ु ायामण नगयऩालरकाको अधध वार्षधक सलभऺा
चाॉगन
फजेट तथा कामधक्रभ य याजश्व सॊकरन तथा ऩरयचारन तपध
मस नगयऩालरकाको आ व २०७७/७८ का रालग

कुर फजेट १,४८,२७,०३,६०० यहे को य

सोभा तऩशीर फभोजजभको शीषधकभा यकभ सॊ करन बएको छ ।


मस नगयऩालरकाको आन्तरयक आमको प्रभुख श्रोतको रुऩभा यहे को ऩमधटन ,भाटो ऩानी ठे क्का

, घय नक्सा लसपारयश सर्हतको आ व २०७७/७८ को रालग कुर रु २८,७१,६०,०००।–
(अठ्ठाईस कयोड एकहत्तय राख साठी हजाय रुऩैमा_ प्रऺेर्ऩत आम अनुभान यहे कोभा चै त्र ०४ गते
सम्भ कुर १०,११,००,१७१।- (दश कयोड एघाय राख एक सम एकत्तय रुऩैमा) भात्र सॊ करन
बएको छ । मो कुर प्रऺेऩणको ३५।२०% प्रलतशत हो ।
याजश्व सॊ करन कोलबड १९ को प्रबावका कायण कभ बएको य आगाभी ददनभा याजश्व सॊ करनका
रालग व्मवसाम दताध रगामतका अलबमान सॊ चारन गनध सफैको तदारुकताको साथ अजघ फढाईने छ
।


ु ायामण नगयऩालरकाभा सॊ घीम सयकायफाट याजश्व फाॉडपाॉडभा रु ८,८७,२८,६००
चाॉगन

(

आठ कयोड सतासी राख अठ्ठाईस हजाय छ सम रुऩैमा) प्राप्त हुने अनुभान बएकोभा हार सम्भ
२,१६,२०,२२९।- (दुई कयोड सोह्र राख लफस हजाय दुई सम उन्तीस रुऩैमा) लनकासा प्राप्त
बएको छ ।


फागभती प्रदे शफाट याजश्व फाॉडपाॉडभा कुर रु २८,२०,७३,००० अठाईस कयोड फीस राख

लत्रहत्तय हजाय प्राप्त हुन ु ऩनेभा हारसम्भ रु १०,९६,६९,१४६।- दश कयोड छमानब्फे राख
उनसत्तयी हजाय एक सम छमालरस रुऩैमा लनकासा प्राप्त बएको छ।


र्वत्तीम सभानीकयण अनुदान तपध सॊ घीम सयकायफाट रु १६,५२,००,०००।- सोह्र कयोड

फाउन्न राखभा ८२६०००००।- आठ कयोड छब्फीस राख य फागभती प्रदे शफाट रु
१,०६,२२,०००।- एक कयोड छ राख फाईस हजायभा २६५५५००।- छब्फीस राख ऩचऩन्न
हजाय ऩाच सम गयी कुर रु ८,५२,५५,५००।- आठ कयोड फाउन्न राख ऩच्ऩन्न हजाय ऩाॉच
सम लनकासा प्राप्त बएको छ।


र्वशेष य सभऩुयक अनुदान तपध सॊ घीम सयकायफाट रु ३,३६,००,०००।- तीन कयोड

छजत्तस राख य फागभती प्रदे शफाट रु १,००,००,०००।- एक कयोड सभऩुयक अनुदान गयी
कुर रु ४,३६,००,०००।- चाय कयोड छजत्तस राख

अनुदानका मोजनाहरु छनोट बएको छ

।


शसतध तपध सॊ घीम सयकायफाट रु २९,५६,००,०००।०० उन्नलतस कयोड छऩन्न राखभा

९,८५,३०,०००।- नौ कयोड ऩचासी राख तीस हजाय रुऩैमा प्राप्त बएको य फागभती प्रदे शफाट
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रु

२,९७,२०,०००

दुई

कयोड

सन्तानब्फे

राख

लफस

हजाय

रुऩैमा

भध्मे

हारसम्भ

७४,३०,०००।- चौहत्तय राख तीस हजाय रुऩैमा लनकासा प्राप्त बएको छ ।


ु ायामण नगयऩालरकाको फजेट कुर रु १,४८,२७,०३,००,० एक अवध अडचालरस
मस चाॉगन

कयोड सत्ताईस राख तीन हजाय छ सम बएकोभा गत फषधको १० कयोड फैं क भौज्दात
गयी कुर फजेट १५८२७३६००।-

सभेत

एक अवध अन्ठाउन्न कयोड सत्ताईस राख तीन हजाय छ

समसॊ सोधन गनध अनुसूजच १ भा सभावेश गयी ऩेश गरयएको य कुर फजेटभा भाघ १५ सम्भभा
७२,८६,१३,५२८।- फहतत्तय कयोड छमासी राख ते ह्र हजाय ऩाॉच सम अठ्ठाईस रुऩैमा
फयाफयको यकभ सॊ करन बएको छ य सॊ करन हुन फाॉकी कुर ८५,४०,९०,०७२।- ऩचासी
कयोड चालरस राख नब्फे हजाय फहत्तय रुऩैमा यहे को छ ।
२ आलथधक प्रशासन तपध


ु ायामण नगयऩालरकाको कुर फजेट रु १,४८,२७,०३,६०० एक अवध
मस आव भा चाॉगन

अडचालरस कयोड सत्ताईस राख तीन हजाय छ सम यहे कोभा हार सम्भ ६६०२२९९७०।५२
छै सठ्ठी कयोड दुई राख उनान्तीस हजाय नौ सम सत्तयी रुऩैमा खचध बएको छ ।


मो खचध कुर र्वलनमोजजत फजेटको ४४.५२% हो ।



ॉ ीगत तपध र्वलनमोजजत रु ८१,२५,९०,०००।- एकासी कयोड ऩजच्चस राख नब्फे
ऩुज

हजाय रुऩैमाको हार सम्भ ४०.५५ प्रलतशत खचध बएको छ ।


नगयऩालरकाको कुर फजेटको चारु तपध र्वलनमोजजत रु ६७,०१,१३,६००।- सठसठ्ठी

कयोड एक राख तेह्र हजाय छ सम रुऩैमा भध्मे हार ४३.३६% खचध बएको छ ।
याजश्व सॊकरन तथा व्मवसाम दताध तपध्


मस नगयऩालरकाभा साउन १ दे जख

चै त्र ८ गते सम्भ कुर १४६ वटा व्मवसाम तथा

उद्योगहरु दताध बएका छन् । मसभा १ एक कयोड दे जख ५ कयोड सम्भका

कुर १८ वटा

ॉ ी बएका कुर ६ वटा
उद्योगहरु दताध बएका छन् ।त्मसयी नै ५ ऩाॉच कयोड बन्दा भालथ ऩूज
उद्योगहरु दताध बएका छन् ।


ॉ ी १० दे जख २० राख सम्भका २० ऩन्र वटा, य २० दे जख १ कयोड ऩूज
ॉ ी
कुर ऩूज

बएका कुर ५०
दताध बई कुर


वटा व्मावसामहरु दताध बएको छ । नक्शा रे खन सम्फजन्ध २९ व्मवसाम

वटा व्मवसाम दताध बएका छन् ।

नगयऩालरकाको ऺेत्र लबत्र सञ्चालरत व्मवसामहरुको दताध तथा नवीकयणका रालग

व्मवसाम दताध अलबमान शुबायम्ब बएको जानकायी सभेत गयाउन चाहन्छु ।


घय घडेयी सम्माउने तथा काॉचो ईट्टा भाटो ओसाय ऩोसाय कामधराई व्मवजथथत गने

कामधर्वलध २०७७ कामधऩालरकाको ८१ औ फैठकफाट थवीकृत बई कामाधवन्मन बएको छ ।
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ु ायामणफाट फार्हरयने कच्चा तथा शुद्ध ऩानीको
आम ठे क्काका रालग चाॉगन

ठे क्का आव्हान

बई कुर ८०,२५,०००।- असी राख ऩजच्चस हजायभा सम्झौता बएको छ । त्मसयी नै
ु ायामण नगयऩालरकाफाट फार्हरयने ऩाॉगो भाटो भाटो य काॉचो ईट्टाको अशुरी सम्फजन्ध ठे क्का
चाॉगन
आव्हान बएको छ ।


घ वगधको लनभाधण ईजाजत ऩत्र कुर १५ वटा प्रदान गरयएको छ ।



याजश्व सॊ करन कोलबड १९ को प्रबावका कायण कभ बएको य अफका ददनभा याजश्व

सॊ करनभा सफैको तदारुकता आवश्मक यहे को सभेत आग्रह गदधछु ।
मोजना तथा र्वकास लनभाधण तपध्


ु ायामण नगयऩालरकारे मस आलथधक वषधभा चाॉगन
ु ायामण वडा नॊ ५ को घुभाउनेभा
चाॉगन

ु ायामण नगयऩालरका कामाधरमको आफ्नै बवन ४१,२३,५२,००२।- रगानीभा ठे क्का आव्हान
चाॉगन
बएकोभा ३७ प्रलतशत घटी यकभ रु २५,४६,२५,४१४।८७ भा सम्झौता बई लनभाधण कामध
थारनी बईसकेको छ।मो कुर रागत बन्दा ३७ प्रलतशत कभभा सम्झौता बएको छ अफको दुई
फषधभा आफ्नो सुर्वधासम्ऩन्न बवनफाट सॊ चारन बई नगयफासीभा सेवाप्रवाह प्रबावकायी हुने
दे जखन्छ।


नगयऩालरकाको वडा नॊ ४ भा फहुउद्धेश्मीम सुर्वधा सर्हतको खेर भैदान फनाउनका रालग

जग्गा सम्माउने ठे क्का ६ कयोड ८३ राखभा भाटो फारुवा तथा ऩाॉगो भाटोको ठे कका सम्झौता
बई भाटो फारुवा हटाई लनभाधणका रालग सम्माउने कामध प्रर्कमा अगाडी फढे को छ।


ु ायामण नगयऩालरका वडा नॊ ८ जथथत फोजजनी ड्याभराई फहुउद्धेश्मीम आमोजनाको
चाॉगन

रुऩभा ऩमाधऩमधटन प्रफद्धधन हुने खानेऩानीको भुख्म श्रोत र्वकास हुने गयी तत्कारका रालग लसॊ चाई
सुर्वधा तथा बर्वष्मभा आवश्मकता अनुसाय ऩमधटन, खानेऩानी रगामतभा प्रमोग हुने गयी तथा
वातावयण सॊ यऺण हुने गयी कामध अजघ फढाईएको छ। मसभा र्वशेष अनुदान रु २ कयोड प्राप्त
बएकोभा मसभा ठे क्का आव्हान बई आशम प्रकाशनको चयणभा यहे को छ ।


ु ायामण वडा नॊ १ को कामाधरमको कुर २,७४,७८,८४३।५३ को कुर रागतभा
चाॉगन

फन्ने वडा कामाधरमको बवनको लनभाधणका रालग ठे क्का आव्हान बएको छ ।


ु ायामण वडा नॊ ७ भा यहेको तऩा दम्पुभा
चाॉगन

फहुउद्धेश्मीम साभुदार्मक बवनको लनभाधण

सम्ऩन्न बई हथतातयण बई सॊ चारनभा आएको छ । मसभा कम्ऩाउण्ड वार रगाउने य चभेना
गृह लनभाधणका रालग ठे क्का सम्झौता बई लनभाधण कामध बईयहे को छ।


ऩमाधऩमटधनको प्रफद्धधनका रालग भुहानऩोखयी भहादे व ऩोखयी ३ कयोड १० राख को

रागतभा ४.०२ र्करोलभटय राभो ऩमाध-ऩदभागध लनभाधण बएकोभा १,१०० भी थऩ लनभाधणका
ु ायामण नगयऩालरकाभा
रालग ठे क्का सम्झौता बएको य लनभाधण कामध अजघ फढे को छ। मसरे चाॉगन
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एक थऩ ऩमधटन गन्तब्मको रुऩभा र्वकास बएको य मसराई थऩ प्रचाय प्रसायको

आवश्मकता

यहको छ ।


ु ायामण नगयऩालरका सफै वडाहरु जोड्ने पाथट ट्रमाक लनभाधण वडा नॊ ९, ८, ७ य
चाॉगन

१ फाट थारनी बएको य मसभा सॊ घीम सयकायफाट रु १ कयोड ३६ राख य नगयऩालरकाको ५
कयोड ६४ राखभा गयी कुर ७ कयोडभा भा ठे क्का सम्झौता बएको य लनभाधण कामध थारनी
बएको छ । मसफाट नगयऩालरकाको वडाहरु जोड्ने तथा आवागभन सहज हुने दे जखन्छ ।


मस नगयऩालरकाभा जजल्रा सभन्वम सलभलतको भौज्दात कोषफाट सञ्चारन हुने कुर

७,३०,००,०००।- सात कयोड तीस राखभा १९ वटा मोजनाहरु सॊ चारन बएकोभा १८ वटा
मोजना सम्बौता बईसकेको छ ।


मस आ व भा जजल्रा सभन्वम सलभलतको भौज्दातफाट कुर ३ कयोड ८५ राख प्राप्त

ु ायामण नगयऩालरकाको कामाधरम बवन लनभाधणभा ३ कयोड वडा नॊ ६
बएको छ । मसभा चाॉगन
को वडा कामाधरमको बवनको तरा थऩभा २५ राख वडा नॊ ७ का हे ल्थऩोष्ट लनभाधणभा १५
राख, वडा नॊ ७ को फागेश्वयी रालभडाॉडा खानेऩानी आमोजनाको २० राख, ब्माॉसी टोर
खानेऩानी आमोजना ५ राख , य ओभकाये श्वय जशव भजन्दयभा खानेऩानी भा ५ राख र्वलनमोजन
बएको छ ।साथै हार चाॉग ु भार्व १० राख , कारे डोर खानेऩानी वडा नॊ ३ भा १५ राख य
लगताभामा खानेऩानीभा वडा नॊ ५ भा १५ राख गरय ३ वटा मोजना थऩ बएको छ ।


आ व २०७६/७७ भा थथानीम ऩूवाधधाय र्वकास साझेदायी कामधक्रभ अन्तगधत मस

नगयऩालरकाभा प्राप्त

कुर ३४ वटा मोजनाहरुको ४ वटा ठे क्का फाट सॊ चारन बएको य ३०

वटा उऩबोक्ता सलभलतफाट सॊ चारन बएको लथमो ।


फागभती प्रदे शफाट थथानीम ऩूवाधधाय र्वकास साझेदायी कामधक्रभ अन्तगधत १३ वटा

मोजना नगयऩालरकाभा प्राप्त बएको य सो भा ३ ठे क्काभा य १० उऩबोक्ता सलभलतफाट सॊ चालरत
ु ानी फाॉकी यहे को छ ।
बएको य मसभा कुर ९ वटा मोजना सम्ऩन्न बएको य ४ मोजनाको बक्त
फाॉकी ब ुक्तानी फागभती प्रदे श सयकाय सॉग भाग गरयएको छ ।


मस

नगयऩालरकाको

आन्तरयक

फजेट

तथा

कामधक्रभफाट

सञ्चालरत

मोजना

तथा

कामधक्रभहरुभा ठू रा सडक खानेऩानी रगामतका ३५ वटा मोजनाहरु ठे क्का भापधत आव्हान
गरयएको य सो भा २१ वटा मोजनाहरु सम्झौता बई कामाधन्वमनको चयणभा यहे को छ ।


फाॉकी ९ मोजनाको भूल्माङ्कन बई आशम प्रकाजशत बएको य ५ मोजनाको सूचना

प्रकाजशत बएको छ ।


आ व २०७६/७७ भा उऩबोक्ता सलभलत भापधत सॊ चालरत र्वलबन्न साना सडक तथा अन्म

ऩूवाधधाय रगामतका कुर १५५ मोजनाहरुभा भाघ १५ सम्भ १४० मोजनाहरु सम्ऩन्न बई
पयपायक बएको य १५ मोजनाहरु फाॉकी यहको जानकायी गयाॉउछु ।
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त्मसयी नै भागभा आधारयतभा ८ मोजना ५०/५० को साझेदायीभा २ ६०/४० को

साझेदायीभा ३ तथा ठे क्का फचत फाट फाॉकी यहे को २ गयी कुर १५ मोजना फाॉकी यहे को छ ।


आ व २०७७/७८ भा उऩबोक्ता सलभलत भापधत सॊ चालरत कुर २४८ मोजनाभा १०८

वटा सम्झौता बएको य ६७ मोजनाको लनभाधण सम्ऩन्न य पयपायक बएको छ । मसभा साना
सडक तपधभा कुर ११३ मोजना हरु सॊ चारनभा यहे कोभा ६८ मोजना सम्झौता बएको य ३६
पयपायक बएको छ ।


खानेऩानीभा र्वलनमोजन बएको कुर ५३ मोजनाहरुभा १० मोजना सम्ऩन्न बएको य भठ

भजन्दयभा र्वलनमोजजत २६ मोजनाहरुभा ११ मोजनाको कामध सम्ऩन्न बएको छ ।


मस

आ

व

भा

६०/४०

को

साझेदायीभा

कुर

२१

वटा

मोजना

सॊ चारन

८९१८२३७।- उनासी राख अठाय हजाय दुई सम सै लतस रुऩैमा को साझेदायीको कामधक्रभ
सॊ चारन बएको छ।


मस आ व भा ५०/५० को साझेदायीभा कुर २३ वटा मोजना भा ३४१७३१३।-

चौलतस राख सत्र हजाय तीन सम ते ह्र रुऩैमा को कामधक्रभ सम्झौता बई कामाधन्वमनभा छ ।


चारु आ वभा भागभा आधारयत तथा कामधऩालरकाफाट लनणधम बएका कुर १७ मोजनाहरु

सॊ चारन बएका मोजनाहरु यहे को छ ।


बौलतक ऩूवाधधाय ऺेत्र तपधको प्रगलत तपध कारोऩत्रे २.५ र्क भी ग्राबेर ३ र्कभी ढरान

८०० लभटय रयटे लनङ वार तपध १ र्क भी य ड्रेन १ र्क भी फनेको छ ।


फागभती प्रदे शका भाननीम सयथवती वाटीफाट लसपारयश बएका कुर ४ मोजना सम्झौता

बई कामाधन्वमनभा गएको छ ।


नगयऩालरकाफाट कोलबड -१९ को भहाभायीफाट सङ्क्क्रलभतहरुका रालग घयभै यहे को

अवथथाभा डाक्टयहरुफाट आईशोरे सनभा यहे को अवथथाभा ऩयाभधश से वा लन्शुल्क रुऩभा प्रदान
गरयएको छ ।


मस आवभा भात्रै ५२ वटा ईर्वलडगॊ भापधत ठे क्का आव्हान बएकोभा ४४ वटा

मोजनाहरुको सम्बौता बई सकेको छ ।अन्म सम्झौता प्रकृमाभा यहे का छन् ।
जशऺा मुवा तथा खेरकुद र्वकास शाखा तपध्
ु ायामण नगयऩालरकाफाट जशऺा मुवा तथा खेरकुद र्वकास शाखाभा कुर
मस चाॉगन
३,२८,७०,०००।-तीन कयोड अठाईस राख सत्तयी हजाय र्वलनमोजन बएकोभा हार सम्भ
१८४६०४५।- खचध बएको छ ।मो कुर ५.६० प्रलतशत र्वत्तीम प्रगलत हो ।

कोलबड -१९

काकायणफाट अऩेजऺत उऩरजब्ध हालसर गनध च ुनौती यहे को य फाॉकी शैजऺक उऩरजब्ध हालसर
गनधका रालग आगाभी कामधमोजना लनभाधण गयी अजघ फर्ढने जानकायी गयाॉउछु ।
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नगयऩालरका लबत्र सञ्चारनभा यहे का सफै साभुदार्मक तथा सॉथथागत र्वद्यारमहरुभा

थवाथ्म सुयऺाका रालग अत्मावश्मक थवाथ्म साम्रगी-सजजधकर भाथक, थमालनटाईजय, साफुन आदद
तथा र्वद्यारमहरुको भुख्मरुऩभा प्रमोग हुने सॊ यचनाहरु लडस्ईन्पेक्ट गयी र्वद्यारमहरु सॊ चारन
गयी प्रत्मऺरुऩभा र्वद्याथीहरुको लसकाई र्क्रमाकराऩ अजघ फढे को छ ।


कऺा ६ बन्दा भालथको छात्राहरुको रालग गुणथतयीम थमालनटयी प्माड उऩरब्ध गयाईएको

छ ।




फचत खाता छोयीको सुयऺा जीवन बयीको कामधक्रभ सॊ चारनभा ल्माएको छ ।
मुवा प्रलतबा प्रष्पुटन कामधक्रभ सम्ऩन्न बएको छ ।
ते श्रो त्रैभालसक ऩरयऺा सम्ऩन्न बएको छ ।
थवाथ्म तपध

नगयऩालरकाफाट थवाथथमभा र्वलनमोजजत कुर ३,३५,००,०००।– तीन कयोड ऩैजत्तस राखभा
भाघ १५ सम्भभा

कुर १७,९४,९६३।- खचध बएको छ । मो र्वलनमोजजत फजेटको कुर

५.३० प्रलतशत यहको छ ।


ु ायामण नगयऩालरकारे वडा नॊ ४ को हुजचढुॊ गाभा
चाॉगन

लभलत २०७७/०८/२८ फाट

ु ायामण अथऩतार सञ्चारन गये को छ । मसभा चाॉगन
ु ायामण
१५ फेड को सुर्वधा सर्हतको चाॉगन
नगयऩालरकारे आफ्नै श्रोतभा एक जना भेलडकर सुऩरयटे न्डे न्ट, २ जना भेलडकर अलधकृत, १
जना ये लडमोग्रापय, १ जना ल्माफ अलसथटे न्ट य दुई जना थटाप नसध कयायभा लरई अथऩतार फाट
सेवा सुचारु गये को जानकायी गयाउदछु ।


कोयोना योकथाभ तथा न्मुनीकयणका रालग प्रत्मेक ददनको डाटा नगयऩालरकारे अऩडे ट

गरययहेको य सङक्रलभतहरुको कन्टाक्ट ट्रेलसङ तथा र्ऩ लस आय ऩरयऺण गरययहे को छ ।
ु ायामण नगयऩालरकाभा कुर ८३०
चाॉगन

सङक्रलभत बएकोभा भाघ १२ गते सम्भ ८१२ जना

लनको बईसकेका य १० जना सर्क्रम सङ्क्क्रलभत यहे को य

१० जनाको भृत्मु बएको जानकायी

गयाॉउदछु ।


कोयोना योकथाभ तथा लनमन्त्रणका रालग र्ऩर्ऩई, सजजधकर भाथक, थमालनटाईजयहरु

नगयऩालरकाका सफै कामाधरमहरुभा थवाथ्म चौकीहरुभा र्वद्यारमहरुभा र्वलबन्न सॊ घ सॉथथाहरु
तथा नगयऩालरकाका तालरभ गोष्ठीहरुभा र्वतयण गरयएको छ ।


नगयऩालरकाको थवाथ्म चौकी, प्राथलभक थवाथ्म केन्र भा आवश्मक हये क खारका

आवश्मक औषलध खरयद गरयएको य मसभा र्वलनमोजजत

रु ५० राखभा १,४३,०६७।– एक

राख लत्रचालरस हजाय सठसठ्ठी रुऩैमा खचध बएको छ ।
प्रशासन, भर्हरा फारफालरका ज्मेष्ठ नागरयक तपध
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भर्हरा फारफालरका तथा ज्मेष्ठ नागरयकको शाखाभा चारु आ.वको

रालग कूर

र्वलनमोजजत फजेट १,६०,३०,०००।०० भा हार सम्भ ४,८०,०००।- खचध बएको छ ।


उऩप्रभुख सॉग उद्यभशीरता कामधक्रभको सूचना प्रकाजशत बई कामध अजघ फढे को जानकायी

गयाॉउछु ।


भर्हरा र्वकास तपध रैर्िक र्हॊ सा सम्फजन्ध ३ तीन ददने तालरभ कामधक्रभ ३ वटा वडाभा

सञ्चारन बएको छ। प्रजनन् थवाथ्म कामधक्रभ वडा नॊ ६ भा सॊ चारन बएको छ ।


फारफालरका रजऺत रगामत अन्म कामधक्रभ सॊ चारनको क्रभभा यहे को सभेत जानकायी

गयाॉउछु ।


ु ायामण नगयऩालरकाफाट हारसम्भ १६६ वटा अऩािता ऩरयचम ऩत्र र्वतयण बएको
चाॉगन

छ। २०७७ /७८ भा कुर ६४ वटा अऩाॊगता ऩरयचमऩत्र र्वतयण गये को छ। मसभा कुर
भर्हरा ३४ य ऩुरुष ३० जना यहेका छन्। क वगधको ऩरयचम ऩत्र प्राप्त गने ३१, ख वगधको
२८, ग वगधको ३ य घ वगधको १ यहेको छ ।


त्मसयी नै मस नगयऩालरकाभा हारसम्भ ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचमऩत्र ऩाउने भर्हरा ५०७ य

ऩुरुष ६१० गयी कुर १११७ जना यहेका छन्।


सॉथथा दताध तपध खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलत कुर ९ वटा, टोर र्वकास सलभलत १४ वटा

य अन्म साभाजजक सॉथथा ९ वटा दताध बएको छ।


कोलबड -१९ को भहाभायीका कायण फेयोजगाय तथा आलथधक अवथथा कभजोय बएका

५५० जनाराई याहत साम्रगी फार र्वकास सभाज रागमतका सॉथथाको सहमोगभा र्वतयण
गरयएको छ ।


अऩाॊगता ऩरयचमऩत्र लसपारयश सलभलत फैठक २ दुई ऩटक फसी सोराई अझ व्मवजथथत

फनाईएको छ ।
साभाजजक सुयऺा तपध
मस नगयऩालरकाभा साभाजजक सुयऺाभा १२ कयोड ६० राख र्वलनमोजन बएकोभा ३६७७
जनाराई हार सम्भ ऩर्हरो र्कथता ४,१९,७२,१३९।- र्वतयण बएको छ ।


ु ानी गरयएको
दोश्रो र्कथता र्वतयणका रालग राबग्राहीको बत्ता सुर्वधा फैंक भापधत बक्त

छ।


साभाजजक सुयऺाभा फैंक सॉग बएको सम्झौता फभोजजभ वडाका राबग्राहीहरुको खाता

ु ाई सलभलत गठन हुने प्रकृमाभा यहे को छ ।
खोल्ने कामध अजघ फढे को य वडा थतयीम गुनासो सुनव


नगयऩालरकाभा कुर ३५७५ दताध बएका लनवेदन हरु य चरानीको सॉख्मा ३९५५ यहे को

छ । घटना दताध र्ववयण तपध मस नगयऩालरकाभा मस आ व भा कुर
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१४०० घटना दताध

बएका य सो भध्मे जन्भ दताध ८७२, भृत्मु दताध २३९, सम्फन्ध र्वच्छे द ८ , र्ववाह दताध २२७
य

फसाई सयाई ११५ घटना

दताध बएको छ ।
न्मार्मक सलभलत तपधभा

ु ाईको क्रभभा २२
मस आलथधक वषधभा कुर ३८ वटा लनवेदनहरु दताध बएका छन् जसभा सुनव
वटा, १ कायफार्हका रालग अदारत ऩठाईएको , ताभेरीभा १० य पसोट बएको ५ यहे को छ।
कानुन लनभाधण तपध
मस नगयऩालरकाफाट तऩशीर फभोजजभका कामधर्वलध लनभाधण बएका छन् ।


भेमय उद्यभशीरता र्वकास कामधक्रभ सञ्चारन सम्फन्धी कामधर्वलध -२०७७



सहुलरमतऩूण ध कजाध ब्माज अनुदान सम्फन्धी कामधर्वलध-२०७७



फचत खाता छोयीको सुयऺा जीवनको कामधक्रभ सञ्चारन सम्फन्धी कामधर्वलध-२०७७



रै र्िक र्हॊ सा लनवायण कोष सञ्चारन कामधर्वलध-२०७७



थवाथ्म फीभा सम्फन्धी कामधर्वलध-२०७७



कयायभा प्रार्वलधक कभधचायी व्मवथथाऩन गने सम्फन्धी कामधर्वलध-२०७७



घय घडेयी सम्माउने तथा काॉचो ईट्टा भाटो ओसाय ऩोसाय कामधराई व्मवजथथत गने

कामधर्वलध- २०७७


आऩतकारीन फार उद्धाय कोष सञ्चारन कामधर्वलध -२०७७



ु ायामण नगयऩालरका नगयथतयीम मातामात गुरुमोजना-२०७७
चाॉगन
त्मसैगरय आठौँ नगयसबाफाट तऩजशर फभोजजभको कानूनहरु ऩारयत बएका छन्


र्वबूषण ऩदक, ऩुयथकाय तथा सम्भान सम्फन्धभा कानूनी व्मवथथा गनध फनेको ऐन २०७७
सम्फन्धभा ।



जशऺा ऐन २०७४ राई सॊ शोधन गनध फनेको ऐन २०७७ ।



खलनज ऩदाथधको सॊ यऺण उऩमोग तथा व्मवथथाऩन ऐन २०७७ ।



ु ायामण नगयऩालरका खानेऩानी व्मवथथाऩन फोडध सम्फन्धी ऐन २०७७
चाॉगन



ु ायामण नगयऩालरका बूउऩमोग तथा बूलभ व्मवथथाऩन ऐन २०७७
चाॉगन



खानेऩानी भहशू र लनधाधयण आमोग सम्फन्धी व्मवथथा गनध फनेको ऐन २०७७



नेऩार ईजन्जलनमरयगॊ करेज सॊ चारन कामधर्वलध ऐन २०७७



वातावयण सॊ यऺण तथा व्मवथथाऩन ऐन २०७७
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जजन्सी तपध्
मस नगयऩालरका अन्तगधतका वडा कामाधरमहरु कुर १० वटा ऩक्की बवनहरु यहे को डोजय १
थान र्टऩय २ थान थकयर्ऩमो- ५ थान भोटयसाईकर -१३ य थकुटय ३ थान यहे को छ ।
ऩशुऩॊऺी र्वकास तपध्
नगयऩालरकाफाट ऩशुऩॊऺी प्रफधद्धनका रालग र्वलनमोजजत कुर ७६,६२,०००।–

छमत्तय राख

फैसठ्ठी हजाय भा हारसम्भ ८,२८,२५२।- खचध बएको छ । मो र्वलनमोजजत फजेटको कुर
१०.८ प्रलतशत यहको छ ।


प्रधानभत्री कृर्ष आधुलनर्ककयण ऩरयमोजना

अन्तगधत ऩशुऩॊन्छी प्रवधधन कामधक्रभय

फाख्रा

श्रोत लफकास कामधक्रभका रालग ऩकेट ऺेत्र लनधाधयणका रालग सूचना प्रकाशन हुने क्रभभा यहे को
छ ।


हारसम्भ सॊ चारन बएका कामधक्रभहरुभा कुर ४,७४२ जना कृषक राबाजन्वत बएका

छन् ।
कृर्ष तथा ऩशु र्वकास तपध्


कृर्ष

र्वकास

तपध

मस

नगयऩालरकाफाट

कुर

एक

कयोड

सन्तानब्फे

राख

१,९७,००,०००।- र्वलनमोजन बएकोभा हार सम्भ १५,०९,७८०।- खचध बएको छ जुन कुर
र्वलनमोजजत फजेटको ७.६६।- प्रलतशत र्वत्तीम प्रगलत हो ।सो भा कुर २० मोजना तथा
कामधक्रभ यहे को लथमो । ऩर्हरो चौभालसकभा कुर ५ कामधक्रभ सम्ऩन्न हुने चयणभा य फाॉकी
कामधक्रभ सॊ चारन हुने क्रभभा यहे को छ ।


हारसम्भ कृषकहरु तथा कृषक सभुहहरुराई उन्नत खाद्यान्न फीउ र्वतयण ५०

प्रलतशतको अनुदानभा कुर ५ टन गहुॉ य तोयी ५०० के जी र्वतयण गरयएको र्वतयण गरयएको
छ सो भा र्वलनमोजजत कुर सात राख ऩचास हजाय खचध बएको छ । मसफाट कुर ३५००
जना राबाजन्वत बएका छन् ।
सूचना प्रर्वलध तपध्
सुचना प्रर्वलध ऺेत्रभा चारु आ.वको रालग कूर र्वलनमोजजत फजेट १,६२,००,०००।००
भा हार सम्भ २७,९६,४७२।- खचध बएको छ जुन कुर र्वलनमोजजत फजेटको १७.२६
प्रलतशत प्रगलत हो । मस शाखाभा तम गरयएका कुर १३ वटा कामधक्रभहरुभा ४ वटा कामधक्रभ
सम्ऩन्न बएका छन्।मसभा सभुदामभा ईन्टयनेट सेवा र्वथताय वडा कामाधरमहरुभा लडजजटर सूचना
ऩाटी जजन्सी व्मवथथाऩन प्रणारी य एकीकृत सुचना प्रणारी यहे को छ ।
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नगयऩालरका

थतयीम

डाटा

सेन्टय

थथाऩना

वडा

कामाधरमहरुभा

लसलसर्टबी

जडान

नगयऩालरकाको ओऩन जज आ ई एस घय नक्शाको ऩुयाना पाईरहरुको लडजजटर गने कामध
ु ायामण भजन्दयभा वाईपाई से वा को कामध सॊ चारन
नगयऩालरकाको लडजजटर प्रोपाईर तथा चाॉगन
भा यहेको छ ।
आमुव
ध द
े शाखा तपध्
ु ायामण नगयऩालरकाफाट आमुव
मस चाॉगन
ध ेद शाखाभा कुर १२,४५,०००।-फाह्र कयोड
ऩैतालरस राख

र्वलनमोजन बएकोभा हार सम्भ ४९६०७८।-

खचध बएको छ ।मो कुर

३९.८५ प्रलतशत र्वत्तीम प्रगलत हो । आमुव
ध ेदको रालग औषधारमभा आवश्मक औषलध रु
४,९६,०७८ को औषलध खरयद गरयएको छ ।
सहकायी प्रवधद्धन तपध्


ु ायामण नगयऩालरकाको अलधकाय ऺेत्र लबत्र यहे का कुर १२२ सहकायी सॉथथाहरुको
चाॉगन

त्माङ्क तथा पामर व्मवजथथत गरयएको छ ।


सहकायी

सॉथथाहरुको

रेखाऩरयऺण

नगयऩालरकाफाट थवीकृलत लरएको

गनधका

रालग

कुर

८२

सहकायीरे

मस

य ५३ सहकायीरे सो फभोजजभ साधायण सबाको प्रलतवेदन

फुझाएको छ । मस आ व भा कुर ५ वटा सहकायी सॉथथाहरुको कामधऺेत्र थऩ गरयएको ३
सहकायी सॉथथाराई सेवा केन्र खोल्न अनुभलत प्रदान गरयएकव तथा अन्मराई सभेत आफ्नो
र्ववयण अध्मावलधक गयाउन जानकायी गयाईएको छ ।
उद्यभशीरता र्वकास कामधक्रभ तथा गरयफी लनवायणका रालग सीऩर्वकास कामधक्रभ तपध


मस नगयऩालरकाको भेमय उद्यभशीरता र्वकास कामधक्रभभा आवद्ध हुनका रालग १३००

आवेदन बएकोभा कुर १०१२ आवेदनको कागजात ऩुया बएको य सो फभोजजभ १०१२
जनाराई अलबभुखीकयण गनध य ६०० जनाराई सीऩ र्वकास तालरभ ददनका रालग यार्ष्डम मुवा
ु ायामण नगयऩालरका फीच सम्झौता बै कामध शुरु बएको छ ।
ऩरयषद् तथा चाॉगन
र्वऩद् व्मवथथाऩन तपध्


मस आ.वभा नगयऩालरकाको र्वऩद् जोजखभ न्मू लनकयणको रालगभनसुनका कायण २४८

घयधुयी प्रबार्वत बएकोभा ५०/५० को साझेदायीभा सम्फजन्धत वडा कामाधरमफाट लसपारयस बई
आएकोभा हार सम्भ ६८ ऩरयवायको जोजखभ र्वश्लेषण गरय प्राथलभकताको आधायभा २३
घयधुयीहरुराई सकॊटासन्न ऩरयवायको रुऩभा लसपारयस गरयएको छ । लसपारयस बएका भध्मे ९
वटा मोजना सम्झौता बई घय ऩरयवाय सॊ यऺणका रालग मोजना सञ्चारन गरयएको छ ।
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घयनक्सा तथा ऩूणलध नभाधण


ऩून लनभाधण तपध कुर ११,०८० भा हार सम्भ १०,१०७ राबग्रार्हरे ऩर्हरो र्कथता

प्राप्त गयी सम्झौता गये का छन् । दोश्रो र्कथता प्राप्त गने को सॊ ख्मा ५,१०८ य तेश्रो र्कथता प्राप्त
गनेको सॊ ख्मा ४,९९६ छ। प्रफरीकयणभा यहे का कुर १९५ राबग्रार्ह छन् जसभा १२५ रे
ऩर्हरो य १ जनारे दोश्रो र्कथताको यकभ ऩाएका छन्।


ऩूणध लनभाधण तपधफाट कुर ४,९९६ भध्मे २,८६० जनारे लनभाधण सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र ऩराप्त

गये का छन् । ब ुकम्ऩ रगतै घय लनभाधण गये को व्मजक्तहरुको र्कथता लसपारयशका रालग कुर
२०३ जनाको छु ट्टै भाऩदण्ड फनाई लसपारयस गरयएको छ ।


ु ायामण नगयऩालरकारे आ व २०७७/७८ भा अनराईन घय नक्सा ईलफऩीस
चाॉगन

ऩूण ध

रुऩभा रागु गये को छ ।मस आ व भा कुर दताध अनराईन भापधत ९३८ बएको छ । जसभा
लडऩीसी ७६४ वटा थवीकृत गरयएको घय नक्सा ऩास बएको ५२६ बवन लनभाधण सम्ऩन्न ६६
वटा, बवन अलबरे जखकयण ४५ वटा बवनहरु यहेका छन्।


अनराईन फाहेकका बवन लनभाधण ईजाजत ४१९ फटा जायी गरयएको छ, मसभा

वडा नॊ

१ भा १६, २ भा ६७, ३ भा ३१, ४ भा ४४, ५ भा ६०, ६ भा २३, ७ भा ३५, ८
भा ५० य ९ भा ९३ यहेको छ ।
ऩूण ध सयसपाई तथा वास तपध्
नगयऩालरकाको ऩूणध सयसपाई मोजना कामाधन्वमनका रालग ग्वोफर थमालनटे सन पन्ड तथा मु एन
ह्यालफट्याटसॉगको सम्झौता अवलध सर्कएको य थऩ सम्झौताका रालग नगयऩालरकाफाट आग्रह गयी
ऩठाईएको छ । धन्मफाद
गत आ व २०७६।०७७ सम्भ फाॉकी ऩेश्की
जम्भा
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