
सन्धिखर्क  नगरपालीर्ा
नगर र्ार्कपाललर्ार्ो 

र्ार्ाकलय
सन्धिखर्क  अर्ाकखााँची

आर्थिक वर्ि २०७७।७८ को वार्र्िक समीक्षा

को प्रगर्ि प्रर्िवेदन

२०७८



सन्धिखर्क  नगरपालीर्ा
नगर र्ार्कपाललर्ार्ो र्ार्ाकलय

सन्धिखर्क  अर्ाकखााँची
आर्थिक वर्ि २०७७।७८ को वार्र्िक समीक्षा

२०७८ कार्ििक ०७ गिे

नमस्कार





l;=g+= ljj/0f /sd
1 समानीकरण अनदुान (संघ) 13,15,00,000 
2 राजश्व वााँडफाड(संघ) 9,31,44,000 
3 संघीय शसर्त 39,86,97,000 
4 बिशेष अनदुान (संघ) 1,50,00,000 
5 समपरुक अनदुान (संघ) 1,99,00,000 
6 समाबनकरण अनदुान (प्रदेश) 53,98,000 
7 राजश्व िाडफााँड (प्रदेश) 1,66,10,000 
8 शसर्त अनदुान (प्रदेश) 2,13,50,000 
9 बिशेष अनदुान (प्रदेश) 70,00,000 
10 समपरुक अनदुान (प्रदेश) 2,00,00,000 
11 अन्य अनदुान (संघ र प्रदेशिाट) 14,27,71,000 
11 आन्र्ररक राजश्व (संचिक कोष सहिर्) 9,37,67,807 

hDdf 96,51,37,807 

!_ ah]6sf >F]tx? tkm{
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l;=g+

=

ljj/0f :jLs[t 
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lgsf;f vr{ k|lt

zt

क) चालू ५०३२२५४९५
संघ,प्रदेश र 
आन्तररक

४६९६७८२९८ ४६६१८९०२९ ९२.६४

ख) पूूँजीगत ५८०६१०६२१ ४४९७८७५९० ४०४९५४२०१ ६९.७५

जम्मा १०८३८३६११६ ९१९४६५८८८ ८७११४३२३० ८०.३८



#_ ef}lts k|ult -nIo k|ult_M &*

$_ of]hgf ;DalGwt ljj/0fx?

s_ ?= ! nfv eGbf sd nfutsf of]hgf ;+VofM $%^

v_ ?= ! nfv b]lv % nfv;Ddsf] nfut ePsf of]hgf ;+VofM!^$

u_ ?= % nfv b]lv !) nfv;Ddsf] nfut ePsf of]hgf ;+VofM #@

3_ ?= !) nfv eGbf dflysf] nfutsf of]hgf ;+VofM &&

ª_ s'n of]hgf ;+VofM &@(



सम्दाददत मखु्य मखु्य योजनाहरु (संघ तथा प्रदशेका योजनाहरुको प्रतदत दििरण)

सघंर्र् सरर्ारर्ो विशेष तथा समपुरर् अनुदान तर्क र्ा र्ोजनाहरुर्ो
प्रगघत वििरण बजेट रु हजारमा

लस.न. र्ार्क वििरण बावषकर् बजेट बावषकर्
खचक

वित्तीर्
प्रगघत

भौतर्
प्रगगत

१ गलााम अघाा मैदान ललफ्ट
खानेपानी आयोजना

१०००० १०००० १०० १००

२ सन्न्िखका न.पा.का वडा न.
३,४,९ र ११ का वाड कायाालय
भवन ननमााण

१९४०० १७९३३ ९२ ९५



लस.न. र्ार्क वििरण बावषकर्
बजेट

बावषकर् 
खचक

खचक 
प्रघतशत

भौघतर्
प्रघतशत

१ गंगा सरोवर ताल स्तरोन्नती तथा ननमााण ५०००००० ५०००००० १०० १००
२ अघाा भगवती मन्न्दर संरक्षण पूवाािार ५०००००० ५०००००० १०० १००

३
बिहार कववरा िार लहरेिाद भैलसथला जोगगमारे 
मोटरवाटो 

५०००००० ५०००००० १०० १००

४
लसद्िेश्वर टोलका लभबि िाटा र शान्न्तनगर 
टोल सुिारका लभबि िाटाहरु 

५०००००० ५०००००० १०० १००

५
ठुलटारी –ररङदी –मथुरा लब्दी हुदै भङूभूङगे कृवि 
सडक

५०००००० ५०००००० १०० १००

६ घोचेखोला पकले मोटरिाटो ५०००००० ५०००००० १०० १००
७ लमललमले –सल्लीकोट – लादाम मोटरिाटो ५०००००० ५०००००० १०० १००
८ डन्म्पङ साइट पूवाािार ननमााण ५०००००० ५०००००० १०० १००

प्रदेश समपुरर् अनुदान र्ोजनाहरुर्ो प्रगघत वििरण



प्रदेश सशतक र्ोजनाहरुर्ो प्रगघत वििरण
सि.

न.
योजनाको नाम बासषिक बजेट बासषिक खर्ि

सित्तीय 

प्रगसि

भौसिक 

प्रगसि

१ िाना कृसष  औजार िथा यन्त्र उपकरणमा अनदुान १७५०००० १७५०००० १०० १००

२ कोसभड प्रभासिि भई गाउ फकेका कृषकहरुलाई

उत्पादन िामग्रीमा अनदुान
२०००००० २०००००० १०० १००

३ एक स्थानीय िह एकउत्पादन केन्त्र १७००००० १७००००० १०० १००

४ कायिक्रम कायािन्त्ियनका लासग असिकृि जनशसि

िेिा करार
४००००० ०.०० ०.०० ०.००

५ िाल मसन्त्दर सनमािण ििुार िसन्त्िखकि अर्ािखााँर्ी २०००००० २०००००० १०० १००

६ जनजीिन आ.सि.शौर्ालय सनमािण िथा सिद्यालय

ममिि
१५००००० १५०००००

१०० १००

७ पासलका कोिेली र्र (प्रदशिनी िथा सबक्री कक्ष १०००००० १०००००० १०० १००

८ खोपीडााँड खेल मैदान िडा नं.९ १५००००० १५००००० १०० १००

९ पकले खााँपडााँडा मोटरबाटो १०००००० १०००००० १०० ११५



क्रमश:

सि.न. योजनाको नाम बासषिक बजेट बासषिक खर्ि
सित्तीय 

प्रगसि

भौसिक 

प्रगसि

१० नाङगेठाटी जहरखेेला मो.बा.िडा नं. ४ १०००००० १०००००० १०० १००

११ भरीखोला िखंेटारी समरसमरे टोल टोल १०००००० १०००००० १०० १००

१२ रगगाडेन िथा पाकि सनमािण ि.न.पा.११ १०००००० १०००००० १०० १००

१३ बसब िामूदायीक भिन सनमािण ि.न.पा.१ १५००००० १५००००० १०० ११५

१४ हमेनाथ भिुाल स्मसृि पाकि सनमािण ि.न.पा.२ १०००००० १०००००० १०० १००

१५ बदु्वी रायमाझी अध्ययन केन्त्र १०००००० १०००००० १०० १००

१६ िकु्मी फााँट सिर्ाई आयोजना ि.न.पा.१ १०००००० १०००००० १०० १००

१७ मसहला के्षमिा असभबदृ्ध ,आय आजिन िथा सहिंा

सिरुद्व िासलम सजल्ला स्िररय
१०००००० ०.०० ०.०० १००

जम्मा २१३५०००० १९९५०००० ९३ ९५



स्थानीर् पूिाकिार विर्ास साझदेारी र्ार्कक्रम 
तर्क र्ा र्ोजनाहरुर्ो प्रगघत वििरण

क्र 
स आयोजनाको नाम िाहषतक िजेट खित प्रबर्शर्

हवचिय
प्रगबर्

भौबर्क 
प्रगबर्

१ फर्जयातङखला मनुीको र्ल्लो कुलो 
ममतर् 500000 500000 100 100

२
रामपथ मल्टीप्रपोज एग्रोफमत 
(संरिना बनमातण र्था कृहष र्था 
पशजुन्य सामाग्री)

500000 500000 100 100

३
उपल्लो जगर् खेलमैदान र्था
सामदुाहयक भन र जर्ा आ.हव
हफल्ड बनमातण

1500000 1500000 100 100

४
वसपाकत  मानेिौकी लदाम र
घोिेखोला काबलमाटी धाराका िौर 
वेल्टारी मो.वा

1000000 1000000 100 100

५ वलेवाङ फुलवारी खापा टंकी र्था 
लाइन हवस्र्ार 500000 500000 100 100



क्र 
स आयोजनाको नाम िाहषतक िजेट खित प्रबर्शर्

हवचिय
प्रगबर्

भौबर्क 
प्रगबर्

६ सामदुाहयक रेबडयो अघातखााँिी 
स्र्रोन्नर्ी 500000 500000 100 100

७
पधेरा खेलमैदान बनमातण र 
चजमरुथमु गायबिटोला टाकुरा 
मो.वा

1000000 1000000 100 100

८

मैदान इटपाने खनालगैरा 
फलेपथ आरे्का साघ ुमो.वा र 
खोहपडााँडा िदुररपोले वान्रकुोट 
गलातम गलातमखोला मो.वा. 
सनपा ९

1500000 1380064 92 110

९ लामडााँडा गोलखाडा सडक 
स्र्रोनन्र्ी कायत 1000000 850630 85.06 100

१० वार एशोबसएशन भवन बनमातण 1000000 1000000 100 100
जम्मा 9000000 8730694 97 100

क्रमश:



र्ोजना/र्ार्कक्रमर्ो नाम िडा न. बावषकर् बजेट बावषकर् खचक वित्तीर् प्रगघत भौघतर् प्रगगत

मोडल टाउन टोलमा पक्की नाली ननमााण र उक्त 
टोल लभिका क्ची नाली ननमााण योजना

1 300000 300000 100.0 100

लदाम सन्त िहादरु वव.क.को घर नन्जक ओरालो 
िाटोमा वाल तथा सोललङ ढलान र रतहले आउने 
कच्ची कुलो ननमााण उ.स.

1 400000 400000 100.0 100

लसटी भ्यटूार मनुन ग्याववन वाल ननणामाण र 
खोल्सी पनेु 2 1500000 1500000 100.0 100

सरला मागा स्तरोन्नती 3 1500000 1500000 100.0 100
शहरी शासकीय पवूाािार योजना 4 1500000 1500000 100.0 100
शहरी शासकीय पवूाािार योजना 5 1500000 1500000 100.0 100
सनुार टोलमा जाली ननमााण 6 500000 497467 99.5 100
पोखेडाूँडा शौचालय ननमााण 6 500000 389232 77.8 85
िहखोर न्स्थत लसडी ननमााण 6 500000 500000 100.0 100
पकले िजारको जीणा पौवा पनु: ननमााण तथा 
खालकापाटा खेलमदैान ननमााण

8 1500000 1500000 100.0 100

शहरी शासकीय तथा पवूाािार आयोजना 10 1500000 1500000 100.0 100
शहरी शासकीय तथा पवूाािार आयोजना- 11 1500000 1500000 100.0 100
शहरी शासकीय पवूाािार योजना 12 1500000 1500000 100.0 100

जम्मा 14200000 14086699 99.2 100

शहरी शासर्ीर् तथा पूिाकिार आर्ोजना तर्क र्ा 
र्ोजनाहरुर्ो प्रगघत प्रघतिेदन



गत विाको क्रमागतयोजनाहरुको प्रगनत प्रनतवदेन

l;=g+= of]hgfsf] gfd
;Demf}tf 
/sd 

ljlQo
k|ult

ef}lts 
k|ult

1 ;efxn lgdf{{0f 10780027 100 100

2 x]Ny s]o/ ejg lgdf{0f # 3656676.02 100 100

3 x]Ny s]o/ ejg lgdf{0f % 3610118.57 100 100

4 x]Ny s]o/ ejg lgdf{0f !) 3280500.85 100 100

5

hLjgf]4f/ dfWolds ljBfno
ejg lgdf{0f ;=g=kf=–%

5989923.00 100 100



कृर्र् र्वकास शाखा िर्ि

क्र स र्ार्कक्रमर्ो नाम विघनर्ोन्ज
त िजेट
रु हजारमा

िावषकर् खचक
िजेट
रु हजारमा

विघतर् 
प्रगघत 
प्रघतशत

१ ननसता तर्ा को ववननयोन्जत वजेट १३८८२ १२९५१ ९३%

२ प्रदेश ससता अनुदान तर्ा को वजेट ५८५० ५४५० ९३%

३ संनघय ससता अनुदान तर्ा को वजेट ४६०० ४३०० ९४%

जम्मा २४३३२ २२७०१ ९३.३३%



कृवि ववकास शाखाको खचा 
वववरणको अवस्था
 ननसता ववननयोन्जत वजेट चालु तथा पून्जगत तर्ा  रु 
१३८८२०००।–

 ननसता खचा रकम चालु तथा पून्जगत तर्ा  रु 
१३००१०००।–

 खचा नभएको रकम रु ८८१०००।–
 प्रदेश सशता ववननयोन्जत रकम रु ५८५००००।–
 प्रदेश सशता खचा रकम रु ५४५००००।–
 संनघय सशता ववननयोन्जत रकम रु २४६०००००।–
 सशता खचा वजेट रु ४३००००।-



कायाक्रमका मुख्य उपलव्िीहरु
 कृवि मेलशनरी औजारको प्रयोगले उत्पादन लागत 
खचामा कमीका साथ ैमानव श्रम र समयको वचत 
भएको ।

 गहूूँको उन्नत तथा मूल िीउ ववतरणिाट श्रोत 
िीउ एवं खायन गहूूँको उत्पादनमा वदृ्गि भएको 

 प्लान्टटक टनेल ववतरण कायाक्रमिाट उत्पादन एवं 
आम्दानीमा वदृ्गि भएको ।

 सुन्तलाजात ववरुवा रोपण अलभयान कायाक्रममा 
४५० रोपनी क्षेिर्ल ववस्तार हुने ।



कायाक्रमका मुख्य उपलव्िीहरु
 तरकारी तथा च्याउको िीउ ववतरणिाट साना 
कृिकहरुको आयस्तर िढनकुा साथ ैपोिणमा सुिार 
भएको ।

 मागमा आिाररत कायाक्रमले कृिकका अगिकांश 
आवश्यकता  पुरा भएको 

 माटो पररक्षण पश्चात लसर्ाररसको आिारमा कृवि 
चनुाको ववतरणले अन्म्लय माटोमा सुिार।

 साना कृिकलाई सस्तो व्याजदरको कृवि कजाा 
उपलव्ि गराई व्यवसानयक िन्न प्रोत्साहहत गरेको।



कायाक्रम कायाान्वयनमा देखखएका समस्या र 
चुनौतीहरु
 कृवि के्षिमा जागर हुनेको प्रयाप्त जग्गा एवं 
लगानी गना नसक्न ु

 जग्गा जलमन एवं लगानी लगाउन सक्षम 
हुनेको ईच्छा शन्क्त नहुन ु।

 नतन तहका सरकारी ननकाय ववच समन्वयको 
कमी 

 चौमालसक ववभाजन अनसुारको कायाक्रम हुन 
नसक्न ु

 सि ैकृिकको माग परुा गना नसककएको



क्रमश
 अनदुानको आशमा मापदण्ड बिना न ैर्मा दताा हुन ु।
 र्मा दताा पश्चात कायाक्रम पाउन ुपछा भन्ने मान्यता ।
 ववननयोन्जत िजेटको अनपुातमा जनशन्क्तको कमी ।
 कायाक्रम कायाान्वयन तथा सम्पन्नको चरणमा अन ु
कमी ।

 कोलभड १९ कारण केही कायाक्रम सम्पादन गना 
नसककएको ।

 कृवि तथा पश ुसेवा शाखा एउटै कोठामा भएको हुदा 
काया सम्पादनमा कहठनाई । 



कृवि व्यवसाय प्रवद्ािन गना सककने 
आिारहरु

 युवा जनशन्क्तको कृवि पेशा प्रनतको िढदो आकिाण ।
 उत्पादनलशल के्षिमा लसचंाईको सुवविा भएको ।
 अत्यािुननक डडजाईनको कोल्ड स्टोर तथा हाटवजार 
ननमााण पश्चात कृवि उपजको वजारीकरणमा सहजता ।

 साना कृिकलाई सुलभ कृवि कजाा उपलव्ि गराई लगानीमा 
टेवा पुगेको 

 कृवि सहकारी मार्ा त रासायननक मल सुलभ तथा सहज 
रुपमा उपलव्ि भईरहेको ।



आगामी कायाकमको प्राथालमकता
 वडागत रुपमा नया िालीको पकेट ननमााण गरी कायाक्रम 
सचंालन गने।

 कृवि उत्पादनका सामाग्री िीउ मल वविादी औजारलाई 
अनुदानमा ववतरण गने ।

 ककसान सगूचकरणको माध्यमिाट व्यवसानयकताको
आिारमा कृिक िगगाकरण गरर अनुदान उपलव्ि गराउने ।

 िैदेलशक रोजगारिाट र्केका युवा जनशन्क्तलाई कृवि 
पेशामा लाग्नका लागी पे्रररत गनुाका साथै लगानीको 
वातावरण िनाउने ।

 वजार सनुनन्श्चताको लागी उत्पादक कृिक एवं व्यापारी बिच 
करार सम्झौता मार्ा त खेती प्रणालीको ववकास गने । 



बेरुजुको अवस्था

s'n a]?h' k]ZsL a]?h'
c;'n pk/ 

ug'{kg]{
lgoldt ug'{kg]{

cGo

a]?h'

२३९३६३१७ ३५१६२०० ३१८५५९ २०१०१५५८ -

=ut cf=j=;Dd km5of}{6 c+s / k|ltzt २९,४५,२०३
km5of}{6M १२.३० k|ltzt

xfn;Ddsf] a]?h' /sdsf] cj:yf



&=;fdflhs ;'/Iff eQf -nfeu|fxLx?sf] ;+Vof / ljtl/t /sd_

क्र 
स हववरण

संख्या
दर जम्मा रकम

हवर्रण 
गररएको 
कुल रकममहिला परुुष जम्मा

संख्या
१ जेष्ठ नागररक अन्य 3124 2916 6040 3000 71378296

124828494

२ जेष्ठ नागररक दबलर् 540 590 1130 2000 8907674

३ हवधवा/एकलमहिला 3683 - 3683 2000 29162897

४ पूणत अपाङ्ग 214 325 539 3000 8573000

५ अबर् अशक्त अपाङ्ग 230 328 558 1600 3566402

६ वाल पोषण भिा 1012 1072 2084 400 3240225

जम्मा 7803 5231 13034 - 124828494 124828494



*=gu/kflnsfaf6 hf/L ePsf P]g, lgod, sfo{ljlw, lgb]{lzsf / dfkb08x?
s_ xfn;Dd ag]sf P]gx?

l;=g+= lgdf{0f ePsf P]g l:js[t ldlt
1 lzIff P]g, @)&$ 2074/12/30

2 ;xsf/L P]g,@)&$ 2074/12/30

3 s[lif tyf kz' Joj;fo k|4{g P]g, @)&$ 2074/12/30

4 k|zf;lgs sfo{ljlw lgoldt ug]{ P]g,@)&$ 2074/12/30

5
Goflos ;ldltnfO{ ph'/L tyf u'gf;f]sf] sf/jfxL

lsgf/f ubf{ ckgfpg' kg]{ ljlwsf ;DaGwdf Joj:yfk

ug]{ ag]sf] P]g, @)&$

2074/12/30

6 jftfj/0f tyf k|fs[lts ;|f]t ;+/If0f P]g, @)&^ 2076/09/29

7 स्थानीय तह कमाचारी व्यवस्थापन ऐन-२०७८ 2078/3/9



नगरपाललकािाट हालसम्म जारी भएका 
ननयमावली/ कायावविी/ मापदण्ड/ ननदेलशका 

l;=g+= lgdf{0f ePsf lgod sfo{ljlw dfkb08 lgb{]lzsf l:js[t ldlt

1 /Fhkqsf] gd'gf 2075/1/31
2 gu/ sfo{kflnsf –sfo{ ljefhg_ lgodfjnL,@)&$ 2074/4/32
3 of]hgf tyf ah]6 th'{df lbUbz{g,@)&$ 2074/4/32
4 lg0f{o jf cfb]z / clwsf/sf] k|df0fLs/0f -sfo{ljlw_ lgodfjnL,

@)&$

2074/5/21

5 gu/ ;ef ;+rfng sfo{ljlw,@)&$ 2074/5/21
6

gu/ sfo{kflnsfsf] j}7s ;+rfng ;DaGwL sfo{ljlw, @)&$ 2074/5/30

7 j:tL ljsf; ;x/L of]hgf tyf ejg lgdf{0f;DaGwL cfwf/e"t

lgdf{0f dfkb08, @)&$

2074/5/31

8 kbflwsf/Lx¿sf] cfrf/;+lxtf,@)&$ 2074/5/31
9 ljkb\ sf]if Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&% 2075/1/31
10 kmf]xf]/ Joj:Yffkg sfo{ljlw, @)&% 2075/1/31



l;=g+= lgdf{0f ePsf lgod sfo{ljlw dfkb08 lgb{]lzsf l:js[t ldlt
11 Pkm=Pd=/]l8of] Joj:yfkg tyf ;+rfng sfo{ljlw, @)&% 2075/1/31
12 pkef]Qmf ;ldlt u7g, kl/rfng tyf Joj:yfkg ;DaGwL

sfo{ljlw, @)&%

2075/1/31

13 sfo{qmd ;+rfng –tflnd, uf]i7L, cg'udg, e]nf, e|d0f cflb_

sf nflu vr{sf] dfkb08 -gD;{_ ;DaGwL lgb]{lzsf, @)&%

2075/1/31

14 ahf/ cg'udg lgb]{lzsf, @)&% 2075/1/31
15 h]i7 gful/s kl/ro–kq lgb]{lzsf, @)&% 2075/1/31
16 sd{rf/Lx¿sf] lzi6frf/ tyf cfrf/ ;+lxtf, @)&% 2075/1/31
17 3 ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfhtkq ;DaGwL sfo{ljlw, @)&% 2075/1/31

18 gu/ k|x/L lgodfjnL, @)&% 2075/1/31
19 gu/ lzIff lgodfjnL, @)&% 2075/1/31
20 s/f/df k|fljlws sd{rf/L Jo:yfkg ug]{ ;DaGwL sfo{ljlw

@)&%
2075/1/31

क्रमश:



l;=g+= lgdf{0f ePsf lgod sfo{ljlw dfkb08 lgb{]lzsf l:js[t ldlt

31 योजना र्जुतमा सञ्चालन अनगुमन र्था सपुररवेक्षण कायतहवबध 2077 2077/6/1
32 लैहङ्गक एवं मूल प्रवाहिकरण र पछाबड पाररएका व्यचक्त वगत

समदुायको हिर् र प्रवधतन गने सम्िचन्ध कायतहवबध 2077 2077/6/1

33 लघ ुघरेल ुर्था साना उद्योग  दर्ात नवीकरण संञ्चालन र बनयमन 
सम्िचन्ध कायतहवबध २०७७ 2077/6/1

34 अपाङ्गर्ा भएका व्यचक्तको पररियपि हवर्रण कायतहवबध 20७७ 2077/7/4
35 िीउ पूाँजी िालकुोष सञ्चालन कायतहवबध 2077 2077/७/४
36 िाली र्था पशु हवमा हप्रबमयम अनदुान कायतहवबध 2077 2077/७/४
37 पशु सतु्केरी भिा गाई भैसी अनदुान कायतक्रम सञ्चालन कायतहवबध 2077 2077/७/४
38 िााँझो जग्गा व्यवस्थापन कायतक्रम कायातन्वयन कायतहवबध 2077 2077/७/४
39 मेलबमलाप सम्िन्धी कायतहवबध 2077 2077/9/८
40 टोल हवकास संस्था सञ्चालन व्यवस्थापन कायतहवबध 2077 2077/9/८

क्रमश:



l;=g+= lgdf{0f ePsf lgod sfo{ljlw dfkb08 lgb{]lzsf l:js[t ldlt

41 सलुभ कृहष कजात कायतहवबध 2077 2077/9/८
42 लैहङ्गक हिंसा बनवारण कोष सञ्चालन कायतहवबध 2077 2077/9/८
43 व्यवसाय दर्ात /र्था नवीकरण कायतहवबध 2077 2077/9/८
44 हवपन्न दबलर् गन्धवत र्था अल्पसख्यक समदुायका लाबग स्वास्थ

िीमा कायतक्रम कायतहवबध 2077 2077/9/८
45 िाल समूि गठन र्था सिजीकरण बनदेचशका 2077 2077/9/८
46 िालमैिी स्थानीय कायातन्वयन कायतहवबध 2077 2077/9/८
47 गैरसरकारी सघ/संस्था समन्वय कायतहवबध 2077 2077/9/८
48 नगर प्रमखु छािवबृर् हवर्रण कायतहवबध 2078 2078/1/3
49 कृहष र्था पशपंुक्षी हवपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कायतहवबध -

२०७८ 2078/2/2१

50 अन्र्र सरकार समन्वय कायतहवबध-२०७८ 2078/2/2१

क्रमश:



(=gu/kfnlsf Goflos ;ldltn]xfn;Dd u/]sf] sfo{ k|ult

ररतपिूवक प्राप्त भएका उजरुी संख्या: ८१

न्यादयक दसदमतबाट मेलदमलाप तराइ फछयौट

भएको संख्या: ४३

मेलदमलाप हुन नसकी सम्बदन्ित अदालतमा

पठाएको संख्या: १

फछयौट हुन बााँकी संख्या: ५

तामेली संख्या (दिसदमस): २६



मुख्य मुख्य कायिहरु

आ.ि.२०७६/०७७ मा सम्झौता भएको ििा प्रशासनीय भिन

दनमावणका ४ िटा भिन मध्ये ३ िटा सम्पन्न र १ िटा भिन दनमावण

भईरहकेो र चालु आ.ब.मा सम्पन्न हुने ।

 दजल्लाकै पयटवन र संस्कृदत क्षेत्र अघाव भतिदत मदन्दरको स्तरोन्ती कायव

सम्पन्न हुनकुो साथै सो क्षेत्रमा तलावम अघाव मैदान दलफ्ट खानेपानी

आयोजना दनमावण भई रहकेोमा चालु आ.ब.मा सम्पन्न हुने ।

 नतरपादलका दभत्र रहकेा स्िास््य संस्थाहरुमा ३ भिन सम्पन्न भएका ।

लदुम्बनी प्रदशेको प्रदसद्ध िादमवक स्थल सपुादउेरालीमा आउने

भक्तजनहरुलाई मनोरञ्जन समेत तराउने उद्दशे्यले नरपानीमा तंता

सरोिर ताल स्तरोन्नती कायव भइ रहकेो ।



मुख्य मुख्य कायिहरु

खरका छाना मकु्त नतरपादलका घोषणा तने योजना अनसुार तत िषव

खररद भएको जस्ता पाता कायवदिदि बमोदजम दितरण तररएको ।

अन्तरपादलका तथा ििा कायावलय जाने पहुाँच मातवहरुको स्तरोन्नती

कायव दनरन्तर भइ रहकेो ।

 नतरपादलकाको सभाहल भिन दनमावण कायव सम्पन्न भएको ।

 lhNnf ;dGjo ;ldlt / gu/kflnsfsf] Doflrªdf
lgdf{0fflwg hLjgf]4f/ dfljsf] ljBfno ejg ;DkGg
ePsf] .



मुख्य मुख्य कायिहरु

 प्रदशे सरकारको सन् २०२२ सम्म एक घर एक िारा प¥ुयाउने नीदत

बमोदजम बमोजम यस नतरपादलकाको िास प्लान तयार भएको ।

कोदभि-१९ को कारण दनमावण कायवमा प्रत्यक्ष असर भएतापदन

सामादजक दरुी कायम तदै कररि ३०दक.मी. नयााँ ट्रयाक तथा सिक

चौिा तने कायव, ८ दक.मी. सिक ग्राभले र कररि २.९ दक.मी.

कालोपत्रे सिक समपन्न भएका छन ।

करेिाङ र ररखखेोलामा २ िटा ट्रस िजृ सम्पन्न भएका छन् भने

अलावदी ट्रस िजृ चालु आ.ि.२०७८/०७९ मा सम्पन्न हुने ।



लक्ष्र् अनुसार र्ार्कक्रम सम्पधन हुन नसक्नुर्ा
र्ारणहरु
कोरोना भाइरसको करणले केिी योजनािरु सम्पन्न 
िनु नसक्न ु
प्राहवबधक र्फत  स्वीकृर् दरिन्दी अनसुारको 
जनशक्ती निनु ु।
 उपभोक्ता सबमबर् माफत र् कायतन्वयन भएका
योजनािरु समयमा कायतसम्पन्न निनुकुो साथै
आषाढको अचन्र्ममा पेश िुाँदा भकु्तानी निनु ु ।



लक्ष्र् अनुसार र्ार्कक्रम सम्पधन हुन नसक्नुर्ा 
र्ारणहरु
जहटल प्रकृतीका पूवाािार ननमााणको काया 
उपभोक्ता सलमनतमार्ा त गराउूँ दा गुणस्तर 
कायम नहुनु
Oversight Agencies हरु अनावश्यक 
सकक्रय हुूँदा कायासञ्चालनमा हढलाइ। 
उदाहरणः अघाा दरवार पयाटन पूरवािार 
योजना



१३. मुख्र् समस्र्ा/चुनौती/समािानर्ा लागग गररएर्ा 
उपार्/प्रर्ासहरु

र्ोजना तथा र्ार्कक्रम र्ार्ाकधिर्नर्ो लागग समर्ताललर्ा
बनाई अघनिार्क रुपमा सबैले पालना गनुक पने ।
 िडा तथा नगर स्तरीर् स-सानाहरुलाई र्म गरी ठूला
र्ोजनाहरुमा रर्म विघनर्ोजना हुनु पने ।
 स्िीरृ्त दरबधदी अनुसारर्ो जनशक्ती हुनु पने ।
र्ोलभड-१९ र्ो र्ारण घनमाकण र्ार्कहरु सामान्जर् दरुी
र्ार्म गरी घनरधतर र्ार्क गररएर्ो ।



१४.नगरपाललर्ार्ो अपेक्षा 
(संर्, प्रदेश र न्जल्ला समधिर् लसलमतसाँग)

 संर् तथा प्रदेश मधरालर्हरुले सा-साना र्ोजनाहरुमा बजेट
विघनर्ोजनलाइ धरू्नीर्रण हुनु पने ।
संर् तथा प्रदेशबाट र्ोजनाहरुमा रर्म विघनर्ोजन गदाक
दोहोरो नपने गरी विघनर्ोजन हुनु पने ।
न्जल्ला समधिर् सलमघतबाट संर्, प्रदेश र गापा/नपार्ा
र्ोजनाहरुर्ो अनुगमनलाई थप प्रभािर्ारी बनाउनु पने ।



१४.नगरपाललर्ार्ो अपेक्षा 
(संर्, र प्रदेश सरर्ारसाँग
अन्तरसरकार समन्वय सहन्जकरण एवं 
साझदेारी
ववकास ननमााण कायाको अनुगमन ननयमन
श्रोतको ववननयोजनमा दोहोरोपना हुनुभएन
अनुदान रकम समयमै उपलव्ि गराउनु 



न्जल्ला समधिर् लसलमतसाँगर्ो अपेक्षा
अन्तरस्थाननय तहको ववकास कायामा
सहन्जकरण र अनुगमन
गैह्र सहकारी संस्थाका कक्रयाकलापको अनुगमन
ववकाश ननमााण कायाको पटृठपोिण



j8f k|zf;lgs ejg j8f g+= !! j8f k|zf;lgs ejg j8f g+= (

मुख्य मुख्य कायिहरुका िर्स्वरहरु



j8f k|zf;lgs ejg j8f g+= # gjb'uf{ eujtL afnfsGofs'df/Lb]jL dlGb/ —(





िर्स्वरहरु

ननमााणागिन स्वास््य भवन वडा न १०ननमााणागिन स्वास््य भवन वडा न ३

स्वास््य भवन वडा न १२ स्वास््य भवन वडा न २





पर्कटर्ीर् स्थल अर्ाक दरिारर्ो लागग घनमाकणागिन मूती







डन्म्पङ साइट 
र गंगा 

सरोवर ताल 
स्तरोन्नती



;lGwvs{ gu/kflnsf—! u'G6L vf]nf
k|ltIffnod}nLkf]v/f kf]v/L ;gkf—%





मुख्य मन्िी ग्रामीण ववकास तथा  रोजगार कायाक्रम 



मुख्य मन्िी ग्रामीण ववकास तथा  रोजगार कायाक्रम 



मुख्य मन्िी ग्रामीण ववकास तथा  रोजगार कायाक्रम 







लसटी भ्यूटार मनुन ग्याववन वाल ननणामाण र खोल्सी पुने सनपा-२ 



सरला मागा स्तरोन्नती सनपा-३













शह
री 

शा
सक

ीय
 त

था
 

प ूव
ााि
ार 

आ
यो
जन

ा-१
१



शहरी शासकीय तथा पूवाािार आयोजना-१०



कायिक्रमका केर्ह झलकहरु

र्हउदे िरकारी बीउ र्विरण कायिक्रम  



नगर प्रमुखिाट गूँहूको मूल िीउ 
समुहका अध्यक्षलाई  हस्तान्तरण 
कायाक्रम  



नगर प्रमुखिाट गूँहूको उन्नत तथा 
मूल िीउ ववतरण कायाक्रम ।



गत आ.व.को कोलभड वविेश 
अनुदानिाट टमाटर खेती स.न.पा. 
६



टनेल लभि काउली तथा ब्रो काउली 
उत्पादन

स.न.पा. ७ 



हाईविड टमाटर िीउ ववतरणको
सदपुयोग 
स.न.पा. ८ 



युवा च्याउ उत्पादक कृिकहरु
स.न.पा.२ ववनता



नगरप्रमुख िाट च्याउको िीउ
ववतरण



आलु पकेट कायाक्रममा आलु
लगाउदै 
स.न.पा.८ गोलखाडा 



आलु पकेट कायाक्रममा आलु
लगाउन लसकाउदै

स.न.पा.८ गाजरी



ग्रीनहहल कृवि सहकारी संग मल 
ववक्री सम्वन्न्ि  अन्तरकृया
स.न.पा. ८  



जैववक तथा रासायननक मल ववके्रता 
अनुगमन

स.न.पा. १



आलु तथा तरकारी पकेट संचालक 
सलमनत गठन कायाक्रम स.न.पा. ८





एक स्थाननय तह एक उत्पादन 
कायाक्रम सहकारी मार्ा त 
स.न.पा.११



कन्ये च्याउको उत्पादन गदै युवा 
कृिक

स.न.पा. १ 



गूँहूको उन्नत िीउको उत्पादन 
अवस्था 

स.न.पा.१०



एक स्थाननय तह एक उत्पादन 
कायाक्रममा
टनेलमा टमाटर खेती स.न.पा. ११



तरकारी पकेट कायाक्रममा 
लमननहटलर ववतरण

स. न.पा. ६



कुटानी वपसानी तथा कना सेलर 
ववतरण



लमननहटलर ववतरण कायाक्रम



तरकारी पकेट ववकास कायाक्रमका 
युवा कृिक

स.न.पा. ६ 



थप न्जज्ञाशा ??????



िधर्िाद


