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 सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ बमोलजमको लववरण 

लनम्नानुसार रहेको छ । 

सचूना सार्वजननक गने ननकायको नाम -  प्यूठान नगरपालिका । 

सचूना सार्वजननक गरेको ऄर्नध - २०७६/०४/०१ दखेी २०७७ ऄसार मसान्त सम्म 

 

१) लनकायको स्वरुप र प्रकृलत  

राज्यका तीन तहका सरकार मध्येको जनताको ननजकको सरकार हो । नर्कास ननमावण तथा सेर्ा संचालन गने तहहो । 

२) लनकायको काम, कतयव्य र ऄलधकार  

 स्थानीय सेर्ा तथा जनशनि नर्कास 

 सार्वजननक खरीद तथा सम्पनि व्यर्स्थापन 

 स्थानीय तह, प्रदशे र संघसँगको सम्बन्ध र समन्र्य तथा र्डासँगको समन्र्य 

 नगर प्रहरी व्यर्स्थापन 

 सडक तथा यातायात व्यर्स्थापन 

 भर्न तथा भर्न संनहता एंर् ननमावण आजाजत 

 जलनर्द्यतु, ईजाव, सडक र्िी र नसंचाइ  

 र्ातार्रण, पयावर्रण एरं् जालधारके्षत्र संरक्षण तथा फोहरमैला व्यर्स्थापन 

 न्यानयक सनमनतको सनचर्ालय, न्याय, कानून, मानर्ऄनधकार प्रर्वद्धन तथा मेलनमलाप र मध्यस्थता, ननणवय तथा 

फैसला कायावन्र्यन 

 सचूनातथा संञ्चार प्रनर्नध नर्कास तथानर्स्तार र एफ.एम.सञ्चालन 

 बजार ऄनुगमन, गुणस्तर, नापतौल, खाद्य सरुक्षा र ईपभोिा नहत संरक्षण 

 ऐन कानूनहरुको तजुवमा र सो को कायावन्र्यन 

 अन्तररक लेखापरीक्षण 

 नर्दा, ईत्सर्, ईदी, जात्रा, पर्व, ईपाधी, नर्भषुण अदी 



३) लनकायमा रहने कमयचारी संख्या र कायय लववरण  

यस नगरपानलका र यस ऄन्र्तगतका र्डा कायावलयहरुमा कायवरत कमवचारी संख्या  

नगर काययपालिकाको कायायिय तफय  

नगर कायवपानलकाको कायावलयमा हाल कमवचारी संख्या - ५७ जना 

 प्रमखु प्रशासकीय ऄनधकृत - १ जना 

 प्रशासन योजना तथा ऄनुगमन शाखा  

 ऄनधकृत सातौ - १ जना  

 प्रशासन ईपशाखा 

 सहायक पाचौ ँ - १ जना (स्थायी) 

 सहायक चौथो - १ जना (स्थायी) 

 कम््युटर सहायक - २ जना (करार ) 

 नजन्सी ईपशाखा   

 सहायक चौथो - १ जना (स्थायी) **सामानजक सरुक्षा तथा पनन्जकरण ईपशाखा पनन हेरेको ।  

 राजश्व ईपशाखा  

 सहायक पाचौ ँ- १ जना (स्थायी) **र्ातार्रण तथा नर्पद ्व्यर्स्थापन शाखा पनन हेरेको । 

 योजना तथा ऄनुगमन ईपशाखा 

 ऄनधकृत छैठौ - १ जना (स्थायी) 

 कम््युटर ऄपरेटर चौथो - १ जना (स्थायी) 

 अनथवक प्रशासन शाखा  

 लेखा ऄनधकृत सातौ ँ- १ जना (स्थायी) 

 लेखापाल - १ जना (स्थायी) 

 सहायक लेखापाल - १ जना (स्थायी) 

 अथीक नर्कास शाखा  

 ऄनधकृत छैठौं - १ जना (स्थायी) 

 सहायक चौथो - १ जना (स्थायी) 



 अन्तररक लेखा पररक्षण इकाइ  

 अ.ले.प. पाचौ ँ- १ जना (स्थायी) 

 परु्ावधार नबकास शाखा  

 आनन्जननयर - २ जना ( १ स्थायी , १ करार )  

 सब आनन्जननयर - २ जना (१ स्थायी , १ बेतलनब नबदा ) 

 सरे्क्षक - १ जना ( करार ) 

 ऄनमन चौथो - १ जना (स्थायी) 

 खानेपानी तथा सरसफाइ इकाइ  

 र्ास संयोजक - १ जना (करार)  

 खापासटे - १ जना ( करार )  

 स्र्ास््य तथा सामानजक नबकास शाखा  

 जन स्र्ास््य ऄनधकृत - १ जना (स्थायी ) 

 प.हे.न. छैठौ. - १ जना (स्थायी) 

 हे.ऄ. छैठौ. - १ जना (स्थायी) 

 मनहला बालबानलका तथा समाज कल्याण ईपशाखा  

 मनहला नबकास ननररक्षक पाचौ ँ- १ जना (स्थायी) 

 सहायक मनहला नबकास ननररक्षक - १ जना (स्थायी) 

 सामानजक पररचारलक - १ जना (करार )  

 नशक्षा युर्ा तथा खेलकुद शाखा  

 ऄनधकृत अठौं - १ जना (स्थायी) 

 श्रोत व्यनि - २ जना (१ स्थायी , १ करार)  

 प्रा.स. - १ जना (स्थायी) 

 पश ुसेर्ा शाखा  

 पश ुनचनकत्सक ( ऄनधकृत अठौं ) - १ जना (स्थायी) 

 ऄनधकृत छैठौ ँ- २ जना (स्थायी) 

 प्रा.स. - १ जना (स्थायी) 



 एक गाँई एक प्रानर्धीक - २ जना (करार)  

 कृनष शाखा 

 ऄनधकृत छैठौं - १ जना (स्थायी) 

 प्रा.स. - १ जना (स्थायी) 

 एक गाँई एक प्रानर्धीक - ६ जना (करार)  

 सचूना प्रनर्धी इकाइ  

 ऄनधकृत छैठौं - १ जना (करार) 

 रोजगार सेर्ा केन्र  

 रोजगार संयोजक - १ जना (करार) 

  सामानजक सरुक्षा तथा व्यनिगत घटना सदुृढीकरण अयोजना कायावन्र्यन इकाइ  

 MIS ऄपरेटर (पाचौं) - २ जना (करार) 

 नफल्ड सहायक (चौथो) - १ जना  

 चालक - ३ जना (करार) 

 फायरम्यान - १ जना (करार) 

 स्र्ीपर, हेल्पर - ३ जना (करार) 

 का.स. - ५ जना  ( १ स्थायी ४ करार ) 

 माली - १ जना (करार) 

वडा तफय  ( १० वटा) 

 सहायक पाचौ ँप्रशासन - ४ जना (स्थायी) 

 सहायक पाचौ ँआनन्ज. - ४ जना ( २  स्थायी , २  करार ) 

 सहायक चौथो प्रशासन - ५ जना ( स्थायी) 

 सहायक चौथो आनन्ज. - ७ जना ( ५  स्थायी , २  करार)  

 कायावलय सहयोगी - १० जना ( २ स्थायी, ८ ऄस्थायी)    

 



स्वास््य चौकी ( ६ वटा) 

 हे.ऄ / नस.ऄ.हे.र्. ( पाचौं/छैठौ)ँ - ६ जना  

 ऄ.हे.र्. (चौथो/पाचौ)ँ - १२ जना  

 ऄ.न.नम. (चौथो/पाचौ)ँ - १२ जना  

 कायावलय सहयोगी - ६ जना  

सहरी स्वास््य केन्र ( २ वटा ) 

 ऄ.हे.र्. चौथो - २ जना  

 ऄ.न.नम. चौथो - २ जना  

अधारभूत स्वास््य केन्र ( ४ वटा ) 

 हे.ऄ / ऄ.हे.र्. चौथो - ४ जना  

 ऄ.न.नम. चौथो - ४ जना 

 कायावलय सहयोगी - ४ जना  

 

४) लनकायबाट प्रदान गररने सेवाहरु  

व्यनिगत नसफाररश, प्राकृनतक प्रकोप सहायता, योजना तजुवमा, स्र्ीकृत योजनाको लागत ऄनुमानका लानग सभे गनव, योजना 

सम्झौता गने, योजनाको ऄनन्तम मलू्याङ्कक, स्र्ीकृत योजनाहरुको मलू्याङ्ककन गनव योजनाको जाँचपास फरपारक, 

नर्द्यालयखोल्न तथा कक्षा थप, घटना दतावको नर्र्रण सच्याईने, ऄनुगमन मलू्याङ्ककन ऄनभमनुखकरण, योजना तजुवमा  

५) सेवाप्रदान गने लनकायको शाखा र लजम्मेवार ऄलधकारी  

शाखा लजम्मेवार ऄलधकारी पद 

प्रशासन योजना तथा ऄनगुमन शाखा श्री सनुनल कुमार शमाव ऄनधकृत सातौ ँ

प्रशासन ईपशाखा श्री बनबता नर्ष्ट सहायक पाचौ ँ

नजन्सी ईपशाखा  

श्री नशर्ा रार्त 

 

सहायक चौथो सामानजक सरुक्षा तथा पनन्जकरण ईपशाखा 

राजश्व ईपशाखा  

श्री रामकृष्ण शमाव 

 

सहायक पाचौ र्ातार्रण तथा नर्पद ्व्यर्स्थापन शाखा 



योजना तथा ऄनगुमन ईपशाखा श्री चन्र बहादरु नज.सी. ऄनधकृत छैठौ 

अनथवक प्रशासन शाखा श्री ऄमर र्हादरु नज.सी. लेखा ऄनधकृत 

अथीक नर्कास शाखा श्री लेख बहादरु नर्ष्ट ऄनधकृत छैठौ 

नशक्षा यरु्ा तथा खेलकुद शाखा श्री नरेन्र सरेु्दी, श्री नर्ष्ण ुप्रसाद पोखे्रल ऄनधकृत अठौं ,श्रोत व्यनि 

कृनष शाखा श्री मेघराज पोखे्रल ऄनधकृत छैठौ 

पशु सेर्ा शाखा श्री पुष्करराज अचायव पशु नचनकत्सक (अठौ) 

सचूना प्रनर्धी इकाइ श्री अनशष पोखे्रल सचूना प्रनर्नध ऄनधकृत(छैठौ) 

रोजगार सेर्ा केन्र श्री माधर् नगरी रोजगार संयोजक (छैठौ) 

अन्तररक लेखा पररक्षण इकाइ श्री घनश्याम न्यौपाने अ.ले.प (पाचौ) 

पुर्ावधार नबकास शाखा श्री प्रेम नारायण पौडेल आनन्जननयर 

खानेपानी तथा सरसफाइ इकाइ श्री आन्रमणी पोखे्रल र्ास संयोजक(छैठौ)ँ 

स्र्ास््य तथा सामानजक नबकास शाखा श्री गोनर्न्दराज नघनमरे ऄनधकृत छैठौ ँ

मनहला बालबानलका तथा समाज कल्याण 

ईपशाखा 

 

श्री मन्ज ुनधताल मनहला नर्कास ननररक्षक(पाचौ) 

 

 

६) सेवा प्राप्त गनय िाग्ने दस्तुर र ऄवलध 

नागररक र्डा पत्रमा ईल्लेख भए ऄनुसार । 

 

७) लनणयय गने प्रकृया र ऄलधकारी  

कायवपानलका बैठक, कायवलय बैठक, नट्पणी र ननणवय प्रकृया सहभानगतामलूक रहेको छ । 

 

८) लनणयय उपर उजुरी सुन्ने ऄलधकारी  

नगर प्रमखु श्री ऄजुवन कुमार कक्षपती ज्यू र प्रमखु प्रशासकीय ऄनधकृत श्री यज्ञ र्हादरु र्ढुा 

 



९) सम्पादन गरेको कामको लववरण 

 कमवचारर समायोजन सम्बन्धी कायवहरु 

 व्यानिगत नसफाररस / प्रमानणत 

 योजनाका कामहरु 

 मनहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररक लनक्षत कायवक्रमहरु 

 कृनष मेला प्रदशनी, नर्ई नर्तरण, यान्त्रीकरण तथा ऄनुदानमा कृनष सामाग्री नर्तरण 

 व्यानिगत घटना दताव तथा सामानजक सरुक्षा सम्बनन्ध कायवहरु 

 फोहोरमैला व्यर्स्थापन सम्बनन्ध कायवहरु 

 नर्द्यालय व्यर्स्थापन , भनाव शलु्क नफताव 

 गुनासो सनु्नको लानग टोल नि नम्बर सञ्चालन 

 Covid-19 कोरोना संक्रमण नयन्त्रण तथा व्यर्स्थापन सम्बन्धी कामहरु 

  सञ्चार सेर्ाको लानग सहयोग ऄनुदान 

 एच.अआ.नभ. पोजेनटभ नर्रामीहरुलाइ पोषण तथा यातायात खचव 

 ६० र्षव मानथका नागररकहरुलाइ घरमै गइ ईपचार 

 ज्येष्ठ नागररकहरुलाइ ननःशलु्क अँखा ईपचार सेर्ा 

 कोनभड–१९ संक्रमण ननयन्त्रण, रोकथाम तथा ईपचार 

 र्ाह्य खोपकेन्र भर्न ननमावण 

 ननःशलु्क गभवपतन सेर्ाको लानग ऄनुदान 

 

 

१०) सूचना ऄलधकारी र प्रमुखको नाम र पद  

 श्री यज्ञ र्हादरु र्ढुा – प्रमखु प्रशासकीय ऄनधकृत – मो. ९८५७८४११११ 

 श्री अनशष पोखे्रल       –    सचूना ऄनधकारी –  मो. ९८४०१९७६८८ 

११) ऐन, लनयम, लवलनयम र लनदेलशकाको सूची  



१. स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

२. ्यूठान नगरपानलकाको नर्ननयोजन ऐन, २०७६ 

३. ्यूठान नगरपानलकाको अनथवक ऐन, २०७६ 

४. ्यूठान नगरपानलकाको नशक्षा ऐन, २०७४ 

५. ्यूठान नगरपानलकाको सहकारी ऐन, २०७४ 

६. ्यूठान नगरपानलकाका पदानधकारीहरुको अचारसंनहता, २०७४ 

७. ्यूठान नगरपानलकाको कृनष व्यर्साय प्रर्र्धन ऐन, २०७४ 

८. ्यूठान नगरपानलकाको प्रशासकीय कायवनर्नध ननयनमत गने ऐन, २०७४ 

९. ्यूठान नगरपानलकाबाट गररने बजार ऄनुगमन ननदनेशका, २०७४ 

१०. नगर कायवपानलकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कायवनर्नध, २०७४ 

११. नगर कायवपानलकाको कायव नर्भाजन ननयमार्ली, २०७४ 

१२. नगर कायवपानलकाको कायव सम्पादन ननयमार्ली, २०७४ 

१३. बाल संरक्षण नीनत, २०७४ 

१४. बालक्लब तथा बाल संजाल गठन, व्यर्स्थापन तथा सहजीकरण ननदनेशका, २०७४ 

१५. ्यूठान नगर कायवपानलकाको ननणवय र्ा अदशे र ऄनधकारपत्रको प्रमानणकरण कायवनर्नध, २०७४ 

१६. ्यूठान नगर राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कायवनर्नध, २०७४ 

१७. घ र्गवको ननमावण व्यर्सायी आजाजत पत्र सम्बन्धी कायवनर्नध, २०७४ 

१८. एफ.एम रेनडयो व्यर्स्थापन तथा संचालन कायवनर्नध, २०७४ 

१९. न्यानयक सनमनतले ईजरुीको कारर्ाही नकनारा गदाव ऄपनाईनुपने कायवनर्नध, २०७४ 

२०. ्यूठान नगरपानलकाको ईपभोिा सनमनत गठन, पररचालन तथा व्यर्स्थापन सम्बन्धी कायवनर्नध, २०७४ 

२१. नर्पद जोनखम न्यूनीकरण तथा व्यर्स्थापन ऐन, २०७५ 

२२. ्यूठान नगरपानलकामा करारमा प्रानर्नधक कमवचारी व्यर्स्थापन गने सम्बन्धी कायवनर्नध, २०७४ 

२३. ्यूठान नगरपानलकाको शैनक्षक ऄनुदान नर्तरण कायवनर्नध, २०७५ 

२४. ्यूठान नगरपानलकाको नगर नशक्षा योजना, २०७५ – २०७७ 

२५. ्यूठान नगरपानलकामा करारमा सामानजक पररचालक व्यर्स्थापन गने सम्र्न्धी कायवनर्नध, २०७५ 

२६. ्यूठान नगरपानलकाको कायव सम्पादनमा अधाररत प्रोत्साहन भिा ईपलव्ध गराईने सम्र्न्धी कायवनर्नध, २०७५ 

२७. ऄपाङ्गता भएका व्यनिहरुको पररचय पत्र नर्तरण कायवनर्नध, २०७५ 

२८. नगरपानलकार्ाट स्र्ीकृत कायवक्रम कायावन्र्यन कायवनर्नध, २०७५ 

२९. जनता अर्ास, ऄनत नर्पन्न, एकल मनहलाहरुका लानग अर्ास कायवक्रम कायावन्र्यन कायवनर्नध, २०७५ 



३०. र्डा स्तरीय नमनूा कृनष ईपज व्यर्स्थापन कायवनर्नध, २०७५ 

३१. ्यूठान नगरपानलकाका नर्षयगत सनमनतहरुको कायव संचालन कायवनर्नध, २०७५ 

३२. ममवत संभार कोष व्यर्स्थापन कायवनर्नध, २०७५ 

३३. ्यूठान नगरपानलकाको राहत नर्तरण कायवनर्नध, २०७५ 

३४. न्यानयक सनमनतले ईजरुीको कारर्ाही नकनारा गदाव ऄपनाईनु पने कायवनर्नधका सम्बन्धमा व्यर्स्था गनव बनेको ऐन, 

२०७५ 

३५. ्यूठान नगरपानलकाको योजना प्रनक्रया तथा कायावन्र्यन योजना र फरफारक कायवनर्नध, २०७५ 

३६. टोल नर्कास संस्था कायवनर्नध, २०७५ 

३७. टोल नि नम्बर सञ्चालन सम्बनन्ध कायवनर्धी, २०७६ 

३८. ग र्गवको ऄपाङ्गता सम्बनन्ध कायवनर्नध , २०७६ 

३९. नगर प्रहरी सेर्ा सञ्चालन कायवनर्नध, २०७६ 

४०. पश ुसेर्ा संचालन कायवनर्नध, २०७६ 

४१. र्ाल र्चत कोष सञ्चालन कायवनर्नध, २०७६ 

४२. र्ातार्रण मैत्री ग्रानमण सडक ननमावण कायवनर्नध, २०७६ 

४३. स्थानीय नर्कास कोष सञ्चालन कायवनर्नध, २०७६ 

४४. स्र्ास््य कायवक्रम सञ्चालन कायवनर्नध, २०७६ 

१२)अलथयक वषय २०७६/०७७ मा प्यूठान नगरपालिकावाट सम्पादन गररएका काययहरुको प्रगलत लववरण  

बजेट श्रोत ऄनुसार अलथयक लववरण 

 लबवरण बजेट ऄनुमान बजेट प्राप्त बजेट खचय  

समानीकरण ऄनुदान  

संघ १२,४२,००,००० १२,४२,००,००० ७,५३,५५,८५२ 

प्रदेश ४५,२९,००० ४५,२९,००० १६,४३,५१० 

राजश्व बाँडफाड 

संघ १०,०१,००,००० ५,४०,८४,५७६ ८,१४,४०,७६८ 

प्रदेश १,४९,६८,००० ९६,५४,४०३ ७९,७३,९५३ 

अन्तररक स्रोत  ३,१७,७४,६२० २,३०,६३,१०० २,५७,०२,५३३ 

गत बषवको भिुानी  ७,२५,९४,२९८ ७,२५,९४,२९८ ६,१५,५९,४०२ 

ऄन्य ऄनुदान  ३,७२,२२,२८८ ३,७२,२२,२८८ ३,७२,२२,२८८ 

सशतव ऄनदुान  

संघ २७,६६,१७,००० २७,४८,७४,००० २४,८८,५७,०३९ 

प्रदेश १,५३,४०,००० १,५०,००,००० १,४९,७८,१८४ 

नर्शेष ऄनुदान  



संघ २,००,००,००० २,००,००,००० १,५४,८६,०६५ 

प्रदेश ७०,००,००० ७०,००,००० ६९,५९,११६ 

समपुरक ऄनुदान  

संघ ३६,००,००० ३६,००,००० २२,४९,६८८ 

प्रदेश १,५०,००,००० १,५०,००,००० १,५०,००,००० 

स्थानीय पुर्ावधार साझेदारी 

कायवक्रम १,००,००,००० ८९,२९,०४५ ८९,२९,०४५ 

सामानजक सरुक्षा ७,२६,००,००० ७,२६,००,००० ७,१९,००,३०० 

गररबसँग नर्श्वेश्वर ७,००,००० ६,३२,५०० ६,३२,५०० 

पञ्जीकरण शाखा  १५,१३,००० ९,०२,२८१ ९,०२,२८१ 

कूल  जम्मा  ८१,२७,५८,२०६ ७४,३८,८५,४९१ ६७,६७,९२,५२४ 

 

चािु तथा पुलजगत ऄनुसार अलथयक लववरण 

नबर्रण नर्ननयोनजत बजेट खचव  खचव % 

चाल ुखचव  ४४६२८९०४९ ३८४९६३००६ ८६.२६ 

पनुजगत खचव २८१६५६१५७ २०९४६५३९२ ७४.३७ 

जम्मा खचव  ७२७९४५२०६ ५९४४२८३९८ ८१.६६ 

  

के्षत्रगत रुपमा खचय लववरण 

 नबर्रण बजेट खचव खचव % 

अनथवक नर्कास 5,08,74,057 3,60,03,344 70.77 

परू्ावधार नर्कास 11,93,97,694 84,764,720 70.99 

सशुासन तथा क्षमता नर्कास 39,52,047 10,98,063 27.78 

सामानजक नर्कास 44,91,71,552 40,02,87,405 89.12 

कायावलय सञ्चालन तथा 

प्रशासननक  10,45,49,856 7,22,74,866 69.13 

 जम्मा  72,79,45,206 59,44,28,398 81.66 

 

 

 

 



नगरपालिकाबाट सन्चालित अयोजनाहरुको शारांस लववरण  

नस.नं. नशषवक योजना संख्या नर्ननयोनजत रकम 

योजनाको प्रगती 

खचव रकम 

सम्पन्न चाल ु
सम्झौता 

नभएको 

१ सडक ६७ ४२२७८९८४ ५७ ८ ८ २२०५८८३९ 

२ खानेपानी ६२ ७२४८५३९९ ५७ ५   ५३५१५७४१ 

३ नसंचाइ  २९ ५९१४२०० २२ ७   ३५०५८३९ 

४ भर्न(नर्द्यालय भर्न सनहत) ४६ ५३०१२९५१ ४५ १   ४६९५७३८० 

५ पयवटन परु्ावधार तफव  २२ १००१५३५० १९ ३   २४७८३५० 

६ ऄन्य परु्ावधार / प्रधानमन्त्री रोजगार ३९ ४८९५९५३७ ३६ ३   ३२८४१३२६ 

७ ननद ननयन्त्रण १ ६०००००० १     ६०००००० 

८ कृनष पशुसेर्ा अयोजना तफव  १९ १२३४४००० १९     १२३४४००० 

  जम्मा २८५ २५१०१०४२१ २५६ २७ ८ १७९७०१४७५ 

 

 

अ.व. २०७६/०७७ को अन्तररक राजश्व तफय को वालषयक प्रगती लववरण  

qm=;= /fh:jsf ;|f]]t jflif{s nIo v'b c;'nL k|ult Ü s}lkmot 
;DklQ s/    

axfn s/    

Aoj;fo s/    

cfo;|f]t tyf ;DklQ 
d''Nof+sg ;]jf z'Ns 

  

gS;f kf; b:t'/    

l;kmf/L; tyf jS;f}lg 
b:t'/ 

  

k|fs[lts >f]t pkof]u 
z'Ns -9'+uf, lu6\6L, 
jfn'jf_ 

  

b08 hl/jfgf   

dgf]/Ghg s/   

lj1fkg s/   



gfk gS;f ;]jf z'Ns 
3/ clen]v z'Ns 
gS;f kf; lgj]bg 
b:t'/ 
cGo k6s] cfo 
cGo ljqmL af]nkq / 
b/efpkq 
x]le OSo"jd]G6 ef8f 
cfo 
;/;kmfO{ ;]jf z'Ns 
cGo >f]t 
dfnkf]t /lhi6]zg 
/fhZj 
hDDff ?= 

 



अ.व. २०७६/०७७ को समग्र भौलतक प्रगलत  

लस.नं. काययक्रम/अयोजना/ पररयोजान मुख्य गलतलवधी ईकाई 

भौलतक 

कैलफयत 
िक्ष्य उपिब्धी 

प्रगती 

% 

1 

:yfgLo k"jf{wf/ lasf; ;fem]bf/L sfo{{qmd 

l;+rfO{ dL6/ 

lj1fg k|of]u zfnf j6f 

gof j6f 

d/dt j6f 

vfg]kfgL gofF j6f 

ejg j6f 

2 ;+3Lo ;/sf/ ;dk'/s cg'bfg vfg]kfgL j6f 

;8s  ls=dL= 

glb lgoGq0f dL6/ 

3 ;+3Lo ;/sf/ laz]if cg'bfg vfg]kfgL of]hgf j6f 

4 k|b]z ;/sf/ ;dk'/s cg'bfg vfg]kfgL of]hgf j6f 

v/sf] 5fgf lj:yfkg 3/w'/L 

5 k|b]z ;/sf/ laz]if cg'bfg vfg]kfgL cfof]hgf j6f 

6 k|b]z e"ld ;'wf/ tyf s[lif ;xsf/L dGqfnosf] 

;dk'/s 

lzt e08f/ j6f 

7 k|b]z ;fdflhs ljsf; dGqfno  ;dk'/s lemd?s /+uzfnf 

lgdf{0f -u0ftflGqs 

v]n d}bfg_ 

j6f 

8 lh=;=;= ;dk'/s vfg]kfgL cfof]hgf j6f 

ejg j6f 



लस.नं. काययक्रम/अयोजना/ पररयोजान मुख्य गलतलवधी ईकाई 

भौलतक 

कैलफयत 
िक्ष्य उपिब्धी 

प्रगती 

% 

9 emf]n'+u] k'n sfo{qmd gofF lgdf0f{ j6f 

lgoldt tyf a[xt 

dd{t 

j6f 

10 k"glgdf{0f tyf k"g:yfkgf sfo{qmd ;fljs uf=lj=;= ejg  j6f 

 11  ul/a;Fu ljZj]:j/ sfo{qmd demf}nf :t/sf 

;f=k"=of]hgf 

j6f 

Ifdtf ljsf;   

12 gu/kflnsf :t/Lo of]hgfx? ;8s gof 6«ofs 

lgdf{0f 

ls=dL= 

;8ssf] rf}8fO{ 

lj:tf/ 

ls=dL= 

;8saf]8{  ls=dL= 

Uoflaog hfnL v/Lb j6f 

kmf]xf]/ Joj:yfkg s]Gb| 

lgdf{0f 

j6f 

kfs{ tyf pBfg j6f 

u]6 lgdf{0f j6f 

 

 

 

 



लस.नं. काययक्रम/अयोजना/ पररयोजान मुख्य गलतलवधी ईकाई 

भौलतक 

कैलफयत 
िक्ष्य उपिब्धी 

प्रगती 

% 

13 k|wfgdGqL /f]huf/ sfoF{qmd l;l9 lgdf{0f j6f 

;8s lgdf{0f 6«ofs 

c]fklg+u  

ls=dL= 

uf]/]6f] lgdf{0f ls=dL= 

cGo -slRr gfnf_ ls=dL= 

14 lzIff tkm{ ejg j6f 

cfO{=l;=6L= j6f 

zf}rfno j6f 

;]lg6/L Kof8 ;+Vof 

cGo   

15 :jf:Yo tkm{ cfwf/e"t :jf:Yo s]Gb| j6f 

vf]k s]Gb| j6f 

zf}rfno j6f 

  

 

 

 

 



लस.नं. काययक्रम/अयोजना/ पररयोजान मुख्य गलतलवधी ईकाई 

भौलतक 

कैलफयत 
िक्ष्य उपिब्धी 

प्रगती 

% 

16 

j8f :t/Lo of]hgfx? 

;fd'bflos ejg / 

lawfno 

j6f 

ejg dd{t j6f 

gofF ejg lgdf{0f j6f 

l;l9 lgdf{0f dL6/ 

;8s gof 6«ofs 

lgdf{0f 

ls=dL= 

;8ssf] rf}8fO{ 

lj:tf/ 

ls=dL= 

u|fe]n ls=dL= 

kSsL gfnL ls=dL= 

sRrL gfnL ls=dL= 

;8saf]8{  ls=dL= 

sNe6{ j6f 

km8s] k'n j6f   
emf]n'+u] k"n j6f   

l;+rfO{ s'nf] dd{t j6f   

d/dt ls=dL=   

vfg]kfgL of]hgf ls=dL=   

d/dt j6f   

kfO{k v/Lb ls=dL=   

k|ltIffno j6f   

tf/hfnL j6f   

dlGb/ lgdf{0f j6f   



अलथयक वषय २०७६/०७७ मा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा  लनयन्त्रण सम्बन्धी लववरण   

जम्मा RDT गररएको संख्याः-२२०२   जम्मा RDT पोजनेटभः-१४१ 

जम्मा PCR गररएको संख्याः-३७३   जम्मा PCR पोजनेटभः-८९ 

क्र्ारेन्टाइनमा दताव भएका संख्याः२३८३(मनहलाः-२९२, परुुषः-२०९१) 

 

कोरोना कोषमा अ.व. २०७६/०७७ मा भएको खचय लववरण  

 

नर्र्रण दर संख्या/नदन रकम कैनफयत 

देशका नर्नभन्न ठाँईबाट अएका २०३ जनाको क्र्ारेन्टाइन 

खचव 

३८० १६ ९७२८०० मेस सञ्चालन खचव समारे्श 
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अइसोलेसनमा बसेको समते  

३०० १७ ६८६९७००  

पलङ ले बेड र्डा नं. ४  ८ ५६६३८  

अइसोलेसन केन्रलाइ सामाग्री हस्तानतरण    २५५०३४  

सादा खाट र्डा नं. ७  ७ ३००००  

सादा खाट र्डा नं. ४  ५ १५४८८  

सादा खाट र्डा नं. ८  २५ ९३२२५  

सादा खाट र्डा नं. ५  १० ५००००  
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कपडा लगायत ऄन्य 
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भाडाकुडा तथा ग्यास    ६१६९५  

पानी,चाईचाई, नचईरा   ११०८००  

स्र्ास््य सामाग्री( औषनध तथा सेननटाइजर, मास्क,ग्लोर्)   १३५४२१२  

नसलाइ खचव  ३०० ११७०००  
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अइसोलेसन केन्र जाने र्ाटो ननमावण    २४०८७७  
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१३)तोलकए बमोलजमको ऄन्य लववरण  

 

१४) सावयजलनक बेभसाईट भए सोको लववरण  

www.pyuthanmun.gov.np 

१५)  ऄलघल्िो अलथयक वषयमा सावयजलनक लनकायिे कुनै काययक्रम वा अयोजना संञ्चािन गरेको भए सो को 

लववरण  

 

१६) सावयजलनकलनकायिे प्राप्त गरेको बैदेलशक सहायता, ऋण, ऄनुदान एवं प्रालवलधक सहयोग र सम्झौता सम्बन्धी 

लववरण  

नभएको  

१७) सावयजलनक लनकायिे सञ्चािन गरेको काययक्रम र सो को प्रगलत प्रलतवेदन 

 

१८) सावयजलनक लनकायिे वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामाविी र त्यस्तो सूचना संरक्षण गनय 

तोलकएको समयावलध 

 

१९) सावयजलनकलनकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी लनवेदन र सो उपर सूचना लदएको लववरण 

    

२०) सावयजलनक लनकायका सूचनाहरु ऄन्यत्र प्रकाशन भएको वा हुने भएको भए सो को लववरण 

 नर्नभन्न पत्रपनत्रकाहरु  

 स्थानीय रेनडयोहरु 

 

 


