
सार्वजननक सनुरु्ाईभा प्रस्ततु गरयने प्रनतरे्दन 
अधव र्ार्षवक प्रनतरे्दन  

आ. र्. २०७९/८० 

याइनास नगयऩानरकाको आ.र्. 2079/80 को प्रथभ तै्रभानसकभा सम्ऩादन बएका भखु्म भखु्म 
कामवक्रभ/गनतनफधीहरु आभ नागरयक एर्ॊ सयोकायर्ारा र्ीच सार्वजननक गने, नागरयकका गनुासा एर्ॊ सझुार् 
सॊकरन गने, जनउत्तयदार्म एर्ॊ खरुा सयकायको अर्धायणा कामावन्र्मन गने भूर ध्मेमकासाथ नगय 
कामवऩानरकाको नभनत 2079/09/11 को रै्ठकको ननणवम अनसुाय आमोजजत सार्वजननक सनुरु्ाई 
कामवक्रभभा हार्दवक स्र्ागत गदवछु।  

आदयजणम भहानबुार्हरु, 

आ.फ.२०७९/८० को फार्षवक स्र्ीकृत मोजना तथा कामवक्रभ अन्तगवत हारसम्भ नगयऩानरकाफाट प्रफाह 
बएका कामवक्रभ य र्र्कास ननभावणका कामवहरुको बौनतक एर्ॊभ नफजत्तम प्रगनत ननम्नानसुाय प्रस्ततु गयेको 
छु। 

१. आनथवक प्रशासनतपव :  

 मस आनथवक र्षवभा हारसम्भ चार ु तपव  कुर जम्भा ३8 कयोड 20 राख 4 हजाय फजेट 
र्र्ननमोजन बएकोभा हारसम्भ १4 कयोड ८6 राख 46 हजाय खचव बएको छ । जनु खचव 
38.90 प्रनतशत हनु्छ । त्मसै गयी ऩुॉजीगततपव  कुर जम्भा 22 कयोड 1९ राख 10 हजाय 
फजेट र्र्ननमोजन बएकोभा हारसम्भ  2 कयोड 22 राख 1८ हजाय खचव बएको छ। जनु खचव 
प्रनतशतभा 20.56 प्रनतशत हनु्छ । गत र्षव सोही अर्नधभा चारतुपव  36.56 प्रनतशत य 
ऩुॉजीगततपव  7.73 प्रनतशत खचव बएको नथमो । 

 ऺेत्रगत खचव हेदाव आनथवक र्र्कास तपव  ६.2७ प्रनतशत, साभाजजक र्र्कास तपव  40.२8 प्रनतशत, 

ऩूर्ावधाय र्र्कास तपव  8.20 प्रनतशत, सशुासन तथा अन्तयसम्र्जन्धत ऺेत्र तपव  १६.13 प्रनतशत य 
कामावरम सॊचारन तथा प्रशासननक तपव  ३6.48 प्रनतशत खचव बएको छ । 

 नगयऩानरकाभा मस अर्नधभा जम्भा ४४ राख २० हजाय २४२ रुऩैमा आन्तरयक याजस्र् सॊकरन 
बएको छ ।   

२. मोजना तथा ऩूफावधायतपव  
 नगयको दीघवकारीन सोच, रक्ष्म, उदे्दश्म य यणनीनत सर्हतको आर्नधक नगय र्र्कास मोजना ननभावण 

गनव ऩयाभशवदातासॉग सम्झौता बै ननभावणको प्रर्कमाभा यहेको छ ।  

 याइनास नगयऩानरकाको कुर र्र्कास मोजना 531 यहेको छ। ऩूर्ावधाय र्र्कास तपव का १४३ 
र्टा मोजनाहरु भध्मे हारसम्भ ७८ र्टा मोजना सम्झौता बएका छन ्। गत आ.फ.को १६ र्टा 
मोजना ठेक्का प्रर्क्रमा भापव त कामावन्र्मनभा रनगएकोभा ३ र्टा मोजना सम्ऩन्न बई सकेको य अन्म 
सम्ऩन्नको अजन्तभ चयणभा यहेको  छ । उऩबोक्ता सनभनतफाट सञ्चारनका रानग सम्झौता बएका 
मोजना भध्मे १6 र्टा मोजनाको बकु्तानी बईसकेको छ । 

 र्र्गत ५ र्षवभा कामावन्र्मनभा जान नसकेको रु. 33 कयोड रागत अनभुान यहेको याइनास फहृत 
खानेऩानी मोजना कामावन्र्मनको चयणभा रनगएको छ।  

 हयावफोट भोहयीमाकोट प्मायजङु सडकको रानग र्र्ननमोजन बएको रु. २५ राखको ठेक्का कामव 
प्रायम्ब बै कामवसम्ऩन्नको चयणभा यहेको छ। 



 १५ सैमाको नगयऩानरकास्तयीम अस्ऩतार अल्काटायको ननभावण कामव ननयन्तय सॊचारनभा यहेको य 
हार ७० प्रनतशत काभ सम्ऩन्न बै सकेको छ। 

 र्डा न. १० को प्मायजङु आरडाॉडा सडक कामव सम्ऩन्न बएको य अजन्तभ नफर बकु्तानीको 
प्रर्क्रमाभा यहेको छ। 

 याइनास नगयऩानरका प्रशासकीम बर्न ननभावण कामव हारसम्भ ७० प्रनतशत सम्ऩन्न बएको छ । 
चार ुआ.र्. नबत्र प्रशासकीम बर्न सम्ऩन्न गनव ननभावण व्मर्सामीराई ऩटक ऩटक ताकेता गरयएको 
छ। 

 याइनास नगयऩानरकाको र्डा न. १० भा ननभावण गरयएको स्र्ास््म चौकी र्र्नधर्त रुऩभा 
उद  घाटन गयी स्र्ास््म सेर्ा र्दने कामव प्रायम्ब गरयएको छ । 

 तेसे्र भाझीगाॉउ भहादेर्स्थान सग्रर्ास साततरे कुडरेु नसभघायी फहृत रयङयोड खण्ड (र्डा न. ८) 
को ८० प्रनतशत कामव सम्ऩन्न बएको छ। 

 र्डा न. १० को फोयाङ प्मायजङु सडक सम्झौता बै कामव प्रायम्ब गरयएको छ। 

 हयावफोट भोहोरयमाकोट प्मायजङु सडक खण्ड भभवत अन्तगवत (र्डा न.८ य ९) भा सम्ऩन्न बएको, 
नफयबजक्त भा.नफ.ताकुव घाटको चायकोठे बफन सम्ऩन्न बएको, याइनास नगयऩानरका नतनर्ऩप्रेभा 
ननभावण बएको कबडवहर सम्ऩन्न बै उक्त मोजनाहरुको अजन्तभ नफर बकु्तानीको चयणभा यहेको 
छ।   

 श्री जशशनुफद्याश्रभ भा.नफ. नतनर्ऩप्रेको चायकोठे बफन, श्री शायदा भा. नफ. गयभफेशीको चायकोठे 
बफन, श्री ऻानोदम भा.नफ. सार्हरीटायको चायकोठे बफनको ८० प्रनतशत कामव सम्ऩन्न बएको छ 
बने श्री जनता भा. नफ. कुडुरेको दईु कोठे बर्नको ७० प्रनतशत कामव सम्ऩन्न बएको छ। 

 याइनास नगयऩानरकाको र्डा न. ३ भा ननभावणनधन तयकायी सॊकरन केन्रको ४५ प्रनतशत कामव 
सम्ऩन्न बएको छ। 

 र्डा नॊ. २ को र्डा कामावरम बर्न ननभावणको ९० प्रनतशत कामव सम्ऩन्न बएको छ। मस 
आ.र्.भा हार सम्भ ११ र्टा ठेक्काराई टेन्डय प्रर्कमाभा खरुा गरयएको छ। जसभध्मे, 

 धनभनरकुर्ा स्र्ास््म चौकी १५ शैमाभा स्तयोन्नतीको सम्झौता बै काभ अगाडी फढीसकेको छ। 

 र्डा न. ३ को र्डा कामावरम बफन, र्डा न. ३ को स्र्ास््म चौकी बफन, फगयगाॉउ उऩल्रोपाॉट 
टुडाफगय सडक, फोयाङखोरा भसाय बॊगेयी काप्रचेौय कते्रनी राभागाॉउ रयङयोड खण्ड, याइनास 
नगयऩानरकाको प्रशासकीम बर्नको नेट र्र्कव ग, र्डा न. ७ को र्डा कामावरम बर्न मोजनाहरु 
को ठेक्का प्रर्कमा ऩयुागयी कामव प्रायम्बको रानग सम्झौता गरयसकेको छ। 

 श्री जशशनुफद्याश्रभ भा.नफ. नतनर्ऩप्रेको छात्राफास ननभावण, याइनास नगयऩानरका र्डा न. ६ को 
स्माउरीभा अफजस्थत कोल्ड स्टोय ननभावणको ठेक्का खरुाइ सकेको य सम्झौताको प्रर्क्रमाभा यहेको 
छ। 

 श्री रुर भा.नफ. हयार्ोट को चायकोठे बफन, श्री फदु्धनभरन भा.नफ. प्मायजङुको दईु कोठे बफन 
ननभावणका रानग स्थरगत ननयऺण, अनगुभन य भलु्माङकन गयी ठेक्का प्रर्क्रमाको सचुना प्रकाशन 
गरयएको छ। 

 याइनास नगयऩानरकाको स्र्ागत गेट नगयऩानरकाको र्डा न. ८ भस्मावङदी नदी, ऩाउॉदी नजजक 
ननभावणनधन अफस्थाभा यहेको छ। 

 याइनास नगयऩानरका र्डा न. २ को नमाॉ कामावरम बफन जानेफाटो ठेक्का प्रर्क्रमाभा यहेको छ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 धनभनरकुर्ा स्र्ास््मचौकी स्तयोन्नती कामव अन्तगवत क्मान्टीन ननभावण, बफन घेयाफाय य ग्राउण्ड 
सम्भाउने कामव सम्ऩन्न गरयएको छ । 

 मस आ.फ.भा हारसम्भ कच्ची सडक फाटो (track opening) बएको छैन। ग्राफेर सडक ननभावण 
५६० नभटय सम्ऩन्न बएको, कारो ऩते्र सडक ननभावण बएको छैन । ढरान सडक ननभावण १०० 
नभटय सम्ऩन्न बएको छ। ऩक्की नारी -२०० भीटय ,रयटेननॊगर्ार ३५ नभटय, ग्मानफन र्ार कच्ची 
नारा ११०० नभटय  य १००० नभटय भभवत सम्हाय कामव सम्ऩन्न गरयएको छ।  

 याइनास नगयऩानरकाभा हार सम्भ जम्भा ६४० घयहरु नक्साऩास एर्ॊ अनबरेजखकयण बएका  
छन ।  मस आ.र्. भा   ५ र्टा घय अनबरेखीकयण, नमाॉ घय नक्सा ऩास ३ र्टा सम्ऩन्न 
बएको छ । प्रर्क्रमागत रुऩभा नक्सा ऩास गयी घय ननभावण गने बन्दा घय अनबरेखीकयण गने 
सङ्खख्मा फढी यहेको छ।  

 प्रधानभन्त्री योजगाय कामवक्रभ अन्तयगत 35 र्टा मोजना यहेकोभा 12 र्टा मोजना सम्झौता 
बएको य ४ र्टा मोजनाहरु सम्ऩन्न बएका छन।् सम्ऩन्न बएका मोजनाफाट कयीफ 20 जनाराई 
20 र्दन फयाफयको योजगायीको अर्सय प्राप्त बएको छ।  

 याइनास नगयऩानरकाफाट सॊचानरत डोजयरे मस आ.र्. 346.12 घण्टा कामवसम्ऩादन गयेको 
छ। उक्त अर्नधभा 2769 नरटय इन्धन प्रमोग गयी करयफ 7 राख 61 हजाय आम्दानी गयेको 
छ। 

 मस आ.फ.भा ऩूर्ावधायतपव  कुर फजेट रु १२,८२,२५,००० यहेकोभा हार सम्भ रु 
१,०५,१६,५९१ खचव बएको छ जनु ८.२ प्रनतशत खचव यहेको छ।   

३. जशऺा मरु्ा तथा खेरकुद र्र्कासतपव  
 मस नगयऩानरका नबत्र जम्भा ३६ र्टा साभदुार्मक र्र्द्यारमभा र्र्र्र्ध दयफन्दीभा कामवयत जशऺक 

तथा कभवचायीको सॊख्मा ३३८ यहेको छ । नगयऩानरका नबत्र जम्भा  ११ र्टा भा.र्र्, १ र्टा 
आधायबतु र्र्द्यारम, २४ र्टा प्रा.र्र्  य ५ र्टा सॊस्थागत र्र्द्यारम छन । जसभा जम्भा ४७१८ 
र्र्द्याथॉ सङ्खख्मा  यहेका छन । जसभध्मे साभदुार्मक र्र्द्यारमतपव  ४०२९ य सॊस्थागत र्र्द्यारम 
तपव  ६८९ जना र्र्द्याथॉ यहेका छन। मस शैजऺक सत्रभा गत शैजऺक सत्रभा बन्दा २९७ जना 
नफद्याथॉ कभ बनाव बएका छन।  

 ११ र्टा भाध्मनभक र्र्द्यारम भध्मे र्र्द्याथॉ सङ्खख्मा फढी बएको र्र्द्यारम श्री सौबाग्मोदम  नभूना 
भा.र्र्. जसभा ५९७ र्र्द्याथॉ यहेका य श्री जनता भा.र्र्. कुडुरेभा सरै्बन्दा कभ ७८ जना भात्र 
र्र्द्याथॉ यहेका छन । २४ र्टा प्रा. र्र्.हरुभध्मे श्री प्रगनत प्रा.र्र्. नतनर्ऩप्रेभा ६७ जना र्र्द्याथॉ 
सङ्खख्मा यहेको, श्री सन्त प्रा.र्र्. य श्री भनकाभना प्रा.र्र्. भा अत्मन्त न्मून ई.नस.नड भा भात्र ५/५ 
जना यहेका छन । 

 श्री भहेन्रफार र्र्कास भा.र्र्. फोयाङ, जशश ुर्र्द्याश्रभ भा.र्र्. नतनर्ऩप्रे, शायदा भा.र्र्. गयभफेशी, य 
रुर भा.र्र्. हयावर्ोटराई भाध्मनभक तह कऺा ९–१० भा अॊगेजी, गजणत य र्र्ऻान र्र्षमभा जशऺण 
सहमोग अनदुान उऩरब्ध गयाइएको छ । 

 ननमनभत भानसक प्र. अ. फैठक ६ र्टा फसेको छ उक्त फैठकभा नफद्यारमका सभस्मा तथा 
कामवक्रभ एफॊ नफनफध ऩऺभा छरपर गरय मोजनाहरु कामवन्र्मन गने गरयएको छ । 

 शैजऺक प्रोपाइर ननभावणका रानग त्माङ्कहरु सॊकरन कामव बइयहेको छ । 

 स्थाननम ऩाठ्यक्रभ कऺा १-५ को गत आ.फ.भा नै ननभावण गयी प्रमोगभा ल्माइएकोभा सफै 
नफद्यारमका स्थाननम ऩाठ्यक्रभ जशऺण गने ४० जना  जशऺकहरुराई  दइु कल्सटयभा नफबाजन 



गयी २ र्दने अनबभजुखकयण तानरभ सॊचारन गयी उत्ऩन्न सभस्मा सभाधान गने तथा ऩषृ्ठऩोषण 
नरनेर्दने प्रमास गरयएको छ। 

 स्थानीम ऩाठ्यक्रभ (कऺा ६-८) ननभावण सम्र्न्धी प्रार्र्नधक सनभनत य सल्राकाय सनभनत ननभावण 
गरयएको य प्रार्र्नधक सनभनतर्ाट सचुना, त्माङ्क य नभनुाहरु सॊकरन गरयएको छ। जसको १/१ 
फैठक फसी ननणवमहरु गयेको छ। 

 फार र्दर्सभा नगयस्तयीम भाध्मनभक तहका र्र्द्याथॉहरुको सहबानगताभा नफऻान फयदानकी 
अनबसाऩ बन्ने नफषमभा फादनफफाद य आधायबतु तहस्तयीम गाउॉ खाने कथा प्रनतमोनगता  सॊचारन 
गयी भनाइएको छ । 

 नगयसबाफाट स्र्ीकृत र्ार्षवक फजेटफाट मस ऩानरकानबत्रका साभदुार्मक भाध्मनभक र्र्द्यारमहरुभा  
८ र्टा भाध्मनभक तह ततृीम शे्रणी सयहको तरर् खाने गयी दयफन्दी सजृना गयी जशऺण कामवराई 
स्तयोन्नती गने प्रमास गरयएको छ ।  

 र्र्द्यारमभा शैजऺक तथा बौनतक अर्रोकन, ननयीऺण य अनगुभनकामवराई सभहुभा गई बौनतक, 
शैजऺक य व्मर्स्थाऩकीम सधुायका ऩऺभा ऩषृ्ठऩोषण र्दनेकामव बएको छ।जस अन्तगवत १५ 
नफद्यारमको सघन अनगुभन गरयसकेको छ।  

 याइनास शैजऺक भेरा तथा प्रनतबा ऩर्हचान कामवक्रभ श्री शौबाग्मोदम भाध्मनभक नफद्यारमभा बब्म 
रुऩभा सम्ऩन्न गयीएको छ। जसभा १५ नफधाभा कामवक्रभ सॊचारन गयी नफद्याथॉहरु य जशऺकहरु 
ऩयुस्कृत य सम्भाननत बएका छन।् 

 नफद्यारम तहको गजणत नफषमको ननतजा ज्मादै कम्जोय बएकारे सधुायको रानग गजणत नफषमको 
ल्माफ ननभावण तथा प्रमोग सम्फन्धी तानरभ सॊचारन गरयएको ।उक्त तानरभफाट ६० जना गजणत 
जशऺक राबाजन्फत बएका छन। 

 प्रनफनधभैत्री हरयमारी नफद्यारम फनाउने अनबमान अन्तगवत याइनास नगयऩानरकाका सफै साभदुार्मक 
नफद्यारमहरुभा कम्प्मटुय तथा नेटको व्मफस्थाऩन गरयएको छ जसफाट फारफानरकाहरुरे 
नफद्यारमभा प्रनफनध उऩमोग गनव ऩाउने फाताफयण सनुनश्चत गयेको छ साथै नफद्यारम हरयमारी 
कामवक्रभ अन्तगवत २३५० र्टा नफनबन्न र्कनसभका परपुरका नफरुर्ाहरु नफद्यारमका हातनबत्र 
योऩण कामवक्रभ सॊचारन गयीएको छ। 

 नफद्यारमको रेखा ऩद्धनतराइ व्मर्जस्थत गयी नफद्यारमको आनथवक कायोफाय सहज फनाउनको रानग 
रेखा ऩरयऺक ननमकु्ती गरयएको छ। 

 नफद्यारमभा अनतरयक्त र्क्रमाकराऩ भापव त नफद्याथॉहरुको शारययीक तथा भाननसक नफकासका रानग 
खेरकुद अऩरयहामव यहेकारे खेरकुदराई व्मर्जस्थत फनाउनका रानग हारराई २ जना कयाते 
प्रजशऺक ३ भर्हनाको रानग कयायभा ननमजुक्त गरय भा.नफ.तहका नफद्यारमभा कजम्तभा हप्ताभा २ 
र्दन प्रजशऺण गयाउने व्मफस्था गरयएको छ। 

 प्रानफनधकधाय सॊचानरत नफद्यारमहरुभा यहेका प्रानफनधक ल्माफहरुराई व्मफजस्थत गदै श्री जशश ु
नफद्याश्रभ भा.नफ.भा नसनबर इन्जीननमयीङ को ल्माफ, श्री शैरऩतु्री  भा.नफ.भा ऩश ुनफऻान सम्फन्धी 
ल्माफ य श्री शौबाग्मोदम भा.नफ.भा फारी नफऻान सम्फन्धीको ल्माफराई नगयऩानरकास्तयीम ल्माफ 
फनाउनको रानग कामावऩानरकाफाट ऩास गयी कामवन्र्मनभा रनगएको छ। जस अन्तगवत श्री 
जशशनुफद्याश्रभ भा.नफ.रे ननभावण सम्फन्धी मोजनाहरुको ३० र्टा गणुस्तय ऩरयऺण क्मरु् टेस्ट 
गरयसकेको छ। 



 नभूना र्र्द्यारम कामवक्रभ अन्तगवत शौबाग्मोदम भा.र्र्. को ऩर्हरो र्कस्ता यकभ ननकासा बएको 
छ ।  

 जशऺा शाखाफाट सम्ऩार्दत हनुे सम्ऩणुव कामवक्रभहरु फार्षवक क्मारेण्डय अनसुायको मोजना अनरुुऩ 
बै याखेको छ। 

 मस आ.फ.भा जशऺातपव  फजेट कुर रु २०,९०,८०,००० नफननमोजन बएकोभा हार सम्भ रु 
९,५२,६२,८८२ खचव बएको छ जनु ४५.५६ प्रनतशत हनु आउछ।   

४.  स्र्ास््म सेर्ातपव   

 प्मायजङु स्र्ास््म चौकीभा फनथवग सेन्टय सॊचारन गरयएकारे प्मायजङुफासीरे स्र्ास््म सस्थाभा 
सतु्केयी हनुको रानग टाढा जान ुनऩने बएको छ।  

 Oxytocin बण्डायणका रानग ILR र्िज खरयद गयी कोल्डचेन व्मर्स्थऩन गनव कोल्डचेन सेन्टय 
धनभनरकुर्ा स्र्ास््म चौकीभा याजखएको छ।  

 आकजस्भक अफस्थाभा  आफश्मक यहेको  अत्माफश्मक  औषधी खरयदरे औषधीको स्टक आउट 
हनुे अफस्थाभा कभी बएको छ।  

 धनभनरकुर्ा स्र्ास््म चौकीभा फहृत ऩोषण प्माकेज तानरभ कामवक्रभ सॊचारन गरयएको छ । 
जसफाट  ४३ जना राबाजन्र्त बएका छन ।  

 स्र्ास््म चौकीहरुको न्मनुतभ सेर्ा भाऩदण्ड अनगुभन भलु्माङकन (HPMSS) कामवक्रभ सॊचारन 
बएको जसरे गदाव स्र्ास््म सॊस्थाहरुको अफस्था फायेभा जानकायी प्राप्त बएको छ।उक्त 
भलु्माङकनभा ताकुव घाट स्र्ास््म चौकी ननरो, प्मायजङु य भोहोरयमाकोट स्र्ास््म चौकी ऩहेरो 
इन्डीकेटयभा ऩयेका  नथए। 

 HIV/AIDS सॊक्रनभतहरुराइ ऩोषण तथा मातामात खचव प्रदान गरयएको जसरे सॊक्रनभत प्रनत हनु े
गयेको रान्छना य बेदबार्राई कभ गनव सपर बएको छ। जसभा २६ जना सॊक्रनभतरे सेर्ा 
ऩाएका नथए। 

 फनथवग सेन्टयभा सतु्केयी हनुे भर्हराहरुराइ सतु्केयी प्रोत्साहन य मातामात खचव प्रदान गरयएको छ 
। हार सम्भ सस्थागत सतु्केयी १९ जनाको बएको छ ।मस कामवक्रभरे सतु्केयीहरुभा प्रोत्साहन 
फढ्नकुा साथै आनथवक अबाफरे आभा तथा नफजात जशशकुो स्र्ास््म अफस्था नफग्रने अफस्थाभा 
सधुाय ल्माउने छ। 

 आकजस्भक रुऩभा ननशलु्क गबवऩतन सेर्ा कामवक्रभ सॊचारन बएको जसरे अननश्चत गबावधानको 
सभस्मा सभाधान हनुे फाताफयण बएको । 

 कोनबड -१९ खोऩ नडजजटाइजेसन तथा क्म ुआय कोड प्रभाणीकयण य ऩरयभाजजवत HMIS tools 

सम्फजन्ध अनबभखुीकयणरे स्र्ास््मकभॉहरुराई नमाॉ अऩडेट बएको जसरे ऩानरका स्तयीम ऩोषण 
कामवक्रभको सनभऺा तथा मोजना तजुवभा बएको छ जसरे ऩानरकास्तयीम ऩोषण कामवक्रभको 
अफस्था फायेभा जानकायी बएको छ ।  

 नफश्व स्तनऩान सप्ताह कामवक्रभ सॊचारन बएको जसरे स्तनऩानको भहत्र्फाये जशऺा प्रदान गनव 
सर्कएको छ । 

 ऺमयोग कामवक्रभको अधवफार्षवक सनभऺा तथा कोहटव नफश्लषेण गनावरे ऺमयोगको अफस्था फायेभा 
जानकायी प्राप्त हनुकुा साथै सभाधानका मोजना फनाउन सजजरो बएको छ। 

 जेष्ठ नागयीक घयदैरो कामवक्रभ १० र्टै र्डाहरुको २५ स्थानभा सॊचारन गरयएको जसरे 
घयफाट र्हॉडडुर गनव नसक्ने हरुका रानग ज्मादै उऩमोगी बएको छ । 



 यार्ष्डम नबटानभन ए कामवक्रभ सॊचारन बएको जसरे योगसगॉ रड्न सक्ने ऺभताको नफकास बएको 
छ।  

 कोनबड खोऩ अनबमान तथा फसु्टय खोऩ सॊचारन व्मर्स्थाऩन गरयएको जसरे खोऩको प्रगती 
फढ्नकुा साथै सयुजऺत ऩनन फनाएको छ। कोनबड खोऩको क्म.ुआय. कोड प्रभाजणकयण गने क्रभभा 
८२२ जना सेर्ाग्राहीरे प्रभाणीकयण प्रभाण-ऩत्र नरएका छन।् 

 नभनत २०७९ ऩौष २५ गते देजख २८ गते सम्भ प्मायजङु , भोहोरयमा, र्टभयेु य धनभनरकुर्ा 
स्र्ास््म चौकीहरुभा सॊचारन गरयएको भर्हराहरुको ऩाठेघय सम्फजन्ध सभस्मा ऩर्हचान VIA camp 

तथा राभो अफनधको ऩरयर्ाय ननमोजन साधन प्रमोग गने कामवक्रभभा र्डा न. ९ भा ७५ जना 
र्डा न. १० भा १३४ जना, र्डा न. ३ भा २३५ जना य र्डा न. ६ भा १४८ जनारे सेर्ा 
नरएका नथए।जम्भा ५७२ जनारे गयेको ऩरयऺणभा VIA test-३३१ जना, इनप्रान्ट सेर्ा-२० 
जना, आङखस्ने सभस्माको रानग रयङ प्रमोग-११ जना य क्मान्सयोग सम्बानफत- ६ जना यहेका 
छन।् 

 मस आ.फ.भा कुर फजेट रु ५,३१,५२,००० नफननमोजन गयीएकोभा रु १,३३,९१,०९७ खचव 
बएको जसभा २५.१९ प्रनतशत खचव बएको छ। 

६. ऩशऩुन्ऺी सेर्ातपव  
 सभहुगत सहकायी तानरभ:–गाई/बैसी ऩारन तानरभ सॊचारन बएको छ। कृषकहरुराइ उन्नत 

ऩशऩुारनभा व्मर्सार्मक फन्न उत्प्ररेयत गयाएको छ।उक्त तानरभफाट ९० जना गाई/बैसी ऩारक 
कृषकहरु राबाजन्र्त बएका छन। 

 नगयऩानरकास्तयीम गाई/बैसी ऩारन सम्फजन्ध १ र्दने गोष्ठी आमोजना गरय उहाॉहरुको सझुाफ तथा 
गनुासाहरु फझु्ने काभ बएको छ। उक्त कामवक्रभभा ६८ जना कृषकहरुको सहबागीता यहेको 
नथमो। 

 गाई/बैसी ऩारक ३ जना कृषकहरुराई ७ र्दने तानरभको रानग गण्डकी प्रदेश तानरभ केन्रभा 
ऩठाई ऩशऩुारन सम्फन्धी आधायबतु ऻान हानसर गने अफसय उऩरब्ध गयाइएको छ। 

 याइनास नगयऩानरकाको र्डा न. ९ य १० को फाख्रा ऩारन ऩकेट ऺेत्रभा १५०० फाख्राहरु 
यहेका छन। उक्त फाख्रा ऩकेट ऺेत्रका ९७ जना फाख्राऩारक कृषकहरुराई नगय प्रभखु सर्हत 
जचतफन जगतऩयुभा यहेको फाख्रा ऩारन पभव तथा कृर्ष ऺेत्रको १ र्दने अफरोकन भ्रभण गयाइको 
जनुफाट फाख्राऩारन सम्फन्धी धेयै ऻान तथा अनबुफहरु प्राप्त बएका छन।  

 दशै नतहाय रजऺत हाटफजाय (खसी फोका) कामवक्रभ सॊचारनभा ३३९ र्टा खसी /फोका 
नफर्क्रनफतयण बएको नथमो। जसभा ६५८० के.जी.भास ुफयाफयको रु २,५४,५२१ नगद अनदुान 
कृषकहरुराई नफतयण गरयएको नथमो ।मस कामवक्रभफाट २७३ जना घयऩरयफाय राबाजन्फत बएका 
नथए। 

 कृर्ष तथा ऩश ुजन्म उत्ऩादनभा आधारयत दधुभा अनदुान कामवक्रभरे  कृषकको आम्दानीभा फरृ्द्ध 
बएको छ। श्राफण भर्हना देजख कानतवक भर्हना सम्भभा ८५,२१५ नरटय दधु सॊकरन बएको छ 
जसभा २,५५,६४५ रुऩैमा नगद अनदुान कृषकहरुरे प्राप्त गरयसकेका छन ।मस कामवक्रभफाट 
१०३ जना कृषकहरु राबाजन्फत बएका छन। 

 ऩश ु औषनध खरयद गयी १० र्टै र्डाहरुभा नफतयण गरयएको छ जनु औषनध र्डाभा खर्टएका ऩश ु
प्रानफनधकहरुफाट फाॉडीने व्मफस्था गरयएको छ जसरे ऩश ुस्र्ास््मभा सधुाय, उत्ऩादनभा फरृ्द्ध हनु े
नफश्वास नरइएको छ । 



 घाॉसको नफउ, नफरुफा खरयद नफतयण गरयएको छ । सखु्खा सभमभा हरयमो घाॉसको आऩनुतव बएको 
छ। र्हउदे जै घाॉसको नफउ १८५० के.जी. खरयद गरय ५० प्रनतशत अनदुानभा ६५० जना 
कृषकहरुराई नफतयण गरयएको छ। 

 नफश्व येनफज र्दफस कामवक्रभ सॊचारन गयीएको छ उक्त कामवक्रभरे प्राणघातक योगफाट फचाउन 
सहमोग गनेछ। 

 आ.फ.२०७९/८० को फार्षवक कामवक्रभहरुको अनगुभन गरयएको । कृषकहरुसॉग प्रत्मऺ बेटघाट 
गयी गनुासाहरु सनुरु्ाई एर्ॊ सझुार्हरु प्राप्त बएको छ। 

 कृनत्रभ गबावधान नभसन कामवक्रभ सॊचारन बै याखेको छ उक्त कामवक्रभरे उन्नत नश्ल फरृ्द्ध बई 
दगु्ध उत्ऩादनभा टेर्ा ऩगु्नेछ। 

 ईर्ऩनडनभमोनभरोजजकर रयऩोर्टङ गरयएको छ । सभम साऩेऺ पैनरएका योगहरुको फायेभा 
जानकायी गयाइएको छ । 

 ऩश ु र्र्कास शाखा अन्तगवत ५० प्रनतशत अनदुानभा सॊचारनका रानग ननफेदन सॊकरन कामव 
बैयाखेको छ।नश्ल सधुाय कामवक्रभ (फोका, बेडा, फॊगयु) - ७ गोटा, भासऩुसर सधुाय कामवक्रभ 
(उऩकयण नफतयण)-६ गोटा, रोकर कुखयुा सॊयऺण कामवक्रभ (उऩकयण,खोय सधुाय)-६ गोटा, 
स्थानीम उन्नत गाई/बैसी सॊयऺण कामवक्रभ, गोठ सधुाय (उऩकयण सर्हत)-१२ गोटा कामवक्रभहरु 
यहेका छन।् 

 मस अर्नधभा भाइनय सजजवकर सेर्ा अन्तगवत (फन्ध्माकयण)- ३१ र्टा फॊगयु, ३८५ र्टा फोका 
५६ र्टा फहय गरय जम्भा ४७२ र्टा ऩशहुरुको फन्ध्माकयण गरयएको छ । ११३५ ऩशहुरुको 
गोर्य ऩरयऺण,  ४८ कुकुय,  ६ र्र्यारो य १ र्ादय गयी जम्भा ५५ राइ येर्र्ज खोऩ रगाइएको 
छ । ८३ र्टा ऩशऩुॊऺीको गाइनोक्रोजजकर उऩचाय बएको छ । ९४ र्टा गाई य ५३ र्टा 
बैसी गयी जम्भा १४७ ऩशहुरुको कृनतभ गबावधान गरयएको छ। हार सम्भ जम्भा ५३४३ 
ऩशऩुॊऺीराई भेनडकर उऩचाय सेर्ा प्रर्ाह गरयएको छ। 

 नगय कामवऩानरकाको ननणवम अनसुाय दधु उत्ऩादन कृषकहरुराई प्रोत्साहन गनव ढुर्ानीको व्मर्स्था 
गरयएको छ। दीघवकानरनरुऩभा ढुर्ानीको व्मर्स्थाऩन गनव बन्साय छुटभा चाय ऩाङ्खग्र ेगाडी खयीद 
गने प्रर्क्रमा अगाडी फढेको छ। 

 मस आ.फ.भा कुर फजेट यकभ रु ८२७०००० नफननमोजन बएकोभा रु. ११,४२,७८३ खचव 
बएको छ जनु १३.८१ प्रनतशत यहेको छ। 

७. कृर्ष नफकास शाखातपव  
 कृर्ष तथा ऩश ुकामवक्रभको अनगुभन तथा भलु्माङकन अन्तगवत र्कफी खेती, धान फारी, कोदो 

फारी ऩकेट ऺेत्रको अनगुभन तथा ननयीऺण गरयएको जसफाट स्थरगत रुऩभा कृषकहरुसॉग 
अन्तर्क्रव मा गने य सझुाफ नरने कामव बएको छ। 

 र्कफी खेती प्रफद्धवनका रानग याइनास नगयऩानरका र्डा न. ९ को कुडुरेभा १ र्दफसीम 
अनबभखुीकयण तानरभ सॊचारन गरयएको छ। उक्त कामवक्रभभा २५ जना कृषकहरु सहबागी 
बएका नथए। कयीफ 1100 बन्दा फढी र्कफी र्र्रुर्ा योऩणका रानग आर्श्मक सफै तमायी 
सम्ऩन्न बइसकेको छ। 

 उत्ऩादनभा आधारयत कृषक अनदुान कामवक्रभ अनरुुऩ स्थरगत अनभुाननत प्रनतफेदन अनसुाय 
१८६० भयुी कोदोराई कृषकको घयआगॉन फाटै नगद अनदुान कामवक्रभ अन्तगवत र्डा नॊ. ९ य 



10 भा हारसम्भ 51 हजाय १ सम 99 के. जज. उत्ऩादन बएकोभा 29 हजाय ४ सम 55 के. 
जज. कोदोको रानग ३ राख २८ हजाय ६ सम ५८ रुऩैमा नगद अनदुान नफतयण गयीसकेको छ। 

 कृषकहरुराई सहजरुऩभा गणुस्तयीम सेर्ा प्रदान गनवको रानग कृर्ष स्नात्तक प्रानफनधक कयाय 
ननमजुक्त गरयएको छ। 

 नमाॉ भौयी ऩकेट नफकास कामवक्रभ य तयकायी फारी ऩकेट ऺेत्र नफकास कामवक्रभको सचुना 
प्रकाशन गयी ननफेदन भाग सॊकरन गरयएको। 

 तयकायी फारी ऩकेट ऺेत्र नफकास कामवक्रभ ननयन्तयताको रानग २ ऩटक सम्भ सचुना प्रकाशन 
गदाव ऩनन आफेदन ऩयेको छैन। 

 च्माउ खेती प्रर्द्धवन कामवक्रभ अन्तगवत १८६०  ऩोका फीउ खरयद गयी सफै र्डाहरुभा नफतयण 
गरयएको। 

 परपुर तथा घाॉस नसवयी नफकास कामवक्रभ कुडरेु र्कर्ी परपुर तथा अरैची उत्ऩादक कृषक 
सभूहसॉग सम्झौता गयी कामव अगानड फढाइएको छ।जसभा प्रायजम्बक अनबभजुखकयण तानरभ 
सचारन गरयसकेको छ य उक्त स्थानभा १००० बन्दा फढी नफरुर्ाहरु रगाउने गयी तमायी 
सम्ऩन्न गयीएको छ। 

 सभहुगत तानरभ तथा सहकायी तानरभ कामवक्रभ सॊचारन गरयमोएको छ। जसभा ६५ जना 
कृषकहरु राबाजन्र्त बएका छन।् 

 र्कसान सूचीकयण य कृर्ष त्माङक अध्माफनधक कामवक्रभ अन्तगवत सफै र्डाहरुभा ३/३ जना 
गणकहरु खटाई त्माङकहरु सॊकरन गयी एर्ककृत गने कामव गरययाजखएको छ।  

 कुर फजेट यकभ रु २,२९,१०,००० नफननमोजन बएकोभा रु १३,०८,३९२ खचव बएको छ 
जनु ५.७१ प्रनतशत यहेको छ। 

८. भर्हरा फारफानरका तथा ज्मेष्ठ नागरयकतपव  
 जेष्ठ नागरयक र्दफस य जेष्ठ नागरयक सम्भान कामवक्रभ गरयएको छ। १२० जना जेष्ठ 

नागरयकहरुराइ सम्भान गरयएको छ । 

 जेष्ठ नागरयक र्दर्ा सेर्ा सञ्चारन गयी ५० जना जेष्ठ नागरयकहरुराइ अफरोकन भ्रभण ऩनन 
गयाइएको छ। 

 यार्ष्डम फार र्दफस फकृत्र्करा गयी भनाइएको छ।  

 र्डा स्तयीम नतज नगत कामवक्रभ सफै र्डाहरुभा भर्हरा र्ददीफर्हनीहरुको उत्साहऩूणव सहबागीताभा 
सॊचारन गयीएको छ।  

 रैर्ङगक र्हॊसा नफरुद्धको १६ र्दने अनबमान कामवक्रभ अन्तगवत सेतो रयफन रगाइ सरुुगरय नगय 
स्तयीम श्रीभान श्रीभती  जोडी हाजजयी जफाप प्रनतमोनगता कामवक्रभ गयी सम्ऩन्न गयीमो जहाॉ १३ 
जोनड सहबागी बएका नथए। 

 ३१ औ अन्तयार्ष्डम अऩाॊगता र्दफस नफस्कुट येस खेर प्रनतमोनगता य दईु जना अऩागता बएका 
व्मजक्तहरुको सम्भान कामवक्रभ गयी भनाइमो । 

 मस आ.फ. २०७९/८० भा हारसम्भ अऩाॊग ऩरयचमऩत्र नफतयण अन्तगवत क र्गव १ जना, ख 
र्गव ७ जना, घ र्गव १ जना गयी जम्भा ९ जनाराई अऩाॊग ऩरयचमऩत्र नफतयण गरयएको छ। 

 जेष्ठ नागरयक ऩरयचमऩत्र अन्तगवत भर्हरा ५ जना, ऩरुुष ४ जना गयी जम्भा ९ जनाराई जेष्ठ 
नागरयक ऩरयचमऩत्र नफतयण गरयएको । 



 न्मार्मक सनभनत तपव  ऩयुाना ननफेदन ७ र्टा, नमाॉ ननफेदन १२ र्टा, सहभती बएका ननरे्दन १० 
र्टा, जजल्राभा ऩठाएको १ र्टा, ताभेनरभा यहेको १ र्टा य र्ाॉकी र्र्र्ाद ५ र्टा गयी हारसम्भ 
जम्भा ३६ र्टा उजयुीहरुका फायेभा फहस गरयएको छ। 

 १० र्टै र्डाका भेरनभराऩकतावहरुको फैठक सॊचारन गरयएको छ। 

 भर्हराहरुको ऩाठेघय सम्फनधी VIA ऩरयऺण सम्फन्धी ननशलु्क जशनफय सॊचारन गरयएको छ। 

 हारसम्भ अऩाङ्गता सभन्र्म सनभनतको फैठक २ ऩटक य न्मार्मक सनभनत फैठक १४ ऩटक फनस 
नफनबन्न ननणवमहरु गयेको छ। 

 उद्यभजशरता र्र्कास अन्तयगत याइनास नगयऩानरका र्डा नॊ. 2 भा दनुा टऩयी सम्फन्धी 
व्मर्सामीक सचेतना कामवक्रभ सन्चारन गरयएको छ। जहाॉ २८ जना भर्हरा र्दर्दफर्हनीहरुको 
सहबानगता यहेको नथमो। 

९. आमरेु्दतपव  
 औषनध खरयद कामवक्रभ अन्तगवत खरयद गरयएका नफनबन्न र्कनसभका औषनधहरुराई फर्हयॊग सेर्ाको 

रुऩभा १०२० सेर्ाग्राहीराई औषनध नफतयण गरयमो। जसरे ज्मेष्ठ नागरयकको स्र्ास््म यऺा य 
योगीको योग ननभुवर गनव सहमोग ऩगेुको छ। 

 ऩॊचकभव सेर्ा तपव  ३०० जनारे सेर्ा ऩाएका छन । 

 स्तानऩामी आभाहरुराई भातजृशश ुसयुऺाथव दगु्धफधवक जनडफटुी एर्ॊ अन्म औषनध नफतयण अन्तगवत 
२१ जनारे उक्त सनुफधा प्राप्त गयेका छन बने जेष्ठ नागरयकराई स्र्ास््म प्रफधवन कामवक्रभफाट 
३३ जना जेष्ठ नागरयकरे सनुफधा नरएका छन। 

 नागरयक आयोग्म सेर्ा कामवक्रभभा र्डा नम्फय १-५ सम्भ नागरयक आयोग्म सभूह गठन बै 
सकेको छ य नगयऩानरका स्तयीम नागरयक आयोग्म सनभनत ऩनन गठन गरयएको छ। 

 नफद्यारम आमफेुद तथा मोग जशऺा कामवक्रभ अन्तगवत याइनास नगयऩानरका र्डा न. ७ को श्री 
शायदा भा.नफ.का नफद्याथॉहरु नफचभा गरयएको नथमो उक्त कामवक्रभ सफै नफद्यारमभा ऩरु् माउन ेरक्ष्म 
नरइएको छ। 

१०. सूचना तथा सॊचाय प्रर्र्नधतपव   

 सम्ऩूणव र्डा कामावरम तथा नगयऩानरका अन्तगवतका शाखाहरुभा इन्टयनेट सरु्र्धाको र्र्स्ताय 
बएको छ । 

 नगयऩानरकाभा सॊचारनभा यहेका रे्र्साइट, सतु्र, ऩञ्जीकयण कामव अनराइन प्रणारीफाट सॊचारन 
बएका छन। 

 नगयकामवऩानरकाको रै्ठकफाट बएका सफै ननणवमहरु नगय प्रर्क्ता श्री गोर्र्न्द जचररु्ारभापव त 
सार्वजननक गने गरयएको छ।  

 नगयऩानरकाका सम्ऩूणव गनतर्र्नधहरुराई सयोकायर्ारा सभऺ नछटो छयीतो ऩरु् माउन एस. एभ. 
एस. प्रणारीको व्मर्स्था गरयएको छ।  

११. प्रशासन तथा र्डा कामावरमतपव  
 आ.र्. २०७९/८० को अधवफार्षवक सनभऺा कामवक्रभ सम्ऩन्न बएको छ ।जजन्सी ननयीऺण कामव 

सम्ऩन्न बएको छ । 

 याइनास नगयऩानरकाभा नफनबन्न तहका जम्भा कभवचायी दयफन्दी १३३ यहेको छ जसभा हार ९८ 
दयफन्दीभा कभवचायी कामवयत यहेको ऩाइन्छ। ४४ दयफन्दी भध्मे २० दयफन्दी रोकसेर्ाभा 
ऩदऩनुतवको रानग भाग गरयसर्कएको छ य फाॉकी दयफन्दी प्रर्कमाभा यहेको छ। 



 मस आ.फ.भा नफनबन्न सेर्ाभा कयाय कभवचायी ननमजुक्तका रानग १० र्टा नफऻाऩन गयीएकोभा ६ 
र्टा नफऻाऩनफाट  ८ जना कभवचायी ननमजुक्त गरयसर्कएको छ बने ४ र्टा नफऻाऩनको ऩदऩनुतव 
प्रर्क्रमाभा यहेको छ। 

 मस अर्नधभा सभग्र र्डा कामावरमफाट प्रर्ाह बएका सेर्ाहरु य सॊकरन बएको याजस्र् हेदाव ६ नॊ. 
र्डाफाट तरुनात्भक रुऩभा धेयै सेर्ा प्रर्ाह य कभ सेर्ा प्रर्ाह र्डा न.१ भा बएको देजखन्छ ।  

 व्मजक्तगत घटना दताव अन्तगवत नगयऩानरकाभा  मस आ.फ.भा हारसम्भ जन्भ दताव-३०४ जना, 
भतृ्म ुदताव-९० जना, सम्फन्ध नफच्छेद -२० जना, नफफाह दताव -११० जना, फसाइ सयी आएको 
११ घयऩरयर्ायभा - ४३ जना य फसाइ सयी जाने ३४ घयऩरयर्ायभा -११५ जना यहेका छन।् 

१२. साभाजजक सयुऺा तथा र्र्ऩन्न नागरयक सहामतातपव  

 मस अर्नधभा नगयऩानरकाका १० र्टै र्डा कामावरमभा अनराइन घटना दताव प्रणारी सॊचारन 
गरयएको छ । र्डाहरुभा यहेको घटना दतावहरुको यजजष्टयहरु नडजजटाइजेशनको कामव सम्ऩन्न 
बएको छ । १० र्टै र्डा कामावरमहरुभा साभाजजक सयुऺा बत्ता फैंर्कङ प्रणारीफाट र्र्तयण 
गरयएको छ । साभाजजक सयुऺा बत्ता खाने राबग्राहीको सॊख्मा 3087 यहेको य दोश्रो तै्रभानसक 
सम्भभा २ कयोड 92 राख ४९ हजाय 3 सम ४ रुऩैमाॉ र्र्तयण गरयएको छ। 

क्र.सॊ. रजऺत सभूह सॊख्मा बत्ता दय यकभ कैर्पमत 
1. ज्मेष्ठ नागरयक बत्ता  1791 4000 21282639  
2. ज्मेष्ठ नागरयक बत्ता दनरत  240 2660 1869005  
3. ज्मेष्ठ नागरयक एकर भर्हरा बत्ता  219 2660 1742300  
4. र्र्धर्ा बत्ता 281 2660 2215514  
5. ऩूणव अऩाङ्गता क र्गव 49 3990 586530  
6. ऩूणव अऩाङ्गता ख र्गव 161 2128 1025696  
7. फारऩोषण बत्ता 346 532 527620  

जम्भा 3087  29249304  
 

 फषावमाभको फाढी ऩर्हयो रगामत नफनबन्न र्कनसभका नफऩतभा ऩयी घयभा नै फस्न मोग्म नबएको 
बनी ऩयेका ननफेदन उऩय स्थरगतरुऩभा नै प्रानफनधकरे ३८ घयऩरयफायको ननयीऺण अनगुभन गयी 
फास्तनफक र्ऩनडत २४ घयऩरयफायराइ यार्ष्डम नफऩद जोजखभ न्मनुीकयण तथा व्मफस्थाऩन 
प्रानधकयणभा सभस्मा सभाधानको रानग ऩेश गरयएको छ। 

 दीघव योगफाट प्रबार्र्त नागरयकको जीर्न यऺाथव मस आ.फ.भा नफऩन्न नागरयक उऩचाय अन्तगवत 
भटुुयोगी- ८ जना, भगृौरायोगी -३ जना, क्मान्सययोगी -८ जना य स्ऩाइनर इन्जयुी योगी -१ जना 
गयी हारसम्भ २० योगीहरुराई सम्फजन्धत अस्ऩतारभा नसपायीस गरयएको छ। 

 ४ प्रकायका दीघव योगहरु क्मान्सय, भगृौरा प्रत्मायोऩण, भगृौरा डामरानसस, इस्ऩाइनर इन्जयुीका 
र्र्याभीहरुका रानग साभाजजक सयुऺाका रानग भानसक 5 हजायका दयरे 29 जनाराई 8 राख 
७० हजाय रुऩैमा ननकासा बएको छ। 

 र्र्ऩतभा ऩयेका, दीघव योगका कायण औषनध उऩचाय गनव नसक्ने र्र्ऩन्न नगयर्ासीहरुका रानग 
तत्कार याहत स्र्रुऩ 39 जनाराई रु. ५ राख 65 हजाय ५ सम ५१ रुऩैमाॉ आनथवक सहामता 
र्र्तयण गरयएको छ।  



 र्र्ऩतभा ऩयेका नगयर्ासीका घय टहया य जनभनको सॊयऺण गनव 368 थान ग्मार्र्न जारी र्र्तयण 
गरयएको छ ।   

 
 

१३. र्डा कामावरमतपव  
 नगयऩानरका अन्तयगतका १० र्टा र्डाका मोजना य याजश्वको र्डागत र्र्र्यण मस प्रकाय यहेको 

छ।  

चार ुआ.र्. 2079/80 को ऩषु 27 गते सम्भको  
र्डागत मोजना तथा याजश्व सॊकरनको अर्स्था 

 

र्डा 
नॊ. 

कुर मोजना मोजना सम्झौता मोजना 
सम्ऩन्न याजश्व सॊकरन 

1 18 9 3 96774 

2 12 8 1 138230 

3 22 15 3 346615 

4 16 4 1 679577 

5 11 7 2 329328 

6 21 11 1 926282 

7 15 9 2 209698 

8 16 6 2 711143 

9 16 2 0 151712 

10 13 7 1 180259 

जम्भा 160 78 16 3769618 
 

14. शासकीम सधुाय य सशुासन प्रफद्धवनतपव   

 याइनासको अनधकाॊश ब-ुबाग नसॊजचत गने याइनासटाय नसचाइ आमोजना य ननभावणानधन चम्ऩाफती 
हाइड्रोऩाफय चेऩे A नफचभा उत्ऩन्न नफफादराई शाजन्तऩूणव सम्फाद य छरपरको भाध्मभफाट 
सभाधान गनवको रानग नगयऩानरकाको तपव फाट नफनबन्न नभनतभा ऩत्राचाय, छरपर तथा साफवजननक 
सनुाइ य उजाव, जर तथा नसॊचाइ भन्त्रारमको नफऻ सभहुद्धाया २ ऩटक सम्भ स्थरगत अध्ममन 
अनगुभन तथा ननयीऺण गयाई उक्त सभस्माराई यार्ष्डम सयोकायको नफषम फनाउन सर्कएको छ। 

 नगयऩानरकाराई सनु्दय व्मर्जस्थत शहय फनाउनका साथै महाॉका उबवय कृर्ष जनभनको सॊयऺण गयी 
आत्भननबवय ऩानरका फनाउने र्दघवकानरन मोजनाका रानग प्रायजम्बक चयणको कृर्ष तथा गैय कृर्ष 
ऺेत्र तोक्ने कामव गरयएको छ।     

 मस ऩानरकाको १० र्टै र्डाका भखु्म सडकहरुराई फाहै्र भर्हना गाडी सॊचारन हनुसक्न े
फनाउनको रानग भभवत सम्बाय कामव गयी सफायी सॊचारन मोग्म फनाइएको छ।  

 नगयऩानरकाभा उत्ऩन्न बएका नफनबन्न प्रकायका पोहोय फस्तहुरुराई व्मर्जस्थत रुऩभा 
व्मर्स्थाऩनका रानग याइनास नगयऩानरका र्डा न. ४ य ५ को चेऩे नदी नजजक सोतीखोरा 



दोबानभा ल्माण्डर्पल्ड ऩाकव  ननभावण गनवको रानग २ चयणभा स्थरगत ननयीऺण अनगुभन गयी 
सयोकायर्ाराहरुसॉग छरपरको गरयएको छ। 

 याइनास नगयऩानरका य ऩारङुटाय नगयऩानरकारे शासन, सेर्ा य र्र्कासका साझा सर्ार य 
चासोका सन्दबवभा दईु ऩानरकाका प्रभखुहरुको र्ीचभा 2079/09/12 गते  चेऩे नर्दको 
सॊयऺण, र्र्द्यनुतम कयेन्ट तथा र्र्ष प्रमोग गरय भाछा रगामत जरचय प्राणीहरु भास्न े
गनतर्र्नधहरुको ननमन्त्रण गने, फहउुदे्दश्मीम र्हृत जरासम ननभावणका रानग सम्बाव्मता अध्ममन 
गने, नरगनरगकोट तथा याइनासकोट जोड्ने ऩदभागव ननभावण य सॊमकु्त घाट सॊचारन गने गयी 
र्र्कासका गनतर्र्नध अगानड र्ढाउने प्रमास बएको छ। 

 नगयऩानरकाको कामव ऺेत्र एर्ॊ कामवचाऩ य कामवयत कभवचायीको सॊख्मा, ऺभता र्ीच तादाम्मता हनु े
गयी प्रायजम्बक सॊगठन तथा व्मर्स्थाऩन सरे्ऺण तमाय गरयएको छ । 

 मस आ.फ. देजख शाखा प्रभखुहरुफाट कामावऩानरकाभा भानसक कामव प्रगनत ऩेश गने गरयएको छ। 

 याइनास नगयऩानरकाको फास्तनफक त्माङक तथा सचुनाहरु व्मफजस्थत गयी गणुस्तयीम य 
नफश्वसननम नगय प्रोपाइ ननभावणका रानग सफै र्डाहरुफाट त्माङकहरु सॊकरन गयी बेयीर्पकेसन 
य टेफरेुसनको कामव गरययाजखएको छ। 

 ननमनभत रुऩभा कभवचायी एर्ॊ शाखा प्रभखु रै्ठक फसी र्ार्षवक फजेट तथा कामवक्रभ कामावन्र्मन 
सनभऺा, सभस्मा एर्ॊ चनुौती र्र्षमभा छरपर गने कामवको प्रायम्ब गरयएको।  

 याइनास नगयऩानरकाभा हार सम्भ ४७ र्टा ऐन काननु तथा कामवनफनधहरु स्र्ीकृत बइ याजऩत्रभा 
प्रकाजशत गरयएको छ। मस आ.फ.को हार सम्भ ६ र्टा कामवनफनधहरु स्र्ीकृत गरयएको 
छ।काननुी शासनको अफधायणराइ साकाय ऩाने अनबरासा याजखएको छ। 

 बनुभहीन सकुुम्फासी, बनुभहीन दनरत तथा  अब्मफजस्थत फसोफासीहरुको कुर जम्भा ४४६ र्टा 
ननफेदन ऩयेको छ । जसभध्मे बभुीर्हन सकुुम्फासी-७० र्टा, बनुभहीन दनरत-१०३ र्टा य 
अव्मफजस्थत फसोफासी -२१९ र्टा यहेका छन। 

 नगयऩानरकाको कुर रे्रुज ुरु. १4 कयोड 80 राख भध्मे चार ुआ.र्.भा रु. 3 कयोड 25 
राख सॊऩयीऺण बएको छ ।  

 चार ुआ.र्.भा मोजना अनगुभन तथा पयपायक कामवर्र्नध अनसुाय मोजनाहरुको गणुस्तय तथा 
कामव ऩयीभाण सनुनजश्चत गनव अनगुभन कामवराई कडाईका साथ कामावन्र्मनभा रनगने छ । 

 सफै र्कनसभका खरयदराई नभतव्ममी य प्रबार्कायी फनाउन सार्वजननक खरयद अनगुभन कामावरमको 
इ. जज. र्ऩ. प्रणारी कामावन्र्मनभा ल्माइएको छ। खरुा य प्रनतस्ऩधॉ भूल्मभा खरयदको व्मर्स्था 
गरयएको छ।   

अन्त्मभा, 
याइनास नगयऩानरकाको मस दशौं नगयसबाभा प्रस्ततु गरयएका नीनत तथा कामवक्रभहरुराई कामावन्र्मन 
गनव भहत्र्ऩूणव बनूभकाभा यहन ु हनुे सम्ऩूणव जनप्रनतनननध, ऩदानधकायीज्मूहरु, र्क्रमाजशर याजनीनतक दर 
तथा दरका प्रभखुज्मूहरु, र्र्शेष बनूभकाभा यहनबुएका प्रभखु प्रशासकीम अनधकृतज्मू रगामत सम्ऩूणव 
याष्डसेर्क कभवचायीहरु य नगयर्ासीहरुराई हार्दवक आबाय व्मक्त गदवछु ।  

  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्ततुकताव: ऩूणव फहादयु नेऩारी 
मोजना शाखा प्रभखु 


