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च�गुनारायण नगरपा�लका

१० औ � नगरसभा ला�ग पेश हुने �गती स�म�ा

आदरणीय सभा���ू, नगरसभाका स�ूण� सद��ूह�, च�गुनारायण नगरपा�लकाको यो ग�रमामय दश� नगरसभा

बैठकमा उप��त स�ुण� महानुभावह�मा हा�द�क नम�ार एवं �ागत गद�छु ।

संघीय लोकता��क गणत� नेपाल �ापना लगायत नेपालको राजनी�तक प�रवत�नको आ�ोलनका �व�भ�

कालख�मा आ�नो अमू� जीवन उ�ग� गनु�हुने �ात अ�ात शहीदह���त भावपूण� ��ा�ली अप�ण गद�छु ।

को�भड–१९ को महामार�बाट जीवन गुमाउने सबै��त ��ासुमन �� गद�छु । साथै नेपालमा भएका राजनी�तक

प�रवत�नका �व�भ� आ�ोलनमा घाइते हुनुभएका यो�ाह�को �श� �ा�लाभको कामना गद्�छु । कोरोना भाइरस

सं��मत सबैमा �श� �ा�लाभको कामना गद� आगामी �दनमा �ा� सुर�ाका मापद�ह�को पालनामा �वशेष

सचेत रहन आम नाग�रकह�मा हा�द�क अनुरोध गद�छु ।

�ानीय तहको �नव�चनमाफ� त् हामी �नव��चत जन��त�न�धह� काय�कालको उ�राध�मा आईपुगेका छा� ।यस अव�धमा

को�भड-१९ को संकटपूण� र असहज प�र���तको सामना समेत हामीले गय� । क�ठन प�र��तीका बाबजुद प�न

जनता��तको उ�रदा�य�लाई ईमा�ार� र �न�ापूव�क �नव�ह गन� �य� गन� �ममा �वकास �नम�ण लगायत

जनजी�वकाको स�ोधन गन�  सवालमा मह�पूण� काय� गन� हामी सफल भएको ठानेका छ� ।

हामीले अंगीकार गरेको कृिष, पय�टन र सामा�जक पूव�धार च�गुनारायणको मूल आधार समेतको दरू�ि�मा आधा�रत

रही चालू आ.व.मा �व�भ� काय��मह� स�ालन भइरहेका छन् । यस आ वको प�हलो चौमा�सक अव�धमा मु��पमा

गत आ वमा संचालन ग�रएका काय��मह�को वािष�क स�म�ा, साव�जा�नक सुनुवाई, तथा यस आ वको काय� योजना

�नम�ण ज�ा मह�पूण� काय�ह� स�� ग�रसकेका छ� । यसै स�भ�मा चालु आ.वमा हालस� संचा�लत योजना तथा

काय��मह�को अध�वािष�क समी�ा यस ग�रमामय सभामा ��ुत गन� अनुम�त चाह�ु ।

आय एवं �य �ववरण

आदरणीय महानुभावह�, यस आ�थ�क वष�का ला�ग च�गुनारायण नगरपा�लकाको बजेट कुल १ अब� ९० करोड ६४ लाख

८४ हजार २५४ �पैया �व�नयोजन भई २८ करोड ८४ लाख ५ हजार आ��रक राज� संकलन गन� ल� �लएकोमा

२०७८ पुस १३ गतेस� � ६,९६,४७,७९७।– ( छ करोड छयान�े लाख सतचालीस हजार सात सय स�ान�े ) संकलन

भएको छ । यो कुल राज�  संकलन ल�को २४.१५ ��तशत हुन आउँछ । �सै गर� संघीय सरकार समा�नकरण



अनुदान माफ� त �ा� हुने रकम � १७,४५,००,०००।– म�े हालस� � ८,७२,५०,०००।– �ा� भएको छ । संघीय

सरकार शशत� अनुदान माफ� त हालस� दईु िक�ा �नकासा रकम � १२,६०,७५,०००।– �ा� भईसकेको छ । बागमती

�देश सरकार समानीकरण अनुदान माफ� त � ७६,०८,५००।– र शशत� अनुदान चालु/पुँ�जगत तफ� � २,७०,८९,५००।–

�ा� भएको छ । संघीय सरकार राज� ब�डफ�ड मू� अ�भवृ�ी कर र अ�शु� वापत का�त�क म�हनास�को �

२,४०,४५,५७३।– �ा� भएको छ भने सवार� साधन कर वापत बागमती �देश सरकारबाट का�त�क मसा�स�को �

२,७८,८६,५१२।– रकम �ा� भईसकेको छ । यस स��ी �व�ृत �ववरण अनुसूचीमा रहेको �होरा अवगत गराउन

चाह�ु । हाल को�भड–१९ को असर कम भएता प�न पय�टक �वेश शु� उठ्न नसकेको अव�ा रहेको छ । य�िप

आगामी �दनमा �ापार �वसाय चलायमान भइ अपे�ाकृत राज� संकलन हुने संभावना बढ्दै गएको छ ।

नगरपा�लकाबाट बा�ह�रने क�ा पानी तथा शु� पानी र माटो, प�गो माटो र क�चो इ�ा तथा खेलकुद मैदानको ठे�ाबाट

यस आ�थ�क वष�मा ल� अनुसारको राज� संकलन हुने अनुमान छ ।

दो�ो �ैमा�सकको क�रब अ�मा आईपु�ा यस नगरपा�लकाको कुल खच� रकम � ४२,२०,९७,७३१।– रहेको छ जुन

कुल �व�नयो�जत बजेटको २२.०६ ��तशत हो । जसमा चालु खच� � २२,५६,८८,०८१।– अथ�त ३१।५५ ��तशत रहेको छ

भने पुँ�जगत खच� � १९,६४,०९,६५०।– रहेको छ। यो पूँ�जगत तफ�  �व�नयो�जत बजेटको १६.३९ ��तशत हो ।

१. मेयर उ�म�शलता �वकास तथा �धानम�ी रोजगार काय��म  :

यस नगरपा�लकाको गौरबको आयोजनाको �पमा रहेको मेयर उ�म�शलता �वकास काय��म माफ� त छनौट भई

हालस� SYB/GYB स��ी ७ �दने ता�लम �ा� गरेका स�ा�वत उ�मीह� म�े ७३ जनाले सहु�लयतपूण� कज� �ा�

ग�रसकेका छन् भने २७ जना कज� �ा�ीको अ��म चरणमा रहेका छन् । हालस� कज� �ा� गन� उ�मीह�ले �नय�मत

�पमा िक�ा बुझाएको जानकार� �ा� भएको छ । यसका साथै गत वष� छनौट भएका सबै वडा का उ�मीलाई

सहु�लयतपूण� कज� �वाह सहजीकरणका ला�ग अ�भमूखीकरण काय��म स�� ग�रयो । सहु�लयतपूण� कज� �वाहको

ला�ग फाइल पेश भएका उ�मीको �वसायह�को �लगत अनुगमन काय��म काय� संचालनमा रहेको छ। यस आ�थ�क

वष�मा थप ६० जना लाई उ�म�शलता र �व��य सा�रता काय��म संचालनमा रहेको छ । उज� �व��न तफ� नगरकोटमा

सामुदा�यक वन उपभो�ा स�म�तका १५ सद�ह� ला�ग बयोमास ��केट बनाउने शैदा��क र �वहा�रक ता�लम �दान

ग�रएको छ ।

�धानम�ी रोजगार काय��म काय��यन अ�ग�त आ व २०७८।७९ मा ९ वटै वडा काय�लयह� माफ� त �ा� भएका

८१४ बेरोजगार ��� EMIS मा सू�चकरण र �ाथ�मक�करणको काय� स�� भएको छ । सूचीकृत बेरोजगारह� म�े

�ाथ�मक�करणका आधारमा छनौट भएका १०७ जना ��मकह�लाई ४ वटा वडामा  (४, ६, ७ र ९) वडा�र�य



अ�भमु�खकरण, काय��ल सुर�ा साम�ी �वतरण र लाभ�ाही प�रचयप� �वतरण ग�र काममा खटाइएको छ साथै वडा नं

१, २, ३, ५ र ८ वडाह�मा �मागत �पमा काय��म संचालन ग�रने �होरा अवगत गराउन चाह�ु ।

�सैगर� नेपाल पय�टन बोड�को साझेदार�मा �ज�वकोपाज�न पुनउ��ानकाे ला�ग �दगो पय�टन प�रयोजना माफ� त

च�गुनारायण नगरपा�लकाको वडा नं ६ मा मुहानपोखर�- खोलेखेत- गडगडे -नगरकोट पय�टिकय पदमाग� �नम�ण ग�र

को�भड महामार�बाट �भा�वत ३१० जना नगरबासीह�लाई क�ीमा २० दे�ख ७४ �दन स�को रोजगार� उपल� गराई

आ�थ�क राहत �दान ग�रएको छ । यसबाट च�गुनारायण नगरपा�लकाले थप के�ह �ाकृ�तक पय�टक�य ग�� �ा�

भएको छ ।

ग�रबी �नवारण ला�ग लघु उ�म �वकास काय��म माफ� त १२ जना म�हलाह�लाई ५ �दने आधारभूत साबुन बनाउने

ता�लम, १८ जना म�हलाह�लाई अचार बनाउने ता�लम, १६ जनालाई ५ �दने आधारभूत साबुन बनाउने ता�लम संचालन

भईसकेको छ । २० जनाको ला�ग उ�म�शलता �वकास ता�लम �दान ग�रएको छ ।

२.भौ�तक पूव�धार �वकास तफ�  :

उप��त नगरसभा सद� �ूह�, यस आ�थ�क वष�को ला�ग भौ�तक पूव�धार �वकास अ�ग�त कूल ४८६ वटा योजना

रहेकोमा १५७ वटा योजना गत आ�थ�क वष�बाट दा�य� सरेका आएका छन् । यससँगै यस आ�थ�क वष�को ला�ग

च�गुनारायण नगरपा�लकाको भौ�तक पूव�धार �वकासका योजना ६४३ कायम भएका छन् । यस आ�थ�क वष�मा २० लाख

भ�ा बढ�का ३९ वटा योजनाह�को ठे�ा आ�ान हुनुपन�मा २३ वटा योजनाको ठे�ा स�झौता भएका छन् । १४ वटा

योजनाको आशय �का�शत छन्, २ वटा योजनाह� मू�ाकंनमा रहेका छन् भने ४ वटा योजनाको सूचना �का�शत

भईसकेका छ ।    ६०४ योजनाह� उपभो�ा स�म�त माफ� त संचालन गनु�पन�मा १५६ उपभो�ा स�म�तह�सँग योजना

स�झौता भएका छन् । गत आ�थ�क वष� एवं यस आ�थ�क वष�का ४९ वटा योजना काय�स�� भएका छन् ।

भौ�तक पूव�धार �वकास तफ� १.६२ िक.�म सडक कालोप�े भएका छन्, ७५० �म सडक ढलान भएका छन्, ५ वटा

खानेपानी योजना स�� भएका छन् । च�गुनारायण नगरपा�लकाको �शासक�य भवन �त� स��ा उ�ुुख भई २८%

�गती हा�सल भई सकेको छ ।

३.�श�ा युवा तथा खेलकुद

को�भड-१९ को �व��ापी �भावका कारणले उ�� �वषम प�र��तीलाई म�नजर गद� �व�ालयह�मा �सकाई

सह�जकरणका ला�ग को�भड-१९ तथा अ� स�वा रोग स��ी सचेतना काय��म स�� भएको छ । यसैगर�

नगरपा�लका �े��भ� �व�ालय उमेर समूहका सबै बालबा�लकाह�लाई अ�नवाय� �व�ालयमा भन� गराई गुण�र�य

�श�ा �दान गन� काय�लाई �नर�रता �दन बैक��क �सकाई सहजीकरण काय��म स�� भईसकेको छ । सवै

सामुदा�यक �व�ालयह�को पर��ामा एक�पता कायम गन� गर� गुण�र�य पर��ा स�ालन गन� हेतुले �व�ालयका



�श�कह�लाई ��प� �नम�ण स��ी ता�लम संचालन ग�रएको छ। यस नगरपा�लकाको सम� शै��क गुण�र सुधार

गन� सूचना ��व�धको �योग माफ� त सामुदा�यक र संथागत �व�ालयह�को एिककृत �व�ालय �व�ापन सूचना �णाली

(Integrated Education Management Information System) स��ी �व�भ� ता�लमह� स�ालन भएको छ

।�सैगर� द� डा�र / इ���नयरको अभावमा �ा� र �ा�व�धक जनश�� उ�ादनको �े�मा टेवा पुयाउने उ�े�ले

छा�वृ�ी �वतरण स��ी काय��व�ध पा�रत भईसकेको प�रवेशमा नगर�भ�का सामुदा�यक तथा स�ागत �व�ालयमा

अ�यन गन� ग�रब, �वप� तथा असहाय जेहेनदार �व�ाथ�को उ� �श�ा अ�यनको लागी छा�वृ�ी काय��म लागु

ग�रएको छ ।जसबाट ��त वष� ९ जना �व�ाथ�लाई ई���नय�र�मा छा�वृ�� तथा २ जनालाई MBBS अ�यन गन�

�व�ाथ� छनौट गन� तथा �नजह�को अ�यन अवधीभर ला�े आं�शक/पुण� शै��क शु�को �व�ा गर� छा�वृ�� �दान

गन� उ�े�का साथ छा�वृ�� काय��म स�ालन काय��यन काय��व�ध, २०७८ जार� भई सकेको छ । छा�वृ��को ला�ग

�व�ाथ�को छनौटका �न�� सूचना �काशनको तयार�मा रहको छ ।�सैगर� यस आ वको �थम चौमा�सकमा

नगर�र�य ��तभाको खोजी काय��म स�� भएको छ । �व�ालयह�का सम�ा प�हचान स�हत प�हचान भएका

सम�ाह�को �नराकरणका ला�ग सरोकारवालह�सँग �नर�र बैठक छलफल काय� भईरहेको छ । �ब�ाथ�ह�को

अ�त�र� ि�याकलाप �वकास अ�रगत क�वता लेखन ��तयो�गता,�व�ाथ� उ�ेरणा काय��म, बाल �वकास

सहजकत�ह�को �मता अ�भवृ�� ता�लम स�� भएको छ । अं�ेजी मा�मबाट �श�ण �सकाई ि�याकलाप, �च�कला

��तयो�गता, �व�भ� �वषयमा खोज तथा अनुस�ान काय� स�� भएको छ । नगर उप-�मुख �ूको अ�भभावक�मा

सामुदा�यक / सं�ागत �व�ालयह�बाट �धाना�ापकह�को सहभा�गतामा रा�� ीय �रमा उ�ृ� ठह�रएका सुदरु

प��मका �व�ालयह�को अवलोकन �मण गर� असल अ�ासह�लाई यस नगरपा�लकाका �व�ालयह�मा अनुकरण

गन� गराउने उ�े�का साथ शै��क अवलोकन �मण काय��म स�� भएको छ । बचत खाता छोर�को सुर�ा �जवन

भर�को काय��मको चालु आ.व. को रकम �नकासा अ��म चरणमा रहेको छ । यस काय��मले क�ा १ देखी १२ स�का

सवै छा�ाह�को �नर�र छा�बृ�त �ा��को अ�धकारलाई सु�न��त गन� छ। �श�क गो�ेन �ा�सेक काय��म

काय��यन काय��व�ध, २०७८ �नम�ण गर� उ� काय��ममा ३७ जना �श�कह�लाई स�ान स�हत रकम ह�ा�रण गन�

काय� स�� भएको छ । च�गुनारायण नगरपा�लकाको नगर�र�य प�विष�य शै��क योजना �नम�ण काय� �ार� भएको

छ । यस नगरपा�लकामा रहेका सामुदा�यक �व�ालयह�को �श�क दरव�ी �मलान तथा �व�ापन स��ी काय�

अ��म चरणमा रहेको साथै यो काय� यसै म�हना �भ� स�� हुने �व�ास �लईएको छ  ।

नेपाल ई���न�र� कलेजमा अ�यनरत �ब�ाथ�ह�को ला�ग ए फर आिक� टे�र र �ेस �ागे�जनको एक�दने

काय�शाला, हे�रटेज �ब��� अफ काठमाड� �ाली �वषयमा २ �दने ��श�ण आयोजना ग�रएको छ । कलाइड�ोप

कलेज राउ� पुर�ार �वतरण समारोह स�� भएको छ । आिक� टे�र ई���नय�र� �बषयका �ब�ा�थ�ह�को सात�दने



प��म नेपाल �मण, ४ �दने रसुवा �मण स�� भएको छ। एकाडे�मक �क ए मा शौचालय �नम�ण, पु�ाकालय भवन

�रो�ती, मोडल हल �नम�ण, �सिपयस भवन मम�त स�ार तथा पािक� � �े� सुधार ज�ा पूँजीगत काय�ह� संचालनमा

रहेका छन् भने म�हला छा�ावास भवन मम�त, चमेना गृह अगाडीको पख�ल �नम�ण, �ब �कमा �� फेज लाइन जडान

काय�, कलेजको मूल खानेपानी ट�� मम�त स�ार ज�ा काय�ह� स�� भएका छन् । यस आ�थ�क वष� �भ� B.Arch एवं

BE CIVIL & RURAL नव� सेमे�र न�तजा �का�शत भएको छ ज�ो उ�तण� ��तशत �मश ९५ र ६७ ��तशत रहेको छ

। �व� �व�ालयको र कलेजको �नयमानुसार भन� भएका �व�ाथ�ह� म�े १०% �व�ाथ�ह�लाई छा�वृ�� �दान

ग�रनुका साथै च�गुनारायण नगरपा�लका वडा नं १ दे�ख ४ तथा काठमाड� �ज�ाको मूलपानी र ड�छ� �े�का जेहे�ार

�ब�ाथ�लाई समेत �नशू� अ�यन गराउँदै आईएको छ । साथै कलेजमा ७ �देशको ला�ग १-१ जनाका दरले ७ जना

जेहे�ार �ब�ाथ�ह�लाई �न शू� अ�यन गराउँदै आएको छ। नेपाल ई���नय�र� कलेजको २७ औ� बािष�को�व

काय��म स�� भएको छ । यस आ�थ�क वष�मा नेपाल ई���नय�र� कलेजको खच� �ववरणय यस �कार रहेको छ ।

तलब भ�ा उपदान ६,८५,६८,२८५।००

संचालन खच� १,०६,५६,२१९।००

�व�ाथ� स���त खच� ६८,२१,२११।००

अ� १०,५४,२६७।००

पूँजीगत खच� ४६,४१,०१५।००

�ब� �व�ालय स��ी खच� १,५२,३४,०००।००

४. �ा� �े� :

च�गुनारायण नगरपा�लकाको �मुख �ाथ�मकताको �े�को �पमा रहेको �ा� सेवालाई �भावकार� ढंगले अगाडी

बढाउन चालु आ वमा �ब�भ� काय��मह� रहेको �होरा �व�दतै छ । नगरपा�लका अ�रगतका नगर अ�ताल लगायत

�ब�भ� �ा� सं�ाह� माफ� त �ा� सेवामा नाग�रकह�को सव�सुलभ पहँुच पुय�उन नगरपा�लका हरदम �य�रत

रहेको छ । कोरोना महामार� रोकथाम �नय�ण तथा उपचारमा नगरपा�लकाको �ा�कम�, जन��त�न�ध तथा

कम�चार�ह�को सि�यता रहेको अव�ा छ । यस एिककृत �यास एवं सहयोगको उ� मू�ाकंन गद� रोकथाम �नय�ण

एवं उपचारमा ला�ुहुने स�ूण� महानुभावह�लाई ध�बाद �� गद�छु । यस महामार�बाट नाग�रकह�को सुर�ाका

स�भ�मा �बशेष �ान के��त गद� को�भड १९ �ब��को �ा��न काय��म �त� ग�तमा अ�घ बिढरहेको छ । हाल स�



जनाले ७०९९ जनाले को�भ�स�/ए��जे�नका, ७३३४४ जनाले भेरो�सल ५९४३ जनाले जो�ोन ग�र ८६३८३ जना

नगरबासीका साथै नगर बा�हरको नेपाली नाग�रकह� समेत �ा��नेटेड भएका छन् । आगामी �दनमा च�गुनारायण

नगरपा�लकालाई खोपयु� नगरको �पमा घोषणा गन� ल� �लएको छ ।

च�गुनारायण नगरपा�लका �े�मा �ायी बसोबास गन� प�रवारह�को �ा� �बमा काय��म संचालनमा रहेको छ ।

हालस� नगर�े�मा १२९३ प�रवारह�बाट ५८१२ नगरबासी ५०% अनुदान माफ� त �ा� �बमा काय��ममा सहभा�ग

भईसकेका छन् । यस अव�धमा म�हला �ा� से�वकाह�को अ�यन अवलोकन �मण स�� भएको छ । सुडाल

�ा� चौक�मा �ाथ�मक �ाब �ापना भई काय� शुभार� समेत भईसकेको छ भने ताथली �ा� चौक�मा �ाब

�ापना हुने �कृयामा रहेको छ । नसन� रोग तथा पाठेघर ���नगं �ा�, �व�ालय �ा� �श�ा तथा म�हला �ा�

�यमसे�वका तथा आमा समूहलाई सद�ह�मा �ा� �वहार प�रवत�न स��ी ता�लम स�� भई सकेका छन् ।

�ा� चौक�ह�का ला�ग आव�क अ�ाव�क औषधी ख�रद �कृया अ��म चरणमा रहेको छ । �बप� नाग�रक

सहायता काय��म अ�गत� ३७ �ा�र पिड�त, २८ मुटु रोगी, ७ �मग�ला रोगी एवं २ �ाईनल ई�ु�रका भएका �बप�

नगरबासीह�लाई �सफा�रस ग�रएको छ । नगरपा�लकाको �ा� सेवा पहँुच पुय�उन क�ठन भएका समुदायमा प�रवार

�नयोजन, िकशोर िकशोर� तथा �जनन �ा� काय��म संचालनको ला�ग Roving ANM छनौट ग�र काय� संचालन

भईसकेको छ । मातृ तथा नव �शशु काय��म यथा�स� नर�र संचलान भईरहेको छ । खोप काय��मलाई थप �व��त

एवं िड�जटल अ�भले�खकरणको ला�ग �ा� सेवा �बभागबाट IMU ता�लमा संचालन भईरहेको छ भने नगरपा�लका

Immunization Mobile App प�न �नम�ण ग�ररहेको छ ।

च�गुनारायण अ�तालले �दान गरेको सेवा स��ी �ववरण अनुसूचीमा संल� ग�रएको छ । च�गुनारायण नगर

अ�तालले स�ूण� नगरवासीह�को उपचारमा �नर�र लागी रहेको छ । हाल उपल� सेवाह�मा २४ घ�ा ईमेरजे�ी

सेवा , �ा� �बमाका �बरामीह�को उपचार र औषधी सेवा िड�जटल ए� रे सेवा, �भिडयो ए� रे सेवा, ए�ी रे�वज

�ा��नेशन सेवा, उ��रको �ा� �योगशाला सेवा, २४ औ� घ�ा �सुती सेवा, ३० को�भड �बरामी उपचार सेवा

उपल� गराएको छ । ��ेक बुधबार आँखा एवं नाक कान घ�टीको �वशेष� सेवा उपल� गराउन थालेको छ । मा�थका

उ�े�खत सेवा माफ� त च�गुनारायण अ�तालले � ३ लाख ५३ हजार ५ सय ३१ �पैयाको आ�ानी गरेको छ । को�भड

महामार�का ला�ग आव�क अ��जन उ�ादनको ला�ग �ाट धमाधम जडान भईरहेको छ ।

आयु�वेद सेवा तफ� आयु�वेद सेवालाई �भावकार� बनाई नाग�रकह�को पँहुच बृ�� गन� नगरपा�लका �बभ� काय��मह�

संचालनमा रहेको छ । जस म�े “मेरो �ा�, मेरो �ज�ेवार�” भ�े नारालाई साथ�क तु�ाउन ��ेक म�हनाक २ पटक

ताथलीमा नागर�क आरो� सेवा ���नक संचालनमा रहेको छ । श�रर सु��करण �चिक�ा अ�ग�त �� �जवन



शैली, �नय�मत योग र पूव�कम� सेवालाई �मुख �ाथ�मकताका रा�ख सेवा �वाह भईरहेको छ । सु�ेर� आमाह� ल��त

ग�र मातृ�शशु सुर�ाथ� द�ु वध�क जिडबुिटज� पौि�क औष�धह� �वतरण भईरहेको छ ।जे� नागर�कह�लाई �ा�

�वध�न गन�को ला�ग रसाय�नक एवं रोग ��तरोधा�क �मता वृ�� हुने औष�ध तथा मा�लस तेल �ववरण भईरहेको छ ।

�ा�चत �चिक�ा �णाली, आयुव�दको �ानस�हत जिडबुटी, �� �जवनशैली, योग आ�द समेटेर �व�ालय आयुव�द तथा

योग �श�ा संचालन माघ मसा� �भ� स�� ग�रनेछ ।को�भड �नय�णका ला�ग रोग ��तरोधा�क �मता अ�ववृ��

काय��म स�हत �वराम ज�च, उपचार तथा औष�ध �वतरण स�हतको �बशेष� आयुव�द �ा� �श�वर फा�ुणमा संचालन

ग�रनेछ । सेवा के�को ला�ग अ�ाव�क औष�ध ख�रद काय�को ला�ग दररेट माग भएको छ । दवुाकोट �े�का यथा�स�

आयु�वेद स��ी गाउँघर ���नक संचालनको तयार� अ��म चरणमा रहेको छ ।

५.म�हला, बालबा�लका, �े� नाग�रक, द�लत, आ�दवासी जनजा�त एवं अपा�ता संर�ण :
च�गुनारायण नगरपा�लकाले सामा�जक समावेशीकरण र कमजोर बग�को सश��करण ग�र पहँुच अ�भबृ�� गन� चालु

आ वमा ल��त वग�का �या� काय��मह� संचालन गद� आएको छ ।

जस अ�रगत हाल स� म�हलाह�को �मता अ�भवृ�� ५ वटा आधारभूत ता�लम, समुदायमा आधा�रत मनोसामा�जक

परामश� ता�लम २ वटा, िकशोर�ह�का ला�ग जीवनोपयोगी ता�लम १ वटा संचालन भएका छन् । एकल म�हलाह�को

नगर�र�य स�म�त गठन र �दवसीय काय��म तथा अ�भयान लगायतका काय��मह� स�� भएका छन् ।कूल

�व�नयो�जत रकम �. ४० लाख म�े �. १२ लाख ३ हजार ६५ �पैया मा� खच� भएको छ ।

उप�मुखसँग म�हला उ�म�शलता काय��म : यस अ�रगत मखमली जु�ा बनाउने ता�लम, क��ुटर ता�लम,

आधारभुत म�े�र� ता�लम र एड्भा� म�े�र� ता�लम स�� भइसकेको छ भने �सलाई कटाई ता�लम र बेतब�सको

साम�ी बनाउने ता�लम स�� हुने �ममा रहेका छन् ।

बालमै�ी �ानीय शासनः यस अ�रगत नी�तगत काय��यनका ला�ग अवल�न तथा घोषणा स��ी वडा�र�य

अ�भमुखीकरण, बालमै�ी वडा सहजकत�ह�को �नयु��, बालमै�ी सहजकत�ह�लाई �मता �वकास ��श�ण स��

भएको छ । बालमै�ी �ानीय शासन काय��यन घोषणा र �दगोपनाको ला�ग २६२ वटा बालसमूह गठन भएका छन्, १०

वटा बालस�ाल गठन भएका छन्, सबै वडामा बालमै�ी क� �व�ापन ग�र ३०० साव�जा�नक �लह�मा बालमै�ी

आचारसं�हता, सावधान बोड�, बाल�म �ब�दको प��ेट एवं बोड� रा�े काय� स�� भएको छ । यस काय��ममा �.९८

लाख �पैयामा �व�नयो�जत भएकोमा �. २२ लाख ६८ हजार ७ �पैया मा� खच� भएको छ ।

�े� नाग�रक तफ� : �े� नाग�रक �मलन चौतार� गठन एवं स�ालन काय��व�ध तजू�मा भएको �े� नाग�रक �मलन

चौतार�का ला�ग � १ लाख ह�ा�रण हुने �ममा छ  र अ� काय��म स�ालन हुने �ममा  छन् ।

द�लत उ�ान तथा �वकासका ला�ग लोकसेवा तयार� क�ामा भाग �लन १७ जना सहभागीह�लाई �सफा�रस ग�रएको

र द�लत नाग�रक वडा म�को स�ालन �व�ापन काय��व��ध तजू�मा भएको छ ।



आ�दबासी जनजा�त ल��त काय��मबाट पय�टन �वध�नका ला�ग होम�े ता�लम सु� भएको छ भने अ� काय��मह�

स�ालनको �ममा छन् ।

अपा�ता ल��त काय��म अ�ग�त अ�र��� य अपा�गता स��ी �दवसको अवसरमा अ�भमुखीकरण काय��म

स�ालन भएको तथा स�के�तक भाषा �सकाइ काय��म स�ालनको �ममा रहेको छ । अ� काय��म स�ालनको �ममा

रहेका छन् ।

६. कृिष, पशु �वकास तथा सहकार� �े� :

च�गुनारायण नगरपा�लकाले आ�थ�क वष� २०७८।७९ को ला�ग कृिष �े�मा �व�नयो�जत कूल १ करोड ४४ लाख ८४

हजारमा हालस� ६३ लाख ६३ हजार खच� भएको छ । जस अ�रगत ५० ��तशत अनुदान काय��ममा गहँु �बउ एवं उ�त

तरकार� �म�निकट �वतरण काय��म स�� भएको छ । धान लगायत अ� नगदेवालीको �बउ �वतरण मौसम अनुसार

�वतरण ग�रनेछ । नगरपा�लकाका �व�भ� �ानह�मा आक��क बाली संर�ण तथा बाली उपचार �श�वर र माटो ज�च

काय��म तथा �नशू� जै�वक �बषादी �वतरण काय��म स�� ग�रएको छ । १ �दने �वसा�यक तरकार� खेती स��ी

घु�� ता�लम स�� ग�रएको छ । थप २ पटक य�ा ता�लम संचालन ग�रनेछ । ४५० तरकार� खेती गन� कृषकह�को

ला�ग ५० % अनुदानमा �ा��क �सट �वतरण काय� ग�रएको छ । २७ जना च�गुनारायण नगरपा�लकाका कृषकह�लाई

अ�र �ज�ा कृषक तथा ��व�ध अवलोकन �मण ग�रएको छ । �वसा�यक मौर� पालनलाई �ो�ाहनको ला�ग

यथो�चत ता�लम स�हत २० घार मौर� गोला �वतरण �ि�यामा रहेको छ । कृिष आधु�निककरणको ला�ग ३४ वटा

�ा�र, ८०वटा �बषादी छन� �ेयर �वतरण गन� �ि�यामा रहेको छ । च�गुनारायण नगरपा�लका �भ� रहेका साव�जा�नक

ज�ामा फलफूलको नस�र� �ापना एवं खाधा� बा�ल र बेमौसमी तरकार� बाली उ�ादनको ला�ग युवा रोजगार

काय��म, एिककृत कृषक पाठशाला काय��म �ाथ�मिककरण साथ संचालनको सूचना �काशन भई िफ� छनौट भएका

छ । नगर �े�का १७ कृषकह�ले �व�भ� ब�क माफ� त कृिष �ेिडट काड� �ा� गरेका छन् । पू�ज �गत तफ� कृिष सेवा के�

ख�रपाटीको मम�त स�ार, कृिष सेवा के� ताथली मम�त स�ार, �शत भ�ार क� �नम�णको ला�ग ज�ा छनौट समेत

भई सकेको अव�ा छ । ४१ वटा कृिष सहकार�ह�लाई अनुदानको रासय�नक मल �वतरणको ला�ग छनौट भई मल

�बतरण भई रहेको छ । ५० ��तशत अनुदानमा कृिष चुन �वतरण �ि�यामा रहेको छ । �ाज र कु�रलो नस�र� �ापना

तथा �नशू� बेन� �बतरण काय��म संचालनमा रहेको छ ।

पशु �वकास तफ� पशु त�ाकं संकलन काय� संचालनमा रहेको के�ह �दन�भ�ै नगर�े�मा रहेका पशु �वसायको िड�जटल

अ�भले�खकरण �ा� हुने दे�ख� । चालु आ वमा पशु न� सुधार सेवा अ�गत १६७४ गाई १७ भ�सी ४६ बा�ा ग�र ज�ा

१८१७ पशुह�मा कृि�म गभ�धान काय�को ला�ग नाईट� ोन �व�ापन ग�रएको छ । पशु �ा� सेवा अ�रगत औषधी



ख�रदको ला�ग �थम चौमा�सकमा �व�नयो�जत रकमबाट औषधी ख�रद गर� सेवा के�ह�मा माफ� त �वतरण काय�

भईरहेको छ । नगर�े�का वडा ५ ७ र ९ मा खोरेत फै�लएकोले �स ठाउँबाट नमुना संकलन ग�र �ाब ज�च ग�रएको छ

। �व� रे�वज �दवसको उपल�मा वडा नं २ र ३ मा २०० सामुदा�यक कुकुरलाई �ा��नेशन काय��म ग�रएको छ। ७८

जना पशुपालकह�लाई एक �दने पशुपालन �व�ापन तथा पशु �ा� ता�लम �दान ग�रएको छ । पशु आशार सेवा

अ�रगत २८०० के �ज जैई घ�स ६५५ कृषकलाई �वतरण ग�रएको छ । १०९ गाई १३ भ�सी ३४१ भेडा बा�ा कुखुरा ७१९

६ कुकुर लाई �व�भ� रोगको �नदान काय� औषधी �वतरण तथा �ा�व�धक परामश� सेवा पुय�ईएको छ ।

यस आ�थ�क वष�मा नगर�े�ामा सहकार� सं�ाह�का पदा�धकार�ह�सँग �व�ापक�य �मता अ�भवृ�� २ �दने

काय�शाला स�� भएको छ भने । सहकार� सं�ाका �व�ापक तथा कम�चार�ह�का ला�ग २ �दने COPOMIS

स��ी �मता �वकास काय��म (४२ जना सहभा�ग) स�� भएको छ । सहकार�ह�को सघन अनुगमन काय� संचालन

भईरहेको छ ।

७. सूचना ��व�ध :

नगरपा�लकाको शासक�य �व�लाई समयानुकुल र ��व�धमै�ी बनाई सेवा �वाहलाई �छटो छ�रतो गुण�र�य बनाई

नाग�रक स�ु�ीमा बृ�� गनु� नगरपा�लकाको �मुख �ाथ�मकता रहेको कुरा यह�ह� सम� अवगत गराउन चाह�ु । यसै

स�भ�मा सूचना ��व�ध �े�मा यस आ�थ�क वष�मा नय� �णालीको �वकास भ�ा प�न �वक�सत �णालीह�को �योग एवं

�व�ारलाई �ाथ�मकतामा राखेका छन् । यस वष�को मह�पूण� काय��मको �पमा हे�रएको ड� ोन बे�ड ईमेेज माफ� त

मेिट�क �स�म घर न��र�को काय� �त�ता साथ अ�घ बढेको छ । फा�ुण मसा� �भ� उ�े�खत प�रयोजना स�े ल�

रा�खएको छ । �व�भ� चरण एवं अ�रि�याह�मा यह� महानुभावह�नै ��� �पमा सहभागी हुनुभएकोमा ध�बाद

समेत �ापन गद�छु । घर न��र� प�ात आव�क Addressing System �नम�णको ला�ग परामश�दाता छनौट काय�

च�लरहेको छ ।

आदरणीय महानुभावह� म यस ग�रमामय सभा सम� नगरपा�लकाले �नम�ण गरेको ओपन डाटा पोट�लले च�गुनारायण

नगरपा�लकालाई �व�कै उ�ृ� १० शहरह�को सू�चमा सू�चकृत भएको कुरा सभा सम� जानकार� गराउन पाउँदा

अ�� गौरव महसुस भएको छ । संयु� रा�� अमे�रकामा अव��त �ूयोक� यु�नभ�स�टीको द गभ �ाब नामक सं�ाले

आयोजना गरेको खु�ा डाटा �े�मा �व�भरमा भएका १० उ�ृ� काय�ह�मा च�गुनारायण नगरपा�लको ओपन डाटा

पोट�ल समेत छनौट भएको । हाल यस �णाली �नम�णको चरण पार ग�र डाटा एवं सूचना पृ�व�ीको चरणमा पुगेको छ ।

एिककृत सेवा �वतरणको ला�ग िड�जटल ह�ा�र �णाली जडान हुद�छ ।



च�गुनारायण नगरापा�लका �े�मा कृषक सू�चकरण, घर न��र�, बालमै�ी �ानीय शासन र अ� जनसं�ा आव�क

त�ाकं संकलनको काय� संचालन भएको छ । सं�घय सरकार�ारा �ा� ग�रब प�रवार प�हचान एवं प�रचय प� �वतरण

काय��म यथा�स� संचालन हुनेछ । २०७४ सालमा जन��त�न�ध बहाल भए प�ात च�गुनारायण नगरपा�लका �े�मा

रहेका �व�भ� मह�पूण� काय��म एवं �वकास �नम�ण स��ी आव�क वृ��च� �नम�णको ला�ग परामश�दाता छनौट

भईसकेको छ �श� छायकंन �ि�या शु�वात हुनेछ ।

८.कम�चार� �शासन एवं अ�र �नकाय सम�य :

च�गुनारायण नगरपा�लकाको जनघन�को अनुपातमा सेवा�वाहलाई �भावकार� वनाउन गत वष� स�� ग�रएको

च�गुनारायण नगरपा�लकाको संगठन तथा �व�ापन सव��ण अनुसारका पदह�मा पदपू�त� �िकया यसै आ�थ�क वष�मा

अगािड बढेको छ । यस नगरपा�लकाबाट गत आ.ब तथा चालु आ.ब मा संचालन भएका योजना, काय��मका स��मा

सुझाव, गुनासो तथा अ� समसाम�यक �वषयव�ुको स��मा यस आ.ब को �थम चौमा�सक साव�ज�नक सुनुवाई

काय��म स�� ग�रएको छ ।

यस आ.ब मा नगरपा�लकामा ५ वटा टोल �वकास सं�ा, ४ वटा खानेपानी उपभो�ा स�म�त नय� दत� भएका छन भने ९

वटा संघ सं�ा सु�चकरण भएका छन । यो सँगै हालस� यस नगरपा�लकामा दत� भएका टोल �वकास सं�ा २१ वटा

टोल �वकास सं�ा र खानेपानी उपभो�ा स�म�तको सं�ा २२ वटा पुगेको छ ।यस नगरपा�लकाका �व�भ� साव�ज�नक

पदमा पदा�धकार� तथा कम�चार�ह� गर� कुल ३९१ जनाको आ.ब २०७७/७८ को स��� �ववरण मु�म�ी तथा

म��प�रषदको काय�लय, बागमती �देश हेटौडामा पेश ग�रसिकएको छ ।

९.�वपद �व�ापन, वातावरण संर�ण एवं पूण� सरसफाई

�वपद �व�ापन �े� �वकास साझेदारह�को साझेदार�मा भू �य �नय�ण एवं �व�ापनको ला�ग काय��म काय��यनमा

रहेका छन् । ५०।५० लागत साझेदार� काय��मको ला�ग आएको २५० भ�ा बढ� �नवदेनह�लाई काय��व�ध अनु�प ३५ वटा

योजना छनौट ग�र योजना स�झौताको ला�ग �सफा�रस ग�रएको छ । अ� �नवेदनह� �ि�यमा रहेका छन् । आईसेट नेपाल

एवं िड�सए नेपालसँगको सहकाय�मा �वपद जो�खम �ू�नकरण �े�मा �व�भ� काय��म संचालनको ला�ग ��ावना मू�ाकंन

�कृयामा रहेको छ । नगर�े�मा हुने वष�को आकंलन एवं मू�ाकंनको ला�ग ६ सामुदा�यक �व�ालयकह�मा रेन गज रा�े र

दै�नक �न�र�ण ग�र राि�� य फोरममा �रपोिट� गने� काय� स�� भएको छ ।

समुदाय �रमा पूण� सरसफाइ स��ी चेतना अ�भबृ�� भई रहेको अव�ा छ । हाल स� नगर �े� �भ� पूण� सरसफाइ

अ�भयान अ�्तगत ५६ वटा टोल�र�य खानेपानी, सरसफाइ तथा ��ता स�म�तह� गठन भई सकेको छ । जसमा ७ वटा



टोल �र�य स�म�तह�को काय� योजना �नम�ण भई पूण� सरसफाइ अ�भयानमा प�रचालन भई रहेको छ । टोल�र�य

स�म�तह�को अगुवाईमा �नय�मत बैठक, सरसफाइ काय��म, एक घर दईु �व�वा अ�्तगत बृ�ारोपण र ह�रयाली �ब�धन

गन� ज�ा काय�ह� संचालन भएको छ । टोल�र�य स�म�तह� गठन तथा प�रचालन भईरहेको �े�मा फोहोर मैला संकलन

गन� सेवा �दायक सं�ाको सद�ता बृ�� भई रहेको छ । हाल स� नगरपा�लका �े� �भ� ३४ ��तशत घरधुर�ह�ले फोहोर

मैला �व�ापनको लागी सेवा �दायक सं�ाको सद�ता �ा� ग�र सकेको । यो आ.व. मा ४ वटा सामुदा�यक र १२ वटा

सं�ागत �ब�ालयमा �व�ालय खानेपानी सरसफाइ तथा ��ता (�व�ालय वास) स��ी अ�भमु�खकरण स�� भएको छ

र �ब�ालयको वास सुधारको लागी �व�ालय�र�य खानेपानी, सरसफाइ तथा ��ता सम�य स�म�त गठन भएको अव�ा

छ । च�गुनारायण नगर �े� �भ� संचा�लत �व�ालयह�को खानेपानी, सरसफाइ तथा ��ता (वास) सधारको लागी

काठमा�� उप�का खानेपानी �व�ापन बोड� (�ाली बोड�) मा ��ावना पेश ग�रएको अव�ा छ, जसबाट �व�ालयह�को

�व�मान वासको अव�ामा सुधार हुने अपे�ा ग�रएको छ । �व�ालय वाल �बको �नय�मत बैठक संचालन भई रहेको छ ।

म�हनावार� ��ता �व�ापनको लागी समुदाय तथा �व�ालय �रमा स�म�तह� गठन ग�र अ�भमु�खकरण स�� भएको

छ । टोल�र�य स�म�तह�मा पूण� सरसफाइ र नमुना समुदाय स��ी अ�भमु�खकरण काय��म माफ� त अ�भयान संचलन ।

म�हला �ा� �यं से�वकाह�लाई पूण� सरसफाइ स��ी अ�भमु�खकरण ग�र पूण� सरसफाइ अ�भयानमा प�रचालन ग�रदै

छ ।

१०. ���गत घटना दत� एवं सामा�जक सुर�ा  :

यस आ.ब को �थम चौमा�सकमा जे� (७० मा�थ) २१३५ जना, �े� नाग�रक द�लत ९१ जना, एकल म�हला ६२६ जना,

�वधवा म�हला ७४१ जना, पूण� अपा� १४० जना, अ�त अश� १५४, बालपोषण ११४ गर� कुल ४०११ जनालाई �.

३,९७,२९,५४१ अ��पी (�तन करोड सतान�े लाख उ��तस हजार प�च सय एकचा�लस �प�या) सामा�जक सुर�ा वापत

प�हलो िक�ा भु�ानी ग�रएको छ । ���गत घटनादत�को मुल अ�भलेख दत� िकलाबमा रहेका �ववरणलाई �व�ुतीय

�णालीमा ��व� गराउने काम ९ वटा वडा काय�लयमा संचालन ग�रएको ���गत घटनादत�को िड�जटाइजेशन काम

स�� गन� गर� संचालन ग�रएको छ ।हालस� ज�दत�, मृ�ुदत�, बसाइसराइदत�, �ववाहदत�, स�� �व�ेदको

अ�भलेखलाई �व�ु�तय �णालीमा आव� ग�रएको छ ।

११. भवन पुन �नम�ण एवं न�ापास  :

उप��त नगसभा सद��ूह�, यस नगरपा�लकामा भुक� �भा�वत कुल लाभ�ाहीह�को सं�ा ११०९० रहेकोमा

अनुदान स�झौता ग�र �थम िक�ा वापतको रकम �ा� गन� लाभ�ाहीको सं�ा १०१२३ रहेका छन् भने दो�ो िक�ा

�ा� गन� लाभ�ाही सं�ा ५७५२ छन् । साथै हालस� ते�ो िक�ा �ा� गन�को सं�ा ५६७८ आवास पुन �नम�ण



भईसकेका छन् । यस आ�थ�क वष�मा मा� प�हलो िक�ाको ला�ग ४५० �नवदेनह� �ा� भएका छन् । छुट भएका दो�ो

िक�ाको ला�ग ५५० �नवदेनह� �ा� भएका छन् । �ा� �नवेदनह� म�े ८५ लाभ�ाहीह�को फाइल अनुदान

भु�ानीको ला�ग शहर� �वकास तथा भवन �नम�ण आयोजना काय�लय भ�पुरमा �सफा�रस ग�रएको छन् भने अ�

फाइल �सफा�रस �कृयामा रहेका छन् ।

यस आ�थ�क वष�मा भवन �नम�ण तफ� २५९५ भवनह�ले �ायी भवन �नम�ण ईजाजत �ा� गरेका छन् भने ८२१ वटा

भवन �नम�ण स�� भएका छन् । ३२९ वटा भवन आं�शक भवन �नम�ण स��, १२५ भवन �नम�ण अ�भले�खकरण, ६७

वटा न�ा नामसार� भए भने ४२ वटा घरन�ा न�वकरण भएका छन् ।

१२.�ानीय कानून एवं �ाय �न�पण   :

सभामा उप��त महानुभावह�, हा�म जन��त�न�धको �पमा �नव��चत भए प�ात नगरकाय�पा�लका एवं यस नगरसभा

माफ� त हालस� साल बसाली बाहेक १७ ऐन, ६ वटा �नयमावली, ९ वटा �नद��शका , ३३ वटा काय��व�ध, ३ वटा �न�त तथा

योजना, १ आचारस�हतंा र १ संगठना�क संरचना एवं कम�चार� �व�ापन ��तवदेन पा�रत ग�र �ा�नय शासनलाई थप

�व��त एवं सु�ृढ बनाउने �यास गरेका छ� ।

�सैग�र �ा�यक स�म�त हालस� १२७ मु�ा दत� भएकोमा १०५ मु�ा फछ�ट भईसकेको छ, २१ मु�ा सुनुवाई �कृयामा

रहेका छन्, ४० मु�ा मेल�मलाप माफ� त समाधान ग�रएको छ । २ वटा मु�ा पुन�वेदनको ला�ग भ�पुर �ज�ा अदालतमा

गएको छ । ३७ जना मेल�मलापकत�ह�लाई ता�लम संचालन ग�र नगर�र�य मेल�मलाप के�का ला�ग सू�चकृत

भएका छन् । वडा�र�य मेल�मलाप के� �ापना �ि�यामा रहेका छन् ।

१३. बजार अनुगमन तफ� ः

च�गुनारायण नगरपा�लकाको वडा नं २,५,६, होटल,  औष�ध पसल, मासु पसल, िडपाट�मे�ल �ोर लगायतका कुल १६८

वटा पसलह�मा अनुगमन गर� कैिफयत तथा अखा� व�ु भेिटएका पसलह�बाट सामान बरामद गर� आव�कता

अनुसार सचेत तथा ज�रवाना ग�रएको छ । �सै गर� यस नगरपा�लकामा �वसाय दत� नगराएका पसलह�लाई

यथा�श� नगरपा�लकामा �वसाय दत� गन� �नद�शन �दइएको छ ।

आदरणीय नगरसभाका सद� �ूह�, यस नगरपा�लकाको चालु आ�थ�क वष�को अध�वािष�क स�म�ाको मैले

सं����पमा ��ुत ग�र सकेको छु । नव� नगरसभाबाट ��कृत बजेट तथा काय��म काय��यन गन� �ममा आदरणीय



नगर �मुख �ू, काय�पा�लका सद� �ूह�, नगरसभाका सद� �ूह�, �मुख �शासक�य अ�धकृत �ू, सबै शाखाको

�मुख लगायत स�ूण� कम�चार�ह�को अतुि�नय सहयोगत ��त म हा�द�क कृत�ता �ापत गद�छु । आउँदा �दनमा

काय��मलाई समयमै स�� गन� सबै �े�बाट सहयोग �ा� हुने अपे�ा गरेको छु । ध�बाद

अनुसू�च १

राज� संकलन एवं आ��रक �ोत :

२०७८ पुस १३ गतेस� शीष�कगत �पमा संकलन भएको राज� रकम अनुसूचीमा संल� ग�रएको छः–

�स.नं शीष�क संक�लत रकम

१ स��� कर ८,६३,३८१।–

२ भु�मकर/मालपोत ६६,८१,३९३।-

३ घरबहाल कर २३,८१,०६४।–

४ बहाल �वटौर� कर १३,२३०।–

५ �वसाय र�ज�� शेन द�ुर ८०,०६,१४५।–

६ अ� सेवा शु� १,०१,२५,६३४।–

७ अ� ���गत आ��रक अनुदान ३१,१४०।–

८ पर��ा शु� २,४९,८९०।–

९ अ� �शास�नक सेवा शु� ४,५००।–



१० न�ापास द�ुर १,३६,१३,१००।–

११ �सफा�रश द�ुर २,३७,५५,३१३।–

१२ ���गत घटना दत� द�ुर ४,३२,५५०।–

१३ नाता �मा�णत द�ुर १,९३,०२०।–

१४ अ� द�ुर २८,६५,८२३।–

१५ �शास�नक द� ज�रवाना र जफत ४,३१,६१३।–

यसर� नै नगरपा�लकाले अ� आय  ठे�ाबाट हालस� तप�सल बमो�जम रकम संकलन गरेको छ ।

�स.नं शीष�क संक�लत रकम

१ माटो, प�गो र क�चो इ�ास��ी ठे�ा २५,६७,०००।–

२ क�ा पानी तथा शु� पानी स��ी ठे�ा २७,२८,५००।–

३ �व�ापन कर ५,६७,०००।–

४ च�गुनारायण म��रमा पय�टक �वेश शु�(गत आ. व. मा स�लन हुन नसकेको रकम) २६,२९,४८२।–

वडागत �पमा २०७८ पुस १३ गतेस� संकलन भएको राज� देहाय बमो�जम ��ुत ग�रएको छः–

वडा नं संक�लत रकम

१ २६,२५,५३०।–

२ ५२,३०,०५७।–

३ २१,३३,७६२।–

४ ३७,१५,८८८।–



५ ३२,५७,०१७।–

६ ४३,१२,५४२।–

७ ३४,३८,५०४।–

८ ६८,२०,८६०।–

९ ५७,५३,४४७।–


