
प्रस्तुतकतता 
मणीरतम आचतर्ा 
स्वतस््र् शतखत



स्वास््य शाखा अन्तरगत कर्मचारी दरबन्न्द वववरण
क्र सं वववरण न्स्वकृत दरबन्न्द पदपुर्तम ररक्त करार कैफियत

१ हे ई सातौ तह १ ० १ ०

२ हे ई छैठौ तह ५ ६ ० ०

३ पहेन छैठौ तह ४ ४ ० ०

४ हे ई पाचौ तह ८ ९ ० ०

५ पहेन पाचौ तह १ १ ० ०

६ हे ई चौथो तह ४ ४ ० ६

७ पहेन चौथो तह ४ ५ ० ९

८ ल्या अ चौथो तह ० ० ० ४

९ का स ० ० ० ९

१० न्स्वपर ० ० ० ३

जम्र्ा २७ २९ १ ३१



आ ब २०७८।२०७९ को र्नसतम तिम को बजेट तथा कायमक्रर्हरु 

क्र सं
फक्रयाकलाप/कायमक्रर् ववर्नयोन्जत 

वजेट खचम बजेट सम्पन्न भएको सम्पन्न हुन 
बााँकी प्रगती प्रर्तशत

१ करार कर्मचारीहरुको पाररश्रमर्क र भत्ता र्नरन्तरता 
९१०१८६० ९०२२९९२ सम्पन्न ९९.१३

२ कोमभड अस्पतालर्ा कायमरत कर्मचारीहरुको तलब 
१६३४३८६ १६३४३८६ सम्पन्न १००.

३ ससं्था प्रर्खुहरुको नगरपामलका स्तररय र्ामसक तथा 
आकन्स्र्क  बठैक ३४५०००

२५४३५० सम्पन्न ७३.७२

४ कायामलय सचंालन खचम कोमभड अस्पताल १०००००
९९२५० सम्पन्न ९९.२५

५ बबबबध खचम कोमभड अस्पताल ३००००
२९९४० सम्पन्न ९९.८

६ स्वास््य चौकी  स्तररय र्ामसक बठैक  १९८०००
८९२५० सम्पन्न ४५.०८

७ VIA Equipment and IUCD Implant Set खररद १२५०००
१२४९६९ सम्पन्न ९९.९८

८ घर भाडा १०८०००
७६६७० सम्पन्न ७०.९९



आ ब २०७८।२०७९ को र्नसतम तिम को बजेट तथा कायमक्रर्हरु 

क्र सं
फक्रयाकलाप/कायमक्रर् ववर्नयोन्जत वजेट वववत्तय प्रगती सम्पन्न भएको सम्पन्न हुन 

बााँकी प्रगती प्रर्तशत

९ आकन्स्र्क बबबबध खचम ४८४३५४
४०७८१ सम्पन्न भएको ८.४२

१० गााँउघर न्क्लर्नक    सचंालन  ११२२००
९६०३२

सम्पन्न भएको 
८५.५९

११ अत्याबश्यकऔषधध खररद कोमभड अस्पताल ४५००००
४४१६७०

सम्पन्न भएको 
९८.१५

१२ खोप न्क्लर्नक    सचंालन  ११२२००
६१५००

सम्पन्न भएको 
५४.८१

१३ बबध्यालय आयबेुद तथा योग मशक्षा
कायमक्रर् कोमभड अस्पताल ४००००

४००००
सम्पन्न भएको 

१००.

१४ र्ात ृतथा नबजात मशश ुस्याहार कायमक्रर् ३६००००
३५९७००

सम्पन्न भएको 
९९.९२

१५ घरदैलो सतु्केरी सेवा २४००००
२४००००

सम्पन्न भएको 
१००.

१६ ईनधन खचम १६०००
१५८४४

सम्पन्न भएको 
९९.०३

१७ बदृ्धध अनगुर्न प्रोत्साहन ४५०००
१२१५०

सम्पन्न भएको 
. २७



आ ब २०७८।२०७९ को र्नसतम तिम को बजेट तथा कायमक्रर्हरु 

क्र सं
फक्रयाकलाप/कायमक्रर् ववर्नयोन्जत वजेट खचम बजेट सम्पन्न भएको सम्पन्न हुन बााँकी प्रगती प्रर्तशत

१९ आधारभतु तथा आकन्स्र्क कायमका लागी औषधध तथा 
सन्जमकल्स उपकररण १२६५०००

९२५०४८ सम्पन्न भएको ७३.१३

२०
स्तनपायी आर्ा तथा नवजात मशशकुो रक्षाथम सतु्केरी 
र्हहलाहरुको लागी दगु्धबद्मधकऔषधध बबतरण कोमभड 
अस्पताल 

४००००
४००००

सम्पन्न भएको 
१००.

२१ स्वास््य चौकी अनदुान ६५००००
४९६६७६

सम्पन्न भएको 
७६.४१

२२ चफक्रय आकमर्क चक्र कोष ८००००
० सम्पन्न हुन बााँकी ०.

२३
कम््युटर  वप्रन्टर खररद कोमभड अस्पताल 

८००००
० सम्पन्न हुन बााँकी ०.

२४ सचंार खचम ३५०००
२५९१३

सम्पन्न भएको 
७४.०४

२५ भ्रर्ण तथा कायमलय सचंालन  तथा ब्यबस्थापन ३५०००
३१२००

सम्पन्न भएको 
८९.१४

२६ बबमभन्न कायमबबधधहरु र्नर्ामण ७५०००
०

सम्पन्न हुन बााँकी
०.

२७ अनगुर्न १००००
०

सम्पन्न हुन बााँकी
०.



आ ब २०७८।२०७९ को र्नसतम तिम को बजेट तथा कायमक्रर्हरु 

क्र सं
फक्रयाकलाप/कायमक्रर् ववर्नयोन्जत वजेट खचम बजेट सम्पन्न भएको सम्पन्न हुन 

बााँकी प्रगती प्रर्तशत

२७ भ्यान्क्सन  तथा औषधध ढुवानी ,्याकेन्जङ तथा रर्याफकाँ ग ४९५००
३२००० सम्पन्न भएको ६४.६५

२८ र् स्वा स्व से लगायत बबमभन्न  स्वास््य  हदबस  र्नाउन 
खचम    ६००००

४०४०
सम्पन्न भएको

६.७३

२९ २४ घण्टा खोप भण्डारन तथा बबतरणका लागी सचंार खचम १२०००
१२०००

सम्पन्न भएको
१००.

३० अत्याबश्यकऔषधध खररद २०००००
२०००००

सम्पन्न भएको
१००.

३१ जेष्ठ नागररकका लागी स्वास््य प्रबधमनात्र्क कायमक्रर् कोमभड 
अस्पताल ७६०००

७६०००
सम्पन्न भएको

१००.

३२ गााँउघर तथा खोप कायमक्रर् सचंालनका लागी  खोप 
कायमकतामहरुलाई फिल्ड भत्ता   १९००००

१८४८००
सम्पन्न भएको

९७.२६

३३ पचंकर्म सेबा थेरावप बबस्तार ६००००
५९३५०

सम्पन्न भएको
९८.९२

३४ त्याङ्कको गणुस्तर सधुार लागी त्याङ्क लेखाजोखा र 
(RDQA ) र समर्क्षा २५०००

१७६००
सम्पन्न भएको

७०.४



आ ब २०७८।२०७९ को र्नसतम तिम को बजेट तथा कायमक्रर्हरु 

क्र 
सं

फक्रयाकलाप/कायमक्रर् ववर्नयोन्जत वजेट वववत्तय प्रगती सम्पन्न भएको सम्पन्न हुन बााँकी प्रगती प्रर्तशत

३७ गणुस्तर सधुार ( एर् एस एस   )  
कायमक्रर् ११५०००

० सम्पन्न हुन बााँकी ०.

३८ RRT/ CICT  बठैक तथा  हटर् पररचालनका 
लागी सचंार  ०

सम्पन्न हुन बााँकी

३९ कोमभड रोकथार्  ,र्नयन्रण तथा उपचार ५००००
०

सम्पन्न हुन बााँकी
०.

४० पणुम खोप सरु्नन्श्चतता तथा हदगोपनाका लागी 
घरधुरी सबेक्षण २२५००० ०

सम्पन्न हुन बााँकी
०.

४१ छपाई िर्म, िरर्ेट, अनसुधुच , रन्जस्टर तथा  
अन्य  १६५०००

१६०३१६ सम्पन्न भएको ९७.१६

४२ र् स्वा स्व से बबदाई कायमक्रर् १३५०००
१३४७९५ सम्पन्न भएको ९९.८५

कुल जम्र्ा १७२३४५०० १५०३९२२२ ८७.२६



आ ब २०७८।२०७९ को ससतम तिम को बजेट तथा कायमक्रर्हरु 

क्र सं
फक्रयाकलाप/कायमक्रर् ववर्नयोन्जत वजेट खचम बजेट सम्पन्न भएको सम्पन्न हुन 

बााँकी प्रगती प्रर्तशत

१

उपचारात्र्क सेवा  अन्तरगतका कायमक्रर्हरु (आधारभुत तथा 
आकन्स्र्क स्वास्थ ्सेवाको लागी औषधध खररद न्युनतर् सेबार्ापदण्ड 
कायमक्रर् संचालन तथा सुदृढीकरण र आखा, नाक ,घाटी तथा र्ुख 
स्वास््य सम्बन्धी अमभर्ुखखकरण तथा बबध्यालय न्स्क्रर्नङ कायमक्रर् 
कायम संचालन र्नदेमशकार्ा उल्लेख भए बर्ोन्जर् संचालन गने   ) 2000000 १९९७७२५ सम्पन्न भएको ९९.८९

२

आलो तथा कालाजार र्हार्ारी हुने क्षेरको छनौट गरी बबषाहद छकम ने 
रेस्पोन्न्सभ स्पे्रईङ सरे्त फकटजन्य रोग र्नयन्रण कायमक्रर्कोअनुगर्न 
एबं र्ुल्याङ्कन तथा फकटजन्य रोग र्नयन्रणका लाधग बहुर्नकाय 
अन्तरफक्रया 100000 95110

सम्पन्न भएको
९५.११

३

क्षयरोगका जोखखर् सर्ुह तथा स्वास््य सेबाकव पहुच कर् भएका 
सर्ुदायर्ा सफक्रय क्षयरोग खोज पडताल कायमक्रर्, घर पररबारका 
सदस्यहरुको सम्पकम  पररक्षण, सर्ुदायर्ा क्षयरोगका बबरार्ीहरुको 
खोज पडतालका लागी क्षर्ता अमभबदृ्धध तथा पररचालन 120000 0

सम्पन्न हुन 
बताँकी ०.

४

कोभीड १९ लगायत बबमभन्न र्हार्ारीजन्य रोगहरुको रोकथार् 
र्नयन्रण तथा र्नगरार्नका लागी सरोकारवालासाँगको अन्तरफक्रया तथा 
RRT स्वास््यकमर्म पररचालन 50000 0

सम्पन्न हुन 
बताँकी

०.

५

कोभीड १९ बबरुद्धको खोप अमभयान संचालन ब्यबस्थापन खचम 
पामलकास्तरीय समर्क्षा तथा योजना र पामलका तथा स्वास््य संस्था 
स्तरीय सुपररबेक्षण 187000 150800

सम्पन्न भएको
८०.६४

६

कोमभड १९ र्हार्ारीबाट प्रभाबबत अर्त बबपन्न पररबार नगद 
हस्तान्तरण कायमबबधध २०७८बर्ोन्जर् हुने गरी अधधकतर् लाभग्राहह 
पररबार संख्या ८९३ लाई रु १०००० का दरले नगद हस्तान्तरण 
प्रयोजनाथम ८९३०००० ८८०००००

सम्पन्न भएको
९८.५४

७पररबार र्नयोजन फकशोर फकशोरी तथा प्रजनन ्कायमक्रर् 376000 ३५८७९०
सम्पन्न भएको

९५.४२

८

पशुपंन्न्छ आहदबाट हुने ईन्िुएन्जा बडम फ्लु ,AMR, मसष्टीसकोमसस , 
टक्सो््र्ोमसस आहद बबमभन्न सरुवा रोग सम्बन्धी  रोगथार् तथा 
र्नयन्रणका लागी सचतेना कायमक्रर् 20000 0

सम्पन्न हुन 
बताँकी

०.

९

पामलका स्तरर्ा टाईिाईट खोप अमभयान संचालन तथा र्नयमर्त 
खोपर्ा टाईिाईट खोप सुरुवातको साथै र्नयमर्त खोप सुदृढीकरण र 
सरसिाई प्रबद्धनको लागी पामलका र वडा खोप सर्न्वय समर्र्त र 
सरोकारवालाहरुकोअमभर्ुखखकरण गोन्ष्ठ १ हदन 299000 १८७७६०

सम्पन्न भएको
६२.८



आ ब २०७८।२०७९ को ससतम तिम को बजेट तथा कायमक्रर्हरु 

क्र सं
फक्रयाकलाप/कायमक्रर् ववर्नयोन्जत

वजेट खचम बजेट सम्पन्न भएको सम्पन्न हुन 
बााँकी प्रगती प्रर्तशत

१०
पामलकास्तरर्ा स्वास््य संस्थाहरुको र्ामसक बैठक ,डाटा भेरीफिकेशन एबं गुणस्तर 
सुधार साथे चौर्ामसक एबं बावषमक सर्ीक्षा 100000 58100 सम्पन्न भएको ५८.१

११

पामलकास्तरर्ा  खोप र  सरसिाई प्रबद्धन कायमक्रर्को समर्क्षा सुक्ष्र् योजना 
अध्याबधधक र पामलका खवप सर्न्वय समर्र्तको अमभर्ुखखकरण सरे्त 
पामलकास्तरर्ा २ हदन वडा खोप सर्न्वय समर्र्तको वडास्तरर्ा अमभर्ुखखकरण १ 
हदन तथा पुणम खोप सुर्नन्श्चतताको लागी घरधुरी सबेक्षण भेरीफिकेसन कायमसरे्त 196000 १९२८००

सम्पन्न भएको
९८.३७

१२पोषण कायमक्रर् 1195000 ११६३२४०
सम्पन्न भएको

९७.३४

१३र्लेररया ,डङेगु, कालाजार ,स्क्रब टाईिस  आहद फकटजन्य रोगको डाटा भेररफिकेसन 10000 0 सम्पन्न नभएको ०.

१४र्हहला स्वास््य स्वयर् सेबबकाको रेफे्रसर तामलर् ३ हदन 300000 ३०००००
सम्पन्न भएको

१००.

१५र्ात ृतथा नवमशशु कायमक्रर् 1319000 ४६४००
सम्पन्न भएको

३.५२

१६
र्ात ृतथा नवमशशु कायमक्रर् अन्तरगत आर्ा सुरक्षा, गभमवती उत्पे्ररण सेबा ,न्यानो 
झोला र र्नशुल्क गभमपतन कायमक्रर् 3328000 १५९४३०९

सम्पन्न भएको
४७.९१

१७
राष्रीय र्हहला  सार्ुदार्यक स्वास््य स्वयर् सेबबका कायमक्रर्को   थप यातायात 
खचम( थप ) ६४८००० ६०३०००

सम्पन्न भएको
९३.०६

१८
राष्रीय र्हहला स्वास््य स्वयर् सेबबका कायमक्रर् पोषाक प्रोत्साहन यातायात खचम 
बावषमक समर्क्षा गोन्ष्ठ र हदबस र्नाउने खचम सरे्त  1900000 १८९४०००

सम्पन्न भएको
९९.६८



आ ब २०७८।२०७९ को ससतम तिम को बजेट तथा कायमक्रर्हरु 

क्र सं
फक्रयाकलाप/कायमक्रर् ववर्नयोन्जत 

वजेट खचम बजेट सम्पन्न भएको सम्पन्न हुन 
बााँकी प्रगती प्रर्तशत

१९
बबध्यालय स्वास््य मशक्षा /आर्ा सर्हु तथा र्हहला स्वास््य स्वयर् 
सेबबकाहरुका लागी सार्ान्जक ब्यबहार पररबतमन कायमक्रर्  100000 0 सम्पन्न नभएको ०.

२०

बबमभन्न सरुवा रोग ,नसने रोग ,जुनोहटक ,र्ानमसक स्वास््य सम्बन्धी 
अन्तरफक्रया कायमक्रर् तथा हदबसहरु( Hypertension ,Diabeties 
,COPD,Cancer days,)आत्र्हत्या रोगथार् हदबस र्ानमसक स्वास््य हदबस, 
अल्जाईर हदबस, रेबबज हदबस, बबश्व औलो हदवस  र्नाउने 120000 0 सम्पन्न नभएको ०.

२१

स्थलगत अनमुशक्षण गरी स्वास््यकमर्महरुको क्षर्ता अमभबदृ्धध एब ं
त्याङको गणुस्तर सरु्नन्श्चत, क्षयरोगका कायमक्रर्को अधमबावषमक समर्क्षा  
तथा उपचार नर्तजाको कोहडम बबश्लेषण 45000 0 सम्पन्न नभएको ०.

२२

स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा स्वा के र अस्पतालहरुर्ा कायमरत 
कर्मचाररहरुको तलब, र्हंगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत 
प्रशासर्नक खचम सरे्त 16700000 १६४१०१६६ सम्पन्न भएको ९८.२६

२३स्वास््य सचुना साथै आई एर् य ुसदुृढीकरण कायमक्रर् 200000 १६७०००
सम्पन्न भएको

८३.५

२४

स्वास््य ससं्थार्ा आकन्स्र्कअबस्थार्ा औषधध एब ंल्याब सार्ाग्री ढुवानी, 
रेकर्ड मङ तथा ररपोहटमङका लागी िर्म िरर्ेट छपाई तथा िोटोकपी ई हट बब 
रन्जष्टर अध्याबधधक, बबश्व क्षयरोग हदबस सम्बन्धी कायमक्रर् 35000 ४२९०

सम्पन्न भएको
१२.२६

२५मस बब आई एर् एन मसआई onsite कोधचङ र सर्ता तथा पहुच कायमक्रर् 200000 ८७३००
सम्पन्न भएको

४३.६५

२६
हावत्तपाईले रोग बबरुद्धको आर् औषधध सेबन MDA कायमक्रर् सचंालन १३ 
न्जल्लाका १३८ पामलकाहरु 1000000 0 सम्पन्न नभएको ०.

कुल जम्र्ा 39478000 ३४११०७९० ८६.४



आ ब २०७८।२०७९ को बबर्तय प्रगर्त  

३९४७८०००
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ससता ननसता 

बबननर्ोजित रकम 
खचा रकम 
प्रगनत प्रनतशत 



कायमक्रर्को भौर्तक प्रगर्त 

२६

४२

१८

३५

८ ७

०

५

१०

१५

२०

२५

३०

३५

४०

४५

ससताकत क्रिर्तकलतपहरु ननसताकत क्रिर्तकलतपहरु  

िम्मत 
सम्पन्न भएकत
सम्पन्न हुन बताँकी 



नननत, कतर्ािम र उपलजधि
मस न ं र्नर्त तथा कायमक्रर्हरु कायामन््यनको अबस्था तथा उपलन्ब्धहरु

१ ननशलु्क आितरभतु तथत आकजस्मक  स्वतस््र् सेबत 
प्रबतह गने सतथै 

१ वटत कोभभड अस्पततल ४ चतरबटत स्वतस््र् चौको र ५ वटत आितरभतु स्वतस््र् केन्रमत 
औषधि आपनुत ा गररएको  सतथै १० बेडको सतनोश्री आितरभतु अस्पतततलको ननमताण कतर्ा 
भइरहेको । र आ ब ०७८।७९ मत ४३९६९ िनतले बहहरङ्ग सेवत पतएकत िसमत महहलत २६५२६ 
र परुुष १७४४३ ।

२ सरुक्षीत मतततृ्व र नवभशश ुसेवत लतइ प्रभतवकतरी 
बनतउन निभशश ुस्र्तहतर र घरदैलो सतु्केरी सेवत ।

६९८ िनत लतइ पहहलो गभावनत ितच ५८० िनत लतइ चौथो गभावती ितभ २९७ िनतले 
ससं्थतगत सतु्केरी र ६०८ िनत सतु्केरी आमतलतइ घरदैलो सतु्केरी सेवत परु्ताइएको । 

३ महतमतरी, रोग ननर्न्रण ५७५ घरपरीवतरमत क्रकटिन्र् रोग ननर्न्रणको लतगी औषिी छक्रका ने कतर्ा गरेको । 

४ पणुा खोप सनुनजचचततत कतर्म गने ।  
०देखख १५ महहनतको ८७९ िनत बतलबतभलकत र १६ देखख २३ को ७०५ िनत सम्पणुा  
बतलबतभलकतहरुले पणुा खोप भलएको सनुनजचचत गरी भमनत २०७९ असतर २४ गत ेमिुवन 
नगरपतलीकत पणुा खोप घोषणत सभत कतर्ािम गरीएको । 

५ कोभभड १९ रोकथतम ननर्न्रण तथत उपचतर ।
कोभभड अस्थतर्ी अस्पततल स्थतपनत गरी ३५७ िनतको पररक्षणको सतथसतथै १२९  िनत 
सिंभमतहरुलतई भनता गरी उपचतर पचचतत डडस्चतिा गररएको र हतलसम्म ४४३०७ िनतलतई 
कोभभड १९ ववरुद्िको पहहलो मतरत ३३८९६ िनतलतई  दोस्रो मतरत र १७८०३ िनतलतई  वसु्टर 
मतरत खोप लगतइएको । 

६ िेष्ठ नतगररकहरु र महहलतहरुकत लतगी घजुम्त 
स्वतस््र् भशबबरहरु सचंतलन गने ।

७० बषा भन्दत मतथीकत ९५७ िनत िेष्ठ नतगरीकहरुलतइ घरम ैगइ सेवत प्रदतन गरीएको सतथै 
९० िनतलतइ आइ र् ूभस डी, इमप्लतन्ट र ३४६ िनतलतइ VIA सेवत प्रदतन गरीएको । 

७ स्वतस््र् एन नननत र कतर्ाववधि तिुामत गने । स्वतस््र् एन स्वतस््र् नननत र आकजस्मक चि कोष ननदेभशकत बनेको । 



नननत, कतर्ािम र उपलजधि
मस न ं र्नर्त तथा कायमक्रर्हरु कायामन््यनको अबस्था तथा उपलन्ब्धहरु

८ सरुक्षीत मतततृ्व तथत नवभशश ुस्वतस््र् सेवत बहहरङ्ग र 
अन्तरङ्ग सेवतलतइ प्रभतवकतरी बनतउने । 

३ वटत बधथाङ्ग सेन्टरकत नभसाङ्ग कमाचतरीहरुलतइ  onsite coach गरीएको र चतर वटत 
स्वतस््र् ससं्थतलतइ रु १ लतख र ५ वटत आितभतु स्वतस््र् केन्रलतइ ५० हितरकत 
दरले अनदुतन प्रदतन गरीएको । 

९ अनलतइन मतध्र्मबतट प्रनतवेदन प्रबबष्ट गने । ४ वटत स्वतस््र् चौकीबतट मतभसक रुपमत DHIS 2 मत मतभसक प्रनतवेदन हुने गरेको । 
सतथै ८३३ िनतको नगरपतलीकतबतट QR code प्रमतखणकरण गरीएको । 

१० महहलत स्वतस््र् स्वर् ंसेववकतको सेवतलतइ प्रभतवकतरी 
बनतउन प्रोत्सतहन गने । 

६ िनत महहलत स्वतस््र् स्वर् ंसेववकत लतइ २० हितर नगद सहहत सम्मतनिनक 
बबदतइ गरेको सतथै ३७ िनत नर्ताँ महहलत स्वतस््र् स्वर् ंसेववकतहरुलतइ १० हदनको 
आितरभतु ततभलम र ७० िनत परुतनत महहलत स्वतस््र् स्वर् ंसेववकतहरुलतइ ४ हदनको 
पनुाततिगी ततभलम प्रदतन गरीएको । 

११ स्वतस््र् सेवत मतथीको समततर्कू्त पहुाँच एव ंउपर्ोग 
सनुनजचचत गना । 

१९ वटत गतउाँघर क्लननक र २० वटत खोप केन्रहरु बतट ननर्भमत रुपमत सेवत प्रदतन 
गरीएको । 

१२ ववध्र्तलर्मत क्रकशोर क्रकशोरीहरुलतइ उधचत परतमशा गररने ।  गरुतसाँ मत. वव., ततरतततल मत. वव. र पणुापरु मत. वव. कत २२९ िनत क्रकशोर 
क्रकशोरीहरुलतइ र्ौन तथत प्रिनन स्वतस््र् सम्बजन्ि परतमशा हदइएको । 

१३ बतल स्वतस््र् ,खोप ,पोषण ,क्षर् /कुष्ठ, औलो, प नन 
लगतर्त प्रनतकतरतत्मक ,प्रबद्ििनतत्मक  तथत उपचतरत्मक 
सेबतमत सहि पहुच परु्ताउने ।

स्वतस््र् चौकी ,आितरभतु स्वतस््र् केन्र ,खोप जक्लननक, गताँउघर जक्लननक तथत 
आमत समहुबतट ननर्भमत सेबत प्रबतह भरैहेको ।



रु्ख्य रु्ख्य उपलब्धीहरु
 पुणा खोप सुननजचचततत न पत घोषणत गररएको ।
 सतनोश्री आितरभुत अस्पततल ननमताण कतर्ाको 
थतलनी भएको ।

 कोभभड १९ ववरुद्िको खोप लगतइएको (४४३०७ 
िनतलतइ पहहलो मतरत ३३८९६ िनतलतइ दोस्रो मतरत 
र १७८३० िनतलतइ बुस्टर मतरत)

 सबै स्वतस््र् चौकी, आितरभुत स्वतस््र्
केन्रहरुमत औषिीहरु आपुनत ा गरीएको । 

 ७० बषा मतथीकत िेष्ठ नतगरीकहरुलतइ घरघरमत 
गइ स्वतस््र् पररक्षण  गरीएको । 

 महहलतहरुको लतगी घजुम्त स्वतस््र् भशववर संचतलन 
गरीएको ।



सर्स्याहरु
 कतर्ा संचतलन ननदेभशकत समर्मत नआउनु र स्पस्ट नहुनु 
। 

 कोभभड १९ को प्रभतब पनुा कररब पुरै आ ब मत 
स्वतस््र्कभमाहरु  खोप अभभर्तन संचतलनमत नै पररचतभलत 
रहनु ।

 स्थतनीर् चुनतब को प्रभतब ।
 प्रणतलीगत समस्र्तहरु । 
 प्रदेश र स्थतनीर् तहमत सतझत बिेट बबननर्ोिन हुनु ।
 थोरै िनशजक्तबतट िेरै बबषर्गत कतर्ािम हेनुा पने । 
 कनतपर् आवचर्क नपने कतर्ािममत बिेट ववननर्ोिन भइ 
आएको ।

 पहहलो रमैतभसकमत कतर्ािम संचतलन गना कहठनतइ । 



सझुावहरु 
 कतर्ािमहरुलतइ चौमतभसक बे्रकडतउन गरी सोहह अनुरुप 
कतर्ािम गनुापने ।

 खरीद गनुापने कतर्ािमहरुको बतवषाक खरीद र्ोिनत बनतइ 
पहहलो वत दोस्रो चौमभसक भभर ैखरीद गनुापने । 

 पेचकी र भुक्ततनी भलने हदने प्रणतलीलतइ आवचर्कतत अनुरुप 
केही लचक बनतउनु पने । 

 कतर्ािम कतर्तान्वर्नकत लतगी कतर्तान्वर्न मतगादशान /

कतर्ाबबधि / मतपदण्ड बनतइ लतगु गनुापने । 
 पतलीकतको चौमतभसक सभमक्षत ननर्भमत हुनुपने । 



िोटोहरु 

सुनत ािन्र् पदतथा रहहत हदवस सम्बजन्ि अन्रक्रिर्त कतर्ािम 



िोटोहरु 

सुनत ािन्र् पदतथा रहहत हदवस सम्बजन्ि अन्रक्रिर्त कतर्ािम 



िोटोहरु 

पुणा खोप न पत सुननजचचततत घोषणत 



िोटोहरु 

पुणा खोप न पत सुननजचचततत घोषणत 



िोटोहरु 

पुणा खोप न पत सुननजचचततत घोषणत 



िोटोहरु 

नर्ताँ महहलत स्वतस््र् स्वरं् सेववकतहरुको लतगी आितरभुत ततलीम



िोटोहरु 

नर्ताँ महहलत स्वतस््र् स्वरं् सेववकतहरुको लतगी आितरभुत ततलीम



िोटोहरु 

नर्ताँ महहलत स्वतस््र् स्वरं् सेववकतहरुको लतगी आितरभुत ततलीम



िोटोहरु 

७० बषा मतथीकत िेष्ठ नतगरीकहरुलतइ घरमै गई स्वतस््र् सेवत हदएको । 



िोटोहरु 

७० बषा मतथीकत िेष्ठ नतगरीकहरुलतइ घरमै गई स्वतस््र् सेवत हदएको । 



िोटोहरु 

कोभभड १९ ववरुद्िको खोप सेवत भलदै सेवतग्रतहीहरु। 



िोटोहरु 

कोभभड १९ बबरुद्िको खोप प्रदतन गदै स्वतस््र्कभमा । 



िोटोहरु 

महहलत स्वतस््र् स्वर्ं सेववकतको अिावतवषाक सभमक्षत। 







प्रस्तुतकतता 
मणीरतम आचतर्ा 
स्वतस््र् शतखत



स्वास््य शाखा अन्तरगत कर्मचारी दरबन्न्द वववरण
क्र सं वववरण न्स्वकृत दरबन्न्द पदपुर्तम ररक्त करार कैफियत

१ हे ई सातौ तह १ ० १ ०

२ हे ई छैठौ तह ५ ६ ० ०

३ पहेन छैठौ तह ४ ४ ० ०

४ हे ई पाचौ तह ८ ९ ० ०

५ पहेन पाचौ तह १ १ ० ०

६ हे ई चौथो तह ४ ४ ० ६

७ पहेन चौथो तह ४ ५ ० ९

८ ल्या अ चौथो तह ० ० ० ४

९ का स ० ० ० ९

१० न्स्वपर ० ० ० ३

जम्र्ा २७ २९ १ ३१



आ ब २०७८।२०७९ को र्नसतम तिम को बजेट तथा कायमक्रर्हरु 

क्र सं
फक्रयाकलाप/कायमक्रर् ववर्नयोन्जत 

वजेट खचम बजेट सम्पन्न भएको सम्पन्न हुन 
बााँकी प्रगती प्रर्तशत

१ करार कर्मचारीहरुको पाररश्रमर्क र भत्ता र्नरन्तरता 
९१०१८६० ९०२२९९२ सम्पन्न ९९.१३

२ कोमभड अस्पतालर्ा कायमरत कर्मचारीहरुको तलब 
१६३४३८६ १६३४३८६ सम्पन्न १००.

३ ससं्था प्रर्खुहरुको नगरपामलका स्तररय र्ामसक तथा 
आकन्स्र्क  बठैक ३४५०००

२५४३५० सम्पन्न ७३.७२

४ कायामलय सचंालन खचम कोमभड अस्पताल १०००००
९९२५० सम्पन्न ९९.२५

५ बबबबध खचम कोमभड अस्पताल ३००००
२९९४० सम्पन्न ९९.८

६ स्वास््य चौकी  स्तररय र्ामसक बठैक  १९८०००
८९२५० सम्पन्न ४५.०८

७ VIA Equipment and IUCD Implant Set खररद १२५०००
१२४९६९ सम्पन्न ९९.९८

८ घर भाडा १०८०००
७६६७० सम्पन्न ७०.९९



आ ब २०७८।२०७९ को र्नसतम तिम को बजेट तथा कायमक्रर्हरु 

क्र सं
फक्रयाकलाप/कायमक्रर् ववर्नयोन्जत वजेट वववत्तय प्रगती सम्पन्न भएको सम्पन्न हुन 

बााँकी प्रगती प्रर्तशत

९ आकन्स्र्क बबबबध खचम ४८४३५४
४०७८१ सम्पन्न भएको ८.४२

१० गााँउघर न्क्लर्नक    सचंालन  ११२२००
९६०३२

सम्पन्न भएको 
८५.५९

११ अत्याबश्यकऔषधध खररद कोमभड अस्पताल ४५००००
४४१६७०

सम्पन्न भएको 
९८.१५

१२ खोप न्क्लर्नक    सचंालन  ११२२००
६१५००

सम्पन्न भएको 
५४.८१

१३ बबध्यालय आयबेुद तथा योग मशक्षा
कायमक्रर् कोमभड अस्पताल ४००००

४००००
सम्पन्न भएको 

१००.

१४ र्ात ृतथा नबजात मशश ुस्याहार कायमक्रर् ३६००००
३५९७००

सम्पन्न भएको 
९९.९२

१५ घरदैलो सतु्केरी सेवा २४००००
२४००००

सम्पन्न भएको 
१००.

१६ ईनधन खचम १६०००
१५८४४

सम्पन्न भएको 
९९.०३

१७ बदृ्धध अनगुर्न प्रोत्साहन ४५०००
१२१५०

सम्पन्न भएको 
. २७



आ ब २०७८।२०७९ को र्नसतम तिम को बजेट तथा कायमक्रर्हरु 

क्र सं
फक्रयाकलाप/कायमक्रर् ववर्नयोन्जत वजेट खचम बजेट सम्पन्न भएको सम्पन्न हुन बााँकी प्रगती प्रर्तशत

१९ आधारभतु तथा आकन्स्र्क कायमका लागी औषधध तथा 
सन्जमकल्स उपकररण १२६५०००

९२५०४८ सम्पन्न भएको ७३.१३

२०
स्तनपायी आर्ा तथा नवजात मशशकुो रक्षाथम सतु्केरी 
र्हहलाहरुको लागी दगु्धबद्मधकऔषधध बबतरण कोमभड 
अस्पताल 

४००००
४००००

सम्पन्न भएको 
१००.

२१ स्वास््य चौकी अनदुान ६५००००
४९६६७६

सम्पन्न भएको 
७६.४१

२२ चफक्रय आकमर्क चक्र कोष ८००००
० सम्पन्न हुन बााँकी ०.

२३
कम््युटर  वप्रन्टर खररद कोमभड अस्पताल 

८००००
० सम्पन्न हुन बााँकी ०.

२४ सचंार खचम ३५०००
२५९१३

सम्पन्न भएको 
७४.०४

२५ भ्रर्ण तथा कायमलय सचंालन  तथा ब्यबस्थापन ३५०००
३१२००

सम्पन्न भएको 
८९.१४

२६ बबमभन्न कायमबबधधहरु र्नर्ामण ७५०००
०

सम्पन्न हुन बााँकी
०.

२७ अनगुर्न १००००
०

सम्पन्न हुन बााँकी
०.



आ ब २०७८।२०७९ को र्नसतम तिम को बजेट तथा कायमक्रर्हरु 

क्र सं
फक्रयाकलाप/कायमक्रर् ववर्नयोन्जत वजेट खचम बजेट सम्पन्न भएको सम्पन्न हुन 

बााँकी प्रगती प्रर्तशत

२७ भ्यान्क्सन  तथा औषधध ढुवानी ,्याकेन्जङ तथा रर्याफकाँ ग ४९५००
३२००० सम्पन्न भएको ६४.६५

२८ र् स्वा स्व से लगायत बबमभन्न  स्वास््य  हदबस  र्नाउन 
खचम    ६००००

४०४०
सम्पन्न भएको

६.७३

२९ २४ घण्टा खोप भण्डारन तथा बबतरणका लागी सचंार खचम १२०००
१२०००

सम्पन्न भएको
१००.

३० अत्याबश्यकऔषधध खररद २०००००
२०००००

सम्पन्न भएको
१००.

३१ जेष्ठ नागररकका लागी स्वास््य प्रबधमनात्र्क कायमक्रर् कोमभड 
अस्पताल ७६०००

७६०००
सम्पन्न भएको

१००.

३२ गााँउघर तथा खोप कायमक्रर् सचंालनका लागी  खोप 
कायमकतामहरुलाई फिल्ड भत्ता   १९००००

१८४८००
सम्पन्न भएको

९७.२६

३३ पचंकर्म सेबा थेरावप बबस्तार ६००००
५९३५०

सम्पन्न भएको
९८.९२

३४ त्याङ्कको गणुस्तर सधुार लागी त्याङ्क लेखाजोखा र 
(RDQA ) र समर्क्षा २५०००

१७६००
सम्पन्न भएको

७०.४



आ ब २०७८।२०७९ को र्नसतम तिम को बजेट तथा कायमक्रर्हरु 

क्र 
सं

फक्रयाकलाप/कायमक्रर् ववर्नयोन्जत वजेट वववत्तय प्रगती सम्पन्न भएको सम्पन्न हुन बााँकी प्रगती प्रर्तशत

३७ गणुस्तर सधुार ( एर् एस एस   )  
कायमक्रर् ११५०००

० सम्पन्न हुन बााँकी ०.

३८ RRT/ CICT  बठैक तथा  हटर् पररचालनका 
लागी सचंार  ०

सम्पन्न हुन बााँकी

३९ कोमभड रोकथार्  ,र्नयन्रण तथा उपचार ५००००
०

सम्पन्न हुन बााँकी
०.

४० पणुम खोप सरु्नन्श्चतता तथा हदगोपनाका लागी 
घरधुरी सबेक्षण २२५००० ०

सम्पन्न हुन बााँकी
०.

४१ छपाई िर्म, िरर्ेट, अनसुधुच , रन्जस्टर तथा  
अन्य  १६५०००

१६०३१६ सम्पन्न भएको ९७.१६

४२ र् स्वा स्व से बबदाई कायमक्रर् १३५०००
१३४७९५ सम्पन्न भएको ९९.८५

कुल जम्र्ा १७२३४५०० १५०३९२२२ ८७.२६



आ ब २०७८।२०७९ को ससतम तिम को बजेट तथा कायमक्रर्हरु 

क्र सं
फक्रयाकलाप/कायमक्रर् ववर्नयोन्जत वजेट खचम बजेट सम्पन्न भएको सम्पन्न हुन 

बााँकी प्रगती प्रर्तशत

१

उपचारात्र्क सेवा  अन्तरगतका कायमक्रर्हरु (आधारभुत तथा 
आकन्स्र्क स्वास्थ ्सेवाको लागी औषधध खररद न्युनतर् सेबार्ापदण्ड 
कायमक्रर् संचालन तथा सुदृढीकरण र आखा, नाक ,घाटी तथा र्ुख 
स्वास््य सम्बन्धी अमभर्ुखखकरण तथा बबध्यालय न्स्क्रर्नङ कायमक्रर् 
कायम संचालन र्नदेमशकार्ा उल्लेख भए बर्ोन्जर् संचालन गने   ) 2000000 १९९७७२५ सम्पन्न भएको ९९.८९

२

आलो तथा कालाजार र्हार्ारी हुने क्षेरको छनौट गरी बबषाहद छकम ने 
रेस्पोन्न्सभ स्पे्रईङ सरे्त फकटजन्य रोग र्नयन्रण कायमक्रर्कोअनुगर्न 
एबं र्ुल्याङ्कन तथा फकटजन्य रोग र्नयन्रणका लाधग बहुर्नकाय 
अन्तरफक्रया 100000 95110

सम्पन्न भएको
९५.११

३

क्षयरोगका जोखखर् सर्ुह तथा स्वास््य सेबाकव पहुच कर् भएका 
सर्ुदायर्ा सफक्रय क्षयरोग खोज पडताल कायमक्रर्, घर पररबारका 
सदस्यहरुको सम्पकम  पररक्षण, सर्ुदायर्ा क्षयरोगका बबरार्ीहरुको 
खोज पडतालका लागी क्षर्ता अमभबदृ्धध तथा पररचालन 120000 0

सम्पन्न हुन 
बताँकी ०.

४

कोभीड १९ लगायत बबमभन्न र्हार्ारीजन्य रोगहरुको रोकथार् 
र्नयन्रण तथा र्नगरार्नका लागी सरोकारवालासाँगको अन्तरफक्रया तथा 
RRT स्वास््यकमर्म पररचालन 50000 0

सम्पन्न हुन 
बताँकी

०.

५

कोभीड १९ बबरुद्धको खोप अमभयान संचालन ब्यबस्थापन खचम 
पामलकास्तरीय समर्क्षा तथा योजना र पामलका तथा स्वास््य संस्था 
स्तरीय सुपररबेक्षण 187000 150800

सम्पन्न भएको
८०.६४

६

कोमभड १९ र्हार्ारीबाट प्रभाबबत अर्त बबपन्न पररबार नगद 
हस्तान्तरण कायमबबधध २०७८बर्ोन्जर् हुने गरी अधधकतर् लाभग्राहह 
पररबार संख्या ८९३ लाई रु १०००० का दरले नगद हस्तान्तरण 
प्रयोजनाथम ८९३०००० ८८०००००

सम्पन्न भएको
९८.५४

७पररबार र्नयोजन फकशोर फकशोरी तथा प्रजनन ्कायमक्रर् 376000 ३५८७९०
सम्पन्न भएको

९५.४२

८

पशुपंन्न्छ आहदबाट हुने ईन्िुएन्जा बडम फ्लु ,AMR, मसष्टीसकोमसस , 
टक्सो््र्ोमसस आहद बबमभन्न सरुवा रोग सम्बन्धी  रोगथार् तथा 
र्नयन्रणका लागी सचतेना कायमक्रर् 20000 0

सम्पन्न हुन 
बताँकी

०.

९

पामलका स्तरर्ा टाईिाईट खोप अमभयान संचालन तथा र्नयमर्त 
खोपर्ा टाईिाईट खोप सुरुवातको साथै र्नयमर्त खोप सुदृढीकरण र 
सरसिाई प्रबद्धनको लागी पामलका र वडा खोप सर्न्वय समर्र्त र 
सरोकारवालाहरुकोअमभर्ुखखकरण गोन्ष्ठ १ हदन 299000 १८७७६०

सम्पन्न भएको
६२.८



आ ब २०७८।२०७९ को ससतम तिम को बजेट तथा कायमक्रर्हरु 

क्र सं
फक्रयाकलाप/कायमक्रर् ववर्नयोन्जत

वजेट खचम बजेट सम्पन्न भएको सम्पन्न हुन 
बााँकी प्रगती प्रर्तशत

१०
पामलकास्तरर्ा स्वास््य संस्थाहरुको र्ामसक बैठक ,डाटा भेरीफिकेशन एबं गुणस्तर 
सुधार साथे चौर्ामसक एबं बावषमक सर्ीक्षा 100000 58100 सम्पन्न भएको ५८.१

११

पामलकास्तरर्ा  खोप र  सरसिाई प्रबद्धन कायमक्रर्को समर्क्षा सुक्ष्र् योजना 
अध्याबधधक र पामलका खवप सर्न्वय समर्र्तको अमभर्ुखखकरण सरे्त 
पामलकास्तरर्ा २ हदन वडा खोप सर्न्वय समर्र्तको वडास्तरर्ा अमभर्ुखखकरण १ 
हदन तथा पुणम खोप सुर्नन्श्चतताको लागी घरधुरी सबेक्षण भेरीफिकेसन कायमसरे्त 196000 १९२८००

सम्पन्न भएको
९८.३७

१२पोषण कायमक्रर् 1195000 ११६३२४०
सम्पन्न भएको

९७.३४

१३र्लेररया ,डङेगु, कालाजार ,स्क्रब टाईिस  आहद फकटजन्य रोगको डाटा भेररफिकेसन 10000 0 सम्पन्न नभएको ०.

१४र्हहला स्वास््य स्वयर् सेबबकाको रेफे्रसर तामलर् ३ हदन 300000 ३०००००
सम्पन्न भएको

१००.

१५र्ात ृतथा नवमशशु कायमक्रर् 1319000 ४६४००
सम्पन्न भएको

३.५२

१६
र्ात ृतथा नवमशशु कायमक्रर् अन्तरगत आर्ा सुरक्षा, गभमवती उत्पे्ररण सेबा ,न्यानो 
झोला र र्नशुल्क गभमपतन कायमक्रर् 3328000 १५९४३०९

सम्पन्न भएको
४७.९१

१७
राष्रीय र्हहला  सार्ुदार्यक स्वास््य स्वयर् सेबबका कायमक्रर्को   थप यातायात 
खचम( थप ) ६४८००० ६०३०००

सम्पन्न भएको
९३.०६

१८
राष्रीय र्हहला स्वास््य स्वयर् सेबबका कायमक्रर् पोषाक प्रोत्साहन यातायात खचम 
बावषमक समर्क्षा गोन्ष्ठ र हदबस र्नाउने खचम सरे्त  1900000 १८९४०००

सम्पन्न भएको
९९.६८



आ ब २०७८।२०७९ को ससतम तिम को बजेट तथा कायमक्रर्हरु 

क्र सं
फक्रयाकलाप/कायमक्रर् ववर्नयोन्जत 

वजेट खचम बजेट सम्पन्न भएको सम्पन्न हुन 
बााँकी प्रगती प्रर्तशत

१९
बबध्यालय स्वास््य मशक्षा /आर्ा सर्हु तथा र्हहला स्वास््य स्वयर् 
सेबबकाहरुका लागी सार्ान्जक ब्यबहार पररबतमन कायमक्रर्  100000 0 सम्पन्न नभएको ०.

२०

बबमभन्न सरुवा रोग ,नसने रोग ,जुनोहटक ,र्ानमसक स्वास््य सम्बन्धी 
अन्तरफक्रया कायमक्रर् तथा हदबसहरु( Hypertension ,Diabeties 
,COPD,Cancer days,)आत्र्हत्या रोगथार् हदबस र्ानमसक स्वास््य हदबस, 
अल्जाईर हदबस, रेबबज हदबस, बबश्व औलो हदवस  र्नाउने 120000 0 सम्पन्न नभएको ०.

२१

स्थलगत अनमुशक्षण गरी स्वास््यकमर्महरुको क्षर्ता अमभबदृ्धध एब ं
त्याङको गणुस्तर सरु्नन्श्चत, क्षयरोगका कायमक्रर्को अधमबावषमक समर्क्षा  
तथा उपचार नर्तजाको कोहडम बबश्लेषण 45000 0 सम्पन्न नभएको ०.

२२

स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा स्वा के र अस्पतालहरुर्ा कायमरत 
कर्मचाररहरुको तलब, र्हंगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत 
प्रशासर्नक खचम सरे्त 16700000 १६४१०१६६ सम्पन्न भएको ९८.२६

२३स्वास््य सचुना साथै आई एर् य ुसदुृढीकरण कायमक्रर् 200000 १६७०००
सम्पन्न भएको

८३.५

२४

स्वास््य ससं्थार्ा आकन्स्र्कअबस्थार्ा औषधध एब ंल्याब सार्ाग्री ढुवानी, 
रेकर्ड मङ तथा ररपोहटमङका लागी िर्म िरर्ेट छपाई तथा िोटोकपी ई हट बब 
रन्जष्टर अध्याबधधक, बबश्व क्षयरोग हदबस सम्बन्धी कायमक्रर् 35000 ४२९०

सम्पन्न भएको
१२.२६

२५मस बब आई एर् एन मसआई onsite कोधचङ र सर्ता तथा पहुच कायमक्रर् 200000 ८७३००
सम्पन्न भएको

४३.६५

२६
हावत्तपाईले रोग बबरुद्धको आर् औषधध सेबन MDA कायमक्रर् सचंालन १३ 
न्जल्लाका १३८ पामलकाहरु 1000000 0 सम्पन्न नभएको ०.

कुल जम्र्ा 39478000 ३४११०७९० ८६.४



आ ब २०७८।२०७९ को बबर्तय प्रगर्त  
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कायमक्रर्को भौर्तक प्रगर्त 
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नननत, कतर्ािम र उपलजधि
मस न ं र्नर्त तथा कायमक्रर्हरु कायामन््यनको अबस्था तथा उपलन्ब्धहरु

१ ननशलु्क आितरभतु तथत आकजस्मक  स्वतस््र् सेबत 
प्रबतह गने सतथै 

१ वटत कोभभड अस्पततल ४ चतरबटत स्वतस््र् चौको र ५ वटत आितरभतु स्वतस््र् केन्रमत 
औषधि आपनुत ा गररएको  सतथै १० बेडको सतनोश्री आितरभतु अस्पतततलको ननमताण कतर्ा 
भइरहेको । र आ ब ०७८।७९ मत ४३९६९ िनतले बहहरङ्ग सेवत पतएकत िसमत महहलत २६५२६ 
र परुुष १७४४३ ।

२ सरुक्षीत मतततृ्व र नवभशश ुसेवत लतइ प्रभतवकतरी 
बनतउन निभशश ुस्र्तहतर र घरदैलो सतु्केरी सेवत ।

६९८ िनत लतइ पहहलो गभावनत ितच ५८० िनत लतइ चौथो गभावती ितभ २९७ िनतले 
ससं्थतगत सतु्केरी र ६०८ िनत सतु्केरी आमतलतइ घरदैलो सतु्केरी सेवत परु्ताइएको । 

३ महतमतरी, रोग ननर्न्रण ५७५ घरपरीवतरमत क्रकटिन्र् रोग ननर्न्रणको लतगी औषिी छक्रका ने कतर्ा गरेको । 

४ पणुा खोप सनुनजचचततत कतर्म गने ।  
०देखख १५ महहनतको ८७९ िनत बतलबतभलकत र १६ देखख २३ को ७०५ िनत सम्पणुा  
बतलबतभलकतहरुले पणुा खोप भलएको सनुनजचचत गरी भमनत २०७९ असतर २४ गत ेमिुवन 
नगरपतलीकत पणुा खोप घोषणत सभत कतर्ािम गरीएको । 

५ कोभभड १९ रोकथतम ननर्न्रण तथत उपचतर ।
कोभभड अस्थतर्ी अस्पततल स्थतपनत गरी ३५७ िनतको पररक्षणको सतथसतथै १२९  िनत 
सिंभमतहरुलतई भनता गरी उपचतर पचचतत डडस्चतिा गररएको र हतलसम्म ४४३०७ िनतलतई 
कोभभड १९ ववरुद्िको पहहलो मतरत ३३८९६ िनतलतई  दोस्रो मतरत र १७८०३ िनतलतई  वसु्टर 
मतरत खोप लगतइएको । 

६ िेष्ठ नतगररकहरु र महहलतहरुकत लतगी घजुम्त 
स्वतस््र् भशबबरहरु सचंतलन गने ।

७० बषा भन्दत मतथीकत ९५७ िनत िेष्ठ नतगरीकहरुलतइ घरम ैगइ सेवत प्रदतन गरीएको सतथै 
९० िनतलतइ आइ र् ूभस डी, इमप्लतन्ट र ३४६ िनतलतइ VIA सेवत प्रदतन गरीएको । 

७ स्वतस््र् एन नननत र कतर्ाववधि तिुामत गने । स्वतस््र् एन स्वतस््र् नननत र आकजस्मक चि कोष ननदेभशकत बनेको । 



नननत, कतर्ािम र उपलजधि
मस न ं र्नर्त तथा कायमक्रर्हरु कायामन््यनको अबस्था तथा उपलन्ब्धहरु

८ सरुक्षीत मतततृ्व तथत नवभशश ुस्वतस््र् सेवत बहहरङ्ग र 
अन्तरङ्ग सेवतलतइ प्रभतवकतरी बनतउने । 

३ वटत बधथाङ्ग सेन्टरकत नभसाङ्ग कमाचतरीहरुलतइ  onsite coach गरीएको र चतर वटत 
स्वतस््र् ससं्थतलतइ रु १ लतख र ५ वटत आितभतु स्वतस््र् केन्रलतइ ५० हितरकत 
दरले अनदुतन प्रदतन गरीएको । 

९ अनलतइन मतध्र्मबतट प्रनतवेदन प्रबबष्ट गने । ४ वटत स्वतस््र् चौकीबतट मतभसक रुपमत DHIS 2 मत मतभसक प्रनतवेदन हुने गरेको । 
सतथै ८३३ िनतको नगरपतलीकतबतट QR code प्रमतखणकरण गरीएको । 

१० महहलत स्वतस््र् स्वर् ंसेववकतको सेवतलतइ प्रभतवकतरी 
बनतउन प्रोत्सतहन गने । 

६ िनत महहलत स्वतस््र् स्वर् ंसेववकत लतइ २० हितर नगद सहहत सम्मतनिनक 
बबदतइ गरेको सतथै ३७ िनत नर्ताँ महहलत स्वतस््र् स्वर् ंसेववकतहरुलतइ १० हदनको 
आितरभतु ततभलम र ७० िनत परुतनत महहलत स्वतस््र् स्वर् ंसेववकतहरुलतइ ४ हदनको 
पनुाततिगी ततभलम प्रदतन गरीएको । 

११ स्वतस््र् सेवत मतथीको समततर्कू्त पहुाँच एव ंउपर्ोग 
सनुनजचचत गना । 

१९ वटत गतउाँघर क्लननक र २० वटत खोप केन्रहरु बतट ननर्भमत रुपमत सेवत प्रदतन 
गरीएको । 

१२ ववध्र्तलर्मत क्रकशोर क्रकशोरीहरुलतइ उधचत परतमशा गररने ।  गरुतसाँ मत. वव., ततरतततल मत. वव. र पणुापरु मत. वव. कत २२९ िनत क्रकशोर 
क्रकशोरीहरुलतइ र्ौन तथत प्रिनन स्वतस््र् सम्बजन्ि परतमशा हदइएको । 

१३ बतल स्वतस््र् ,खोप ,पोषण ,क्षर् /कुष्ठ, औलो, प नन 
लगतर्त प्रनतकतरतत्मक ,प्रबद्ििनतत्मक  तथत उपचतरत्मक 
सेबतमत सहि पहुच परु्ताउने ।

स्वतस््र् चौकी ,आितरभतु स्वतस््र् केन्र ,खोप जक्लननक, गताँउघर जक्लननक तथत 
आमत समहुबतट ननर्भमत सेबत प्रबतह भरैहेको ।



रु्ख्य रु्ख्य उपलब्धीहरु
 पुणा खोप सुननजचचततत न पत घोषणत गररएको ।
 सतनोश्री आितरभुत अस्पततल ननमताण कतर्ाको 
थतलनी भएको ।

 कोभभड १९ ववरुद्िको खोप लगतइएको (४४३०७ 
िनतलतइ पहहलो मतरत ३३८९६ िनतलतइ दोस्रो मतरत 
र १७८३० िनतलतइ बुस्टर मतरत)

 सबै स्वतस््र् चौकी, आितरभुत स्वतस््र्
केन्रहरुमत औषिीहरु आपुनत ा गरीएको । 

 ७० बषा मतथीकत िेष्ठ नतगरीकहरुलतइ घरघरमत 
गइ स्वतस््र् पररक्षण  गरीएको । 

 महहलतहरुको लतगी घजुम्त स्वतस््र् भशववर संचतलन 
गरीएको ।



सर्स्याहरु
 कतर्ा संचतलन ननदेभशकत समर्मत नआउनु र स्पस्ट नहुनु 
। 

 कोभभड १९ को प्रभतब पनुा कररब पुरै आ ब मत 
स्वतस््र्कभमाहरु  खोप अभभर्तन संचतलनमत नै पररचतभलत 
रहनु ।

 स्थतनीर् चुनतब को प्रभतब ।
 प्रणतलीगत समस्र्तहरु । 
 प्रदेश र स्थतनीर् तहमत सतझत बिेट बबननर्ोिन हुनु ।
 थोरै िनशजक्तबतट िेरै बबषर्गत कतर्ािम हेनुा पने । 
 कनतपर् आवचर्क नपने कतर्ािममत बिेट ववननर्ोिन भइ 
आएको ।

 पहहलो रमैतभसकमत कतर्ािम संचतलन गना कहठनतइ । 



सझुावहरु 
 कतर्ािमहरुलतइ चौमतभसक बे्रकडतउन गरी सोहह अनुरुप 
कतर्ािम गनुापने ।

 खरीद गनुापने कतर्ािमहरुको बतवषाक खरीद र्ोिनत बनतइ 
पहहलो वत दोस्रो चौमभसक भभर ैखरीद गनुापने । 

 पेचकी र भुक्ततनी भलने हदने प्रणतलीलतइ आवचर्कतत अनुरुप 
केही लचक बनतउनु पने । 

 कतर्ािम कतर्तान्वर्नकत लतगी कतर्तान्वर्न मतगादशान /

कतर्ाबबधि / मतपदण्ड बनतइ लतगु गनुापने । 
 पतलीकतको चौमतभसक सभमक्षत ननर्भमत हुनुपने । 



िोटोहरु 

सुनत ािन्र् पदतथा रहहत हदवस सम्बजन्ि अन्रक्रिर्त कतर्ािम 



िोटोहरु 

सुनत ािन्र् पदतथा रहहत हदवस सम्बजन्ि अन्रक्रिर्त कतर्ािम 



िोटोहरु 

पुणा खोप न पत सुननजचचततत घोषणत 



िोटोहरु 

पुणा खोप न पत सुननजचचततत घोषणत 



िोटोहरु 

पुणा खोप न पत सुननजचचततत घोषणत 



िोटोहरु 

नर्ताँ महहलत स्वतस््र् स्वरं् सेववकतहरुको लतगी आितरभुत ततलीम



िोटोहरु 

नर्ताँ महहलत स्वतस््र् स्वरं् सेववकतहरुको लतगी आितरभुत ततलीम



िोटोहरु 

नर्ताँ महहलत स्वतस््र् स्वरं् सेववकतहरुको लतगी आितरभुत ततलीम



िोटोहरु 

७० बषा मतथीकत िेष्ठ नतगरीकहरुलतइ घरमै गई स्वतस््र् सेवत हदएको । 



िोटोहरु 

७० बषा मतथीकत िेष्ठ नतगरीकहरुलतइ घरमै गई स्वतस््र् सेवत हदएको । 



िोटोहरु 

कोभभड १९ ववरुद्िको खोप सेवत भलदै सेवतग्रतहीहरु। 



िोटोहरु 

कोभभड १९ बबरुद्िको खोप प्रदतन गदै स्वतस््र्कभमा । 



िोटोहरु 

महहलत स्वतस््र् स्वर्ं सेववकतको अिावतवषाक सभमक्षत। 







प्रस्तुत कतता 
खिमरतज पोख्रेल

आर्थाक प्रशतसन प्रमिु



 पररचय 
• मधवुन नगरपतललकत को बजेट कत स्रोतहरु
• आव 2078/079 को आय व्यय 
• ववत्तीय प्रगती 
• ननकतसत र फितता को अवस्थत
 आ व 2078/079 मत जम्मत मतग भएकत सचूनतहरु
 यस आ व कत जम्मत उजरुी संख्यत तथत िर्छायौट
 हतल सम्म बनेकत एन कतननु कतयाववधी
• मखू्य मखु्य समस्यतहरु
• समस्यत समतधतनकत उपतयहरु
• अबको कतयादिशत 



 संघीय सरकतर शसता अनिुतन
 संघीय सरकतर समपूरक अनिुतन
 संघीय सरकतर ववशषे अनिुतन 
 संघीय सरकतर समतननकरण अनिुतन
 संघीय सरकतर रतजस्व वताँडिताँड बतट प्रतप्त हुने रकम म ू
अ क र अन्तशलु्क

 संघीय सरकतर रोयल्टी बताँडिताँड



 प्रिेश सरकतर शसता अनिुतन
 प्रिेश सरकतर समपूरक अनिुतन 
 प्रिेश सरकतर ववशषे अनिुतन
 प्रिेश सरकतर समतननकरण अनिुतन 
 प्रिेश सरकतर रतजस्व वताँडिताँड बतट प्रतप्त हुने अनिुतन 
सवतरी सतधन कर



 एकीकृत सम्पत्ती कर
 भूमीकर/ मतलपोत कर
 घर बहतल कर
 बहतल ववटौरी कर
 सतनत सवतरी सतधन कर नउठ्ने
 व्यवसतयी कर
 अन्य ववफि बतट प्रतप्त रकम
 अन्य सेवत शलु्क
 न्यतनयक िस्तुर
 लशक्षत क्षेत्रको आम्ितनी
 परीक्षत शलु्क
 नक्सतपतस िस्तुर
 लसितररस िस्तुर
 अन्य िस्तुर
 न्यतनयक िण्ड जररमतनत र जित
 अन्य रतजस्व
 बेरुजु



शिर्षक प्रस्तावित आय िास्तविक आय आम्दानी प्रततित
संघीय सरकतर
समतननकरण अनुितन 146,90,00,00 14,76,79,599 100.53
शसता अनुितन चतलु 26,19,74,000 26,44,74,000 100.94
शसता अनुितन पुाँजीगत 3,92,50,000 39125000 99.68
ववषेश अनुितन पुाँजीगत 14200000 14200000 100
समपुरक अनुितन पुाँजीगत 14300000 10725000 75
प्रिेश सरकतर

समतननकरण अनुितन 6972000 6972000 100
शसता अनुितन पुाँजीगत 11544000 11544000 100
ववषेश अनुितन पुाँजीगत 7000000 7000000 100
समपुरक अनुितन पुाँजीगत 20000000 20000000 100
रतजश्व बताँडितड 138739135 137479728.55 99
आन्तररकश्रोत 43500000 22332240.34 51.33
गत वषाको मौज्ितत 108855038.5 100



िीर्षक बावर्षक बजेट खर्ष खर्ष(%)

पतररश्रलमक कमाचतरी २१ ,९४,२९,८३६ २०,०१ ,८१ ,२६
५ ९१ .२३

पतररश्रलमक पितर्धकतरी ५०,००,००० २५,६९,०४० ५१ .३८
पोशतक २९,७०,००० २६,५४,००० ८९.३६
औषधीउपचतर िचा ५,००,००० ० ०
महंगी भत्तत १६,००,००० ९,०८,४०० ५६.७८
फिल्ड भत्तत १ ,९०,००० १ ,८४,८०० ९७.२६
कमाचतरीको बैठक भत्तत १४,१५,५१० ६,१०,०७० ४३.
कमाचतरी प्रोत्सतहन तथत पुरस्कतर ४०,२५,००० ३६,८०,८०० ९१ .४५
वैिेलशक भत्तत २४,००० १३,०५० ५४.३८
अन्य भत्तत ५,००,००० ७१ ,००० १४.२
पितर्धकतरी बैठक भत्तत १४,४८,००० ९,३७,५०० ६४.७३
पितर्धकतरीअन्य सुबबधत ६६,००,००० ६६,००,००० १००
कमाचतरीको योगितनमत आधतररत 
ननवतृभरण तथत उपितन कोष िचा ९,९२,००० ० ०

कमाचतरी कल्यतण कोष २५,००,००० २५,००,००० १००
पतनी तथत बबजलुी ९,४०,००० ८,३७,७२७ ८९.१२



िीर्षक बावर्षक बजेट खर्ष खर्ष(%)

संचतर महसुल १२,३५,००० ३,७६,९५१ ३०.५२

इन्धन (कतयतालय प्रयोजन) २०,४६,००० २०,४५,५०६ ९९.९८
सवतरी सतधन ममात िचा १६,८५,००० १४,३४,२५१ ८५.१२
बबमत तथत नवीकरण िचा ५,५०,००० ३,६५,३८६ ६६.४३
मेलशनरी तथत औजतर ममात सम्भतर 
तथत सञ्चतलन िचा ६,७५,००० १ ,५१ ,१८५ २२.४

ननलमात सतवाजननक सम्पवत्तको ममात 
सम्भतर िचा २,५०,००० १ ,७७,३७२ ७०.९५

मसलन्ि तथत कतयतालय सतमतग्री ६१ ,२५,५०० ४३,९१ ,०५० ७१ .६८
पत्रपबत्रकत, छपतई तथत सूचनत
प्रकतशन िचा ३२,३०,००० २४,३३,३९७ ७५.३४

इन्धन - अन्य प्रयोजन ५,००,००० ४,९२,४१४ ९८.४८
अन्य कतयतालय संचतलन िचा ३,५०,००० ३,४४,९३५ ९८.५५
सेवत र परतमशा िचा ३०,००,००० २९,६४,०५४ ९८.८
सूचनत प्रणतली तथत सफ्टवेयर 
संचतलन िचा १५,४०,००० ९,६५,६९८ ६२.७१



िीर्षक बावर्षक बजेट खर्ष खर्ष(%)
करतर सेवत शलु्क १ ,१०,९०,००० १ ,०९,७३,८१० ९८.९५
सरसितईसेवत शलु्क ४,००,००० ३,९४,००० ९८.५
अन्य सेवत शलु्क ५,००,००० ३,६८,४०० ७३.६८
कमाचतरी ततललम िचा ५,१०,००० १ ,०६,३४० २०.८५
सीप ववकतस तथत जनचेतनत ततललम 
तथत गोष्ठी सम्बन्धी िचा १ ,११ ,३६,६०० ४४,५४,१८१ ४०

उत्पतिन सतमग्री / सेवत िचा ४,३०,००० ३०,००० ६.९८
कतयािम िचा ५,६२,२१ ,७०० ३,५३,०८,१४३ ६२.८
ववववध कतयािम िचा १ ,९०,७९,००० १ ,०४,८६,७६९ ५४.९६
अनुगमन, मूल्यतंकन िचा ८,२१ ,००० ५,५१ ,२५० ६७.१४
भ्रमण िचा १७,२१ ,००० ११ ,०९,६५० ६४.४८
ववववध िचा १ ,७०,०६,३५४ १ ,२९,३६,०४० ७६.०६
सभत सञ्चतलन िचा ५,००,००० ४,८५,९०० ९७.१८
शकै्षक्षक संस्थतहरूलतई सहतयतत २,२५,६४,००० २,००,८३,७८६ ८९.०१
स्वतस्थ संस्थतहरूलतई सहतयतत २०,३१ ,००० १९,४३,३७९ ९५.६९
उपभोक्तत सलमनत तथत गैर सरकतरी 
संस्थत सहतयतत ५१ ,९१ ,००० ३२,८४,२८४ ६३.२७



िीर्षक बावर्षक बजेट खर्ष खर्ष(%)
अन्य सस्थत सहतयतत २०,८०,००० १७,०९,३४९ ८२.१८
अन्य सतमतजजक सुरक्षत ८५,६३,००० ८१ ,७२,६०८ ९५.४४
छतत्रववृत्त ५,४६,००० ५,४६,००० १००
उद्ितर, रतहत तथत पुनस्थतापनत िचा १ ,३४,३०,००० १ ,०२,८३,१९८ ७६.५६
औषधीिररि िचा ६३,२५,००० ५९,६१ ,७४८ ९४.२६
घरभतडत ८,६८,००० ५,१४,२८५ ५९.२५
सवतरी सतधन तथत मेलशनर औजतर 
भतडत ५,००,००० ५३,५०० १०.७

अन्य फितता १०,००,००० ० ०
चतलु िचा ४५,१८,३४,५०० ३६,७६,४६,४७१ ८१ .३७



िीर्षक बावर्षक बजेट खर्ष खर्ष(%)
आवतसीय भवन ननमताण/िररि ४,६५,९१ ,१२९ ४,२५,२०,५५६ ९१ .२६
गैर आवतसीय भवन ननमताण/िररि ६,२०,९१ ,१७८ ४,७३,३३,९५९ ७६.२३
ननलमात भवनको संरचनतत्मक सुधतर 
िचा ३३,७०,००० २२,१५,२५५ ६५.७३

जग्गत ववकतस कतया १०,००,००० ० ०
मेलशनरी तथत औजतर २,००,००० १ ,६७,००० ८३.५
िननाचर तथत फिक्चसा २३,२७,०१२.५० १३,०३,०३६ ५६
पशधुन तथत बतगवतनी ववकतस िचा १५,९४,००० ९,१६,७६० ५७.५१
कम्प्युटर सफ्टवेयर ननमताण तथत 
िरीि िचा ३२,९०,००० २६,६६,४१५ ८१ .०५

सडक तथत पूल ननमताण १६,२०,२५,४७४ ८,०४,८६,७४७ ४९.६८
ववद्युत संरचनत ननमताण २७,१०,००० १८,३४,७९२ ६७.७
तटबन्ध तथत बताँधननमताण २,२०,००० २,२०,००० १००
लसचंतई संरचनत ननमताण २,१५,९१ ,२५० १ ,१२,९७,५२८ ५२.३२
ितनेपतनी संरचनत ननमताण ३२,५५,००० २२,६५,२८९ ६९.५९
वन तथत वतततवरण संरक्षण ५६,५०,००० २८,२३,७५८ ४९.९८



िीर्षक बावर्षक बजेट खर्ष खर्ष(%)
सरसितई संरचनत ननमताण १ ,५०,००० १ ,४५,५०० ९७
अन्य सतवाजननक ननमताण ४,४८,२४,६३० १ ,७२,०८,०८८ ३८.३९
ननलमात भवनको संरचनतत्मक सुधतर 
िचा ४,१०,००० २,१०,००० ५१ .२२

पूाँजीगत अनुसन्धतन तथत परतमशा १ ,००,००० १ ,००,००० १००

पंूजीगत िचा ३६,१३,९९,६७३.५
० २१ ,३७,१४,६८३ ५९.१४



 जम्मत बजेट संर्चत कोष बतट िचा हुने 
८१ ,३२,३४,१७३।५०

 चतल ुतिा  ववननयोजजत ४५,१८,३४,५००
 पूजीगत तिा  ववननयोजजत ३६,१३,९९,६७३।५०
 जम्मत चतल ुिचा ३६,७६,४६,४७१ (८१।३७%)
 पूाँजीगत िचा २१ ,३७,१४,६८३ (५९।१४%)
 समग्र िचा ८१ ,३२,३४,१७३।५० (७१।४८%)



वितनयोजजत
बजेट र्ालु तर्ष

वितनयोजजत 
बजेट 
प ूँजीगत तर्ष

जम्मा र्ालु खर्ष प ूँजीगत खर्ष जम्मा 

45,18,34,500 36,13,99,6
73.50

81,32,34,1
73.50

36,76,46,4
71

21,37,14,6
83

58,13,61,1
54

81.36 
प्रनतशत

59.14 
प्रनतशत

71.48 
प्रनतशत



शिर्षक िावर्षक
वितनयोजजत 
रकम

ििंोधित
बजेट

खर्ष रकम बाूँकक बजेट खर्ष प्रततित

लशक्षत 3,00,00,000 3,13,20,000 2,99,70,745 13,49,255 95.69

स्वतस््य 2,05,00,000 1,72,34,500 1,50,39,222 2195278 87.26

कृवष 10000000 85,00,000 53,56,807 31,46,193 63.02

पशु सेवत 10000000 83,25,000 93,49,127 21,94,873 72.5

मदहलत 
बतलबतललकत

40,00,000 49,00,000 13,04,082 35,95,918 26.61

न्यतनयक
सलमनत 

15,00,000 15,00,000 12,26,495 2,73,505 81.77



कायषक्रम िावर्षक
वितनयोजजत 
रकम

तनकासा खर्ष कर्ताष खर्ष 
प्रततित

संघीय शसता 30,12,24,000 30,35,99,000 25,20,77,065 5,15,21,935 83.68

संघीय
समपूरक 

14,30,00,00 1,07,25,000 62,25,000 45,00,000 43.53

संघीय ववशषे 1,42,00,000 1,42,00,000 1,37,51,547 4,48,453 96.84

प्रिेश शसता 1,15,44,000 1,15,44,000 93,49,127 21,94,873 86.57

प्रिेश समपूरक 2,00,00,000 2,00,00,000 1,33,83,047 66,16,953 66.92

प्रिेश ववशषे 70,00,000 70,00,000 67,04,710 295290 95.78



कायषक्रम िावर्षक
वितनयोजजत 
रकम

तनकासा खर्ष कर्ताष खर्ष प्रततित

सतमतजजक
सूरक्षत तिा

181986840 181986840 179918133.
55

2068706.45 98.86

स्वतस््य
पूवताधतर

15375000 15375000 15291614 83386 99.45



 आ व २०७८/०७९ मत २ वटत सचुनत मतग भएकत
 आ व २०७८/७९ सम्म २ वटत उजरुी रहेकत 
 आ व २०७८/०७९ सम्म १६ वटत एन ३२ वटत कतयाववर्ध 
तथत मतपिण्ड गरी जम्म ४८ वटत कतननू बनेकत ।



नननत कतयािम र बजेट ववननयोजन बबच ततलमेल हुन नसक्नु
 सतनत तथत िुटकर ितलकत आयोजनत प्रतथलमकततमत पनुा ठुलत आयोजनतमत 

बजेट कम बबननयोजजत हुनु 
 चतलु प्रकृनतकत कतयािममत बजेट बबननयोजन धेरै हुनु 
 चतलुगत िचा सन्तोष जनक भएतत पनन पुजीगत िचा बदृ्र्ध हुन नसक्नु
 चौमतलसक िचा बबभतजन गरी िचा गने पररपतटी नननत तथत कतयािममत नै 

लसलमत रहनु
 अषतढ मसतन्तमत भुक्ततनीको चतप बढनु असतरे भुक्ततनी बढनु । ६० 

प्रनतशत भन्ित बढी भुक्ततनी अषतढ मदहनतमत मतत्र हुनु
 समयमत योजनत सम्पन्न गना नसक्नु ननमताणकत कतयाहरुको प्रगनत अवस्थत 

अनत न्यून रहनु बजेट कतयतान्वयनमत दढलतइ हुनु
 म ले प ले औल्यतएकत त्रुदटहरुको बेवतस्तत हुनु
 पेजश्क िर्छयौटमत दढलतसुस्ती हुनु
 बेरुजु िर्छयौट समयमत नहुित यसको आकतर बढिै जतनु
 अवण्डत बजेट रतखि कतयापतललको ननणायबतट वत ननणाय बेगर िचा गररनु
 सभतको बजेट बबननयोजन अर्धकतर कतयापतललकतबतट िोलसनु
 कतयापतललकतको अर्धकतर क्षेत्र तथत ितयरतको बतरेमत जतनकतर रहन नसक्नु



 जनप्रनतननधहरुको तिा बतट
 समयमत आयोजनतहरुको अवस्थतको जतनकतरी ललइ ततकेतत गने
 प्रत्येक आयोजनत तथत कतयािमको अपनत्व ललने
 नननत तथत कतयािम र बजेट ववच ततलमेल लमलतइबजेट तजुामत 
गने

 समयमत सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनतको बतरेमत 
कतयापतललकतबतट ठोस ननणाय ललने

 कमाचतरीहरुको तिा बतट
 बजेट कतयतान्वयनको कतया योजनत तयतर पतने
 बतवषाक िररि योजनत तथत बहुबवषाय गुरु योजनत तयतर गने
 भतद्र १५ लभत्र सम्पूणा आयोजनत तथत कतयािमको ठेक्कत प्रफियत 
अगतडी बढतइ सक्ने

 रुग्न तथत अधुरत आयोजनतहरुको सम्पन्न गनाकत लतगी ततकेतत 
गने

 ववषयगत तिा कत कतयािम चैत्र मसतन्त सम्ममत सम्पन्न गने
 ननमताणकत कतम बैशति मसतन्त सम्म सम्पन्न गने
 चौमतलसक िचा प्रणतली अनुसतर मतत्र िचा गने ।



कुनै जजज्ञासा



मधवुन नगरपालिका, बर्दिया 
लमति २०७९/०४/०६

योजना िथा पूवािधार ववकास शाखा

प्रस्िुिकिाि :
सौरभ रेग्मी 
इन्जजतनयर 



 जम्मा आयोजना संख्या : ३६४ 
 ठेक्कावाट संचालिि आयोजना संख्या : १५ 
 उपभोक्िा सलमतिवाट संचालिि आयोजना संख्या : ३११
 अजय संघसंस्था /कोटेसनवाट : १४ 
 २०७७/७८ मा अधुरा रहेको आयोजना संख्या : २४ 
 यस आ व मा सम्झौिा भएका आयोजना संख्या : ३६४ 
 यस आ व मा सम्पजन भएका आयोजना संख्या : ३२२ 
 कायिजवयन हुन नसकेका आयोजना संख्या : २९ 
 भुक्िातन र्दन बाकक आयोजना संख्या : ३१

५ िाख सम्मका आयोजना संख्या : २५० 
५ देखख १० िाख सम्मका आयोजना संख्या : ४६ 
१० िाख भजदा बढीको आयोजना संख्या : ६८



 नगरपालिका प्रशासतनक भवन तनमािण सम्पजन |
 २ र ३ नं वडा कायििय भवन तनमािण सम्पजन |
 कृष्ण प्रणामी मन्जदर तनमािण कायि सम्पजन |
 १० शैया र २५ शैयाको अस्पिाि तनमािण कायिको थािनी |
 वडा नं ५ मा १ वटा र वडा नं १ मा २ वटा सडक कािोपत्र ेकाम सम्पजन ( २ कक लम ) 
|

 आयोजना व्यवस्थापन प्रणािी जडान भइ संचािनमा आएको |
 १५ वटा तनमािण सम्बन्जध आयोजनाहरुको इ बबडडगं मार्ि ि ठेक्का आह्वान गरर 

सम्झौिा भएको |
 प्रदेश शशिि अनुदानमार्ि ि वडा नं १ मा ३ वटा सामुदातयक भवन तनमािण सम्पजन |
 संघीय ववशेष अनुदानमार्ि ि लशवदगुाि मा वव र शर्हद आ वव मा ६ कोठे ववधािय भवन 

तनमािण कायि सम्पजन |
 िराई मधेश समरृ्द कायिक्रमवाट गुरााँस मा वव को छात्राबास भवन तनमािण कायि सम्पजन 
|

 जेस्ठ नागररक लमिन केजर को भवन तनमािण सम्पजन |



 सबै वडामा गरर कररब ३० कक लम सडक स्िरउजनति गरर ग्राबेि गररएको |
 ववलभजन वडामा गरर जम्मा २२ वटा किभटि िथा स्कपर तनमािण सम्पजन |
 वडा नं २ मा बाढी प्रभाववि स्थान मा २ वटा उच्चा घर तनमािण सम्पजन |
 वडा नं ८ को बजारमा रहेको पाकि को तनमािण कायि सम्पजन |
 नगर यािायाि गुरु योजना ियार गररएको |
 आवधधक योजना ियार गररएको |
 यस आ व मा ९ वटा नया घर तनमािण को इजाजि लिएको र तनमािणको क्रममा 

रहेका ११ वटा घरधतनहरुिे घर तनमािण सम्पजन गरर प्रमाण पत्र लिएको |
 यस आ व मा ७० वटा पुराना घरहरुको अलभिेखीकरण भएको |

आ व २०७८/०७९ को आयोजना संचालन गने क्रममा आएका समस्याहरु 
 उपभोक्िा सलमति गठनमा र्ढिासुस्िीका कारण आयोजनाहरु समयमै सम्झौिा हुन 

नसक्नु |
 ठुिा योजनाहरु उपभोक्िा सलमति मार्ि ि हुाँदा कायि सम्पजन गनि नसक्नु |
 तनमािण व्यवसायीहरुबाट म्याद लभत्र ैतनमािण कायि सम्पजन नहुनु |
 पटक पटक सूचना गदाि पतन उपभोक्िा सलमतिवाट समयमै बबि भरपाई सर्हि 

र्ाइि पेश नहुदा भुक्िानी हुन नसक्नु |



आगामी दिनका लागग सुझावहरु:
 आयोजनाहरुको प्रथम चौमालसक अवधधलभत्र ैसम्झौिा प्रकक्रया सक्नु पने |
 उपभोक्िा सलमति र तनमािण व्यवसायीहरुबाट िोककएको म्याद लभत्र अतनवायि रुपमा 

आयोजना सम्पजन हुनुपने |
 आयोजनाहरुको तनमािण कायि भैरहदा प्राबबधधक सुपररवेक्षणिाई थप प्रभावकारी 

बनाउन समय समयमा क्षमिा ववकास िालिम र्दनुपने |
 उपभोक्िा सलमतििाई समयमै अलभमुखीकरण कायिक्रम गरर तनमािण गदाि ध्यान 

र्दनु पने कुरा र सम्पजन भएपतछ ियार गनुि पने कागजािको बबषयमा जानकारी 
र्दनुपने |

 बावषिक खररद योजना ियार गरर सोर्ह अनुरुपको समयानुसार आयोजना प्रकक्रया 
अगाडी बढाउनु पने |

 अब उप्राजि घर नक्सा अतनवायि पास गरर मात्र घर तनमािण गने भतन सचेिना 
कायिक्रम गनुिपने |

 ठेक्का सम्झौिा भएका तनमािण व्यवसायीसंग तनयलमिरुपमा अजिरकक्रया गरर 
आयोजनािाई समयमा सम्पजन गनि तनदेशन र्दनुपने |



























केहि हिज्ञासा ???



धन्यबाद !!!



आ.ब. २०७८/०७९ को प्रगति 
सतिक्षा २०७९/०४/०६

प्रस्ििुकिाा
नाि:- बासदेुव अतिकारी
पद:- अतिकृि छैठौं
आतथाक ववकास शाखा



आ.ब. २०७८/०७९ को कार्ाान्वर्न स्स्थतिक्र.
स.

कार्ाक्रि प्रगति/ उपलस्धि प्रतिसि

सािास्िक सरुक्षा 
१. नववकरण  संख्र्ा ४७११ िना

२. नर्ााँ थप संख्र्ा ७४८ िना

३. लगि कट्टा २९१ िना

४. िम्िा सािास्िक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राही हरुको संख्र्ा ५१६८ िना

५. सािास्िक सरुक्षाको बावषाक बिेट तनकासा रु १८,१९,८६,८४०।

६. भत्ता वविरण (बैंक द्धारा) खर्ा रु  १७,९९,१८,१३३.५५ ९८.८६

७. संस्िर् कोषिा वििाा रु २०,६८,७०६.४५



व्र्स्िगि िटना दिाा
१ . जन्म दर्ता १२७५

२. मतृ्यु दर्ता ३३६

३. विितह दर्ता ७०५

४. सम्बन्ध विच्छेद दर्ता ५१

५. बसतईसरतई गरी आएको दर्ता संख्यत १४९

६. बसतईसरतई गरी आएको सदस्य संख्यत ५८४

७. बसतईसरतई गरी गएको दर्ता संख्यत १५५

८. बसतईसरतई गरी गएको सदस्य संख्यत ५३३

९ जम्मा व्यक्तिगि घटना दिाा संख्या २६७१



सहकारी,  उद्योग र वाणिज्य (पसलहरु)

१ स्थतनीय र्ह मतर्हर् मत रहेकत सहकतरी संख्यत ३१

२ प्रदेश मतर्हर् रहेकत सहकतरी सख्यत १२

३ उद्योग दर्ता गर् दर्ता संख्यत १३२

४ बतणिज्य (पसलहरु)  दर्ता संख्यत १३५



ववपद् व्यवस्थापन

१ विपद व्यिस्थतपन सममतर्को िैठक संख्यत २ पटक

२ विपद व्यिस्थतपन सममतर्को िैठकको तनिाय संख्यत ४

३ २०७१ सतलको बतढीबतट पूिा क्षतर् भएको घर संख्यत ४७

४ २०७१ सतलको बतढीबतट पूिा क्षतर् घर पररितरलतई  घर 
तनमतािकत लतगी ददइएको  रकम रु ११९८५००।

५ आ ब २०७८।०७९ मत विमभन्न ककमसमकत विपद सगँ
सम्बन्न्धर् तनिेदन दर्ता भएको घर संख्यत २६३ जनत

६ आ ब २०७८।०७९ मत विमभन्न ककमसमकत विपद सगँ
सम्बन्न्धर् रतहर् विर्रि  पररितर संख्यत ६० जनत

७
आ ब २०७८।०७९ मत विमभन्न ककमसमकत विपद सगँ
सम्बन्न्धर् रतहर् विर्रि रकम रु ३९७०००।

८ नगरकतयापतमलकत बतट रतहर्कत लतगग तनिाय भएको  
घरपररितर संख्यत र रतहर् रकम 

१८९ घर 
रकम रु ८९७५००।

राहि वविरण नभएको

९ जलितयु उत्थतनमशल योजनत तनमताि नगरसभतबतट पतररर् भएको

१० कोमभड  १९ प्रभतविर् नगद हस्र्तन्र्रि (८८० घर पररितर
) भएको रकि रु रु  ८८०००००।



खररद इकतइा

१ खररद इकतइाको बैठक १७ पटक

२ तनिाय संख्यत ३३  िटत

खतनेपतनी र्थत सरसफतइा

१ खतनेपतनी र्थत सरसफतइा कतयाविगध २०७८ कतयापतमलकत बतट स्िीकृर्



िखु्र् उपलस्धि 
१ .   सतमतन्जक सरुक्षत र्थत व्यन्तर्गर् घटनत दर्ता अन लतइान मतफा र् नगरपतमलकतको 

९ िटै िडतको स्थतनीय पंन्जकतगधकतरीको   कतयतालयबतट सचंतलनमत रहेको ।
२ सतमतन्जक सरुक्षत भत्तत  अनलतइान बतट अमभलेख रतखी बैक मतफा र् भत्तत विर्रि 

गररएको ।
३  सतमतन्जक सरुक्षत भत्तत बैक बतट विर्रि हँुदत आगथाक पतरदशी भएको ।
४ विपद् व्यिस्थतपन सम्बन्न्ध विपद् बतट हुनेगरेको क्षर्ी वििरिको दरुुस्र् अमभलेख रतखी 

आपर्कतमलन सचंतलन केन्र खडत गरी केदह मतत्रतमत आपर्कतलीन सतमतग्रीहरु भण्डतरिको 
व्यिस्थतपन गररएको ।
५ सहकतरी ससं्थतहरुलतइा आगथाक उत्तरदतयी बनतउनकत लतगग विभगबतट जतरी गरेको 

कोपोममस सचंतलन गना पत्रतचतर गगररएको ।
६  उध्दोग व्यिसतय र्थत पसलहरुको केही मतत्रतमत अमभलेख रह्को ।
७ कोमभड १९ र २०७१ सतलको बतढी बतट प्रभतविर् घर पररितरहरुलतइा आगथाक सहयोग 
भएको ।



देखा परेका सिस्र्ा/र्नुौिी
१.अनलार्ान िािा ि सािास्िक सरुक्षा िथा व्र्स्िगि िटना दिाा संर्ालन गना दक्ष्र्
िनशस्िको केवह किी रहेको देस्खन्छ ।
२. केही वडाहरुबाट सािास्िक सरुक्षा िथा व्र्स्िगि िटना दिााको िातसक प्रगिी
प्रतिवेदन सिर्िा उपलव्ि हनु नसकेको ।
३. गि वगि वषाका व्र्स्िगि िटना दिााको िलु अतभलेखको तडस्िलार्ािेसन हनु बााँकी भै
सवै वडाहरुिा अभलेख हस्िान्िरण हनु नसकेको ।
४. कोपोतिस संर्ालन सम्बस्न्ि पटक पटक सहकारी संस्थाहरुलार्ा पत्रार्ार गररएिापतन
सहकारी संस्थाहरुले आलटाल गरी संर्ालनिा नल्र्ाएको ।
५ नगरपातलका तभत्र रहेका केही उध्दोग व्र्वसार् िथा पसलहरुको लगि अतभलेख
भएिापतन सबै उध्दोग व्र्वसार् िथा पसलहरुको लगि अतभलेख नभएको ।
६ ववपद बाट िटना िटेपश्चाि िरुुन्ि सरु्ना नगरपातलकािा ददनु पनेिा सो नभै लािो सिर्
सम्ि राहिको लागी तनवेदन ददने गरेकाले नगरपातलका बाट ददने राहि वविरण िथा अन्र्
तनकार्िा तसिररस गना कदठनार्ा भएको ।



आगािी ददनिा गनुापने सिुार
१. सािास्िक सरुक्षा िथा व्र्स्िगि िटना दिाा लार्ा पारदस्शा िथा र्सु्ि दरुुस्ि

राख्नका लातग सम्बस्न्िि क्षेत्रिा काि गने किार्ारीहरुलार् िातलिको व्र्वस्थान
गरी िातलि संर्ालन गनुा पने ।

२ नगरपातलकािा प्रिेक िवहनाको ७ गिे तभत्र िातसक प्रगति सवहि किार्ारीहरुको
तिवटगं बतस सतिक्षा गने ।
३. नगरपातलका तभत्र रहेका सहकारी संस्थाहरुको सिर् सिर्िा तनर्िन िथा
अनगुिन गरी नगरपातलकाले उस्र्ि तनदेशन ददनु पने र सहकारी संस्थाहरु लार्
िातलि ददने साथै ववभाग िथा नगरपातलकाको तनदेशन पालना गरर काि गरेका
सहकारी संस्थाहरुलार् परुुस्कृि गने ।
४. ववपद् व्र्वस्थापन लार्ा सदु्धृकरण गना नगरपातलकािा खडा गररएको ववपद
व्र्वस्थािन कोषिा प्रर्ाप्त िात्रािा रकि िम्िा गने ।
५. ववपद व्र्वस्थापन सम्बन्िी सम्बस्न्िि क्षेत्रिा रे्िना िलुक िातलि आर्ोिना गरर
संर्ालन गने ।
६ सिर् सिर्िा नगरपातलकाको आर्ोिनािा बिार व्र्वस्थापनको लातग अनगुिन
गनुापने।
७ सबै उध्दोग व्र्वसार् िथा पसलहरुको लगि अतभलेख राख्नको लातग
नगरपातलकाबाट आवस्र्क बिेटको व्र्वस्थापन गरर अतभलेख राख्ने ।



धन्यितद



आ.ब. २०७८/०७९ को प्रगति 
सतिक्षा २०७९/०४/०६

प्रस्ििुकिाा 
नाि:-तबिल भण्डारी
पद:-सहायक kfFrf}



आ.ब. २०७८/०७९ को कायाान्वयन स्स्िति
क्र.
स.

कायाक्रि प्रगति/ उपलस्धि 

1 वर्षाि घााँसको बीउ खररद र र्विरण कृषकहरुलाइ ५० प्रतिशि अनदुानिा वर्षाि घााँसको 
बीउ खररद गरी र्विरण गररयो ।

2 जै घााँसको बीउ खररद र र्विरण कृषकहरुलाइ शि प्रतिशि अनदुानिा जै घााँसको बीउ 
खररद गरी र्विरण गररयो ।

3 आकस्स्िक सेवाका लातग cf}ifwL vl/b ििवुन न पा स्स्िि र्वतभन्न स्वास््य सस्िाबाट तनशलु्क 
र्विरणका लातग इ तबतडङ िार्ा ि cf}ifwL vl/b गररयो  

4 आयवेुददक cf}ifwL vl/b नागररक आरोग्य सेवा केन्रिा उपचार सेवाका लातग इ 
तबतडङ िार्ा ि cf}ifwL vl/b गररयो ।

5 पश ुउपचारका लातग cf}ifwL vl/b यस न पा अन्िगाि पश ुसेवा शाखा/केन्र/वडाहरुबाट 
तनशलु्क र्विरणका लातग इ तबतडङ िार्ा ि cf}ifwL vl/b
गररयो ।



आ.ब. २०७८/०७९ को कायाान्वयन स्स्िति
क्र.
स.

कायाक्रि प्रगति/ उपलस्धि 

6 ह्यिु पाइप खररद ििवुन न पा अन्िगाि र्वपि ्व्यवस्िापनका लातग 
सावाजतनक स्िानिा प्रयोग गनाका लातग इ तबतडङ िार्ा ि 
ह्यिु पाइप vl/b गररयो ।

7 स्टेशनरी सािग्री खररद यस नगरपातलका कायाालय/र्वषयगि शाखा र वडा
कायाालयहरुिा प्रयोग गनाका लातग इ तबतडङ िार्ा ि 
स्टेशनरी सािग्री vl/b गररयो ।

8 िोटर गाड्ने काि सम्पन्न दिकल सेवाका लातग कायाालय प्राङगणिा ४ इन्चको 
िोटर गाड्ने काया सम्पन्न भएको ।

9 तनिााण सम्बन्िी उपकरण खररद यस न पा अन्िगाि पूवाािार र्वकास शाखाका लातग 
आवश्यक तनिााण ििा नार्प सम्बन्िी उपकरण खररद 
काया सम्पन्न भएको ।

10 कायाालयिा ए तस जडान र पदाा कुतसा खररद यस कायाालयिा आवश्यकिा बिोस्जि ५ िान ए तस 
जडान गररनकुा सािै आवश्यकिा बिोस्जि झ्यालिा पदाा 
जडान र तिर्टङ हलिा कुतसा खररद गररयो ।



आ.ब. २०७८/०७९ को कायाान्वयन स्स्िति
क्र.
स.

कायाक्रि प्रगति/ उपलस्धि 

11 तस तस र्ट तभ जडान कायाालयिा तनवााचन ििगणनाका बखि ८ िान तस तस 
र्ट तभ जडान गररयो ।

12 सवारी खररद यस नगरपातलकािा रहेको रोजगार सेवा केन्रका लातग 
एक िान स्कुटर खररद सम्पन्न भएको ।

13 च्यार् कटर खररद र र्विरण पश ुसेवा शाखा िार्ा ि ििवुन वातस कृषकहरुलाइ ५० 
प्रतिशि अनदुानिा र्विरणका लातग ३० िान च्यार् 
कटर खररद गरी र्विरण गररयो ।

14 कृर्ष cf}जार उपकरण खररद र िाटो 
परीक्षण उपकरण खररद

कृर्ष र्वकास शाखािार्ा ि कृषहरुलाइ कृर्ष cf}जार 
उपकरण खररद गरी ७५ प्रतिशि अनदुानिा र्विरण 
गररनकुा सािै िाटो परीक्षणका लातग आवश्यक 
उपकरण/तितन ल्याव खररद गररएको । 



िखु्य उपलस्धि 
१ खरिद इकाइ मार्फ त निर्फय गरि प्रक्रियागत रुपमा खरिद गरिएको ।
२ यस आ व मा इ ववडिङ मार्फ त प्रनतस्पर्ाफत्मक खरिद प्रक्रियालाइ ववशषे जोि
ददइएको ।
३ यस आ व मा कुिै पनि प्रकािको cf}षिी अभाव िभएको ।
४ सबै प्रकािका जजन्सी सामग्री खरिद दाखखला आधर्कारिक जजन्सी प्रर्ाली PAMS

मार्फ त गरिएको ।
५ सबै प्रकािका सवािी सार्िको िवीकिर्/बीमा तथा ममफत समयमा भएको ।



देखा परेका सिस्या/चनुौिी
१.खररद सम्बन्िी गरुुयोजना वा वार्षाक खररद योजना तनिााण नहुाँदा उस्चि सियिा खररद
प्रर्क्रया सम्पन्न हनु नसकेको ।
२.र्वतभन्न शाखागि र वडा िहका खररद सम्बन्िी िाग सियिा सकलन नहुाँदा खररद प्रर्क्रया
सियिा हनु नसकेको सािै टुके्र खररद हनेु गरेको ।



आगािी ददनिा गनुापने सिुार
१.खररद सम्बन्िी गरुुयोजना वा वार्षाक खररद योजना ियार गरी सियिै खररद
प्रर्क्रया सम्पन्न गनुापने ।
२.सबै खररद प्रर्क्रया एकद्वार प्रणाली िार्ा ि गनुापने ।

३.टुके्र खररदलाइ दरुुत्साहन गरी बजारबाट प्राप्त cf}षि दररेटिा आिाररि रही
एकिषु्ठ इ र्वतडङिार्ा ि गररने खररदिा जोड ददनपुने ।





आ.ब. २०७८/०७९ को प्रगति सतिक्षा
२०७९/०४/०६

शिक्षा यवुा िथा खेलकुद िाखा
िधवुन नगरपातलका,बर्दिया

प्रस्ििुकिाि 
नारायण प्रसाद खनाल

िाखा अतधकृि
शिक्षा यवुा िथा खेलकुद िाखा



मधुवन नगरपालिका लिक्षा, युवा तथा खेिकुद िाखा



आ.ब. २०७८/०७९ को कायािन्वयन शस्थति
क्र
स

कायिक्रि ववतनयोशिि
बिेट

प्रगति/
उपलशधध

उपलधधी हनु 
नसकेका कारण

१ CBEGRA पररक्षण तालिम ७५,००० ०

कोलिडका कारण 
ववद्यािय बन्द
िएको

२ ICT Based Training १ ,१०,००० ९६.६७

३
अगें्रजी र ववज्ञान स्वयमसेवक लिक्षकका िागी ववद्याियिाइ एकमुष्ठ 
अनुदान १९,००,००० १००

४ कक्षा ५ र ८ को पररक्षा संचािन व्यस्थापन तथा प्रमाननकरण ४,००,००० १००
५ गणणत ववषयका लिक्षकहरुको क्षमता ववकाि तालिम २५,००० १००
६ त्रििुवन मा वव मा लस लस क्यामरा र एि ए डड जडान अनुदान २,००,००० १००
७ नगर लिक्षक तिव ित्ता १ ,५३,८४,००० १००
८ नगर लिक्षा योजना ननमााण कायािािा ७५,००० ८६.६७
९ नगरस्तररय अनतररक्त क्रियाकिाप संचािन र अवकास लिक्षक सममान १ ,००,००० ३७.९६

१०
प्रश्नपि ननमााण तथा उत्तरपुस्स्तका पररक्षण कायािािा अलिमुणखकरण 
कायािािा ५०,००० ९९

११ प्राथलमक तहको लिक्षकको पेिागत तालिम तथा कायािािा २,००,००० ९७.७



आ.ब. २०७८/०७९ को कायािन्वयन शस्थति
क्र.
स.

कायिक्रि ववतनयोशिि 
बिेट

प्रगति/ 
उपलशधध 

उपलधधी हनु 
नसकेका कारण

१२ प्राथलमक तहमा अगें्रजी माध्यमको पाठ्यपुस्तक रकम अनुदान २७,४०,००० ९०.२
१३ प्रारस्मिक कक्षा पढाइ लिक्षकहरुिाइ पुनाताजगग तालिम ० ० रकमान्तर िएको
१४ बुद्ध आधारिुत ववद्यािय कृष्णनगरिाइ लिते्तिेखन ५०,००० १००
१५ बािववकाि सहजकताा तथा ववद्यािय कमाचारी तिवित्ता ७४,६७,००० १००

१६
बािववकाि सहजकतााहरुका िागी िकै्षक्षक सामाग्री ननमााण 
कायािािा १ ,००,००० ०

१७ मालसक नगर स्तररय प्र अ बैठक खाजा खचा ५६,००० ८६.७९
१८ योग लिववर कायािम ० ० रकमान्तर िएको 

१९ िेखा तालिम संचािन ५०,००० ०
आगथाक प्रिासन 
िाखाको व्यस्तता

२०
वव व्या स र लिक्षक अलििावक संघ सँग िकै्षक्षक गुणस्तर सुधार 
कायािािा ७१ ,००० ८५.४६

२१ ववद्युत खचा अनुदान ५,४५,००० १००

२२
ववद्यािय लसकाइ उपिस्धध अलिबदृ्गध समबस्न्ध अन्तरक्रिया तथा 
छिफि ५०,००० ९५.६



आ.ब. २०७८/०७९ को कायािन्वयन शस्थति
क्र.
स.

कायिक्रि ववतनयोशिि
बिेट

प्रगति/ 
उपलशधध

उपलधधी हनु 
नसकेका कारण

२३ ववद्याियमा सामास्जक मनोववमिा कायािािा ४५,००० ०

वजेट कम र 
प्रलिक्षकको अिाव

२४ िकै्षक्षक क्यािेण्डर ननमााण  पररमाजान र  प्रकािन ८५००० ९१ .३५

२५ िकै्षक्षक नगर प्रोफाइि ननमााण कायािािा ५५,००० ०
नगरपालिकको

तथाङ्क नहुन
२६ िकै्षक्षक समारोह संचािन ३०,००० ७३.३३
२७ लिक्षक पररचयपि छपाइ (डडस्जटि काडा) छपाइ १ ,२०,००० ९४.५८
२८ लिक्षा सलमनतको बैठक ित्ता खाजा तथा अन्य बैठक खचा १ ,००,००० ७८.३४
२९ स ञ्चार खचा १२,००० ७४.३४
३० स्थाननय पाठ्यिम छपाइ ६५,००० ८८.४६
३१ स्थाननय पाठ्यिम ननमााण कायािािा २,५०,००० १००

३२
सरस्वती आ. वव. मा असाहय बच्चाहरुको िागी बास खाना नास्ता 
र अन्य व्यवस्थापन खचा ३,००,००० १००

३३ सामुदानयक ववद्याियमा िकै्षक्षक सुधार अनुदान ६,००,००० ०
सलमनत वाट ननणाय 
िएन

जममा ३,१३,२०,००० ९५.६९



IEMIS तािीम  झिक
ICT तािीमको झिक



पेिागत तािीमको झिक



प्रश्नपि ननमााण कायािािा गणीत ववषयको तािीम



स्थानीय पाठ्यकम ननमााण 
कायािािा

अतीरीत्त कृयाकिापको झिक



अवकाि लिक्षक सममान 



मुख्य उपिधधीीः
 ववद्याियमा लिक्षक तिबित्ता मालसक रुपमा ननयलमत ननकासा िइरहेको २२२ संघीय सरकारवाट र नगरवाट 

नगरलिक्षक ३८ र 
२१ जना स्वंयसेवक
 परीक्षा सञ्चिान र व्यवस्थापनका िागग प्रश्नपि ननमााण तथा उत्तरपुस्स्तका परीक्षण कायािािा समपन्न िएको ।
 असाहय तथा टुहुरा बािबालिकाहरुका िागग आवास सहहत ननिलु्क पठनपाठनको व्यवस्था िएको ।
 सामुदानयक ववद्याियमा कायारत लिक्षकहरुका िागग ICT समबस्न्ध तालिम, पेिागत सीप ववकास तालिम,नगरस्तरीय 

अनतररक्त क्रियाकिाप समपन्न िएको ।
 स्थाननय पाठ्यिम ननमााण काया समपन्न िइ कायाान्वयन रहेको ।
 लिक्षक तथा कमाचारीहरुका िागग पररचयपि (डडस्जडि काडा) को व्यवस्था िएको ।
 ववद्याियमा ननिलु्क पाठ्यपुस्तक ११,२८९, हदवा खाजा५२९८ र छािवतृी  ५२४७                                                            

व्यवस्था िएको ।
 राष्रपनत िकै्षक्षक सुधार कायािम अन्तगात ४ वटा ववद्याियमा िवन ननमााण  र ४ वटा ववद्याियमा ICT समबन्धी 

सामग्री खररद िएको ।
 मुख्यमन्िी िकै्षक्षक सुधार कायािबाट १९ वटा ववद्याियमा योजना समपन्न िएको र १ वटा ववद्याियमा वप्रन्टर 

खररद िएको ।
 वाि ववकास सहजकताा ववद्यािय कमािारीको तिवमा मालसक रु ७००० थप प्रोत्साहन ित्ताको व्यवस्था िएको ।



देखा परेका सिस्या/चनुौिी
१. िोवकएको सियिा योिना सम्पन्न नहनुु ,विलो तनणिय हनु।ु
२.कििचारीको अभाव।
३. तनसिि बिेटबाट बालववकास िथा ववद्यालय कििचारीहरुको थप िलबभत्ता

अपगु भएको ।
४. शिक्षा िाखाको ववतनयोशिि बिेट अनसुार कायिक्रि सम्पन्न भइ सियिा

रकि भकु्तानी नहनु ु ।
५.िाखाको आवश्यकिा अनसुार कायिपातलकाबाट बिेट ववतनयोिन नहनु ु ।
६. सािदुावयक ववद्यालयिा राितनिीवाट िकु्त नहनु।ु
७.फोटोको भरिा खेलकुद कायिक्रििा वटप्पणी लेख्नपुने।



आगािी र्दनिा गनुिपने सधुार
१. क्षििा ववकास गनुिपने।
२.श्रोिको व्यवस्थापन हनुपुने।
३.खचिको Normsिा एकरुपिा।
४.कायािलय व्यवस्थापनका लागी –याकको व्यवस्थापन गनुिपने ।
५.योिना तनिाणिका कायिहरु पवहलो चौिातसक देशख नै कायिको थलानी
गनुिपने ।

६. पेश्की सियिै उपलव्ध हनुपुने।



धन्यवाद 
।



वार्षिक कार्िक्रम प्रगति सतमक्षा गष्ठी

प्रस्ििुकिाि 
एकराज वली

कृर्ष शाखा प्रमखु

आ.व.२०७८।०७९

कृषि षिकाश शाखा मधुिनको



आ.ब. २०७८/०७९ कष कार्ािन्वर्न स्स्िति

qm=;+ sfo{qmdsf] ljj/0f OsfO{

jflif{s 

nIo

kl/df0f

k|lt PsfO{ 

nfut
hDdf ah]6 

:yflgo

;/sf/ sf]] 

nufgL

;+3Lo ;/sf/ 

;+u nfut

;fem]bf/L

िाषििक प्रगति

1 afnL ljsf; sfo{qmd परिमाण स्थातनय िह संतिय

1.1
ljleGg jfnLx?sf] aLh a[l4 ks]6 ljsf; 

sfo{qmd
j6f ५ 300000 1500000 ३००००० 1200000 5 300000 1200000

1.2 cfn' ks]6 ljsf; sfo{qmd j6f 1 1200000 1200000 1200000 1 1200000

1.3
vfBfGg afnLsf] pGgt aLp pkof]udf 

d"No cg'bfg
k6s 1 1800000 1800000 1800000 1 1586160

1.4 pGgt aLp ljt/snfO{ k|f]T;xfg cg'bfg k6s 1 300000 300000 300000 1 253776

1.5
pGgt aLp pkof]u cg'udg lgl/If0f Pj+ 

a}7s ;+rfng
k6s 1 100000 100000 100000 2 52250



आ.ब. २०७८/०७९ कष कार्ािन्वर्न स्स्िति
qm=;+ sfo{qmdsf] ljj/0f OsfO{

jflif{s 

nIo

kl/df0f

k|lt PsfO{ 

nfut
hDdf ah]6 

:yflgo

;/sf/ sf]] 

nufgL

;+3Lo ;/sf/ 

;+u nfut

;fem]bf/L

िाषििक प्रगति

परिमाण स्थातनय िह संतिय
2 jfujfgL ljz]if sfo{qmd 0 0

2.1
dfudf cfwfl/t df}ifdL tyf a]df}ifdL 

t/sf/L v]lt sfo{qmdsf nfuL gljg k|ljlw 

tyf ;fdfu|Ldf   %)Ü nfut ;xof]u

;Vof 10 20000 200000 200000 10 200000

2.2
gd'gf t/sf/L a]gf{ pTkfbg %)Ü nfut

;fem]bf/Ldf g;{/L :yfkgf sfo{qmd
;Vof 2 40000 80000 80000 2 79750

2.3 t/sf/L aLp %) k|ltzt cg'bfgdf  ljt/0f k6s 2 114855 229710 229710 2 98510

2.4
aLp cfn' pTkfbgsf nfuL %)Ü cg'bfgdf 

lk=lj=P;= bfgf ljt/0f
k6s 1 150000 150000 150000 1 144000

2.5

kmnkm"n ju}rf :yfkgfsf nfuL a]gf{ 

vl/bdf &% k|ltzt cg'bfg tyf 

ztk|ltzt 9'jfgL cg'bfg - cfFk, lnrL, 

sfutL tyf s]/f_

k6s 1 400000 400000 400000 1
भकु्िानी
बााँकी



आ.ब. २०७८/०७९ कष कार्ािन्वर्न स्स्िति
qm=;+ sfo{qmdsf] ljj/0f OsfO{

jflif{s 

nIo

kl/df0f

k|lt PsfO{ 

nfut
hDdf ah]6 

:yflgo ;/sf/ 

sf]] nufgL

;+3Lo

;/sf/ 

;+u nfut

;fem]bf/L

िाषििक प्रगति कैफियि

परिमाण स्थातनय िह संतिय
3 df6f] Joj:yfkg sfo{qmd 0 0
3.1 df6f] kl/If0fsf nfuL l8lh6n sL6 vl/b j6f 1 650000 650000 650000 1 649000
3.2 emf]ndn tyf sDkf]i6 dn k|b{zgL j6f 9 50000 450000 450000 ६ 299700

3.3
9}rfsf] aLp pTkfbgsf nfuL d"naLp 

;xof]u sfo{qmd tyf 9'jfgL cg'bfg
x]S6/ 5 5000 25000 25000 0

4 jfnL ;+/If0f sfo{qmd 0 0

4.1
/f]u sL/fsf] k|sf]k ePsf] :yfgdf KnfG6 

lSnlgs lzlj/ ;+rfng tyf ljiffbL ljt/0f
k6s 5 ४०००० 200000 200000 2 162800

4.2
Joj;flos Rofp pTkfbg ug]{ s[ifsx?nfO{ 

cfjZos aLp tyf ;fdfu|L %)Ü nfut 

;fem]bf/Ldf ljt/0f

j6f 15 20000 300000 300000 14 280000

4.3
afnL ;+/If0f k|of]uzfnfsf nfuL ;fdfu|L 

vl/b
k6s 1 150000 150000 150000 0



आ.ब. २०७८/०७९ कष कार्ािन्वर्न स्स्िति
qm=;+ sfo{qmdsf] ljj/0f OsfO{

jflif{s 

nIo

kl/df0f

k|lt PsfO{ 

nfut
hDdf ah]6 

:yflgo ;/sf/ 

sf]] nufgL

;+3Lo

;/sf/ 

;+u nfut

;fem]bf/L

िाषििक प्रगति कैफियि

परिमाण स्थातनय िह संतिय
5 s[lif k|;f/ sfo{qmd 0 0

5.1 ls;fg ;'rLs/0f sfo{qmd ;+Vof 1 300000 300000 30000
0 1 300000

5.2
s[lif tyf kz'kG5L  tyf dT:o ;DalGw 

tYof+s cWofjlws sfo{qmd
k6s 1 100000 100000 10000

0 1 ५७०००

5.3
s[lif k|;f/ k|fljlws h]=l6=P  sfo{qmdsf 

nfuL tna eQf / kf]iffs
hgf 2 244000 488000 488000 2 488000

5.4
Ps ufpF Ps k|fljlws kl/rfng ;+l3o 

;/sf/ aLr nfut ;fem]bf/Ldf tna 

eQf Jo:yf .

hgf 3 381930 1145790 620790 52500
0 3 620790 525000

5.5
gu/ gd'gf ufFp s[lif ljsf; sfo{qmd 

;+rfng
j6f १६ 80000 1280000 1280000 १२ 947880

5.6
xf6ahf/ nlIft gljgtd s[lif k|ljlw 

;lxtsf] k|bz{gL
j6f 2 100000 200000 200000 2 200000

5.7
cfn', Kofh / n;'g afnLsf] Joj;flos

v]lt ;DjlGw tflnd tyf ;fdfu|L ljt/0f
k6s 6 25000 150000 150000 ६ 133250

5.8 vfBfGg afnL pTkfbg k|ljlw tflnd k6s 10 10000 100000 100000 ३ 28400



आ.ब. २०७८/०७९ कष कार्ािन्वर्न स्स्िति
qm=;+ sfo{qmdsf] ljj/0f OsfO{

jflif{s 

nIo

kl/df0f

k|lt PsfO{ 

nfut
hDdf ah]6 

:yflgo ;/sf/ 

sf]] nufgL

;+3Lo

;/sf/ 

;+u nfut

;fem]bf/L

िाषििक प्रगति कैफियि

परिमाण स्थातनय िह संतिय
5.90 k|fljlws Ifdtf clej[l4 tflnd k6s 1 100000 100000 100000 0

5.10 s[lif k|ljlw k|sfzg k6s 1 60000 60000 60000 1 0 भुक्िानी बााँकी

5.11
ljleGg sfo{qmdx?sf] sfo{ljlw 

lgdf{0f vr{
k6s 1 40000 40000 40000 0

5.12 s[lif sfo{qmdx?sf] cg'udg lgl/If0f k6s 3 १०००० 30000 30000 0

5.13 sfo{qmdsf] th'{df tyf ;ldIff uf]i7L k6s १ 50000 50000 50000 0

5.14 laleGg lbjzx? dgfpg] sfo{qmd k6s 1 30000 30000 30000 1 30000

6 ahf/ Joj:yfkg sfo{qmd 0 0

6.1
s[lif pkh ;+sng s]Gb| dfr8sf] 

sfof{no Joj:yfkgsf nfuL kmlg{r/, 

Kofs]lhË tyf gfktf}n ;fdfu|L vl/b

k6s 1 150000 150000 150000 0

6.2
sflnsf s[lif xf6ahf/ sfF;Lk'/sf] 

;f}rfno lgdf{0f, df6f] k6fg tyf 9n 

lgsf; Joj:yfkg

k6s 1 240000 240000 240000 1

भुक्िानी बााँकी



आ.ब. २०७८/०७९ कष कार्ािन्वर्न स्स्िति
qm=;+ sfo{qmdsf] ljj/0f OsfO{

jflif{s 

nIo

kl/df0f

k|lt PsfO{ 

nfut
hDdf ah]6 

:yflgo ;/sf/ 

sf]] nufgL

;+3Lo

;/sf/ 

;+u nfut

;fem]bf/L

िाषििक प्रगति कैफियि

परिमाण स्थातनय िह संतिय

6.4
pTkflbt s[lif j:t'sf] d'No >[vnf ;DaGwL cfn' lrK; 

u'Gb|'s,6df6/ ;;  tyf crf/ lgdf{0f ;DaGwL tflnd

k|b{zgL

j6f 9 25000 225000 225000 ६ 150000

6.5
o'jf pBdzLntf ljsf; sfo{qmd ug{ Aofh cg'bfg  

sfo{qmd
k6s 1 ५०००० 50000 50000 0

7
s[lif oflGqs/0f cg'bgf %)Ü cg'bfgdf ljt/0f ug]{ 

sfo{qmd
k6s 1 600000 600000 600000 1 494757

8 ;+rf/ tyf ljB"t ;x;'n vr{ 12 50000 50000 7000
9 :6fkm j}7s k6s 12 2000 24000 24000 १२ 13050
10 s[lif zfvf sfof{nosf] /ª/f]ug tyf kmlg{r/ vl/b k6s 1 250000 250000 250000

11
zf}rfnosf] nfuL 6\ofÍL tyf cGo;fdfu|L vl/b tyf 

h8fg vr{
k6s 1 50000 50000 50000 0

12 sDKo'6/ / lk|G6/  tyf Nofk6k vl/b k6s 1 147500 147500 147500 0

13
df6f] tyf afnL pkrf/ Nofa ;+rfngsf nfuL 

k|of]uzfnf sIf lgdf{0f, tyf ck"/f] sDkfp08 tf/af/ 

ug]{ 

k6s 1 200000 200000 200000 0

14
s[lif zfvf kl/;/df s[ifs rf}tf/L, s/]zfaf/L, df5f 

kf]v/L tyf Rofp pTkfbg k|bz{gL 3/ lgdf{0f
k6s 1 200000 200000 200000 0

15 ljljw vr{ k6s 3 10000 30000 30000 3 29920
hDdf vr{ 14025000 8500000 5525000 ५३५६८०७ 5174186

तनसिि िर्ि कष वार्षिक खर्ि प्रतिशि= 63.02
संस्िर् ससिि िर्ि कष खर्ि प्रतिशि= 93.65
वार्षिक कुल खर्ि प्रतिशि= 75.09



मखु्र् मखु्र् उपलस्धि
qm=;+ sfo{qmdsf] ljj/0f

ljlgof]lht

ah]6 
vr{ /sd ?= ;+rfng ul/Psf d'Vo lqmofsnfkx? pknlJwx?

लाभान्वित 
कृषक संख्या

1
ljleGg jfnLx?sf] aLh

a[l4 ks]6 ljsf; 

sfo{qmd

1500000 1500000

१ िान पावर र्िलर, रषिाभेिर १ िान,
ररपर १ िान, समरसेवल बषररङ ६ विा 
जडान ,  स्प्ररे्र १५ िान, त्रठीपाल ३८ िान 
र्विरण भएकष । मूल बठीउ , र्वषादी ििा 
जैर्वक मलमा अनदुान ददईएकष ।िान
उत्पादन िातलम १ पिक संर्ालन गररएकष 
।बेसार उत्पादन पकेि कैलासठीमा प्रसषतिि 
बेसार बजाररकरणका लागठी १ िान अिष 
ररक्सा उपलव्ि गराईएकष ।

रािा ४ िानकष बठीउ ६० मे.ि. उत्पादन भई 
बठीउ आत्म तनभिरमा सहर्षग पगु्ने ।                    
२० मे.ि. बेसार उत्पादन भएकष ।बेसार
खेतिलाई जंगली जनावरले क्षति कम गने 
भएकषले क्षेत्रर्ल र्वस्िार भएकष । 85

2
cfn' ks]6 ljsf; 

sfo{qmd

1200000 1200000

पावर र्िलर २ िान, बषररङ ७ विा, मषिर  
१० िान, र्ाजेवल स्प्ररे्र ४७ िान र्विरण 
गररएकष । बठीउ, र्वषादी ििा जैर्वक मलमा 
अनदुान ददईएकष । आल ुउत्पादन िातलम 
१ पिक संर्ालन गररएकष 

१० हे. क्षे. र्वस्िार भई २० हे.मा ४५० मे.ि. 
आल ुउत्पादन भएकष ।तसंर्ाई सरु्विा १० हे. 
िप भएकष । स्रषि बठीउ प्रर्षग भएकष ।२ हे 
मा पठी वठी एस दाना बाि आलकुष बठीउ उत्पादन 
गरर कषल्ड स्िषरमा रास्खएकष ।

71

3
vfBfGg afnLsf] pGgt

aLp pkof]udf d"No

cg'bfg

1800000 1586160

२५० स्क्व. रािा४, ९०.२ स्क्व.तसवत्रठी र 
१००.४ क्वठी. सााँवामन्सलुी िानकष उन्नि 
बठीउ ५० प्रतिशि अनदुानमा र्विरण 
गररएकष ।

२१३८० तबिा क्षेत्रर्लमा िानकष उन्नि बठीउ 
प्रर्षग भएकष ।

1850



मखु्र् मखु्र् उपलस्धि........ 

4

dfudf cfwfl/t df}ifdL tyf

a]df}ifdL t/sf/L v]lt

sfo{qmdsf nfuL gljg

k|ljlw tyf ;fdfu|Ldf

%)Ü nfut ;xof]u

200000 200000

१० जना व्र्वसार्र्क िरकारी उत्पादन 
गने कृषक हरुलाई बठीउ, र्वषादी ििा 
उत्पादन सामाग्रठीमा प्रति कृषक रु. 
२०००० का दरले अनदुान उपलव्ि 
गराईएकष ।

५ हे. क्षेत्रर्लमा िरकारी खेति 
र्वस्िार भएकष ।

10

5
gd'gf t/sf/L a]gf{ pTkfbg

%)Ü nfut ;fem]bf/Ldf

g;{/L :yfkgf sfo{qmd

80000 79750

िरकारी ििा र्लरू्ल वठीरुवा उत्पादन 
गने २ जना कृषकलाई िरकारी नसिरी 
स्िापानाका लागठी आवश्र्क कच्र्ा
सामाग्रठी ििा औजार उपकरणमा ५० 
प्रतिशि अनदुान ददईएकष ।

िरकारी ििा र्लरू्लकष स्वस्ि 
बठीरुवा स्िातनर् स्िरमा उपलव्ि 
भएकष । 2

6
t/sf/L aLp %) k|ltzt

cg'bfgdf ljt/0f

229710 98510 312

qm=;+ sfo{qmdsf] ljj/0f
ljlgof]lht

ah]6 
vr{ /sd ?= ;+rfng ul/Psf d'Vo lqmofsnfkx? pknlJwx?

लाभान्वित 
कृषक संख्या



मखु्र् मखु्र् उपलस्धि........... 
qm=;+ sfo{qmdsf] ljj/0f

ljlgof]lht

ah]6 
vr{ /sd ?= ;+rfng ul/Psf d'Vo lqmofsnfkx? pknlJwx?

लाभान्वित 
कृषक संख्या

7

aLp cfn' pTkfbgsf nfuL

%)Ü cg'bfgdf lk=lj=P;= 

bfgf ljt/0f

150000 144000

१५००० दाना बठीउ र्विरण गररएकष गणुस्िररर् श्रषिबठीउकष 
उपलव्ििाले उत्पादनमा २०
प्रतिशािले वरृ्ि भएकष ।

17

8

kmnkm"n ju}rf :yfkgfsf nfuL

a]gf{ vl/bdf &% k|ltzt

cg'bfg tyf ztk|ltzt 9'jfgL

cg'bfg - cfFk, lnrL, sfutL

tyf s]/f_

400000 ३९८०००

७७०० गषिा तबतभन्न र्लरू्ल बठीरुवा 
र्विरण गररएकष ।

५ हे. के्षत्रर्लमा र्लरू्ल खेति 
र्वस्िार भएकष ।

325

9
df6f] kl/If0fsf nfuL l8lh6n

sL6 vl/b

650000 649000
मािष जााँच्ने कीि खररद गररएकष । स्िातनर् िहमा नै खेि बारीकष 

मािष जााँर् गने सरु्विा उपलव्ि 
भएकष ।

10
emf]ndn tyf sDkf]i6 dn

k|b{zgL

450000 299700
८ विा समूहमा व्र्वहाररक िातलम
ददईएकष र प्रत्रे्क सहभागठी दााँिे र्विरण 
गररएकष

रासार्तनक मल र बठीषादीकष कम 
प्रर्षग भई स्वस्ि स्जवन र्ापनमा 
सहर्षग पगु्ने ।

200



मखु्र् मखु्र् उपलस्धि...... 
qm=;+ sfo{qmdsf] ljj/0f

ljlgof]lht

ah]6 
vr{ /sd ?= ;+rfng ul/Psf d'Vo lqmofsnfkx? pknlJwx?

लाभान्वित 
कृषक संख्या

11

/f]u sL/fsf] k|sf]k ePsf] 

:yfgdf KnfG6 lSnlgs lzlj/ 

;+rfng tyf ljiffbL ljt/0f

२००००० 162800

िषरी बालीमा र मकै बालीमा कीराकष प्रकषप 
तनर्न्त्रण गनि बठीषादी र्विरण गररएकष ।

कीराबाि हनुे उत्पादन ह्रास ििाईएकष 
। 312

12

Joj;flos Rofp pTkfbg ug]{ 

s[ifsx?nfO{ cfjZos aLp

tyf ;fdfu|L %)Ü nfut

;fem]bf/Ldf ljt/0f

300000 280000

१४ जना व्र्वसार्र्क च्र्ाउ उत्पादन गने कृषक 
हरुलाई बठीउ, भौतिक पूवाििार ििा उत्पादन 
सामाग्रठीमा प्रति कृषक रु. २०००० का दरले 
अनदुान उपलव्ि गराईएकष ।

१४ जना कृषककष औषि उत्पादन ३
मर्हनामा ४ क्वठी.भएकष र औषि नार्ा 
मात्र रु. ४५०००/- भएकषले 
स्वरषजगार बन्न सहर्षग पगेुकष ।

14

13 ls;fg ;'rLs/0f sfo{qmd 300000 300000
र्स आ.व.मा वडा ५, ७, ८ र ९ का 
कृषकहरुकष िर िरमा गई र्ववरण सषति 
सफ्िवेर्रमा प्रर्वष्ट गररएकष ।

४५९५ कृषक सूस्र्कृि गररएकष ।
4595

14
gu/ gd'gf ufFp s[lif ljsf; 

sfo{qmd ;+rfng

१२००००० 947880

वडा नं.२,4,६ र ८ मा िरकारी र च्र्ाउमा गरर 
१३ विा समूहमा बाली अवति भर िातलम ििा 
प्रदशिनठी संर्ालन गररएकष र समूहमा १/१ िान 
स्प्ररे्र ििा १/१ िान हजारी प्रत्रे्क
सहभागठीहरुलाई र्विरण गररएकष ।

आितुनक प्रर्वति अवलम्वन गनि कृषक 
र प्रार्वतिक तबर् समन्वर् भई प्रवति 
हस्िान्िरण भएकष ।कृर्षमा आउने
र्वद्यमान समस्र्ाहरु पर्हर्ान भई
सामािानकष उपार्हरु अपनाईएकष ।

325



मखु्र् मखु्र् उपलस्धि....
qm=;+ sfo{qmdsf] ljj/0f ljlgof]lht ah]6 vr{ /sd ?= ;+rfng ul/Psf d'Vo lqmofsnfkx? pknlJwx?

लाभान्वित 
कृषक संख्या

15
xf6ahf/ nlIft gljgtd s[lif k|ljlw

;lxtsf] k|bz{gL

200000 200000

वडा नं.१ मा तसमल िरुल र वडा नं. ३ मा र्पंडाल ु
उत्पादन प्रर्वति ििा बजाररकरण सम्वस्न्ि  िातलम ििा 
प्रदशिनठी संर्ालन गररएकष र समूहमा १/१ िान स्प्ररे्र 
ििा १/१ िान हजारी र बजाररकरणका लागठी क्र्ारेि 
प्रत्रे्क सहभागठीहरुलाई र्विरण गररएकष ।

आितुनक प्रर्वति अवलम्वन गनि कृषक र 
प्रार्वतिक तबर् समन्वर् भई प्रवति 
हस्िान्िरण भएकष ।कृर्षमा आउने र्वद्यमान 
समस्र्ाहरु पर्हर्ान भई सामािानकष
उपार्हरु अपनाईएकष ।नर्वन ििा रैिाने 
बालीकष प्रवििन, बजाररकरण,  जंगली 
जनावरले क्षति कम गने  बाली छनषि गनि 
सहर्षग भएकष भएकष ।

50

16 laleGg lbjzx? dgfpg] sfo{qmd 30000 30000 गरुााँस मा.र्व.कष कृर्ष अध्र्र्न र्र्ल्डमा िान ददवश 
मनाईएकष ।

िान बालीमा उत्पादन लागि ििाउने प्रर्वति 
प्रसार भएकष । 150

17

sflnsf s[lif xf6ahf/ sfF;Lk'/sf] 

;f}rfno lgdf{0f, df6f] k6fg tyf 9n

lgsf; Joj:yfkg

240000 240000

सौर्ालर् र ढल तनकासकष व्र्वस्िा भएकष । हािबजार के्षत्र दगुिन्ि रर्हि भएकष ।
150

18

pTkflbt s[lif j:t'sf] d'No >[vnf

;DaGwL cfn' lrK; u'Gb|'s,6df6/ ;;  

tyf crf/ lgdf{0f ;DaGwL tflnd

k|b{zgL

225000 150000

६ विा समूहमा िातलम ििा सामाग्रठी र्विरण । उत्पाददि कृर्ष उपजहरु मलु्र् शृ्रङ्खलामा 
जषतडन सहर्षग पगेुकष ।

150

19
s[lif oflGqs/0f cg'bgf %)Ü 

cg'bfgdf ljt/0f ug]{ sfo{qmd

600000 494757

७६ िान र्ाजेवल स्प्ररे्र, ५ िान सादा स्प्ररे, १ िान 
पावर स्पेरर्र, ४ िान मकै छषडाउने र्वद्यतुिर् मेतसन, 
१ िान मकै रषप्ने हािे मेतसन, ५ िान तडस्जिल िराज ु
र ६ िान ररपर र्विरण गररएकष ।

मेतसनरी उपकरणकष प्रर्षगबाि उत्पादन 
लागि िट्ने र समर्कष वर्ि हनुे ।

98

8716



देखा परेका समस्र्ा/र्नुौिठी
➢खररद र्षजना तनमािण सम्वस्न्ि ज्ञानकष अभाव हनुाले खररद प्रक्रीर्ामा अलमल
भएकष
➢ सवै वडाहरुमा कृर्ष प्रार्वतिक पहुाँर् नपगुेकष ।
➢कार्िक्रम सम्वस्न्ि सूर्ना आव्हान गररने िर सेवाग्राहीहरु समर्मा आवेदन नददई
सूर्नाकष म्र्ाद सर्कर् पतछ आउने प्रवतृि रहेकष ।
➢बषडिबाि अनदुानका कार्िक्रमहरु स्स्वकृतिका लागठी र्ढलाई हनेु गरेकष ।
➢कार्िक्रम पेश्की रकम प्रर्ाप्त मात्रामा प्राप्त नहनेु र र्ढला ससु्स्ि हनेु ।
➢खर्िकष अस्ख्िर्ारी समर्मा नपाईने ।



आगामठी ददनमा गनुिपने सिुार
➢कार्ि र्षजना अनसुार काम गनुि पने ।
➢खररद र्षजना र खररद प्रक्रीर्ा ििा कमिर्ारी क्षमिा अतभवरृ्ि सम्वस्न्ि िातलमकष
व्र्वस्िा हनुपुने ।
➢ सवै वडामा प्रार्वतिक पहुाँर्का लागठी िप जनशक्तठीकष व्र्वस्िा गनुि पने ।
➢खर्िकष अस्ख्िर्ारर समर्मै पाउनपुने ।
➢पेश्की रकम स्स्िमेि अनसुारकष पूरा र मागेकष समर्मा प्राप्त हनु ु पने ।
➢कृर्ष कार्िक्रम कार्ािन्वर्न कार्िर्वति तनमािण गरर कार्ि संर्ालन गनुि पने ।
➢मातसक स्िार् वैठक ििा र्ौमातसक सतमक्षा गष्हरु संर्ालन गनुि पने ।



कार्िक्रम संर्ालनका केही िस्स्वरहरु





t/sf/L v]lt ul/Psf ks]6 If]qx?df cg'udg Ps b[Zo 







gu/ gd'gf ufFp s[lif ljsf; sfo{qmd tkm{ sfo{qmd cg'udg 





cfn' lrK; agfpg] tflnd sfo{qmd



h}ljs dn agfpgb} s[ifs k|b{zgLdf ;xefuL s[ifsx?nfO{ 

;fdfu|L ;xof]u .





िान ददवस 







Dflg; xfld /xf}nf sxfF ls;fg} g/x] ..

ho s[lif, ho ls;fg

धन्यबाद ।।



न्याययक समिमिको आ.ब. 
२०७८/०७९ को प्रगमि समिक्षा 

२०७९/०४/०६

प्रस्ििुकिाा 
नाि:-मनिाला गौिि
पद:- िेलमिलाप संयोजक



न्याययक समिमिको आ.ब. २०७८/०७९ को कायाान्वयन स्स्िमि
क्र सं मदु्धा किससम फच्यौट भएिो फच्यौट हुन बााँिी अन्य ननिायमा

पठाएिो
जम्मा िैकफयत

न्याययक समियि िेलमिलाप केन्र

१ सम्बन्ध विच्छेद १३ िटा ८ िटा १ िटा ३ िटा २५ िटा
२ िाना चािल भरार्इ पााँउ २ िटा ४ िटा १ िटा छैन ७ िटा
३ जग्गा खिचोला २ िटा २ िटा ४ िटा छैन ८ िटा
४ लेनदेन २ िटा १२ िटा छैन छैन १४ िटा
५ गालीगलोच छैन ७ िटा १ िटा छैन ८ िटा
६ ज्याला िज्दरुी नददएको छैन १ िटा छैन छैन १ िटा
७ िेिी िालीलार्इ असर 

पनेगरी रुिविरुिा लगाएको
छैन १ िटा छैन छैन १ िटा

८ चलनचल्िी बाटो बन्द 
गरेको सम्बन्धिा

छैन छैन छैन १ िटा १ िटा

९ अन्य ९ िटा छैन छैन छैन ९ िटा
जम्िा २८ िटा ३५ िटा ७ िटा ४ िटा ७४ िटा



न्याययक समिमिको िखु्य उपलस्धि 
१. सेिाग्राहीहरुलार्इ सिइशुलभ िररकाले कि िचइ र छोटो सियिा वििाद सिाधान गरर सिइसाधारणहरुलार्इ न्यायिा पहुच भएको छ । 
२. वििाददि पक्षहरुको सिालहरु पत्ता लगार् अडान दहि र िस्तिष्क िन्थन गरार्इ विकल्पहरु िोजी गरी दिुै पक्षको सहियि अनुसार वििाद सिाधान गररएको छ । 
३. वििाददि पक्षहरुकै सहियिबाट वििाद सिाधान हुने भएकोले दिुै पक्षले स्जि स्जिको अितथािा पुगेको अनुभूयि गनुइभएको छ । 
४. तपतटिा एिि पारदमशइिा कायि गरर कानुन िथा न्याय प्रयिको जनविश्िास कायि गररएको छ । 
५. दिुै पक्ष बबचको सम्िन्ध सुधार गरर सुिधरु भएको छ । 
६. लैगगक दहिंसा वपडडिहरुलार्इ ित्काल आश्रय ददन पने देखिएिा अल्पकामलन िा ददर्इकामलन आश्रयको लागग विमभन्न सरोकारिाला यनकायहरु साँग सिन्िय र सहकायइ गने 

गररएको छ । 
७. स्जल्ला अदालि सम्ि पठाउनु पने वििादहरुिा पक्षहरुलार्इ अदालिसम्ि पुग्नको लागग सिन्िय र सहकायइ गने गररएको छ ।   
८. आगथइक अितथा न्यून भएको दहिंसा वपडडिलार्इ ित्काल आगथइक सहयोग गरर अदालिसम्ि पुग्नको लागग सिन्िय र सहकायइ गररएको छ ।
९. िेलमिलाप किाइहरुको सिेि ज्ञान मसप र क्षििािा अमभिदृ्गध भएको छ । 

१. १० न्याययक समियिले गरेका अन्य कािहरु :- न्याययक समियिले ५ िटा हुन लागेको बालवििाह थाहा पार्इ दिुै पक्षका अमभभािक बोलार्इ स्जम्िा 
लगाएको छ भने दहिंसािा परेका िध्ये एक िटा मिलापत्र गरर पठार्इको छ भने ३ जना दहिंसा वपडडि िदहला लार्इ अल्पकामलन आश्रयको लागग गुलररया 
नगरसेिा केन्रिा पठार्इको छ । साथ ै५ जना दहिंसा वपडडि िदहलाहरुलार्इ कानुनी सहायिाका लागग सिेि आगथइक सहयोग गररएको छ ।  



थप िुख्य उपलब्धी

१० न्याययक समियिले गरेका अन्य कािहरु :- न्याययक समियिले ५ िटा हुन लागेको बालवििाह थाहा पार्इ दिुै 
पक्षका अमभभािक बोलार्इ स्जम्िा लगाएको छ भने दहिंसािा परेका िध्ये एक िटा मिलापत्र गरर पठार्इको छ 
भने ३ जना दहिंसा वपडडि िदहला लार्इ अल्पकामलन आश्रयको लागग गुलररया नगरसेिा केन्रिा पठार्इको छ । 
साथै ५ जना दहिंसा वपडडि िदहलाहरुलार्इ कानुनी सहायिाका लागग सिेि आगथइक सहयोग गररएको छ ।  

११. न्याययक समियिको बैठक सिंख्या :- ८ िटा
यनणइय सिंख्या :- २० िटा

१२. न्याययक समियि िार्इ ि प्रदान गररएको िामलि सिंख्या :- १ िटा
िेलमिलापकिाइहरुलार्इ पुनिाइजगी िामलि लाभास्न्िि सिंख्या :- २८ जना

१३. िेलमिलाप केन्र सिंख्या :- ४ िटा 
१४. सूगचकृि िेलमिलापकिाइ :- ८८ जना 



न्याययक समिमििा देखा परेका सिस्या/चनुौिी 
१.सहिमि कायान्वयन गराउन कठिन भएको ।
२. प्रमिवाठदलार्ा स्िकाउन कठिन भएको ।
३.हािीले काननुी प्रयिया अवलम्वन गनुा पने सेवाग्राहीले आजको भोली नै सिस्या सलु्िार्ा ठदन पयो
भमन िाकेिा लगाउने ।
४.काननुी सल्लाहकार ले प्रयाप्त सिय ठदन नसक्दा कयहले कायहिँ काननुी कुराहरु स्पष्ट नहुिँदा सेवाग्रायहलार्ा
सेवा ठदन यिला भएको ।
५. म्याद िािेली गना जािँदा स्रोि सािन नहुिँदा कठिनार्ा भएको छ ।
६. प्रिाणका आिारिा यिराद मलनु पने हनु्छ िर सेवाग्रायहहरु प्रिाण मबना पमन आउने हुिँदा सिस्या भएको
छ ।



आगािी ठदनिा गनुापने सिुार
१. कायाालयबाट अनगुिन गनुापने ।
२. ससु्चकृि िेलमिलापकिााहरुलार्ा वर्ािा एक पटक पनुिााजगी िामलिको व्यवस्िा 
हनुपुने । 
३. स्रोि सािनको व्यवस्िा हनु ुपने। 
४. यववाठदि पक्षहरुलार्ा सहजिा गराउनका लामग प्रत्येक वडािा िेलमिलाप केन्र 
गिन गनुा पने । 
५. सेवाग्रायहहरुलार्ा बस्नको लामग उस्चि व्यवस्िा गनुा पने । 
६ .



धन्यबाद



प्रस्ततुकतता 
नतम:-इन्द्रत चनुतरत
पद:- स.म.वि.नन kf+rf}



क्र.स. कतर्ाक्रम प्रगनत/ उपलब्धि 
१ संचतर एिं अन्द्र् खचा   रू १०,०००। vr{ gul/Psf] .

२ निब्िटल कतिा वप्रविनि खचा 
रू ४०,०००।

vr{ gul/Psf] .

३ िेषठ नतनगरक स्मतटा कतिा सफ्टिेर्र
रू १,००,०००।

sfd ePsf] t/ e"QmfgL x'g jf+sL

४ ल्र्तपटप  खररद रू ७०,०००। vl/b gul/Psf]

५ ितलसंितललतइा नेततृ्ि तथत क्षमतत अनिब4ृL
ततनलम रू१,५०,०००।

gu/ :tl/o jfn ;+hfn u7g u/L 

g]t[Tj ljsf; tyf Ifdtf ljsf;df

;xof]u k'u]sf] . 

६ लतगु cf}ifw ननर्न्द्रणकत लतगी सचेतनत मलुक 
कतर्ाqmd रू१,०००००।

vr{ gul/Psf] .

७ नसपमलुक तथत व्र्िसतवर्कतत lबकतस ततलीम
रू ?२,०००००।

pQm tflnd tyf 6]jf k|bfg u/L 

dlxnfx?sf] cfo cfh{gdf ;xof]u 

k'u]sf] .

८ व्र्िसतर्ीक लेखतिेखत ततनलम 
रू २,२०,०००।

vr{ gePsf] .



क्र.स. कतर्ाक्रम प्रगनत/ उपलब्धि 
९ मतगमत अितररत सपमलुक ततनलम 

रू १,८०,०००।
pQm tflnd tyf 6]jf k|bfg u/L 

dlxnfx?sf] cfo cfh{gdf ;xof]u 

k'u]sf] . -!,#$,$$%. vr{ ePsf]

१० लैविक व ंसत विरूद संितल
ननमतणा रू १,८०,०००।

;+rfng gePsf] .

११ मतनि िेचविखन सम्िब्न्द्ि विविि नरर्तकलतप 
संचतलन ?=!%)))).

v'nf gfsfx?af6 x'g] dfgj j]rljvg

tyf cf];f/ k;f/ lgoGq0fdf ;r]tgf

hufO{Psf] .

!@ Jfnd}qL cleofg ;+rfng Pj+ gu/ :tl/o jfn Snj ;+hfn u7g             

?#@%))).

Jffn ljjxfaf6 x'g] xfgL gf]S;fgLsf] 

jf/]df ;r]tgf a9]sf] .

!# ljleGg ;ldtL j}7s ?=^$))). j}7s ;+rfng ePsf] .

!$ ljleGg lbj;Lo sfo{qmd ;+rfng ?=!))))). dlxnfsf xs clwsf/sf hfgsf/Lsf] 

;fy} dlxnf z;lSts/0f ul/Psf] .

!% k|ljlw ;xfotf /sd ?=#,))))). vr{ gePsf] .

!^ gu/ :tl/o ckfªutf ;+hfn u7g ? @%))). gePsf] .



क्र.स. कतर्ाक्रम प्रगनत/ उपलब्धि 
!& cfwf/e't tflnd ?=!,)),))). vr{ gePsf] .

!* ckfªu ;dGjo ;ldtL Joj:yfkg vr{ ?=$%))). ckfªutf ePsfx?sf] xs lxt

;+/If0f ePsf] . ? @%))). dfq vr{

!( ljBfno ljd'v ls;f]/Lx?sf nflu hLjg pkof]uL l;k

?=!%)))).

ljBfno hfg g;s]sf ls;f]/Lx?sf] 

nflu cfof cfh{gsf] nflu clek|]l/t 

u/]sf] .

@) l;;' :ofxf/ s]Gb| :yfkgf ?!))))). vr{ gePsf] .

@! afn Snj Joj:yfkg vr{ ?=#^))). vr{ gePsf] .

@@ ;d'x ;ldtL u7g ?=$%))). vr{ gePsf] .

@# ckfªu kl/ro kq ljt/0f Pj+ j}7s ;+rfng ?=!))))). sfo{ ;DkGg u/L ;a}nfO{ kl/ro kq

ljt/0f u/]sf] .



क्र.स. कतर्ाक्रम प्रगनत/ उपलब्धि 
@$ dlxnfx?sf] g]t[Tj lasf; tyf ;+:yfut ljsf; sfo{qmd

?=!))))).

sfo{ ;DkGg u/L dlxnfx?df g]t[Tj

ljsf;df hf]8  lbPsf] .

@% n}lus lx+;f lgjf/0f sf]if ?= %)))). vr{ gePsf] .

@^ ljleGg s'l/tL s';:sf/ Pj+ n}lus lx+;f, hflto lje]b lj?4 

;r]tgf / ;+b]z 5kfO{ tyf k|rf/ k|;f/ ?=!,%),))).

sfo{ ;DkGg u/L ;r]tgf km}nfO{Psf] 

@& h]i7 gful/s ;+hfn lgdf0f{ Pj+ ljljw s[ofsnfk ?=!,))))). h]i7 gful/snfO{ ;Ddfg u/L l;k / 

cg'ej cfbfg k|bfg ul/Psf] .

@* ls;f]/ ls;f/Lx?sf] cGt/s[of sfo{qmd ?= ^),))). ls;f]/ cj:yfdf x'g] ;d:of tyf

zfl//Ls kl/jt{gsf ;DaGwdf

hfgsf/L k|bfg ul/Psf] .

@( cGo lqmofsnfkdf -s_ u}/ ;/sf/L lgsfox?;+u 

;dGjo tyf ;xsfo{ u/L j8f 

:t/dsf jfn Snfj ;+hfn u7g, 

cled'vLs/0f

-v_ dfgj j]rljvg tyf cf];f/ 

k;f/sf lj?4 dfO{tL g]kfnsf] 

;xsfo{df sfo{qmd ;+rfng u/]sf] .

-u_ ;fyL ;+:yf;+u ;dGjo u/L 

ljkGg dlxnfx?sf nflu cfo

cfh{gsf nflu l;k lasf; tflnd

lbPsf] .



क्र.स. कतर्ाक्रम प्रगनत/ उपलब्धि 
#) cGo lqmofsnfk -3_ jf+s] o"g]:sf] Snjsf] ;xsfo{df

c;fo jfnjfn jflnsfx?nfO{ 

vfBfGg Pj+ z}lIfs ;fdfu|Lx? 

ljt/0f ul/Psf] .

-ª_ dfO{tL g]kfn;+u ;dGjo u/L 

Jffn ljemfO{df k/]sL jflnsfnfO{ 

;+If0f k|bfg ul/Psf] . 

#! ;xfos ;fdfu|L ljt/0f sfo{qmd ?,#))))). ckfªu ;xfos ;fdfu|Lx? vl/b u/L

ljt/0f ug]{ ul/Psf] .



d"Vo pknJwLx?
1= gu/ If]qdf dlxnf, afnaflnsf, h]i& gful/s ckfétf
ePsf JolQmx?, Psn dlxnf c;fo czQm jfnjflnsf, dlxnf
tyf j[$x?sf] xslxt / ;+/If)fdf ;xof]u k'u]sf] % .

2= ls;f]/ ls;f]/Lx?sf] afnSnj, j[$j[$fx?sf] h]i& gful/s
dGr, dlxnf tyf Psn dlxnfx?sf] dlxnf ;+hfn, ckfétf
ePsf JolQmx?sf] nflu ckfé ;ldtLx? u&g u/L cf cfk\mgf]
xslxtsf ljifodf k}/jL ug{ g]t[Tj ljsf; tyf Ifdtf clej[$L
u/fO{Psf] % .

3= u|fld)f dlxnfx?sf] cfo cfh{gdf j[$L ug{ ;|f]t ;fwgsf]
pknJwtf cg';f/ ljleGg l;kd'ns tflnd tyf j:t'ut ^]jf
pknJw u/fO{ dlxnfx?nfO{ cfTdlge/ / :jfanDjg u/fpg
kxn ul/Psf] % .



4= ;fdfhdf ljBdfg s'l/tL s';:sf/, k|yf s'k|yf, hflto
lje]b, n}lus lje]b, dlxnf lx+;f, jfn ljjfx, dfgj j]rljvg
tyf cf];f/ k;f/ nufot nfu' cf}ifw b'j]{zgL h:tf ;fdflhs
ljs[tL lj;+utLsf lj?$ ;r]tgf hufO{Psf] % . pQm sfo{sf]
k|efjsf/L sfof{Gjogsf nfuL ljleGg u}/ ;/sf/L ;+# ;+:yf,
k|x/L k|zf;g, /fhg}lts bn, ;fdfh;]jL j'$LhLjL tyf
;/f]sf/jfnf x?;+u ;xsfo{ / ;dGjo ug]{ sfo{ klg ul/Psf]
% .

5= lx+;fdf k/]sf dlxnf tyf jfnjflnsfx?nfO{ n}lus lx+;f
lgjf/)f sf]if :yfkgf u/L tTsfn p$f/ /fxt / k'g{:yfkgf ug]{
sfd eO{ /x]sf] % .



b]vf k/]sf ;d:of tyf r'gf}tLx?

1= nfdf] ;do b]lv ljBdfg ;fdflhs s'k|yf, s";:sf/,
l/tLl/jfh, k|yf k/Dk/f / o;sf ax'dvL c;/x?n] kflnsfsf]
hg;+Vofsf] &'nf] lx+:;f lkl*t ag]sf] % . ;Eo, ;';+:s[t,
;dtfd'ns ;dfh lgdf)f{ dfkm{t kflnsfnfO{ ;d[$ /
ljsf;df cufl* a(fpg oL ;d:of jfws ag]sf %g .

2= cGwljZjf;, ?(LjfbL lrGtg / k|j[QL, n}lus lx+;f,
#/]n' lx+;f, anfTsf/, hflto lje]b tyf %'jf%"t, bfO{hf] k|yf,
afnlajfx, xlnof x?jfr?jf, *f]nL k|yf, %fpk*L k|yf /
jfn>d h:tf ;dflhs ljs[tLx? x^fpg ;+j}wflgs / sfg"gL
?kdf o:tf ;fdflhs ;f:s[lts ;d:ofx? cGTo ug]{ Joa:yf
ul/Ptf klg k|efjsf/L sfof{Gjog gx"+bf ;d:of b]lvPsf] % .



3= ul/aL, clzIff tyf c!fgtf / v'nf gfsfsf] plrt
Joj:yfkg ug{ g;Sg" klg ;d:ofsf ?kdf /x]sf %g .



cfufdL lbgx?df ug"{ kg]{ ;"wf/

1= v'nf gfsfx?df ;/f]sf/jfnfx?;+u ;dGjo u/L dfgj
j]rljvg lj?$ cleofg rnfpg] .

2= ul/jL, clzIff, c!fgtf x^fpg ljz]if of]hgf th"{df
u/L sfof{Gjogdf Nofpg] .

3= ;/sf/L, u}/ ;/sf/L ;+# ;+:yf, k|x/L k|zf;g, ljleGg
/fhg}lts bn, o'jf ljBfyL{, ;dfh;]jL, j'$LhLjL ;a};+u
;xsfo{ u/L hgr]tgfd"ns sfo{qmd ug]{ / ag]sf gLlt
lgodx?sf] sfof{Gjog u/L ;a} vfn] ;fdflhs ;f+:s[lts
ljs[tL tyf lj;+utLx? cGTo ug{ kxn ug]{ .





आ.ब. २०७८/०७९ को प्रगति सतिक्षा
तिति:- २०७९/०४/०६

प्रस्ििुकिाा 
नाि:- पार्ािी पण्डिि 

पद:- बरिस्ठ कार्ाक्रि अतिकृि
( सािौ िह ) 



संगठनात्िक स्र्रूप 



स्र्ीकृि दिबन्दी , पदपूतिा िथा रिक्त संख्र्ा 
qm=;+= kb tx ;]jf ;d'x l:js[t  

b/aGbL 

;+Vof

kbk'lt{ l/Qm 

kb 

;+Vof

s}lkmot

-

s/f/;]jf

_

;+3af6 

;dfof]hg eO 

cfPsf

;fljsdf 

:yfgLo 

lgsfoaf6 

;dfof]hg 

lh=;=;=;d]t

cfGtl/

s 

kbk'lt{

hDdf 

kbk'lt{

! k|= k|= 

clws[t

(÷!) k|zf;g ;f= k|= ! ! – – ! –

@ ;L=8L= 

OGhLlgo/ 

(÷!) OGhLlgo/L

ª

l;len ! – – – – !

# clws[t (÷!) lzIff lz=k|= ! – – – – !

$ clws[t &÷* k|zf;g ;f= k|= ! – ! – ! –

% n]vfclws[t &÷* k|zf;g n]vf ! ! – – ! –

^ clws[t &÷* lzIff lz=k|= ! ! – – ! –

& h=:jf=c= &÷* :jf:Yo हे.ई ! – – – – !



स्र्ीकृि दिबन्दी , पदपूतिा िथा रिक्त संख्र्ा
qm=;+= kb tx ;]jf ;d'x l:js[t  

b/aGb

L ;+Vof

kbk'lt{ l/Qm 

kb 

;+Vof

s}lkmot

-

s/f/;]j

f_

;+3af6 ;dfof]hg 

eO cfPsf

;fljsdf :yfgLo

lgsfoaf6 

;dfof]hg 

lh=;=;=;d]t

cfGtl/

s 

kbk'lt{

hDdf

kbk'lt{

* OGhLlgo/ ^ OGhLlgo/Lª l;len ! – – ! ! –

( clws[t ^ k|zf;g ;f= k|= @ @ – – @ –

!) cf=n]=k= 

clws[t

^ k|zf;g n]vf ! – – – – !

!! k=x]=g= %÷^ :jf:Yo s=g= ! ! – – ! –

!@ x]=c= %÷^ :jf:Yo x]=O{= ! ! – – ! –

!# ;xfos % k|zf;g ;f= k|= ( ! @ ! $ %

!$ n]vfkfn % k|zf;g n]vf ! – – – – !

!% sDKo'6/ 

ck/]6/

% ljljw ! – – – – ! !



स्र्ीकृि दिबन्दी , पदपूतिा िथा रिक्त संख्र्ा
qm=;+= kb tx ;]jf ;d'x l:js[t  

b/aGbL 

;+Vof

kbk'lt{ l/Qm kb 

;+Vof

s}lkmot
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!& ;a–OlGhgLo/ % OGhLlgo/Lª l;len ^ – – – – ^ $

!* d=lj=lg % ljljw ! ! – – ! –
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@@ ;=d=lj=lg= $ ljljw ! ! – – ! –

@# c= ;a–
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कुल कार्ापातलका बैठक संख्र्ा
:- २२

कुल तनर्ार् संख्र्ा
:- १२५
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