 
• सञ्चामलत काययक्रिको भौमतक तथा आमथयक प्रगमतको विद्यिान अिस्था ि भावि काययद्ददिाको बािेिा 
िानकािी गिाउन ु। 

४.१.१.३ काययक्रि कायायन्ियन गदाय अपनाइएका प्रवक्रयाहरु 

काययक्रिको प्रकृमत ि अिस्था अनसुाि कायायन्ियन प्रवक्रया पमन फिकफिक िहेका छन ्। त्यैपमन अमधकाँि 
काययक्रिहरुको कायायन्ियन प्रवक्रया यस प्रकाि िहेको छ । 

१. काययविमध मनिायण 

२. सूचना प्रकािन 

३. आिेदन संकलन  

४. सिहु गिन  

५. कायययोिना िाग 

६. सम्झौता  

७. अनगुिन िलु्याङ्कन  

८. भिुानी 
४.१.१.४ िावषयक सिवष्टगत बिेट ि िचयको अिस्था 

ििेट रु हिाििा 
मस.नं. वक्रयाकलाप/योिनाको नाि इकाइ भौमतक वित्तीय 

लक्ष्य प्रगमत प्रगमत % िावषयक 

बिेट 

िावषयक िचय िचय % 

१ २० भन्दा बवढ िाउ कजम्तिा १०० 
भन्दा बढी स्थानीय कुििुा पालन गने 

फाि सहयोग काययक्रि 

संख्या ५ ३ ६० २५० १४२.४८ ५६.९९ 
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मस.नं. वक्रयाकलाप/योिनाको नाि इकाइ भौमतक वित्तीय 

लक्ष्य प्रगमत प्रगमत % िावषयक 

बिेट 

िावषयक िचय िचय % 

२ ५० प्रमतित अनदुानिा कथदी मसंहाले 
िोि तथा नश्ल सधुाि बोका िरिद 

काययक्रि 

संख्या २ २ १०० ५० ५० १०० 

३ ५० प्रमतित अनदुानिा उन्नत िातका 
ब्याड बोका तथा िाँगा वितिण 

संख्या १० ० ० २०० ० ० 

४ ५० प्रमतित अनदुानिा बहिुषे ि डाले 
घाँसका विउ वितिण  

पटक १ १ १०० २०० ६३.२५ ३१.६३ 

५ ५० प्रमतित अनदुानिा बहिुषे ि डाले 
घाँसका िेनाय वितिण  

पटक १ १ १०० १०० १९५.४३ १९५.४३ 

६ आधािभतु प्रयोगिाला स्थापना तथा 
सञ्चालन 

पटक १ १ १०० ३५० ३४०.९५ ९७.४१ 

७ उन्नत िातका बाख्रा श्रोत केन्र पियियन पटक १   ० २५० ० ० 

८ कटनछाप बाख्रा प्रिियन काययक्रि पटक १ १ १०० ३०० ३०० १०० 

९ कोिोना प्रभावित विपन्न परििाि 
बट्टाईपालन काययक्रि 

संख्या १ २ २०० १०० २८ २८ 

१० ििी िातका बाख्रा श्रोत केन्र स्थापना 
िोहरिया 

पटक १ १ १०० ४०० ३७७.९ ९४.४७ 

११ गिीबी मनिािणको लामग कालो च्िाँचे 
वितिण काययक्रि 

संख्या १० १० १०० १०० ९७.५ ९७.५ 

१२ िनुोमसस िोग सम्बन्धी स्कुल जिक्षा िा 
वि िा 

संख्या १४ ३ २१.४३ १४० ४०.३५ २८.८२ 

१३ िै ि वटयोसेन्टी को विउ उत्पादनको 
लामग कन्ट्याक्ट फामियङ 

िोपनी ५०
० 

१०
० 

२० ५०० ६१.६ १२.३२ 

१४ डाले तथा भईुँ घाँसका नसयिी स्थापना संख्या २   ० २०० ० ० 

१५ थािडाँडा कालो च्िाचे िोि सधुाि तथा 
व्यिसाय प्रििन काययक्रि 

पटक १ १ १०० ३०० २९५.५ ९८.५ 

१६ द्ददिि तथा सिािोह िनाउने काययक्रि पटक ३ २ ६६.६७ ८० ६५.१५ ८१.४४ 

१७ दगु्ध जचस्यान केन्र स्थापनािा सहयोग संख्या १ १ १०० २५० २५० १००. 



  

116 
 

मस.नं. वक्रयाकलाप/योिनाको नाि इकाइ भौमतक वित्तीय 

लक्ष्य प्रगमत प्रगमत % िावषयक 

बिेट 

िावषयक िचय िचय % 

काययक्रि 

१८ दधु संकलन व्यिस्थापन काययक्रि संख्या १ १ १०० ३०० ३०० १००. 

१९ पि ुउपचाि मनिलु्क औषधी सवहत पटक २ २ १०० ५०० २२७.७३ ४५.५५ 

२० पि ुत्याङ्क संकलन तथा फािय 
इन्भेन्ट्री तयाि 

पटक १ १ १०० ३०० २७७. ९२.३३ 

२१ पि ुनस्ल सधुाि कृमत्रि गभायधान 
सािािी तथा लजिजस्टक सािािी िरिद 
काययक्रि 

पटक २ १ ५० ३०० २०२.८८ ६७.६३ 

२२ पिसु्िास््य जिविि सञ्चालन पटक १ ० ० १०० ० ० 

२३ बाख्राको पकेट क्षेत्र विकास काययक्रि संख्या १ १ १०० ५०० ३७६.९४ ७५.३९ 

२४ बाख्राको पकेट तथा ब्लक स्थापना 
्याकेि 

संख्या १ १ १०० ८२० ७३७.२९ ८९.९१ 

२५ ित्स्यपालन काययक्रि संख्या १ १ १०० २०० १६३.५८ ८१.७९ 

२६ िाछापोििी पियियन काययक्रि संख्या १ १ १०० ३०० ० ० 

२७ िासपुसल सधुाििा सहयोग काययक्रि संख्या ३ २ ६६.६७ १५० १०० ६६.६७ 

२८ िोहरिया बंगिुपालन योिना पटक १ १ १०० ४०० ३७७.९ ९४.४७ 

२९ िेमबि िोिेत भ्यागतेु चचयिे िोप 
काययक्रि 

पटक २ २ १०० ५०० १९७.५ ३९.५ 

३० िन्ट्याङिोला बहउुद्देजिय कृषक 
िाछापालन काययक्रि 

संख्या १ १ १०० ३०० २९१ ९७. 

३१ लोकल कुििुा पकेट क्षेत्र प्रोत्साहन 
काययक्रि 

संख्या २ १ ५० ४०० १८१.९९ ४५.५ 

३२ स्थानीय च्िाँचेको श्रोतकेन्र स्थापना संख्या १ १ १०० ५२० ५०३.१५ ९६.७६ 

३३ सबै टोलिा िोि सधुाि काययक्रि संख्या १० १० १०० २०० २०० १०० 

  िम्िा          ९५६० ६४४५ ६७.४२ 
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४.१.१.५ सञ्चालन हनु नसकेका योिना/काययक्रिहरु 

मस.न. योिना/काययक्रिको नाि बिेट सञ्चालन हनु नसक्नकुो कािण 

१ ५० प्रमतित अनदुानिा उन्नत िातका 
ब्याड बोका तथा िाँगा वितिण 

२०० सिन्ियको अभाि 

२ उन्नत िातका बाख्रा श्रोत केन्र पियियन २५० अजघल्लो आ.ि.िा गिन भएको श्रोत केन्रलाई सपोटय गने 
भमनएकोिा अजन्तििा उि काययक्रि नभएको 

३ पिसु्िास््य जिविि सञ्चालन १०० कोमभड/लकडाउनको कािण  

४.१.१.६ असल अभ्यास तथा निप्रितयनात्िक काययक्रिहरु 

• मभिाद नगिपामलकािा पिपुन्छीको पूणय गणना विमधिाफय त त्याङ्क संकलन गिी पजुस्तका तयाि 
पारिएको, 
• बाख्रािा CIDR को प्रयोग गिी करिब १५० बाख्रािा कृमत्रि गभायधान गरिएको । 

४.१.१.७ सिि काययक्रििा प्रििु उपलब्धीहरु 

• बाख्रा पकेट काययक्रि अन्तिगत  ५ िटा कृषक सिहुिा आिि कृषकहरुलाई िोिगोि सधुाििा 
अनदुान द्ददइएको, 
• २ स्थानिा स्थानीय च्िाँचेको श्रोतकेन्र स्थापना भएको, 
• ३६० पििुा कृमत्रि गभायधान भएको, 
• नगिपामलकाका २०००० भन्दा बढी पिहुरुले PPR/िोिेत तथा िेमबि िोग विरुिको िोप पाएका, 
• यस िािाबाट सञ्चालन भएको पि ुउपचाि सेिा िाफय त यो आमथक िषयिा  १२००० पिपुन्छीको 
उपचाि गिी २१६३ कृषकहरुलाई मनिलु्क औषधी वितिण गरिएको । 

४.१.१.८ सिस्या ि सिाधानका उपायहरु 

क्र.सं. सिस्या सिाधानका उपाय 
१. कृवष ि पिसेुिा िािाको क्षेत्र अनसुाि विज्ञ कियचािी कि हनु ु। विज्ञ कियचािी मनयिु गनुयपने । 

२ िािािा टे्रविि लगायत पिउुपचािका लामग आिश्यक स्थान 
नभएको । 

 टे्रविि बनाउन पने । 

३ िािािा स्थान अभाि भएकाले  उन्नत घाँस लगायतका विउ तथा 
विरुिा िाख्न ेिाउँ नभएको । 

कृवष ि पिसेुिा िािा को लामग 
सवुिधा िनक भिन बनाउनपुने । 

४ सिवृिको आधाि पिपुालन पमन हो भन्ने सबैलाई िानकािी हदुाहदैु 
व्यिहाििा नआएको । 

व्यिहाििा ल्याउनपुने । 
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४.१.१.९ मनष्कषय 
मभिाद नगिपामलका बोि बाख्राको श्रोतकेन्रको रुपिा िाविय स्तििै पवहचान बनाईसकेको छ यसलाई कायि 
िाख्दै बाख्राको नगि बनाउन सवकन्छ भने नगिका फाँटहरुिा गाईभैसीको प्रिियन गिी दधु उत्पादनिा सिेत 
अगाडी ल्याउन सवकन्छ । 

४.१.२ कृवष विकास िािा 
४.१.२.१ पषृ्ठभमूि  

तनहुँ जिल्लाको मभिाद नगिपामलक कृवष तथा पययटन के्षत्रको लागी उपयिु िामनदै आइिहेको िाँउ हो । यस 
नगिपामलक सिै िडाहरुिा विमभन्न िालीहरुको व्यिसायीक तथा मनिायहििुी रुपिा िेती गदै आइिहेको छ। 
िसिा फलफुल,तिकािी,िाद्यान्न, िसला,िनगदे िाली उपयिु िहेको िामनन्छ।यस के्षत्रका कृषकहरुले 
तिकािी,फलफुल ि िसला िालीिा व्यिसावयक रुपिा अगाडी बवढ आयआियन गिीआइिहेको पाइएको छ।िेती 
िालीलाइय व्यिजस्थत ि द्ददघयकामलन बनाउनको साथे आमथयक सिदृ्बको िखु्य आधाि िडा गनयको लागी मभिाद 
नगिपामलकाले आफ्नो स्थापना सगै कृवष विकास िािाको  स्थापना गिेको हो।कृवष सेिा नायि प्राविमधक 
सहायक २ िना िाफय त मभिाद नगिपामलक ९ िटा िडािा सेिा प्रभाि भइयिहेको छ।यस िािाले विमभन्न 
उन्तिातका मबउ मबिन फलफुल विरुिा  ५०%अनदुानिा काययक्रि संचालन भएको छ।साथै िेजिनिी 
औिाि,पलावष्टक टनले,िौिी घाि,पकेट के्षत्र काययक्रि संचालन भइयिहेको छ।ि िाटो परिक्षण काययक्रि संचालन 
भएको छ।साना कृषकहरुलाइ आिद्ब गिाइय सिहु परिचालन गिी गिन गने काययक्रि संचालन भइयिहेको छ। 

४.१.२.२ उद्दशे्य  

• कृवषिा  आधमुनकिण ि व्यिसावयकिण गिी िाद्य ि पोषण सिुक्षा गदै मनयायत गने अिस्था मसियना गने, 
• एवककृत कृवष,पि ु सेिा,भमुि ि सहकािी के्षत्रिा सेिा प्रिाहिा समुनजश्चत गिी िृहति उत्पादन क्षेत्रिा      
अगाडी बढाउन,े 
• पिम्पिा मनिायहिजुि अिस्थािा िहेका साना कृषकहरुलाइय सिहुिा आिद्ब गिाउने। 

४.१.२.३ काययक्रक कायायन्ियन गदाय अपनाइयका प्रवकयाहरु   

• सचुना प्रकाजित गने, 
• तोवकयको सिय मभत्र िाग संकलन गने, 
• काययक्रिअनसुाि िाग संकलनको  अधाििा छनौट गने,  

• वटपणी उिाइय काययक्रि संचालन गने, 
• वििेष गिी सिहु,सहकािी,कृवष फिय दताय भएकाहरुलाइय प्राथमिकता  द्ददने। 

४.१.२.४ असल अभ्यास तथा निप्रियतनात्िक काययक्रिहरु 

• कृषकहरुको िाग संकलन अनसुाि िात्र  अनदुानको सािान िरिद गिीने,  

• कृषकहरुबाट अनदुानको दरुुप्रयोग नहनु ५०% सहभागीता । 
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४.१.२.५ सिि काययक्रिका प्रििु उपलजब्धहरु  

❖ सिहु गिन तथा परिचालनिा आकवषयत भएको, 
❖ उन्नत िातका मबउ मबतिण िाफय त उत्पादनिा बदृ्दद्ब भएको, 
❖ कृवष औिाि तथा सिािीहरुको प्रयोग आधमुनक प्रमबमधबाट अिसि भएको ।  

४.१.२.६ काययक्रि कायायन्ियनिा आइयपिेका प्रििु सिस्याहरु 

• िाग भए अनसुािको सािािी नलगेको, 
• सचुना अनसुािको तोवकएको सियिा िाग उपलब्ध हनु नसकेको, 
• अझैपमन कृवष मबकासको अियब हो भने्न धािणा बमनसकेको छैन, 
• कृषकहरुको सही त्याङ्ग नभएको ।  

४.१.२.७ सिस्या सिाधानका उपायहरु 

• सकेसम्ि िाग भए अनसुािको सािािी लाने, 
• सचुना अनसुािको तोवकएको सियिा िाग उपलब्ध गिाउने, 
• कृवष विकासको िेरुदण्ड हो भने कृषकलाई कुिा बझुाउन ुपने, 
• कृषकहरुको सही त्याङ्क हनुलाई काययक्रि हनुपुने। 

४.१.२.८ मनष्कषय 
यस प्रकािको काययक्रि हनुाले यहाँका कृषकहरुलाई विमभन्न बालीनालीको िेमत प्रमबमधको बािेिा िानकािी 
हनुाले व्यिसावयक िेमत गनायले िूलो टेिा पगु्ने कुिाको बािेिा िानकािी पाइयो।यस आमथयक िषयको अन्तििा 
यस्ता काययक्रिहरु अगािी िषयिा ि अन्य काययक्रि पमन थप नयाँ प्रमबमधको गिाउन ुपने कुिाको सझुािहरु यहाँ 
िनप्रमतमनमध ज्यूहरु,कृषकहरुबाट प्राप्त भयो।सम्बजन्धत काययक्रि िाग भएका िा सम्बजन्धत कृषकहरुिा 
प्रभािकािी हनुे देजियो।कृवषको काययक्रि गदाय अन्य नयँा प्रविमधकको गनयसके वकसानले िाम्रोसँग व्यिहारिक 
ज्ञान  हामसल गनय सवकन ेदेजियो। 

४.२ गिीबी मनिािणका लामग लघ ुउद्यि विकास काययक्रि (MED-PA) 

४.२.१ पषृ्टभमूि 

गिीब तथा वपछाडीएका िगयलाइय उद्यि विकासको िाध्यि बाट िामथ उकास्न ि द्ददगो रुपिा व्यािसावयक 
सेिाहरुको पहुँच परु् याउने उद्देश्यले लजक्षत िगय छनोट गने ि उद्यि व्यािसायका लागी आिश्यक पने सबै 
व्यािसावयक सेिाहरुको पवहचान योिना तिुयिाको िरुुिात देजि नै गिी ती सेिाहरुको उपलब्धता समुनजश्चत गने 
ती व्यािसावयक सेिाहरुलाई ्यकेिका रुपिा स्थामनय तह संग सम्झौता गिी लघ ुउद्यि विकास काययक्रिको 
निनुा ( MED-Model ) अनसुाि गिी उद्यि विकास तथा विस्ताि गिीने छ।यसैगिी शृ्रिना भैसकेका उद्यि तथा 
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उद्यिीहरुको अिश्था बझुी अिसि तथा सिस्या पवहचानका आधाििा व्यािसावयक सेिाहरुको पहुँच परु् याई ती 
पिुाना उद्यिीहरुलाई विस्ताि तथा प्रियिन गने काययक्रिको िखु् य उद्देश्य िहेको छ। 

यसिी काययक्रि संचालन प्रकृया ि यसको प्रभािकािीतालाई िध्यनिि गिेि नेपाल सिकािले आमथयक िषय 
२०७७/७८ देिी गिीबी मनिािणका लागी लघ ुउद्यि विकास काययक्रि ( MED-PA) संचालनका लागी िकि 
विमनयोिन भई मभिाद नगिपामलकाको आयोिनािा संचानल भएको यस काययक्रििा गिीयका वक्रयाकलापहरुको 
बािेिा बावषयक प्रगमत प्रमतिेदन तयाि पारिएको छ । 

४.२.२ उद्दशे्य 

िेड्पा (MED-PA) काययक्रिका उद्दशे्यहरु मनम्नानसुाि छन,् 

1. आमथयक ि सािाजिक रुपिा विपन्न परििािहरुको अिस्थािा लघ ुउद्यि व्यिसायको िाध्यि बाट सधुाि 
गदै गिीमब मनिािण गने, 
2. उद्यिजिलताको िाध्यि बाट उद्यिी शृ्रिना गिी िोिगािी एिं स्ििोिगािको अिसि प्रदान गने, 

3. आमथयक रुपिा सक्षि बनाउने । 

४.२.३ विद्यिान अिस्था 
गिीमब मनिािणका लागी लघ ुउद्यि विकास काययक्रि ( िेड्पा ) ले आ. ि. २०७७/०७८ िा यस मभिाद 
नगिपामलकाको  ४,६,७ ि ८ नं िडाहरु िा गिीयका काययक्रिहरु मनम्नअनसुाि प्रस्ततु गिीयको छ । 

क्र.स. वक्रयाकलापहरू इकाई लक्ष्य 
प्रगमत 
सङ्ख्या 

िवहला परुुष िम्िा दमलत िनिामत 
ब्राम्हण/ 
क्षते्री/अन्य 

1 

नयाँ लघ ुउद्यिी मसियना 
तफय   

                  

2 वप.आि.ए. सम्पन्न िटा   149 100 49 149 45 79 25 

3 

घिधिुी सिेक्षण सम्पन्न 
(फािाि ए) 

िना 
100 97 55 42 97 36 38 23 

4 

सम्भाव्य लघ ुउद्यिीका 
रूपिा सहभागीहरूको 
छनौट(फािाि बी) 

िना 
100 91 49 42 91 32 36 23 

5 

िौिदुा उद्यिीहरू िो 
सम्भाव्य लघ ुउद्यिीका 
रूपिा पवहचान भएका 
(फािाि सी)  

िना 

                

6 िाहक िा बिाि सिेक्षण िटा 5 5             
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क्र.स. वक्रयाकलापहरू इकाई लक्ष्य 
प्रगमत 
सङ्ख्या 

िवहला परुुष िम्िा दमलत िनिामत 
ब्राम्हण/ 
क्षते्री/अन्य 

सम्पन्न (फािाि डी) 

7 

सीप तथा उपयिु प्रविमध 
सिेक्षण सम्पन्न (फािाि 
ई) 

िना 
5 5             

8 

श्रोत सिेक्षण सम्पन्न 
(फािाि एफ) 

िटा 
5 5             

9 

िाताििण पिीक्षण सम्पन्न 
(फािाि िी) 

िटा 
                

10 

लघ ुउद्यि सिूहिा लघ ु 

उद्यिीको सङ्ख्या ि लघ ु
उद्यिी सिूहको सङ्ख्या 

िना/िटा 
80 80 41 39 80 30 36 14 

11 

उद्यििीलता विकास 
तामलि (टोपे/टोसे 
तामलि) मलने 
उद्यिीहरूको सङ्ख्या 

िना 

80 80 41 39 80 30 36 14 

12 

व्यािसावयक योिना तयाि 
गिेको सङ्ख्या 

िटा 
80 30 28 2 30 17 12 1 

13 

प्राविमधक सीप विकास 
तामलि मलने लघ ु
उद्यिीहरूको सङ्ख्या 
(सीप विकास तामलिको 
छुटै्ट विििण संलग्न गने 
यहां सङ्ख्या िात्र 
उल्लेि गने) 

िना 

80 30 28 2 30 17 12 1 

14 

लघ ुकिाय मलएका 
उद्यिीको सङ्ख्या 

िना 
                

15 

प्रविमध सहयोग प्राप्त 
भएका लघ ुउद्यिीको 
सङ्ख्या 

िना 

                

16 

बिािीकिणिा सहयोग 
प्राप्त गिेका लघ ुउद्यिीको 

िना 
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क्र.स. वक्रयाकलापहरू इकाई लक्ष्य 
प्रगमत 
सङ्ख्या 

िवहला परुुष िम्िा दमलत िनिामत 
ब्राम्हण/ 
क्षते्री/अन्य 

सङ्ख्या 

17 नयाँ उद्यिीहरूको सङ्ख्या िना 80 15 2 13 15 15     

18 

नयाँ उद्यिीहरूको सङ्ख्या 
(िैदेजिक िोिगािबाट 
फवकय एका)  

िना 

                

19 

 नयाँ उद्यिीहरूको 
सङ्ख्या (स्िदेििा 
िोिगाि गिुाएकाहरू) 

िना 

                

४.२.४ काययक्रि कायायन्ियन गदाय अपनाईएका प्रवक्रयाहरु 

1. गिीमब मनिािणका लागी लघ ुउद्यि विकास काययक्रि संचालन मनदेजिका, २०७७ बिोिि काययक्रि 
संचालन गिीयको, 
2. MED-Model का ६ िटा चिण अनसुाि गिीयको, 
3. सािाजिक परिचालन,  

4. उद्यिजिलता विकास तामलि,  

5. प्राविमधक मसप विकास तामलि, 

6. लघवुित्तिा पहुँच, 

7. उपयतु्त प्रविमधिा पहुँच, 

8. बिाि ि बिािीकिण । 

४.२.५ आमथयक बषय २०७७/०७८ का काययक्रिहरु  (ससतय अनदुान) 
क्र.स. काययक्रिको नाि विमनयोित िकि   िचय िचय प्रमतित िौज्दात िकि 
१ सािाजिक परिचालन ६८४०० ३०००० ४३.८ ३८४०० 
२ उद्यिजिलता विकास तामलि २०५२०० १७६००० ८५.७ २९२०० 
३ मसप विकास तामलि ९३४८०० ६१००० ६.५ ८७३८०० 

४.२.६ संचालन हनु नसकेका काययक्रिहरु 

क्र.स. काययक्रिको नाि बिेट संचालन हनु नसक्नकुो कािण 

१ मसप विकास तामलि ८७३८०० Covid 19 ि लकडाउनको कािणले  
२ प्रमबमधिा पहुँच ३८७६०० Covid 19 ि लकडाउनको कािणले 

३ लघकुिायिा पहुँच ६८४०० काययक्रि वढला सरुु भएकाले 

४ बािरिकिण ६८४०० काययक्रि वढला सरुु भएकाले 
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४.२.७ असल कािहरु 

• छोटो अबमध ि विश्व भरि फैमलयको कोिोना भाइिस (covid-19) को बािितु पमन  PRA उद्यिजिलता 
विकास तामलि ि छोटो अबमधका मसप विकास तामलि सिापन गिीयो । 

४.२.८ उपलब्धी  

• मभिाद नगिपामलका को िडा नं ४ िा ३२ िनािा वप आि ए संचालन गिी छनोट भएका ११ 
िनालाई उद्यिजिलता विकास तामलि सम्पन्न, 
• मभिाद नगिपामलका िडा नं ६ िा ४६ िनािा वप आि ए संचालन गिी छनोट भएका २० िनालाई 
उद्यिजिलता विकास तामलि सम्पन्न, 
• िडा नं ६ िा १५ िनालाई मसलाईकटाई मसप विकास तामलि संचालन, 
• मभिाद नगिपामलका िडा नं ७ िा ३३ िनािा वप आि ए संचालन गिी छनोट गिीयका १६ िनालाई 
उद्यिजिलता विकास तामलि सम्पन्न, 
• िडा नं ७ िा १६ िना लाई बाख्रा पालन मसप विकास तामलि सम्पन्न, 
• मभिाद नगिपामलका िडा नं ८ िा ३८ िनािा वप आि ए संचालन गिी छनोट भएको ३३ िनािा 
उद्यिजिलता तामलि सम्पन्न गिीयो। 

४.२.९ सिस्याहरु ि चनुौतीहरु 

• सहभागीहरुले काययक्रिले द्ददने सेिा सवुिधा भन्दा बवढ आिा अपेक्षा िाख्न,ु 
• सहिकताय लाई काि गनयका लागी computer desktop को व्यिस्था नहनु ु।  

४.२.१० मनष्कषय   

सिििा भनु्न पदाय आमथयक बषय २०७७/०७८ िा मभिाद नगिपामलकाले आयोिना गिेको गिीमब मनििणका 
लामग लघ ुउद्यि विकास काययक्रि (MED-PA) २०७७ पैष १ गते देजि लाग ुभएको मथयो। यो काययक्रि वढला 
संचालन भएको ि संचालन भईिहदा विश्व भरि फैमलयको कोिोना भाईिस ( covid-19) का कािणले मबचैिा िोक्न ु
पिेकाले काययक्रि पिैु संचालन गनय सवकयन। यस आमथयक बषय २०७८/०७९ िा यो काययक्रि श्रिण देजि न ै
काययक्रि लाग ुभएको हदुा यस बषयका काययक्रिहरु सियिै सिापन गने छौ भने्न पणुय विश्वास मलएका छौ। 

५. न्यावयक समिमत 

५.१ पषृ्ठभमुि   
नेपालको संविधानको धािा २१७ को उपधािा( १) िा काननु बिोजिि आफ्नो अमधकािक्षेत्र मभत्रका वििाद 
मनरुपण गनय गाँउपामलका िा नगिपामलकाले प्रत्येक गाँउपामलकाका उपाध्यक्षको संयोिकत्ििा ि प्रत्यके 
नगिपामलकािा उपप्रििुको संयोिकत्ििा तीन सदस्यीय न्यावयक समिमत िहने संिैधामनक व्यिस्था िहेको        
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छ । नेपालको संविधानको धािा २२१ को उपधािा (१ ) बिोजिि स्थानीय तहको व्यिस्थावपकीय 
अमधकािको अनसुाि  मभिाद नगिपामलका न्यावयक समिमत काययविमध सम्िजन्ध ऐन २०७५ िनाई सोवह बिोजिि 
मभिाद नगिपामलकाको न्यावयक समिमत िाफय त न्याय सम्पादनका काययहरु भैिहेको छ ।  
न्यावयक समिमतले स्थामनय सिकाि सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ ि २ का अमतरिि 
संजघय िा प्रदेि काननुले तोवकएको वििादहरुलाई मनरुपण गनय पाउन े काननुी व्यिस्था िहेकोिा मभभाद 
नगिपामलका न्यावयक समिमतले भने िलेमिलापलाई न ै प्रििु प्राथमिकतािा िाजि वििादहरुको सिाधान गने 
प्रयत्न गिेको छ  ।   
५.२ उद्दशे्य  
न्यावयक समिमतलाई संविधानले न्यायको पहुँच स्थानीय स्तििै समुनजश्चत गने अमभप्रायले अगामड सािेको             
पाईन्छ । संविधान प्रदत्त यस अमधकािको प्रयोग गदे आफ्ना अमधकाि क्षेत्रमभत्रका वििादहरु मछटो ,सलुभ ि 
सहि तरिकाले न्यायिा पहुँच स्थावपत गदै तथा वििादका दिैु पक्षले जित िहससु हनु े गिी िलेमिलापलाई 
प्रििु प्राथमिकतािा िाजि न्याय सम्पादन गनुय मभिाद नगिपामलका न्यावयक समिमतको उदेश्य िहेको छ ।   
५.३ आ.ि ०७७/०७८ का गमतविमधहरू  
विश्वव्यापी रुपिा िानि िगत्कै लामग अमभिाप ि चनुौतीको रुपिा देिा पिेको कोिोना भाईिस (कोमभड १९) 
बाट न्यावयक समिमतबाट सम्पादन हनु ेकायय सिते यस आमथयक िषयिा अलग िहन सकेन । सोही कािण सिते 
विगतका िषयहरुको तलुनािा मभिाद नगिपामलका न्यावयक समिमतिा प्राप्त भएका मनिदेन तथा फछ्रयौट को 
संख्यािा किी आएको छ । यस आमथयक िषयिा सम्पाद्ददत काययविििण तपमसल बिोजिि िहेको छ । 

मस.नं. िदु्दाको विििण बाटो 
सम्बन्धी 

लेनदेन साधँ मसिाना 
िग्गा सम्बन्धी 

िाना 
चािल 

घि बहाल पारििारिक िेिेल ि 
गाली बेइज्िती 

िम्िा 

१ िम्िा मनिेदन ६ ३ ११ १ २ ८ ३१ 

२ सिाधान भएका ४ २ ९ ० २ ६ २३ 

३  िेलमिलाप ४ २ ९ ० २ ६ २३ 

४ फैसला )  )  )  )  )  )  )  

५ तािेली २ १ २ १ ० १ ७ 

६ दिपीि 
          १ !  

• िम्िा प्राप्त मनिदेन संख्या M ३१  
• सिाधान भएका वििाद संख्या M २३  
• फैसला M ०  
• तािेलीिा िहेको M  ७   
• दिपीि गरिएको M  १   
• न्यावयक समिमतको बैिक संख्या M २५      



  

125 
 

५.४ काययसम्पादनका सिस्याहरु   
• दक्ष िनिजिको अभाि,  
• मनणयय कायायन्ियनिा सिस्या,   
• न्यावयक समिमतका कतयव्य ि अमधकाि सम्िन्धिा सियसाधािण लाई पयायप्त िानकािी नहनु,ु  
• काननुी रुपिा न ै न्यावयक समिमत संयोिक एिं समिमतका  सदस्यहरुको काययकारिणी अमधकाि ि 

न्यावयक अमधकाि कुन कुन अिस्थािा के कसिी फिक तरिकाले प्रयोगिा ल्याउने भने्निा स्थानीय 

सिकाि सञ्चालन ऐनकै व्यिस्थाहरु विविधात्िक हनु,ु  
• न्यनुति न्यायको िान्य मसिान्त साथै िलुकुी संवहता तथा नेपाली काननुका अमतरिि  अन्तिाविय 

न्यावयक समिमतहरुको िािेिा समिमतलाइ पयायप्त प्रजिक्षण नहनु,ु  

• बिेटको किी ।  
५.५ सिस्या सिाधानका उपायहरु   
न्यावयक समिमतको औजचत्य पवुष्टका लामग समिमत आफ्नो काििाट िलु रुपिा जिम्ििेाि िहेतापमन यो 
संिैधामनक,लैवङ्गक सिानता , सािाजिक न्याय विषय सिेत भएकाले सिुासन ि द्ददगो विकासका लक्ष्यको अंिको 
रुपिा सिेत आत्िसात ् गरि स्थामनय तहले नै यसको अपनत्ि िहण गनुय िरुिी छ । न्यावयक समिमतिा 
न्यनुति न्यायको िान्य मसिान्तको ज्ञान िृवि गरिन ुका साथै िलुकुी संवहता तथा नेपाली काननुका अमतरिि  
अन्तिायविय न्यावयक समिमतहरुको िािेिा यस समिमतलाई िानकािी हनु अत्यन्तै िरुिी छ । आफ्नो पामलका 
बाट प्रदान गरिन ेन्याय सेिा सम्िन्धिा सियसाधािणहरुलाई िानकािी गिाउन तथा िलेमिलापकतायहरुलाई सिेत 
आिश्यक प्रजिक्षण द्ददन ुिरुिी िहेको छ । साथै यसको सिजिकिणका लामग आिश्यक योिना ि काययक्रि 
सवहतको बिेट विमनयोिन िरुिी िहेको छ ।  
५.६ मनष्कषय    
न्यावयक समिमतको क्षेत्रामधकाि मभत्रका वििादहरु मछटो, सहि तथा स्थानीय िनतालाई व्ययभाि कि हनुे गिी 
मनरुपण गनुय सो समिमतको संिैधामनक दावयत्ि हो । न्यावयक वििेक तथा मनष्पक्षताको गणुको उच्चति ्प्रयोग 
गदे िनविश्वास िहन े गिी न्याय मनरुपण गदै िनविश्वास जित्नका लामग न्यावयक समिमत िात्र नभई स्थानीय 
सिकाि न ैयसका लामग लामग पनुय अपरिहायय देजिएको छ ।   
६. नापी िािा 
६.१ पषृ्ठभमुि  
मभिाद नगिपामलका के्षत्रमभत्रका विमभन्न प्रकृमतका िग्गाहरुको िापन ,हकभोग ,साँध मसिाना तथा स्िामित्ि 
सम्िन्धिा कुनै अस्पष्टता भई स्पष्टता कायि गनुयपने भएिा सो को  नापिाँच तथा अन्य कायय गने प्रयोिनका 
लामग मभिाद नगिपामलकािा हाल १ िना अमिन कियचािी मनयिु गरि कायय सम्पादन गरिएको छ । 
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६.२ काययक्षते्र 

मभिाद नगिपामलका क्षते्रमभत्रका विमभन्न प्रकृमतका िग्गाहरुको आधमुनक तथा त्रवुटिवहत तरिकाले जिल्ला 
सदििकुाििा िहेको नापी कायायलय सिेतको सहयोगिा आिश्यक िापन तथा प्रकृमत अनसुाि बगीकिण  गने 
तथा सो को उपभोगका क्रििा भएको सिस्याहरुलाई सिाधान गनयका लामग मनजि िग्गाको हकिा 
मनयिानसुािको िािश्व मलई सहि,सलुभ वहसािले के्षत्रफल तथा मसिाना छुट्याउने तथा साियिमनक प्रमत िग्गाको 
हकिा िापन गरि अमतक्रिण हनु नद्ददई सो को संिक्षण गने यस िािाको िखु्य उद्दशे्य एिि ्कायय  िहेको 
छ। 

६.३ आ.ि ०७७÷०७८ को िा सम्पाद्ददत काययहरूको अिस्था  
मस.नं. विषय संख्या कैवफयत 

१ घि नक्सा सम्बन्धी वििाद ३८ 
 

२ बाटो सम्बन्धी वििाद २७ 
 

३ कुलो सम्बन्धी वििाद  १७ 
 

४ पमतय िा साियिमनक िग्गा सम्बन्धी ११ 
 

५ मनिी िग्गासम्बन्धी मनिेदन ६१ 
 

६ नदी, िोला अमतक्रिण तथा घाट लगाउने प्रयोिनाथय नापिाँच ४ 
 

७ िडा कायायलय भिन मनिाणयका लामग नापिाँच  िडा नं. ३, ४, ५ ि ८ 
 

८ न्यावयक समिमतिा पिेका मनिेदन उपि स्थलगत नापिाँच गिी प्रमतिेदन पेस २३ िटा   

६.४ सिस्याहरू 

• िग्गाधनी प्रिाण पिुाय नभएको अव्यिजस्थत बसोिास िापन गनय कद्दिन, 
• मसमित िनिजिले धेिै कायय गनुयपने बाध्यात्िक अिस्थाले कमतपय अिस्थािा सेिा प्रिाहिा वढलाई हनु 

गएको,  
• िग्गा िापन गनय िाँदा सँमधयाि अनपुजस्थत हनुे तथा नापिाँचका लामग आिश्यक कागिपत्र 

कायायलयिा नहनु,ु  
• िापनका वहसािले िग्गाको भिुनोटका कािण सियिा कायय सम्पन्न गनय नसवकएको । 

६.५ सिस्या सिाधानका उपायहरु  
• आिश्यक संख्यािा कियचािीको ब्यिस्थापन मिलाउने,  
• आिश्यक उपकिण तथा कागिपत्रहरुको उपयिु प्रिन्ध गने,  
• नापी विभागको सहयोगिा पनुःनापी गने, 
• अदालतिा विचािामधन िग्गा सम्िन्धिा के गनय भने्न सम्िन्धिा सिोकाििालाहरु विच सहिमत गने ।  
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६.६ मनष्कषय    
मभिाद नगिपामलका मभत्रका विमभन्न प्रकािका िग्गाहरु आधमुनक प्रविमधको प्रयोग िाफय त नापिाचँ गरि सो 
सम्िन्धिा भएका सिस्याहरु सिाधानका कायय गनुय नगिपामलकाको दावयत्ि हो । यसका लामग नगिपामलका 
िातै्र नभई यहाँका सम्पणुय िािमनमतक दल ,पेिा व्यिसायी ,विधाथी एिं सम्पणुय िनताको सहयोग हनु ुिरुिी 
देजिन्छ । 

७. पूनमनयिायण ििा  
२०७२ सालको िहाभकूम्पबाट घि क्षमत भएका मनिी आिासहरु िध्य ेआंजिक क्षमत भएको हरुको िियत एिं 
पूणय क्षमत भएकाहरुको पनुमनयिायण गिी नागरिकको बासको समुनश्चतता गनयका लामग स्थापना भएको पनुमनयिायण 
प्रामधकिण अन्तिगत मभिाद नगिपामलकामभत्र कायय गने गिी स्थापना भएको यस िािाबाट हालसम्ि सम्पादन 
भएका काययहरुको प्रगमत जस्थमत देहाय ििोजिि उल्लेि गरिएको छ ।    
 

िडा 
न. 

िम्िा 
लाभिाही  

अनदुान 
सम्झौता 

सम्झौता 
गनय बावक 

प्रथि 
वकस्ता 
प्राप्त 

दोश्रो 
वकस्ता 
प्राप्त 

तेश्रो 
वकस्ता 
प्राप्त 

मनिायण 
सम्पन्न 
घिहरु 

प्राविमधक पगु्न ु
अगामड बनेका 

घि हरु 

घि 
नबनाउन े

1 149 141 8 140 131 129 35 27+1 9 
2 57 57 0 57 54 54 27 13 3 
3 96 86 10 86 74 74 58 7 12 
4 150 128 22 129 107 105 54 8 22 
5 52 46 6 45 40 40 18 8 5 
6 16 16 0 16 15 14 10 2 1 
7 114 99 15 99 96 85 43 2+1 3 
8 184 166 18 164 138 133 84 6 26 
9 307 260 47 257 220 220 135 17 37 

िम्िा 1125 999 126 993 875 854 464 61 118 
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परिच्छेद ४ : िडा कायायलयहरूको प्रगमत 

मभिाद नगिपामलकाको िािनैमतक विभािन अनसुाि ९ िटा िडाहरूिा विभािन गरिएको छ । िडा 
कायायलयहरूले िनताका दैमनक सिोकारित विषयहरू घटना दताय, मसफारिस लगायत विकास मनिायणका काययहरू 
सम्पादन गने गदयछन ् । यस परिच्छेदिा िडाको भौगोमलक, सािाजिक एिि ् िनसांजख्यक अिस्थासवहतको 
परिचय, आ.ि. २०७७।०७८ िा प्रिाह गरिएको सेिाको जस्थमत, विकास मनिायण ि काययक्रि कायायन्ियनका 
प्रगमतको अिस्था प्रस्ततु गरिएको छ । यसैगिी काययक्रि कायायन्ियनका उद्दशे्य, काययक्रि कायायन्ियनका 
आधाि, काययक्रिअनसुािको भौमतक एिि ् वित्तीय प्रगमत, काययक्रि कायायन्ियन एिि ् सेिा प्रिाहका क्रििा 
गिीएका असल अभ्यास, आइपिेका सिस्या तथा सिाधानका उपायहरूसिते प्रस्ततु गरिएको छ । 

१.  १ नं. िडा कायायलय 

१.१   पषृ्ठभमूि 

१.१.१ िडा नं. १ को संजक्षप्त परिचय 

विश्व िान जचत्रिा यो मभिाद नगिपामलका िडा नं. १ २७.९१ मडिी देजि २७.97 मडिी सम्िको उत्तिी 
अक्षांस ि 83.97 मडिी देजि 84.02 मडिी पूिी देिान्तिसम्ि फैमलएि िहेको छ । यस मभिाद नगिपामलका 
िडा नं. १ पूियिा मभिाद नगिपामलका िडा नं.२ अरुणोदय ि िाझकोट,पजश्चििा हरिनास गाउँपामलका स्याङ्गिा 
जिल्ला,उत्तििा अरुणोदय, दजक्षणिा जघरिङ गाउँपामलका  पदयछ  । ९ िटा िडाहरु मबभाजित गिी प्रिासमनक 
काययलय  साविक वकहुँ गा.वि.स िडा नं. ४ काहलेु देजि काययलयबाट सेिा प्रिाह हनुे गिेको छ । 

मभिाद नगिपामलका हनु ुभन्दा अगामड वकहुँ गा.वि.स.को नािाङ्कनिा जचमनन्थो । यस गा.वि.स नािाकिण कसिी 
आएको भने्न एवकन ि त्य िानकािी काही नभेवटए पमन यस के्षत्रमभत्रका वकंिदजन्त, िनशू्रमतका भनाइयलाइय 
आधाि िाने्न हो भन ेयस के्षत्र ििपिका डाडािा गरुुङ्गहरुको बसाइय िहेको ि यहाँ प्रिस्त पानी पाइने भएकोले 
गूरुङ भाषािा पानीलाइय क्य ुभमनने हदुाँ पमछ सो िब्द अपभ्रस भइय वकह ुभएको एकथिी िामनसहरुको विचाि 
िहेको छ भने अकोथिी िामनसको विचाि अनूसाि यस के्षत्रिा वकहंू काफल प्रिास्त पाइयन ेहूदाँ त्यसैको नािबाट 
यस के्षत्रको नाि वकहू िहन गएको भने्न भनाइय स्थामनय स्तििा समुनन्छ । ि हाल संजघय संिचनाको मनधायिण 
भए पश्चात गििकोट गा.वि.स िडा नं.९ ि साविक वकहू गा.वि.स १-९ सिाििे गिी  मभिाद नगिपामलका 
िडा नं.१ को स्थापना भएको हो । 

१.१.२ क्षते्रफल तथा भौगोमलक अिजस्थमत 

मभिालो धिातमलय स्िरुपले बनेको यस िडा काययलय सिूर सतहबाट ४१७.६१मिटि देजि ११२० मिटि 
सम्िको उचाइयिा फैमलएि िहेको छ । कूल के्षत्रफल करिब १८.८३िगय वकलोमिटि िा यस िडा काययलय 
िहेको छ ।  
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कृवष भमूि  ६४.९६% 

िंगल क्षते्र २८.२९%  
झाडी, बूट्यान ि चिन के्षत्र ५.78% 

िोलानाला,अिास तथा अन्य क्षेत्र 0.97% 

१.२ उद्दशे्य  
आ.ब. 2077/078 िा मभिाद नगिपामलका िडा नं.१ बाट प्रिाह हनुे सबै काययक्रिहरुको काययन्ियन 
प्रगमतको अिस्था बोध गिाउन ु यस प्रमतिदेनको प्रििु उद्देश्य िहेको छ । यस प्रमतिदेनका प्रििु उद्देश्य 
मनम्ननसुाि छन ।  
 १. िडा नं.१ को सेिा प्रिाहको वििेष िानकािी द्ददन,ु 
 २.  आ.ब. 2077/078 िा सन्चामलत काययक्रिहरुको भौमतक तथा आमथयक प्रगमतको अिस्था बािे 

तत्कामलन बोध गिाउन,ु 
 ३.  नगिबाट िडािा उपलब्ध भएका सूचना प्रमतमनधी, टोल संयोिक तथा प्रत्यक्ष स्थामनय सँग सूचना 

प्रिाह गिाउन,ु 
१.३.  विद्यिान अिस्था 
िनसंख्या तथा साक्षिता सम्बन्धी विििण  
मभिाद नगिपामलकाको नगि प्रोफायल २०७७ अनसुाि यस नगिपामलकाको िनसंख्या तथा साक्षितासम्बन्धी 
विििण देहाय अनसुािको तामलकािा देिाइएको छ ।         

तामलका १: नगिपामलकाको घिधिुी संख्या, िनसंख्या तथा साक्षिता सम्बन्धी विििण २०७७ 

िडा 
घिधिुी 
संख्या 

िनसंख्या ५ िषयिामथको िनसंख्या साक्षिता (५+िषय) 
िवहला परुूष िम्िा िवहला परुूष िम्िा िवहला परुूष िम्िा 

1 819 1971 2101 4072 1854 1977 3831 76.7 86.1 81.6 

यस मभिाद नगिपामलका िडा नं. १िा िगि सिूदायको बाहूल्यता िहेको छ । कूल िनसंख्याको आधििा 
३३.८० प्रमतित िगिहरु िहेका छन ्। त्यस्तै बाहून २८.78 प्रमतित,के्षत्री 0.24 प्रमतित, कािी 7.23 
प्रमतित, दिै 7.51 प्रमतित, साकी 10.48 प्रमतित, िसु्लीि 10.16 प्रमतित, घती 1.80 प्रमतित यसिी 
बसोबास गने विमभन्न िामतका िामनसहरु िहेका छन । 

१.४ बावषयक आम्दानी बावषयक आम्दानी विििण  
१.४.१ िामसक आम्दानी विििण (एकिषु्ठ) 

क्र.स. िवहनाको नाि आम्दानी िकि रु. 
१ साउन 9690 

२ भदौ 5290 
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क्र.स. िवहनाको नाि आम्दानी िकि रु. 
३ असोि 11,240 
४ कामतयक 25000 
५ िंमसि 14420 
६ पसु 26190 

७ िाघ 32380 
८ फागनु 20,८३० 
९ चैत्र 19990 
१० बैिाि 15150 
११ िैि ९०० 
१२ असाि ५६०० 

 िम्िा 1,86,680 

१.४.२ आ.ब. 2077/078 को जिषयक अनसुाि बावषयक आम्दानी  
िवहना व्य.घटना  मसफारिस  नाता प्रिाजणत मनिेदन  िम्िा 
साउन 550 5810 3220 110 9690 

भदौ 750 4000 500 40 5290 

असोि  100 10,000 1000 140 11240 

कामतयक 250 23900 500 350 25000 

िंमसि 1250 9900 3000 270 14420 

पसु 1250 22600 2000 340 26190 

िाघ 1900 28300 2000 180 32380 

फागनु 1150 18530 1000 150 20830 

चैत्र 1950 16470 1500 70 19990 

बैिाि 23000 12750 0 100 15150 

िेि 200 700 0 0 900 

असाि  800 4800 0 0 5600 

िम्िा ३३१५० 157760 14720 1750 186680 
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१.५ सेिा प्रिाह 

१.५.१ सािाजिक सिुक्षा भत्ता विििण 

क्र.सं अिमध लाभिाही संख्या िकि मनकासा 
१ प्रथि चौिामसक 568 5049683 

२ विमतय चौिामसक 684 5989808 

३ तमृतय चौिामसक 706 6514251 

िम्िा   17553742। 

१.५.२ घटना दताय विििण 

क्र.सं घटना दताय विििण िवहला परुुष िम्िा 
१ िन्ि 41 47 88 

२ ितृ्य ु २१ ३२ 53 

3 सम्बन्ध मबच्छेद ६ ६ ६ 

४ वििाह ३३ ३३ ३३ 

 बसाईसिाइ आएको  ७ गएको १५ २२ 

१.६  काययक्रि कायायन्ियन गदाय अपनाइएका प्रवक्रयाहरु  
• नगिसभाबाट स्िीकृत िावषयक नगि मबकास योिना,  
• नगि काययपामलकाको मनणयय, 
• िडा समिमतको मनणयय, 
• सम्झौता, अनदुान मनकासा, अनदुान, अनगुिन िूल्यांकन तथा प्रगमतको आधििा फछयौट । 

१.७ योिना अनसुाि विमनयोजित बिेट ि िचय िकि 

आ.ि. : २०७७/७८  मभिाद नगिपामलका िडा नं.१ 

८०४३८४०२२०१ मभिाद नगिपामलका िडा नं.१ 

मस.नं. काययक्रि/आयोिना/वक्रयाकलापको नाि विमनयोिन िचय िचय (%) िौज्दात 

१ मसिाथय िा मब प्रिेिद्बाि ढलान तथा गेट मनिायण   ५,००,००० ४,८७,५०० ९७.५० १२,५०० 

२ नेपाली गाउँ आिा सिहु भिन िियत   १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

३ उडमसङ्ग आिा सिहु कृषी तामलि भिन परिसि 
व्यिस्थापन   

३,००,००० ३,००,००० १०० ० 

४ ईन्र चोक दमलत सािदुावयक भिन मनिायण योिना   ३,००,००० २,७९,५३२ ९३.१८ २०,४६८ 

५ ज्ञानज्योती प्रा िी गेट मनिायण तथा फमनयचि 
व्यिस्थापन   

१,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

६ जििज्योती िवहला सिहु भिन मनिायण   ३,००,००० २,९२,५०० ९७.५० ७,५०० 
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मस.नं. काययक्रि/आयोिना/वक्रयाकलापको नाि विमनयोिन िचय िचय (%) िौज्दात 

७ गाडाबाि िलौद्दद गोिेटो बाटो मनिायण योिना   ५०,००० ४८,२२० ९६.४४ १,७८० 

८ उडमसङ्ग डुम्र ेनाला मनिायण योिना   ५०,००० ४६,६३१ ९३.२६ ३,३६९ 

९ आि भन्ज्याङ्ग िोते फालढुङ्गा िोटििागय िियत 
योिना   

१,००,००० ८५,३५३ ८५.३५ १४,६४७ 

१० िजन्डसा िनालडाँडा गोिेटो बाटो मनिायण योिना   १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

११ थमु्की पलुािी डाँडा गोिेटो बाटो मनिायण योिना   ५०,००० ४८,७५० ९७.५० १,२५० 

१२ िलु िोल्सा िुलािेत चािबोट कृषी िागय मनिायण 
योिना   

२,००,००० १,८०,७०८ ९०.३५ १९,२९२ 

१३ आधािािा बाटो मबस्ताि योिना   ३,००,००० ३,००,००० १०० ० 

१४ कििस्थान िाने नयाँ िोटििागय मनिायण योिना   १,००,००० ९१,२५० ९१.२५ ८,७५० 

१५ अचयले देिी लािबोट सम्ि नयाँ िोटििागय मनिायण 
योिना   

२,००,००० २,००,००० १०० ० 

१६ आिा ढाला िोके नयाँ ट्रयाक मनिायण योिना   २,००,००० १,८२,०७२ ९१.०४ १७,९२८ 

१७ भैिि थान िोटििागय नयाँ ट्रयाक मनिायण योिना   १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

१८ िकेुपानी देउिाली िोटििागय िियत योिना   २,००,००० १,९५,००० ९७.५० ५,००० 

१९ आधािािा कृषी िोटििागय मनिायण योिना   २,००,००० १,९३,३६५ ९६.६८ ६,६३५ 

२० िलौद्दद मससािानी िोटििागय नयाँ ट्रयाक मनिायण 
योिना   

२,००,००० २,००,००० १०० ० 

२१ लेदी िलकेु कृषी िागय स्तिोन्नती   ७५,००० ७३,१२५ ९७.५० १,८७५ 

२२ बेल डाँडा लाहालाङ्ग िघिुोला नयाँ ट्रयाक मनिायण 
योिना   

२,००,००० १,९५,००० ९७.५० ५,००० 

२३ िाल्टे बिडाँडा िोटििागय योिना   १,५०,००० १,५०,००० १०० ० 

२४ डाँडा गौिी सडक िियत योिना   १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

२५ उडमसङ्ग चनौटे कुलाङ्ग िोटििागय स्तिोन्नती योिना   २,००,००० १,९०,१५५ ९५.०८ ९,८४५ 

२६ बडि भन्ज्याङ्ग िैदान कुलाङ्ग िोटििागय स्तिोन्नती 
योिना   

३,००,००० २,४८,२३६ ८२.७५ ५१,७६४ 

२७ बेसाि डाँडा कृषी िागय   २,००,००० १,६८,३६३ ८४.१८ ३१,६३७ 

२८ बेसािडाँडा कृषी िागय मनिायण योिना   १,००,००० १,००,००० १०० ० 

२९ हामडबन बाह्रमबसे िोटििागय मनिायण योिना   १,००,००० ८५,१६३ ८५.१६ १४,८३७ 

३० िडहिभन्ज्याङ्ग िैदान कुलाङ्ग िोटििागय स्तिोन्नती 
योिना   

३,००,००० २,९२,५०० ९७.५० ७,५०० 
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मस.नं. काययक्रि/आयोिना/वक्रयाकलापको नाि विमनयोिन िचय िचय (%) िौज्दात 

३१ अचयले देिी लाम्बोट सम्ि नयाँ िोटििागय मनिायण 
योिना   

५०,००० ४३,७५० ८७.५० ६,२५० 

३२ तल्ला मडवह थाि डाँडा िोटििागय नयाँ ट्रयाक 
मनिायण योिना   

१,५०,००० १,४६,२५० ९७.५० ३,७५० 

३३ बोिा भामनिि िोटििागय मनिायण योिना   १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

३४ टािी मडवह िोटििागय नयाँ ट्रयाक मनिायण योिना   १,००,००० ५१,७१६ ५१.७२ ४८,२८४ 

३५ मलङ्गमलङ्ग कोट िोटििागय नयाँ ट्रयाक मनिायण 
योिना   

२,००,००० १,९५,००० ९७.५० ५,००० 

३६ बोिा सनुािगाउँ गोिेटो बाटो मनिायण योिना   ५०,००० ४८,७५० ९७.५० १,२५० 

३७ सोमत कोच लेद्दद कृषी िागय मनिायण योिना   २,००,००० १,९५,००० ९७.५० ५,००० 

३८ िडा समिमतको मनणाययानसुाि िडा अन्तगयतका िािा 
सडकहरु िियत योिना   

४,५०,००० ३,५४,२६५ ७८.७३ ९५,७३५ 

३९ मथद ुडुम्र ेबेलडाँडा िोटििागय मनिायण योिना   १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

४० छाप डाँडा सडक नयाँ ट्रयाक मनिायण योिना   १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

४१ हकु्का आधािािा सडक िियत योिना   २,००,००० १,८७,०३७ ९३.५२ १२,९६३ 

४२ पोििी गैह्री िोटििागय नयाँ ट्रयाक मनिायण योिना   १,५०,००० १,३२,७७४ ८८.५२ १७,२२६ 

४३ िलौदी मससािानी िोटििागय नयाँ ट्रयाक मनिायण 
योिना   

१,००,००० ९२,५०० ९२.५० ७,५०० 

४४ पामन घट्ट िाने बाटोिा नाला मबस्ताि योिना   १,००,००० ९०,९७० ९०.९७ ९,०३० 

४५ गिगिे गोिेटो बाटो िियत योिना   ५०,००० ४४,८४६ ८९.६९ ५,१५४ 

४६ उब्दी सनुाि गाउँ िोटििागय मनिायण योिना   १,००,००० १,००,००० १०० ० 

४७ आिबोटे कुलो िियत योिना   १,००,००० ८९,४८६ ८९.४९ १०,५१४ 

४८ भंगेिी कुलो मनिायण योिना   १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

४९ लाहालाङ्ग कुलो मनिायण योिना   ५०,००० ४८,७५० ९७.५० १,२५० 

५० धौलो कुलो मनिायण योिना   १,००,००० ८८,३७४ ८८.३७ ११,६२६ 

५१ उब्दी िामथल्लो कुलो मनिायण योिना   १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

५२ भलु्के कुलो िियत योिना   ५०,००० ४७,८९३ ९५.७९ २,१०७ 

५३ उब्दी तल्लो कुलो मनिायण योिना   २,००,००० १,८५,५३५ ९२.७७ १४,४६५ 

५४ लाङ्गलादी कुलो िियत योिना   ५०,००० ४७,५०० ९५.०० २,५०० 

५५ ललाती कुलो िियत योिना   ५०,००० ५०,००० १०० ० 

५६ िते्रमन िानेपानी धािा िियत योिना   ५०,००० ४८,७५० ९७.५० १,२५० 
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मस.नं. काययक्रि/आयोिना/वक्रयाकलापको नाि विमनयोिन िचय िचय (%) िौज्दात 

५७ िनालडाँडा थािडाँडा िानेपानी िियत   १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

५८ कटुस धािा िानेपानी धािा िियत तथा सडक 
विस्ताि   

१,५०,००० १,४२,२१७ ९४.८१ ७,७८३ 

५९ आलेधािा बडहिभन्ज्याङ्ग मलजफ्टङ्ग िानेपानी योिना   १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

६० मथद ुगैवह्र स्िाँिा िानेपानी टंकी मनिायण योिना   १,५०,००० १,४५,३४५ ९६.९० ४,६५५ 

६१ पिुजन्डवह िानेपानी टंकी मनिायण योिना   ५०,००० ४८,०६२ ९६.१२ १,९३८ 

६२ िाङ्गमसद्दद िानेपानी िियत योिना   ५०,००० ४८,७५० ९७.५० १,२५० 

६३ िैदान िानेपानी धािा व्यिस्थापन योिना   १,००,००० १,००,००० १०० ० 

६४ मथद ुगैवह्रस्िाँिा िानेपानी तािबाि   ५०,००० ४८,७५० ९७.५० १,२५० 

६५ भलु्के पधेँिो िियत योिना   ५०,००० ४८,३११ ९६.६२ १,६८९ 

६६ िैदान िानेपानी धािा व्यिस्थापन योिना   १,००,००० ९५,००० ९५.०० ५,००० 

६७ आलेधािा बडिभन्ज्याङ्ग मलजफ्टङ्ग िानेपानी 
योिनाको टंकी मनिायण   

१,००,००० ९३,६५५ ९३.६६ ६,३४५ 

६८ मथद ुजििालय िजन्दि िियत योिना   १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

६९ िहाकाली, िहालक्ष्िी, िहासिस्िती िजन्दिको िमुतय 
िरिद तथा संिचना मनिायण योिना   

८,००,००० ७,८०,००० ९७.५० २०,००० 

७० िडा समिमतको मनणययानसुाि सडक तथा भौमतक 
पूिायधाि मनिायण तथा िियत सम्भाि   

३,००,००० २,६८,१४३ ८९.३८ ३१,८५७ 

७१ ओि िाजन्त जििालय िजन्दि िियत योिना   १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

७२ नेिाि गदु्दि िजन्दि मनिायण योिना   ३,००,००० २,९२,५०० ९७.५० ७,५०० 

७३ जिि िजि सािदुावयक बनिा ितुी िरिद तथा 
संिचना मनिायण   

६,००,००० ५,८५,००० ९७.५० १५,००० 

७४ अकला देबी िजन्दि कम्पाउन्ड तथा िाछापोििी 
मनिायण योिना   

१,५०,००० १,३३,१९८ ८८.८० १६,८०२ 

 िम्िा १,१७,७५,००
० 

१,१०,१९,००० ९३.५७ ७,५६,००० 

यस मभिाद नगिपामलका िडा नं.१ िा आ.ब.2077/078 को आिौ नगिसभाबाट अधिुो तथा काि सम्पन्न हनु 
बाँकी िहेका योिनाहरुलाइ थप विमनयोजित बिेट बाट भौमतक विकासिा मनिन्तितालाइ तामलकािा प्रस्ततु गरिएको 
छ । 
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नया ँयोिना थप/साविक जिषयकिा थप 

क्र.स. योिनाको नाि हाल विमनयोजित बिेट साविक जिषयकिा िहेको बिेट कुल िम्िा रु. 
१ टािी मडही िोटििागय नयाँ ट्र «याक १00,000 0.0 १00,000 
२ पोििी गैह्री िोटििागय नयाँ ट्रयाक १५०,000 0.0 १५०,000 
३ उडमसङ्ग डुम्र ेनाला मनिायण  50,000 0.0 50,000 
४ भलु्के कुलो िियत योिना  50,000 0.0 50,000 
५ धौलो कुलो मनिायण योिना १00,000 0.0 १00,000 
६ डाडागौिी सडक िियत योिना १00,000 0.0 १00,000 
७ लाङलादी कुलो िियत योिना 50,000 0.0 50,000 
८ मथद ुगैिीस्ििा िानेपानी ताििाि 50,000 0.0 50,000 
९ आलेधािा िडिभन्याज्याङ िानेपानी मलजफ्टङ  १00,000 0.0 १00,000 
१० िनालडाडा थािडाडा िानेपानी िियत  १00,000 0.0 १00,000 
११ ज्ञानज्योमत प्रावि घेिाबाि १00,000 0.0 १00,000 
१२ िाल्टे ििडाडा िोटििागय  १५०,000 0.0 १५०,000 
१३ लेदी िलकेु कृवष िागय स्तिोन्रती  ७५,000 0.0 ७५,000 
१४ जििज्योमत िवहला सिूह भिन मनिायण  ३00,000 0.0 ३00,000 
१५ नेपाली गाउँ आिा सिूह भिन मनिायण  १00,000 0.0 १00,000 
१६ मसिाथय िावि प्रिेििाि ढलान/गेट मनिायण  500,000 0.0 500,000 
१७ आधािािा बाटो विस्ताि  300,000 0.0 300,000 
१८ अचयलेदेजि लाम्िोट सम्ि नयाँ िोटििागय 

मनिाणय योिना मस.न.3 िा थप  
500,000 २00,000 500,000 

१९ िडिभन्ज्याङ िैदान कुलाङ िोटििागय 
स्तिोन्रती मस.न.२० िा थप 

300,000 300,000 600,000 

२० िलौदी मससािानी िोटििागय नयाँ 6«याक 
मनिायण योिना मस.न.१४िा थप 

१00,000 २00,000 300,000 

२१ िेसािडाडा कृवष िागय मस.न.22िा थप १00,000 २00,000 300,000 
२२ िैदान िानेपानी धािा व्यािस्थापन मस.न.४४ 

िा थप 
१00,000 १00,000 २00,000 

  कुल िम्िा 3,025,000 1,000,000 4,025,000 
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१.८ लागत सहभामगता तफय का योिनाहरु 

मभिाद नगिपामलका िडा नं.१ िा लागत सहभामगताको आधििा बनेका भौमतक पूिायधाि मनिायण तफय का यिनाहरु 
मनम्ननसुाि छन ।  
 १. ६०/४० िा िलेमिलाप आिा सिूह भिन मनिायण  
 २. जिि ज्योमत आिा सिूह भिन डुम्रीिेिी  
 ३. बौि मबहाि ट्रस भिन 

१.९ नगि गौिि तफय का योिनाहरु 

नगिपामलका केन्रबाट यस मभिाद नगिपामलका िडा नं.१ िा नगिगौिि तफय का सम्पन्न भएका पूिायधाि योिनाहरु  
 १. साविक वकहुँ गा.वि.स.िडा नं.६ दकायङ्गिा सँस्कृती संिक्षण बािा िरिद रु १50,000। 

 २. समतकोट पययटन पूिायधाि विकास काययक्रि ।    
१.१० असल अभ्यास तथा निप्रितयनात्क काययक्रिहरु 

• िनता ि िनप्रमतमनमध मबच सािूवहक छलफल काययक्रि, 
• सेिािाही सँग निि भाषाको प्रयोग सँगै सेिा प्रदान,  
• िडाको पायक पने तथा टोल टोलिा गएि सािाजिक भत्ता वितिण,  
• सम्बजन्धत िामनस सािाजिक भत्ता मलन उपजस्थत हनु नसके िनप्रमतमनधी ि संिक्षकको िोहबििा भत्ता 

वितिण, 
• अनलाइन घटना दताय तथा सािाजिक सिुक्षा व्यिस्थापन सचुारु, 
• विमभन्न संचािका िाध्यि बाट िडािा प्राप्त भएका सूचना िनता सँग सिक्ष पयुायउन,ु  
• कम््यटुिबाट नै प्रिाह गिी सेिा उपलब्ध गिाउने, 
• अपङ्गता भएको िामनसहरुलाई बाख्रा पैचो काययक्रि, 
• प्रत्यक्ष रुपिा िडा काययलयिा गई उपियेि विपन्न असहाय,अिि तथा एकल िवहला िौिी घाि वितिण, 
• प्रधानिन्त्री िोिगाि काययक्रििा स्थामनय व्यजिबाट नै गोिेटो बाटो मनिायण,  
• दमलत िवहलाहरुलाई सचेतना तथा उद्यिजिल ३ िवहने मसलाइ कवटङ्ग तामलि उपलब्ध ।   

१.११  सिि काययक्रिका प्रििु उपलजब्धहरु  
• िनप्रमतमनमधको िोहबििा सबै टोल विकास संस्थाहरुिा उपभोत्ता समिमत गिन हनु,ु 
• विमभन्न जिषयकिा विमनयोिन भएका  बिेटले भौमतक पूिायधाििा विकास हनु,ु  
• मछटो छरितो स्िच्छ मनष्पक्ष पािदयजि सेिा मनिन्तितािा सेिा पगु्न,ु 
• अनलाइनलाइ वििषे प्रथामिकता द्दददै सेिा प्रिाह हनु,ु  
• िाहत वितिण काययक्रि,  
• िनप्रमतमनमध ि कियचािी मबच िामसक बैिक तथा छलफल,  
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• साियिमनक स्थलिा साियिमनक िौचालय तथा प्रमतक्षालय मनिायण,  
• स्थामनयको िनगनुासोलाइ समुनजचत गिी भौमतक पूिायधाि उपलब्ध गिाउने, 
• विमनयोिन भएका बिेटहरु िडािा नै साियिमनकिण  हनुे ।   

१.१२ मनष्कषय 
कोमभड १९ कोिोना भाइिसको िहािािी तथा विषाि परिजस्थतीका बाबिदु पमन आ.ब.2077/078को िावषयक 
काययक्रिको योिना िडागत रुपिा अजत्त नै िाम्रो िहयो । भौगोमलक, सािाजिक , आमथयक, धामियक, प्राकृमतक ि 
िानिीय िीिनका हिेक पक्षहरुका बािेिा िानकािी प्राप्त हूने हूनाले िडिा संचामलत काययक्रिको सिीक्षा 
सूधाि,सिायोिन िा परिितयन गनय नयाँ योिना आमथयक बषायको सरुुिात सगै कायायन्ियन भएका योिनाहरुलाइ 
वििेष प्राथमिकता द्ददन,ुस्थामनय स्तििा उपलब्ध हनु ेस्रोत ि साधानको परिचालन गनुय,सािाजिक तथा साँस्कमतक 
काययक्रिको प्रिद्वन गनुय सके अझै मनतीगत काययक्रि काययन्ियनिा गणुस्तिीयता बढदै िाने देजिन्छ । मभिाद 
नगिपामलका िडा नं.१ िा कृवषयोग्य िमिन प्रिस्त भएकोले व्यिामसयक कृषकहरुलाइ पवहचान गिी 
व्यिसावयकीिणिा उत्प्रिेण गिाउन सक्ने ि स्थामनय स्तििा उत्पादनको उपभोग,संकलन प्रिोधन तथा प्रिधनयको 
लामग व्यिस्थापन गिी लद्य ु उद्यि स्थापना गिेिा कृषकलाइ िाम्रो फलदायी तथा सेिािा पहुँच हनुे मबदेििा 
बेजचएका परिश्रिको सवहसदपुयोग हनुे देजिन्छ । यसै गिी मबषयगत बस्तहुरुको अिलम्िन तथा सवह िूल्यांकन 
मनष्कषय भए "सिदृ नेपाल सजुि िनता " हनुे छन ि चाहे िमत नमतिाको अपेक्षा िहने विश्वस्त  देजिन्छ ।  

२. २ नं. िडा कायायलय 

२.१ पषृ्ठभमूि 

यस मभिाद नगिपामलका िडा नं २ मभिाद नगिपामलकाको कायायलयिाट पजश्चि भागिा पदयछ। साविक 
अरुणोदय गा वि स को सिै  िडा  हरु यस मभिाद नगिपामलका िडा नं २ िा पदयछन ्। २७ मडिी ९४ 
मिनेट उत्तिी अक्षांस देजि २८  मडिी उत्तिी अक्षांस तथा ८३ मडिी ९८ मिनेट देजि ८४ मडिी ०७ मिनटे 
पिुी देिान्तििा फैमलएको छ ।पिुयतफय  मभिाद नगिपामलकाको िडा नं ६ पजश्चििा  मभिाद िडा नं १ ि 
स्याङिा हरिनास गाँउपामलका उत्तििा मभिाद न पा िडा नं ९ ि स्याङिा जिल्लाको हरिनास गा पा तथा 
दजक्षणिा मभिाद न पा िडा नं ४ ि जघरिङ गा पा पदयछ ।सिजुन्र सतहदेजि  १३४० मिटि को  उचाइसम्ि 
अिजस्थत छ ।यस मभिाद नगिपामलका िडा नं २ को कायायलय टेके्रिा िहेको छ ।िनतासंग सिकािलाइ 
िोड्ने अिके्षत्रिा िहेको यस कायायलयिाट मनिन्ति रुपिा सेिािावहको िाग ि सवुिधालाइ ध्यानिा िािी विमभन्न 
सेिा प्रिाह गदै आएको  छ । िसु्कान सवहतको सेिालाइ िोड द्दददै यस मभिाद नगिपामलका िडा नं २ िा 
सेिा प्रिाहलाइ मछटो छरितो पािदजिय ि प्रविमधिैत्री बनाउदै सिुासन तथा विद्यमुतय िासन  िोड द्दददै  लमगएको 
छ । योिना पिुायधाि विकास घटनादताय सािाजिक सिुक्षा नागिीकता मसफारिस लगायत अन्य मसफारिसहरु यस 
िडा कायायलयबाट हनु े िखु्य सेिाप्रिाह हनु ् । यसै सन्दभयिा आमथयक िषय २०७७।०७८ िा यस मभिाद 
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नगिपामलकाअन्तगयत िडा नं २ क्षेत्रिा सञ्चालन गिीएका काययक्रिहरुको प्रगमत, गिीएका प्रयासहरू, 
कायायन्ियनिा आइपिेका सिस्याहरू सिाििे गिी यो िावषयक प्रगमत प्रमतिदेन तयाि गरिएको छ । 

२.२ उद्दशे्य  

आ.ि. २०७७/०७८ िा मभिाद नगिपामलकािा िडा नं २ िा सञ्चामलत काययक्रिहरूको कायायन्ियन प्रगमतको 
अिस्था बोध गिाउन ुयस प्रमतिदेनको िखु्य उद्देश्य िहेको छ ।यस प्रमतिदेनका विजिष्ट उद्देश्यहरू मनम्नानसुाि 
िहेका छन ्। 

• मभिाद नगिपामलका िडा नं २ को सेिा प्रिाहको िानकािी द्ददन,ु 
• आ.ि. २०७७/०७८ िा सञ्चामलत काययक्रिहरूको भौमतक तथा आमथयक प्रगमतको अिश्था बोध 
गिाउन,ु 
• भािी  काययद्ददिा तय गनय सहयोग गनुय । 

२.३  विद्यिान अिस्था  

२.३.१  िनसंख्या सम्बन्धी विििण 

मभिाद नगिपामलकाको नगि प्रोफायल २०७७ अनसुाि यस नगिपामलकाको िनसंख्या तथा साक्षितासम्बन्धी 
विििण देहायअनसुािको तामलकािा देिाइएको छ M 

तामलका १ :   िडाको घिधिुी संख्या, िनसंख्या तथा साक्षितासम्बन्धी विििण २०७७ 

िडा 
घिधिुी 
संख्या 

िनसंख्या ५ िषयिामथको िनसंख्या  साक्षिता (५+ िषय) 
िवहला परुूष िम्िा िवहला परुूष िम्िा िवहला परुूष िम्िा 

2 912 2479 2552 5031 2357 2410 4767 80.6 91.7 86.2 

यस मभिाद नगिपामलका िडा नं २ िा ब्राह्मण िगि गरुुङ नेिाि  भिुले कािी दिाइ साकी िातीको बसोबास 
िहेको छ । ६० प्रमतित भन्दा बवढ िगि िामतको िनसंख्या िहेको छ । वहन्द ुधिायिलम्बीको संख्या ५०१७ 
िहेको छ ।कोट िािाही पययटन पिुायधाि िघ ुहोिस्टे मसिगफुा िस्ता धामियक सांस्कृमतक िहत्िका स्थलहरु 
िहेको छ । 
२.४ िावषयक आम्दानी विििण 
२.४.१ िवहना अनसुाि एकिषु्ठ आम्दानी विििण 

क्र. सं. िवहना आम्दानी  िकि रु 
१ साउन १०८५० 
२ भार ५६४० 
३ आजश्वन ९२४० 
४ कामतयक १०८०० 
५ िंमसि ३०२१० 
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क्र. सं. िवहना आम्दानी  िकि रु 
६ पौष २९९३० 
७ िाघ ४९९४० 
८ फागनु ४८५५० 
९ चैत्र ४२८४० 
१० बैिाि २२००० 
११ िेि ० 
१२ असाि २७३० 
िम्िा  २६२७३० 

२.४.२ जिषयक अनसुाि आम्दानी विििण 

क्र.सं. जिषयक संख्या िम्िा आम्दानी िकि 
१ नागिीकता मसफारिस १७० ३४००० 
२  घटना दताय २०७ १४४०० 
३ नाता प्रिाजणत ४८ २४००० 
४ घिबाटो मसफारिस २१ १०५०० 
५ चािवकल्ला मसफारिस २२ ११००० 
६ अन्य मसफारिस तथा मनिेदन दस्तिु ३२९ १६८८३० 
७ मनिलु्क मसफारिस ५०७ ० 

िम्िा  २६२७३० 

२.५ सेिा प्रिाह 
२.५.१ सािाजिक सिुक्षा भत्ता विििण  

क्र सं अिमध संख्या मनकासा िकि 
१ प्रथि चौिामसक ४५५ ४१०३८०० 
२ विमतय चौिामसक ६२२ ५९८८३८० 
३ तमृतय चौिामसक ६८२ ६१९२८९२ 

िम्िा  १६२८५०७२ 

२.५.२ घटना दताय विििण 

क्र सं घटना दताय विििण िवहला परुुष िम्िा 
१ िन्ि ६१ ४४ १०५ 
२ ितृ्य ु २७ १५ ४२ 
३ मबबाह ३८ ३८ ३८ 
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क्र सं घटना दताय विििण िवहला परुुष िम्िा 
४ बसाइसिाइ आएको ३ गएको १२ १५ 
५ सम्बन्ध मबच्छेद ७ ७ ७ 

िम्िा   २०७ 

 २.६ काययक्रि कायायन्ियन गदाय अपनाइएका प्रवक्रयाहरु 
• िावषयक नगि विकास योिनाको आधाि, 
• नगि काययपामलकाको मनणययको आधाि,  

• िडा समिमतको मनणययको आधाि, 
• सम्झौता, अनदुान मनकासा, अनदुान, अनगुिन िूल्यांकन तथा प्रगमतको आधाििा फछ्यौट । 

२.७ योिना अनसुाि विमनयोजित बिेट ि िचय िकि 

आ.ि. : २०७७/७८    बिेट उपिीषयक : मभिाद नगिपामलका िडा नं.२ 

८०४३८४०२२०२ मभिाद नगिपामलका िडा नं.२ 

मस.नं काययक्रि/आयोिना/वक्रयाकलापको नाि विमनयोिन िचय िचय (%) िौज्दात 

१ ज्ञानी आिा सिहु भिन मनिायण योिना   ३,००,००० ३,००,००० १०० ० 

२ ज्ञानी आिा सिहु अधिुो भिन मनिायण   २,००,००० १,९४,७४५ ९७.३७ ५,२५५ 

३ प्रगमतजिल आिा सिहु अधिुो भिन मनिायण 
योिना   

३,००,००० २,९२,५०० ९७.५० ७,५०० 

४ अरुण िवहला सिाि भिन ्लास्टि तथा 
िौचलय मनिायण योिना   

२,००,००० १,९५,००० ९७.५० ५,००० 

५ मसि गफुा निनुा आिा सिहु भिन तथा 
िौचालय मनिायण योिना   

२,००,००० १,९३,६७८ ९६.८४ ६,३२२ 

६ अकला प्रा बी गेट मनिायण योिना   १,००,००० ९३,४७९ ९३.४८ ६,५२१ 

७ फुलनुथान बािाही आिा सिहु भिन तथा 
िौचालय मनिायण योिना   

१,००,००० १,००,००० १०० ० 

८ भिानी प्रगमतजिल आािा सिहु भिन तथा 
िौचालय मनिायण योिना   

२,००,००० १,९५,००० ९७.५० ५,००० 

९ िनवहत आाि सिहु भिन मनिायण योिना   ३,००,००० २,९२,०४० ९७.३५ ७,९६० 

१० िन िागतृी टोल सािदुावयक भिन मनिायण 
योिना   

३,००,००० २,८२,६५७ ९४.२२ १७,३४३ 

११ टेके्र पोििी डाँडा फुचङु्ग गोिेटो बाटो िियत 
योिना   

५०,००० ४८,७५० ९७.५० १,२५० 
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मस.नं काययक्रि/आयोिना/वक्रयाकलापको नाि विमनयोिन िचय िचय (%) िौज्दात 

१२ बगैचा िदेुपानी िोटििागय स्तिोन्नती योिना   २,००,००० ९०,०४९ ४५.०२ १,०९,९५१ 

१३ मसिलभन्ज्याङ्ग फुलनुथान िुदेपानी िोटििागय 
स्तिोन्नती योिना   

१,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

१४ िडा समिमतको मनणययअनसुाि िडा अन्तगयत 
विमभन्न १४ िटा सडक िियत योिना   

१०,००,००० ९,२१,९५५ ९२.२० ७८,०४५ 

१५ मतन घिे गोफा सडक स्तिोन्नती   १,५०,००० १,२७,१७० ८४.७८ २२,८३० 

१६ मसिगफुा आपँ स्िािा िोटििागय स्तिोन्नती योिना   १,००,००० १,००,००० १०० ० 

१७ बजन्दछाप िैद्ददिोला नयाँ ट्रयाक   ३,००,००० २,९२,५०० ९७.५० ७,५०० 

१८ फुलपाते चौतािा देिी कोट बािाही िोटििागय 
नयाँ ट्रयाक मनिायण योिना   

२,००,००० १,९४,३५४ ९७.१८ ५,६४६ 

१९ लहिे नैन डाँडा िोटििागय स्तिोन्नती तथा 
ताििाली व्यिस्थापन   

२,००,००० १,९५,००० ९७.५० ५,००० 

२० फुलिािी िागय संिक्षण योिना   २,००,००० १,९४,७६७ ९७.३८ ५,२३३ 

२१ सजम्ध िागय (िलौदी देिी कल्याण प्रा िी) 
स्तिोन्नती योिना   

३,००,००० २,९२,३०७ ९७.४४ ७,६९३ 

२२ गरुुङ्ग गाउँ देिी रिप हुँदै हरिनास ४ िाम्चे 
िोड्ने िोटििागय नयाँ ट्रयाक मनिायण योिना   

१,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

२३ कुसनु्डे धििपानी िोटििागय स्तिोन् नती योिना   ३,००,००० ३,००,००० १०० ० 

२४ टेके्र िहिे िोरिक्िा िोटििागय स्तिोन्नती योिना   १,००,००० ९१,५८१ ९१.५८ ८,४१९ 

२५ धरिडाँडा गैवह्र छाँगा िोटि िागय नयाँ ट्रयाक   २,००,००० २,००,००० १०० ० 

२६ धरि डाँडा िोटििागय मबस्ताि तथा स्तिोन्नती 
योिना   

३,००,००० २,९२,५०० ९७.५० ७,५०० 

२७ िदेुपानी बडहिभन्ज्याङ्ग िोटििागय िियत सधुाि 
(ह्यिु पाइप)   

३,००,००० २,९२,५०० ९७.५० ७,५०० 

२८ निन थान देिी मभ मस चोक िोटििागय मनिायण 
योिना   

१,५०,००० १,४६,२५० ९७.५० ३,७५० 

२९ मबिमबिे घाट कलुयङ्ग मभत्री िोटििागय योिना   ५०,००० ४६,८६९ ९३.७४ ३,१३१ 

३० रुक्सेदी िोटििागय मनिायण योिना   १,५०,००० १,४०,३८५ ९३.५९ ९,६१५ 

३१ धािादी िोटििागय िियत योिना   २,००,००० २,००,००० १०० ० 

३२ िघ ुमसंजचत िोटििागय स्तिोन्नती योिना   १,५०,००० १,४६,२५० ९७.५० ३,७५० 

३३ भक् कल बाँध कुलो मनिायण योिना   ३,००,००० २,९२,५०० ९७.५० ७,५०० 
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मस.नं काययक्रि/आयोिना/वक्रयाकलापको नाि विमनयोिन िचय िचय (%) िौज्दात 

३४ िैद्ददिोला व्यिस्थापन   १,००,००० १,००,००० १०० ० 

३५ मसंहाले कुलो िियत योिना   १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

३६ धििपानी िानेपानी िलु संिक्षण तथा टंकी 
घेिाबाि योिना   

१,००,००० ८५,७०८ ८५.७१ १४,२९२ 

३७ कोटथि मसिलधािा िानेपानी िियत सम्भाि 
योिना   

१,००,००० १,००,००० १०० ० 

३८ ज्यामिदी, नयादी पँधेिो िियत तथा अियल्दी पँधेिो 
मसंवढ मनिायण योिना   

१,००,००० ९६,४६९ ९६.४७ ३,५३१ 

३९ हैदगा लामिडाँडा २ िटा िानेपानी टंकी मनिायण 
योिना   

३,००,००० २,९२,०७९ ९७.३६ ७,९२१ 

४० मसियनजिल िानेपानी व्यिस्थापन योिना   २,००,००० १,९५,००० ९७.५० ५,००० 

४१ िोरिक्का िानेपानी अधिुो योिना मनिायण   १,००,००० ९०,८४९ ९०.८५ ९,१५१ 

४२ िोरिक्िा रुपडाँडा िानेपानी व्यिस्थापन तथा 
टंकी मनिायण   

१,५०,००० १,५०,००० १०० ० 

४३ रुक्सेदी ि धरिडाँडा िानेपानी योिना   ५०,००० ४८,५६८ ९७.१४ १,४३२ 

४४ हगु्दी िानेपानी व्यिस्थापन   १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

४५ गोकल्डी कुिा िियत एिि ्पाइप व्यिस्थापन 
योिना   

५०,००० ४८,५०५ ९७.०१ १,४९५ 

४६ सामलिे िैदान िानेपानी िियत योिना   ५०,००० ४८,६४७ ९७.२९ १,३५३ 

४७ धनबुासे िानेपानी अधिुो योिना मनिायण   १,००,००० ८९,२१५ ८९.२२ १०,७८५ 

४८ मबताय पानी िानेपानी टंकी िियत योिना   १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

४९ छुियदी कलुयङ्ग िानेपानी िियत योिना   ५०,००० ४६,६२१ ९३.२४ ३,३७९ 

५० िल्लकु बोटे देिी पोििी डाँडा िानेपानी टंकी 
मनिायण योिना   

१,५०,००० १,५०,००० १०० ० 

५१ अिम्बिी िानेपानी योिना   ५०,००० ३५,८२५ ७१.६५ १४,१७५ 

५२ कोटबािाही िजन्दि िानेपानी टंकी मनिायण एिं 
िौचालय मनिायण योिना   

४,००,००० ३,६२,५०० ९०.६३ ३७,५०० 

५३ जचसापानी िानपेानी टंकी मनिायण योिना   १,००,००० १,००,००० १०० ० 

५४ पोिरिडाँडा िानेपानी अधिुो मनिायण योिना   ५०,००० ४४,२९८ ८८.६० ५,७०२ 

५५ कोटथि मसिलधािा अधिुो िानेपानी संिचना 
मनिायण   

१,००,००० ९५,००० ९५.०० ५,००० 
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मस.नं काययक्रि/आयोिना/वक्रयाकलापको नाि विमनयोिन िचय िचय (%) िौज्दात 

५६ धािादी लछाङ्ग िानेपानी योिना   १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

५७ िडा समिमतको मनणययानसुाि भौमतक पूिायधाि 
मनिायण तथा िियत सम्भाि   

५,००,००० ४,६०,७४० ९२.१५ ३९,२६० 

५८ िैद्ददिोला यिुा क्लब िेलकुद िैदान व्यिस्थापन   २,००,००० १,९५,००० ९७.५० ५,००० 

५९ एकता टोल विकास ि फुलिािी टोल विकासिा 
सडक बत्ती िडान काययक्रि   

५,००,००० ४,८५,९७४ ९७.१९ १४,०२६ 

६० िघ ुचन्डी िजन्दि िियत योिना   १,००,००० ९६,७४७ ९६.७५ ३,२५३ 

६१ िातेपहाि जिि पाञ् चायन िजन्दि मनिायण योिना   १,५०,००० १,३२,२२५ ८८.१५ १७,७७५ 

िम्िा १,१८,००,००० १,०८,७९,७५६ ९२.२ ९,२०,२४४ 

२.८ कायायन्ियन हनु नसकेका योिनाहरु 

क्र.सं. योिनाको नाि विमनयोजित बिेट रु. बाँकी िकि रु. 

१ अन्तिे थि देिी िाझथि िोड्ने मसंढी (फुलिािी िागय) मनिायण योिना   ५०,००० ५०,००० 

२ वकहुँ प्रा िी िानेपानी व्यिस्थापन   २,००,००० २,००,००० 

३ कुििुाको दाना बनाउने िेजिन (५०% अनदुानिा)   १,००,००० १,००,००० 

२.९ असल अभ्यास तथा निप्रितयनात्िक काययक्रिहरु 
• िनता संग िनप्रमतमनमध काययक्रि, 
• िसु्कान सवहतको सेिा प्रदान, 
• िडाको पायक पने स्थानबाट सािाजिक सिुक्षा भत्ता वितिण काययक्रि,  

• अनलाइन घटना दताय  तथा सािाजिक सिुक्षा व्यिस्थापन, 
• कम््यटुि तथा सचुना प्रविमधको प्रयोग गिी सेिा प्रिाह ।  

२.१० सिि काययक्रिका प्रििु उपलजब्धहरु 

• िनप्रमतमनमधको िोहिििा सबै टोल विकास संस्थाहरु गिन पनुगयिन हनु,ु 
• भौमतक पिुायधाि जिषयकिा बिेट विमनयोिन भइ िडाको विमभन्न िाँउिा भौमतक पिुायधाि विकास हनु,ु 
• मछटो छरितो स्िच्छ मनष्पक्ष पािदजिय सेिा प्रिाह हनु,ु 
• अनलाइन तथा सचुना प्रविमधिा आधारित सेिा प्रिाह गनुय । 

२.११  काययक्रि कायायन्ियनिा आइपिेका सिस्याहरु 

• कोमभडको कािण सियिै योिनाको िकि भिुामन नहनु,ु 
• उपभोिा समिमतको सवक्रयता कि हनु,ु 
• सेिािाही हरुिा सेिा प्रमतको ज्ञान कि हनु,ु 
• कियचािीको कमि ति कािको लोड िढी हनु,ु 
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• प्रविमधको प्रयोगको ज्ञानिा भएको कमि । 

२.१२ सिस्या सिाधानका उपायहरु 

• उपभोिा समिमतलाइ तामलि प्रदान गनुयपने, 
• थप कियचािी को व्यिस्था गनुयपने, 
• कियचािीलाइ तामलिको व्यिस्था गनुयपने । 

२.१३ मनष्कषय  

मभिाद नगिपामलकाको के्षत्रफल को आधाििा तेस्रो िुलो िडा यस मभिाद नगिपामलका िडा नं २ िा 
सेिाप्रिाहको के्षत्रको अनपुातिा कियचािी संख्या न्यनु िहेतापमन सेिा प्रिाहलाइ गणुस्ति यिु मछटो छरितो 
प्रभािकािी पािदिी बनाउदै आिको प्रविमधको यगुिा प्रविमधिैत्री सेिा प्रिाह गनुयनै आिको आिस्यकता हो 
।िसु्कान सवहतको सेिा प्रदान गदै सिकािको अिके्षत्रको यस कायायलयले िनता ि सेिािहीलाइ िसुी ि 
सन्तवुष्ट िाख्न सक्न ुनै िहत्िपणुय उपलजब्ध हो भन्न सवकन्छ । 

३. ३ नं िडा कायायलय 

३.१ पषृ्ठभमूि  

नेपालको संजचधान २०७२ अनसुाि ि नेपाल सिकाि िजन्त्रपरिषदको बैिक २०७३।११।२२ को मनणयय 
अनसुाि मिमत २०७७।११।२७ को िािपत्रिा प्रकािन भएपमछ मभिाद नगिपामलकाको स्थापना भएको ि यस 
नगिपामलकाको ९ िटा िडाहरु िध्ये यस िडा नं. ३ पमन एक हो ।यस िडा नं. ३ को पूियिा िडा 
नं.५,पजश्चििा िडा नं.२ ि ४,उत्तििा िडा नं. ६ ि दजक्षणिा जघरिङ्ग गाउँपामलकाको िडा नं. ३ सँग 
मसिानाहरु िोमडएको छ ।उल्लेजित चाि वकल्लामभत्रको यस मभिाद नगिपामलका िडा नं. ३ को क्षेत्रफल 
१५.४१ िगय वकलोमिटििा फैमलएको छ । आमथयक िषय २०७७।७८ को योिना मभिाद नगिपामलकाको िागय 
दियनको आधाििा िही आमथयक विकास क्षेत्र , सािाजिक विकास के्षत्र , पूिायधाि विकास क्षते्र लगायतको 
क्षेत्रिा योिना छनोट गिी नगिसभािाट स्िीकृत भई सञ्चालन गरिएको मथयो , िसिा ितप्रमतित योिनाहरु 
सम्पन्न गनय यस िडा नं. ३ सफल भएको छ । 

३.२ उद्दशे्य  

आमथयक िषय २०७७।७८ िा मभिाद नगिपामलका िडा नं. ३ ले विमभन्न उद्देश्यहरु िािेको मथयो । 

क. आमथयक िषय २०७७।७८ को स्िीकृत योिनाहरु सिै सञ्चालन गिी सम्पन्न गिाउन,े 
ि. िडा कायायलयिाट सञ्चालन हनुे सेिा प्रिाहलाई सिल मछटो छरितो उपलब्ध गिाउने, 
ग. आमथयक िषय २०७७।७८ सिाप्त भएपमछ िडा कायायलयिा सिीक्षा काययक्रि गिाउने । 
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३.३ विद्यिान अिस्था  

यस मभिाद नगिपामलका िडा नं. ३ को भौगोमलक अिस्था विमभन्न डाडापािाहरु पहाडहरु ि केही टािहरु 
मिमल बनेको छ । यस िडा नं. ३ को मसिाना ३ तीिबाट मभिाद नगिपामलकाका विमभन्न िडाहरुले ि 
एकामतिबाट जघरिङ्ग गाँउपामलकाले छोएको छ ।यस िडा नं. ३ िा विमभन्न संघ संस्थाहरु विद्यालयहरु स्िास््य 
चौकीहरु िहेका छन ्।मतनीहरुको विििण तल तामलकािा प्रस्ततु गरिएको छ। 

क. मभिाद नगिपामलका िडा नं. ३ को िडािा गिन भएका टोल विकास संस्थाहरुको नाि ि संस्थाका      
अध्यक्षहरुको नाि तलको तामलकािा प्रस्ततु गिीन्छ । 

मस.नं. टोल विकासको 
नाि 

अध्यक्षको नाि टोल विकासको मसिानाहरु 

पूिय पजश्चि उत्ति दजक्षण 

१ िलौदी नािायणी मतजम्सना िेके्रटाि िडा नं.२ जिद्ददिोला मसम्ले 

२ िेके्रटाि िण िहादिु कुिाल सातविषे िेत िूलो िेत िडा नं.६ बढुुिा िोला 
३ बेलछाप मसम्ले तोलिाि िल्ल मसग्दी िोला वपरुङ् िोला बढुुिा िोला मबमििाबोट 

४ मबमििाबोट सदुन िल्ल िाडो िोला िह िोला बेलछाप सिेुन्र ज्योमत 
प्रा.वि 

५ कोटथि िाि कुिािी चन्द भञ्ज्याङ िाउदी िोला सिेुन्र ज्योमत प्रा.वि िानिपानी टंकी 
६ रिङिै तािा िाहदिु थापा सिेुन्र ज्योमत 

प्रा.वि 

बिङछागा दोिे िन तालि िेत 

७ वपपल भञ्ज्याङ तलु िहादिु थापा पोििी भञ्ज्याङ कोटथि िाडो िोला िाउदी िोला 
८ सनुाकोट रुर िहादिु थापा ओन्टाङ िोला सनुाकोट 

िोला 
कोष प्रा.वि चन्रकोट िाने 

बाटो 
९ िेकाय िेि िहादिु थापा ओन्टाङ िोला मसग्दी िोला फगिे िोला कोष प्रा.वि 

१० सालबास तोल िहादिु थापा मिनसोिा िकुिी िोला सालबास फेदी कोष प्रा.वि 

ि. मभिाद नगिपामलका िडा नं. ३ को िडािा भएका विद्यालयहरुको नाि तलको तामलकािा प्रस्ततु गिीन्छ। 

मस.नं. विद्यालयको नाि तह/प्रकाि टोल विकास 

१ बालिैक्षजणक िा.वि  १-१० िा.वि तह िलौदी 
२ सिेुन्र ज्योमत प्रा.वि १-५ प्रा.वि तह कोटथि 

३ कोष नि प्रा.वि १-५ प्रा.वि तह िेकाय 
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ग. मभिाद नगिपामलका िडा नं. ३ को िडािा भएको स्िास््य संस्थाको नाि तल तामलकािा प्रस्ततु गिीन्छ ।  

मस.नं. स्िास््य संस्थाको नाि िहेको टोल कियचािी संख्या 
१ आधािभतू स्िास््य चौकी  वपपल भञ्ज्याङ ३ िना 

३.४ िावषयक आम्दानी  

क. आमथयक िषय २०७७।७८ िा जिषयक तथा िवहना अनसुाि सेिा प्रिाहबाट भएको िावषयक आम्दानी  

मस.नं. िवहनाहरु मसफारिस नाता प्रिाण अन्य िम्िा 
१ साउन ६,९८० - १७० ७,१५० 

२ भदौ १,५०० - - १,५०० 

३ असोि १०,९०० ७०० १०० ११,७०० 

४ काजत्तयक ११,४०० ७०० १५० १२,२५० 

५ िंजिि ११,७०० १,५०० ५०० १३,७०० 

६ पसु १७,५०० २,५०० ७०० २०,७०० 

७ िाघ २२,८०० ३,७०० ६०० २७,१०० 

८ फागनु १८,५०० - ९०० १९,४०० 

९ चैत्र १८,८०० ४,००० २,००० २४,८०० 

१० बैिाि १३,३५० ३,००० २,४०० १८,७५० 

११ िेि - - - - 

१२ असाि ५,९०० - २०० ६,१०० 

िम्िा १,३९,३३० १६,१०० ७,७२० १,६३,१५० 

ि. आमथयक िषय २०७७।७८ िा सम्पत्ती कििालपोत/भमूिकििाट भएको िवहना अनसुाि िावषयक आम्दानी  

मस.नं. िवहना  उिेको िकि 

१ िाघ १८५ 

२ फागनु ९,१४५ 

३ चैत्र १,४८५ 

४ बैिाि २६ 

िम्िा १०,८४० 

विमभन्न प्रकािका मसफारिसहरु ि सम्पत्ती कि, िालपोत तथा भमूिकिबाट मभिाद नगिपामलका िडा नं. ३ को 
कायायलयबाट आमथयक िषय २०७७।७८ िा िम्िा िावषयक रुपिा आम्दानी गिेको सिवष्टगत विििण तलको 
तामलकािा प्रस्ततु गरिएको छ । 

मस.नं. िालपोत मसफारिस नाता प्रिाण अन्य िम्िा 
१ १०,८४० १,३९,३३० १६,१०० ७,७२० १,७३,९९० 
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३.५ सेिा प्रिाह 

क. मसफारिस/प्रिाजणत 

मभिाद नगिपामलका िडा नं. ३ को िडा कायायलयिाट आमथयक िषय २०७७।७८ िा िडा िासीहरुको 
आिश्यकता अनसुािको विमभन्न प्रकािका सेिा प्रिाह गिेको छ , िसलाई तल प्रस्ततु गिीन्छ । 

मस.नं. मसफारिसका प्रकािहरु संख्या कैवफयत 

१ नेपाली नागिीकताको मसफारिस ५४ िटा १०,८०० 

२ नागिीकताको प्रमतमलपी मसफारिस १५ िटा ३,००० 

३ चािवकल्ला प्रिाजणत मसफारिस ५५ िटा २७,५०० 

४ घििाटो मसफारिस ४० िटा २०,००० 

५ नािसािी मसफारिस १० िटा ५,००० 

६ नाता प्रिाजणत मसफारिस ३० िटा १६,१०० 

७ पारििारिक विििण मसफारिस ५ िटा २,५०० 

८ अवििावहत प्रिाजणत मसफारिस १५ िटा ७,५०० 

९ िन्ि प्रिाजणत मसफारिस १५ िटा ७,५०० 

१० नािथि फिक मसफारिस १५ िटा ७,५०० 

११ विद्यतु मिटि मसफारिस १५ िटा ७,५०० 

१२ िेगाना प्रिाजणत मसफारिस १० िटा ५,००० 

१३ ि.ध प्रमतमलपी मसफारिस १० िटा ५,००० 

१४ भमूि सम्बजन्ध मसफारिस १३२ िटा मनिलु्क 

१५ अन्य विविध मसफारिसहरु ४७२ िटा केही मनिलु्क ि केही िलु्क सवहत 

 िम्िा ८९३ िटा  

ि. घट्ना दताय 
मस.नं. विििण िवहला परुुष िम्िा 

१ िन्ि दताय १६ १५ ३१ 

२ ितृ्य ुदताय ७ ११ १८ 

३ सम्बन्धविच्छेद - - २ 

४ वििाह दताय - - ९ 

५ बसाइँसिाई - - १० 

आएको -२   - 

गएको - ८   - 

२०७७।०१।०१ देजि २०७७।१२।३१ सम्ि िम्िा सत्तिी िटा िातै्र । ७० 
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३.६ काययक्रि कायायन्ियन गदाय अपनाइएका प्रवक्रयाहरु  

मभिाद नगिपामलका िडा नं. ३ को िडा कायायलयले आमथयक िषय २०७७।७८ को योिना काययक्रि 
कायायन्ियन गदाय अपनाइएका प्रवक्रयाहरुलाई छोटकिीिा तल बुंदागत उल्लेि गिीन्छ । 

 क. िडा काययसमिमतको बैिकिाट आिश्यकता अनसुाि मनणयय गिी योिना कायायन्ियन गने, 
 ि. टोलविकास संस्थाहरुिा भेला संचालन गिी योिनाको उपभोत्ता समिमतहरु गिन गने, 
 ग. योिनाको प्राविमधक स्टीिेन्ट गिाइ सम्झौता गिी संचालन गने, 
 घ. संचालनिा िहेका योिनाहरुको आिश्यक अनगुिन िडाले गने, 
  ङ. योिना सम्पन्न भएको भमन प्राविमधकबाट िूल्याङ्कन प्राप्त भए पमछ िडाले अनगुिनको रिपोट तयाि 

गिी िकि भतु्तानीको मसफारिस गने । 

३.७ िावषयक सिवष्टगत बिेट ि िचयको अिस्था  
मस.नं. बिेट उपिीषयकको नाि बावषयक बिेट 

रु. 
बावषयक िचय ििक 
रु. 

विजत्तय प्रगमत 
% 

बाँकी िकि रु. 

१ मभिाद नगिपामलका िडा नं. ३ ७५,५०,००० ७२,७३,८५५ ९६.३४ २,७६,१४५ 

३.८ िावषयक काययक्रिको भौमतक तथा विजत्तय प्रगमत 

मस.नं. वक्रयाकलाप/योिनाको नाि इकाइ विजत्तय 

िावषयक बिेट िावषयक िचय िचय% 

१ कोष प्रा.वि गेट मनिायण N/A २,००,००० १,८६,५४५ ९३.२७ 

२ गाउँसधुाि आिा सिूह भिन ्लास्टि ि िौचालय 
मनिायण योिना 

N/A २,००,००० १,९५,००० ९७.५० 

३ कोटथि वपपल भञ्ज्याङ्ग िानेपानीको कायायलय भिन 
मनिायण योिना  

N/A २,००,००० १,९५,००० ९७.५० 

४ िनकल्याण आिा सिूह भिन मनिायण योिना N/A १,००,००० ९७,५०० ९७.५० 

५ बेलछाप आिा सिूह भिन मनिायण योिना N/A १,५०,००० १,४५,२८५ ९६.८६ 

६ गाउँसधुाि आिा सिूह भिन संिक्षण योिना N/A २,००,००० १,८८,७३२ ९४.३७ 

७ थानीदेिी आिा सिूह िौचालय मनिायण योिना N/A १,००,००० ९७,५०० ९७.५० 

८ देिीभैिब आिा सिूह भिन ्लास्टि योिना N/A १,५०,००० १,४३,१६४ ९५.४४ 

९ सिेुन्र ज्योमत प्रा.वि विद्यतुीकिण योिना N/A १,००,००० ९९,१५७ ९९.१६ 

१० मिमलिलुी आिा सिूह भिन मनिायण योिना N/A १,५०,००० १,४५,५९९ ९७.०७ 
११ सालबास िोटि िागय मनिायण योिना N/A २,००,००० १,९२,५७५ ९६.२९ 
१२ लोकताजन्त्रक भैिब िजन्दि िागय नाला मनिायण योिना N/A ५०,००० ४७,४३४ ९४.८७ 
१३ बाल िैक्षजणक िा.वि मनकास योिना N/A २,००,००० १,९५,००० ९७.५० 
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मस.नं. वक्रयाकलाप/योिनाको नाि इकाइ विजत्तय 

िावषयक बिेट िावषयक िचय िचय% 

१४ िनवहत स्तिोन्नती योिना N/A २,००,००० १,९५,००० ९७.५० 
१५ रिङिै िािा सडक विस्ताि योिना N/A ५०,००० ४८,७५० ९७.५० 
१६ मिन सोििा िामथल्लो नयाँ ट्रयाक मनिाण योिना N/A ७५,००० ७३,१२५ ९७.५० 

१७ िेकाय िनवहत िोटि िागय स्तिोन्नती योिना N/A ४,५०,००० ४,३७,५०० ९७.२२ 

१८ लोकताजन्त्रक वपपल भञ्ज्याङ् उकालो बाटो ढलान 
मनिायण योिना 

N/A २,००,००० १,७२,२१४ ८६.११ 

१९ भन्टाबािी देिी आिडाडा िोड्ने नयाँ ट्रयाक मनिायण 
योिना 

N/A १,००,००० ९७,५०० ९७.५० 

२० रिङिै वपरुङ िेत िोटि िागय मनिायण योिना N/A ३,५०,००० ३,५०,०० १०० 

२१ मसिाना िोटि िागय स्तिोन्नती योिना N/A २,००,००० १,९४,११६ ९७.०६ 

२२ मिन सोििा तल्लो नयाँ ट्रयाक मनिायण योिना N/A ७५,००० ७३,१२५ ९७.५० 

२३ मबग्ने कािे पलु िियत योिना N/A ५०,००० ४८,५९४ ९७.१९ 

२४ िलौदी देजि लङु्गेली डाडा नयाँ ट्रयाक मनिायण योिना N/A २,००,००० १,९५,००० ९७.५० 

२५ िेकाय वपपल भञ्ज्याङ्ग कृवष िागय मनिायण योिना N/A १,००,००० १,००,००० १०० 

२६ भदौिे िेकाय भन्टाबािी अधिुो िागय मनिायण योिना N/A २,००,००० १,९५,००० ९७.५० 

२७ िगि सनुाकोट िोटि िागय िियत योिना N/A ५०,००० ४८,७५० ९७.५० 

२८ लोकताजन्त्रक िोटि िागय स्तिोन्नती योिना N/A ७,००,००० ६,८२,५०० ९७.५० 

२९ तल्लोगाउँ िोटि िागय मनिायण योिना N/A ५०,००० ४६,४२५ ९२.८५ 

३० मसम्ले दमलत िस्ती अधिुो ट्रयाक मनिायण योिना N/A १,००,००० ९७.१६८ ९७.१७ 

३१ भञ्जयाङ्ग आिा सिूह भिन मसवढ मनिायण योिना N/A ५०,००० ४६,२९० ९२.५८ 

३२ जचसापानी िनसेिा िोटि िागय िियत योिना N/A १,००,००० ९७,५०० ९७.५० 

३३ बेल छाप सोमलङ्ग मनिायण योिना N/A १,००,००० ८९,३८४ ८९.३८ 

३४ कािेबोटे िेत बाँध मनिायण योिना N/A ७५,००० ७३,१२५ ९७.५० 

३५ धाके्रबास बाँध मनिायण योिना N/A ७५,००० ७३,१२५ ९७.५० 

३६ चाि हिाि बाँध मनिायण योिना N/A १,००,००० ९२,१०५ ९२.११ 

३७ िूलो िेत कुलो मनिायण योिना N/A ७५,००० ६९,२३६ ९२.३१ 

३८ फुलबािी कुलो मनिायण योिना N/A १,००,००० ९७,५०० ९७.५० 

३९ लािो सोती कुलो मनिायण योिना N/A ७५,००० ७३,१२५ ९७.५० 

४० सोह्र ििेु कुलो मनिायण योिना N/A १,५०,००० १,४६,२५० ९७.५० 

४१ मसग्दीकुलो मनिायण योिना N/A १,००,००० ९१,५९२ ९१.५९ 
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मस.नं. वक्रयाकलाप/योिनाको नाि इकाइ विजत्तय 

िावषयक बिेट िावषयक िचय िचय% 

४२ मसहाले कुलो मनिायण योिना N/A १,००,००० ९१,४७० ९१.४७ 
४३ जचसापानी जचतिुा िोल्सा कुिा मनिायण योिना N/A १,००,००० ८८,८२५ ८८.८३ 
४४ जचलाउने िानेपानी टंकी मनिायण योिना N/A १,००,००० ९०,७६० ९०.७६ 
४५ चाप गैह्र कुिा मनिायण योिना N/A १,००,००० ९५,१९१ ९५.१९ 
४६ मसग्दी िानेपानी टंकी िियत योिना N/A १,५०,००० १,४६,२५० ९७.५० 
४७ धािापानी कुिा मनिायण योिना N/A १,००,००० ९६,९४७ ९६.९५ 
४८ िलौदी कृवष सिूहको कृवष तामलि तथा 

५०%२५अनदुान कृवष सािािी वितिण 

N/A १,००,००० १,००,००० १०० 

४९ वपपल चौतािी मनिायण योिना N/A १,००,००० ९२,३०३ ९२.३० 
५० कोलबोट िेलिैदान कम्पाउन्ड मनिायण योिना N/A ५०,००० ४७,९०० ९५.८० 
५१ सिेुन्र ज्योमत प्रा.वि कायायलय व्यिस्थापन N/A ३,००,००० ३,००,००० १०० 
५२ िडा समिमतको मनणययानसुाि भौमतक पूिायधाि मनिायण 

तथा िियत सम्भाि 

N/A २,००,००० १,९१,७१९ ९५.८६ 

       कुल िम्िा  ७५,५०,००० ७२,७३,८५५ ९६.३४ 

३.९ सञ्चालन हनु नसकेका योिना/काययक्रिहरु  

मस.नं. योिना/ काययक्रिको नाि बिेट सञ्चालन हनु नसक्नकुो कािण कैवफयत 

 नभएको    

३.१० असल अभ्यास तथा निप्रियतनात्िक काययक्रिहरु 

मभिाद नगिपामलका िडा नं. ३ को िडा कायायलयले आमथयक िषय २०७७।७८ िा निप्रियतनात्िक काययक्रि 
मनम्न गिेको छ । 

क. झै-झगडा तथा गाली गलौि सम्बजन्ध िडा कायायलयिा दताय भएका मनिदेन उपि दिैु पक्षलाई मिलापत्र    
गिाउन पहल गिेको, 

ि. िडा मभत्र सञ्चालन भएका योिना काययक्रिहरुको सिय सियिा अनगुिन गिी गणुस्ति कायि गनय 
उपभोत्ता समिमतहरुलाई आिश्यक मनदेिन तथा सझुािहरु द्ददएको, 

ग. उपभोत्ता समिमतहरुलाई योिना सञ्चालन सम्बजन्ध आिश्यक िाय सझुाि सल्लाह िागय दियन गिेको, 
घ. उपभोत्ता समिमतहरुलाई योिना सञ्चालन गदाय प्रविमधक स्टीिेन्ट अनसुाि काि गनय सल्लाह द्ददएको, 
ङ. आिश्यकता अनसुाि िडा मभत्रका विमभन्न भेलाहरुिा सहभामग भइ िडाले गिेको कािहरुको िानकािी 

गिाएको । 
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३.११ सिि काययक्रिको प्रििु उपलब्धीहरु  

मभिाद नगिपामलका िडा नं.३ को िडा कायायलयले आमथयक िषय २०७७।७८ को योिना काययक्रि सञ्चालन 
गदाय प्राप्त भएका उपलब्धीहरु मनम्न िहेका छन।् 

 क. िडाको विमभन्न टोलिस्तीहरुिा िोटि िागय नपगेुको िाउँिा नयाँ ट्रयाक िोमलएको, 
 ि. िोटि िागयको सञ्जालिा िडाका विमभन्न टोलहरुलाई िोमडएको, 
 ग. कृषकको लामग मसचाई व्यिजस्थत गनय विमभन्न बाँध मनिायण गरिएको, 
 घ. विमभन्न कुलोहरु िियत तथा मनिायण गरिएको, 
 ङ. विमभन्न आिा सिूह भिन मनिायण तथा संिक्षण गरिएको, 
 च. िडा कायायलय भिन मनिायण सम्पन्न भएको ि हाल आफ्नै भिनबाट सेिा प्रिाह गिेको, 
 छ. िडाको िामथल्लो भेगिा आधािभतू स्िास््य सेिा पगेुको, 
 ि. िडाको १ घि १ धािाको नीमत अनसुाि हालसम्ि िलौदी ,िेके्रटाि, रिङिै, कोटथि, वपपल भञ्ज्याङ 

लगायतको टोलहरुिा काययक्रि सिपन्न भएको ि हाल सालबास, िेकाय ि सनुाकोट टोलको लामग २ 
किोड ३२ लाि लागत स्टीिेटको योिना सञ्चालनिा िहेकोिा ३२ लाि बिाबिको काि सम्पन्न भएको 
ि अझै २ किोड बिाबिको बिेट आिश्यक िहेको छ । 

३.१२ काययक्रि कायायन्ियनिा आईपिेका प्रििु सिस्याहरु 

 क. योिनाको प्रविमधक स्टीिेन्ट गनयलाई प्रविमधकहरु सियिै उपलब्ध नहनुे, 
 ि. उपभोत्ता समिमतलाई योिना सञ्चालन सम्बजन्ध आिश्यक मसपको किी, 
 ग. सम्झौता भएका योिनाहरु सम्झौता अनसुाि काययसम्पन्न नगिी म्याद गिुािी सम्पन्न गिेको, 
 घ. सम्पन्न भएका योिनाहरुको प्राविमधक िूल्याङ्कन गनय प्राविमधकलाई बोलाउदा सियिै नआईद्ददने, 
 ङ. म्याद गिुािी सम्पन्न भएका योिनालाई नयाँ सम्झौता गने होकी िा म्याद थप मसफारिसले हनुे हो, 
 च. िडा कायायलयको कम््यटुििा पटक पटक सिस्य देिा पिी काययसम्पादनिा कद्दिनाई हनुे गिेको, 
 छ. इन्भटिले लाईन गएको सियिा घिी घिी काि नगिी िडाबाट प्रिाह हनुे सेिा न ैबन्द हनुे अिस्था 

आउन,  

 ि. सजचि िडािा नहदुा सजचिले गने कुन ैकुनै मनणयय गनय नसवकएको ि सेिा िाहीले दिु भोग्न ुपिेको। 

३.१३ सिस्या सिाधानका उपायहरु 

क. योिनाको प्रविमधक स्टीिेन्ट गनय बोलाउदा प्राविमधकहरु मछटो आईद्ददन ुपने, 
ि. योिना सञ्चालनको लामग उपभोत्ता समिमतहरुलाई क्षिता अमभिृद्दद्दको तामलि द्ददन ुपने, 

 ग. उपभोत्ताले सम्पन्न गिेका योिनाको प्राविमधक िूल्याङ्कन गनय प्राविमधकलाई बोलाउदा मछटो गई 
योिनाको िूल्याङ्कन गिीद्ददन ुपने, 
घ. िडा कायायलयिा २ िटा कम््यटुि हनु ुपने, 
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ङ. िडा कायायलयिा स्टेप लाईििको व्यिस्था हनु ुपने, 
च. िडािा आईपिेका सिस्यालाई नगिपामलकाबाट मछटो सिाधान गिीद्ददन ुपने, 
छ. िडा कायायलयिा काि गने कियचािीलाई हिेक विषयिा क्षिता अमभिृद्दद्द तामलिको व्यिस्था गनुय पने, 
ि. िडािा काि गने कियचािीहरुसँग सकेसम्ि किमतिा िवहनािा १ पटक बैिक िस्ने व्यिस्था 
मिलाउन ुपने। 

२.१४  मनष्कषय 
मभिाद नगिपमलका िडा नं. ३ को िडा कायायलयले आमथयक िषय २०७७।७८ को योिना कायायन्ियन तथा 
िडा कायायलयले सेिा प्रिाह गने सम्पूणय व्यिस्था नगिसभािाट स्िीकृत भए अनसुाि नगिपामलकाले िािेको 
उद्देश्यलाई आधाि िानी िडा कायायलयले आफ्नो िावषयक काययक्रि सञ्चालन गदाय अनभुि गिेका कुिाहरुलाई 
बुदँागत तल उल्लेि गरिएको छ । 

क.योिना सञ्चालन गदाय प्राविमधक िाय सझुाि अनसुाि गनुय पने, 
ि.नगिपामलकासँग िाय सझुाि मलएि िातै्र कायय गनुय पने, 
ग.नगिपामलकाले िािेको उद्देश्य अनसुाि िडा कायायलयले उद्देश्य मनधायिण गनुय पने, 
घ.योिना कायायन्ियनिा सम्पूणय लाभिहीलाई सिेटेि काययक्रि सञ्चालन गनुय पने, 
ङ.सहभामगतािूलक काययक्रि बढी प्रभािकािी हनुे ।  

४. ४ नं. िडा कायायलय  

४.१ पषृ्ठभमूि 

मिमत 2073/11/27 गतेको नेपाल िाि पत्रिा प्रकाजित भएपमछ विमधित रुपिा मभिाद नगिपामलका िडा 
नं. ४ भएको हो। यस िडाको के्षत्रफल २३.३८ िगय वकलो मिटि िहेको छ।पिुय तफय  मभिाद न.पा िडा नं.३, 
पजश्चि तफय  जघिङ्ग गा.पा िडा नं.२ ि मभिाद नगिपामलका िडा नं १, उत्ति तफय  मभिाद न.पा िडा नं.२ ि 
दजक्षण तफय  जघरिङ्ग गा.पा िडा नं. ३ िहेको छ। यस िडाको िडा कायायलय साविक िाझकोट गा.वि.स को 
भिन तिुतिेुिा न ैिहेको छ भन ेनि मनमियत भिन मसंजचत टोलिा मनिायणमधन अिस्थािा िहेको छ। विकासिा 
धेिै पछाडी पिेको मभिाद नगिपामलका िडा नं. ४ को सिस्याहरु, सिाधानका उपायहरु, प्रगमतका लामग 
गिीएका प्रयासहरु ि प्रगमतहरु सिािेि गिी यो प्रमतिेदन तयाि पारिएको छ । 

४.२ उद्दशे्यहरु 

मभिाद नगिपामलका िडा नं ४ बाट सेिा प्रिाह गने काययहरुलाई बोध गिाउने यो प्रमतिदेनको िखु्य उद्देश्य 
िहेको छ ।  

यस प्रमतिदेनका िखु्य उद्देश्यहरु  

• सेिा प्रिाहिा देजिएका सिस्याहरु पवहचान गिी सिस्या सिाधन गनुय, 
• विकास मनिायण काययिा देजिएका सिस्याहरु पवहचान गिी सिस्या सिाधनका उपायहरु िोज्न,ु 
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• िडाको आम्दानी विििणहरु मितव्ययी तरिकाले देिाउन,ु 
• आगिी आ.ििा संचालन हनु ेकाययक्रिलाई प्रभािकािी बनाउन ु। 

४.३ विद्यिान अिस्था   

२३.38 िगय वकलोमिटि क्षते्रफलिा फैमलएको मभिाद नगिपामलका िडा नं. ४ को पिुय तफय  मभिाद न.पा िडा 
नं.३, पजश्चि तफय  जघिङ्ग गा.पा िडा नं.२ ि मभिाद नगिपामलका िडा नं १ , उत्ति तफय  मभिाद न.पा िडा नं.२ 
ि दजक्षण तफय  जघरिङ्ग गा.पा िडा नं. ३ िहेको छ।२,१६१ िना िनसंख्या िहेको यस िडािा १० ओटा टोल 
विकास संस्था, ४ ओटा सिकािी विद्यालय, १ ओटा स्िास््य चौकी, १ ओटा स्िास््य ईकाइ, ६ ओटा दताय 
भएको सािदुावयक िन िहेको छ ।विमभन्न कृवष सिहु ि कृवष फिय दताय गिी कृवष पेिािा आिद्द िहेको यस 
िडाको करिब ९० िामनसहरु प्रमतित कृवष पेिा गिी िहेका छन । 

मभिाद नगिपामलका िडा नं. ४ िहेका संघसंस्थाहरु, िनसंख्या, सडकहरु 

 दताय भएको संघसंस्था िखु्य तथा 
सहायक सडक 

िनसंख्या 
सिकािी विद्यालय स्िास्थ संस्था क्लब सहकािी संस्था आिा सिहु िन 

संख्या ४ २ 3 २ 7 6 18 २१६१ 
िम्िा 4 2 3 2 7 6 18 २१६१ 

४.४ िावषयक आम्दानी विििण  

मभिाद नगिपामलका िडा नं को कायायलयबाट आ.ि ७७/७८  अगामड सम्पमत कि सम्बजन्ध सेिा प्रिाह गनय 
सवकिहेको मथएन ति आ.ि ल७७/७८ पश्चात सम्पती किको पणुय सेिा प्रिाह गरिएको छ िसले गदाय  गत 
सालको आ.ि भन्दा 77/78 िा िडाको िावषयक आम्दानी केही िृद्दद्द भएको छ । आ.ि 77/78 को ि 
आ.ि 76/77 को िावषयक आम्दानी तपजिल अनसुािको िहेको छ ।  

क्र.सं. जिषयक आ.ि. ०७७/78) रु. आ.ि. ०76/77 रु. बवृि % 

१ सम्पमत कि/िालपोत कि 51,326 37,646 36.34 

२ पंजिकिण घटना दताय िलु्क                                                                                                                                                                                                                14,850 6,150 141.46 

३ विमभन्न मसफारिस दस्तिु/िलु्कहरु 1,93,100 1,48,500 30.03 

४ अन्य आम्दानीहरु 1,380 1,200 15 

िम्िा 2,60,656 1,93,496 34.71 

४.५ िडा कायायलयबाट प्रिाह भएको सेिाहरु 

आ.ि ७७/78 बाट सम्पणुय पंजिकिण व्यजिगत घटना दतायहरु अनलाईन मसस्टिबाट भईिहेको ि विमभन्न 
मसफारिसहरु पमन कम््यटुिबाट नै लेिन गिी वप्रन्ट भईिहेको छ । आ.ि 77/78 िा यस िडा कायायलयबाट 
प्रिाह भएको सेिाहरु तपजिल बिोजिि िहेको छ । 
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क्र.सं जिषयक 

 

संख्या 
नया ँ प्रमतमलपी 

१ िन्ि दताय  54 32 
२ ितृ्य ुदताय 30 5 

३ वििाह दताय 20 2 

४ बसाइ सिाइ गएको 9 0 
५ बसाइ सिाइ आएको 1 0 

६ सम्बन्ध विच्छेद 6 1 

७ विमभन्न मसफारिस तथा प्रिाजणतहरु 864 

४.६ काययक्रि कायायन्ियन गदाय अपनाईएका प्रवक्रयाहरु  

• टोल विकासको भेला, विकास योिनाहरुको िाग, िडा समिमतको भेला ि मनणयय, 
• उपभोत्ता समिमतको गिन, इजस्टिेट, सम्झौता, िलु्याङ्कन, अनगुिन, काि सम्पन्न, 
• आिेदन पत्र/मनिदेन, नागिीकता लगायत अन्य आिश्यक कागि पत्रहरुको प्रमतमलवप, घटना दतायको 
प्रिाण पत्र िािी, 
• मनिदेन, नागिीकता लगायत अन्य आिश्यक कागिपत्र प्रमतमलवप, मसफारिस, 
• िग्गा धमन प्रिाण पत्रको प्रमतमलवप, नागिीकता प्रिाण पत्रको प्रमतमलवप, अजघल्लो आ.ि िा मतिेको 
िमसद, सम्पजत्त कि । 

४.७  िावषयक सिवष्टगत बिेट ि िचयको अिस्था  

आ.ि 77/78 िा मभिाद न.पा को सातौं ि आिौं नगि सभाबाट विमनयोजित िावषयक सिवष्टगत बिेट ि 
िचयको अिस्था मनम्नानसुाि िहेको छ । 

क्र.सं बिेट उपजिषयक िावषयक बिेट िावषयक िचय िकि 
रु. 

विजत्तय 
प्रगमत % 

कैवफयत 

१ मभिाद नगिपामलका 
िडा नं ४ 

६7,५0,000/- 62,86,865/- 93.14 नगिापामलकािा सम्झौता भएको 
योिना सिािेि नगरिएको 

िम्िा  67,50,000/- 62,86,865/- 93.14 

४.८ िावषयक काययक्रिको भौमतक तथा वित्तीय प्रगमत 

आ.ि ७७/78 िावषयक काययक्रिको भौमतक तथा वित्तीय प्रगमत तपजिल अनसुाि िहेको छ । 

मस.नं वक्रयाकलाप/योिनाको नाि इकाइ        भौमतक      वित्तीय 

लक्ष्य प्रगमत प्रगमत% िावषयक बिेट िावषयक िचय िचय% 

१ बिनडाँडा सािदुावयक भिन 
मनिायण 

भिन १ १ 100 2,00,000 1,95,000 97.5 
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मस.नं वक्रयाकलाप/योिनाको नाि इकाइ        भौमतक      वित्तीय 

लक्ष्य प्रगमत प्रगमत% िावषयक बिेट िावषयक िचय िचय% 

२ वपरुङ्गडाँडा बदु्द िजन्दि मनिायण 
योिना  

िजन्दि १ १ 100 1,00,000 90,100 90.10 

३ मगिनडाँडा आिा सिहु भिन 
िौचालय मनिायण योिना 

िौचालय १ १ 100 1,50,000 1,37,432 91.62 

४ मसंजचत सािदुावयक भिन 
मनिायण/िियत सधुाि योिना 

भिन १ १ 100 4,00,000 3,89,593 97.40 

५ बाल मनकेतन आ.मब 
कम्पाउन्ड मनिायण 

कम्पाउन्ड १ १ 100 1,00,000 92,353 92.35 

६ िजिडाँडा सािदुावयक भिनको 
गेट तथा कम्पाउन्ड मनिायण 
यो 

गेट 1 1 100 1,50,000 1,35,531 90.35 

७ तलुसी देिी िजन्दििा 
िौचालय मनिायण मनिायण 
योिना  

िौचालय १ १ 100 1,00,000 96,671 96.67 

८ स्यािनडाँडा सािदुावयक 
भिन मनिायण योिना 

भिन १ १ 100 2,50,000 2,50,000 100 

९ मसंहाले भिन िौचालय 
मनिायण योिना 

िौचालय १ १ 100 1,00,000 88,805 88.81 

10 सािडाँडा सािदुावयक भिन 
मनिायण योिना  

भिन  1 1 100 2,00,000 1,95,000 97.50 

11 धािादी िलदेिी िजन्दि 
मनिायण योिना   

िजन्दि 1 १ 100 1,00,000 97,500 97.50 

१२ धािादी आिा सिहु भिन 
िौचालय मनिायण मनिायण 
योिना 

भिन १ १ 100 1,50,000 1,44,707 96.47 

१३ मगिनडाँडा िलदेिी िजन्दि 
मनिायण योिना 

िजन्दि १ १ 100 50,000 48,750 97.50 

14 िाल कल्याण आधािभतु 
विद्यालय ्यािावफट मनिायण 
योिना 

्यािावफट १ १ 100 1,00,000 91,561 91.56 

15 अचयल भन्ज्याङ्ग पोििीडाँडा िोटििागय 1 1 100 1,00,000 94,218 94.22 
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मस.नं वक्रयाकलाप/योिनाको नाि इकाइ        भौमतक      वित्तीय 

लक्ष्य प्रगमत प्रगमत% िावषयक बिेट िावषयक िचय िचय% 

िोटि िागय िियत योिना  
16 कलुयङ्ग िोटि िागय स्तिोनन्नती 

योिना 
िोटि िागय १ १ 100 1,00,000 1,00,000 100 

17 मडहीडाँडा किङ्ग बाँध कृवष 
नयाँ ट्रयाक मनिायण योिना  

िोटि िागय 1 1 100 3,50,000 3,41,250 97.50 

१८ मसंहाले पलु संिक्षण योिना पलु 1 1 100 5,00,000 4,87,500 97.50 
१९ बाँझो गैह्रा िोटि िागय 

स्तिोन्नती योिना 
िोटि िागय 1 1 100 50,000 48,750 97.50 

20 किङ्ग बाँध कथदी नयाँ 
ट्रयाक मनिायण योिना  

िोटि िागय 1 1 100 1,00,000 1,00,000 100 

21 मसविल पिुानो पधेँिो गोिेटो 
बाटो मनिायण योिना  

बाटो १ १ 100 50,000 48,750 97.50 

22 देब तिन्ती ििा ििनुा िोटि 
िागय मनिायण योिना 

िोटि िागय 1 1 100 150,000 1,46,250 97.50 

23 वपरुङ्ग डाँडा िोटि िागय 
स्तिोन्नती योिना 

िोटि िागय १ १ 100 1,00,000 97,500 97.50 

24 मभि गोफा बैकजल्पक िागय 
स्तिोन्नती योिना 

िोटि िागय 1 1 100 1,00,000 1,00,000 100 

25 मडहीडाँडा किङ्ग बाँध कृवष 
िागयको कोके ओडाि िेिािे 
किङ्गबाँध िण्ड 

िोटि िागय  १ 1 100 350000 341250 97.5 

26 मडवहडाँडा किङ्गाबाँध कृवष 
िागयको कोके ओडाि बेबािे 
बिङ्ग बाँध िण्ड 

िोटि िागय १ १ 100 200000 195000 97.5 

27 डुम्रीस्िाँिा देजि लाङकोदी 
कोन्रे िोल्सी नयाँ ट्रयाक 
मनिायण योिना  

िोटि िागय 1 १ 100 2,00,000 1,95,000 97.50 

28 िैद्ददिोला नकय टे बाटो 
संिक्षण योिना 

िोटि िागय १ 1 100 4,00,000 3,99,008 99.20 

29 कृवष िागय (सम्पन्न गने) 
कँुडुले िण्ड योिना  

िोटि िागय 1 1 100 1,00,000 92,721 92.72 
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मस.नं वक्रयाकलाप/योिनाको नाि इकाइ        भौमतक      वित्तीय 

लक्ष्य प्रगमत प्रगमत% िावषयक बिेट िावषयक िचय िचय% 

30 उत्ति दजक्षण िोटि िागय 
स्तिोन्नती योिना 

िोटि िागय  1 1 100 1,00,000 97,500 97.50 

31 ििन्डाँडा सडक स्रोन्नती 
योिना 

िोटि िागय 1 1 100 1,00,000 97,500 97.50 

32 देि दिन्ती-ििा ििनुा िोटि 
िागय मनिायण योिना  

िोटि िागय 1 1 100 मभिाद न.पािा सम्झौता भएको 

33 कुडुले िैदी नयाँ ट्रयाक 
मनिायण योिना 

िोटि िागय 1 1 100 1,00,000 97,500 97.50 

३4 मसविल मभिगोफा िैकजल्पक 
िागय स्तिोन्नती योिना 

िोटि िागय १ १ 100 1,00,000 97,500 97.50 

35 िाझकोट िोटि िागय 
स्तिोन्नती 

िोटि िागय 1 1 100 मभिाद न.पािा सम्झौता भएको 

36  तोरि बािी सडक िियत 
योिना 

िोटििागय 1 1 100 मभिाद न.पािा सम्झौता भएको 

37 किङ्ग बाँध देजि ढुङ्गे कोल 
सम्ि कुलो मनिायण योिना 

कुलो १ १ 100 2,50,000 2,43,750 97.50 

38 सात मबसे कुलो िियत योिना कुलो 1 1 100 2,00,000 1,95,000 97.50 
39 गोफा फाप्रङ्ग कुलो योिना कुलो १ १ 100 १,50,000 95,205 63.47 
40 गोफा िैही बाँध कुलो मनिायण 

योिना 
कुलो 1 1 100 1,00,000 90,435 90.44 

41 मसगि भन्ज्याङ्ग मलजफ्टङ्ग 
िानेपानी भल मनयन्त्रण 
योिना 

िानेपानी  १ १ 100 50,000 47,275 94.55 

४2 नरिकोट िानेपानी एक घि 
एक धािा कायायक्रि  

धािा    मभिाद न.पा िा सम्झौता भएको 

४3 बाल कल्याण आ मब 
्यािावफट मनिायण योिना  

्यािावफट 1 1 100 1,00,000 97,500 97.50 

४४ बिहापानी सािदुावयक भिन 
िौचालय मनिायण योिना  

िोचालय १ 0 0 1,00,000 0 0 

४५ िाझकोट स्िास््य चौकी 
िियत सम्भाि योिना  

स्िास््य 
चौकी 

1 0 0 1,00,000 0 0 
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मस.नं वक्रयाकलाप/योिनाको नाि इकाइ        भौमतक      वित्तीय 

लक्ष्य प्रगमत प्रगमत% िावषयक बिेट िावषयक िचय िचय% 

46 िडा समिमतको मनणययानसुाि 
भौमतक पूिायधाि मनिायण तथा 
िियत सम्भाि (नरिकोट 
िानेपानी, कलुयङ्ग िोटि 
िागय,मसविल पिुानो पधेिो 
गोिोटो बाटो,िाझकोट िोटि 
िागय,मभिगोफा िोटि िागय, 
तारिकोन कोन्रे िोल्सा) 

    3,00,000 2,87,500 95.83 

४.९ सत्र्चालन हनु नसकेका योिनाहरु/काययक्रिहरु 

आ.ि ७७/७८ िा मभिाद न.पा िडा नं ४ िा २ ओटा योिनाहरु सत्र्चालन नभएको ि उि योिनाहरु 
सत्र्चालन हनु नसक्नकुो कािणहरु तामलकािा उल्लेि गरिएको छ । 

मस.नं योिना /काययक्रिको नाि बिेट रु. सत्र्चालन हनु नसक्नकुो कािण 

१ बिाहपानी सािदुावयक भिन िौचालय मनिायण योिना 1,00,000 बिेटको नपगु ि ढुिानीको सिस्या  

२ िाझकोट स्िस््य चौकी िियत सम्भाि योिना   1,00,000 बिेट अपगु ि नाि सोिोधन गनय वढलाई 

४.१० असल अभ्यास तथा नि प्रियतनात्िक काययक्रिहरु 

आ.ि. २०७७।७८ िा मभिाद न.पा िडा नं. ४ ले सम्पादन गिीएका निप्रितयनात्िक कायय तथा असल 
अभ्यास देहायअनसुाि िहेका छन ्: 

• सम्पत्तीकि िमसद काट्न ि नयाँ सम्पजत्त मसस्टििा इन्ट्री गनय,  

• िडा बाट न ैिनिामत प्रिाजणत, 
• सम्पणुय मसफारिसहरु कम््यटुिबाट लेिन गिी हस्त लेिन लाई पणुय रुपिा बन्द गरिएको । 

४.११ सिि काययक्रिका प्रििु उपलजब्धहरु 

आ.ि. २०७७।७८ िा मभिाद नगिपामलका िडा नं ४ बाट सम्पादन गिीएका काययक्रिहरूबाट हामसल भएका 
प्रििु उपलजब्धहरू देहायअनसुाि िहेका छन:् 

• कम््यटुिबाट मसफारिसहरु लेख्दा सियको बचत, त्रवुटहरु न्यनु हनुे, 
• िनिामत िडाबाट नै प्रिाजणत हुँदा सेिा िाहीहरुलाई दिौली िान नपने ि िचय कजम्त हनुे, 
• सम्पजत्त कि िडा बाट न ैहनुे भएकोले सेिा िाहीको न.पािा िान नपने भएकोले सियिा बचत । 

४.१२ काययक्रि कायायन्ियन आइपिेका प्रििु सिस्याहरु 

आ.ि. २०७७।७८ िा मभिाद नगिपामलका िडा नं ४ िा काययक्रि कायायन्ियन गदाय आईपिेका सिस्याहरु 
देहायअनसुाि िहेका छन:्। 
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• कम्यटुि एउटा िात्र भएकोले धेिै सेिािाही हुँदा मछटो सेिा प्रिाह गनय सिस्या, 
• कवहले काँही मसस्टििा सिस्या देजिंदा पजत्र्िकिण घटना दताय गनय सिस्या, 
• योिना उपभोत्ता समिमतले आिश्य प्रवक्रया मिलाउन नसक्दा सम्पणुय उपभोिा समिमतको काि िडाले 
गनुय पदाय सेिा प्रिाहिा सिस्या, 
• मडिीटाईििेन कायय सिाप्त नभएको ि िडा कायायलयिा पिुानो घटना दताय िोज्न सिस्या, 
• घटना दताय संिोधन विधेयक नभएकोले पिुानो मबिीएको घटना दतायको प्रमतमलपी िािी गनय कद्दिन, 
• स्थामनय पजञ्जकामधकािी िडा कायायलयिा नभएकोले घटना दताय प्रवक्रयािा सिस्या । 

४.१३ सिस्या सिाधानका उपायहरु 

• कम््यटुि एउटा िातै्र भएकोले थप कम््यटुि उपलब्ध भएिा मछटो सेिा प्रिाह मछटो हनुे, 
• योिना उपभोिा समिमतलाई क्षिता िृद्दद्द तामलिको व्यिस्था, 
• िडािा िडा सजचि उपजस्थत भएिा घटना दताय लगायत पजञ्जकिण काययिा सहि, 
• टेमलफोन सेिा उपलब्ध भएिा िडाको सचुना प्रिाहिा सहि हनुे, 
• मडिीटाईििेन कायय सम्पन्न गिी पिुानो घटनादताय िडा कायायलयबाट हेने अमधकाि प्रदान गनुयपने । 

४.१४ मनष्कषय 
आ.ि 77/78 िा मभिाद न.पा िडा ४ बाट संचालन भएका काययक्रि तथा सेिाहरुको जस्थमत िाम्रो नै िह्यो। 
कोमभड-१९ को िहािािीले मसियना गिेको असहि परिजस्थमतिा पमन िडा बाट संचालन हनुे सम्पणुय सेिा तथा 
काययक्रि मनिन्तिता द्ददईयो।काययक्रि संचालन गनुय अगाडी योिनाहरु तिुयिा गिेि काययक्रि संचालन गिे 
काययक्रि गणुस्तरिय तथा द्ददगोपन हनुे देजिन्छ।विकास मनिायणका योिनाहरु छनौट एिि ्संचालन गदाय लागत 
अनिुान, िलु्याङ्कन तथा काययनियन पक्षलाई प्रभािकािी बनाउन सके ितप्रमतित िाम्रो नमतिा आउने कुिािा 
विश्वसत हनु सवकन्छ । 

५.    ५ नं. िडा कायायलय  

५.१ पषृ्ठभमूि 

नेपाल सिकािको मिमत २०७३ फागनु २७ गते प्रकाजित िािपत्र बिोजिि विमधित रुपिा स्थापना भएको 
मभिाद नगिपामलका को ९ िटा िडाहरु िध्य सिनु्र सतह बाट ३६० मिटि उचाईिा िहेको यस िडा पूियिा 
ऋवषङ गा.पा. पजश्चििा मभिाद ३ ि ६ उत्तििा म्याग्दे गा.पा. ि दजक्षणिा जघरिङ गा.पा. संग िोमडएको यस ५ 
नं. िडा अन्तगयत आ.ब. २०७७।०७८ िा सञ्चालन भएका योिना तथा काययक्रिहरु सञ्चालन गदाय आईपिेका 
सिस्या, सिाधान ि चनुौमतहरुलाई सिेत सिेतेि यो बावषयक प्रमतिेदन तयाि गरिएको छ । 
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५.२ उद्दशे्य  

आ.ि. २०७७/०७८ िा मभिाद नगिपामलका बाट यस िडािा सञ्चामलत काययक्रिहरूको कायायन्ियन प्रगमतको 
अिस्था बोध गिाउन ु यस प्रमतिेदनको िखु्य उद्दशे्य िहेको छ । यस प्रमतिेदनका विजिष्ट उद्देश्यहरू 
मनम्नानसुाि िहेका छन ्। 

१. िडा बामसको सम्पणुय के्षत्रिा सके सम्ि १२ िवहना चल्न ेस्थायी िोटि िागय मनिायण गने, 
२. न्यूनति आधािभतू आिश्यकता वििलुी ि स्िच्छ िानेपानी घि घििा प्रबन्ध गने, 
३. मनबायहििुी कृवषलाई व्यिसायीकता मति उन्ििु गिाउने । 

५.३ विद्यिान अिस्था  

५.३.१ गौिि योिनाहरु 

➢ मभिाद ऋवषङपाटन िोटि िागय करिब ६ वक. िी. कालो पते्र सम्पन्न,  

➢ बडुुिा िालेबगि मसचाई टेण्डि प्रवक्रया सरुु, 
➢ बढुाकोट टोल विकास संस्था अन्तगत बढुाकोटिा मनिायणा धीन िनता आिास 
काययक्रिका घिहरु छाना छाउन बाँकी । 

५.३.२ िडा को प्रिासमनक गिन  
नेपाल सिकािको मिमत २०७३ फाल्गणु २७ गते प्रकाजित िािपत्र ििोजिि मभिाद नगिपामलका विमधित 
रुपिा स्थापना भएको हो । साविकका 3 िटा गा.वि.स. का ३ िटा िडाहरु सिािेि भई देहाय ििोजििको 
िडागिन भएको हो । 

कायि भएका िडाहरु साविकका गा.वि.स. हरु सिािेि भएका साविकका िडा नं. 
 

५ 
िाझकोट ९ 

ऋवषङ् ग िानीपोििी ९ 

साभङु्ग भगितीपिु २ 

५.३.३ िनसंख्याको जस्थमत 

यस िडािा १२ िटा टोलहरु िहेको छ । उत्त टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरु बाट संकमलत िनसंख्याको 
आधाििा तलको तामलका प्रस्ततु गरिएको छ । 

मस.नं. टोल विकास संस्थाको नाि िेगाना आद्ददिासी दमलत अन्य अपाङ्ग िम्िा घिघिुी कैवफयत 

१ बािाही टोल विकास संस्था ऋवषङपाटन 79 13 323 3 418 87 - 
२ बडुुिा टोल विकास संस्था िडुुिा 125 24 232 3 384 82 दताय 

३ 

अठ्ठाईस बाउन्दी टोल 
विकास संस्था 

अठ्ठाईस 127 96 58 5 286 63 - 
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मस.नं. टोल विकास संस्थाको नाि िेगाना आद्ददिासी दमलत अन्य अपाङ्ग िम्िा घिघिुी कैवफयत 

४ 
आम्डाँडा टोल विकास 
संस्था 

आम्डाँडा 368 86 - 5 459 81 दताय 

५ 
मिछुलुयङ्ग टोल विकास 
संस्था मिछुलुयङ्ग 317 105 - 4 426 72 - 

६ 
िान्ट्यङ्गिोला टोल विकास 
संस्था 

िान्ट्यङ्ग 
िोला 

133 123 208 5 469 70 - 

7 मिलन टोल विकास संस्था ऋवषङपाटन 216 18 76 4 314 61 दताय 

8 
च्यान्भञ्जयाङ्ग टोल विकास 
संस्था 

च्यान्भञ्जयाङ्ग 333 48 - 4 385 59 - 

9 
लडन आम्डाँडा टोल 
विकास संस्था 

लडन 
आम्डाँडा 

349 - - 9 358 47 - 

10 
बढुाकोट टोल विकास 
संस्था 

बढुाकोट 242 461 72 1 776 68 - 

11 
िाििजन्दि टोल विकास 
संस्था 

ऋवषङपाटन 9 6 399 6 420 84 दताय 

12 ििििे टोल विकास संस्था ििििे 359 148 36 11 554 100 - 

िम्िा २६५७ ११२८ 
१४०
४ 

६० ५२७६ ८७४ ४ 

िामथको तामलकािा हेदाय सबै भन्दा धेिै िनसंख्या बढुाकोट टोल विकास संस्थािा (776) देजियो भने सबै 
भन्दा थोिै िनसंख्या अठ्ठाईस बाउन्दी टोल विकास संस्थािा (286) देजियो भन ेहाल सम्ि िम्िा ४ िटा 
टोल विकास संस्थाहरु िात्र दताय भएको देजिन्छ ।  

५.३.४ जिक्षण संस्थाहरुको विििण  

यस िडा िा २०७७।०७८ सम्ििा सञ्चामलत तह अनसुाि विद्यालयहरुको विििणलाई देहाय अनसुाि 
तामलकािा प्रस्ततु गरिएको छ: 

िडा नं. 

 

िम्िा 
विद्यालय 
(इकाई) 

सञ्चामलत कक्षा अनसुािको संख्या 
आधािभतू 
(कक्षा१-३) 

आधािभतू 
(कक्षा१-५) 

आधािभतू 
(कक्षा१-८) 

िाध्यमिक 
(कक्षा१-१०) 

िाध्यमिक 
(कक्षा१-१२) 

िाध्यमिक 
(कक्षा११-१२) 

५ 6 - 4 - 2 - - 

स्रोत :-मभिाद नगिपामलका नगिकाययपामलकाको कायायलय जिक्षा, यिुा तथा िेलकुद िािा 
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५.३.५ विपदका कािण भौगोमलक अिस्थािा पिेको नकािात्िक असि 

➢ काजत्तके घाट संञ्चालनिा ल्यउदा हनुे डोिि उत्िनन बाट िेिघाट सम्ि आई उत्िनन गनायले िडुिुा 
फाँटको पूिय भाग बाट भसू्िलन भई िडुुिा फाँट नै िोजिि उन्ििु मति ढकेमलएको, 
➢ मिमत 2078।03।16 ि 24 गते आएको बषायतका कािण ९ िटा घि उच्च िोजिििा िहेको, 
➢ ऋवषङ्गपाटन लडन आम्डाँडा िोटि िागय, ऋवषङ्गपाटन बढुाकोट धारुङ्गभञ्जयाङ िोटि िागय, साउने सेकाय 
िोटि िागय, सधुाि िागय पणुय रुपिा अििोध भई हाल सम्ि पमन संञ्चालनिा नभएको । 

५.४ बावषयक आम्दानी विििण 

आ.ब.२०७७।०७८ िा यस िडा कायायलय बाट मबमभन्न सेिा बाट िम्िा भएको दस्तिु िलु्कहरु तपमसल 
बिोजिि तामलकिा प्रस्ततु गरिएको छ । 

मस. 
नं. 

 

िवहना 
मसफारिस 
दस्तिु 

दताय  
दस्तिु 

नाता 
प्रिाजणत 

सम्पत्तीकि/
िालपोत 

 

अन्य 

 

िम्िा 

१ श्रािण 28600 450 - - - 29050 

२ भार 19610 100 - 4606 - 24316 

३ असोि 28210 450 - 16219 10 44889 

४ कजत्तक 22900 250 500 8369 10 32029 

५ िंमसि 42000 850 4500 22460 - 69810 

६ पषु 36800 950 2000 15888 10 55648 

७ िाघ 38000 450 2000 33959 30 74439 

८ फागनु 59700 1500 5000 100862 1590 168652 

९ चैत्र 52500 9650 3000 22242 2530 89922 

१० बैिाि 20200 5300 3000 - 500 29000 

११ िेि - - - - -  

१२ असाि 6000 1200 500 31466 - 49966 

िम्िा ६६७७२१ 

५.५ सेिा प्रिाह 

५.५.१ मसफारिस/प्रिाजणत  

आ.ब.२०७७।०७८ िा यस िडा कायायलय बाट भएको सेिाहरुको विििण तपमसल बिोजििको तामलकािा 
प्रस्ततु गरिएको छ । 
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तामलका नं. १  

मस.नं. िवहना मसफारिस चाि वकल्ला घि बाटो नाता प्रिाजणत नागिीकता मसफारिस 
१ श्रािण 55 17 7 - १ 

२ भार 30 16 6 - ३ 

३ असोि 38 23 10 - ५ 

४ कजत्तक 42 13 2 4 ५ 

५ िंमसि 84 20 12 9 २७ 

६ पषु 75 11 8 4 १७ 

७ िाघ 80 21 5 4 १२ 

८ फागनु 101 20 15 10 २० 

९ चैत्र 116 31 12 6 २२ 

१० बैिाि ४९ १६ ६ ६ ४ 

११ िेि ४३ - - - - 
१२ असाि ६८ ६ १ १ १ 

५.५.२ घटना दताय  

तामलका नं. २ 

मस. 
नं. 

िन्ि ितृ्य ु वििाह बसाईसिाई सम्बन्ध विच्छेद 
िवहला परुुष िवहला परुुष िवहला परुुष आएको गएको िवहला परुुष 

१ ५२ ५७ १४ २३ २५ २५ १४ ४० १ १ 

५.६ काययक्रि काययन्ियन गदाय अपनाईएका प्रकृ्रयाहरु 

आ.ि. २०७७/०७८ िा मभिाद नगिपामलका बाट यस िडािा सञ्चामलत काययक्रिहरूको कायायन्ियन प्रगमतको 
अिस्था बोध गिाउन ुयस प्रमतिदेनको िखु्य उद्देश्य िहेको ि सो प्रमतिदेनका विजिष्ट उद्देश्यहरू मनम्नानसुाि 
िहेका छन ्। 

१. टोल टोलिा गई योिना िागका लामग अन्तिवक्रया ि समिमत गिन, 
२. ल.ई., योिना सम्झौता, िलु्याङ्कन, अनसुचुी, 
३. स्थलगत अनगुिन । 

५.७ बावषयक सिवष्टगत बिेट ि िचयको अिस्था 
मस.नं बिेट उपिीषयक उपिीषयकको नाि बावषयक बिेट बावषयक िचय िकि विजत्तय प्रगमत 

१ पूिायधाि विकास  
यातायात पूिायधाि, भिन 
तथा िहरि विकास   

१,०६०००००  93,58107  ८८.२८  

२ सािाजिक विकास  िानेपानी तथा सिसफाई  १६,५०,०००  १०,६६२२६  ६४.६१  
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मस.नं बिेट उपिीषयक उपिीषयकको नाि बावषयक बिेट बावषयक िचय िकि विजत्तय प्रगमत 

३ आमथयक विकास  मसचाई तथा िलस्रोत ११,५०,०००  १०,८०५९६  ९३.९६  

िम्िा १,३४,००००० १,१५,०४९२९ ८५.८५ 

५.८ बावषयक काययक्रिको भौमतक तथा मबजत्तय प्रगमत 

५.८.१ योिना/काययक्रिअनसुाि बिेट विमनयोिन ि िचय 
आ.ि. :२०७७/७८ मभिाद नगिपामलका िडा नं. ५ 

मस.नं काययक्रि/आयोिना/वक्रयाकलापको नाि विमनयोिन िचय िचय (%) िौज्दात 
१ डाडाडुङ्गसािदुावयक भिन िौचालय मनिायण योिना १,५०,००० १,४१,६११ ९४.४१ ८,३८९ 

२ 
िालेबगि वकसान द्बािासंचामलत मसंचाई प्रणालीको 
अधिुो भिन मनिायण योिना 

१,००,००० १,००,००० १०० ० 

३ दगुाय िजन्दि अधिुोसािदुावयक भिन मनिायण योिना २,००,००० १,९५,००० ९७.५० ५,००० 

४ गणेििान मबद्यालयिौचालय मनिायण योिना १,५०,००० १,४४,३२६ ९६.२२ ५,६७४ 

५ भैिि िजन्दि िियतसम्भाि योिना १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

६ मिछुलुयङ्ग सािदुावयकभिन िौचालय मनिायण योिना २,५०,००० २,४३,२८७ ९७.३१ ६,७१३ 

७ च्यान भन्ज्याङ्गयोदी िोटि िागय मनिायण योिना १,५०,००० १,५०,००० १०० ० 

८ ििििे बैकजल्पकिोटििागय मनिायण योिना १,००,००० ८०,५५८ ८०.५६ १९,४४२ 

९ िाजन्त िागय विस्ताितथा स्तिोन्नती योिना ३,००,००० ३,००,००० १०० ० 

१० लमु्बास धाकादी िोटििागय मनिायण योिना ० ० ०.०० ० 

११ मिछुलुयङ्ग भैिििोटििागय ५,००,००० ४,८५,२१२ ९७.०४ १४,७८८ 

१२ साउने िेकायिोटििागय (धािापानी िण्ड) ३,५०,००० ३,४१,२५० ९७.५० ८,७५० 

१३ आहालडाँडा आिडाँडािोटििागय स्तिोन्नती १,५०,००० १,४६,२५० ९७.५० ३,७५० 

१४ मिछुलुयङ्ग भैिििागय ५,००,००० ५,००,००० १०० ० 

१५ िान्टाङ्ग िोला द्ददपकिा बी मसंढी मनिायण योिना १,५०,००० १,४५,६९६ ९७.१३ ४,३०४ 

१६ ऋवषङपाटन लदन आिडाँडािोटििागय स्तिोन्नती १,००,००० ९२,०२० ९२.०२ ७,९८० 

१७ भड्िाल लम्बािीधािापानी िोटििागय मनिायण योिना १,००,००० १,००,००० १०० ० 

१८ आिा डाँडा साउनेिेकाय कृषी िोटििागय मनिायण योिना ४,००,००० ४,००,००० १०० ० 

१९ ऋवषङ्गपाटन लदनआिडाँडा िोटििागय स्तिोन्नती ६,००,००० ५,११,०४० ८५.१७ ८८,९६० 

२० मसिल डाँडा िोटििागयनयाँ ट्रयाक मनिायण योिना २,००,००० १,९५,००० ९७.५० ५,००० 

२१ च्यान भन्ज्याङ्गयोदी िोटििागय मनिायण योिना १,००,००० १,००,००० १०० ० 

२२ 
िाजन्त िागय बाटकैं डले िािा िोड्ने बाटो मनिायण 
योिना 

१,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

२३ बढुाकोट लम्बािी पवहिोमनयन्त्रण योिना ३,५०,००० ३,३७,०६१ ९६.३० १२,९३९ 
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मस.नं काययक्रि/आयोिना/वक्रयाकलापको नाि विमनयोिन िचय िचय (%) िौज्दात 
२४ संयोिन िोटििागयमनिायण योिना १,००,००० ९३,७३० ९३.७३ ६,२७० 

२५ 
ऋवषङ्गपाटन बढुाकोटधारुङ्ग भन्ज्याङ्ग िोटििागय 
स्तिोन्नती योिना 

८,००,००० ८,००,००० १०० ० 

२६ भयािथान मसददु्ददय िोटििागय मनिायण योिना १,५०,००० १,५०,००० १०० ० 

२७ पािपाटा कोट थििोटििागय योिना ५०,००० ४८,७५० ९७.५० १,२५० 

२८ भयिथान मसददुीिोटििागय मनिायण योिना १,००,००० ९३,७५० ९३.७५ ६,२५० 

२९ 
िाजन्त िोटििागयकोच्यान भन्ज्याङ्ग िािा िोड्ने 
िागय 

१,००,००० १,००,००० १०० ० 

३० सधुाि िागयस्तिोन्नती योिना ३,००,००० २,९२,५०० ९७.५० ७,५०० 

३१ 
मिछुलुयङ्ग सािदुावयकभिन िाने बाटो संिक्षण तथा 
मनिायण योिना 

३,००,००० २,९२,५०० ९७.५० ७,५०० 

३२ अठ्ठाइस बाउन्दीिोटििागय स्तिोन्नती योिना ५,००,००० ५,००,००० १०० ० 

३३ दमु्सादी फाँटिोटििागय स्तिोन्नती योिना ५,००,००० ४,८६,३५८ ९७.२७ १३,६४२ 

३४ आपँकुना कुलो िियतयोिना १,००,००० ९४,६१३ ९४.६१ ५,३८७ 

३५ कुमतया कुलो िियतयोिना २,००,००० १,७९,६१९ ८९.८१ २०,३८१ 

३६ छििेु कुलो मनिायणयोिना १,००,००० ९१,१६० ९१.१६ ८,८४० 

३७ मबस्ििेु कुलो िियतयोिना १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

३८ एक्ले मसंचाई कुलोमनिायण योिना १,५०,००० १,४४,८५७ ९६.५७ ५,१४३ 

३९ अघौली मबस्ििेु सानामसंचाई योिना ३,००,००० २,९०,९९४ ९७.०० ९,००६ 

४० कुिाल पानी कुिा िियतयोिना ५०,००० ४८,७५० ९७.५० १,२५० 

४१ पययटवकय देिीस्थलदिैडाँडा िानेपानी योिना १,००,००० ९६,३४२ ९६.३४ ३,६५८ 

४२ छिछिे िेिकुनािानेपानी मबस्ताि योिना ५,००,००० ४,८७,५०० ९७.५० १२,५०० 

४३ बेलौती बािी िानेपानीयोिना १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

४४ िहिे पानी टंकीमनिायण योिना १,००,००० ९२,३८४ ९२.३८ ७,६१६ 

४५ िान्टाङ्ग टाििानेपानी िियत योिना ५०,००० ४८,७५० ९७.५० १,२५० 

४६ बोहदी पँधेिोमनिायण योिना १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

४७ ढाप पधेँिो िियतयोिना ५०,००० ४८,७५० ९७.५० १,२५० 

४८ 
िडा समिमतकोमनणययानसुाि भौमतक पूिायधाि मनिायण 
तथा िियत सम्भाि 

३,००,००० ९७,१०८ ३२.३७ २,०२,८९२ 

४९ िान्टाङ्ग िोला रििालपाँगो िेत संिक्षण योिना २,००,००० १,८१,८५३ ९०.९३ १८,१४७ 

 िम्िा १,०५,००,००० ९९,५६,०७९ ९४.८१ ५,४३,९२१ 
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५.८.२ आिौ नगि सभा बाट स्िीकृत योिनाहरु 

मस.नं योिनाको नाि 

बावषयक िचय 
िकि रु. 

विजत्तय प्रगमत 
प्रमतित 

कैवफयत 

१ िढुाकोट लम्िािीपवहिो मनयन्त्रण योिना ३५०००० 0.0 ३५०००० 

२ आहालडाडाआम्डाडा िोटििागय स्तिोन्नती १५०००० 0.0 १५०००० 

३ पययटकीयदेिस्थल दिैडाडा िानेपानी योिना १००००० 0.0 १००००० 

४ डाडाडुङसािदुावयक भिन िौचालय मनिायण १५०००० 0.0 १५०००० 

५ 
िाजन्त िोटििागय च्यानभन्ज्याङ िािा िोड्ने 
िागय 

१००००० ०.० १००००० 

६ 
मिछुलुयङ सािदुावयक भिन िाने िाटो संिक्षण 
तथामनिायण योिना 

३००००० ०.० ३००००० 

७ भैिि िजन्दि िियत सम्भाि योिना १००००० ०.० १००००० 

८ साउने सेकाय िोटििागय (धािापानी िण्ड) ३५०००० ०.० ३५०००० 

९ छिछिे सेिकुना िानेपानी विस्ताि ५००००० ०.० ५००००० 

१० 
ऋवषङपाटन लदन आिडाडा िोटििागय स्तिोन्नती 
मस.न. ८ िा थप 

१००००० ६००००० ७,००००० 

११ 
भयिथान मसददुी िोटििागय मनिायण योिना 
मस.न.१४थप 

१००००० १५०००० २,५०,००० 

१२ मिछुलुयङ भैिि िागय मस.न. १५ िा थप ५००००० ५००००० १०,००००० 

१३ 
लमु्िास धाकादी िोटििागय मनिायण योिना मस.न. 
१६ 

१००००० 0.0 

च्यानभन्ज्याङयोदी 
िोटििागय मनिायण 

योिना मस.न. १0िा 
थप (िकिान्ति) 

५.९ संचालन हनु नसकेका योिना/काययक्रिहरु 

मस.नं. योिना/काययक्रिको नाि बिेट संचालन हनु नसक्नकुो कािण 

१. 
िडा समिमतकोमनणययानसुाि भौमतक पूिायधाि मनिायण तथा 
िियत सम्भाि 

२,००,००० 
कोमभड-१९ ि िौसि प्रमतकुलताका 

कािण 

५.१० असल अभ्यास तथा निप्रियतनात्िक काययक्रिहरु  

आ.ि. २०७७।७८ िा यस कायायलय बाट सम्पादन गिीएका असल अभ्यास तथा निप्रितयनात्िक काययहरु 
देहायअनसुाि िहेका छन,् 
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(१) पटक पटक टोल विकास संस्था, विद्यालय परििाि (प्र.अ.), वि.व्य. समिमत, िदु्दजििी, सिाि 
सेिीसितेको संयिु बैिक बमस कोमभड-१९ कोिोना संक्रिण ि िोकथािको लामग अन्तकृया एिं छलफल 
गिेको, 

   (२) सािाजिक सिुक्षा लाभिाहीहरुको परिचय पत्र नविकिणका लामग टोल टोलिा घमु्टी काययक्रि   
संचालन, 

(३) मभिाद ऋवषङ्गपाटन िण्डको ऋवषङ्गपाटन देजि मिश्र चोक सम्िको ढलनाला व्यिस्थापनको लामग 
पटक पटक कुवटया िेतको िोवहया संग बमस मनकास व्यिस्थापन गरिएको । 

५.११ सिि काययक्रिका प्रििु उपलजब्धहरू 

आ.ि. २०७७।७८ िा मभिाद नगिपामलका िडा नं. ५ बाट सम्पादन गिीएका काययक्रिहरूबाट हामसल 
भएका प्रििु उपलजब्धहरू देहायअनसुाि िहेका छन:् 

(१) िोटि िागयको स्तिोन्नतीले सिािी साधन संचालनिा सहिता,  

(२) साना साना बाँधकुलो मनिायणले मसचाईिा सहिता,   

(३) पधेँिो ि कुिाको िियत गदाय बैकजल्पक िानेपानीको समुनजश्चतता, 
(४) कोिोना संम्बन्धी सचेतना काययक्रिले कोिोना संक्रिणिा किी, 
(५) सािाजिक सिुक्षा लाभिाही परिचयपत्र नविकिण टोल टोलिा गई घमु्टी नविकिण संचालनले लाभिाही 

लाई सहिता, 
(६) विमभन्न आिा सिूह ि सािदुावयक भिन मनिायणले िनिाती एिं विमभन्न िातिातीको िौमलक संस्कृमत 

संक्षणिा प्रििु भमुिका िलु्न।े 

५.१२  काययक्रि कायायन्ियनिा आईपिेका प्रििु सिस्याहरू  

१. संिचना मनिायणका क्रििा काययक्रि संचालन गदाय पेश्की िकि नद्ददनाले सािान उधािो मलदा िहंगो पने, 
 २. वििषे कृवष एिं पि ुके्षत्रिा अनसुन्धान ि अनगुिन विना न ैअनदुान प्रदान गदाय अनदुानको उपयोमगता 

प्राय िनु्य िहेको । 

५.१३  सिस्या सिाधानका उपायहरु  

१. मनिायण काययक्रिको लामग विमनयोजित िकिको केही प्रमतित िकि उपभोत्ता समिमतहरुलाई उपलब्ध 
गिाउँदा काययक्रि संचालनिा सहिता हनुे,  

२. कृवष तथा पिपंुछी के्षत्रिा प्रदान भएको अनदुान प्रभािकािी भए नभएको अनगुिन गने । 
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५.१४  मनष्कषय  

योिनाहरुको काययक्रि कायायन्ियन गदाय कुनै योिनाहरुको विचविचिा प्रविमधकहरु बाट अनगुिन गिी िाय 
सझुाि द्ददन ुपनेिा प्राविमधकहरु ि उपभोिा समिमत विच ताितम्य नमिलेको हनुाले कजम्तिा एक िना प्राविमधक 
िडािा िहेिा योिनाहरु प्रभािकािी बने्न देजिन्छ । 

६. ६ नं. िडा कायायलय 

६.१ पषृ्ठभमूि 

नेपालको संमबधान 2072 बिोजिि िाज्यको पनु संिचना मिमत 2073/11/27 िा मबमधबतरुपिा 
मभिादनगिपामलकाको स्थापना भएको िसिध्य मभिाद न.पा.अन्तगयतका 9 ओटा िडाहरु िध्य मभिाद न.पा.िडा 
6 सामबक मभिाद गा.मब.स.िडा नं.1 को सम्पणुय के्षत्रलाई कायि गिी हालको िडा नं.6 कायि गरिएको छ 
।िनु िडा मभिाद न.पा.को प्रििु कायायलय ि ब्यापारिक केन्र यसै िडािा अिजस्थत छ ।यस िडाको पबुीय 
मसिाना सेती नदीले म्याग्दे गाउँपामलका संग छुट्टयाएको छ भने बाँकी उत्ति, पजश्चि यसै मभिाद िडा नं.7 को 
िडा  संग िोडीएको छ । दजक्षण तफय  मभिाद न.पा. िडा 2,3 ि 5 ले यसको मसिाना छोएको छ । यस 
मभिाद न.पा.को िम्िा क्षेत्रफलको 3.27 ब.वक.िी. क्षेत्रफल ओगटेको छ।िनु प्रििु ब्यापारिक केन्र यसै 
िडालाई िान्न सवकन्छ । 

६.2 बावषयक काययक्रिका उदेश्यहरु 

क. िडाले प्रदान गने सेिाप्रबाहालाई िनििुी ि सेिािाही ििुी गिाउने, 
ि. िडास्तरिय योिनालाई सियिानै लागत िलु्याङकन बिोजिि आ.ब. मभतै्र पणुय सम्पन्न गिाउन,े 
ग. िडा  बाट प्रदान गने सेिा प्रबाहलाई प्रमबमध िैत्री बनाउने, 
घ. नगिपामलकाको कायायलयले मनवियष्ट गिेका लक्ष्य तथा उदेश्यहरु प्रामप्त गनय अिसि िहने । 

६.3 मबद्यिान अिस्था  

६.३.१ िनसंख्या 
यस मभिाद न.पा.िडा नं.6 को 2077 को नगि प्रोफाइल अन्तिगत िम्िा 6031 िनसंख्या िध्य मनम्न 
धियको बामसन्दाको बसोबास भएको पाइन्छ ।  

क. धिय अनसुािको िनसंख्या  

तामलका नं. १ 

वहन्द ु बौि िजुस्लि वक्रजश्चयन वकिातँ 

5670 225 56 76 4 

स्रोतः मभिाद नगिपामलकाको website 
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ि. िामत अनसुािको िनसंख्या 
तामलका नं. २ 

थारु भिेुल िकुिी िसु्लीि साकी गरुुङ थकाली तािाङ िगि मबश्वकिाय परियाि कुिाल ब्राहिण नेिाि 

7 46 211 57 347 235 38 9 1983 597 196 375 845 940 

स्रोतः मभिाद नगिपामलकाको website 

ग. साक्षिता 
तामलका नं. ३ 

मलङ्ग मनिाक्षि साक्षि िम्िा 
परुुष 74 2862 २९३६ 

िवहला 302 2545 २८४७ 

स्रोतः मभिाद नगिपामलकाको website 

६.4. बावषयक आम्दानी मबििण  

तामलका नं. ४ 

मबबिण 

श्रा
िण

 

भद
ौ 

अस
ोि

 

का
मत
यक 

िंम
सि

 

पौष
 

िा
घ 

फ
ाग
नु 

चैत्र
 

बैि
ाि

 

िेष्ठ
 

अस
ाि 

िम्
िा
 

िालपोत 

17
26

1 

44
31

 

17
13

6 

21
23

 

13
64

 

40
64

 

63
4 

89
71

 

31
32

 

12
15

 

- - 60
33

1 
 

नगदी 

32
84

0 
  16

61
0 

33
03

3 

26
28

0 

31
49

0 

49
01

0 

47
68

0 

47
85

0 

80
56

0 

47
57

0 

- 15
04

0 

42
79

63
 

िम्िा  

50
,1

01
 

21
04

1 

50
16

9 

28
40

3 

32
85

4 

53
07

4 

48
31

4 

56
82

1 

83
69

2 

48
78

5 

- 15
04

0 

48
82

94
 

स्रोतः मभिाद नगिपामलका  िडा नं.6 को  लेिा शे्रस्ताबाट  

६.5  सेिा प्रबाहाको बावषयक मबििण 

६.५.१ मसफारिस एिं प्रिाजणत 

तामलका नं. 5 

क्र.सं. मबििण संख्या 
१ चाि वकल्ला मसफारिस 165 
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क्र.सं. मबििण संख्या 
२ घि बाटो मसफारिस 180 

३ मबद्यतु मसफारिस 15 

४ अन्य मसफारिस 614 

५ नाता प्रिाजणत मसफारिस 43 

६ जि.प्र.का.मसफारिस 55 

७ नागिीकता मसफारिस ५६ 
८ नागिीकता प्रमतमलपी मसफारिस ७ 
८ बैवङ्कग मसफारिस 88 

९ घिेल ुमसफारिस 79 

६.५.२ पजञ्जकिण (घट्ना दताय) बावषयक मबबिण  

तामलका नं. 6 

क्र.सं. मबििण संख्या 
१ िन्ि दताय 46 

२ ितृ्य ुदताय 20 

३ सम्बन्ध मबच्छेद दताय 1 

४ मबबाह दताय 6 

५ बसाई सिाई 12 

स्रोतः मभिाद नगिपामलका  िडा नं.6 को लेिा शे्रस्ताबाट 
६.५.३ सािाजिक सिुक्षा भत्ता वितिण 

प्रथि चौिामसक सािाजिक सिुक्षा मबबिण 

क्र.स. सािाजिक सिुक्षा लाभिाही कुल संख्या भत्ता िम्िा रु.  

िवहला परुुष िम्िा 
1 िष्ठ नागिीक भत्ता(70 बषय िामथ) 50 31 81 936000/- 

2 िेष्ठ नागिीक भत्त (दमलत) 0 6 6 44000/- 

3 िेष्ठ नागिीक एकल िवहला 21 0 21 168000/- 

4 मबधिा आमथयक सहायता 20 0 20 160000/- 

5 क बगय (अपाङ्गता) 4 2 6 72000/- 
6 ि बषय (आमथयक सहायता) 6 7 13 80000/- 
7 दमलत बालबामलका 6 1 7 11200/- 
 िम्िा 107 47 154 1471200/- 
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दोश्रो चौिामसक सािाजिक सिुक्षा मबबिण 

क्र.स. सािाजिक सिुक्षा लाभिाही कुल संख्या भत्ता िम्िा रु  

िवहला परुुष िम्िा 
1 िष्ठ नागिीक भत्ता(70 बषय िामथ) 58 39 97 1095200/- 

2 िेष्ठ नागिीक भत्त (दमलत) 2 7 9 64000/- 

3 िेष्ठ नागिीक एकल िवहला 28 0 28 207000/- 

4 मबधिा आमथयक सहायता 27 0 27 210000/- 

5 क बगय (अपाङ्गता) 5 2 7 81000/- 
6 ि बषय (आमथयक सहायता) 6 8 14 89600/- 
7 दमलत बालबामलका 7 6 13 17200/- 
 िम्िा 133 62 195 1764000/- 

तेश्रो चौिामसक सािाजिक सिुक्षा मबबिण  

क्र.स. सािाजिक सिुक्षा लाभिाही कुल संख्या भत्ता िम्िा रु  

िवहला परुुष िम्िा 
1 िष्ठ नागिीक भत्ता(70 बषय िामथ) 59 41 100 1182000/- 

2 िेष्ठ नागिीक भत्त (दमलत) 2 7 9 72000/- 

3 िेष्ठ नागिीक एकल िवहला 28 0 28 224000/- 

4 मबधिा आमथयक सहायता 30 0 30 240000/- 

5 क बगय (अपाङ्गता) 5 2 7 84000/- 
6 ि बषय (आमथयक सहायता) 6 8 14 89600/- 
7 दमलत बालबामलका 7 7 14 22155/- 
 िम्िा 137 65 202 1913755/- 

िावषयक सािाजिक सिुक्षा भत्ता वितिण विििण 

क्र.स. सािाजिक सिुक्षा लाभिाही प्रथि चौिामसक रु दोस्रो चौिामसक रु तेस्रो चौिामसक रु िावषयक रु 
1 िष्ठ नागिीक भत्ता(70 बषय िामथ) 936000/- 1095200/- 1182000/- ३२१३२००/- 
2 िेष्ठ नागिीक भत्त (दमलत) 44000/- 64000/- 72000/- १८००००/- 
3 िेष्ठ नागिीक एकल िवहला 168000/- 207000/- 224000/- ५९९०००/- 
4 मबधिा आमथयक सहायता 160000/- 210000/- 240000/- ६१००००/- 
5 क बगय (अपाङ्गता) 72000/- 81000/- 84000/- २३७०००/- 
6 ि बषय (आमथयक सहायता) 80000/- 89600/- 89600/- २५९२००/- 
7 दमलत बालबामलका 11200/- 17200/- 22155/- ५०५५५/- 
 िम्िा 1471200/- 1764000/- 1913755/- ५१४८९५५/- 



  

172 
 

६.6 काययक्रि कायायन्ियन गदाय अपनाइका आधाि तथा प्रकृयाहरु 

➢ स्थामनय सिकाि संञ् चालन ऐन 2074 को कायायन्ियन गने, 
➢ नगि काययपामलका ि नगिसभाले गिेका मनणययहरु कायायन्ियन गने गिाउने,  

➢ िडा स्तरिय बैिकका मनणययको आधाििा काययक्रि कायायन्ियन गने गिाउने,  

➢ उपभोिा समिमतको मनणययिो आधाििा काययक्रि कायायन्ियन गने गिाउने । 

६.7. आ.ब. 2077/078 को बावषयक सिवष्ठगत बिेट ि िचयको अिस्था 
आ.ि. : २०७७/७८  मभिाद नगिपामलका िडा नं.६ 

८०४३८४०२२०६ मभिाद नगिपामलका िडा नं.६ 

मस.नं काययक्रि/आयोिना/वक्रयाकलापको नाि विमनयोिन िचय िचय (%) िौज्दात 

१ दैके डाडा कंडेल िजन्दि मनिायण योिना   २००००० १८५७८५ ९२.८९ १४२१५ 

२ 

िाले बगि मसंचाई प्रणामलको अधिुो भिन मनिायण 
सम्पन्न गने योिना   ३००००० २८९१५७ ९६.३९ १०८४३ 

३ िनज्योती िा वि िनुी वक्रयापमुत्र भिन स्तिोन्नती   ३००००० २९२५०० ९७.५० ७५०० 

४ क्यपेुक भिन ट्रस्ट मनिायण योिना   ४००००० ३८७००१ ९६.७५ १२९९९ 

५ 

मििाि सिाि अधिुो भिन मनिायण तथा फमनयचि 
िरिद योिना   २००००० १९५००० ९७.५० ५००० 

६ िनज्योती क्याम्पस सभाहल छाना िियत योिना   १५०००० ० ०.०० १५०००० 

७ 

सनु्दि टोल देिी डेनिाकय  पछामडको बजस्तिा बाटो 
मनिायण योिना   २००००० १९५००० ९७.५० ५००० 

८ 

िालेबगि उकालो ( िलौद्दद चोक) मभमत्र बाटो सडक 
मनिायण योिना   २००००० १७८५६५ ८९.२८ २१४३५ 

९ िनु्दिटोल िागय उकालो ढलान योिना   ७००००० ७००००० १०० ० 

१० गैिाघि कुिाल बस्ती गोिेटो बाटो मनिायण योिना   १५०००० १४६०१९ ९७.३५ ३९८१ 

११ िाजन्तनगि मससौ घािी नाला मनिायण योिना   ३००००० २९२५०० ९७.५० ७५०० 

१२ 

बैकजल्पक िागय देिी िाउन्ट अन्नपूणय विद्यालय 
उकालो सडक ढलान अधिुो योिना   ५००००० ४७२०६७ ९४.४१ २७९३३ 

१३ गैह्राघि कुिाल बजस्त गोिेटो बाटो मनिायण योिना   १००००० ८८७६९ ८८.७७ ११२३१ 

१४ मसम्बोट नयाँ बनेको बाटोिा ग्याविन मनिायण योिना   २००००० १९४६५१ ९७.३३ ५३४९ 

१५ 

िलौद्दद िाजन्तनगि जस्थत िोलािा वहड्ने कल्भटय 
मनिायण योिना   ३००००० २८१५७७ ९३.८६ १८४२३ 

१६ 

िलौदी चचय लाइन १ नं गजल्लिा नाली िामथ स्लाि 
मनिायण योिना   ५०००० ४६९२० ९३.८४ ३०८० 
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मस.नं काययक्रि/आयोिना/वक्रयाकलापको नाि विमनयोिन िचय िचय (%) िौज्दात 

१७ 

देउिाली भ ुंगान संिक्षण (ग्याविन िाल / कंवक्रट 
िाल / िेजिनिी िाल)   ६००००० ५८३१९४ ९७.२० १६८०६ 

१८ 

सेन्चिुी बैंक अगामडको गजल्ल देिी सेमत नद्दद झने 
बाटोिा मसंवढ मनिायण योिना   १००००० ९०७५३ ९०.७५ ९२४७ 

१९ 

मसम्बोट मभमत्र िागय मसिाना िागय िाने उकालो मसवढ 
ढलान तथा नाला मनिायण योिना   २५०००० २३६५८७ ९४.६३ १३४१३ 

२० 

ित् नचोक देिी िाउन्ट बोमडयङ्ग सम्ि नाला मनिायण 
योिना   ० ० ०.०० ० 

२१ मिछुलुयङ्ग चोक नाला मनकास योिना   ० ० ०.०० ० 

२२ 

अजल्छ चौतािी जिद्ददिोला बस्त ुवहड्ने मसंवढ मनिायण 
योिना   २००००० १८२४९३ ९१.२५ १७५०७ 

२३ 

सत्य देिी सािदुावयक भिन बाट कुिाल बस्ती िाने 
मसंवढ मनिायण योिना   २००००० १७५१५३ ८७.५८ २४८४७ 

२४ थमु्की डाडाँ पैदल िागय मसंढी मनिायण योिना   ३००००० २९०३०० ९६.७७ ९७०० 

२५ 

बाग्टाि देिी नािायण चोक लहिेनी सम्ि बाटो 
मबस्ताि तथा नाला मनिायण योिना   ५००००० ५००००० १०० ० 

२६ मसिाना िागय विस्ताि योिना   ३००००० २९२१८२ ९७.३९ ७८१८ 

२७ 

सिेुदी चोक दैके डाँडा टािि सम्ि पिुानो बाटो मसंवढ 
मनिायण योिना   २००००० १९१५६० ९५.७८ ८४४० 

२८ सडक बजत्त िरिद तथा वितिण योिना   ५००००० ४९८५२० ९९.७० १४८० 

२९ डेनिाकय  चौि िमुन तटबन्ध मनिायण योिना   ५००००० ५००००० १०० ० 

३० लहिेनी सपुािे बाँध मनिायण योिना   २५०००० २४३७५० ९७.५० ६२५० 

३१ िाले बगि मसंचाई प्रणालीको बाँध मनिायण योिना   ० ० ०.०० ० 

३२ बासपानी पधेँिो संिक्षण योिना   २००००० १८५७१९ ९२.८६ १४२८१ 

३३ िाले बगि िानेपामन सवुिकिण ि संिक्षण योिना   १५०००० ० ०.०० १५०००० 

३४ दैके डाँडा तल्लो पानी टंकी िियत योिना   १००००० ९५६२५ ९५.६३ ४३७५ 

३५ बागटाि कुिाल गाउँ पानी टंकी मनिायण योिना   ० ० ०.०० ० 

३६ डाँडा गाउँ कुिा मनिायण योिना   ५०००० ४५४८७ ९०.९७ ४५१३ 

३७ 

न्यिुोड आिा सिहु फमनयचि तथा अन्य सािामि 
व्यिस्थापन   १००००० १००००० १०० ० 

३८ अजल्छ चौतािी जिद्ददिोला बस्त ुवहड्ने मसंवढ मनिायण २००००० १९३९६९ ९६.९८ ६०३१ 
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मस.नं काययक्रि/आयोिना/वक्रयाकलापको नाि विमनयोिन िचय िचय (%) िौज्दात 

योिना   

३९ 

िडा समिमतको मनणययानसुाि भौमतक पूिायधाि मनिायण 
तथा िियत सम्भाि   ४००००० ३४२९३३ ८५.७३ ५७०६७ 

४० सडक बजत्त (पोल लाइट) िडान काययक्रि   ४००००० ० ०.०० ४००००० 

४१ धिय िा मब कायायलय व्यिस्थापन   २५०००० २५०००० १०० ० 

४२ 

मभष्ि नेिाि सिाि गेट मनिायण, भौमतक संिचना 
विस्ताि तथा पवहिो मनयन्त्रण योिना   ४००००० ३९०१०५ ९७.५३ ९८९५ 

४३ िाजन्त नगि िनुी भङु्गानिा िाली भने योिना   ३००००० २९२०५७ ९७.३५ ७९४३ 

४४ झावक्रथान संिक्षण योिना   १५०००० १४६२५० ९७.५० ३७५० 

४५ 

िनज्योती क्याम्पस झोलङु्गे पलुको ििुिा िाली 
झेकबाि योिना   ० ० ०.०० ० 

 कुल िम्िा १०८५०००० ९७७२१४८ ९०.०६ १०७७८५२ 

६.8 संञ् चालन हनु नसकेका योिनाहरु 

मस.नं. योिनाको नाि बिेट हिाििा सञ् चालन हनु नसक्नकुो कािण 

1 बागटाि कुिालगाउँ पानी ट्याङ्की मनिायण योिना 300 िग्गाको अभाि 

2 सडक बजत्त िरिद तथा मबतिण योिना 500 कोमभडको कािण प्रकृयािा वढलाई 

3 िनज्योती क्याम्पस सभाहल छाना िियत योिना 150 कोमभडको कािण प्रकृयािा वढलाई 

4 ित् नचोक देिी िाउण्ट बोमडङ सम्ि नाला मनिायण 
योिना 

500 सम्झौता गनय नआएको 

5 मिछुलुयङ्ग चोक नाला मनकास योिना 500 उपभोिा मबच सहिमतहनु नसकेको  

6 िनज्योती क्याम्पस झोलङु्गे पलुको ििुिा िाली 
छेकबाि योिना 

50 मबमनयोजित िकि कमि भएको  

 िम्िा २०००  

६.9 असल अभ्यासका तथा निप्रियतनात्िक  काययक्रिहरु 

➢ िडा के्षत्रिा पानी मनकास सवहतको कालोपते्र सडक 85 (प्रमतित) मनिायण गनय सफल भएको,  

➢ बढ्दै गएको कोिोना भाईिस( कोमभड-19) को िोपका लामग यस िडाका िडा बासीहरुको 75 
प्रमतित अनलाईन फािि यसै िडा बाट भनय सफल भएको, 
➢ तोवकएकै सियिा योिनाहरु सम्पन्न गरिएको । 

६.10 सिि काययक्रिका प्रििु उपलजब्धहरु 

➢ िडास्तरिय योिनाहरु मनधायरित सियिा सम्पन् न गनय सफल भएको, 
➢ िडा स्तरिय योिनाको मबजत्तय उपलब्धी औषत 89 (प्रमतित) कायि गनय सफल भएको, 
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➢ िडा स्तरिय सेिा प्रबाहलाई मछटो छरितो सेिा प्रिाहा गनय सफल भएको । 

६.11 काययक्रि कायायन्ियनिा आइपिेका सिस्याहरु 

➢ योिना कायायन्ियनको प्रकृयािा उपभोिा समिमतिा प्रकृयागत ज्ञानको अभाब,  

➢ उपभोिा समिमतको काययप्रकृयािा वढला ससु्ती, 
➢ उपभोिा समिती गिन गनय िाँदा सम्बन्धीत उपभोिा समिमतलाई िाइन्यटु लगायत अन्य प्रकृयागत 
काययहरु वफल्डिा नसवकएको । 

६.12 सिस्या सिाधानको उपायहरु  

➢ उपभोिा समिमत गिन पश्चात प्रकृयागत ज्ञानको बािेिा िडा तथा नगिपामलकाबाट तामलिको ब्यबस्था 
गने, 
➢ िडाका सम्पणुय िडा सदस्यहरुलाई कृयामसलरुपिा योिना कायायन्ियनिा परिचामलत गने, 
➢ योिना काययन्ियन प्रकृयािा चसु्त ि मनिन्ति अिलोकन गने, 
➢ योिना काययन्ियनिा आबश्यक मनमत -मनयि ि काननुको पणुय पालना गने गिाउने, 
➢ उपभोिा समिती गिन गनय िाँदा सम्बन्धीत प्रमतमनधीले उपभोिा समिमतलाई िाइन्यटु लगायत अन्य 
प्रकृयागत काययहरु वफल्डिा मसकाउने । 

६.१३ मनस्कषय 
यस मभिाद न.पा.िडा नं.6को आ.ब. 2077/078 िा मसमित श्रोत साधन ि िानबिजिको अभाि भएता पमन 
िडा बाट द्ददने सेिा प्रबाहालाई सेिािाहीििुी िनििुी ि मितब्यीताको आधाििा सेिा प्रिाहगदै नगिसभा ि 
काययपामलकाको मनणयय लाई िडास्ति बाट पणुय काययन्ियन गनय यस िडाका िनप्रमतमनधी तथा कियचािी पणुयरुपले 
कृयाजिल भई आफ्नो जिम्ििेािी बहन गिेको अिगत गिाउदै सम्पणुय योिनाहरु सियिानै सम्पन्न गनय सफल 
भएको छ ।अझै उपभोिा समिमत लाई योिना काययन्ियन प्रकृयागत ज्ञान ि मसप द्ददन सकेको िण्डिा ि िडा 
काययलयलाई प्रामबमधक, भौमतक पिुायधाि यिु बनाउन सकेको िण्डिा अझै सफलता ि बढी उपलजब्ध प्राप्त 
गनुयका साथै स्थामनय सिकािका लक्ष्य ि उदेस्यहरु सियिानै प्राप्त गनय सवकन््यो । 

७. ७ नं. िडा कायायलय 

७.१ पषृ्ठभमूि 

"विविध चाडपिय, भेषभषुा सभ्यता, पययटन, कृवष, पिूायधाि हाम्रो संभाव्यता " 

लोकताजन्त्रक गणतन्त्र पश्चात २०७३ साल फागनु २२ गते का द्ददन घोषणा भएको मभिाद नगिपामलका 
अन्तगयत पने िडा नं. ७ साविक मभिाद गा.वि.स. िडा नं.२, ४, ५, ८, ९ ि भानिुमत गा.वि.स. िडा नं.७ 
मिलेि सिनु्र सतह देजि न्यूनति ३६० मिटि देजि ९५५ मिटि अमधकति उचाइिा िहेको सेमत नद्दद, धन्दिु 
जिद्ददिोलाले घेरिएको हरियाली िस्तीहरूले बनेको िडा हो, िसिा कूल िनसंख्या २९१५ छ । सबभन्दा बढी 
िनसंख्या ब्राहिण छन ्भने नेिाि, िगि, साकी, कािी, दिाइ, के्षत्री, थकाली, िजुस्लि, िकुिी, कुिाल, मगिी, 
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तिाङ, कंुिि, िाइ, घती िातीको बसोबास पाइन्छ। नगि प्रोफाइल अनसुाि िडा नं. ७ को के्षत्रफल ८.०१ 
िगय वक.मि. िहेको छ िनु पूियिा सेती नद्दद ि िडा नं. ६, पजश्चििा दैचा भञ्ज्याङ ि िडा नं.८, उत्तििा मडकुि, 
वपपलडाँडा, िडा नं.८, दजक्षणिा धन्दिु िोला, मसद्दगफुा िडा नं.२ ि ९ िहेको छ । पययटनको प्रसस्त संभािना 
बोकेको यस िडा िा ्यािाग्लइ्मडङको सफल परिक्षण गरिएको छ भने नेपालको पवहलो वट्र क्लाइजम्बङ िरुू 
गरिएको छ साथै िक क्लाइजम्िङ, साइजक्लङ ि यायजफ्टङको सफल अध्ययन भइसकेको छ । यस िडालाइय 
पैदलिागय बाट पमन िोमडसवकएको छ िसको लम्बाइ करिि १०.५ वक.मि. िहेको छ । 

 ७.२ िावषयक काययक्रिका उद्दशे्य  

• िडाले प्रदान गने सेिा प्रिाहलाइय िनिजुि ि सेिा िाहीिजुि गने,  

• िडास्तरिय योिनालाइय सियिानै लागत िलु्याङ्कन बिोजिि आ.ि. मभतै्र पूणय सम्पन्न गिाउने,  

• िडा बाट प्रदान गने सेिा प्रिाहलाइय प्रविमध िैत्री बनाउन े। 

७.३ विद्यिान अिस्था 
७.३.१ िनसंख्या अिस्था  

यस मभिाद नगिपामलका िडा नं. ७ को २०७७ को नगि प्रोफाइल अन्तगयत िम्िा २९१५ िनसंख्या िध्य 
मनम्न धियको बामसन्दाको बसोबास भएको पाइन्छ ।  

धिय अनसुािको िनसंख्या 
वहन्द ु बौि िजुस्लि वक्रजश्चयन वकिात 

२८५७ २० ९ २९ 0 

श्रोत ꓽ नगि प्रोफाइल २०७७ 

िामतगत अनसुािको िनसंख्या 
भिेुल िकुिी िजुस्लि साकी गरुुङ थकाली नेिाि िगि विश्वकिाय ब्राह्मण परियाि कुिाल िाइय क्षते्री 
२८ ३ ७ ४२१ ९ ३ ६२६ ६२६ २४८ ६९३ १९८ १ ११ ४१ 

श्रोत ꓽ नगि प्रोफाइल २०७७ 

साक्षिता अनसुािको िनसंख्या 
मलङ्ग मनिक्षि साक्षि िम्िा 
परुुष ४१ १३३५ १३७६ 
िवहला १२६ ११९३ १३१९ 

            श्रोत ꓽ नगि प्रोफाइल २०७७ 

७.४ िावषयक अम्दानी विििण 

७.४.१ जिषयक अनसुाि सिवष्टगत िावषयक आम्दानी  

क्र.सं. विििण िकि (रू) 
१ एवककृत सम्पमत कि  १,५६,१९९ 
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क्र.सं. विििण िकि (रू) 
२ पजन्िकिण घटना दताय िलु्क १४,२५० 

३ विमभन्न मसफारिस दस्तिु २,६५,९०० 

४ अन्य अम्दानी िलु्क १२,८०० 
 िम्िा  ४,४९,१४९ 

७.४.२ िावषयक अम्दानी विििण िवहना अनसुाि  

िवहना श्रािन भदौ असोि कामतयक िंमसि पसु 

एवककृत सम्पमत कि १६,८१६ ९,२७२ 14,320 2,646 10,728 10,402 

नगदी िमसद १५,८०० ७,९६० 28,950 10,295 24,435 31,520 

िम्िा ३२,६१६ १७,२३२ 43,270 12,941 35,163 41,922 

७.५ सेिा प्रिाह संख्यात्िक विििण  

७.५.१ िावषयक पजन्िकिण घटना दताय विििण 

िन्ि दताय ितृ्य ुदताय वििाह दताय सम्बन्ध विच्छेद         बसाई सिाई दताय 

दताय दताय संख्या सदस्यको संख्या 
िवहला परुुष िवहला परुुष १४  १ बसाई सिी आएको ४ १७ 
२१ ३५ ११ ९ बसाई सिी गएको १० ४० 

िम्िा ꓽ ५६ िम्िा ꓽ २०   िम्िा  १४ ५७ 

७.५.२ मसफारिस विििण 

मस.नं. मसफारिस वकमसि संख्या 
१ घिबाटो प्रिाजणत ४६ 

२ चािवकल्ला प्रिाजणत १२० 

३ नाता प्रिाजणत ५४ 
४ अन्य मसफारिस ७८७ 
५ नेपाली नागिीकता प्रिाण पत्र मसफारिस नया ँ ६१ 
६ नेपाली नागिीकता प्रिाण पत्र प्रमतमलवप मसफारिस  ४५ 
 िम्िा १११३ 

िवहना िाघ फागनु चैत्र बैिाि िेि असाि 

एवककृत सम्पमत कि २२,७१९ 49,250 14,884  833  0  4,329 

नगदी िमसद ४२,३९० 54,460 48,040  14,900  4,700  9,500 

िम्िा ६५,१०९ १,03,710 62,924  5,733  4,700  3,829 
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७.६ काययक्रि कायायन्ियन गदाय अपनाइयएका प्रवक्रयाहरू 

➢ स्थामनय सिकाि संचालन ऐन 2074 को कायायन्ियन गने, 
➢ काययपामलका ि नगि सभाले गिेको मनणययहरु कायायन्ियन गने, 
➢ िडा स्तरिय बैिकका मनणययको आधाििा काययक्रि कायायन्ियन गने, 
➢ उपभोिा समिमतको मनणययको आधाििा काययक्रि कायायन्ियन गने । 

७.७ िावषयक सिवष्टगत बिेट ि िचयको अिस्था  

आ.ि. २०७७/७८ मभिाद नगिपामलका िडा नं. ७ 

८०४३८४०२२०७ मभिाद नगिपामलका िडा नं. ७ 

मस.नं बिेट उपिीषयकको नाि िावषयक बिेट 

 
िावषयक िचय 

िकि 

विजत्तय 
प्रगमत  % 

बाँकी 

१ साइजक्लङ्ग जिपलाइन िक क्लाइजम्बङ्ग अध्ययन साथै  
डकुिेजन्ट्र मनिायण 

250000 250000  100 ० 

२ जििालय बहउुिेजश्यय भिन मनिायण योिना ८००,००० 779173  97.40 20,827 

३ िसाि डाँडा बहउुिेजश्यय सािदुावयक भिन मनिायण 
योिना 

५००००० ५००००० 100 ० 

४ भन्डाँडा बहउुिेजश्यय भिन मनिायण योिना 3००००० 3००००० 100  

५ कुनाधािा बहउुिेजश्यय सािदुावयक भिन मनिायण 
योिना 

5००००० 498500 99.70 1500 

६ पोििी छाप कोट क्षेत्रिा िौचालय मनिायण योिना ० ० ० ० 

७ भन्डाँडा बहउुिेजश्यय भिन मनिायण योिना २००००० 184056 92.03 15944 

८ विश्राि स्थल मनिायण ५ िटा २००००० 191029 95.51 8971 

९ िाधाकृष्ण आिा सिहु भिन/िजन्दि मनिायण  २००००० 195000 97.50 5000 
१० मसि िवहला कृवष उपि भिन तथा िौचालय मनिायण 

योिना 
३००००० 283280 94.43 16720 

११ िडुुली चौतािी सािदुावयक भिन मनिायण योिना 4००००० 377500 94.38 22500 
१२ िढुुली चौतािी सािदुावयक भिन मनिायण योिना ५००००० ५००००० 100 ० 
१३ मसस्नेिी मभत्री बाटो स्तिोन्नती 3००००० 287011 95.67 12989 
१४ बागटाि देजि दैकेडाँडा टािि सम्ि पदिागय मनिायण 

योिना 
100000 97500 97.50 2500 

15 िामथल्लो मसस्नेिी िोटििागय नाला मनिायण योिना २००००० 183294 91.65 16706 
१6 घेिादी िानेपानी िोटििागय मनिायण योिना ५००००० 492117 98.42 7883 

१7 देउिाली लामिडाँडा िोटििागय स्तिोन्नती ि िौचालय ५००००० 486439 97.29 13561 
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मस.नं बिेट उपिीषयकको नाि िावषयक बिेट 

 
िावषयक िचय 

िकि 

विजत्तय 
प्रगमत  % 

बाँकी 

मनिायण योिना 
१8 मसस्निेी झोलङु्गे पलु संिक्षण योिना  २००००० 183920 91.96 16080 

19 भङु्गान पोििी मनिायण योिना ५००००० 0 0 ५००,००० 

20 कला पाििाला सािािी िरिद तथा स्थापना  ३००००० 299600 99.87 400 
21 रिचािय पोििी मनिायण ६ िटा  0 0 0 0 
22 िडुुली चौतािी िेल िैदान मनिायण योिना 0 0 0 0 
23 जिद्दद बािाही पाकय  मनिायण योिना ३००००० 292500 97.50 7500 
24 मसि ज्योती प्रा िी स्थानान्तिण योिना  ६००००० 0 0 ६००००० 

25 लामिडाँडा आिा सिहु भिन तथा िेलकुद िैदान 
मनिायण  

३००००० 281593 93.86 18407 

26 देउपिुा चौतािा तथा ट्रस मनिायण  ५००००० 480412 96.08 19588 
27 ऐना ढुङ्गा फुटबल िैदान मबस्ताि योिना ३००००० 292500 97.50 7500 

28 सािाजिक सचुना तथा मिमन संिाहलय व्यिस्थापन 5००००० 487500 97.50 12500 

29 अगेनािोला एवककृत विकास योिना 4००००० 390000 97.50 10000 

30 पोििी छाप कोट क्षेत्रिा बाटो/िौचालय मनिायण 
योिना 

3००००० 275900 91.97 24100 

31 िडा समिमतको मनणययानसुाि सडक तथा भौमतक 
पूिायधाि मनिायण तथा िियत सम्भाि  

३००००० 292500 97.50 7500 

32 ऐना ढुङ्गा फुटबल िैदान मबस्ताि योिना ३००००० 292500 97.50 7500 

 कुल िम्िा 1055०००० 9173824 86.95 1376176 

७.८ सञ्चालन हनु नसकेका योिना/काययक्रिहरु  
मस.नं. योिना/काययक्रिको नाि बिेट सञ्चालन हनु नसक्नकुो कािण 

१ मसि ज्योमत प्रा. िी. स्थानान्तिण योिना ६,००,००० प्रवक्रयागत वढलाइय 
२ भङु्गान पोििी मनिायण योिना ५,००,००० प्रवक्रयागत वढलाइय 
3 रिचािय पोििी मनिायण 6 िटा   प्रवक्रयागत वढलाइय 
४ िडुुली चौतािी िेलिैदान मनिायण योिना  िग्गाको अभाि 

७.९ असल अभ्यास तथा निप्रियतनात्िक काययक्रिहरु  
➢ कृवष प्रिियनात्िक काययक्रिहरु संचालन गरिएको, 
➢ पययटन विकासिा िोड, 
➢ कृवष व्यिसावयकिण अन्तगयतका अमभिजुिकिण तामलिहरु, 
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➢ प्राकृमतक प्रकोप मनयन्त्रण िा स्थामनय स्रोत साधनको उच्चति प्रयोगिा िोड । 

७.१० सिि काययक्रिका प्रििु उपलजब्धहरु  
➢ िडा स्तरिय योिनाहरु मनधायरित सियिा सम्पन्न गनय सफल भएको, 
➢ िडा स्तरिय योिनाको विजत्तय उपलब्धी औषत 86.95% कायि गनय सफल भएको, 
➢ िडा स्तरिय सेिा प्रिाहलाइय मछटो छरितो स्िा प्रिाह गनय सफल भएको । 

७.११ काययक्रि कायायन्ियनिा आइपिेका प्रििु सिस्याहरु 

➢ योिना कायायन्ियनको प्रवक्रयािा उपभोिा समिमतिा प्रवक्रयागत ज्ञानको अभाि, 
➢ उपभोिा समिमतको काययप्रवक्रयािा वढला ससु्ती,  
➢ भौगोमलक विकटताको कािण योिना अनगुिनिा कद्दिनाइय । 

७.१२ सिस्या सिधानका उपायहरु  
➢ उपभोिा समिमत गिन पश्चात प्रवक्रयागत ज्ञान को बािेिा िडा बाट तामलि द्ददने, 
➢ िडाका सम्पणुय िडा सदस्यहरुलाइय वक्रयामसल रुपिा योिना कायायन्ियन िा परिचामलत गने, 
➢ योिना कायायन्ियन प्रवक्रयािा चसु्त ि मनिन्ति अिलोकन गने,  
➢ योिना कायायन्ियनिा आिश्यक मनमत-मनयि ि काननुको पालना गने गिाउने । 

७.१३ मनष्कषय  
यस मभिाद नगिपामलका िडा नं ७ को आ.ि २०७७-७८ िा मसमित श्रोत साधन ि िानििजिको अभाि 
भएता पमन िडा बाट द्ददने सेिा प्रिाहलाइय सेिािाहीिजुि, िनिजुि ि मितव्यीता को आधाििा सेिा प्रिाह गदै 
नगि सभा ि काययपामलका को मनणययलाइय िडास्तिबाट पूणय कायायन्ियन गनय यस िडा का िनप्रमतमनमध तथा 
कियचािी पूणय रुपले वक्रयाजिल भइय आफ्नो जिम्िेिािी बहन गिेको िडा को सम्पणुय योिनाहरु सियिानै सम्पन्न 
गनय सफल भएको छ । अझै उपभोिा समिमतलाइय योिना कायायन्ियनिा प्रवक्रयागत ज्ञान द्ददन सकेको िण्डिा 
ि िडा कायायलयलाइय प्राविमधक भौमतक पूिायधाि यिु बनाउन सकेको िण्डिा अझै सफलता ि बढी उपलजब्ध 
प्राप्त गनय सवकन््यो । 

८. ८ नं. िडा कायायलय 
८.१ पषृ्ठभमूि 

नेपालको िाज्य पनुसंिचना अन्तगयत मिती २०७३/११/२७ देजि लागू हनुे गिी स्थापना भएको भीिाद 
नगपामलकाको ९ िटा िडाहरुिध्ये साविक मभिाद गा.वि.स.को िडा नं ३, ६ ि ७ त्यस्तै भानिुमत गा.वि.स.को 
िडा नं. ३,१ ि ९ गिी ६ िटा िडा मिलेि बनेको िडा हो िडा नं. ८ । सिनु्र सतहबाट ४००-१,०३२ 
मिटि सम्िको उचाइिा अिजस्थत यस िडाको पूियतफय  सेती नदी, पजश्चि िडा नं. ९, उत्ति क्याङ्दी िोला, ि 
दजक्षणिा िडा नं. ७ हदैु धन्दिु िोला मसिाना कायि भइ १०.५२ िगय वक.िी. भभुागिा फैमलएको, केही 
भभुाग सिथि, करिब ४०% भभुाग िनिंगल ि ६०% भभुागिा आिादी िहेको छ ।  पहाडी भाग ि ििेी िोच 
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गिी २ भागिा विभाजित यस िडािा िकुिी, िगि, कािी, ब्रह्माण, निेाि, दिै, साकी, कुिाल, क्षेत्री, घमतय, किि/मगिी, 
िाइ ि तािाङ गिी १३ िातिातीको बसोबास ि मतनीहरुको िम्िा िनसंख्या २,९९१ िहेको छ 
।आ.ि.२०७७/०७८ को अिस्थालाइ मनयाल्दै सो सियािधीिा उपलब्ध स्रोत-साधन, सेिा ि वक्रयाकलाप 
काययन्ियनको जिलजिलािा भएको कमिकििोिी ि सफलताको िोिी गदै िडा ि िडाबासीको प्रगतीका साथै 
सिि नगिपामलकाको उन्नतीका िामति अगािी िषय उपलब्ध गिाइने स्रोत-साधन, सेिा ि वक्रयाकलाप त्रटुी िवहत 
होस भन्नका लामग यो समिक्षा काययक्रि िाजिएको हो ।   

८.२  िावषयक काययक्रिको उिशे्य 

आ.ि. २०७७/०७८ िा मभिाद नगिपामलका िडा नं. ८ िा सञ्चामलत िावषयक काययक्रि तथा योिनाको 
कायायन्ियन प्रगमतको अिस्था देिाउन ुयस प्रमतिदेनको िखु्य उद्देश्य िहेको छ । 

➢ आ.ि. २०७७/०७८ िा सञ्चामलत काययक्रि तथा योिनाको भौमतक एंि आमथयक प्रगमतको अिस्था 
दिायउन,ु 
➢ यस िडाबाट भएका सेिाप्रिाहको अिस्थाबािे िानकािी गिाउन,ु 
➢ काययक्रि तथा योिना कायायन्ियन तथा सेिा प्रिाहका क्रििा देजिएका सिस्याहरुबािे िानकािी 
गिाउन ु। 

८.३  विद्यिान अिस्था 
यस मभिाद नगिपामलका िडा नं. ८ को विद्यिान अिस्था देहायका विमभन्न विििणहरुबाट प्रष्टाउन सवकन्छ । 

८.३.१ िडाको िामतगत विििण 

िकुिी िगि कािी ब्राह्मण नेिाि दिाइ क्षते्री कुिाल साकी भिेुल कंुिि मगिी िाइ तािाङ िम्िा 
८११ ५२९ ४४९ ३१० २९५ १६२ १३६ १२९ १२५ ६७ ३९ १९ ५ ५ २९९१ 

स्रोतः नगि प्रोफाइल २०७७ 

८.३.२ िडाको साक्षिता जस्थमत 

मलङ्ग मनिक्षि साक्षि िम्िा साक्षि प्रमतित 

परुुष ४७ १३८४ १४३१ ९६.७२ 

िवहला १३७ १२३३ १३७० ९० 

िम्िा १८४ २६१७ २८०१ ९३.४३ 

स्रोतः नगि प्रोफाइल २०७७                                                                                                       

८.३.३ धिय अनसुािको िनसंख्या 
 वहन्दू बौि िजुस्लि वक्रजश्चयन वकिात िम्िा 
िडा नं. ८ को २,९४७ २७ ० २० ० २९९४ 

नगिको िम्िा ३०३५३ १९१७ ४४९ ३१३ ४ ३३०३६ 

स्रोतः नगि प्रोफाइल २०७७ 
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८.३.४ प्रिासमनक गिन 

कायि भएको िडा साविकका गा.वि.स. हरु सिािेि भएका साविकका िडा नं. 
८ भानिुती १, ३ ि ९ 

मभिाद ३, ६ ि ७ 

८.४  आ.ि. २०७७/०७८ को िावषयक आम्दानी 
क्र.स. 
 

िवहना 
 

मसफारिस 
दस्तिु रु. 

अन्य दस्तिु 
रु. 

घटनादताय 
दस्तिु रु.  

सम्पमत कि 
दस्तिु रु. 

आ.ि.०७७/७८ को 
िम्िा रु. 

गत िषयको 
िम्िा रु. 

१ श्रािण ९३०० १५२० ३०० २०८४८ ३१९६८ ३९९६० 

२ भार ८८०० १५५० २०० ४१०२ १४६५२ ४१५६० 

३ असोि १४९०० ६२० २०० २८६४ १८५८४ २२२३५ 

४ काजत्तक १३१०० १९४० ४०० २६४० १८०८० ३०९०१ 

५ िंमसि १६६०० ४१४० १२५० ७४६० २९४५० ४२७३० 

६ पौष १८४०० ८९५ १०५० २९९२ २३३३७ ३०९५१ 

७ िाग २७२०० ३९९० ९५० ६५१८० ९७३२० ३०३०१ 

८ फागनु ३६६०० ४३५०० २२०० ८३८१३ १२५९६३ ३३९६६ 

९ चैत्र ३४७०० ८१६५ ५४०० ४४५९ ५२७२४ ६५५१ 

१० बैिाि २०८०० ३६४० ५५०० ७४५ ३०६८५ ४००० 

११ िेि १००० ६०० ४०० - २००० ८७६९ 

१२ असाि २२०० ८०० - - ३००० १५८६४ 

िम्िा २०३६०० ३२२१० १७८५० १९५१०३ ४४८७६३ ३०७७८८ 

८.५ सेिा प्रिाह 

८.५.१ मसफारिस/प्रिाजणत 

क्र.स. सेिा प्रिाहको विििण संख्या 
१ नागिीकता मसफारिस १४९ 

२ घिबाटो मसफारिस २७ 

३ चािवकल्ला मसफारिस ३७ 

४ नाता प्रिाजणत ५३ 

५ व्यिी प्रिाजणत २० 

६ नािसािी मसफारिस ६ 

७ पारििारिक विििण मसफारिस १२ 

८ व्यिसाय दताय १५ 

९ अन्य ५६० 



  

183 
 

क्र.स. सेिा प्रिाहको विििण संख्या 
िम्िा ८७९ 

८.५.२ घट्ना दताय  

क्र.स घटना दताय 
 

संख्या कैवफयत 

परुुष िवहला िम्िा 
१ िन्ि दताय ४१ ४३ ८४  

२ ितृ्य ुदताय १७ ७ २४  

३ वििाह दताय - - २३  

४ बसाइसिाइ - - ३३ आएको ५३ िना  गएको ८२ िना 
५ सम्बन्ध मबच्छेद - - २  

िम्िा   १६६  

८.६ काययक्रि कायायन्ियनका आधाि ि प्रवक्रया 
यस मभिाद नगिपामलका िडा नं. ८ िा िावषयक काययक्रि तथा योिना काययन्ियन गदाय देहाय बिोजििको 
आधाि मलइन्छ । 

➢ नगि िावषयक योिना वकताब, 
➢ नगि काययपामलका एिं िडा बैिकका मनणययहरु, 
➢ िनताको िाग, चाहाना ि आिश्यकता, 
➢ गनुासो पेवटका ि साियिमनक सनुिुाइ इत्यादी, 
➢ सूचना प्रकािन, 
➢ उपभोिा समिती गिन, ल.इ, सम्झैता तथा काययन्ियन, 
➢ अनगुिन, िूल्यांकन, 
➢ मबल, भपायइ, डोि हाजिि सवहत भिुानीका लामग मसफारिस । 

८.७ िावषयक सिवष्टगत बिेट तथा िचयको अिस्था 
मस.नं. 
 

बिेट उपजिषयकको नाि 

 

िावषयक बिेट 

 

िावषयक िचय 
िकि रु. 

विजत्तय 
प्रगमत  

िौज्दात  

१ िडा नं ८ का सािदुावयक मबद्यालयहरुिा 
िैजक्षक सािामि िरिद तथा वितिण 
काययक्रि   

२,००,००० २,००,००० १०० ० 

२ बाह्र मबसे सािदुावयक भिन अधुिो योिना 
मनिायण   

२,००,००० १,८८,०७२ ९४.०४ ११,९२८ 

३ भषृऋुवष िोटि िागय  स्तिोन्नती योिना   १२,००,००० ११,५८,३६० ९६.५३ ४१,६४० 
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मस.नं. 
 

बिेट उपजिषयकको नाि 

 

िावषयक बिेट 

 

िावषयक िचय 
िकि रु. 

विजत्तय 
प्रगमत  

िौज्दात  

४ क्याङ्गद्दद देउिाली िोटििागय स्तिोन्नती 
(पक्की नाला ि िािेल) योिना   

१२,००,००० ११,६६,६१७ ९७.२२ ३३,३८३ 

५ वपपल डाँडा भ्य ुटािि रिङ्ग िोड मनिायण 
योिना   

२,००,००० १,९४,०४९ ९७.०२ ५,९५१ 

६ गहते सनु्तले पद्दक्क नाला मनिायण योिना   ५,००,००० ४,४१,०३९ ८८.२१ ५८,९६१ 

७ मसम्ले फाँट मभमत्र िागय पद्दक्क नाला मनिायण 
योिना   

७,००,००० ६,८१,३२५ ९७.३३ १८,६७५ 

८ नबदगुाय टोल मभमत्र िागय पक्की नाला मनिायण 
योिना   

४,००,००० ३,८८,३०४ ९७.०८ ११,६९६ 

९ भानिुती िागय मनिायण योिना   १,५०,००० १,५०,००० १०० ० 

१० िदन आश्रीत िोटििागय स्तिोन्नती योिना   ५,००,००० ३,१९,४४० ६३.८९ १,८०,५६० 

११ चैनपिु िोटििागय पक्की नाला मनिायण योिना   ७,००,००० ५,४४,४३६ ७७.७८ १,५५,५६४ 

१२ अिौद्दद मभमत्र सडक पद्दक्क नाला मनिायण 
योिना   

५,००,००० ४,४८,३७७ ८९.६८ ५१,६२३ 

१३ िाधा कृष् ण िोटििागय पद्दक्क नाला मनिायण 
योिना   

७,००,००० ६,०९,६१८ ८७.०९ ९०,३८२ 

१४ द्ददकुस पधेँिो पैदल िागय मनिायण योिना   १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

१५ भानिुमत िागय मनिायण योिना   ५०,००० ४३,५९९ ८७.२० ६,४०१ 

१६ चण्डी देउिाली रिङ्ग िोड मनिायण योिना   १,५०,००० १,४५,९६७ ९७.३१ ४,०३३ 

१७ मसम्ले बैदेपानी मभमत्र िोटििागय पद्दक्क नाला 
मनिायण योिना   

३,००,००० २,६४,२४६ ८८.०८ ३५,७५४ 

१८ कटुन्िे झलङु्गे कुलो िियत योिना   १,००,००० १,००,००० १०० ० 

१९ बाह्रमबसे पद्दक्क कुलो मनिायण योिना   १,००,००० ८२,०८८ ८२.०९ १७,९१२ 

२० कटुन्िे झलङु्गे कुलो िियत योिना   ५०,००० ४६,२५० ९२.५० ३,७५० 

२१ िावहथोक िानेपानी टंकी योिना   १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

२२ ढुङ्गढुङ्ग ेगाउँ एक घि एक धािा काययक्रि   २,००,००० ० ०.०० २,००,००० 

२३ िडा समिमतको मनणययअनसुाि िानेपानी िलु 
तथा पधेँिो संिक्षण ि िियत सम्भाि 
योिना   

१,००,००० २२,७३८ २२.७४ ७७,२६२ 

२४ वपपल डाँडा भ्य ुटािि िानेपानी टंकी १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 
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मस.नं. 
 

बिेट उपजिषयकको नाि 

 

िावषयक बिेट 

 

िावषयक िचय 
िकि रु. 

विजत्तय 
प्रगमत  

िौज्दात  

योिना   
२५ टोड्के िानेपानी योिना पम्प िरिद   १,००,००० ६८,२६८ ६८.२७ ३१,७३२ 

२६ अिौद्दद िंगलोदय िानेपानी सवुिकिण तथा 
विस्ताि काययक्रि   

१,००,००० ९६,६१८ ९६.६२ ३,३८२ 

२७ ढुङ्गढुङ्ग ेगाउँ एक घि एक धािा काययक्रि   १,२८,००० ० ०.०० १,२८,००० 

२८ ढुङ्गढुङ्ग ेगाउँ एक घि एक धािा काययक्रि   १,५०,००० ० ०.०० १,५०,००० 

२९ ढुङ्गढुङ्ग ेगाउँ एक घि एक धािा काययक्रि   २,७२,००० ० ०.०० २,७२,००० 

३० बगैंचाटोल प्रमतक्षालय मनिायण योिना   १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

३१ िडा समिमतको मनणययानसुाि आमथयक तथा 
भौमतक पूिायधाि मनिायण तथा िियत सम्भाि   

३,००,००० २,९०,१९३ ९६.७३ ९,८०७ 

३२ िंगलोदय िा मब िालविकास व्यिस्थापन   १,००,००० ९७,५०० ९७.५० २,५०० 

३३ निदगुाय िेष् ि नागिीक मिलन पाकय  मनिायण 
योिना   

५,००,००० ४,५२,०३० ९०.४१ ४७,९७० 

३४ मत्रिेजण टोल िेलिैदान मनिायण योिना   ४,००,००० ३,८९,१८६ ९७.३० १०,८१४ 

३५ बाईथङु्ग ेडाँडा पाकय  मनिायण योिना   १,००,००० ६९,६८४ ६९.६८ ३०,३१६ 

३६ चैन पिु देविथान पाकय  मनिायण योिना   ३,००,००० ० ०.०० ३,००,००० 

३७ गणेिथान मसंवढ / िेमलङ्ग मनिायण योिना   ३,००,००० २,९१,४१० ९७.१४ ८,५९० 

३८ चैनपिु अकला िजन्दि मनिायण योिना   १,००,००० ८४,४७७ ८४.४८ १५,५२३ 

३९ मिमियिे बाल उद्यान  योिना क्रिागत   २,००,००० १,९५,००० ९७.५० ५,००० 

 िम्िा १,१६,५०,००० ९६,१८,८९१ ८२.५६ २०,३१,१०९ 
 

८.८ सञ् चालन हनु नसकेका योिना/काययक्रिहरु  

मस.नं. योिना/काययक्रिहरुको नाि बिेट रु. सञ्चालन हनु नसक्नकुो कािण 

१ ढुङ्गढुङ्गे गाउँ एक घि एक धािा काययक्रि   ७,५०,००० पानीको श्रोत वििाद 

२ चैन पिु देविथान पाकय  मनिायण योिना   ३,००,००० िग्गा प्राप्तीिा सिस्या 
३ डाले तथा भइु घाँस नसयिी १,००,००० वकसानको िागरुकताको कमि  

४ वपपलडाँडा भ्यटुािि रिङ्गिोड  मनिायण योिना २,००,००० िग्गा वििाद 

५ बाझो िग्गा उपयोग तथा उपभोग काययक्रि १,००,००० बाझो िग्गा िोलाले लग्यो  

६ सािाजिक विभेद अन्त्यका लामग िसजिकिण काययक्रि १,००,००० सम्बजन्धत क्षेत्रको चासोको कमि  
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८.९ असल अभ्यास तथा निप्रियदनात्िक काययक्रिहरु 

यस मभिाद न.पा. िडा नं. ८ िा आ.ि. २०७७/०७८ िा असल अभ्यास एिं निप्रियदनात्िक काययक्रि 
अन्तगयत ६०-४०% लागत सहभामगतािा वकसानहरुलाइ भैसीको थोिे पाडी वितिण गिीयो । िडालाइ दधु 
उत्पादनिा अत्िमनभयि बनाउन एिं गाइ/भैसी पालक वकसानलाइ व्यबसावयक बनाउने उदेश्यका साथ काययक्रि 
गरिएको  मथयो । ्याकेजिङ िेमसन िरिद गिी दधु डेिी प्रिियनिा सहयोग पयुायइएको, हिेक टोलिा पाकय  ि 
िेलकुद िैदानको स्थापना गरिएको, पाकय  तथा पययटन स्थलको विकास गरिएको  ।  

८.१० सिि काययक्रिका प्रििु उपलब्धीहरु 

आ.ि. २०७७।७८ िा यस मभिाद न.पा. िडा नं. ८ बाट सम्पादन गिीएका सिि काययक्रिहरूबाट हामसल 
भएका प्रििु उपलजब्धहरू देहायअनसुाि िहेका छन ्।  

➢ बढ्दो कोमभड १९ को सङक्रिण ि सो कािण भएको मनषेधाज्ञाका बाबिदु पमन काययक्रि एिं योिनको 
काि सञ्चालन गिी सम्पन्न गरिएको,  

➢ न्यून कियचािीबाट पमन सेिािाहीलाइ गणुस्तिीय सेिा प्रिाह गरिएको, 
➢ िौचालय मबवहन विपन्न, दमलत, िवहला लगायतका घि/घििा पगुी िौचालय मनिायण गिी स्िच्छ एिं 
स्िस्थ िाताििण मनिायणिा सहयोग परु् याएको, 
➢ जिणय अिस्थािा िहेका िानेपानीका िहुान, धािा, पाइप, टंकीको संिक्षण एिं प्रिियनकात्िक काययले 
िानेपानी सिस्या सिाधानिा सहयोग पगेुको, 
➢ विमभन्न कृषी तथा पिपुालन सम्बन्धी काययक्रिबाट वकसानको िीिनस्ति अमभिृवििा सहयोग पयुायएको 
िस्तैः बेिौषिी तिकािी िेती, आल ुतथा लसनुको मबउँ वितिण, बट्टाइ पालन, भैसीको पाडा पाडी वितिण, 

बाख्रा  वितिण, िौिी घाि वितिण आदी इत्यादी, 
➢ बस्तीहरुिा मभत्री सडक पक्की नाला मनिायणले अव्यजस्थत ढल व्यिस्थापन भइ सनु्दि बस्ती मनिायणिा 
सहयोग पगेुको,  

➢ िेल िैदान, बाल उद्यान, ज्येष्ठ नागिीक मिलन पाकय  लगायतका संिचना मनिायण एिं िि िजन्दि 
संिक्षणका काययले िनोििञ्जन, आपसी भेटघाट, भलाकुसािी, व्यजित्ि विकास लगायतिा िूलो योगदान 
पगेुको । 

८.११  काययक्रिका काययन्ियनिा आइपिेका प्रििु सिस्याहरु 

आ.ि. २०७७।७८ िा यस मभिाद न.पा. िडा नं. ८ िा काययक्रि काययन्ियनिा आइपिेका सिस्याहरु देहाय 
बिोजिि छन ्। 

➢ िडा कायायलय भिन व्यिजस्थत नहदुा सिुासन कायििा सिस्या,    

➢ िािस्ि संकलन नगदी िमसदिाफय त हनुे व्यिस्थाले गदाय कवहलेकाहीीँ  वहसाब मिलान मबिीने, िकि छुट 
हनु िाने भइ दोहोिाएि वहसाब हेनुयपने िसले सिय िेि गएको, 
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➢ सियिै उपभोिा समिमत गिन नहनु ुिसले योिनाको काििा वढलाइ, 
➢ कवहले काहीीँ योिनाको लगत इष्टिेट मनिायण सिते वढला भएको िसका कािण योिना सम्झौता पमछ 
धकमलएको, 
➢ उपभोिा समिमतको मनश्क्रयताले योिनाको काि सियिानै सचुारु हनु नसकेको,  

➢ कमतपय अिस्थािा योिना मनिायणिा प्राविमधकको न्यून उपजस्थतीले लगत इष्टिेट अनसुाि काि हनु 
नसकी गणुस्तिीयता कायि हनु नसक्न,ु  

➢ त्यसो त, योिना मनिायण सम्पन्न हनुे मबजत्तकै सियिै प्राविमधक िूल्यांकन पमन सवक्रय रुपिा हनु 
नसकेको,  

➢ आमथयक िषयको अन्त्यिा योिना सम्पन्न गने पिम्पिाले मबल, भिपाइ, डोि हाजििी, िाइनवुटङ लगायत 
आिश्यक कागिात हेनय एिं मिलाउन कद्दिन हनुे गिेको, 
➢ विपद व्यिस्थापनिा तत्काल प्रयाप्त सिस्या सिाधान गनय कद्दिनाइ भएको ।  

८.१२ सिस्या सिाधानका उपायहरु 

आ.ि. २०७७।७८ िा यस मभिाद न.पा. िडा नं. ८ िा काययक्रि काययन्ियनिा आइपिेका सिस्या 
सिाधानका उपाय  देहाय बिोजिि छन ्। 

➢ गणुस्तिीय सेिा प्रिाहका लामग व्यिजस्थत कायायलय हनु ुसिेत पूियसतय भएकोले िडा भिन कायायलय 
मनिायण मछटो हनुपुने,  

➢ आथीक पािदिीता िृविका लामग िािस्ि संकलन नगदी िमसदको साटो कम्यूटि प्रणालीबाट हनुे मबमलङ 
िाफय त हनुे व्यिस्था मिलाउनपुने,  

➢ सियिै उपभोिा समिमत गिन हनुपुने िसले योिनाको काि मछटो अगामड बढाउन सहन हनुे, 
➢ लगत इष्टिेट मनिायण तरुुन्तै गिीद्ददएिा उपभोिा समिमतलाइ सम्झौता गिाइ योिनाको काि सचुारु 
गिीहाल्न ताकेता गनय सवकन,े  

➢ योिना मनिायणिा प्राविमधकको उल्लेख्य उपजस्थती हनुपुने, िसले योिनाको काििा गणुस्तिीयता कायि 
हनु सहयोग परु् याउने छ, 
➢ योिना मनिायणको काि सम्पन्न हनुे मबजत्तकै प्राविमधक िूल्यांकन भएिा कागिात तयाि गिी भिुानी 
मसफारिसको चिणिा िान सवकने, 
➢ उपभोिा समिमतलाइ क्षिता विकास तामलिको आयोिना हनुपुने । 

८.१३ मनष्कषय 
कोमभड १९ को िहािािीका कािण मसजियत असहि अिस्थाका कािण आ.ि. २०७७।०७८ केही योिना तथा 
काययक्रि सञ्चालन नै गनय नमसकएको भएपमन सूचारु भएका अमधकांि योिना तथा काययक्रि सफतलाकासाथ 
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सम्पन्न गरिएको । िषयको अन्त्यिा िात्र योिना सरुु गने परिपाटीिा सधुाि आइ आमथयक िषयको सरुुिै योिना 
काययन्ियनिा िान सवकएिा योिनाको गणुस्तरिता कायिका साथै सियिै सम्पन्न गनय सिेत सवकने छ ।  

९. ९ नं. िडा कायायलय  

९.१ पषृ्ठभमूि 

तनहुँ जिल्ला मभिाद नागिपाद्ददका िडा नं-९ नगिको सदििकुाि देजि पजश्चि भेगिा िहेको छ । पिुयिा मभिाद 
नगिपामलका िडा नं-८ ि िडा नं २ संग मसिाना िोमडएको छ भने पजश्चििा स्याङिा जिल्ला हरिनास 
गाउपामलका िडा नं-४ संग मसिाना िोमडएको छ ।उत्ति तफय  िकु्लागण्डकी ि दजक्षण तफय  मभिाद िडा नं-२ 
संग मसिान िोमडएि िहेको छ । 

िगि,गरुुङ, दिई ,कािी ,के्षत्री,बाहनु,साकी ि केही िजुस्लिहरुको बसोबास िहेको यस िडािा स्थामनय मनिायचन 
पमछ िनताको विकास प्रमतको अपेक्षा वििषेत पिुायधाििा सहि पहचु ि आमथयक जस्थमतिा सधुाि सगै 
जिक्षा,स्िास््य िस्ता प्रत्यक्ष िनजिविका सग िोमडने विषयहरुिा सधुाि उन्ििु काययक्रिको िाग भएकाले 
अमधक बिेट पिुायधाि विकासिा िचय भएको छ । 

आमथयक जस्थमत सधुािका लामग कृवष तथा पिपुालन के्षत्रिा ब्यबसावयकिण गदै केही निनुा कािहरु भएको छ 
।यिुा उद्यि विकास गनयका लामग कृवष पययटन िाफय त केही िहत्िपणुय कािहरु सिते भएको छ । 

९.२ िावषयक काययक्रिका उद्दशे्य 

मभिाद नगिपामलका िडा न-९ भौगोमलक उति ि दजक्षण भागिा बामडएि िहेको छ । पिुायधािको सहि 
पहचुका आधाििा स्थामनय मनिायचन भन्दा अगामड सडक ,िानेपामन,विद्यतु िस्ता अमत आिश्यक पने पिुायधाि 
सिेत निहेको ि सहि पहचुिा सडक ,िानेपामन आपमुतय , विद्यतुको पहचुिा आि नागिीकलाई पयुायउने िखु्य 
उदेश्य िहेको छ ।साथै आमथयक जस्थमत सधुाि तथा उद्यि विकासका लामग सहयोग गने वहसािले विमभन्न कृवष 
तथा पिपुालन के्षत्रलाई ब्यबसावयक बनाउन उदेश्य िहेको छ ।गणुस्तरिय जिक्षाका पहचुका लामग बसाई सिी 
िाने िा बिाि झने चलन विद्यिान सिस्याका रुपिा देजिएको छ । उि सिस्या िोक्न जिक्षा सधुाि 
काययक्रि तथा बाताबिण मनिायण गनुयपने भएकाले सिाधान गनय के के उपायहरु अपनाउने भने्न विषयिा बहस 
गिी काययमनमत बनाउन िरुिी छ ।  

९.३ विद्यिान अिस्था  

स्थामनय मनिायचन भए पमछ हाल मभिाद नगिपामलका िडा नं-९ को अिस्था तपमसल अनसुाि िहेको छ । 
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क्र.स विििण पवहलो िषय दोस्रो िषय तेस्रो िषय चौथो िषय पाचँौ कैवफयत 
१ सडक ३७ वक.मि कच्ची ९ वकमि नयाँ ट्रयाक 

थप 

१३ वकमि नयाँ ट्रयाक थप ११ वक.मि थप  ३३ वकमि नयाँ 
ट्रयाक थप  

२ नाला -   ४.३ वक.मि पक्की नाला   
३ िानेपामन - एक घि एक काययक्रि 

धािा सरुु 

मनिन्तिता ६९.४२प्रमतित ितप्रमतित मिटि सवहतको 
धािा 

४ स्िास््य -  स्थापना ल्याि,    

५ जिक्षा ४ नया भिन मनिन्तिता १ भिन  संिक्षण कम्पाउण्ड मनिायण  
३ 

  

६ आमथयक 
विकास 

- बाख्रा स्रोत स्थापना , 
िोि सधुाि 

फलपलु नसयिी स्थापना 

१.सिहु गिन ४ तिकािी 
िेती  २.नश्ल सधुाि 

सििृ जििन सनुौलो कृवष 
अमभयान 

  

७ विद्यतु ६० % कािे पोल 
विस्तावपत  

७० % कािे पोल 
विस्तावपत 

८०% प्रमतित कािे पोल 
विस्तावपत 

९० % कािेपोल विस्तावपत    

८ भौमतक 
पिुायधाि 

   ८ ओटा सािदुावयक भिन    

९ पययटन    िाविय स्तिको पवहचान 
बनाउन सफल 
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९.४ िावषयक आम्दानी विििण 

मभिाद नगिपामलका िडा नं-९ को कायायलय बाट सेिा प्रदान गदाय सेिा िलु्क बापत तपमसल अनसुाि आम्दानी 
भएको छ । 

क्र.स िवहना रुकि कैवफयत 

१ साउन ८५९०  

२ भदौ ५७९०  

३ असोि १९८९०  

४ कामतयक १८१००  

५ िंमसि २६५५०  

६ पसु २०३००  

७ िाघ ३९०००  

८ फाल्गनु ३६२५०  

९ चैत्र २६५५०  

१० बैिाि ३२०००  

११ िेि ७००  

१२ असाि ६९००  

 िम्िा २४०६२०  

९.५ सेिा प्रिाह  

९.५.१ मसफारिस/प्रिाजणत तथा घट्ना दताय 
स्थामनयको िडा कायायलय िनताको पहचुिा सबैभन्दा धेिै गनुासो िाख्न े ि प्रमतमनमधलाई प्रत्यक्ष भेट्न े पवहलो 
अंगको रुपिा िहेको अिस्था छ ।मभिाद नगिपामलका िडा न-९ को िडा कायायलय बाट तपमसल अनसुािको 
सेिाहरु प्रदान गरिएको छ । 

क्र.स विििण संख्या कैवफयत 

१ नाता प्रिाजणत ५४  

२ नागिीकता मसफारिस १४९  

३ वििाह दताय १४  

४ िन्ि दताय ३८  

५ बसाई सिाई ११  

६ सम्बन्ध विच्छेद १  

७ घि बाटो २०  

८ चाि वकला २५  

९ विविध मसफारिस ६४९  
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९.५.२ सािाजिक सिुक्षा भत्ता वितिण 

क्र.स विििण संख्या चौिामसक चौिामसक िचय रु. कुल िावषयक 
िचय पवहलो  दोस्रौ  तेस्रौ पवहलो दोस्रौ  तेस्रौ  

१ िे. ना. भत्ता ७० िषय िामथ २१३ २७२ २६९ २५३०९४४ २९९३९०० ३३२००९६ ८८४४९४० 

२ िे. ना. भत्ता दमलत ३१ ३५ ३६ २४८००० २६६००० २८४००० ७९८००० 

३ िे. ना. एकल िवहला ३२ ४९ ५० २५६००० ३५२००० ३९८००० १००६००० 

४ विधिा आमथयक सहायता २८ ३३ ३४ २२४००० २४२००० २६२००० ७२८००० 

५ पणुय अपाङ्ग क िगय ६ ७ ७ ७२००० ७८००० ८४००० २३४००० 

६ अमत अिि ि िगय आमथयक 
सहायता 

१८ १९ २१ ११५२०० ११६८०० १३१२०० ३६३२०० 

७ दमलत बालबामलका ३७ ३७ ३५ ५६०९३ ५४८९३ ५६००० १६६९८६ 

 िम्िा ३६५ ४५२ ४६२ ३५०२२३७ ४१०३५९३ ४५३५२९६ १२१४११२६ 

९.६ काययक्रि कायायन्ियन गदाय अपनाइयएका प्रवक्रयाहरू 

काययक्रिहरु कायायन्ियन गदाय तपमसल अनसुािको प्रवक्रया अिलम्िन गरिएको छ । 

१. योिनाको हकिा  

➢ योिना साियिमनक गने,  

➢ उपभोिा समिमतहरु गिन गने, 
➢  योिनाको लागत अनिुान गनय नपा कायायलयलाई अनिुोध गने, 
➢ योिना सम्झौता गने, 
➢ सम्झौता अनसुाि काि भए नभएको अनगुिन गने, 
➢ योिना सम्पन्न गिेको िाईनटु फोटो तथा अनसुजुच अनिुोदन वहसाि वकताब साियिमनक गिेको िाईनटु 
सवहतको अनगुिन प्रमतिदेन सवहत िकि भिुामनका लामग मसपारिस गने, 

२. अन्य सेिाका लामग - नागरिक िडा पत्रको आधाििा सेिा प्रदान गने । 

९.७ िावषयक सिवष्टगत बिेट ि िचयको अिस्था  

मस.नं. बिेट उपिीषयकको नाि विमनयोजित 
िकि रु. 

िचय रु. िचय 
प्रमतित 

िौज्दात 

१ पययटन प्रबियन तथा प्रचािका लामग िाविय कवि 
सम्िेलन  

१००००० १००००० १०० ० 

२ सनुाििी थि सािदुावयक भिन िौचालय मनिायण  १००००० ९७५०० ९७.५० २५०० 

३ थािडाडा सािदुावयक भिन मनिायण योिना ३००००० २९९४९७ ९९.८२ ५४३ 

४ प्रगमतजिल प्रा.वि कोिा ढलान तथा ्लास्टि २००००० १८४८१३ ९२.४१ १५१८७ 

५ डाडा थि िौचालय मनिायण योिना १००००० ९७५०० ९७.५ २५०० 

६ बिकािी थि सािदुावयक भिन   ३००००० २९१७७२ ९७.२६ ८२२८ 
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मस.नं. बिेट उपिीषयकको नाि विमनयोजित 
िकि रु. 

िचय रु. िचय 
प्रमतित 

िौज्दात 

७ धाङिेथि सािदुावयक भिन मनिायण योिना ३००००० २९२५०० ९७.५ ७५०० 

८ थािडाडा सािदुावयक थिन योिना २००००० १९५००० ९७.५ ५००० 

९ िोहरिया सङटाडी सािदुावयक भिन िियत सधुाि ३००००० २८९४०९ ९६.४७ १०५९१ 

१० ओिले चािपामन िोटि िागय  १५०००० १४६२५० ९७.५ ३७५० 

११ सनुािीथि सािदुावयक भिन मसमलङ मनिायण तथा 
भईु ्लास्टि 

३००००० २९२५०० ९७.५ ७५०० 

१२ बचुा बिाि ढलान मनिायण योिना ४००००० ३८९२६५ ९७.३२ १०७३४ 

१३ िोहरिया गोकुलढुक िोटि िागय  १००००० ९७५०० ९७.५ २५०० 

१४ चािघिे चचय िोटि िागय स्तिोन्नमत योिना १५०००० ९७५०० ६५.० ४२५०० 

१५ पाङिी कालभैिि िोटि िागय ढलान योिना २००००० १९४२७५ ९७.१४ ५७२५ 

१६ पाङिी कालभैिि िोटि िागय ढलान योिना २००००० १९५०० ९७.५ ५००० 

१७ सनुािी सनुििी थि िोटि िागय पक्की नाला 
विस्ताि योिना 

४००००० ३८९०३० ९७.२६ १०९७० 

१८ जचहानडाडा िौपामन िोटि िागय पक्की नाला 
मनिायण योिना 

४००००० ३९०००० ९७.५ १०००० 

१९ िौपामन मभत्री िागय स्तििन्नती योिना ४००००० ३९०००० ९७.५ १०००० 

२० िौपामन िेिाबेसी िोटि िागय मनिायण योिना ८००००० ७८०००० ९७.५ २०००० 

२१ रिठ्ठाभञ्ज्याङ ििाबेिी िोटि िागय स्तिोन्नमत 
योिना 

५००००० ४८७१०४ ९७.४२ १२८९६ 

२२ भाटडाडा िोटि िागय स्तिोन्नमत योिना ३००००० २८२४६१ ९४.१५ १७५३९ 

२२ कटनछाप िलेुङटु िोटि िागय विस्ताि योिना ४००००० ४००००० १०० ० 

२३ बचुा िामन पम्प तथा वहलटंक िरिद योिना १५०००० १४६२५० ९७.५ ३७५० 

२४ रिठ्ठाभञ्ज्याङ बिपोििी िापा योिना फेिोमसिेन्ट 
टंकी मनिायण तथा विस्थािलाईद्द ब्यबस्थापन 
योिना  

५००००० ४८७५०० ९७.५ १२५०० 

२५ पाङिी एक घि एक धािा िा.पा योिना  ८००००० ७७००२५ ९६.२५ २९५७५ 

२६ बिपििी निनुा पाकय  मनिायण योिना २००००० १९५००० ९७.५ ५००० 

२७ कटनछाप भमलिल िेल िैदान मनिायण योिना २००००० १९५००० ९७.५ ५००० 

२८ सिेप िेलकुद िैदान मनिायण योिना ३००००० २९२५०० ९७.५ ७५०० 

२९ विश्वकिाय िजन्दि मनिायण योिना १००००० ९६५७५ ९६.५८ ३४२५ 

३० पाथदी िेलकुद िैदान ब्यबस्थापन तथा पाकय  
मनिायण योिना 

३००००० २७६७३० ९२.२४ २३२७० 

३१ िोहरिया मसि ज्योमत प्रावि घिुाबाि मनिायण २००००० १९५००० ९७.५ ५००० 
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मस.नं. बिेट उपिीषयकको नाि विमनयोजित 
िकि रु. 

िचय रु. िचय 
प्रमतित 

िौज्दात 

योिना  
३२ िडा समिमतको मनणयय अनसुाि भौमतक पिुायधाि 

मनिायण तथा िियत संभाि  
३००००० २९२५०० ९७.५ ७५०० 

३३ पाथदी सािदुावयक होिस्टेको सािदुावयक 
भिनिा वकचन ि ्याक मनिायण  

१५०००० १३८५१० ९२.३४ ११४९० 

३४  बचुा िामन िैदान व्यबस्थापन तथा बालविकास 
तथा मसमद्यङ मनिायण योिना  

९००००० ८७०२२६ ९६.६९ २९७७४ 

३५ भैिि आधािधतु िौचालय तथा िेलकुद िैदान 
मनिायण योिना  

१५०००० १३९३०४ ९२.८७ १०६९६ 

 िम्िा  १०८५०००० १०४७३९५६ ९६.५३ ३७६०४४ 

९.८ सञ् चालन हनु नसकेका योिनाहरुः नभएको 
९.९ असल अभ्यास तथा निप्रियतनात्िक काययक्रिहरु 

िडा नं-९ अन्तगयत तपमसलका योिनाहरुिा असल अभ्यासको प्रयोग भएको अिस्था छ । 

➢ िनताको िाग ि आिश्यकतािा आधारित योिनाहरु सम्पन्न गनय श्रिदान तथा लागत सहभामगता गनय 
सहि भएको ि सियिै सवकएको, 
➢ िेक्का िाफय त भन्दा उपभोिा समिमत िाफय त गिेको कािहरु गणुस्तरिय ि सियिै सवकएको अिस्था।   

९.१० सिि  काययक्रिका  प्रििु  उपलजब्धहरू 

हिेक िषय ल्याईने बिेट िाफय त आि िनताको विकास प्रमतको केही अपेक्षाहरु पिुा भएको छ । भौमतक रुपिा 
मनकै िुलो छलाङ िानय नसके पमन कजम्तिा विकासका आधािहरु तय गने कािहरु भएका छन ् ।आ.ि. 
०७७/०७८ को प्रििु उपजल्धहरु तपमसल अनसुािको िहेको छ । 

➢ एक घि एक धािा िानेपामन अमभयान ९० प्रमतित सम्पन्न भएको, 
➢ निनुा कुििुा पालनको सरुुिात भएको, 
➢ सािवुहक उत्पादनिा िोड्न प्रयास अनसुाि केही सािवुहक काययहरु गरिएको िस्तै थािडाडा कालो 
च्िाचे, िोहरिया बंगिु फिय स्थापना, 
➢ कृवषय तथा पययटनिा थप नया गन्तव्यको स्थापना भएको, 
➢ िाविक कवि सम्िेलन,  

➢ पययटन प्रबयिनका लामग पद यात्रा,  

➢ कौिा नतृ्य प्रजिक्षण,  

➢ कृषक काययिाला । 
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९.११ काययक्रि कायायन्ियनिा आइपिेका प्रििु सिस्याहरू 

काययक्रि कायायन्ियनिा विविध पक्ष सग गामसएि आउने सिस्याहरु छन ्मत तपमसल अनसुािको छ । 

➢ कियचािीको अभाि, 
➢ प्रवक्रयागत ज्ञानको किी, 
➢ िकि भिुामन अजन्तििा हनु ेहदुा सािािी िरिदिा सिस्या,  

➢ प्राविमधक अनगुिनको अभाि तथा िेकेदािको लाप्रिायही । 

९.१२ सिस्या सिाधानका उपायहरू 

➢ कियचािी अभािलाई ब्यबस्थापन गने, 
➢ उपभोिा समिमतहरुलाई प्रजिक्षण तथा सिन्िय गने, 
➢ अनगुिन तथा मनिक्षण प्रभािकािी बनाउने, 
➢ टुके्र तथा साना योिनाहरु कि गने । 

९.१३ मनष्कषय 
स्थामनय तहको पवहलो ढोकाको रुपिा िडा कायायलय भएको ब्यहोिा हामि सबैलाई थाहा छ ।हिेक िनताको 
अपेक्षा तथा विविध विषयहिको िाग तथा सेिा प्रिाह सिेत िडा िाफय त हनुे हदुा प्रिासन संचालनिा प्रभािकािी 
सेिा प्रदान गनय होस ् िा योिना कायायन्ियन सफल रुपिा गिी नमतिा ििुी काि गनय विषयिा कियचािी 
अभािले मनकै िुलो प्रभाि पाने हाम्रो बझुाई हो ।प्रिासन ,पञ्जीकिण ,स्िास््य, पि,ुिािस्ि ,योिना लगाएतका 
सम्पणुय काययहरु िडा िाफय त नै प्रभािकािी ढङिा काि गनय सक्ने, कायय सम्पादन गने सािा्यय िडाले िाख्दछ 
भने्न अपेक्षा आि नागिीकको िहदै आएको छ । कियचारिको उजचत व्यबस्थापन तथा दििन्दी अनसुािको 
कियचारि नहदुा आंजिक बाहेक गणुात्िक काि गनय सक्ने अिस्था निहेकोले कजम्तिा कियचारिको उजचत 
व्यबस्था तथा दिबन्दी अनसुाि पदपतुी गनुयपने अिस्था छ । ति िात्र हामिले गिेको योिना अनरुुप कायय 
सम्पादन तथा नमतिा सियिै देजिनेछ । धेिै योिनाहरु कायायन्ियन हनु नसक्नकुो प्रििु कािण कियचारिको 
अभाि हो ।कियचािी अभािका कािण सियिै अनगुिन मनिक्षण तथा उजचत पिािियको अभाि िहेको अिस्था 
छ । 

अन्तत सिििा िमत काि गनय कोमसस गरिएको छ यो पमन ितयिान चनुौमतका विचिा िाम्रो नै गिीिहेको छ 
।आगामि द्ददनिा लोकवप्रय भन्दा पमन सिि िनताको अपेक्षा तथा िनजिविकासँग िोड्न सक्ने योिनाको तिुयिा 
गनुयपनेछ ।उत्पादन ि उत्पादन प्रणामल लाई सधुािका लामग लजक्षत बिेट तथा काययक्रिहरु ल्याउन ुपने चनुौमत 
हाम्रो साि ुछ । 


