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अधध वार्षधक समभऺा प्रमतवदेन 

आ. व. २०७९/८० 
(नगय उऩप्रभखु ऩषु्ऩयाज खनारज्मूरे ११ औॊ नगय सबाभा ऩेश गनुधबएको प्रगमत प्रमतवेदन) 

 

सघीम रोकतान्त्रिक गणतरि स्थाऩनाका रामग नेऩारी जनतारे मफमबन्न कारखण्डभा गयेका गौयवऩूणध 
ऐमतहामसक जनआरदोरन रगामतका अरम सॊघषधहरुभा जीफन उत्सगध गनुधहनुे स्ऩूणध ऻात अऻात शर्हदहरु, 

फेऩत्ता,  घाइते मोद्धाहरु य र्ऩमडतहरु प्रमत सफधप्रथभ उच्च स्भान सर्हतको स्भयण गनध चाहरछु।मस 
ऩरयफेशभा आइऩगु्दै गदाध मफमबन्न र्कमसभका चनुौतीऩूणध ऩरयन्त्स्थमतको साभना गदै दृढ आत्भामफश्वासका साथ 
आमथधक वषध २०७९/८० को फजेट, नीमत तथा कामधक्रभ कामधरवमनको हार स्भको समभऺा प्रमतवेदन 
गरयभाभम ११  औॊ नगय सबाभा ऩेश गदैछु।मस अवमधभा १८ वटा कामधऩामरका फैठकहरु फसेका छौं। 
मफद्यामन समभमतको १६ वटा फैठकफाट ८ वटा कामधमफमध तजुधभा गरय कामधऩामरकाफाट स्वीकृत बएको छ य 
६ वटा कामधर्वमध स्वीकृतीका रामग मसै सबाभा ऩेश गरयएको छ।मस आ.फ.को नीमत तथा कामधक्रभको 
अधधफार्षधक समभऺा मस सबाभा प्रस्ततु गनध ऩाउॉदा भ अत्मरतै खसुी छु।मस गरयभाभम सबाका सबाध्मऺ 
आदयणीम नगय प्रभखु खड् ग फहादयु गरुुङज्मू  प्रभखु अमतमथ गण्डक  प्रदेश सबाका भाननीम डा. टकयाज 
गरुुङज्मू  मफन्त्शष्ट अमतमथ न्त्जल्रा सभरवम प्रभखु आदयणीम ऩूणध फहादयु गरुुङज्मू  प्रभखु प्रशासक म अमधकृत 
गोकणधयाज समुरज्मू, स्ऩणुध नगय सबा सदस्मज्मूहरु, स्ऩूणध याजमनमतक दरका प्रभखु एवॊ प्रमतमनमधज्मूहरु   

र्वमबन्न र्वषमगत शाखाका प्रभखु तथा कभधचायीहरु, सयुऺाकभॉहरु, ऩिकाय मभिहरु य नगयसबाराई 
नन्त्जकफाट प्रत्मऺ एवॊ सॊचाय भाध्मभफाट अवरोकन गनुधहनुे सफै नगयफासी आदयणीम आभा, फफुा, दाजबुाई 
य दददीफर्हनीहरु प्रमत सभेत याइनास नगयऩामरकाको तपध फाट य भेयो व्मन्त्िगत तपध फाट हाददधक स्वागत गनध 
चाहरछु। 

नगय सबाका सबासदज्महुरु, 

आ.फ.२०७९/८० को फार्षधक स्वीकृत मोजना तथा कामधक्रभ अरतगधत हारस्भ नगयऩामरकाफाट प्रवाह 
बएका कामधक्रभ य र्वकास मनभाधणका कामधहरुको बौमतक एवॊभ मफन्त्त्तम प्रगमत मन्नानसुाय प्रस्ततु गयेको 
छु। 

आमथधक प्रशासनतपध :  

1. मस आमथधक वषधभा हारस्भ चार ु तपध  कुर ज्भा ३8 कयोड 20 राख 4 हजाय फजेट 
र्वमनमोजन बएकोभा हारस्भ १6 कयोड 53 राख 88 हजाय खचध बएको छ। जनु खचध 
43.29 प्रमतशत हरुछ।त्मसै गयी ऩुॉजीगततपध  कुर ज्भा 22 कयोड 1९ राख 10 हजाय 
फजेट र्वमनमोजन बएकोभा हारस्भ 4 कयोड 57 राख 22 हजाय खचध बएको छ। जनु खचध 
प्रमतशतभा 20.59 प्रमतशत हरुछ।गतवषध सोही अवमधभा चारतुपध  39.62 प्रमतशत य 
ऩुॉजीगततपध  16.62 प्रमतशत खचध बएको मथमो। र्वकास मनभाधणको बौमतक प्रगमत करयफ 50 
प्रमतशत यहेको छ।  
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2. ऺेिगत खचध हेदाध आमथधक र्वकास तपध  11.35 प्रमतशत, साभान्त्जक र्वकास तपध  41.20 
प्रमतशत, ऩूवाधधाय र्वकास तपध  18.78 प्रमतशत, सशुासन तथा अरतसध् वन्त्रधत ऺेि तपध  28.99 
प्रमतशत य कामाधरम सॊचारन तथा प्रशासमनक तपध  44.10 प्रमतशत खचध बएको छ। 

3. नगयऩामरकाभा मस अवमधभा ज्भा 59 राख 45 हजाय २82 रुऩैमा आरतरयक याजस्व 
सॊकरन बएको छ।   

 
 

मोजना तथा ऩूफाधधायतपध ् 
4. नगयको दीघधकारीन सोच, रक्ष्म, उदे्दश्म य यणनीमत सर्हतको आवमधक नगय र्वकास मोजना 

मनभाधण गनध ऩयाभशधदातासॉग स्झौता बै मनभाधणको प्रर्कमाभा यहेको छ।  

5. याइनास नगयऩामरकाको कुर र्वकास मोजना 531 यहेको छ।ऩूवाधधाय र्वकास तपध का १69 
वटा मोजनाहरु भध्मे हारस्भ 136 वटा मोजना स्झौता बएका छन।्गत आ.फ.को १५ 
वटा मोजना ठेक्का प्रर्क्रमा भापध त मनयरतय कामाधरवमनभा रमगएकोभा १२ वटा मोजना स्ऩन्न 
बई सकेको य अरम स्ऩन्नको अन्त्रतभ चयणभा यहेको छ।उऩबोिा समभमतफाट सञ्चारनका 
रामग स्झौता बएका मोजना भध्मे ५५ वटा मोजनाको बिुानी बईसकेको छ। 

6. र्वगत ५ वषधभा कामाधरवमनभा जान नसकेको रु. 33 कयोड रागत अनभुान यहेको याइनास 
फहृत खानेऩानी मोजना कामाधरवमनको चयणभा यहेको छ।  

7. हयाधफोट भोहयीमाकोट प्मायजङु सडकको रामग र्वमनमोजन बएको रु. २५ राखको कामध प्राय्ब 
बै स्ऩन्न बएको छ। 

8. १५ सैमाको नगयऩामरकास्तयीम अस्ऩतार अल्काटायको मनभाधण कामध मनयरतय सॊचारनभा यहेको 
य हार ७३.८ प्रमतशत काभ स्ऩन्न बैसकेको छ। 

9. वडा नॊ. १० न्त्स्थत प्मायजङु आरडाॉडा सडक मनभाधण कामध स्ऩन्न बई सकेको छ। 

10. याइनास नगयऩामरका प्रशासक म बवन मनभाधण कामध हारस्भ ७६.०१ प्रमतशत स्ऩन्न बएको 
छ। चार ुआ.व. मबि प्रशासक म बवन स्ऩन्न गनध मनभाधण व्मवसामीराई ताकेता गरयएको छ। 

11. याइनास नगयऩामरकाको वडा न. १० भा मनभाधण गरयएको स्वास््म चौक  र्वमधवत ् रुऩभा 
उद  घाटन गयी स्वास््म सेवा कामध प्राय्ब गरयएको छ । 

12. तेसे्र भाझीगाॉउ भहादेवस्थान सग्रफास सात्तरे कुडुरे मसभघायी रयङयोड (वडा नॊ.८) को ग्राबेर 
तथा जारी बने कामध स्ऩन्न बएको छ। 

13. फोयाङ प्मायजङु सडक वडा न. १० को  स्झौता बै नारी तथा अप्ठेयो भोडभा ग्राबेर  जारी 
बने य अप्ठेयो भोडभा ढरान कामध 80 प्रमतशत कामध स्ऩन्न बई सकेको छ।  

14. हयाधफोट  भोहोरयमाकोट  प्मायजङु सडक खण्ड भभधत अरतगधत (वडा न. ८ य ९) को भभधत 
कामध स्ऩन्न बएको छ।  

15. मफयबन्त्ि भा.मफ. ताकुध घाट  श्री न्त्शश ुमफद्याश्रभ भा.मफ. तीनर्ऩप्रे  श्री शायदा भा. मफ. गयभफेशी  
श्री ऻानोदम भा.मफ. सार्हरीटायको चाय कोठे बवन य श्री जनता भा. मफ. कुडुरेको दईु कोठे 
बवनको मनभाधण कामध स्ऩन्न बएको छ।  

16. याइनास नगयऩामरका मतनर्ऩप्रेभा मनभाधण बएको कबडधहर य वडा नॊ. २ को वडा कामाधरम 
बवन मनभाधण स्ऩन्न बै उि मोजनाहरुको अन्त्रतभ मफर बिुानीको चयणभा यहेको छ।   
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17. याइनास नगयऩामरकाको वडा न. ३ भा मनभाधणमधन तयकायी सॊकरन केरोको ६५ प्रमतशत कामध 
स्ऩन्न बएको छ। 

18. धमभमरकुवा स्वास््म चौक  १५ शैमाभा स्तयोन्नतीको स्झौता बै काभ अगाडी फढीसकेको छ। 

19. नगयऩामरकाको रयङ्गयोडको रुऩभा यहेको तीनर्ऩप्रे  फोयाङ्गखोरा  प्मायजङु्ग  याइनासकोट  हयाधफोट  
धमभरीकुवा हदैु केरोस्भको सडक फाहै्र भर्हना सॊचारन मोग्म फनाउन करयफ ३ कयोडको 
स्रोत समुनन्त्ित गयी कामध प्राय्ब बएको छ। 

20. वडा न. ३ को वडा कामाधरम बफन  वडा न. ३ को स्वास््म चौक  बफन  फगयगाॉउ 
उऩल्रोपाॉट टुडाफगय सडक  फोयाङखोरा भसाय बॊगेयी काप्रचेौय किेनी राभागाॉउ रयङयोड  
याइनास नगयऩामरकाको प्रशासक म बफनको नेट वर्कध ग  वडा न. ७ को वडा कामाधरम बफन  
रुो भा.मफ. चायकोठे बफन वडा न.२ नमाॉ वडा कामधरम जाने फाटो  फदु्धमभरन भा.मफ.को 
दइुकोठे बफन  श्री न्त्शश ु मफद्याश्रभ भा.मफ. मतनर्ऩप्रेको छािाफास मनभाधण मोजनाहरुको ठेक्का 
प्रर्कमा ऩयुा गयी मनभाधण कामध बई यहेको छ। 

21. याइनास नगयऩामरका वडा न. ६ को स्माउरीभा अफन्त्स्थत कोल्ड स्टोय मनभाधणको ठेक्का 
स्झौताको प्रर्क्रमाभा यहेको छ। 

22. याइनास नगयऩामरकाको स्वागत गेट नगयऩामरकाको वडा न. ८ भस्माधङदी नदी ऩाउॉदी य 
याइनासकोट प्रवेशद्धायभा नगयऩामरकाको ऩर्हचान झन्त्ल्कने स्वागत गेट मनभाधणमधन अफस्थाभा 
यहेको छ। 

23. याइनास नगयऩामरका वडा न. ४ भा ल्माण्डर्पल्ड ऩाकध  मनभाधणका रामग ठेक्का खरुाई सकेको य 
स्झौताको प्रर्क्रमाभा यहेको छ।  

24. याइनास नगयऩामरका वडा न. ६ स्माउरीभा यहेको औद्योमगकग्राभ मबि फधशारा मनभाधणको 
रामग ठेक्का आव्हान गरयएको छ। 

25. नभनुा मफद्यारम अरतगधत शौबाग्मोदम भा. मफ.को बफन मनभाधण कामध अगाडी फढेको छ।त्मसैगयी 
शैरऩिुी भा.मफ.भा शौचारम मनभाधण प्रर्क्रमाभा यहेको छ। 

26. याइनासटाय मसॊचाइ आमोजनको रामग र्वमनमोजन बएको रु. ४० राखको स्झौता बै कामध 
प्राय्ब बएको छ। 

27. ऩाङ्ग्ग्र ेहयाधफोट मसॊचाइ आमोजनको रामग मफमनमोजन बएको रु १० राखको स्झौता बै कामध 
प्राय्ब बएको छ। 

28. याइनास नगयऩामरकाभा हार स्भ ज्भा ६६२ घयहरुको नक्साऩास एवॊ अमबरेन्त्खकयण बएका  
छन।मस आ.व. भा ६ वटा घय अमबरेखीकयण  ५ वटा घयकामभ  नमा घय नक्सा ऩास 
अरतगधत ३ वटा अस्थामी  ७ वटा स्थामी य ३ वटा स्ऩन्न बएका छन।्प्रर्क्रमागत रुऩभा 
नक्सा ऩास गयी घय मनभाधण गने बरदा घय अमबरेखीकयण गने सङ्ग््मा फढी यहेको छ।  

 

आदयणीम सबाअध्मऺज्मू   

अफ भ नागरयकको सयोकाय य दैमनक न्त्जवनसॉग जोमडएको आधायबतू मफकासका ऩूवाधधायका कामधक्रभ 
कामधरवमनको अवस्थाको फायेभा चचाध गने अनभुमत चाहारछु। 

 
 
 
 



4 

 

प्रामफमधक शाखा-अमभन सेवा तपध ्  

29. रमार्मक समभमतको भदु्दा मनरुऩण गनध र्पल्ड अनगुभन ४ वटा  याइनास नगयऩामरका प्रशासमनक 
बफन  १५ शैमाको नगय अस्ऩतार अल्काटाय  मफद्यारम २ वटा  वडा कामाधरम बफन ३ वटा  
साफधजमनक जमभन वडाको मसपायीसभा ८ वटा  व्मन्त्िको मनफेदन अनसुाय जग्गा नाऩजाॉच १८ 
वटा  अमबरेन्त्खकयण घय कामभ घय नक्सा घय स्ऩन्न १६ वटा  फन कामाधरम अरतगधतको ३ 
वटा  आभा सभहु बफनको जग्गा ५ वटा  जग्गा फमगधकयण १ वटा  नदीजरम ऩदाथध उत्खननको  
रामग जग्गा येखाङ्कन १ वटा  सडकको भाऩदण्ड १० वटाको स्थरगत मनयीऺण तथा अनगुभन 
गयी जग्गा येखाङ्कन मसभाङ्कन कामध गरयएको छ।  

30. प्रधानभरिी योजगाय कामधक्रभ अरतयगत 30 वटा मोजना यहेकोभा 28 वटा मोजना स्झौता 
बएको य 13 वटा मोजनाहरु स्ऩन्न बएका छन।्  

31. याइनास नगयऩामरकाफाट सॊचामरत डोजयरे मस आ.व. 408.92 घण्टा कामधस्ऩादन गयेको 
छ। उि अवमधभा 3271 मरटय इरधन प्रमोग गयी करयव 8 राख 99 हजाय 160 
आ्दानी गयेको छ। 

32. मस आ.फ.भा ऩूवाधधाय तपध  कुर फजेट रु १२ ८३ ५० ००० यहेकोभा हार स्भ रु 
२ २४ ०५ ८३७ खचध बएको छ जनु १७.४५ प्रमतशत खचध यहेको छ।   

 

न्त्शऺा  मवुा तथा खेरकुद शाखातपध ् 
33. मस नगयऩामरका मबि ज्भा ३६ वटा साभदुार्मक र्वद्यारमभा र्वर्वध दयफरदीभा कामधयत 

न्त्शऺक तथा कभधचायीको सॊ्मा 344 यहेको छ।नगयऩामरकामबि ज्भा ११ वटा भा.र्व  १ 
वटा आधायबतु र्वद्यारम, २४ वटा प्रा.र्व य ५ वटा सॊस्थागत र्वद्यारम छन।जसभा ज्भा 
४७१८ र्वद्याथॉ सङ्ग््मा यहेका छन।जसभध्मे साभदुार्मक र्वद्यारमतपध  ४०२९ य सॊस्थागत 
र्वद्यारम तपध  ६८९ जना र्वद्याथॉ यहेका छन।मस शैन्त्ऺक सिभा गत शैन्त्ऺक सिभा बरदा 
२९७ जना मफद्याथॉ कभ बनाध बएका छन।  

34. श्री भहेरोफार र्वकास भा.र्व. फोयाङ, न्त्शश ुर्वद्याश्रभ भा.र्व. मतनर्ऩप्रे, शायदा भा.र्व. गयभफेशी, य 
रुो भा.र्व. हयाधवोट राई भाध्ममभक तह कऺा ९-१० भा अॊगेजी, गन्त्णत य र्वऻान र्वषमभा 
न्त्शऺण सहमोग अनदुान उऩरब्ध गयाइएको छ। 

35. मनममभत भामसक प्र. अ. फैठक 7 वटा फसेको छ। उि फैठकभा मफद्यारमका सभस्मा तथा 
कामधक्रभ एफॊ मफमफध ऩऺभा छरपर गरय मोजनाहरु कामधरवमन गने गरयएको छ। 

36. शैन्त्ऺक प्रोपाइर मनभाधणका रामग त्माङ्कहरु सॊकरन कामध बइयहेको छ। 

37. स्थामनम ऩाठ्यक्रभ कऺा १-५ को गत आ.फ.भा नै मनभाधण गयी प्रमोगभा ल्माइएकोभा सफै 
मफद्यारमका स्थामनम ऩाठ्यक्रभ न्त्शऺण गने ४० जना  न्त्शऺकहरुराई  दईु करस्टयभा मफबाजन 
गयी २ ददने अमबभनु्त्खकयण तामरभ सॊचारन गयी उत्ऩन्न सभस्मा सभाधान गने तथा ऩषृ्ठऩोषण 
मरनेददने प्रमास गरयएको छ। 

38. स्थामनम ऩाठ्यक्रभ (कऺा ६-८) मनभाधण स्वरधी प्रार्वमधक समभमत य सल्राकाय समभमत मनभाधण 
गरयएको य प्रार्वमधक समभमतवाट सचुना, त्माङ्क य नभनुाहरु सॊकरन गरय ऩाठ्यक्रभ मनभाधणका 
रामग ३ ददने कामधशारा सॊचारन गरयएको छ।  
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39. फार ददवसभा नगयस्तयीम भाध्ममभक तहका र्वद्याथॉहरुको सहबामगताभा मफऻान फयदानक  
अमबसाऩ बन्ने मफषमभा फादमफफाद य आधायबतु तहस्तयीम गाउॉखाने कथा प्रमतमोमगता सॊचारन 
गयी भनाइएको छ। 

40. नगयसबाफाट स्वीकृत वार्षधक फजेटफाट मस ऩामरका मबिका साभदुार्मक भाध्ममभक 
र्वद्यारमहरुभा  9 वटा भाध्ममभक तह ततृीम शे्रणी सयहको तरव खाने गयी दयफरदी सजृना 
गयी न्त्शऺण कामधराई स्तयोन्नती गने प्रमास गरयएको छ।  

41. र्वद्यारमभा शैन्त्ऺक तथा बौमतकऩऺको सभहु अवरोकन, मनयीऺण य अनगुभन गयी बौमतक  
शैन्त्ऺक य व्मवस्थाऩक म सधुायका ऩऺभा ऩषृ्ठऩोषण ददने कामध बएको छ।जस अरतगधत १५ 
मफद्यारमको सघन अनगुभन गरयसकेको छ।  

42. याइनास शैन्त्ऺक भेरा तथा प्रमतबा ऩर्हचान कामधक्रभ श्री शौबाग्मोदम भाध्ममभक मफद्यारमभा 
बब्म रुऩभा स्ऩन्न गरयएको छ। १५ मफधाभा 2 ददन े उि कामधक्रभ सॊचारनफाट ठूरो 
सॊ्माभा मफद्याथॉहरु य न्त्शऺकहरु ऩयुस्कृत य स्भामनत बएका छन।् 

43. मफद्यारम तहको गन्त्णत मफषमको नमतजा ज्मादै कभजोय बएकारे सधुायको रामग गन्त्णत मफषमको 
ल्माफ मनभाधण तथा प्रमोग स्फरधी तामरभ सॊचारन गरयएको। उि तामरभफाट ६० जना गन्त्णत 
न्त्शऺक राबान्त्रफत बएका छन। 

44. प्रमफमधभैिी हरयमारी मफद्यारम फनाउने अमबमान अरतगधत याइनास नगयऩामरकाका सफै 
साभदुार्मक मफद्यारमहरुभा क्प्मटुय तथा इरटयनेटको व्मफस्थाऩन गरयएको छ।जसफाट 
फारफामरकाहरुरे मफद्यारमभा प्रमफमध उऩमोग गनध ऩाउने फाताफयण समुनित गयेको छ।साथै 
मफद्यारम हरयमारी कामधक्रभ अरतगधत २३५० वटा मफमबन्न र्कमसभका परपुरका मफरुवाहरु 
मफद्यारमका हातामबि योऩण कामधक्रभ सॊचारन गरयएको छ। 

45. मफद्यारमको रेखा ऩद्धमतराई व्मवन्त्स्थत गयी मफद्यारमभा र्वत्तीम अनशुासन कामभ गनध रेखा 
ऩरयऺक मनमिुी गरय रेखा ऩयीऺण कामध बई यहेको छ। 

46. मफद्यारमभा अमतरयि र्क्रमाकराऩ भापध त मफद्याथॉहरुको शारययीक तथा भानमसक मफकासका 
रामग खेरकुद अऩरयहामध यहेकारे खेरकुदराई व्मवन्त्स्थत फनाउनका रामग हारराई २ जना 
कयाते प्रन्त्शऺक ३ भर्हनाको रामग कयायभा मनमनु्त्ि गरय भा.मफ. तहका मफद्यारमभा कन्त््तभा 
हप्ताभा २ ददन प्रन्त्शऺण गयाउने व्मफस्था गरयएको छ। 

47. प्रामफमधकधाय सॊचामरत मफद्यारमहरुभा यहेका प्रामफमधक ल्माफहरुराई व्मफन्त्स्थत गदै श्री न्त्शश ु
मफद्याश्रभ भा.मफ.भा मसमबर इन्त्रजमनमयीङको ल्माफ  श्री शैरऩिुी भा.मफ.भा ऩश ु मफऻान स्फरधी 
ल्माफ य श्री शौबाग्मोदम भा.मफ.भा फारी मफऻान स्फरधीको ल्माफराई नगयऩामरकास्तयीम ल्माफ 
फनाउनको रामग कामाधऩामरकाफाट ऩास गयी कामधरवमनभा रमगएको छ। जस अरतगधत श्री न्त्शश ु
मफद्याश्रभ भा.मफ.रे मनभाधण स्फरधी मोजनाहरुको ३० वटा गणुस्तय ऩरयऺण क्मवु टेस्ट 
गरयसकेको छ। 

48. न्त्शऺा शाखाफाट स्ऩाददत हनुे स्ऩणुध कामधक्रभहरु फार्षधक क्मारेण्डय अनसुायको मोजना अनरुुऩ 
बै याखेको छ। 

49. न्त्जल्रास्तयीम याष्डऩमत रयमनङ्गन्त्शल्ड प्रमतमोमगता याइनास नगयऩामरकाको व्मवस्थाऩक म 
साझेदायीभा सॊचारन गरयएको छ।उि प्रमतस्ऩधाधभा याइनास नगयऩामरकारे १४ स्वणध 9 यजत 
य 15 कास्म ऩदक सर्हत प्रथभ स्थान हाॉमसर गयी न्त्जल्राकै शैन्त्ऺक तथा खेरकुद ऺेिभा 
नगयऩामरकारे नमाॉ येकडध याख्न सपर बएको छ। 
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50. नगय ऺेिको शैन्त्ऺक सभस्माहरुको ऩर्हचान य सधुायका र्वकल्ऩहरु सर्हतको सवधस्वीकामध 
ददघधकामरन शैन्त्ऺक सधुायको भागधन्त्चि तजुधभा गनध र्वमबन्न ऩेशागत सॊघ सॊगठन  र्वद्यारम 
व्मवस्थाऩन समभमत  न्त्शऺक अमबबावक सॊघ य र्वद्याथॉहरुको याम सल्राह सझुाव मरने 
अरतयर्क्रमा सरुुवात बएको छ। 

51. २०७९ चैि ७ गतेदेन्त्ख सरुु हनु ेनगयऩमरकास्तयीम आधायबतू तह उत्तीणध ऩयीऺा (कऺा-८) 
राई आवश्मक ऩने सफै तमायी स्ऩन्न बएको छ।शैन्त्ऺक गमतर्वमधराई मनममभत य न्त्शऺण 
मसकाइराई प्रबावकायी फनाउनको रामग प्रत्मेक न्त्शऺकका हातभा शैन्त्ऺक डामयी ऩरु् माउन े
रक्ष्मका साथ शैन्त्ऺक डामयी तमायी कामध अन्त्रतभ चयणभा यहेको छ। 

52. छािाहरुको शैन्त्ऺक गमतर्वमधभा मनममभतता ल्माउनको रामग नेऩार सयकायरे मनशलु्क र्वतयण 
गदे आएको सेनेटयी प्माडको खरयद प्रर्क्रमा अगाडी फढाइएको छ। 

53. मस आ.फ.भा न्त्शऺा तपध  फजेट कुर रु २० ९० ८० ००० मफमनमोजन बएकोभा हार स्भ रु 
९ 63 00 186.87 खचध बएको छ जनु ४6.06 प्रमतशत हनु आउछ।   

 

आदयणीम सबाअध्मऺज्मू   

अफ भ भेयो स्वास््म भेयो न्त्ज्भेवायीको आकाॊऺराई ऩयुा गनध नगयऩामरकारे स्वास््म ऺेिभा गयेको 
सधुायका प्रमासहरुको फायेभा गरयभाभम सबाभा प्रस्ततु गने अनभुमत चाहारछु। 

 

स्वास््म शाखा तपध ्  

54. प्मायजङु स्वास््म चौक को बवन मनभाधण स्ऩन्न गयी फमथधग सेरटय सॊचारनभा ल्माइएको 
छ।मसफाट प्मायजङुफासीको स्वास््म सॊस्थाभा सतु्केयी गयाउने सऩना ऩयुा बएको छ।  

55. Oxytocin बण्डायणका रामग ILR र्िज खरयद गयी कोल्डचेन व्मवस्थऩन गनध कोल्डचेन सेरटय 
धमभमरकुवा स्वास््म चौक भा स्थाऩना गरयएको छ।  

56. आकन्त्स्भक अफस्थाभा आफश्मक यहेको अत्माफश्मक  औषधी खरयद गयी औषधीको मनयरतय 
आऩूमतध हनुे व्मवस्था मभराइएको छ।  

57. स्वास््म चौक हरुको रमनुतभ सेवा भाऩदण्ड अनगुभन भलु्माङकन (HPMSS) कामधक्रभ सॊचारन 
बएको जसरे गदाध स्वास््म सॊस्थाहरुको अफस्था फायेभा जानकायी प्राप्त बएको छ। उि 
भलु्माङकनभा ताकुध घाट स्वास््म चौक  मनरो  प्मायजङु य भोहोरयमाकोट स्वास््म चौक  ऩहेरो 
इरडीकेटयभा ऩयेका छन।् 

58. २६ जना HIV/AIDS सॊक्रमभतहरुराई ऩोषण तथा मातामात खचध प्रदान गरयएको छ। जसरे 
सॊक्रमभत प्रमत हनुे गयेको रारछना य बेदबाफराई कभ गनध सपर बएको छ।  

59. फमथधग सेरटयभा सतु्केयी हनुे भर्हराहरुराई सतु्केयी प्रोत्साहन य मातामात खचध प्रदान गरयएको 
छ।हार स्भ सॊस्थागत सतु्केयी ३१ जनाको बएको छ। मस कामधक्रभरे सतु्केयीहरुभा 
प्रोत्साहन फढ्नकुा साथै आमथधक अबाफरे आभा तथा नफजात न्त्शशकुो स्वास््म अवस्थाभा सधुाय 
ल्माउने छ। 

60. आकन्त्स्भक रुऩभा मनशलु्क गबधऩतन सेवा कामधक्रभ धमभमरकुवा य चक्रतीथध स्वास््म चौक फाट 
सॊचारन बएको जसरे अमनन्त्ित गबाधधानको सभस्मा सभाधान हनुेछ। 

61. कोमबड-१९ खोऩ मडन्त्जटाइजेसन तथा क्म ुआय कोड प्रभाणीकयण य ऩरयभान्त्जधत HMIS tools 

स्फन्त्रध अमबभखुीकयणरे स्वास््मकभॉहरुराई नमाॉ अऩडेटको फायेभा जानकायी बएको छ। 
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62. ऩामरकास्तयीम ऩोषण कामधक्रभको समभऺा तथा मोजना तजुधभा स्ऩन्न बएको छ।  

63. स्तनऩानको भहत्वफाये न्त्शऺा प्रदान गनध मफश्व स्तनऩान सप्ताह कामधक्रभ सॊचारन गरयएको छ। 

64. ऺमयोग कामधक्रभको अधधफार्षधक समभऺा तथा कोहटध (COHORT ANALYSIS) मफश्लषेण गनाधरे 
ऺमयोगको अफस्था फायेभा जानकायी प्राप्त हनुकुा साथै सभाधानका मोजना फनाउन सन्त्जरो 
बएको छ। 

65. जेष्ठ नागरयक घयदैरो कामधक्रभ १० वटै वडाहरुको २५ स्थानभा सॊचारन गरयएको छ उि 
सेवाफाट र्हडडुर गनध नसक्नेहरु ९१४ जना जेष्ठ नागरयकहरु राबान्त्रवत बएका छन।्  

66. यार्ष्डम मबटामभन ए कामधक्रभ सॊचारन बएको छ जसभा ६ भर्हना देन्त्ख ५ फषध स्भका 1016 
जना फारफामरकाहरु राबान्त्रवत बएका छन। जसरे फारफामरकाभा योगसॉग रड्न सक्ने 
ऺभताको मफकास बएको छ।  

67. कोमबड र्वरुद्धको प्रथभ  दोस्रो य तेस्रो डोज खोऩ सेवाफाट क्रभश 16225  15138 य 
9571 नगयवासी राबान्त्रवत बएका छन ् जसफाट नागरयकको योग प्रमतयोगात्भक ऺभता 
अमबवरृ्द्ध गनध सहमोग ऩगेुको छ।कोमबड खोऩको क्म.ुआय. कोड प्रभान्त्णकयण गने क्रभभा ८२२ 
जना सेवाग्राहीरे प्रभाणीकयण प्रभाण-ऩि मरएका छन।् 

68. २०७९ ऩौष २५ गतेदेन्त्ख २८ गतेस्भ प्मायजङु  भोहोरयमा  र्टभयेु य धमभमरकुवा स्वास््म 
चौक हरुभा सॊचारन गरयएको भर्हराहरुको ऩाठेघय स्फन्त्रध सभस्मा ऩर्हचान VIA camp तथा 
राभो अफमधको ऩरयवाय मनमोजन साधन प्रमोग गने कामधक्रभभा वडा नॊ.९ भा ७५ जना वडा 
नॊ.१० भा १३४ जना  वडा नॊ.३ भा २३५ जना य वडा नॊ.६ भा १४८ जनारे सेवा मरएका 
मथए।ज्भा ५७२ जनाको ऩरयऺणभा VIA test-३३१ जना  इनप्रारट सेवा-२० जना  
आङखस्ने सभस्माको रामग रयङ प्रमोग-११ जना य क्मारसयोग स्बामफत- ६जना यहेका छन।् 

69. ७० औ मफश्व कुष्ठयोग ददफस वडा नॊ.३ भा जनप्रमतमनमधहरु  स्वास््मकभॉ य भर्हरा साभदुार्मक 
स्वास््म स्वमसेमफकासॊग अरतर्कध मा गयी भनाइएको छ। 

70. र्कशोयी रन्त्ऺत आइयन चक्की मफतयण कामधक्रभ मफद्यारमहरु भापध त हप्ताको १ ददन २६ 
हप्तास्भ खवुाउने गयी सॊचारन गरयएको छ।  

71. हान्त्त्तऩाइरे योग मनवायण कामधक्रभभा नगयऩामरकाका औषमध खानऩुने १६४३७ जनसॊ्मा भध्मे 
15508 (९4) प्रमतशत जनसॊ्माराई औषमध खवुाइएको छ। 

72. ताकुध घाट य धमभमरकुवा स्वास््म चौक भा सॊचामरत ल्माफको रामग आफश्मक ल्माव साभाग्रीहरु 
व्मवस्था गयी मनयरतय रुऩभा सेवा उऩरब्ध गयाइएको छ। 

73. मस आ.फ.भा कुर फजेट रु ५ ३१ ५२ ००० मफमनमोजन गरयएकोभा रु १८९९८१५९ खचध 
बएको जसभा ३५.७४ प्रमतशत खचध बएको छ। 

 

आमवेुद शाखा तपध ् 
औषमध खरयद कामधक्रभ अरतगधत खरयद गरयएका मफमबन्न र्कमसभका औषमधहरुराई फर्हयॊग सेवाको रुऩभा 
2792 सेवाग्राहीराई औषमध मफतयण गरयमो जसरे नागरयकको स्वास््म प्रवद्धधन य योगीको योग मनभुधर गनध 
सहमोग ऩगेुको छ।मसै गयी ऩॊचकभध सेवातपध  ३०० जनारे सेवा ऩाएका छन। 

74. स्तनऩान गयाउने आभाहरुफाट भातनृ्त्शश ु सयुऺाथध दगु्धफधधक जमडफटुी एवॊ अरम औषमध 
मफतयणफाट 37 जना राबान्त्रवत बएका छन।्जेष्ठ नागरयक स्वास््म प्रफधधन कामधक्रभफाट 347 
जना जेष्ठ नागरयकरे समुफधा मरएका छन। 
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75. नागरयक आयोग्म सेवा कामधक्रभभा वडा न्फय १-10 स्भ नागरयक आयोग्म सभूह गठन बै 
सकेका छन ्य नगयऩामरकास्तयीम नागरयक आयोग्म समभमत ऩमन गठन गरयएको छ। 

76. मफद्यारम आमफेुद तथा मोग न्त्शऺा कामधक्रभ याइनास नगयऩामरका वडा न. ७ को श्री शायदा 
भा.मफ.का मफद्याथॉहरुराई सहबागी गयाइएको मथमो। 

77. यार्ष्डम मोग ददवस श्री बैयव भा.मफ भोहोरयमाकोटभा "भेयो स्वास््म भेयो न्त्ज्भेवायी" न्त्शषधकभा 
अरतय भाध्ममभक र्वद्यारम फिृकरा प्रमतमोमगता सॊचारन गरयएको जसभा २५३ जना 
र्वद्याथॉहरु राबान्त्रवत बएका मथए। 

 

आदयणीम सबाध्मऺज्मू   

अफ भ नगयऩामरकाको मफकासको ऩर्हरो प्राथमभकताभा यहेको कृर्ष ऺेिराई व्मवसार्मकयण  
आद्यमुनकयण य मन्त्रिकयण गयी कृर्ष ऩेसाराई स्भामनत ऩेसाको रुऩभा र्वकास गनध मस अवमधभा 
नगयऩामरकारे स्ऩादन गयेका भु् म भु् म कामधहरुको फायेभा गरयभाभम सबाभा प्रस्ततु गने अनभुमत 
चाहारछु। 

 

ऩशऩुरऺी शाखा तपध ् 
78. गाई/बैसी ऩारन स्फन्त्रध सभहु य सहकायीराई तामरभ सॊचारन बएको छ।कृषकहरुराई उन्नत 

ऩशऩुारनभा व्मवसार्मक फन्न उत्प्ररेयत गयाएको छ।उि तामरभ फाट ९० जना गाई/बैसी 
ऩारक कृषकहरु राबान्त्रवत बएका छन। 

79. नगयऩामरकास्तयीम गाई/बैसी ऩारन स्फन्त्रध १ ददने गोष्ठी आमोजना गरय उहाॉहरुको सझुाफ 
तथा गनुासाहरु फझु्ने काभ बएको छ।उि कामधक्रभभा ६८ जना कृषकहरुको सहबागीता 
यहेको मथमो। 

80. गाई/बैसी ऩारक ३ जना कृषकहरुराई ७ ददन ेतामरभको रामग गण्डक  प्रदेश तामरभ केरोभा 
ऩठाइ ऩशऩुारन स्फरधी आधायबतु ऻान हाॉमसर गने अफसय उऩरब्ध गयाइएको छ। 

81. याइनास नगयऩामरकाको वडा न. ९ य १० को फाख्रा ऩारन ऩकेट ऺिेभा करयव १५०० 
फाख्राहरु यहेका छन।उि फाख्रा ऩकेट ऺेिका ९७ जना फाख्राऩारक कृषकहरुराई नगय प्रभखु 
सर्हत न्त्चतफन जगतऩयुभा यहेको फाख्रा ऩारन पभध तथा कृर्ष ऺेिको १ ददने अफरोकन भ्रभण 
गयाइएकोभा उि कामधक्रभफाट फाख्राऩारन स्फरधी ऻान तथा अनबुफहरु प्राप्त बएको छ। 

82. दशै मतहाय रन्त्ऺत हाटफजाय (खसी फोका) कामधक्रभ सॊचारनभा ३३९ वटा खसी/फोका 
मफर्क्रमफतयण बएको मथमो।जसभा ६५८० के.जी. भास ु फयाफयको रु २ ५४ ५२१ नगद 
अनदुान कृषकहरुराई मफतयण गरयएको मथमो।मस कामधक्रभफाट २७३ जना घयऩरयफाय 
राबान्त्रफत बएका छन।् 

83. कृर्ष तथा ऩशजुरम उत्ऩादनभा आधारयत दधु उत्ऩादन अनदुान कामधक्रभरे कृषकको आ्दानीभा 
फरृ्द्ध बएको छ। श्राफण भर्हना देन्त्ख पागनु भर्हना स्भभा करयव 1 राख 50 हजाय मरटय 
दधु सॊकरन बएको छ।जसभा २ ५५ ६४५ रुऩैमा नगद अनदुान कृषकहरुरे प्राप्त गरयसकेका 
छन। मस कामधक्रभफाट 120 बरदा फढी कृषकहरु राबान्त्रफत बएका छन। नगयऩामरकारे 
दधु उत्ऩादन रागत घटाउन वडा नॊ. 1 2 3  ४ य ५ का कृषकहरुको मनशलु्क दधु ढुवानीको 
व्मवस्था गदै आएको छ। उि सेवाराई दधु उत्ऩादन ऩकेट ऺेिका सफै र्कसानहरु सभऺ 
ऩरु् माउन ुऩनेछ। 
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84. ऩश ु औषमध खरयद गयी १० वटै वडाहरुभा मफतयण गरयएको छ जनु औषमध वडाभा खर्टएका 
ऩश ुप्रामफमधकहरुफाट र्वतयण हनुे व्मफस्था गरयएको छ जसरे ऩश ुस्वास््मभा सधुाय  उत्ऩादनभा 
फरृ्द्ध हनुे मफश्वास मरइएको छ। 

85. घाॉसको मफउ  मफरुफा खरयद मफतयण गरयएको छ।सु् खा सभमभा हरयमो घाॉसको मनयरतय आऩमुतध 
गनध र्हउदे घाॉस जै को मफउ १८५० के.जी. खरयद गरय ५० प्रमतशत अनदुानभा ६५० जना 
कृषकहरुराई मफतयण गरयएको छ।साथै १३०० के.जी. सडुान घाॉस मफतयणको तमायीभा यहेको 
छ। 

86. मफश्व येमफज ददफस कामधक्रभ सॊचारन गरयएको छ उि कामधक्रभरे प्राणघातक योगफाट फचाउन 
सहमोग गनेछ। 

87. आ.फ. २०७९/८० को फार्षधक कामधक्रभहरुको अनगुभन गरयएको छ।कृषकहरुसॉग प्रत्मऺ 
बेटघाट गयी गनुासाहरु सनुवुाई एफॊ सझुाफहरु प्राप्त बएका छन।् 

88. कृमतभ गबाधधान मभसन कामधक्रभ सॊचारन बै याखेको छ उि कामधक्रभरे उन्नत नश्ल फरृ्द्ध बई 
दगु्ध उत्ऩादनभा टेवा ऩगु्नेछ। 

89. ऩश ुमफकासराई व्मवन्त्स्थत याख्नको रामग १ जना ऩश ुन्त्चर्कत्सकको मनमनु्त्ि गरयएको छ।ऩश ु
स्वास््मका रामग ऩामरकास्तयीम प्रमोगशारा सॊचारन गने तमायी बई यहेको छ। 

90. ५० प्रमतशत अनदुानभा सॊचारन हनुे कामधक्रभका रामग मनफेदन सॊकरन गयी अनगुभन कामध 
सभेत गयी आमथधक मफकास समभमतको फैठकफाट छनौट बएका कृषक पभध  सभहु तथा 
सहकायीराई स्झौताको रामग आव्हान गरयएको छ।नश्ल सधुाय कामधक्रभ (फोका  बेडा  फॊगयु)-
७  भासऩुसर सधुाय कामधक्रभ (उऩकयण मफतयण)-६  रोकर कुखयुा सॊयऺण कामधक्रभ 
(उऩकयण खोय सधुाय)-६  स्थामनम उन्नत गाई/बैसी सॊयऺण कामधक्रभ  गोठ सधुाय (उऩकयण 
सर्हत)-१२ कामधक्रभहरु यहेका छन।् 

91. मस अवमधभा भाइनय सन्त्जधकर सेवा अरतगधत (फरध्माकयण) ४१ वटा फॊगयु, ४२० वटा फोका 
७१ वटा फहय गरय ज्भा ५३२ वटा ऩशहुरुको फरध्माकयण गरयएको छ।११९५ ऩशहुरुको 
गोवय ऩरयऺण,  ६८ कुकुय,  ६ र्वयारो य १ वादय गयी ज्भा ७५ राइ येर्वज खोऩ रगाइएको 
छ।११० वटा ऩशऩुॊऺीको गाइनोक्रोन्त्जकर उऩचाय बएको छ। ११४ वटा गाई य ७३ वटा 
बैसी गयी ज्भा १८७ ऩशहुरुको कृमतभ गबाधधान गरयएको छ।हार स्भ ज्भा ७३४३ 
ऩशऩुॊऺीराई भेमडकर उऩचाय सेवा प्रवाह गरयएको छ। 

92. नगय कामधऩामरकाको मनणधम अनसुाय दधु उत्ऩादन कृषकहरुराई प्रोत्साहन गनध ढुवानीको 
व्मवस्था गरयएको छ।दीघधकामरनरुऩभा ढुवानीको व्मवस्थाऩन गनध बरसाय छुटभा चाय ऩाङ्ग्ग्र े

मसङ्गर क्माऩ फोरेयो गाडी खरयदको रामग १०० प्रमतसत बरसाय छुट प्राप्त बएको छ। 

93. मस आ.फ.भा कुर फजेट यकभ रु ८१ ४५ ००० मफमनमोजन बएकोभा रु १८ ९९ १३० खचध 
बएको छ जनु २३.३२ प्रमतशत यहेको छ। 

 

कृर्ष मफकास शाखा तपध ् 
94. कृर्ष तथा ऩश ुकामधक्रभको अनगुभन तथा भलु्माङकन अरतगधत र्कफी खेती  धान फारी  कागती 

फगैचा  खयफजुा पभध  साना मसॊचाइ  कोदो फारी ऩकेट ऺेिको अनगुभन तथा मनयीऺण गरयएको 
छ।जसफाट स्थरगत रुऩभा कृषकहरुसॉग अरतर्क्रध मा गने य सझुाफ मरने कामध बएको छ। 
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95. र्कफी खेती प्रफद्धधनका रामग याइनास नगयऩामरका वडा न. ९ को कुडुरेभा १ ददफसीम 
अमबभखुीकयण तामरभ सॊचारन गरय करयफ 1200 बरदा फढी र्कफी र्वरुवा योऩण कामध स्ऩन्न 
बइसकेको छ। भध्म ऩहाडी रोकभागध य नेऩारडाॉडा धमभमरकुवा फोयाङखोरा सडक आसऩासभा 
योर्ऩएका र्वरुवाको सॊयऺणभा स्थानीम सभदुामको सहबामगता अमबवरृ्द्ध गनध जनप्रमतमनधी 
कभधचायीको उऩन्त्स्थमतभा करयफ १५०० र्वमबन्न जातका परपुरका र्वरुवाहरुको गोडभेर  
सॊयऺण  घेयाफायको अमबमान सरचारन गरयएको छ।  

96. उत्ऩादनभा आधारयत कृषक अनदुान कामधक्रभ अनरुुऩ स्थरगतरुऩभा नै १ राख २६ हजाय 
के.जी. (२११० भयुी) कोदोराई कृषकको घय आगॉनफाटै नगद अनदुान कामधक्रभ अरतगधत प्रमत 
के.जी.रु १३ रुऩैमा ७५ ऩैसा (प्रशासमनक खचध सर्हत) का दयरे ज्भा रु ८ राख नगद 
अनदुान मफतयण गयीसकेको छ। 

97. नमाॉ भौयी ऩकेट मफकास कामधक्रभ अरतगधत वडा न. १  २ य १० राई सभावेशगयी भौयी 
सर्हतको २०० घाय य भौयी मफनाको १०० घाय र्वतयण मनणधम गयी खरयद प्रर्क्रमा अगाडी 
फढाइएको छ।  

98. धानफारी प्रफद्धधन कामधक्रभ अरतगधत ६ मनफेदन ऩयेकोभा चैते धान फारीराई रन्त्ऺत गरय 
प्रगमतन्त्शर दमरत फहउुदे्दश्मीम कृषक सभहु या.न.ऩा.-५ भापध त धान फारी कामधक्रभको एउटा 
ऩकेट ऺेि सॊचारन गने कामध प्राय्ब बएको छ।  

99. च्माउ खेती प्रवद्धधन कामधक्रभ अरतगधत १८६० ऩोका फीउ खरयद गयी सफै वडाहरुभा मफतयण 
गरयएको छ। 

100. सभहु तथा सहकायीभा आवद्ध ११७ जना कृषकहरुराई सभम सभमभा तामरभ कामधक्रभ 
सॊचारन गयी राबान्त्रवत बएका छन।् 

101. र्कसान सूचीकयण य कृर्ष त्माङक अध्माफमधक कामधक्रभ अरतगधत सफै वडाहरुभा ३/३ जना 
गणकहरु खटाई त्माङकहरु सॊकरन गयी एक कृतको कामध स्ऩन्न बएको छ।  

102. नगय प्रभखु उत्कृष्ट कृषक स्भान कामधक्रभको कामधमफमध मनभाधण गयी उि कामधको सचुना 
प्रकाशन गरयसकेको छ। 

103. नगयऩमरकाभा दताध य सनु्त्चकृत सहकायीहरुराई 3 ददने सहकायी सॊचारन ऺभता अमबवरृ्द्ध 
तामरभ स्ऩन्न बएको छ। 

104. कुर फजेट यकभ रु २ २९ १० ००० मफमनमोजन बएकोभा रु 20 03 872 खचध बएको छ 
जनु 8.75 प्रमतशत यहेको छ। 

 

भर्हरा फारफामरका तथा ज्मेष्ठ नागरयक तपध ् 
105. जेष्ठ नागरयक ददफस य जेष्ठ नागरयक स्भान कामधक्रभ गरयएको छ। उि अवसयभा १२० 

जना जेष्ठ नागरयकहरुराई स्भान गरयएको छ। 

106. जेष्ठ नागरयक ददवा सेवा सञ्चारन गयी ५० जना जेष्ठ नागरयकहरुराई अवरोकन भ्रभण ऩमन 
गयाइएको छ। 

107. वडास्तयीम मतज मगत कामधक्रभ सफै वडाहरुभा भर्हरा दददीफर्हनीहरुको उत्साहऩूणध सहबागीताभा 
सॊचारन गरयएको छ।  
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108. रैर्ङ्गक र्हॊसा मफरुद्धको १६ ददन े अमबमान कामधक्रभ अरतगधत सेतो रयफन रगाई सरुुगरय 
नगयस्तयीम श्रीभान श्रीभती जोडी हान्त्जयी जवापप्रमतमोमगता कामधक्रभ गयी स्ऩन्न गरयमो जहाॉ 
१३ जोडी सहबागी बएका मथए। 

109. ३१ औॊ अरतयार्ष्डम अऩाॊगता ददवस मफस्कुट येस खेर प्रमतमोमगता य दईु जना अऩाॊगता बएका 
व्मन्त्िहरुको स्भान कामधक्रभ गयी भनाइएको छ। 

110. चार ुआ.व.को हारस्भ अऩाॊग ऩरयचमऩि मफतयण अरतगधत क वगध १ जना  ख वगध ९ जना  
घ वगध १ जना गयी ज्भा ११ जनाराई अऩाॊग ऩरयचमऩि मफतयण गरयएको छ।जेष्ठ नागरयक 
ऩरयचमऩि हार स्भ ज्भा ४८१ जनाराई मफतयण गरयएको छ। 

111. रमार्मक समभमतभा हारस्भ ऩेश बएका गनुासो  उजयुी य र्ववादहरु 26 वटा यहेको य 
त्मसभध्मे 18 वटा उजयुीहरुको रमार्मक मनरुऩण बएको य फाॉक  मनरुऩणको प्रर्क्रमाभा यहेका 
छन। मसफाट जनताको घय आगनको सयकायको रुऩभा यहेको स्थानीम तहरे मसघ्र रमार्मक 
मनरुऩण गनेछ बने्न र्वश्वास जनताभा अनबुमूत बएको छ।     

112. १० वटै वडाका भेरमभराऩकताधहरुको फैठक सॊचारन गरयएको छ। 

113. हारस्भ अऩाङ्गता सभरवम समभमतको फैठक ३ ऩटक य रमार्मक समभमत फैठक १९ ऩटक फसी 
मफमबन्न मनणधमहरु गयेको छ। 

114. भर्हरा जनप्रमतमनमध तथा कभधचायीहरुराई 3 ददने उद  घोषण तथा ऺभता अमबफरृ्द्ध तामरभ 
सॊचारन गरयमो जसभा २६ जनाको सहबामगता यहेको मथमो। 

115. अऩाङ  गता बएका व्मन्त्िहरुको मसऩराई व्मवसामभा रुऩारतयण गनधको रामग कुखयुा ऩारन 
स्फन्त्रध 3 ददने तामरभ सॊचारन गरय फस्तगुत टेवाको रुऩभा मफउऩूॉजी सभेत उऩरब्ध 
गयाइएको छ।मसफाट २० जना राबान्त्रवत बएका छन।् 

116. वडास्तयीम फारक्रफ सॊञ्जार गठन य नगयऩामरकास्तयीम फार बेरा गरय २१ सदस्मीम  नगय 
फार सॊञ्जार गठन गरयएको छ। 

117. ११३ औॊ अरतयार्ष्डम भर्हरा ददवस याइनास नगयऩामरकाको 10 वडाहरुभा वडास्तयीम रुऩभा 
अरतयर्क्रमा  हान्त्जयीजवाप प्रमतमोमगता  कुचॉचार खेर प्रमतमोमगता  दनुाटऩायी फनुाई प्रमतमोमगता  
फेरनु पुटाई  जेष्ठ तथा एकर भर्हरा स्भान कामधक्रभ  रोक मगत प्रमतमोमगता  बाषण करा 
प्रमतमोमगता रगामतका मफमफध कामधक्रभ गयी बव्म रुऩभा स्ऩन्न गरयएको छ। 

118. ४० जना जनप्रमतमनमधहरु य कभधचायीहरुराई फारभैिी स्थानीम शासन सॊचारन प्रर्क्रमा स्फन्त्रध 
१ ददने अमबभनु्त्खकयण कामधक्रभ सॊचारन गरयएको छ। 

119. उद्यभन्त्शरता र्वकास अरतयगत याइनास नगयऩामरका वडा नॊ. १ 2 3 य 8 भा दनुाटऩयी 
स्फरधी व्मवसार्मक सचेतना कामधक्रभ सॊचारन गरयएको छ। जसफाट ८0 जना भर्हरा 
दददीफर्हनीहरु राबान्त्रवत बएका छन।् 

120. नगयऺेिभा प्रान्त्स्टक जरम साभानको प्रमोगराई रमूनीकयण गदै ऩातफाट मनमभधत साभग्रीको 
प्रमोगराई प्रोत्साहन गनध दनुाटऩयी तथा कऩडाको झोरा स्भेरन गरयएको छ। हारस्भ करयव 
२५000 दनुा टऩयीका रापाहरु तमाय गरयएको ऩामरकाका सफै कामधक्रभभा दनुाटऩयी प्रमोग 
गनध प्रोत्साहन गरयएको य मभरीजरुी सहकायी सॊस्था हयाधफोटरे दनुाटऩयी प्रशोधन एवॊ 
फजायीकयण स्फरधी कामध गदै आएको छ। 
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साभान्त्जक सयुऺा तथा र्वऩन्न नागरयक सहामतातपध ् 

121. मस अवमधभा नगयऩामरकाका १० वटै वडा कामाधरभा अनराइन घटना दताध प्रणारी सॊचारन 
गरयएको छ। वडाहरुभा यहेको घटना दताधहरुको यन्त्जष्टयहरु मडन्त्जटाइजेशनको कामध स्ऩन्न 
बएको छ।१० वटै वडा कामाधरमहरुभा साभान्त्जक सयुऺा बत्ता फैंर्कङ प्रणारीफाट र्वतयण 
गरयएको छ। साभान्त्जक सयुऺा बत्ता खाने राबग्राहीको सॊ्मा 3087 यहेको य दोश्रो िैभामसक 
स्भभा २ कयोड 92 राख ४९ हजाय 3 सम ४ रुऩैमाॉ र्वतयण गरयएको छ। जसको र्वस्ततृ 
र्ववयण अनसूुची १ भा उल्रेख गरयएको छ। 

122. फषाधमाभको फाढी ऩर्हयो रगामत मफमबन्न र्कमसभका मफऩतभा ऩयी घयभा नै फस्न अमोग्म बएको 
बनी ऩयेका मनफेदन उऩय स्थरगतरुऩभा नै प्रामफमधकरे ३८ घयऩरयफायको मनयीऺण अनगुभन 
गयी फास्तमफक र्ऩमडत २४ घयऩरयफायराई यार्ष्डम मफऩद जोन्त्खभ रमनुीकयण तथा व्मफस्थाऩन 
प्रामधकयणभा सभस्मा सभाधानको रामग ऩेश गरयएको छ। 

123. दीघधयोगफाट प्रबार्वत नागरयकको जीवन यऺाथध मस आ.फ.भा मफऩन्न नागरयक उऩचाय अरतगधत 
भटुुयोगी- ८ जना  भगृौरायोगी- ३ जना  क्मारसययोगी- ८ जना य स्ऩाइनर इरजयुी योगी- १ 
जना गयी हारस्भ २० योगीहरुराइ स्फन्त्रधत अस्ऩतारभा मसपायीस गरयएको छ। 

124. ४ प्रकायका दीघध योगहरु क्मारसय  भगृौरा प्रत्मायोऩण  भगृौरा डामरामसस  इस्ऩाइनर 
इरजयुीका र्वयाभीहरुका रामग साभान्त्जक सयुऺाका रामग भामसक 5 हजायका दयरे 29 
जनाराई 8 राख ७० हजाय रुऩैमा मनकासा बएको छ। 

125. र्वऩतभा ऩयेका  दीघध योगका कायण औषमध उऩचाय गनध नसक्ने र्वऩन्न नगयवासीहरुका रामग 
तत्कार याहत स्वरुऩ 66 जनाराई रु. 8 राख 94 हजाय आमथधक सहामता र्वतयण गरयएको 
छ।  

126. र्वऩतभा ऩयेका नगयवासीका घय टहया य जमभनको सॊयऺण गनध 368 थान ग्मार्वन जारी 
र्वतयण गरयएको छ। ग्मार्वन जारीहरुको प्रमोगराई अमनवामध गरयएको छ।  

127. हार स्भको व्मन्त्िगत घटना दताध अरतगधत जरभ दताध- १३७  भतृ्मदुताध-29  स्फरध 
र्वच्छेद- 8  फसाईसयाई आएको- 10  फसाईसयाई जाने- 27  मफवाह दताध- 48 गयी ज्भा 
२२६ वटा अनराइन घटना दताध बएको छ।  

 

प्रशासन तथा वडा कामाधरमतपध ्  
128. आ.व. २०७८/79 को फार्षधक समभऺा कामधक्रभ स्ऩन्न बएको छ। न्त्जरसी मनयीऺण कामध 

स्ऩन्न बएको छ। 

129. याइनास नगयऩामरकाभा मफमबन्न तहका ज्भा कभधचायी दयफरदी १३३ यहेको छ जसभा हार 
९८ दयफरदीभा कभधचायी कामधयत यहेको ऩाइरछ। ४४ दयफरदी भध्मे २० दयफरदी रोकसेवाभा 
ऩदऩमुतधको रामग भाग गरय सर्कएको छ य फाॉक  दयफरदी प्रर्कमाभा यहेको छ। 

130. मस आ.फ.भा मफमबन्न सेवाभा कयाय कभधचायी मनमनु्त्िका रामग १0 वटा मफऻाऩनफाट 11 जना 
कभधचायी मनमिुी गरय सर्कएको छ।  

131. मस अवमधभा सभग्र वडा कामाधरमफाट प्रवाह बएका सेवाहरु य सॊकरन बएको याजस्व हेदाध ६ 
नॊ. वडाफाट तरुनात्भक रुऩभा धेयै सेवा प्रवाह य कभ सेवा प्रवाह वडा न.१ भा बएको 
देन्त्खरछ।  
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132. नगयऩामरका अरतयगतका १० वटा वडाका मोजना य याजश्वको वडागत र्ववयण अनसूुची २ भा  
यहेको छ।चार ुआ.व. 2079/80 को पागनु 25 गते स्भको वडागत मोजना तथा याजश्व 
सॊकरनको अवस्था अनसूुची २ भा उल्रेख गरयएको छ। त्माङ्क र्वश्लषेण गदाध स्थानीम स्रोत 
ऩरयचारनभा चनुौती थर्ऩएको छ। 

 

आदयणीम सबाअध्मऺज्मू   

अफ भ नगयऩामरकाको सेवा प्रवाहराई मछटो छरयतो  मभतव्मामी  प्रबावकायी  ऩायदशॉ  जवापदाही  
उत्तयदामी फनाउदै जनभखुी प्रशासनराई व्मवहायभा कामधरवमनभा रैजान नगयऩामरकारे अवर्फन गयेका 
मनमतगत सॊस्थागत य व्मावहारयक सधुायका प्रमासहरु सॊन्त्ऺप्तभा प्रस्ततु गने अनभुमत चाहारछु। 

 

सूचना तथा सॊचाय प्रर्वमध शाखा तपध ्  

133. स्ऩूणध वडा कामाधरम तथा नगयऩामरका अरतगधतका शाखाहरुभा इरटयनेट सरु्वधाको र्वस्ताय 
बएको छ। 

134. नगयऩामरकाभा सॊचारनभा यहेका वेवसाइट, सिु, ऩञ्जीकयण य याजश्व सॊकरन कामध अनराइन 
प्रणारीफाट सॊचारन बएका छन। व्मवसाम दताध  नर्वकयण य सचुीकयण कामध अनराइन 
प्रणारीभा रैजाने प्रर्क्रमा प्राय्ब गरयएको छ। 

135. नगयकामधऩामरकाको वैठकफाट बएका सफै मनणधमहरु नगय प्रविा भापध त सावधजमनक गने 
गरयएको छ। मसरे नगयऩामरकाको ऩायदन्त्शध सयकायको अवधायणराई प्रवद्धधन गयेको छ। 

136. नगयऩामरकाका स्ऩूणध गमतर्वमधहरुराई सयोकायवारा सभऺ मछटो छरयतो ऩरु् माउन ब्रक एस. 
एभ. एस. प्रणारीको व्मवस्था गरयएको छ।  

 

शासक म सधुाय य सशुासन प्रफद्धधनतपध ्  

137. याइनासको अमधकाॊस ब-ुबाग मसॊन्त्चत गने याइनासटाय मसचाइ आमोजना य मनभाधणामधन च्ऩाफती 
हाइड्रोऩाफय चेऩे A मफचभा उत्ऩन्न मफफादराई शान्त्रतऩूणध स्फाद य छरपरको भाध्मभफाट 
सभाधान गनधको रामग नगयऩामरकाको तपध फाट मफमबन्न मभमतभा ऩिाचाय  छरपर तथा 
साफधजमनक सनुवुाई य उजाध  जर तथा मसॊचाई भरिारमको मफऻ सभहुद्धाया २ ऩटक स्भ 
अध्ममन अनगुभन तथा मनयीऺण गयाई उि सभस्माराई यार्ष्डम सयोकायको मफषम फनाउन 
सर्कएको छ।हार याइनासटाय मसचाई आमोजनाको र्ववादको र्वमधवत ् मनरुऩणको रामग उजाध  
जरस्रोत तथा मसचाई भरिारमरे ऩहर कदभी मरइएको छ।याइनास नगयऩामरकारे उि 
र्ववादको र्वमधवत सभाधानको रामग उच्चस्तयीम ऩदामधकायीफाट र्वद्यतु मफकास आमोजना 
मनभाधण क्ऩनी  याइनासटाय मसचाई जरउऩबोिा समभमत  याइनास नगयऩामरका  उजाध  जरस्रोत 
तथा मसचाई भरिारम सर्हतको आभ उऩबोिाको उऩन्त्स्थमतभा मसचाई नहयभाथी कुनै ऩमन 
प्रकायको अवयोध नहनुे समुनितता सर्हत मसचाई आमोजना जरउऩबोिा समभमतराई जनुसकैु 
सभमभा र्वद्यतु गहृरे ऩानीको प्राकृमतक वहावभा असय ऩरु् माइ मसचाई इरटेकभा प्रमाप्त ऩानी 
आऩूतॉ नबएभा र्वद्यतु गहृ फरद गनध सक्ने अमधकाय मसजधना हनुे काननुी भारमता प्राप्त खरुा 
सभझदायी ऩिको रामग ऩहर गरयएको छ। 

138. नगयऩामरकाराई सरुदय व्मवन्त्स्थत कृर्ष शहय फनाउन उबधय कृर्ष जमभनको सॊयऺण गनध 
ददघधकामरन मोजनाका साथ प्रायन्त््बक चयणको कृर्ष तथा गैय कृर्ष ऺेि तोक्ने कामध गरयएको 
छ।     
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139. मस ऩामरकाको १० वटै वडाका भु् म सडकहरुराई फाहै्र भर्हना गाडी सॊचारन हनुसक्न े
फनाउनको रामग भभधत स्बाय कामधराई मनयरतयता ददइएको छ।  

140. नगयऩामरकाभा उत्ऩन्न बएका मफमबन्न प्रकायका पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनका रामग याइनास 
नगयऩामरका वडा न. ४ य ५ को चेऩे नदी नन्त्जक ल्माण्डर्पल्ड ऩाकध  मनभाधण गनधको रामग 
र्वमबन्न चयणभा स्थरगत मनयीऺण अनगुभन गयी सयोकायवाराहरुसॉग छरपरको गरयएको 
छ।ऩूवाधधाय मनभाधणको रामग प्रायन्त््बक अध्ममन कामध स्ऩन्न बएको छ। 

141. याइनास नगयऩामरका य ऩारङुटाय नगयऩामरकारे शासन  सेवा य र्वकासका साझा सवार य 
चासोका सरदबधभा दईु ऩामरकाका प्रभखुहरुको वीचभा 2079/09/12 गते  चेऩे नदीको 
सॊयऺण  र्वद्यमुतम कयेरट तथा र्वष प्रमोग गरय भाछा रगामत जरचय प्राणीहरु भास्ने 
गमतर्वमधहरुको मनमरिण गने  फहउुदे्दश्मीम वहृत जरासमका रामग स्बाव्मता अध्ममन गने  
मरगमरगकोट तथा याइनासकोट जोड्ने ऩदभागध मनभाधण य सॊमिु घाट सॊचारन गने गयी 
र्वकासका गमतर्वमध अगामड वढाउन र्वमबन्न चयणभा छरपर बएको छ।  

142. नगयऩामरकाको कामध ऺेि एवॊ कामधचाऩ य कामधयत कभधचायीको सॊ्मा, ऺभता वीच तादा्मता 
हनुे गयी प्रायन्त््बक सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण गनध स्थानीम मफकास प्रन्त्शऺण प्रमतष्ठानको 
प्रार्वमधक सहमोगभा सवेऺण कामध बईयहेको छ। 

143. चार ु आ.फ. देन्त्ख शाखा प्रभखुहरुफाट कामाधऩामरकाभा कामध प्रगमत ऩेश गने कामध सरुुवात  
गरयएको छ। मसफाट शाखा प्रभखुहरु थऩ न्त्ज्भेवाय य उत्तयदामी हनुेछन।् 

144. याइनास नगयऩामरकाको फास्तमफक त्माङक तथा सचुनाहरु व्मफन्त्स्थत गयी गणुस्तयीम य 
मफश्वसमनम नगय प्रोपाइर मनभाधणका रामग सफै वडाहरुफाट त्माङकहरु सॊकरन गयी 
बेयीर्पकेसन य टेफरेुसनको कामध स्ऩन्न बएको छ। 

145. मनममभत रुऩभा कभधचायी एवॊ शाखा प्रभखु वैठक फसी वार्षधक फजेट तथा कामधक्रभ कामाधरवमन 
समभऺा, सभस्मा एवॊ चनुौती र्वषमभा छरपर गने कामधको प्राय्ब गरयएको छ।  

146. याइनास नगयऩामरकाभा हार स्भ ४8 वटा ऐन  काननु तथा कामधमफमधहरु स्वीकृत बई 
याजऩिभा प्रकान्त्शत गरयएको छ। मस आ.फ.को हार स्भ 11 वटा ऐन  काननु तथा 
कामधमफमधहरु स्वीकृत बै स्थानीम याजऩिभा प्रकाशन गरयएको छ। काननुी शासनको 
अफधायणराई साकाय ऩाने अमबरासा यान्त्खएको छ। 

147. बमुभहीन सकुु्फासी  बमुभहीन दमरत तथा  अब्मफन्त्स्थत फसोफासीहरुको कुर ज्भा ४४६ वटा 
मनफेदन ऩयेको छ।जसभध्मे बभूीर्हन सकुु्फासी-७० वटा  बमुभहीन दमरत-१०३ वटा य 
अव्मफन्त्स्थत फसोफासी -२१९ वटा यहेका छन।नगयस्तयीम सहजीकण समभमतको दईु चयणको 
छरपरफाट मनजहरु 3 ऩसु्ते र्ववयण खरुाई ऩठाउन वडा कामाधरमराई ऩठाइसर्कएको य 
मनजहरुको नाभभा जग्गा बए/नबएको मक न गयी ऩठाउन यार्ष्डम बमूभ आमोग न्त्जल्रा 
कामधसमभमतभा अनयुोध गरयएको छ।  

148. नगयऩामरकाको कुर वेरुज ुरु. 18 कयोड 80 राख भध्मे चार ुआ.व.भा रु. 4 कयोड 77 
राख सॊऩयीऺण बएको छ।वेरुज ुपयछ्यौट 25 प्रमतशत बएको छ।गत आ.फको कुर फेरुजू 
9 कयोड 80 राख भध्मे असरु उऩय गनुधऩने  सैद्धान्त्रतक  अमनममभत  ऩेश्क  प्रमतवेदन ऩेश 
गनुधऩने फेरुजू क्रभश 1 कयोड 39 राख  70 राख  1 कयोड 18 राख  3 कयोड 70 
राख य 2 कयोड 81 राख यहेको छ।  
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149. चार ुआ.व.भा मोजना अनगुभन तथा पयपायक कामधर्वमध अनसुाय मोजनाहरुको गणुस्तय तथा 
कामध ऩरयभाण समुनन्त्ित गनध अनगुभन कामधराई कडाईका साथ कामाधरवमनभा ल्माइएको छ। 

150. दोश्रो िैभामसक स्भको कामध प्रगमतको सावधजमनक सनुवुाई कामधक्रभ स्ऩन्न बएको छ। 
मसफाट ऩायदशॉ  उत्तयदामी य खरुा सयकायको अवधायणा कामाधरवमन गने अभ्मास फसाल्न 
सर्कएको छ।  

151. सफै र्कमसभका खरयदराई मभतव्ममी य प्रबावकायी फनाउन सावधजमनक खरयद अनगुभन 
कामाधरमको इ. न्त्ज. र्ऩ. प्रणारी कामाधरवमनभा ल्माइएको छ। खरुा य प्रमतस्ऩधॉ भूल्मभा 
खरयदको व्मवस्था गरयएको छ।   

अरत्मभा, 
याइनास नगयऩामरकाको दशौं नगयसबाभा प्रस्ततु गरयएका नीमत तथा कामधक्रभहरु भध्मे हारस्भ 
स्ऩादन बएका कामधक्रभहरुराई स्ऩादन गनध सहमोग गनुधहनुे सफैराई धरमवाद सर्हत फाॉक  कामधक्रभ 
कामाधरवमन गनध स्ऩूणध सॊघ  प्रदेश  न्त्जल्रा य स्थानीम तहका जनप्रमतमनमधज्मूहरु, र्क्रमान्त्शर याजनीमतक 
दरका प्रभखु एवॊ प्रमतमनमधज्मूहरु, र्वशेष बमूभकाभा यहनबुएका प्रभखु प्रशासक म अमधकृतज्मू रगामत 
स्ऩूणध याष्डसेवक कभधचायीहरु  र्वमबन्न सॊघ सॊस्था एवॊ नागरयक सभाजका प्रभखु एवॊ प्रमतमनमधज्मूहरु य 
स्ऩूणध याइनास नगयवासीहरुराई सर्क्रम सहबामगता य सहमोगको रामग हाददधक अनयुोध गदधछु। सदा 
झै याइनासको मफकास य सभरृ्द्धको रामग मनयरतय सकयात्भक सल्राह  सझुाव य सर्क्रम सहबामगताको 
अऩेऺा गदधछु।  

धरमवाद। 

ऩषु्ऩयाज खनार 

नगय उऩप्रभखु 

याइनास नगयऩामरका  रभजङु 
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अनसूुची-१ 

 

क्र.सॊ. रन्त्ऺत सभूह सॊ्मा बत्ता दय यकभ कैर्पमत 
1. ज्मेष्ठ नागरयक बत्ता  1791 4000 21282639  
2. ज्मेष्ठ नागरयक बत्ता दमरत  240 2660 1869005  
3. ज्मेष्ठ नागरयक एकर भर्हरा बत्ता  219 2660 1742300  
4. र्वधवा बत्ता 281 2660 2215514  
5. ऩूणध अऩाङ्गता क वगध 49 3990 586530  
6. ऩूणध अऩाङ्गता ख वगध 161 2128 1025696  
7. फारऩोषण बत्ता 346 532 527620  
ज्भा 3087  29249304  

 

 

अनसूुची-2 

 

वडा नॊ. कुर मोजना मोजना स्झौता मोजना स्ऩन्न याजश्व सॊकरन 
1 19 13 6 158487 
2 12 12 8 201509 
3 22 20 11 532806 
4 18 9 2 817421 
5 10 10 8 410658 
6 21 20 5 1179052 
7 15 13 8 301735 
8 16 9 3 831816 
9 22 17 2 234026 
10 15 13 2 373622 
ज्भा 169 136 55 5945282 
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अनसूुची ३ 

क्र. 
सॊ. 

ऐन, कानून तथा कामधर्वमधहरु बाग खण्ड सॊ्मा प्रभान्त्णकयण मभमत प्रकान्त्शत मभमत 

1.  सॊगठन सॊयचना हेयपेय तथा सॊशोधन, 1 4 1 2079।04।10 2079।04।12 

2.  

कृर्ष तथा ऩशजुरम उऩजको 
उत्ऩादनभा आधारयत अनदुान स्फरधी 
कामधर्वमध, २०७९ २ ४ २ 

2079।04।10 2079।04।18 

3.  

याइनास नगयऩामरकाभा कयायभा 
प्रार्वमधक य र्वर्वध सेवाका कभधचायी 
व्मवस्थाऩन गने स्फरधी कामधर्वमध, 
२०७९ २ ४ ३ 

2079।04।10 2079।04।18 

4.  
नगय खेरकुद र्वकास कामधर्वमध, 
२०७९ २ ४ ४ 

2079।04।10 2079।04।18 

5.  
टोर मफकास सॊस्था सॊचारन 
कामधर्वमध-२०७९ 2 4 5 2079।07।24 2079-07-25 

6.  

सॊन्त्ऺप्त वातावयन्त्णम अध्ममन तथा 
प्रायन्त््बक वातावयणीम ऩयीऺण 
कामधर्वमध-२०७९ 

2 4 6 2079।07।24 2079-07-25 

7.  

अमत मफऩन्न, मफऩन्न दमरत जनजाती य 
अल्ऩसॊ्मक सभदुाम स्वास््म फीभा 
कामधक्रभ कामधर्वमध,२०७९ 2 4 7 

2079-10-03 2079-10-04 

8.  

नगय प्रभखु उत्कृष्ट कृषक स्भान 
कामधक्रभ कामाधरवमन कामधर्वमध, 
2079 2 4 8 

2079-11-17 
  

9.  
याइनास नगयऩामरका खानेऩानी 
व्मवस्थाऩन फोडध ऐन, २०७9           

10.  

साॉध मसभानाभा यहेको रुख, र्वरुवा 
व्मवस्थाऩन स्फन्त्रध कामधर्वमध, 
२०७९           

11.  
शैन्त्ऺक ऩयुस्काय तथा स्भान 
भाऩदण्ड, २०७९           

12.  
छािवृन्त्त्त र्वतयण तथा व्वस्थाऩन 
कामधर्वमध, 2079           

13.  

स्थानीम वारअमधकाय समभमत गठन 
तथा ऩरयचारन स्फरधी कामधर्वमध, 
2079           

14.  
फार क्रव गठन तथा सञ्चारन, 
2079           
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