
 

 

आ.व २०७८।०७९ भा उरााफायी नगयऩालरकाफाट बए 
गयेका कामासम्ऩादनको लभलत २०७९ बाद्र २४ गते 

बएको वार्षाक प्रगती प्रस्तलुतकयण तथा सलभऺा 
कामाक्रभको प्रलतवेदन-२०७९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

उरााफायी नगयऩालरका 
नगय कामाऩालरकाको कामाारम, उरााफायी, भोयङ । 



स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन तथा अन्म काननुी प्रावधानहरुभा उलबएय उरााफायी नगयऩालरकाको आलथाक फषा 
२०७८।०७९ बरय नगयऩालरकाको आन्तरयक तथा अन्म अनदुानफाट सॊचालरत बएका कामाक्रभको उदेश्म 
मसका उऩरब्धीको प्रगलत प्रस्तलुतकयण तथा आगाभी ददनभा मस्तै खारे कामाक्रभका रागी बएका लसकाइ 
तथा मोजनाको तमायीको रागी एक सलभऺात्भक छरपर नगयको सबाहरभा सम्ऩन्न बएको लथमो । लफहान 
८ फजेदेखख सरुु बएको उक्त कामाक्रभभा नगय प्रभखु उऩप्रभखु कामाऩालरकाका सदस्महरु तथा लफलबन्न शाखा 
तथा उऩशाखाका प्रभखुहरुको उऩखस्थलत यहेको लथमो । कामाक्रभको उदेश्म तथा उऩादेमताफायेभा प्रभखु 
प्रशासर्कम अलधकृत अखनन प्रसाद अलधकायीरे प्रकाश ऩानुाबएको लथमो ।  

कामाक्रभका उदेश्महरु  

 आलथाक फषा २०७८।०७९ भा बए गयेका कामाक्रभको फायेभा उऩरब्धीगत प्रस्तलुत गदै आगाभी 
ददनको रालग रालग सखृजत सभस्माको हर खोज्ने   

 लफलबन्न शाखा तथा प्रशाखा लफचभा काभभा दोहोयोऩना आउन नददन तथा प्रबावकारयताका रालग 
सभन्वमात्भक व्मवस्था गने  

 स्थालनम तह सॊस्थागत ऺभता स्वभलु्माकॊ नका रालग आधाय स्तम्ब तमाय गने  

 नगयऩालरकाको चार ुफषाको कामाक्रभ तथा कामामोजनाराइ कापी कामान्वमनको रालग सहजता प्रदान 
गने  

कामाक्रभ अन्तयगत ऩेश बएका प्रस्तलुतकयण 

  स्वास््म शाखा  

  खशऺा शाखा  

  योजगाय शाखा  

 आलथाक प्रशासन शाखा  

 बवन तथा फखस्त र्वकास शाखा  

 खरयद तथा सम्ऩती व्मवस्थाऩन शाखा  

 याजश्व प्रशासन शाखा  

 मोजना तथा ऩवुााधाय शाखा  

 कृर्ष शाखा  

 ऩशऩुन्छी र्वकास शाखा  

 साभाखजक र्वकास शाखा  

 प्रशासन उऩशाखा 



 
 

आ.व २०७८/७९ भा नगयऩालरकाफाट बए/गयेका काभको प्रगलत य सोको सलभऺाराई मस प्रकाय 
प्रस्ततु गरयएको छ ।  

 

साभाखजक सयुऺा कामाक्रभ  

उरााफायी नगयऩालरकाभा नेऩार सयकाय सशता अनदुानको कामाक्रभ अन्तयगत साभाखजक सयुऺा तथा 
अन्तयसयकायी अखततमायी भापा त प्राप्त बत्ता फाऩतको यकभ आ फ २०७८।०७९ भा जम्भा ५९७१ 
जनाराइ र्वतयण गरयएको लथमो । जम्भा रु २२७२५९६२१ यकभ साभाखजक सयुऺा बत्ता फाऩत र्वतयण 
गरयएकोभा उक्त यकभ ४ वटा तै्रभालसक बरयभा र्वतयण गरयएको लथमो । उरााफायी नगयऩालरकाको सफै 
वडाका फालसन्दाराइ फैक भापा त बत्ता फझु्न सखजरो होस बन्नाका खालतय वाडा र्ऩच्छे पयक पयक ऩामक ऩने 
फैकफाट बत्ता र्वतयण गरयएको लथमो ।सफैबन्दा फढी राबग्राही यहेको वाडा नॊ २ (८२० जना ) देखख 
सफैबन्दा कभ राबग्राही यहेको वाडा नॊ ५(३३५ जना ) भा साभाजीक सयुऺा फाऩतको यकभ र्वतयण गने 
फैकहरुको जानकायी मसप्रकाय उल्रेख गना सर्कन्छ ।  

क्र.सॊ फैंक बत्ता र्वतयण गने वडा जम्भा राबग्राही 
सॊतमा 

१ प्रब ुफैंक लर १ ७५७ 

२ प्राइभ कभखशामर फैंक २ ८२० 

३ प्राइभ कभखशामर फैंक ३ ६०८ 

४ लभतेयी र्वकाश फैंक ४ ८१२ 

५ भखुक्तनाथ लफकास फैंक ५ ३३५ 

६ कुभायी फैंक लर ६ ४१६ 

७ एन एभ फी फैंक ७ ७२० 

८ एन आइ लस एलसमा फैंक ८ ७२४ 



९ सप्तकोशी र्वकाश फैंक ९ ७७९ 

जम्भा   ५९७१ 

अन्तयसयकायी अखततमायी प्राप्त बएऩछी र्वतयण हनुे साभाखजक सयुऺा बत्ता फषाबयी चायवटा तै्रभालसकभा 
र्वतयण गरयएको लथमो । तै्रभालसक रुऩभा र्वतयण गरयएको साभाखजक सयुऺा फाऩतको यकभराइ मसप्रकाय 
रुऩभा याखखएको छ ।  

चैभासीक बत्ता यकभ राबग्राही सॊतमा 

ऩर्हरो 5,53,78,780 5,697 

दोस्रो 5,63,24,384 5,779 

तेस्रो 5,70,88,022 5,861 

चौथो ५,८४,६८,४३५ ५९७१ 

जम्भा २२,७२,५९,६२१  

 

व्मखक्तगत घटना दताा तथा अलबरेख  

उरााफायी नगयऩालरकारे २०७८ श्रावण १ देखख २०७९ असाय भसान्तसम्भभा घटना दताा ( जन्भ भतृ्म ु
फसाइसयाइ र्ववाह य सम्फन्ध लफच्छेद ) गयी यार्ष्डम जानसाॊखतमक त्माॊक व्मवस्थाऩनभा मोगदान ऩमुााएको छ 
। आ.व. २०७८/०७९ बयी जम्भा १७६७ फारफालरकाको जन्भ बएको लथमो बने ५०५ जनाको लनधन 
अलबरेख बएको लथमो । मसैगयी २०७८।०७९ भा नगयबयीभा ७४३ जनाको र्ववाह दताा अलबरेखभा 
प्रर्वष्टी बएको लथमो बने ७६ जनाको सम्फन्ध लफच्छेद अलबरेख बएको लथमो । आथॉक फषा २०७८।०७९ 



भा मस नगयऩालरकाफाट अन्मत्रतपा  ३८१ ऩरयवायका १२९७ जना फसाईसयी गएका लथए मसैगयी सोही 
आलथाक फषाभा मस नगयऩालरकाभा अन्मत्रका स्थानफाट ७३४ ऩरयवायका २४२१ जना फसाइसयी मस 
ऩालरका लबलत्रएको अलबरेख दताा बएको छ ।  

 आथॉक फषा २०७८।०७९  नगयऩालरकाको वाडा र्ऩच्छे बएका घटनाहरुको दताा अलबरेखन 
र्ववयणराइ मसप्रकाय प्रस्ततु गरयएको छ ।  

जन्भदताा 

वडा नॊ ऩरुुष भर्हरा जम्भा 

१ ११४ १०१ २१५ 

२ ११३ ९८ २११ 

३ ७६ ५२ १२८ 

४ १२३ ८९ २१२ 

५ ४७ ४४ ९१ 

६ ५८ ४६ १०४ 

७ ९९ १०१ २०० 

८ ७५ ६९ १४४ 

९ ८६ ७२ १५८ 

जम्भा 791 672 १४६३ 

 

भतृ्मदुताा 



वडा नॊ ऩरुुष भर्हरा जम्भा 

१ २८ २१ ४९ 

२ ४४ ३० ७४ 

३ ३४ १८ ५२ 

४ ३५ २८ ६३ 

५ २८ २० ४८ 

६ २१ २५ ४६ 

७ ३९ २६ ६५ 

८ ३० २८ ५८ 

९ ३१ २५ ५६ 

जम्भा २९० २२१ ५११ 

 

र्ववाह दताा 

वडा नॊ दताा सॊतमा 

१ ९६ 

२ ९० 

३ ५० 

४ ७२ 



५ ३१ 

६ ४४ 

७ ७५ 

८ ८० 

९ ७९ 

जम्भा ६१७ 

 

 

 मसैगयी सशात अनदुानको कामाक्रभ अन्तयगत मस ऩालरका स्थाऩना ऩवुा तथा स्थाऩना ऩश्चात घटना 
दताा र्कताफभा अलबरेखखकृत बएका  घटना य दताा र्कताफभा अलबरेखखकृत बएका ४९ हजाय 
त्माॊकराइ ऩणुा रुऩभा लडजीटाइजेसन गरयएको अवस्था छ । आ फ २०७८।०७९ भा सफै 
वडाहरुभा दताा खशर्वय सॊचारन गरय साभाखजक सयुऺा तथा ऩॊखजकयण सम्फन्धी अलबभखुखकयण 
कामाक्रभ सम्ऩन्न गरयएको लथमो ।  

 VES & SP MIS सॊचारन गना प्रत्मेक वडाभा डेस्कटऩ कम्मटुय र्प्रन्टय याउटय खरयद गयी र्वतयण 
गरयएको लथमो ।  

 साभाखजक सयुऺा तथा ऩॊखजकयण र्वबागको २०७८।०८।०१ को ऩरयऩत्रानसुाय कखम्तभा २ वटा 
एप एभ भा ६ भर्हना व्मखक्तगत घटना दताा साभाखजक सयुऺा कामाक्रभ य यार्ष्डम ऩरयचमऩत्र 
सम्फन्धी सूचना प्रशायण गनुा बनी लनदेशन बएफभोखजभ स्थानीम प्राइभ एप एभ य येलडमो सनुाखयीभा 
खजननर प्रशायण गरयएको लथमो ।  

 र्वबागरे ऩठाएको ऩत्रानसुाय  व्मखक्तगत घटना दताा सप्ताह फैशाख १ गतेदेखख ७ गतेसम्भ भनाउने 
सम्फन्धभा एप एभभा खजननर भाइर्कङ्ग य सम्ऩणुा साभदुार्मक र्वधारमभा र्वधाथॉ भापा त सन्देश 
प्रवाह गयाउन घटना दताा सम्फन्धी फ्रेक्श सभेत टाॉस गरयएको लथमो ।  

 

 

साभाखजक सयुऺा तथा ऩॊखजकयण शाखा अन्तयगत कामाक्रभको दौयानभा आएका चनुौती तथा लसकाइराइ 
मसप्रकाय सलभऺा फैठकभा प्रस्ततु गरयएको लथमो ।  



चनुौती तथा लसकाइ 

 सबायभा आउने सभस्माका कायण कर्हरेकाही सभमभा नै सेवा प्रवाह गना असभथा बएको, 
 सभम सभमभा साभाखजक सयुऺा बत्ता र्वतयणका रालग फैक तथा र्वखत्तम सॊस्था ऩरयवतान बएकारे 

सेवाग्राहीहरुभा अन्मौरता लसजाना बएको,  

 जन्भ भतृ्म ुर्ववाह तथा फसाइसयाइको घटनाराइ र्वकास लनभााण तथा नगयको मोजनासॉग सभावेश 
गना नसर्कएको  

सभस्मा सम्फोधनका रालग सझुाइएका सझुाफहरु  

 नगयको जनसाखतमक र्ववयणराई लडखजटर प्रोपाइर फनाई अद्यावलधक गनुा ऩने । 

 नगयऩालरकाको इन्टयनेटको ऺभता अलबवरृ्ि गनुा ऩने । 

 

सहकायी तथा सॊघसॊस्था  

 उरााफायी नगयऩालरकाभा आ फ २०७८।०७९ सहकायी सॊस्थाको हकभा १ वटा कृर्ष सहकायी 
सॊस्था दताा बएको छ । हारसम्भ दताा बएका सहकायी सॊस्थाको सॊतमा ४ यहेको छ ।  

 मसैगयी २०७८।०७९ भा १ वटा फहउुदेखश्मम सेवा सभाज सलभती नाभक सॊस्था दताा बएको 
अवस्था छ ।  

 

खरयद तथा सम्ऩती व्मवस्थाऩन शाखा  

नगयऩालरकाको खरयद तथा खजन्सी शाखाफाट नगयकामाऩालरकाराइ आफश्मक ऩने खरयद तथा खजन्सी 
साभानको खरयद ऩर्हचान देखख लरएय आफश्मक कागजातहरुको तमायी प्रकृमागत अलबरेख व्मवस्थाऩन जस्ता 
कामाहरु गदै आइएको छ । मसका अलतरयक्त नगयऩालरकाको खरयद तथा सम्ऩती व्मवस्थाऩन शाखाफाट 
फार्षाक खरयद मोजनाको लनभााण , र्वलबन्न शाखा उऩ-शाखा तथ वडा कामाारमहरुको भाग य लसपारयस को 
आधायभा कामाक्रभ सॊचारनको रालग आवश्मक ऩने खचा बएय जान ेतथा खचा बएय नजाने खजन्सी साभानहरु 
स्थानीम तथा फाह्य फजायफाट दययेट भाग गयी खरयद प्रकृमा अगाड फढाउनको रागी रागत अनभुान तमाय 
ऩानेदेखख लरएय खस्वकृत वार्षाक कामाक्रभ तथा फजेटको ऩरयलध लबत्र यर्ह र्वलबन्न शाखा उऩ -शाखाको भाग तथा 

लसपारयस अनसुाय सावाजलनक खरयद ऐन २०६३ , सावाजलनक खरयद लनमभावरी २०६४ एवॊ प्रचलरत 



काननुको अलधनभा यर्ह खरयद प्रकृमा अगाडी रगामतका कामाहरु गदै आइयहेको छ । मसका अलतरयक्त 
उक्त शाखाफाट आ.फ. ०७८/०७९ भा बएका कामाहरुराइ मसप्रकाय फुॉदागत रुऩभा प्रस्ततु गना सर्कन्छ ।  

 कामाारमभा खरयद गरयएका खचा बएय जान ेतथा खचा बएय नजान े खजन्सी भार साभानहरूको रगत 
चसु्त य दरुूस्त रूऩभा जलत फेरा जनु साभान हेना सर्कने अवस्थाभा याखखएको । 

 खजन्सी लनरयऺण सलभलत गठन गयी लनरयऺण प्रलतवेदन तमाय गरयएको । 

 कामाक्रभ सॊचारनको खशरखशराभा र्वलबन्न शाखा उऩ-शाखा तथा वडा कामाारमहरूफाट सभेत भाग 
बएका साभानहरू स्टोयभा भौज्दात यहेको अवस्थाभा सोर्ह ददन तथा खरयद गयी उऩरब्ध गयाउन ुऩने 
अवस्थाभा फजेटको अवस्था हेरय ऐन लनमभको ऩरयलध लबत्र यर्ह कामाारम प्रभखुको लनदेशन तथा 
खरयद सलभलतको लसपारयस अनसुाय कखम्तभा ३ देखख ७ ददन लबत्रभा उऩरब्ध गयाइएको । 

 कामाक्रभ सॊचारनको खशरखशराभा र्वलबन्न शाखा उऩ-शाखा तथा वडा कामाारमहरूफाट सभेत खरयद 
गरयएका खजन्सी साभानहरूको प्राप्त लफर बयऩाइहरूको आधायभा साभानको अवस्था हेयी खजन्सी 
दाखखरा गयी बकु्तानीको रागी आलथाक प्रशासन शाखाभा ऩठाउन ेगरयएको ।  

 घय जनगा तथा सवायी साधनहरुको र्ववयण अध्मावलधक गरय चसु्त य दरुुस्त रूऩभा याखखएको । 

 खचा बएय जान ेतथा खचा बएय नजाने साभाहरुको रगत छुट्टा छुटै्ट खजन्सी खाताभा भ.रे.लन.का. वाट 
जायी गरयएको ऩाम्स शतु्रभा प्रर्वष्ट गरयएको । 

 र्वऩद व्मवस्थाऩनको रालग आवश्मक ऩने साभाग्रीहरू को छुटै्ट रगत याख्न ेगरयएको । 

 र्वषमत शाखा उऩ-शाखा तथा वडा कामाारमको प्रमोजनभा यहेका खजन्सी साभाग्रीहरूको रगत छुट्टा 
छुटै्ट रूऩभा यात ने गरयएको ।  

 नगय प्रभखु / उऩ-प्रभखु / प्रभखु प्रशासर्कम अलधकृत तथा खरयद सलभलतको लनदेशनभा यर्ह राए 
अह्हामको काभकाज गने गरयएको ।  

नगयऩालरकाभा हारसम्भ चार ुतथा र्वलबन्न अवस्थाभा यहेको सवायी साधन, जनगा तथा बवन , अन्म भेखशनयी 
साभानको र्ववयणराइ मसप्रकाय प्रस्ततु गरयएको छ ।   

लस.नॊ. सवायी साधनको नाभ इकाइ ऩरयभाण अवस्था 

१ दभकर ( वारुण मन्त्र) थान १ चार ु



२ र्टप्ऩय थान १ चार ु

३ टेक्टय थान ३ १ थान लरराभ गने 
अवस्थाको 

४ फोरेयो खजऩ (ऩयुानो) थान १ चार ु

५ इसजु ुर्ऩकअऩ गाडी थान १ चार ु

६ पुटन र्ऩकअऩ गाडी थान १ चार ु

७ स्कार्ऩामो खजऩ(ऩयुानो) थान १ चार ु

८ एम्फरेुन्स थान १ चार ु

९ शव-वहान (ऩयुानो) थान १ चार ु

१० भोटयसाइकर (नमाॊ ऩयुानो) थान २२ चार ु

११ स्कुटय थान ३ चार ु

१२ साइकर थान १२ चार ु

१३ घखुम्त सौचारम थान १ लरराभ गने अवस्थाको 

 

लस.नॊ घयको र्ववयण स्थान तरा कोठा कैर्पमत 

१ न.ऩा.कामाारम बवन उराावायी-४ ३ ३४ नमाॊ 

२ न.ऩा.ऩयुानो बवन उराावायी-४ २ ५ ऩयुानो 

३ वडा नॊ. १ कामाारम बवन उराावायी-१ २ ९ नमाॊ 

४ आधायबतु स्वा.के. बवन उराावायी-१ १ ५ नमाॊ 

५ वडा नॊ. २ कामाारम बवन उराावायी-२ २ ९ नमाॊ 



६ आधायबतु स्वा.के. बवन उराावायी-२ १ ५ नमाॊ 

७ वडा नॊ. ५ कामाारम बवन उराावायी-५ २ ७ ऩयुानो 

८ आधायबतु स्वा.के. बवन उराावायी-५ १ ५ नमाॊ 

९ सॊमकु्त वडा कामाार बवन वडा नॊ. 
८ य ९ 

उराावायी -९ २ ७ ऩयुानो 

 

 

 

लस.नॊ जनगाको र्ववयण जनगा यहेको स्थान र्क.नॊ. ऺते्रपर प्रालप्त लभलत 

१ उराावायी फसऩाका  प्रमोजनको 
रालग खरयद गरयएको जनगा 

उराावायी वडा नॊ.-
६ 

७३, २५७,  

१८३६ 

२ र्वगाहा 
२३ कठ्ठा 

२०७३/०९/२२ 
२०७२/१२/०८ 

२०७५/०६/१८ 

२ वडा नॊ.५ वडा कामाारमको 
नाभको जनगा 

उराावायी वडा नॊ.-
५ 

६७५  ६७८ ३ कठ्ठा ५ 
धयु 

२०७४/११/२३ 

३ वडा नॊ.३ वडा कामाारमको 
नाभको जनगा 

उराावायी वडा नॊ.-
३ 

२२१ १ कठ्ठा 
१० धयु 

२०७६/२/३० 

४ वडा नॊ.१ वडा कामाारमको 
नाभको जनगा 

उराावायी वडा नॊ.-
१ 

२३९  ५७३ २ कठ्ठा 
१० धयु 

२०७६/१/०४ 

५ वडा नॊ.८ वडा कामाारमको 
नाभको जनगा 

उराावायी वडा नॊ.-
८ 

४४१ १० कठ्ठा 
१ धयु 

२०७६/७/१७ 

६ वडा नॊ.९ वडा कामाारमको 
नाभको जनगा 

उराावायी वडा नॊ.-
९ 

४५३, ४५१,४६१ ३ कठ्ठा  २०७३/०८/१७ 

७ वडा नॊ.६ वडा कामाारमको उराावायी वडा नॊ.- २५ २३७१ १ कठ्ठा २०७६/१२/०५ 



नाभको जनगा ६ १५ धयु ३ 
ऩाउ 

८ नगयऩालरका कामाारमको 
नाभभा यहेको जनगा 

उराावायी वडा नॊ.-
४ 

६०४ १० कठ्ठा २०४३/०४/१० 

९ रेण्डर्पल्डसाइडको 
प्रमोजनको रालग ऩर्हरे 
गा.र्व.स. रे खरयद गयेको 
जनगा 

उराावायी. वडा नॊ.-
४ 

१२७ १२८ १५५ 
१९९४  १९९६ 

२९ कठ्ठा 
१ धयु 

२०७०/०७/२५ 

१० वडा नॊ.२ वडा कामाारमको 
नाभको जनगा 

 उराावायी वडा नॊ.-
२ 

१५७  ४२५ ४ कठ्ठा 
२३ धयु 

२०७६/२/३० 

 

मसप्रकाय नगयको सभग्र खरयद व्मवस्थाऩनराइ न ै नेततृ्व प्रदान गयेको मस शाखारे फषाबयीभा काभको 
दौयानभा आइऩयेका चनुौती तथा सभाधानका उऩामहरुराइ फार्षाक सलभऺा प्रलतवेदनभा मसप्रकाय छरपरका 
रालग प्रस्ततु गयेको लथमो ।  

 वार्षाक खजन्सी लनरयऺणभा उल्रेख बए अनसुाय खचा बएय नजान ेप्रकृलतका ऩयुाना पलनाचय, भेखशनयी 
औजाय तथा सवायी साधनहरू फजेट अबावको कायणरे सभमभानै भभात सॊबाय गरय ऩनु: प्रमोगभा 
ल्माउन नसर्कएको । 

 खचा बएय नजाने प्रकृलतका खजन्सी खाताभा दाखखरा हनु छुट बएका ऩयुाना साभानहरूको खजन्सी 
खाताभा दाखखरा गयी भभात सम्बाय गयी ऩनु् प्रमोगभा ल्माउन ेएवॊ काभ नरानने खजन्सी साभानहरुको 
लरराभ, लफक्री कामाभा कामा फसेनी गने गरयएको  । 

 उराावायी नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र नगयऩालरकाको स्वालभत्वभा यहेको जनगाहरूको मर्कन र्ववयण 
सॊकरन गरयएता ऩलन हार सम्भ जनगाको साॊध लसभानाको घेयावाया गना नसर्कएको  ।  

 कामाारमभा भौज्दात यहेका खचा बएय नजान ेप्रकृलतका साभराभानहरु सम्फखन्धत लनकामहरुभा भाग 
बएको सभमभा जनशखक्त अबावको कायणरे ढुवानी गयी ऩमुााउन नसर्कएको ।  

 खजन्सी भारसाभानहरु भभात सॊबाय कामाका रालग मथोखचत फजेटको व्मवस्था हनुऩुने । 



 वार्षाक खजन्सी लनरयऺण प्रलतवेदनभा उल्रेख बए अनसुाय वषाको एक ऩटक भभात सॊबाय गरय ऩनु: 
प्रमोगभा ल्माउन नसर्कने प्रकृलतका सभानहरूराई फसेनी लरराभ, लफक्रीको कामा अगाडी फढाउन ुऩने 
। 

 भारऩोत तथा नार्ऩ कामाारमफाट जनगाको मथाथा नक्सा ल्माइ जनगाको साध लसभाना एर्कन गयी 
घेयावायाको ब्मफस्था गनुा ऩने । 

 ढुवानी गरय र्वलबन्न वडा कामाारम तथा स्वास््म सॊस्थाहरूभा साभान ऩरु् माउन ेप्रमोजनका रालग छुटै्ट 
सवायी साधन य जनसखक्तको व्मवस्थाऩन हनुऩुने । 

 खरयद तथा सम्ऩती ब्मफस्थाऩन शाखाभा काभ गने कभाचारयहरुको रालग सभम सभमभा ऩाम्स शतु्रको 
ऩनु्ताजर्क  तालरभको ब्मफस्था हनु ुऩने । 

 

 

खशऺा शाखा तथा तत्सॉग सम्फखन्धत कामाहरुको सलभऺागत र्ववयण  

६७.२८नगयऩालरकाको फार्षाक मोजना र्कताफभा सभावेश बएको मोजनाका रालग  खशऺा शाखाको 
भाध्मभफाट आ.फ 078/079 बयीभा रु.८१,८५,५०० (एकासी राख ऩचासी हजाय ऩाॉच सम)  फयाफयको 
यकभ र्वलनमोजन बएको लथमो बन े लनकासा बएको यकभ ५५०७६२९ (ऩच्ऩन्न राख सात हजाय छ सम 
उनन्तीस) यहेको लथमो। मसयी लनकाशा य र्वलनमोजनराइ आधाय भानेय र्वश्लषेण गदाा ६७.२८ प्रलतशत खचा 
बएको ऩाउन सर्कन्छ । मसैगयी शसात अनदुानतपा  रु .२२३४०९०००  (फाइस कयोड चौँतीस राख नब्फे 
हजाय) र्वलनमोजन बएकोभा १९६७८००२० (उन्नाइस कयोड सत्साठ्ठी राख असी हजाय फीस भात्र) लनकाशा 
बएको लथमो । मसराइ र्वश्लषेणात्भक रुऩभा व्मक्त गदाा ८८ प्रलतशत खचा बएको ऩाउन सर्कन्छ ।  

मसका अलतरयक्त खशऺा शाखारे मस आ.फ. भा देहामका कामाक्रभहरु सभेत सॊचारन गयेको लथमो जसराई 
मस प्रकाय उल्रेख गरयएको छ । 

 तोर्कएका र्वद्याथॉहरुको ददवा खाजाका रालग र्वद्यारमराई अनदुान कामाक्रभ र्वलबन्न लफधारमहरुभा 
सॊचारन गरयएको लथमो ।  जसका रालग रु.८७५६०००/-  (सतासी राख छऩन्न हजाय) र्वलनमोजन 
गरयएको लथमो । उक्त कामाक्रभभा रु  .५६८७९८७ (छऩन्न राख सतासी हजाय नौ सम सतासी) 
अथाात ६४.९६ प्रलतशत खचा बएको लथमो ।  



 र्वद्यारम सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन अनदुान कामाक्रभ अन्तयगत रु.२३९१०००/- (तेइस राख 
एकानब्फे हजाय) र्वलनमोजन बएकोभा रु  .१४४७०००  (चौध राख सड्चारीस हजाय) अथाात 
६०.५१ प्रलतशत खचा बएको लथमो ।  

 शैखऺक ऩहुॉच सलुनखश्चतता कामाक्रभ अन्तयगत ११६४०००/-  (एघाय राख चौसाठ्ठी हजाय) 
र्वलनमोजन बएकोभा रु  .७२३०००  (सात राख तेइस हजाय) अथाात ८९.४५ प्रलतशत खचा बएको 
लथमो । 

 र्वद्यारमभा शैखऺक गणुस्तय सदुृढीकयण एवॊ कामा सम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन अनदुान 
र्क्रमाकराऩ अन्तयगत रु. ८८,८७,०००/-  (अठासी राख सतासी हजाय) र्वलनमोजना बएकोभा  
७९५०००० (उनासी राख ऩचास हजाय) खचा बएको लथमो ।  

 साभदुार्मक र्वद्यारमका छात्राहरुराई सेनेटयी प्माड व्मवस्थाऩन र्क्रमाकराऩ अन्तयगत रु. 
२८६२०००/-  (अठ्ठाइस राख फैसाठ्ठी हजाय) र्वलनमोजन बएकोभा रु रु  .२४५७९८० (चौफीस 
राख सन्ताउन्न हजाय नौ सम असी) अथाात ८५.८० प्रलतशत खचा बएको अवस्था छ ।  

 प्रलत र्वद्याथॉ रागतका आधायभा खशऺण लसकाइ साभग्री एवभ ् कऺा आठको ऩयीऺा व्मवस्थाऩन 
अनदुान र्क्रमाकराऩ अन्तयगत रु.४४,६४,०००/-  (चवारीस राख चौसाठ्ठी हजाय) र्वलनमोजन 
बएकोभा  .४२१२७०० (फमारीस राख फाह्र हजाय सात सम) अथाात खचा बएको लथमो ।  

 सावाजलनक र्वद्यारमभा अध्ममनयत र्वद्याथॉहरुका रालग छात्रवखृत्त  र्क्रमाकराऩ अन्तयगत उरााफायी 
नगयऩालरकाको फार्षाक फजेटफाट रु रु.२६,६९,०००/- (छब्फीस राख उनन्सत्तयी हजाय) र्वलनमोजन 
बएको भध्मे रु १४३३८०० (चौध राख तेत्तीस हजाय आठ सम) खचा बएको अथाात जम्भा खचा 
यकभको ५३.७२ प्रलतशत खचा बएको अवस्था छ ।  

 सावाजलनक र्वद्यारमभा अध्ममनयत र्वद्याथॉहरुका रालग लनशलु्क ऩाठ्यऩसु्तक र्क्रमाकराऩ अन्तयगत 
नगयऩालरकाको फार्षाक मोजनाफाट रु. ५२,५०,०००/- (फाउन्न राख ऩचास हजाय) र्वलनमोजन 
बएकोभा नगयऩालरकाभा आ.फ. २०७८/०७९ भा ४३६८२५७ (लत्रचारीस राख अड्साठ्ठी हजाय 
दईु सम सन्ताउन्न) अथाात ८३.२० प्रलतशत लनकाशा बएङ्को अवस्था अद्यावलधक छ ।  

 गखणत,अॊग्रजेी य र्वऻान र्वषमभा खशऺण सहमोग अनदुान आधायबतू तह कऺा(६-८) र्क्रमाकराऩ 
अन्तयगत उरााफायी नगयऩालरकाको वार्षाक र्वलनमोखजत फजेट अन्तयगत रु र्वलनमोजन बएकोभा आ.फ. 
२०७८/०७९ भा रु लनकाशा बएको रेखा र्ववयणको प्रगती प्रलतवेदनफाट ऩरु्ष्ट हनु्छ ।  

 GPE सहमोगभा कोलबड १९ कायण उत्ऩन्न ऩरयखस्थलतभा लसकाइ सहजीकयणका रालग शैखऺक कामाक्रभ 
अन्तयगतको र्क्रमाकराऩभा नगयऩालरकाको फार्षाक मोजनाको नेऩार सयकाय शसता अनदुान 
खशषाकफाट रु रु.४,०००००/- (चाय राख) र्वलनमोजन बएकोभा आ.फ. २०७८/०७९ बरयभा रु 



.९४४९४ (चौयानब्फे हजाय चाय सम चौयानब्फे) लनकाशा बइ जम्भा र्वलनमोखजत फजेटको २३.६२ 
प्रलतशत खचा बएको प्रगलत र्ववयण ऩेश गरयएको छ ।  

 केन्द्रफाट छनौट बएका नभूना र्वद्यारम,र्वषेश र्वद्यारमको क्रभागत बवन लनभााण तथा कऺा ११ 
स्तयोन्नलत प्रार्वलधक धाय र्वद्यारमको ल्माव व्मवस्थाऩन अनदुान र्क्रमाकराऩ अन्तयगत नगयऩालरकाको 
शसता अनदुान खशषाकफाट रु १,४०,०००००/- (एक कयोड चारीस राख) र्वलनमोजन बएकोभा रु 
रु.१३९९९६९८/- (एक कयोड उनन्चारीस राख उनन्सम हजाय छ सम अन्ठानब्फे) अथाात जम्भा 
र्वलनमोखजत फजेटभध्मे ९९.९९ लनकाशा बएको प्रगलतभरुक त्माॊक अद्यावलधक छ ।  

 मसैगयी याष्डऩलत शैखऺक सधुाय कामाक्रभ बवन तथा आइलसटी र्क्रमाकराऩको रालग नगयऩालरकाको 
शसता अनदुानभध्मेफाट फार्षाक र्वलनमोखजत यकभ २२४००००० (दईु कयोड चौफीस राख भात्र) 
यहेकोभा सोही फभोखजभको यकभ लनकाशा बइ खचा प्रलतशत १०० न ै कामभ हनु आएको प्रगती 
सूचक अद्यावलधक छ ।  

 मसका अलतरयक्त आ.फ.२०७८/०७९ भा कामान्वमन बएका अन्म गलतर्वधीहरुभा मस 
नगयऩालरकालबत्र सञ्चालरत साभदुार्मक र्वद्यारमहरुभा रयक्त यहेका दयफन्दीहरुभा र्वऻाऩन अनभुलत 
प्रदान गरय कयाय तथा लनजीभा खशऺक,कभाचायी लनमकु्त गरयएको ,दयफन्दी लभरान तथा व्मवस्थाऩनको 
काभ गरयएको ,सभम-सभमभा र्वद्यारमको अनगुभन गरय ऩषृ्ठऩोषण प्रदान गरयएको ,साभदुार्मक 
र्वद्यारमका छात्राहरुराई लनशलु्क रुऩभा प्रदान गरयने सेनेटयी प्माड व्मवस्थाऩनको कामाभा 
सहजीकयण गरयएको साभदुार्मक र्वद्यारमभा अध्माऩनयत स्थामी खशऺकहरुको तरवी प्रलतवेदन यार्ष्डम 
र्कताफखाना (खशऺक) फाट ऩारयत गयेय ल्माइएको ,खशऺा तथा भानवस्रोत र्वकास केन्द्र तथा खशऺा 
र्वकास तथा सभन्वम इकाइफाट ऩरयऩत्र बएका सूचना तथा भाग फभोखजभका र्ववयणहरु सभमभा न ै
उऩरब्ध गयाइएको ,साभदुार्मक र्वद्यारमभा अध्माऩनयत स्थामी खशऺकहरुको कामा सम्ऩादन 
भूल्माॊकन लनमभानसुाय बए नबएको रुज ु गरय खशऺा र्वकास तथा सभन्वम इकाइभा ऩठाइएको 
साभदुार्मक र्वद्यारमभा कामायत खशऺक तथा कभाचायीहरुको सम्ऩखत्त र्ववयण खशऺा र्वकास तथा 
सभन्वम इकाइ भोयङभा ऩठाइएको ,याष्डऩलत शैखऺक सधुाय कामाक्रभफाट ऩयेका कामाक्रभहरुराई 
कामाान्वमन गयी र्वद्यारमको खाताभा यकभ लनकासा गरयएको जस्ता उऩरब्धीभरुक र्क्रमाकराऩराइ 
उल्रेख गना सर्कन्छ ।  

स्वास््म शाखा  

आलथाक फषा 2078/079 बयीभा नगयऩालरकाको चार ु तथा ऩखुजगत फजेट तथा शसात अनदुानफाट तम 
गरयएका कामाक्रभहरु अन्तयगत स्वास््म शाखारे भहाभायी  लनमन्त्रण गने  तथा लनमलभत प्रकृलतका 
कामाक्रभहरु सॊचारन गयेको लथमो । मसैगयी मसै ऺेत्रअन्तयगत आमवेुददाक तथा अन्म चेतनाभरुक कामाक्रभ 



सभेत  सॉचारन गरयएको लथमो ।कुर ७१७०७ जनसॊतमा यहको तथा १५देखख ४९ फषा उभेय सभहुका 
भालनसको सॊतमा अलधक यहेको  मस उराफायी नगयऺेत्रलबत्रको उभेयगत जनसॊतमाराइ मसप्रकाय स्वास््म 
रक्ष्मीत जनसॊतमा बनेय वलगाकृत गना सर्कन्छ ।  

रखऺत सभूह जनसॊतमा 

कूर जनसॊतमा 71707 

१ फषा भलुनका फारफालरका (०—११ भर्हना) 1103 

२ फषा भलुनका फारफालरका (०—२३ भर्हना) 2204 

१२—२३ भर्हनाका फारफालरका 1100 

६—५९ भर्हनाका फारफालरका 5105 

१२—५९ भर्हनाका फारफालरका ४५५४ 

५ फषा भलुनका फारफालरका 5667 

१५—४९ फषा सम्भका भर्हरा २११६२ 

१५—४९ फषा सम्भका लफफार्हत भर्हरा १७३५० 

अनभुालनत गबावलत भर्हरा १३०५ 

अनभुालनत जीर्वत जन्भ ११०६ 

 

मसैगयी भालथ उल्रेखखत उभेयगत जनसॊतमाको स्वास््म खस्थतीराइ सॊवोधन गना नगयऩालरकाको तेरयज लबत्र 
यहने गयी मसप्रकायको जनशखक्तराइ नगयऩालरकारे आफ 2078/079 भा ऩरयचारन गयेको लथमो ।  

रखऺत सभूह सॊतमा 

सयकायी अस्ऩतार (शैय्मा अनसुाय) १ 



प्राथलभक स्वास््म केन्द्र ० 

स्वास््म चौकी १ 

आधायबतू÷सहयी स्वास््म केन्द्र  ७ 

नगय अस्ऩतार ० 

साभदुार्मक स्वास््म ईकाइ ० 

गाउॉघय खक्रलनक ५ 

खोऩ खक्रलनक १५ 

लनजी तथा गैय सयकायी अस्ऩतार २ 

भर्हरा स्वास््म स्वमॊ सेर्वका २१ 

 

 

ऩशऩुन्छी र्वकास शाखा  

उरााफायी नगयऩालरको ऩशऩुन्छी र्वकास शाखारे आ.फ. 2078/079 भा नगयको चार ु तथा ऩखुजगत 
फजेटका कामाक्रभहरु  मसैगयी नेऩार तथा प्रदेश सयकायको शसता अनदुानको कामाक्रभहरु सावाजलनक खरयद 
ऐन तथा लनमभावरी मसैगयी नगयफाट ऩारयत लफलबन्न कामार्वधीको ऩरयधीभा यहेय सॊचारन गयेको लथमो । मस 
शाखाफाट कामाक्रभ सम्ऩन्न गनाराइ सफबन्दा ऩर्हरा त्माॊर्कम आॉकडाभा यहेय कामाक्रभ सॊचारन गनुा 
शे्रमस्कय हनुे बएकारे देहामको भात्राभा ऩश ुतथा ऩन्छीको सतमा यहेको कुया शाखाको प्रगलत र्ववयणफाट 
थाहा हनु्छ ।  

ऩशऩुन्छी त्माॊक् 

 गाई् २१२४६ 

 बैसी ४२५३ 

 फाख्ा् १९७७२ 



 फॊगयु् ९३०५ 

 कुखुया् ३५३६७ 

 टकक् ४५७६ 

 हास् ६१७९ 

 कुकुय् २०३४ 

 खयामो् ७३६ 

उरााफायी नगयऩालरका ऩशऩुन्छी लफकास शाखाभा आ फ ०७८/०७९ भा व्मवसार्मक ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म 
पभाहरुको दताा/सखुचकृत लफफयणराइ मसप्रका प्रस्ततु गना सर्कन्छ ।  

 गाई् ५२ 

 बैसी् २  

 फाख्ा् ३८ 

 फॊगयु् ३२ 

 कुखुया/हास टकक्  ८ 

 भाछा् २७ 

 ऩशऩुारन सभहु/सलभलत् २८ 

 दनुध उत्ऩादक कृर्ष सहकायी सॊस्था् १ 

मसैगयी मस ऩशऩुन्छी र्वकास शाखाफाट सॊचालरत लफलबन्न कामाक्रभहरु तथा उक्त कामाक्रभफाट राबाखन्वत 
ऩरयवाय सॊतमा तथा ऩशऩुन्छीको सतमात्भक र्ववयण ऩलन नगयऩालरकाको ऩशऩुन्छी र्वकास बावी यणलनती तम 
गना एक भहत्वऩणुा साधन हो । मसराइ ऩलन प्रगती प्रलतवेदनभा सभावेश गनुा जामज हनुे देखखन्छ ।  

योग लनयोधक खोऩ कामाक्रभ  

खोयेत खोऩ  ९५२५ 

स्वाइन र्पफय खोऩ ५८२० 



एच एस लफ क्य ुखोऩ  ४००० 

र्ऩर्ऩआय खोऩ  ६६५५ 
येलफज खोऩ  २६८ 
हारसम्भको कुर खोऩ  २६२६८ 
राबाखन्वत ऩरयवाय भर्हरा १०९४ ऩरुुष १५०५ 

दलरत २२१ जनजालत १२४७ य अन्म ११३१ 
व्मवसार्मक ऩश ुऩारन पभाहरु  १७३ 
 

कृलत्रभ गबााधान कामाक्रभ प्रगती र्ववयण  

गाइ सॊतमा  १००० 

बैसी सॊतमा  ५५ 

फाख्ा सॊतमा  ७ 

कुर जम्भा कृ ग सॊतमा  १०६२ 
राबाखन्वत ऩरयवाय सॊतमा  भर्हरा २३१ ऩरुुष ८३१  

दलरत २९ जनजालत १९८ य अन्म ८३५ 
 

ऩशसेुवा प्रसाय कामाक्रभ  

खोऩ प्रगती  १५० वटा कुकुय / लफयारो  

राबाखन्वत ऩरयवाय  भर्हरा ३४ ऩरुुष ११६  

दलरत १३ जनजालत ५८ य अन्म ७९ 

 

 

ऩश ुआहाया कामाक्रभ  अन्तयगत सॊचार गरयएका कामाक्रभ अन्तयगत घाॉसतथा अन्म ऩशआुहाय र्वतयण य 
र्वकास कामाक्रभ सॊचारन गरयएको लथमो । जसराइ देहामफभोखजभको तलरकाफाट प्रस्ततु गना सर्कन्छ । 

र्हउॉदे घास लफउ लफतयण  ४६५ ऩरयवाय राबाखन्वत  

र्टमोसेन्टी सडुान २६८ ऩरयवाय राबाखन्वत  

म ुएभ फी खरयद र्वतयण  ६५ ऩरयवाय राबाखन्वत  
फहफुर्षाम घाॉसको सेटस खस्रऩ गाज 
र्वतयण  

७३ ऩरयवाय राबाखन्वत 

फहफुर्षाम घाॉसको र्वउ लफतयण  ९७ ऩरयवाय राबाखन्वत 



डारेघाॉसको लफरुवा र्वतयण  १२८ ऩरयवाय राबाखन्वत 
 

ऩशऩुन्छी लफभारे कृषकराइ आइऩने बर्वतव्मफाट केर्ह हदसम्भ बएऩलन याहत ददने तथा व्मवसामको 
सलुनखश्चतताको आधाय तमाय गने बएकारे    भतृ्म ुलफभा लसपारयस  

लसपारयस सॊतमा जम्भा ९० वटा (गाइबैसी फॊगयु फाख्ा तथा कुखुया) 

रागत साझेदायीभा गोठ सधुाय कामाक्रभभाफाट  

 गाइबैसी तपा को खोय फनाएको पभाहरु ३ वटा  

 फाख्ाको तपा को खोय फनाएको पभाहरु जम्भा २ वटा  

 रेमसा कुखुयाको पभा १ वटा  

 फॊगयु पभा ५ वटा  

 भाछा स्टक टेंकी लनभााण सहमोग ३ स्थानभा 

फैदेखशक योजगायफाट पकेका मवुा रखक्ष्मत कामाक्रभ ऩशऩुन्छी भत्स्म व्मवसाम प्रविान सहमोग कामाक्रभ 

रक्ष्म १५ 

भाग लनवेदन १२ 

छनौट  १० 

प्रगती  ८ 

 

रागत साझेदायीभा सॊचालरत कामाक्रभहरु य प्रगतीहरु    

सभखशामर ऩम्ऩ र्वतयण  ६  

ग्रासकटय र्वतयण  ६ 

च्माऩकटय र्वतयण  १२ 

टकक चल्रा र्वतयण  ८८८ 

काउ म्माट र्वतयण  १०० 

भहाजार र्वतयण  ५ 
 

ऩशऩुन्छी शाखाफाट सॊचालरत अन्म कामाक्रभहरु तथा प्रगती र्ववयण  

साझेदायीभा भास ु ऩसर सधुाय रक्ष्म ४  प्रगती २ 



कामाक्रभ  

साझेदायीभा दधु डेयी ऩसर सधुाय 
कामाक्रभ  

२ २ 

खजउदो भाछा ऩसर सधुाय  २ ० 

साभदुार्मक कुकुय फन्ध्माकयण 
खशर्वय  

उल्रेख नबएको  १४३ 

ऩयखजवी लनमन्त्रण कामाक्रभ तथा 
फाॉझोऩन न्मलुनकयण औषधी 
र्वतयण कामाक्रभ  

 ६५ ऩरयवाय 

उत्कृष्ट ऩशऩुन्छी ऩारक कृषक 
सम्भालनत  

उल्रेख नबएको  ६ (गाइबैसी फाख्ा फॊगयु भत्स्म 
कुखुया य घाॉसखेती लफधातपा ) 

सॊघीम शसात अनदुान अन्तयगत  

फाख्ाऩकेट र्वकास कामाक्रभ  
७६ वटा फाख्ा 
५ वटा फोका 
१८ च्माऩकटय 

३८ डुॉढ खरयद 

८१ फाखाको लफभा  

फाख्ा तालरभ १ ददने  

ऩयखजवी लनमन्त्रण १ प्माकेज 

फहफुषे घाॉस २००० 

१९ ऩरयवाय कृषक राबाखन्वत 

फाख्ा ऩकेट कामाक्रभको लनयन्तयता पभा घेयाफाया ८३७५ वगा र्पट 

डडु खरयद ३३ 

ग्रास कटय २ 

हातेठेरा गाडी ३ 

फाख्ाऩारन तालरभ १ ददने  

३६ कृषक ऩरयवाय राबाखन्वत 

 

ऩशऩुन्छी सेवा शाखारे कामाक्रभ सॊचारनको दौयानभा बोगेका तथा अनबुतु गयेका चनुौलत तथा सभस्माराइ 
मसप्रकाय उल्रेखन गना सर्कन्छ  

 दयफन्दी अनसुाय कभाचायी नहनु ु

 कोलबड १९को भहाभायी तथा ऩशऩुन्छी ऺेत्रभा मसरे ऩायेको प्रबाफ 

 स्थानीम तहको चनुाव तथा कामाक्रभको अप्रबावकारयता  

 टेन्डय प्रकृमाराइ नफझु्दा तथा खरयद ब्मफस्थाऩन सम्फन्धी तालरभ प्राप्त नहुॉदा कृषकराइ 
आफश्मकता ऩयेको फेराभा तथा सर्ह सभमभा साभान प्राप्त गना नसकेको  



 कामाक्रभको सॊबाव्मता नबएको स्थानभा भाग लनवेदन प्राप्त बएको र्वतरयत अनदुानको प्रबावकायी 
अनगुभन गरयनऩुने  

 शाखा कामारमको कम्ऩाउन्ड गर्हयो तथा बवन लनभााण ऩणुा नहनु ुसेवा प्रवाहभा असहजता  

 सभमानसुाय शाखाराइ सचुना प्रर्वधी अनकुुर फनाउन नसक्न ु 

 नगयऩालरका कामारम अन्तयगतका अन्तय शाखा कामाक्रभ सॊचारन सभन्वम सहजीकयण प्रबावकायी हनु नसक्न ु 

 

खानऩेानी सेवाभा नागरयकको ऩहचु् 

मस नगयऺेत्रका सम्ऩूणा वडाका नागरयकराई स्वच्छ खानेऩानीको ऩहचु य सेवा ऩमुााउन उरााफायी खानेऩानी 
उऩबोक्ता तथा सयसपाई सॊस्थारे मोजनाफि ढॊगरे सेवा र्वस्ताय गदै आएको छ । सॊस्थाफाट प्राप्त प्रगलत 
प्रलतवेदनभा उल्रेख बए फभोखजभ उरााफायी नगयऺेत्रभा आ.व २०७८।०७९ भा खानेऩानी सेवाको ऺेत्रभा 
बएको कामाको सॊखऺप्त र्ववयण मसप्रकाय छ । 

 आ.फ. ०७७÷०७८ सम्भभा जम्भा ४९०२ धाया जडान बएकोभा आ.फ. ०७८÷०७९ को 
अन्त्मसम्भभा थऩ ६२३ धाया जडान गने कामा सम्ऩन्न गयी हार सॊस्थाको धाया जडान सॊतमा 
५५२५ ऩ¥ुमाउन सपर बएको ।   

 गत फषा २४७.६०१ र्क.लभ. ऩाइऩराइन र्वस्ताय बइसकेकोभा मस आ.फ. भा उऩबोक्तको 
भागको अनऩुातभा वडा नॊ. १,४,५,६,७,८ य ९ को र्वलबन्न ठाॉउभा गयी ८२८५ लभ. 
ऩाइऩराइन र्वस्ताय गरयएको य हारसम्भ सॊस्थाको ऩाइऩराइन २५५.८८६ र्क.लभ. र्वस्ताय 
बइसकेको ।   

 ऩानीको गणुस्तयको अवस्थाको फायेभा उऩबोक्ताहरुराई जानकायी गयाउनको रालग आफ्नै 
कामाारमभा  यहेको प्रमोगशाराफाट ऩानी ऩरयऺण गयी रयऩोटा उऩबोक्ताहरुरे देख्ने गयी भहशरु 
काउण्टयको अगालड लनमलभत रुऩभा याख्न े गरयएको छ साथै मसै प्रलतवेदनको अन्त्मभा ऩानी 
ऩरयऺण रयऩोटा सभेत प्रस्ततु  गरयएको छ ।   

 प्रर्वलधको र्वकास सॉगै उऩबोक्ताहरुको सभम य ऩैसाको फचतराई भध्मनजय गदै थऩ अनराइन 
भहशरु  बूक्तानीका भाध्मभको व्मवस्था गरयएको छ ।   

 सॊस्थाको सभग्र जानकायीराई सभेटी उरााफायी खानेऩानी नाभक भोवाइर एखप्रकेशन तमाय गयी 
सञ्चारन गरयएको छ । उऩबोक्ताहरुरे एक ऩटक धाया जडान गरयसकेऩलछ आफ्नो भोवाइफाट 
एप्रीकेशन  डाउनरोड गयी सॊस्थाको फायेभा जानकायी लरन, गनुासो तथा अन्म सम्ऩूणा कायोफाय 
घयफाटै गना सर्कने व्मवस्था लभराइएको छ ।  



मसप्रकाय उरााफायी नगयऺेत्रभा स्वच्छ खानेऩानीको ऩहचु ऩमुााउन ेसेवा र्वस्तायका क्रभभा देखखएका सभस्मा य 
चनुौलतहरुराई प्रस्ततु गदै सभस्मा सभाधानाथा ऩहर गरयन ुऩने व्महोया सझुाएको छ ।  

 चौथो ग्रालभण खानेऩानी आमोजना (२०५८) फाट सरुु हुॉदाका फखतभा जडान तथा लनभााण 
बएका माखन्त्रक तथा बौलतक साभानको आम ुसर्कॉ दै गएको य त्मस्ता सॊयचनाको ऩरयवतान गयी 
सेवाराई  लनयन्तयता ददन चनुौलत यहेको छ ।   

 उरााफायीको भतुम सडक फक्राह देखख भावा खोरा सम्भ य हाटखोरा देखख दखऺण फयगालछ 
सम्भ ऩाइऩहरु सडकभलुन लथखचएकोरे सधुाय र्वस्तायको मोजना तमाय गयी कामाान्वमन गनुाऩने 
लनकै चनुौलतको लफषम यहेको ।   

 सडकको दफैुतपा  भाटो ऩयुाईरे य घय अगालडको आॉगन ऩयुाइरे गदाा साथै जे.लस.र्व. हरुको 
लफना जानकायी अव्मवखस्थत प्रमोगरे पुटाएको ऩाइऩ भभात गने कामा लनकै चनुौतीऩूणा यहेको ।   

 उरााफायी नगयऩालरकाको बौगोलरक सॊयचना ऩरयवतान हुॉदा थर्ऩएका बूगोरहरुभा घयहरु ऩातरो 
बएकोरे ऩाइऩराइन र्वस्ताय गने कामा लनकै चनुौलतऩूणा बएको ।   

 एलसमन हाइवे लनभााणको प्रर्क्रमा सरुु हनुे बएकोरे फाटोको दवैुतपा  ऩने ऩाइऩराइनको सॊयऺण 
गनुा चनैुलतऩूणा यहेको ।  

  

याजश्व शाखा  

नगय कामाऩालरकाको कामारमभा एउटा य सफै नौ वटै वाडा कामारमको ऩरयसयभा यहेका नौ वटा गरय जम्भा 
१० वटा याजश्व सॊकरन काउन्टयफाट नगयऩालरकाको आन्तरयक याजश्व सॊकरन गने व्मवस्था लभराइएको 
उरााफायी नगयऩालरकाको आ.फ.2078/079 भा सॊकलरत याजश्वको झरकराइ मसप्रकाय प्रस्ततु गरयन्छ ।  

 आ.फ.2078/079 को आन्तरयक आमको अनभुान रु ४६३०१५००  

 आ.फ.2078/079 को मथाथा आम रु ४६८७१६१०.११ 

 प्रगलत प्रलतशत १०१.२३ 

 फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हनुे आमको अनभुान रु २४३२५००० 

 फाॉडपाॉडफाट प्राप्त बएको मथाथा आम रु ३४३०८३०४.०१ 

 प्रगलत प्रलतशत १४१.०४ 

मसप्रकाय प्रऺेऩण य मथाथा रुऩभा सॊकरन बएको आमको र्वस्तलृतकयणराइ मसप्रकाय तालरकाफाट अझ प्रस्ट 
ऩाना सर्कन्छ ।  



लस. नॊ. खशषाक नॊ. आम खशषाक २०७७/७८ २०७८/७९ 

१ ११३१३ सम्ऩखत्त कय ३२७४७७५.७४ ४००८१७६.७५ 

२ ११३१४ बलुभकय ८२२१८०५.५७ ६३४२६५१.०२ 

३ ११३२१ घयवहार कय ४०९२५२०.३९ ३३२८८०५.२६ 

४ ११३२२ वहार र्वयौटी कय १७१५२१६.६० २२२६७८४.५४ 

५ ११४५१ सवायी साधन कय (साना 
सवायी) 

३६५०.०० ३१२००. 

६ ११४५२ ऩूवााधाय सेवा शलु्क 
(सडक तपा ) 

१६१५५००.०० २४७७९६५. 

७ ११४७९ अन्म भनोयञ्जन कय १४५९०.०० २६००. 

८ ११६१९ अन्म कय ४०.०० ५८५०. 

९ १४२१३ 
अन्म र्वक्री फाट प्राप्त 
यकभ १८६००१०.०० १८७५०. 

१० १४२१८ र्वद्यतु सेवा शलु्क ०.०० ५०६०. 

११ १४२१९ अन्म सेवा शलु्क ९२०.०० १८१०. 

१२ १४२२१ न्मार्मक दस्तयु १५९५०.०० १५९००. 

१३ १४२२४ ऩरयऺा शलु्क ०.०० १६५०००. 

१४ १४२२९ 
अन्म प्रशासलनक सेवा 
शलु्क १३९०.०० ९९३६०४.४९ 

१५ १४२४२ नक्शाऩास दस्तयु ४३६७३९०.५८ ४५०६३१९.२५ 

१६ १४२४३ लसपारयस दस्तयु ७९१५११०.०० ८४९८१६९. 



१७ १४२४४ 
ब्मखक्तगत घटना दताा 
दस्तयु १०९७१०.०० ८५०४५५. 

१८ १४२४५ नाता प्रभाखणत दस्तयु २५१६८०.०० ३६०३२९.१२ 

१९ १४२४९ अन्म दस्तयु ३२५७९८६.३० ५५२३२०८.३२ 

२० १४२५३ 
व्मवसाम यखजषे्टसन 
दस्तयु ८७५४३०.०० २१०३१३५.६ 

२१ १४३११ 
न्मार्मक दण्ड जरयवाना 
य जपत ०.०० ५५४००. 

२२ १४३१२ 
प्रशासलनक दण्ड 
जरयवाना य जपत १९३६१०.५६ १२१८४७.०९ 

२३ १४५२९ अन्म याजश्व ०.०० १६४०.२१ 

२४ १४६११ ब्मवसाम कय ७२३३५५१.७१ ४९०४९६५. 

२५ १५१११ वेरुज ु २७९६३६४.०० ३२१९८४.४६ 

 

र्वऩद व्मवस्थाऩन तपा  

नगयऩालरकाको र्वऩद व्मवस्थाऩन रगामतका आकखस्भक व्मवस्थाऩनका रालग एक र्वऩद व्मवस्थाऩन कोष 
खडा गरयएको छ । जसको सॊचारनका रालग एक कामार्वधी न ैतमाय गरय कामाक्रभहरु कामान्वमन गरयदै 
आइएको छ । नगय ऺेत्रभा लफशेष गरय आगरागी हात्तीरे ऺलत ऩमुााएको आॉलधहयुी अलसनाऩानी, वाढी) 
र्ऩलडतराई याहात र्वतयण, खोरा च्मानराइज, ऩाइलरङ, खोरार्कनायभा स्ऩय लनभााण, र्वऩदफाट बएको य हनु 
सक्ने अन्म ऺलत न्मूलनकयण सम्वखन्ध कामाका साथै कोलबड लनमन्त्रण य आइसोरेसन सॊचारन जस्ता 
र्वऩदजन्म ऺेत्रभा मस कोषफाट खखचान ेगरयएको छ । आफ 2078/079 भा र्वऩद व्मवस्थाऩन कोषको 
रालग रु १९११६०४३.६३ र्वलनमोजन बएकोभा ८३.८१ प्रलतशत खचा अथाात रु १६०२१२६७ खचा 
बएको ऩाइएको छ । मसैगयी र्व.स. 2077/12/09 देखख हारसम्भ फारुण मन्त्रफाट आगरागी 
लनमन्त्रणको रालग प्रदान गरयएकोभा गत आ.फ बयीभा उरााफायी नगयऺेत्रबरयभा ३२ वटा स्थानभा य उरााफायी 
नगयऺेत्रफार्हय ३३ वटा स्थानभा सेवा प्रदान गरयएको अवस्था छ ।  



आव २078/079 बरयभा घटेका र्वऩदका घटनाहरुभा याहत र्वतयण गरयएको खशषाकगत र्ववयण मसप्रकाय 
छ ।  

लस.नॊ. र्वऩदको प्रकाय र्ऩलडतको सॊतमा याहात यकभ कैर्पमत 

१ हात्ती आतॊक १३ 75000.00   

२ हावाहयुीफाट ऺलत १९ 145000.00   

३ फाढी र्ऩर्ढत ४७ 321000.00   

४ अलसना र्ऩर्ढत १२६ 724825.00   

५ आगरागी र्ऩर्ढत ५ 42000.00   

६ चट्याङ्ग र्ऩर्ढत १ 8000.00   

   जम्भा    १३१५८२५.००   

 

प्रशासन उऩशाखा 

जम्भा १४५ जनाको दयफन्दी यहेको उरााफायी नगयऩालरकाभा कामायत कभाचायी सॊतमा १२६ यहेको छ बने 
जहाॉ स्थामी कभाचायीको सॊतमा ६० य कयायका कभाचायीको सॊतमा ६६ यहेको छ । सलभऺा प्रलतवेदन 
/गरयएको फषा आफ. 2078/079 भा नगयसबा लनमलभत १ ऩटक सम्ऩन्न बमो बन ेआ.फ. बरयभा जम्भा 
१३ ऩटक कामाऩालरका फैठको फसेको अवस्था छ ।  

 कामााऩालरका तथा नगयसबाफाट नगयऩालरकाको अलधकायऺेत्रका लफषमभा र्वलबन्न काननु लनभााण बइ 
काननु फभोखजभ कामासम्ऩादन हुॉदै आएकोभा अर्हरेसम्भ देहाम अनसुायका ऐन आचायसॊर्हता लनदेखशका कामार्वधी 
लनमभावरी गयी जम्भा ५८ वटा काननु लनभााण बएको छ ।  

काननु सॊतमा  

ऐन  २० 

आचायसॊर्हता  १ 

लनदेखशका  ४ 



कामार्वधी  २७ 
लनमभावरी  ६ 
जम्भा  ५८ 
 

मसैगयी सलभऺा प्रलतवेदन तमाय ऩारयएको अवधीसम्भ कभाचायीराइ E-Bid सम्फन्धी तालरभ सॊचारन गरयएको प्रार्वलधक 
कभाचायीहरुराई सबे, योड लडजाइन, रागत इर्ष्टभेट तमायी, टोटर स्टेशन सम्फन्धी तालरभ ददइएको प्रार्वलधक 
कभाचायीहरुको ऺभता र्वकासका रालग GIS सम्फन्धी तालरभ ददइएको सम्ऩूणा कभाचायीहरुराई स्वमभ ् र्वकास (Self 

Development) सम्फन्धी तालरभ प्रदान गरय ऺभता र्वकास गनेतपा  कामाहरु बएको अवस्था छ ।  

  मसयी नगयऩालरकाको सभग्र प्रशासन सॊचारनको कामार्ववयण प्राप्त मस प्रशासन शाखारे फार्षाक कामाक्रभ तथा 
कामाहरु सॊचारन गदाा अनबुव गयेका प्रभखु सझुाफ तथा सभाधानाथा उऩामहरु मसप्रकाय ऩेश गरयएको छ ।  

क्र.स. प्रभखु सभस्मा सभस्मा सभाधानाथा सझुावहरु 

१. प्रार्वलधक जनशखक्तको अबाव प्रार्वलधक जनशखक्त ऩदऩूलता गयी सेवा प्रवाहभा सहजता 
ल्माउन । 

२. कभाचायीको ऺभता र्वकासका रालग ऩमााप्त तालरभ 
सञ्चारन हनु  नसकेको । 

ऺभता र्वकासका रालग कामामोजना फनाई प्रशासलनक तथा 
प्रार्वलधक कभाचायीहरुराई ऺभता र्वकासको तालरभ 
सञ्चारन गना । 

३. सेवा प्रवाहको भाऩदण्ड (SOP) लनभााण नबएको । सेवा  प्रबावराई प्रबावकायी फनाउन सेवा प्रवाहको भाऩदण्ड 
फनाउन । 

४. नागरयक वडाऩत्र (Citizen Charter) नबएको । नगय कामाऩालरकाको कामाारम य वडा कामाारमफाट प्रवाह 
गरयने सेवा य सभमको र्वषमभा जानकायी ददने नागरयक 
वडाऩत्रको व्मवस्थाऩन । 

 

बवन तथा वखस्त र्वकास शाखा 

नगयको बवन तथा शहयी र्वकासको कामार्ववयण प्राप्त मस शाखारे आफ्नो लनमलभत कामा गनुाको अलतरयक्त 
कभाचायी तथा सयोकायवाराहरुको ऺभता अलबफरृ्ि गने प्रमोजनका रालग ऺभता र्वकास तालरभ सॊचारन 
गयेको लथमो । जसफाट कामाप्रबावकारयता आउनकुो साथै सेवाग्राहीको काभभा गणुस्तरयमता तथा 
नगयऩालरकाको सेवा प्रवाहभा सलुनखश्चतता तथा लभतव्मर्मतता कामभ गना टेवा ऩगेुको लथमो ।  



ऺभता अलबफरृ्िको रालग गयेका तालरभ तथा कामाक्रभ  

लस.नॊ. कामाक्रभको र्ववयण  र्वलनमोखजत फजेट  हार सम्भको 
उऩरखब्ध  

उऩरखब्ध 
प्रलतशत  

कैर्पमत  

१ प्रालफलधक कभाचायी 
हरुका रागी GPS/GIS 

सम्फखन्ध तालरभ  

५,००,००० कामाक्रभ सम्ऩन्न 
बइसकेको  

१००  

२ Mason training  ५,००,००० कामाक्रभ सम्ऩन्न 
बइसकेको  

१००  

३ Building bylaws  ५,००,००० सम्ऩन्न नबएको   

 

मस शाखाको कामार्ववयण अन्तयगत हनु आउने घयनक्शा नाऩ खस्वकृत तथा नमाॉ भाऩदन्डको र्वकास तथा 
सभग्र आधलुनक शहयीकयणको क्रभभा आ.फ. 2078/079 बरयभा मसप्रकायको त्माॊकगत प्रगती र्ववयण 
हालसर गयेको अवस्था छ  

र्ववयण  जम्भा सङ्खतमा 

जम्भा नमाॉ घय लनभााण अनभुलत लनफेदन दताा  २३२ 

जम्भा नमाॉ घय लनभााण सम्ऩन्न  १५६ 

ऩयुानो घय नक्शा अलबरेखखकयण लनफेदन दताा ४५ 

ऩयुानो घय नक्शा अलबरेखखकयण प्रभाण ऩत्र जायी   ३४ 

जम्भा लनभााणधीन घय (प्रथभ य दोस्रो चयण लरएको)  २१० 

 



मस क्रभभा नमाॉ घय लनभााण सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र जायी बएको सॊतमा  ९०४ यहेको लथमो बन ेऩयुानो घय 
नक्शा अलबरेखखकयण प्रभाण ऩत्र जायी बएको सॊतमा ६६४ यहेको लथमो । शाखाको सभग्र प्रगती र्ववयण 
तथा उऩरब्धीराइ मसप्रकाय फुॉदागत रुऩभा सभेत उल्रेख गना सर्कन्छ ।  

 बकूम्ऩ प्रलतयोधी सॊयचना लनभााणको रालग स्रक्चयर एनाराइलससको रयऩोटाको आधायभा लनभााण कामा 
गना इजाजत जायी गयेको । 

 बकूम्ऩ प्रलतयोधी बवन लनभााण गनाका रालग स्थानीम लनभााण कभॉहरूराई प्रार्वलधक (Mason) 
तालरभको व्मवस्थाको ऩहर गरयमो । 

 बवन लनभााण हनु ुअगावै भाऩदण्ड अनसुाय चार्हने बवनहरूभा भाटो ऩरयऺण गने कामाराई प्रोत्साहन 
ददएको । 

 घय नक्शा ऩास प्रर्क्रमा लनमभ सरुु हनु ुअखघ फनेका ऩयुानो घयहरु राई घय नक्शा अलबरेखखकयण 
प्रभाण ऩत्र भापा त लनकाश ददइमो | 

 उराावायी नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र घय य अन्म व्मखक्तगत सॊयचनाहरू फनाउॉदा सयकायी य सावाजलनक 
जनगाहरूको सॊयऺणका रालग उक्त जनगाको लसभाना मर्कन गयी उक्त जनगाको सॊयऺण गने कामा 
हुॉदै आएको । 

 जनगाहरूको र्ववाद य जनगा सम्वन्धी आवश्मक काभका रालग लरखखत य भौखखक आदेश फभोखजभ 
आवश्मक स्थरगत नाऩजाॉच गयी लसभाना मर्कन गयेको । 

 नगयऩालरका हनु ुबन्दा अगालड फनेका घयहरूको अलबरेखखकयणका रालग स्थरगत जनगाका नाऩी 
नक्सा अनसुाय नाऩजाॉच गयी उक्त घय लनजको जनगाभा फनेको वा नफनेको र्वषमको प्रलतवेदन ऩेश 
गरयएको । 

मसप्रकाय बवन तथा वखस्त र्वकाससॉग सयोकाय याख्न ेलफलबन्न ऺेत्रभा उऩरब्धी हालसर गयेको मो शाखारे मो 
आ.फ.बयीको दौयानभा देहामका चनुौती तथा चनुौलतराइ सभाधानाथा र्वकल्ऩहरु सझुाएको छ । जसराइ 
सभमभा नै सॊफोधन गये शाखाको कामासहजता फढनाको साथै सेवाग्राहीभा सन्तरु्ष्टको बाव प्रकट हनुेकुयाभा 
सन्देह छैन ।  

क्र.स. प्रभखु सभस्मा सभस्मा सभाधानाथा सझुावहरु 

१. उरााफायी नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र फनेका सयकायी, उरााफायी नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र सयकायी वा 



साभदुार्मक, सावाजलनक तथा मोजना ऩयेका सफै 

बवनहरु नक्सा ऩासको दामयाभा  नआएको | 

मोजना ऩयेका सफै बवन राई नक्शा ऩास 
प्रर्क्रमा ऩयुा गयेय भात्र काभ सॊचारन गने |  

२. उरााफायी नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र घय नक्शा ऩास 
गने प्रर्क्रमाभा धेयै  जनगा को र्ववाद बइयहेको | 

बोक चरन य ्नाऩी नक्शाभा पयक ऩयेको | 

उरााफायी नगयऩालरकाको कामाारमरे जनगा 
र्ववाद सम्फखन्ध नाऩी लफबाग भा सऩाट  नाऩी 
का रालग ऩहर गनुा ऩने।  

३. उरााफायी नगयऩालरकाभा फनेका वडा कामाारम य 
सयकायी कामाारम अऩाङ्गभैत्री बएन बलन गनुासो 
आएको | 

सफै सावाजलनक बवन, सयकायी बवन इत्मादी 
सफै भालनसका रालग ऩहुॉचमकु्त हनुे गरय नक्शा 
स्वीकृत गने | Technical Evaluation गदाा 
ऩहुॉचमकु्तभा ऩलन ध्मान ददनऩुने |  

४. 
खस्वकृत नक्शा बन्दा फाहेक लनभााण कभॉरे 
आपूखुशी लडजाइन  गयेको ऩाइमो | 

सभम सभमभा लनभााण कभॉराई घय नक्शा 
भाऩदण्ड सम्फखन्ध  Orientation य  तालरभ 
ददनऩुने आवस्वक देखखएको। साथै आवस्मक 
ऩयेभा कावााही ऩलन गनुा ऩने |  

 

सूचना प्रर्वधी शाखा  

उरााफायी नगयऩालरको दैनाखन्दन हनुे क्रामाक्रभ तथा जनसयोकायसॉग सम्फखन्धत र्क्रमाकराऩहरुको सन्दबाभा 
कुया गनाऩदाा ऩालरकारे ददने सेवाप्रवाह य अऩनाएका प्रर्वधीहरुराइ मस प्रलतवेदनभा सभावेश गरयएको छ । 
मो ऩालरकाको लफलबन्न शाखाहरुरे प्रमोगभा ल्माएको सफ्टवेमय तथा शाखाहरुको नाभावरी मसप्रकाय प्रस्ततु 
गरयएको छ  

शाखा Software 

प्रशासन E-Attendance 

Municipality Web-Site 

मोजना तथा अनगुभान शाखा GWP (Janta Sagha Sarkar) 

ऩूवााधाय र्वकास तथा वातावयण शाखा GWP 

खशऺा, मवुा तथा खेरकुद शाखा EMIS 



स्वास््म शाखा GWP 

बवन तथा फस्ती र्वकास शाखा EBPS (Electronic building permit sys) 

याजश् व शाखा Sangrila software for electronic billing 

भर्हरा, फारफालरका, ज्मेष्ठ नागरयक तथा सभाखजक 
र्वकास शाखा 

GWP  

साभाखजक सयुऺा तथा ऩख जकयण  Nepal Government Portal(Department of National 

ID and Civil Registration) 

कृर्ष र्वकास शाखा GWP 

ऩश ुऩॊऺी र्वकास शाखा GWP 

आलथाक प्रशासन शाखा SUTRA 

खरयद तथा सम्ऩलत व्मतस्थाऩन शाखा Government (PAMS) 

वडा कामारम GWP 

Sangila 

Panjikaran 

 

सूचना प्रर्वधी शाखारे आ.फ.२०७८/०७९ भा र्वलनमोखजत फजेटफाट देहामको कामाक्रभहरु सम्ऩन्न गयेको छ 
। जसभध्मे सफै र्क्रमाकराऩ १०० प्रलतशत कामासम्ऩन्न बएको छन ।  

लस.नॊ. कामाक्रभको र्ववयण र्वलनमोखजत फजेट हार सम्भको 
उऩरखब्ध 

कैर्पमत 

१ सबाय अऩग्रडे ४००००० काभ सम्ऩन्न  

२ आई.ऩी टेलरपोन खरयद तथा जडान ५००००० काभ सम्ऩन्न  

३ लडखजटर फोडा १४००००० काभ सम्ऩन्न  

४ CCTV क्याभेया जडान १०००००० काभ सम्ऩन्न  



५ ईन्टयनेट जडान तथा ऺभता अलबफरृ्ि 
तथा म्मानजेेवर खस्वच खरयद 

३००००० काभ नबएको  

 

मसका अरावा देहामका उऩरब्धीहरु सूचना प्रर्वधीको ऺेत्रभा उरााफायी नगयऩालरकाभा आ.फ.२०७८/०७९ 
भा हालसर गरयएको अवस्था छ ।  

• हयेक वाडा कामारम य नगयऩालरकाभा प्रबावकायी सॊचायका रालग  १ लगगाफाइट डेलडकेटेड अखप्टकर 
पाइवय बाडाभा लरएको २० एभलफर्ऩएस गलतको डेलडकेटेड इन्टयनेट य १००  एभलफर्ऩएसको 
रोकर इन्टयनेट सेवा प्रमोगभा ल्माइएको ।  

• उरााफायी नगयऩालरकाको सम्ऩणुा र्वद्यारमभा २० Mbps  को लनशलु्क इन्टयेनट जडान बइ 
सॊचारनभा यहेको  

• नगय कामाऩालरकाको कामारम सम्ऩयुण शाखा य वडा कामारमलफच सहजरुऩभा सम्ऩका  स्थार्ऩत गना 
आइऩी टेलरपोन जडान गरयएको जसरे गदाा लनशलु्क रुऩभा सफै शाखा य वडालफच टेलरपोन सम्ऩका  
गना सर्कएको  

• नगयऩालरकाको ठेक्का प्रणारीराइ प्रबावकायी फनाउन इलफड प्रणारीराइ प्राथलभकताका साथ प्रमोगभा 
ल्माइएको  

• कय बकु्तानी प्रणारी अनराइन सफ्टवेमय प्रणारी भापा त सफै वडा कामाारमफाट हनुे व्मवस्था 
सॊचारनभा ल्माइएको  

• अर्पस अटोभेसनका रालग सॊचारनभा आएको एर्ककृत सफ्टवेमयभा भोफामर एखप्रकेशन सॊचारनभा 
ल्माएको  

• मसैगयी नगयऩालरकको सूचना आभजनसभऺ सम्प्रषेणको रालग पेशफकु ऩेज य नगयऩालरकाको 
वेबसाइटभा अद्यावलधक गरयन ेगयेको  

• गरयफ घयऩरयवाय ऩर्हचान य ऩरयचम ऩत्र र्वतयण कामाक्रभ सॊचारनभा यहेको 

• र्वधलुतम सूचना प्रणारी Web Sms सञ्चारनभा यहेको । 

• उरााफायी नगयऩालरकाको नमाॉ बवनहरुभा Inter-Networking  गरयएको । 

• नगयवासीहरुराई नगयऩालरकाभा बएको सूचना सम्फखन्ध र्ववयणराई स्वत प्रकाशन Web-Site को 
भाध्मभफाट गरयएको। 

• सशुासन कामभ गना नगयऩालरका य अन्तगातका कामारमभा र्वधलुतम हाखजयी सञ्चारनभा ल्माइएको। 



• नगयऩालरकाको कामाारम, वडा कामाारम य र्वलबन्न १० स्थानभा र्प-वाइपाइ जडान बएको । 

• नगयऩालरकाभा सञ्चारनभा यहेको सबायको ऺभता वरृ्ि गरयएको । 

• आ.व २०७७।०७८ को नगयऩालरकाको सॊस्थागत ऺभता स्व-भूल्माॊकनको कामा सफ्टवेमयभा प्रर्वष्ट 
गरयएको । 

• नगय प्रहयीको कामासम्ऩादनभा सहजता ल्माउन, सञ्चायभा सहजता ल्माउन वाकी-टकी सञ्चारनभा 
ल्माइएको य प्रार्वलधक सहामता प्रदान गरयदै आएको । 

• नगयऩालरकाको आम व्मम र्वफयण Web-Site भा हयेक भर्हना प्रर्वष्ट गरयएको । 

• नगयऩालरका य वडा कामाारमभा प्रमोगभा आएका कम्प्मटुय, र्प्रन्टय, सफ्टवेमय रगामतका 
उऩकयणहरुभा आएका सभस्माहरुको प्रार्वलधकरुऩभा सभाधानका रालग प्रमास गरयदै आएको । 

• सूचना प्रर्वलधसॉग सम्फखन्धत र्वलबन्न ऺभता र्वकासका तालरभभा सहबागी बई त्मसको लसकाईराई 
कामाारमभा प्रमोगभा ल्माउदै आएको । 

• गरयफ घयऩरयवाय ऩर्हचान तथा ऩरयचम ऩत्र र्वतयण कामाक्रभ य साभी ऩरयमोजना अन्तयगतका 
कामाक्रभभा प्रार्वलधक सहामता प्रदान गरयदै आएको । 

कृर्ष र्वकास शाखा  

उरााफायी नगयऩालरकाको आ.फ.2078/079 को फार्षाक फजेटफाट कृर्ष र्वकास शाखाको भाध्मभफाट खचा 
हनुे गरय रु १४६१२००० र्वलनमोजन बएकोभा रु १२८९६८४२ फयाफयको यकभ खचा बएको लथमो 
जसको अलतरयक्त रु ५८३३२८९ फयाफयको यकभ जनसहबालगताफाट वेहोरयएको हनुारे जम्भा खचा रु 
१८७३०१३० हनु गएको लथमो ।  

 आ.फ.2078/079 बरयभा कृर्ष र्वकास शाखाफाट बए गयेका कामाक्रभ  जसका रालग र्वलनमोखजत फजेट 
रक्ष्म राबग्राहीको सॊतमा उऩरब्धी तथा फाॉकी र्ववयणराइ देहामको तालरकाफाट प्रस्ट ऩारयएको छ ।  

लस.नॊ  कामाक्रभको र्ववयण र्वलनमोखजत 
फजेट 

रक्ष्म  राबग्राही  
सॊतमा 

उऩरब्धी कैर्पमत 

१ ५०% अनदुानभा भौयी 
ऩारक सभहु राइ कृलतभ 

२४५००० १४५० 
गोरा 

६२ जना 
भौयी ऩारक 

भौयी ऩारक 
कृषकराइ 

५००० 
के.जी खचलन 



आहाया र्वतयण कृषक प्रोत्साहन ५५० के जी 
चनाको सात ु

२ आरकुो लफजफिृी 
कामाक्रभ(र्ऩ.लफ.एस.लफउभा 
९०% अनदुान 

२००००० ९५०० 
दाना 

२ वटा सभहु 
सहकायी राइ 
र्वतयण 

गणुस्तरयम ४० 
भन फीउ आर ु
उत्ऩादन बएको । 

डाॉपे कृषक 
सभहु य 
खजवनज्मोलत 
सहकायी 
िाया खेती 
गयेको 

३ आरकुो लफउ अनदुान 
कामाक्रभ(५०% अनदुान) 

२००००० ४००० 
के.जी 

सभहु-२२ 

ब्मखक्तगत-२७ 

कृर्ष पभा-४ 

उन्नत फीउको 
प्रमोगरे 
उत्ऩादनभा करयव 
२०% फरृ्ि बएको 
। 

कृषक/सभहु
/सहकायी/
कृर्ष पभा 
आदद भा 
र्वतयण 

४ ५०% अनदुानभा गहुॉको 
लफउ र्वतयण 

२००००० ५००० 
के.जी 

सभहु १९  

ब्मखक्तगत २८ 

कृर्ष पभा ८ 

गहुॉ खेतीको ऺेत्र 
र्वस्ताय 
बएको(१४ फाट 
४१ हे बएको)  

भागको 
आधायभा 
र्वतयण 

5 ७५% अनदुानभा 
प्राखस्टक टनेर र्वतयण 
कामाक्रभ 

३००००० ६२ थान  कृषक सभहु 
४२ 

ब्मखक्तगत ५ 
कृर्ष पभा 
१४ 

सहकायी १ 

ब्मवसार्मक 
तयकायी खेती गने 
कृषकराइ 

र्वतयण  

तयकायी खेती 
गने 
कृषकराइ 
र्वतयण 

६ क्रऩ कर्टङ २४००० ८० वटा   उरााफायी 
नगयऩालरका लबत्र  

धान – ५.७ 

धान फारीको 
क्रऩ कर्टङ 
गरयएको  



भे.टन/हे (फषे) 

धान- ७.५ 
भे.टन/हे(चैते) 

भकै – ८.९ 
भे.टन/हे 

गहुॉ- ४.१ भे.ट/हे 

७ ७५% अनदुानभा 
प्राखस्टक भखल्चङ र्वतयण 

१००००० २७ योर कृषक सभहु 
२२ 

ब्मखक्तगत १ 
कृर्ष पभा ४  

ब्मवसार्मक 
तयकायी उत्ऩादन 
गने कृषकको 
रागत भलु्म 
३०% घटेको  

ब्मवसार्मक 
तयकायी खेती 
गने कृषक  

८. फगयखेती र्वकास तथा 
प्रविान कामाक्रभ(७५% 
अनदुान) 

४००००० २ हे. सभहु २ वटा 
ब्मखक्तगत ३  
कृर्ष पभा ३  
सहकायी १  

खेय गएको 
जलभनको सदऩुमोग 
बएको  
खोरानाराको 
र्कनायाकाकृषकरे 
ऩलन खेलत गना 
सक्न े 

 

९ ५०% अनदुानभा लफषादी 
छने स्प्रेमय(२ इन वान) 

३५०००० १४० थान सभहु-७३ 
वटा 
ब्मखक्तगत -
३१ 
कृर्ष पभा 
१३  
सहकायी 
सॊस्था ३   

कृर्षजन्म फारी 
उत्ऩादनभा असय 
ऩमुााउने 
हालनकायक 
योग/र्कया आदद 
राइ लनमन्त्रण 
गयी कृर्षजन्म 
उत्ऩादनभा 
सहमोग 

 

१० भाटो ऩरयऺण Soil Kit 

Box य Chemicals खरयद 
५०००० १ सेट(kit 

box)  
४ 

भाटोभा बएको 
PH  य  
N.P.K 

मस नगयलबत्रका 
ऺेत्र लबत्रका 
कृषकहरुरे भाटो 

 



सेट(chemi

cals)  
ऩरयऺण हनु 
थारेको  
१२५ वटा 
नभनुा ऩरयऺण 
गरयएको  

ऩरयऺणको रालग 
अन्मन्त्र जान ुनऩने  

११ कृर्षचनुा ७५% अनदुानभा 
र्वतयण कामाक्रभ 

७००००० ८४ भे.टन  ८ वटा कृषक 
सभहु  
ब्मखक्तगत ५०  
कृर्ष पभा १ 
वटा 

कृर्षचनुाको 
प्रमोगरे भाटोको 
बौलतक अवश्थाभा 
सधुाय बइ फारी 
उत्ऩादानभा फिृी 
बएको । 

 

१२ ७५% अनदुानभा भकै 
गोड्ने भेखशन खरयद 

१५०००० १४ वटा सभहु १२ 
सहकायी-१ 
कृर्ष पभा-१ 

माखन्त्रर्ककयणको 
प्रमोगरे रागत 
घट्न गइ कृषक 
खेलत तपा  
आकर्षात हनु 
थारेको 

 

१३ ऩषु्ऩखेती प्रफिान कामाक्रभ १००००० १.५ 
लफगाहा 

सभहु-२  
कृर्ष पभा -३ 
सहकायी-१ 
ब्मखक्तगत-५ 

फार्हयफाट आमात 
हनुे समऩलत्रपुर 
राइ केही हद 
सम्भ बएऩलन 
योक्न सपर। 

 

१४ ५०% अनदुानभा भकैको 
लफजफिृी कामाक्रभ 
सॊचारन(लफउ उत्ऩादनभा 
आवश्मकसाभाग्री लरन 
सर्कन)े 

२००००० ४ हे. २ वटा सभहु ऩर्हरो ऩटक 
बएको हनुारे 
याभऩयु कम्ऩोखजट 
जातको ४० भन 
भकैको फीउ 
उत्ऩादन गना 
सपर बएको। 

वडा नॊ ९ 
कुरझोया भा 
सॊचारन 
बएको छ। 

१५ फारी लफभा तथा भौयी 
ऩारन तालरभ 

१००००० १ ऩटक ४७ जना ४७ जना 
कृषकहरुरे फारी 
तथा ऩशऩुॊलछ र्वभा 
सम्फन्धी ऻान 
लरएको। 

 



१६ ७५%अनदुानभा भकै योप्ने 
भेखशन र्वतयण 

३५०००० १०० वटा सभहु -५८  
ब्मखक्तगत -
१६  
कृर्ष पभा -
१५  
सहकायी -३ 

भकै खेती गने 
कृषकको रागत 
घटन गएको । 

 

१७ २ एच र्ऩ को 
भोटाय/फोरयङ सतप्रलतसत 
अनदुानभा र्वतयण 
कामाक्रभ 

३६००००
० 

१०७ सेट सभहु-७७ 
कृर्ष पभा-९ 
ब्मखक्तगत-२१ 

११४२ हे 
जलभनभा लसॊचाइ 
ऩगेुको 

 

१८ कृर्ष ऩकेट र्वकास 
कामाक्रभ सॊचारन 

६००००० १ फारी १५ लफगाहा  भकै उत्ऩादनको 
रालग क्रस्टयको 
रुऩभा भकै 
उत्ऩादन गरयएको  

वडा नॊ ६ 
भा सॊचारन 
बएको  

१९ ७५%अनदुानभा स्थाइ 
प्राखस्टक टनेर लनभााण 
कामाक्रभ(हाईटेक प्रर्वधी) 

१०००००
० 

१ वटा  १ वटा 
हाइटेक 
प्रर्वलधफाट 
च्माउखेती 
गनाको रालग 
टनेर लनभााण 

प्रर्वलधभैलत्र खेती 
को रालग फाहै्र 
भर्हना च्माउ 
उत्ऩादन गना 
सर्कने। 

 

२० ७५% अनदुानभा ऩावय 
र्टरय र्वतयण 

१५००००० ९ वटा ६ वटा कृषक 
सभहु  
३ वटा कृर्ष 
पभा 

प्रर्वलधको प्रमोगरे 
कृर्ष उत्ऩादनभा 
सहमोग ऩगेुको। 

२० 

२१ ७५% अनदुानभा 
लभलनर्टरय र्वतयण  

६५०००० १० ५ वटा कृर्ष 
पभा 
३ वटा कृषक 
सभहु  
२ वटा 
सहकायी 

प्रर्वलधको प्रमोगरे 
कृर्ष उत्ऩादनभा 
सहमोग ऩगेुको। 

२१ 

२२ फाॉझो जनगाभा कृर्ष 
उत्ऩादकत्व फिृीका रालग 
कामाक्रभ(५०% अनदुान) 

१५०००० ४ हे कृषक सभहु 
१०  
ब्मखक्तगत 
१९३ 

अम्रऩारी ८८९ 
भारदह ४५० 
शाही १९९ 
लसडरेस ५५० 

२२ 



कृर्ष पभा २  कटहय ३५० 
ड्रमागन २४० 
र्वतयण गयी ऺेत्र 
र्वस्ताय(७ हे) 
बएको । 

२३ ७५% अनदुानभा 
च्माउखेती प्रफिान 
कामाक्रभ 

३५००००
० 

६ वटा 
ड्रभ 

६ वटा 
ब्मवसार्मक 
च्माउखेती गने 
पभाभा र्वतयण 

प्रर्वलधको प्रमोगरे 
कृर्ष उत्ऩादनभा 
सहमोग ऩगेुको। 

२३ 

२४ ७५% अनदुानभा भकै 
छोडाउने भेखशन र्वतयण 

४००००० २७ वटा २४ वटा 
कृषक सभहु 
२ वटा कृर्ष 
पभा य १ 
वटा 
सहकायीभा 
र्वतयण 

प्रलत घण्टा ७-१० 
भन भकै छोडाउन 
सर्कने हनुारे  

२४ 

२५ एक गाउ एक प्रार्वलधक 
राइ ०७८/०७९ भा ६ 
भर्हनाको तरव खचा 

१६८००० १ जना १ जना 
कभाचायी 
(OVOT) 

६ भर्हनाको रालग 
सॊखघम सयकाय 
वाट प्राप्त बएको 
फाॉकी ६ भर्हनाको 
रालग न.ऩा. वाट 
उऩरब्ध 
गयाइएको । 

२५ 

२६. उत्कृष्ट कृषकहरुराइ 
सम्भान कामाक्रभ 

१००००० ६ जना ६ जना नगयलबत्रका कृर्ष 
ऺेत्रभा उत्कृष्ट 
(नभनुा) रुऩभा 
काभ गने 
कृषकहरुराइ 
सम्भान गरयएकोरे 
र्कसानभा 
आत्भसम्भानक 
अनबुलुत   

२६. 

२७ जैलफक भर प्रमोग प्रदशान ५०००० ६२५ 
के.जी 

ब्मक्तीगत ८  

सहकायी-२  
यासामलनक भर 
प्रमोग गयेको य 

 



जैलफक भर प्रमोग 
गयेको जनगाभा 
उत्ऩादानभा 
एकरुऩता 
देखखएको। 

२८ ५०%अनदुानभा उन्नत 
जातको धानको फीउ 
र्वतयण। 

१५००००
० 

३८०२० 
के.जी 

१०४ वटा 
सभहु  
२८७ जना 
ब्मखक्तगत  
८ वटा कृर्ष 
पभा 
२ वटा 
सहकायी 

८४४ हे ऺे.प.भा 
उन्नत धानको लफउ 
र्वतयण गरयएको  
उन्नत लफउको 
प्रमोगरे १५-
२५% उत्ऩादनभा 
फरृ्ि हनुे  

 

 

मसका अलतरयक्त उरााफायीको कृर्ष र्वकासको रालग सॊघीम सयकायको शसात अनदुानफाट प्राप्त प्रधानभन्त्री 
कृर्ष आधलुनर्ककयण ऩरयमोजनाफाट सभेत ऩकेट खेलत तथा अन्म खखण्डकृत कृर्ष कामाक्रभको रालग फजेट 
लफलनमोजन बएको लथमो । उरााफायी नगयऩालरकाको लफशेषगयी तयकायी चैतेधान तथा अन्म तेरहन य 
तयकायीसॉग ऩरयवायका फालरहरुको र्वकास तथा उत्ऩादनका रालग अनदुानको यकभ खखचाएको लथमो ।  

लस.नॊ  कामाक्रभको 
र्ववयण 

र्वलनमोखजत 
फजेट 

रक्ष्म  राबग्राही सॊतमा उऩरब्धी  कैर्पमत 

१. तयकायी ऩकेट 
कामाक्रभ  

६००००० १० हे ३२ घय 
ऩरयवाय 

ब्मवसार्मक तयकायी उत्ऩादनको 
रालग आवश्मक कृर्ष साभाग्री 
प्राप्त गयेऩछी लसॊगो सभहु नै 
तयकायीखेतीभा पडको भाना 
सपर देखखएको छ। 

वडा नॊ १  

२ चैतेधान फारी 
ऩकेट 

६००००० २० हे ८४ घय 
ऩरयवाय  

चैतेधान फारीको ऺेत्र र्वस्ताय 
हनुकुो साथै उत्ऩादक्तवभा फिृी 
बएको(५.२ फाट ६.१ भे 
टन/हे) 

वडा नॊ १ 



३ तेरहन फारी 
ऩकेट 

१२००००० १० हे ७५ घय 
ऩरयवाय 

तोयी फारीको ऺेत्र र्वस्ताय 
हनुकुो साथै उत्ऩादकत्वभा 
फिृी(१.९ फाट २.०१ 
भे.टन/हे) 

वडा नॊ ४ 

४ तयकायी फारी 
ऩकेट 

१२००००० १० हे ३४ घय 
ऩरयवाय 

प्रर्वलधकोप्रमोग गयी तयकायी 
खेती गना थारेको साथै ऺेत्र 
र्वस्ताय बएको  

वडा नॊ ८ 

 

प्रधानभन्त्री योजगाय शाखा  

स्थानीम स्तयभा फेयोजगायी मवुाहरुको सखुच तमाय गरय नगयऩालरका तथा वाडाफाट र्वलनमोखजत 
मोजनहरुको आमोजनाको सॊचारनका रालग श्रभभूरक उत्ऩादनभूरक काभभा खर्टने प्रमोजन 
तथा योजगायीको भाध्मभफाट आम आजान फढाउने हेतरेु नेऩार सयकायको सॊघीम शसात 
अनदुानभापा त प्रधानभन्त्री योजगाय कामाक्रभ फषेनी सॊचारन हुॉदै आएको छ ।  

 
आ.फ. 2078/079 को फार्षाक र्वलनमोखजत फजेटभा ९५१३००० र्वलनमोजन बएकोभा रु 
७५८९५७७ फयाफयको यकभ खचा बएको अवस्था छ जसफाट नगयका उऩबोक्ता तथा अन्म 
खारको साझेदायी गरय २४ वटा मोजना सॊचारनभा आएका छन । आमोजनाको सॊतमा ४३ 
वटा यहेकोभा रागत साझेदायीफाट २४ वटा आमोजना सॊचारनभा आएका लथए बने जसभा 
२४९ जना श्रलभक ऩरयचारन बएका लथए य आमोजनाको जम्भा श्रभ न १४६८० यहेको लथमो 
।आलथाक फषा 2078/079 भा उरााफायी नगयऩालरका मस कामाक्रभफाट सॊचालरत 
आमोजनाको सूखच मसप्रकाय यहेको छ ।  



 

  

मसप्रकाय प्रधानभन्त्री योजगाय कामाक्रभरे उरााफायी नगयऺेत्रको फेयोजगायी सभस्माराइ केर्ह हदसम्भ सॊफोधन 
गदै उत्ऩानखशर तथा सभिृ सभाज लनभााणभा सानो मोगदान ऩमुााउन े प्रमास गयेताऩनी मस कामाक्रभ 
सॊचारनको दौयानभा देखखएका चनुौती तथा त्मसको सभाधानका रालग केर्ह सझुाफहरु मसप्रकाय सझुाइएको छ 
।  

 कामार्वलध अनसुाय लनभााण साभाग्री खयीद सयुऺा साधनहरु खरयद गना नलभल्ने बएकारे केर्ह 
अप्ठमायाहरु यहेको । 

 ज्मारा यकभभा दऺ जनशखक्तका रालग बकु्तानी गना नसर्कएको । 

क्र सॊ  मोजनाको नाभ/ लफवयण  वडा नॊ    PMEP फजेट 
राबाखन्वत श्रलभक य स्थालनम 

फालसन्दा 

1.00 
रक्ष्भी आधायबतु लफद्यारमको सेफ्टी टॊकी लनभााण 

कामा १ 75000 ६ श्रलभक सफै स्थालनम 

2.00 गरुु गोयऺनाथ य वडा बरयका ढर सपाई ३ 90000 ५ श्रलभक सफै स्थालनम 

3.00 नभनुा टोरको खेर भैदान जाने फाटो लनभााण गने ।  ३ १२५०० ५ श्रलभक सफै स्थालनम 

4.00 
सोभनाथ खशवारम भखन्दय ऩखश्चभ सन्तोष सबु्फाको घय 

हुॉदै दखऺण लसङ्गर वार सहीत ग्रावेर गने ।  
4 95000 ४ श्रलभक सफै स्थालनम 

5.00 
ऩरयवतान भागा अधयुो डे्रन सर्हतको ग्रावेर गने कामा।  

4 100000 ५ श्रलभक सफै स्थालनम 

6.00  फखशस्ट भागा साइड वार लनभााण कामा  5 100000 ६ श्रलभक सफै स्थालनम 

7.00 झमु्राहा डाडा गाउ फाटो साइड वार लनभााण ।  5 100000 ५ श्रलभक सफै स्थालनम 

8.00 भधभुल्रा सडकको नारा सयसपाइ गने कामा ।  6 170000 १३ श्रलभक 

9.00 ऩारयजात चोक ऩवुा दखऺणतपा को डे्रन लनभााण 7 100000 ५ श्रलभक सफै स्थालनम 

10.00 
प्रगलत टोर प्रगलत भागा (फयगाछी लभर डाॉडा फीचको 

बाग डे्रन लनभााण) 
7 100000 ५ श्रलभक सफै स्थालनम 

11.00 
खाईवा चोकऩुावा प्रगती भागा साइड वार लनभााण कामा 

।  
8 100000 

६ श्रलभक सफै स्थालनम 

  जम्भा    1155000   



 सखुचकृत फेयोजगायहरु कभ हनुे तय आमोजना कामान्वमनको अवलधभा नमाॉ श्रलभकहरु रगाउनका 
लनखम्त वडाफाट अनयुोध गने ।  

 

सझुावहरु  

 फेयोजगाय ब्मखक्त सखुचकृत गने सभमभा वडाफाट लफशेष ध्मान ददनऩुने ।  

 आमोजना सञ्चारन गदाा स्थालनम तहफाट केर्ह फजेट सलुनखश्चतता गरय अऩनत्व वहन गना ऩने ।  

 आमोजना छनोट गदाा श्रभ भैत्री आमोजनाहरु छनोट गरय उक्त आमोजनाहरुभा रागत 
साझेदायीभा लफषेश जोड ददनऩुने  

 

भर्हरा तथा फारफालरका शाखा  

 

नगयऩालरकाको साभाखजक र्वकास कामाक्रभ अन्तयगत भर्हरा फारफालरका ज्मेष्ठ नागरयक तथा अऩाङ्ग 
ऺेत्रराइ सभेत हेने गरय  भर्हरा तथा फारफालरका शाखारे आफ्नो लनमलभत कामाक्रभ गरययहेको छ । 
मसैक्रभभा आ.फ. 2078/079 को अवधीबयभा मस शाखारे गयेका काभ कायफाहीहरुको र्ववयण मसप्रकाय 
यहेको छ ।  
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नेऩार सयकाय उधोग फाखणज्म तथा आऩलुता भन्त्रारमको कामाक्रभ गरयवी लनवायणका रालग रघ ुउद्यभ र्वकास 
कामाक्रभ जनु सॊघीम शसता अनदुानफाट सॊचालरत लथमो उक्त कामाक्रभको रालग नगयऩालरकाको चाय वटा  
स्थानभा लनयऩेऺ गरयफीको येखाभलुन यहेका ऩरयवायराइ छनौट गरय साभाखजक ऩरयचारन व्मवसाम र्वकास य 
र्वस्ताय तालरभ सीऩभूरक तालरभ फजाय तथा र्वखत्तम ऩहुॉच रगामतका प्माकेज प्रदान गरय एक व्मवसामी 
फनाइएको लथमो । उक्त कामाक्रभभा देहामअनरुुऩको प्रगती र्ववयण हालसर गरयएको लथमो ।  

S|m=

;= 

sfo{s|d lalto k|utL ef}lts k|utL K|fltzt s}lkmot 
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नेऩार सयकाय भर्हरा तथा फारफालरका भन्त्रारमको आलथाक अनदुानभा उरााफायी नगयऩालरकालबत्र यहेका 
अलगल्रा आ.फ.हरुभा सीऩ लसकेका तथा तथा स्तयोन्नलतको तालरभ आफश्मक ऩयेका भर्हराहरुको लतनवटा 
सभहु फनाइ लतनराइ नगयस्तयीम सॊजारभा आफि फनाइएको लथमो । उलनहरुको भागभा आधारयत तालरभ 
तथा फैठककको रालग भर्हरा उधभखशरता सहजर्कयण केन्द्र सॊचारन  खचा खशषाकफाट खचा गरयएको लथमो 
जस्को त्माॊकगत र्वस्तलृतकयण मसप्रकाय यहेको छ ।  

S|m=

;= 

sfo{s|d lalto k|utL ef}lts k|utL K|fltzt 



  रक्ष्म उऩरखब्ध रक्ष्म उऩरखब्ध lalto ef}lts 
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भर्हराहरुको रालग योजगाय तालरभ सॊचारन  

S|m=
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kl/rfng ;+hfnsf] vftfdf 

sf]ifsf] ?kdf 

^= n]vf Aofj:yfkg tflnd @,)),))). @) hgf @,)),))). %& hgf @,)),))). 

&= lalaw vr{ !,&),))).  !,&),))).   

 hDdf $@,)),))). !^) hgf $@,)),))). !(% hgf #$,#%,#!^. 

 

 

आलथाक प्रशासन शाखा  

नगयऩालरकाको सभग्र आलथाक ऩऺको अलबरेख यातदै प्रलतवेदन गने खजम्भेवायी ऩाएको मस शाखारे चौभालसक 
रुऩभा तारकु लनकामभा प्रलतवेदन गदै आएको छ बने भालसक खचा आम/व्ममको र्ववयण सभेत जनसभऺ 
ऩेश गदै आएको छ । दयफन्दीभा उल्रेखखत बन्दा कभ जनशक्ती यहेको मस शाखारे आ.फ. 2078/079 
को नगयऩालरकाको सभग्र आम व्ममको झरकराइ मसप्रकाय ऩेश गयेको छ ।  

 

 

आम्दानी र्ववयण 

मस अन्तयगत सफबन्दा ऩर्हरा कय य गैयकय याजश्वराइ लरइन्छ । कय याजश्वको खशषाकगत आम र्ववयण 
मसप्रकाय यहेको छ ।  

कय याजस्व  (२०७८।०४।०१ देखख २०७९।०३।३२ सम्भको ) 

एकीकृत सम्ऩती कय ४०,०८,१७६.७५ घटी मा फढी प्रलतशत 

बलुभकय/भारऩोत ६३,४२,६५१.०२  

घयजनगा यखजषे्टशन दस्तयु ४,७७,४७,८०७  

घयवहार कय ३३,२८,८०५.२६  

वहार र्वटौयी कय २२,२६,७८४.५४  

फाॉडपाॉड बई प्राप्त हनुे भूल्म अलबफरृ्ि कय ७,७०,३८,६११.९८  

फाॉडपाॉड बइा प्राप्त हनु ेअन्त:शलु्क २,४९,५०,४२२.१६  

सवायी साधन कय (साना सवायी) ३१,२००  

ऩवुााधाय सेवाको उऩमोगभा रानन ेकय २४,७७,९६५  

फाॉडपाॉटफाट प्राप्त हनुे सवायी साधन कय ८२,४५,६१४.१३  



फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हनुे भनोयञ्जन कय ०  

फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हनुे र्वऻाऩन कय ०  

अन्म भनोयञ्जन कय २,६००  

अन्म कय ५,८५०  

जम्भा सॊकलरत कय याजस्व १७,६४,०६,४८७.८४ १०८.३७% 

अनभुालनत कय याजश्व १६,२७,७८,८०० १००% 

 

गैयकय याजस्व  (२०७८।०४।०१ देखख २०७९।०३।३२ सम्भको ) 

१४१५१ सयकायी सम्ऩत्तीको वहारफाट प्राप्त आम ० 

१४१५३ फाॉडपाॉड बई प्राप्त वन योमल्टी ११,७५,३१३.१४ 

१४१५७ फाॉडपाॉड बई प्राप्त दहत्तय फहत्तयको र्वर्क्रफाट प्राप्त हनुे आम ३,४३,०८,३०४.०१ 

१४२१३ अन्म लफक्रीफाट प्राप्त यकभ १८,७५० 

१४२१८ र्वद्यतु सेवा शलु्क ५,०६० 

१४२१९ अन्म सेवा शलु्क तथा लफक्री १,८१० 

१४२२१ न्मार्मक दस्तूय १५,९०० 

१४२२४ ऩयीऺा शलु्क १,६५,००० 

१४२२९ अन्म प्रशासलनक सेवा शलु्क ९,९३,६०४.४९ 

१४२४२ नक्साऩास दस्तयु ४५,०६,३१९.२५ 

१४२४३ लसपारयश दस्तयु ८४,९८,१६९ 

१४२४४ व्मखक्तगत घटना दताा दस्तयु ८,५०,४५५ 

१४२४५ नाता प्रभाखणत दस्तयु ३,६०,३२९.१२ 

१४२४९ अन्म दस्तयु ५५,२३,२०८.३२ 



१४२५३ व्मावसाम यखजषे्डशन दस्तयु २१,०३,१३५.६० 

१४३११ न्मार्मक दण्ड, जरयवाना य जपत ५५,४०० 

१४३१२ प्रशासलनक दण्ड, जरयवाना य जपत १,२१,८४७.०९ 

१४५२१ प्रदषुण लनमन्त्रण शलु्क ० 

१४५२९ अन्म याजस्व १,६४०.२१ 

१४६११ व्मवसाम कय ४९,०४,९६५ 

जम्भा सॊकलरत गैय कय याजस्व ६,३६,०९,२१०.२३  

अनभुालनत गैय कय याजश्व  ४,७५,७९,००० 

जम्भा सॊकलरत आन्तरयक याजस्व २४,००,१५,६९८.०७  

जम्भा अनभुालनत आन्तरयक याजश्व २१,०३,५७,८००  

अखघल्रो आ व तरुनाभाबन्दा सॊकलरत फढी मा घर्ट प्रलतशत  १९,२८,६४,२२९.४२ 
 

 

मसैगयी याजश्व फाॉडपाॉड तपा  प्राप्त बएको आमराइ मसप्रकाय उल्रेख गना सर्कन्छ  

खशषाक  प्राप्त यकभ  

र्वऻाऩन कय  ५,०९,९७५ 

दहत्तय फहत्तय शलु्क ६,२४,५४,५४३.६० 

 

मसयी आन्तरयक तथा फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हनु े याजश्वका अलतरयक्त नगयऩालरकाको फार्षाक फजेटको सफैबन्दा 
ठुरो र्हस्सा फोकेको भालथल्रा सयकायहरुको अनदुान हो । आ.फ. 2078/079 भा र्वलबन्न सयकायफाट 
देहाम फभोखजभ अनदुान प्राप्त बएको लथमो ।  

 अनदुान ददन ेतह  चार ुफजेट  ऩखुजगत फजेट 

सभानीकयण अनदुान सॊघ  ० १७,३१,०७,५८० 



शसता अनदुान सॊघ २३,७७,०६,००० १७,२६,७८,४६९ 

लफशेष अनदुान सॊघ ८४,००,००० १,४१,००,००० 

सभऩयुक अनदुान सॊघ  १,००,००,००० 

अन्म अनदुान सॊघ ३,८८,००० ० 

सभानीकयण अनदुान प्रदेश   १,००,७५,००० 

शसता अनदुान प्रदेश ५१,२०,६३८  

लफशेष अनदुान प्रदेश   

सभऩयुक अनदुान प्रदेश  १,००,००,००० 

अन्म अनदुान प्रदेश ६६,६६,०००  

 
मसैगयी आ.फ. 2078/079 बयीभा नगयऩालरकाभा दाखखरा बएको धयौटी तथा बकु्तानी बएको धयौटी य 
भौज्दातको अवस्था सर्हत मसप्रकाय याखखएको छ ।  

शरुु भौज्दात  मो फषा थऩ  मो फषा र्पताा  जम्भा फाॉकी  

८४,१७,८८८.३३ १,६९,७१,५७० ८४,२२,०२५ १,६९,६७,४३३.३३ 

 

मसैगयी खचा तपा  कुर फजेटको आधायभा चार ु य ऩखुजगत खचा गरय नगयऩालरकाको जम्भा खचाराइ 
मसप्रकाय प्रस्ततु गरयएको छ ।  

फजेट खचा 

जम्भा फजेट ९९,९८,०५,७३१ 



जम्भा खचा ६९,४३,२५,९९२.८२  (६९.४४ %) 

चार ु ऩखुजगत चार ु ऩखुजगत 

५१,१९,४१,८१२.६० ४८,७८,६३,९१८.४० ५१,१९,४१,८१२.६० 

(७७.५३ %) 

२९,७४,२१,८३०.५२ 

(६०.९६%) 

 

मसैगयी आ.फ. 2078/079 को फजेटभा बएको खचाराइ ऺते्रगत आधायभा लरइ त्माॊक प्रस्ततु गदाा मो 
झरक ऩाइएको छ ।  

लस.नॊ. ऺते्र/उऩ ऺते्र र्वलनमोजन खचा खचा (%) 

१ आलथाक र्वकास ९,३१,४२,६६४.०४ ७,२७,२४,४९५.५० ७८.०८ 

२ साभाखजक र्वकास ३५,७२,१३,९१७ २८,८६,७३,८३७.७५ ८०.८१ 

३ ऩूवााधाय र्वकास ३८,३१,१०,९७३.४० २०,५०,२१,६८१.५२ ५३.५१ 

४ सशुासन तथा अन्तयसम्फखन्धत ऺेत्र २,३३,५१,९७० १,७२,३३,३९०.३८ ७३.८ 



५ कामाारम सञ्चारन तथा प्रशासलनक १४,२९,८६,२०६.५६ ११,०६,७२,५८७.६७ ७७.४ 

 

मसैगयी नगयऩालरकाको आऩतकालरन अवस्थाभा प्रमोग गने गरय तथा फनाइएका ऩवुााधाय तथा अन्म बौलतक 
सॊयचना भभात गने गरय दइुवटा कोषहरु क्रभश र्वऩद व्मवस्थाऩन कोष य भभात सॊबाय कोष खडा गरयएको छ 
। जनु कोषहरुको आलथाक फषाको अन्तभा मसप्रकायको अवस्था यहेको छ ।  

कोष आम  खचा 

प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष १,९१,४३,०४३.६३ १,६०,३३,८३९ (८३.७५%) 

भभात सॊबाय कोष  १,५२,४६,९०५.८० १,४३,३४,४४४.४६(९४.०१%)  

 

मसप्रकाय आलथाक प्रशासन शाखारे नगयऩालरकाको आम तथा व्ममको अलबरेख याख्न े तथा प्रलतवेदन गने 
क्रभभा बोननऩुयेको चनुौती तथा सभाधानाथा उऩामहरुराइ मसप्रकाय उल्रेख गना सर्कन्छ  

 फषेनी नगयऩालरकाभा हनुे सयकायी कायोफायको भात्रा श्रोतको प्रकृलत फढदै गएको  ,कायोफायभा नमाॉ 
नमाॉ तौयतरयका ,ऩिलत अऩनाउन ुऩने तथा शाखाभा कामायत जनशखक्तको सॊतमा कभ बएकारे लफहान 
फेरकुा सभेत काभ गने अवस्था आएको छ । शाखाभा कामायत कभाचायीको भनोफर फढाउन थऩ 
भौदद्रक उत्प्रेयणाको जरुयी देखखएको छ ।  

 आलथाक प्रशासन शाखाभा हनुे लबड तथा कागजातको सयुऺा सॊवेदनखशर हनुे बएकारे अलबरेखको 
ददघाकालरन व्मवस्थाऩनको रालग गॊलबय ढॊगरे सोच्नऩुने  अवस्था आएको छ ।  

 अरु शाखा बन्दा ऩथृक आलथाक प्रशासन शाखारे सफैखारे मोजना /कामाक्रभफाये फझु्नऩुने तथा 
भाऩदन्डफाये अध्ममन गयेको हनुऩुने बएकारे ऺभता र्वकासका तालरभ तथा रयफे्रसभेन्टका रालग मस 
शाखाका कभाचायीराइ र्वशेष ध्मान ददनऩुने अवस्था छ ।  

 
 
मोजना शाखा  

उरााफायी नगयऩालरकाको सभग्र बौलतक र्वकास तथा सॊयचना लनभााणभा अगवुाइ बलुभका फहन गरययहेको 
मोजना शाखा रे भरुत सडक लसॊचाइ ऩरु ऩरेुसो य अन्म र्वकासका ऩवुााधायभा ध्मान ऩमुााएको ऩाइन्छ । 



मस शाखाको भाध्मभफाट आ.फ. २०७८/०७९ भा उरााफायी नगयऩालरकाभा देहामअनसुायको बौलतक ऩवुााधाय 
तथा र्वकासका गलतर्वधीहरु अलग फढाइएको कुया सलभऺा फैठकभा प्रस्ततु गरयएको लथमो ।  

आथॉक फषाको अवलधबयभा मस शाखाका भतुम उऩरब्धीहरु  

 उरााफायी नगयऩालरकाको वडा कामाारमको प्रशासलनक काभ आफ्नै बवनफाट सञ्चारन गने रक्ष्म 
अनरुुऩ वडा नॊ. १, २ य ३ को वडा कामाारम बवनको लनभााण कामा ठेक्का प्रकृमा भापा त सम्ऩन्न 
बएको साथै वडा नॊ. ६, ७ य ८ को वडा कामाारम बवनको लनभााण कामा ठेक्का प्रकृमा भापा त 
लनभााणालधन अवस्थाभा यहेको । 

 सहयी शासकीम सधुाय कामाक्रभ अन्तयगत अनदुान कामाक्रभ Urban Development Grant को रु. 
५७ कयोड ७० राखको मोजना कामान्वमन अवस्थाभा यहेको । 

 नगय गौयफको मोजना अन्तयगत फक्राहघाट लनभााणका रालग DPR तमाय बएको । 

 आफलधक मोजना लनभााणको कामा अखन्तभ चयणभा यहेको  
 उरााफायी नगयऩालरकाको बउुऩमोग मोजना तमाय हनुे चयणभा यहेको  

र्वकासको भतुम र्ऩरयको रुऩभा यहेको र्वधलुतकयण तथा र्वधतु र्वकासको ऺते्रभा उरााफायी नगयऩालरकाभा 
एक भहत्वाकाॊऺी मोजना र्वगतका फषाहरुदेखख न ैअखघ सारयएको लथमो । उज्मारो उरााफायी अलबमान नाभ 
ददइएको उक्त ऩरयमोजना तथा तत्सॉग सम्फखन्धत र्वकास र्क्रमाकराऩ अन्तयगत देहामका गलतर्वधीहरु 
सम्ऩादन बएको कुया प्रगलत सलभऺा फैठकभा ऩेश बएको लथमो ।  

 ऩवुा—ऩखश्चभ याजभागा स्थीत उरााफायी न.ऩा.को ऺेत्र लबत्र ११७ थान ऩोर सर्हतको सडक फत्ती जडान  
गरयएको । 

 उरााफायी नगयऩालरका अन्तयगत हार सम्भ र्वलबन्न स्थानभा सेन्सय जलडत २९८ थान ५० धफतत य 
१६४ थान १०० धफतत गरय कुर जम्भा ४६२ थान सेन्सय जलडत सडक फत्ती जडान गरयएको ।  

 उरााफायी नगयऩार्करका अन्तयगत र्वलबन्न स्थानभा सडक फत्तीको रालग न्मरुर राइन जडान गरय 
फत्ती  सञ्चारनभा ल्माइएको । 

 उरााफायी नगयऩालरका अन्तयगत र्वलबन्न मोजना कामा स्थर तथा फाटोभा ऩने र्वद्यतु ऩोर 
स्थानान्तयण कामा नेऩार र्वद्यतु प्रलधकयण सॊग सभन्वम गरय कामा गरयदै आएको । 

 र्वद्यतु ऩोर आवश्मक ऩयेको स्थानभा भाग अनसुाय कामाारमफाट ऩोर र्वतयण गरयदै आएको । 

सडक र्वस्ताय तथा अन्म बौलतक र्वकासराइ नेततृ्वदामी बलुभका लनवााह गरययहेको मस मोजना तथा ऩवुााधाय 
शाखारे आ.फ. २०७८/०७९ बरयभा देहामको तालरका फभोखजभको सडक लफस्ताय तथा ऩनुालनभााणराइ 
सहजीकयण गयेको लथमो ।  



वडा नॊ. कारोऩते्र (लभटय) ग्राबेर 
(लभटय) 

डे्रन 

(लभटय) 

बवन 
(सॊतमा) 

कल्बटा 

(सॊतमा) 

तटफन्धन 

(लभटय) 

१ ३६८ २७६३ ५६१.५० २ २ ० 

२ ४०५ ३००० १०७६ ० ० ६० 

३ २३७.५० २३७२ १०३२ ३ ० ३९ 

४ ५९६.८६ ० ११६९ १० ० २० 

५ ४३४.५० ० १४४२.५० २ १ ० 

६ ९६३.२० ० ७९२ ६ ० ६० 

७ ४२५ १३१७ १२९६.५० ० ० ० 

८ १३० ३१०० १०५० २ ४ ० 

९ २३५ ४४८० ० २ २ ० 

जम्भा ३५१६.०६ १७०३२ ८४१९.५० २७ ९ १७९ 

 

भाथी उल्रेखखत भहत्वऩणुा उऩरब्धी हालसर गना सहखजकयण गयेको मस मोजना तथा ऩवुााधाय शाखारे काभ 
गने दौयानभा देहाम फभोखजभका चनुौती तथा सभस्माहरुराइ अनबुतु गनुाऩयेको लथमो । तालरकाभा बन े
फभोखजभ सझुाइएका सझुाफहरुराइ कामान्वमन गरयएको खन्डभा थऩ सहज ढॊगरे कामासम्ऩादनको स्तय फढन े
कुयाराइ सलभऺा फैठकभा जाहेय गरयएको लथमो ।  

क्र.स. प्रभखु चनुौलत तथा सभस्मा सभस्मा सभाधानाथा कामान्वमनमोनम सझुावहरु 



१. 

२. 

३. 

स-साना मोजना तथा कामाक्रभहरुरे 
प्राथलभकता ऩाएका । 

मोजना अनगुभनका रालग खर्टन े
कभाचायीहरुराई अनगुभन बत्ता 
उऩरब्ध हनुे व्मवस्था नबएको । 

मोजना कामाान्वमन, अनगुभन कामाभा 
जनप्रलतलनलध तथा सम्फखन्धत शाखाहरु 
लफचभा सभन्वमको अबाव देखखएको । 

ददघाकालरन राब लरन सर्कन े मोजनाहरु तजुाभा गयी 
आवश्मकता य प्राथलभकताको आधायभा फजेट ऩरयचारन 
गने । 

उऩरब्ध गयाउने । 

अलबभखुीकयण तालरभ सञ्चारन गने । 

 

मसप्रकाय उरााफायी नगयऩालरकाको फार्षाक सलभऺाको प्रलतवेदन ऩेश गने क्रभभा लफलबन्न शाखा प्रशाखाहरुरे 
ऩेश गयेको फार्षाक कामाप्रगती र्ववयण य उक्त प्रलतवेदन ऩेश गरयसकेऩछी कामाऩालरका सदस्म य 
नगयऩालरकाका कभाचायीलफच बएको घलनबतु छरपरभा उठेका कुया सभेतराइ दृर्ष्टगत गरय मो सलभऺा 
प्रलतवेदन तमाय ऩारयएको हो । कामाक्रभभा कलतऩम कुयाहरु अलबरेखखत रुऩभा नआइ तात्कालरन रुऩभा न ै
हर हनुे गरय उठेका लथए य सभाधानाथा तत्कार ऩहरकदभी चालरएकारे उक्त कुयाहरु मस प्रलतवेदनभा 
सभावेश बएको छैन ।  

 

 

 

 

 

 



अनसूुची-१ 

वार्षाक प्रगती प्रलतवेदन तथा सलभऺा कामाक्रभको उऩखस्थलत ऩखुस्तका 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


