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लेखा शाखाको प्रथम चौमाससक प्रगसत 

प्रथम चौमाससक सम्मको बजेट प्रासिको सथथसत 

सस.नं. स्रोत 

वासषिक ऄनुमासनत 

अय 

प्रथम चौमाससक सम्मको 

अम्दानी प्रसतशत  

१ नेपाल सरकार - समासनकरण अनदुान - नगद अनदुान 128600000 32150000 25 

२ नेपाल सरकार - शसतत अनदुान  चाल ु- नगद अनदुान 269120000 40633004 15.098471 

३ नेपाल सरकार - शसतत अनदुान  पुुँजीगत - नगद अनदुान 15500000 82666647 533.33321 

४ नेपाल सरकार - सिषेश अनदुान पुुँजीगत - नगद अनदुान 20800000 0 0 

५ नेपाल सरकार - समपरुक अनदुान पुुँजीगत - नगद अनदुान 3700000 0 0 

६ लसुम्िनी प्रदशे - समासनकरण अनदुान - नगद अनदुान 6076000 0 0 

७ लसुम्िनी प्रदशे - शसतत अनदुान  चाल ु- नगद अनदुान 11994000 2728000 22.744706 



सस.नं. स्रोत वासषिक ऄनुमासनत अय 

प्रथम चौमाससक सम्मको 

अम्दानी प्रसतशत  

८ 

लसुम्िनी प्रदशे - सिषेश अनदुान 

चाल ु- नगद अनदुान 7000000 777000 11.1 

९ 

लसुम्िनी प्रदशे - समपरुक 

अनदुान चाल ु- नगद अनदुान 20000000 41970083 209.85042 

१० 

राजथि बाुँडफाुँड - प्रदशे सरकार  

- राजथि बाुँडफाुँड - नगद 13414241 2100000 15.655004 

११ 

राजथि बाुँडफाुँड - संघीय 

सरकार - राजथि बाुँडफाुँड - 

नगद 94316000 1500000 1.5903982 

१२ 

आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत 

- नगद 24420000 0 0 

१३ 

आन्तररक श्रोत - बैंक मौज्दात - 

नगद 9643756 58051787 601.96242 

जम्मा   624583997 262576521 42.040226 

प्रथम चौमाससक सम्मको बजेट प्रासिको सथथसत 



लेखा शाखाको प्रथम चौमाससक प्रगसत 

प्रथम चौमाससकको बजेट खचतको सथथसत 

चालु खचि खाता 

सिसनयोजन  खचत  खचत प्रसतशत 

४७,४५,१७,७८३ १०,४४,३६,९१० २२. 

पसुजगत खचि खाता 

सिसनयोजन खचत खचत प्रसतशत 

१४,२७,४६,२१४ १९,३९,३२९ १.३५ 



लेखा शाखाको प्रथम चौमाससक प्रगसत 

प्रथम चौमाससकमा बजेट सशषतक अनसुार बजेट खचतको सथथसत 

सस.न बजेट सशषतक सिसनयोजन  खचत रकम प्रसतशतमा 

1 प्युठान नगरपासलका २९,५४,६९,९९७ ४,६३,८०,५९४ १५.६९ 

2 संसघय सरकार तफत  ३०,१८,००,००० ५,९६,६७,७०५ १९.७७ 

3 प्रदशे सरकार तफत  १,८९,९४,००० २,२७,९४० १.२ 

4 कानुन इकाइ शाखा १०,००,००० १,००,००० १० 

  जम्मा ०   ११.६७ 



लेखा शाखाको प्रथम चौमाससक प्रगसत 

प्रथम चौमाससकमा  कायतक्रम अनसुार बजेट खचतको सथथसत 

सस.न कायतक्रम सिसनयोजन  खचत रकम प्रसतशतमा 

1 नगरपासलका तफत  २,२१,६०,००० २२,१४,२८८ ९.९९ 

2  िन िातािरण तथा सिपत व्यिथथापन १०,००,००० २,५८,४०० २५.८४ 

3 थिाथथ कायतक्रम आन्तररक तफत  क्षते्र ५७,००,००० १,४२,००० २.४९ 

4 सशक्षा कायतक्रम आन्तररक तफत  क्षते्र ४,१५,००,००० १,००,००,००० २४.०९ 

5 लक्ष्तीत बगत कायतक्रम क्षते्र ५७,९०,००० ५,३२,१६० ९.१९ 

6 मेयर उपमेर कायतक्रम ५०,००,००० ६,३४,६९३ १२.६९ 

7  समपुरक कोष उप क्षते्र २,२०,९४,५०० 0 ०. 

8  कृसषत कायतक्रम आन्तररक तफत  क्षते्र २५,३०,००० २,४८,१७५ ९.८ 

9  पशु सिकास कायतक्रम आन्तररक  १०,००,००० २,४६,७९० २४.६७ 

10 प्रशाससनक खचत १०,७७,३०,२४१ २,८६,९८,७२० २६.६३ 

11 आसथतक सिकास  ३,००,००० ९०,००० ६.९२ 



लेखा शाखाको प्रथम चौमाससक प्रगसत 

िडा  अनसुार प्रथम चौमाससकको बजेट खचतको सथथसत 

वडा नं  सवसनयोजन खचि 

१ ५०८७४०० ४६३६०० 

२ ५०७७३९२ ० 

३ ५४३४७५६ ३४१०९९ 

४ ५१३८४९२ २८८७०४ 

५ ५०९००४० २५२९९८ 

६ ५०७२१०० २३०००० 

७ ५०८३८०० ४४२३४५ 

८ ५२६०८९२ ३९७०१५ 

९ ५४९६४०० १९०२३८ 

१० ५३५६८४२ ३५८०९७ 



० 

१०००००० 

२०००००० 

३०००००० 

४०००००० 

५०००००० 

६०००००० 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

बजेट  

प्रथम चौमाससक सम्मको खचत 



आन्तररक राजश्व तफत को प्रथम चौमाससक प्रगसत 

क्र.

सं. 

राजस्वका श्रोत वासषिक लक्ष 
प्रथम चौमाससक   

कुल प्रगती 
श्रावण भाद्र ऄसोज कासतिक जम्मा 

अन्तररक अय             

१ मालपोत तथा भुसमकर 0 0 0 0 0 0   

२ सम्पसि कर  5,500,000 1555835.3 419565 328592.5 341975 2645967.81 48.11 

३ बहाल कर  900000 955513.3 17913.74 173519.7 42440.25 1189387.03 132.15 

४ ब्यवसाय कर  3,000,000 456250 239290 552880 239480 1487900 49.60 

५ 

अयस्रोत तथा सम्पसि 

मुुुलयांकन सेवा शुलक 

250000 0 0 0 0 0 0.00 

६ नक्सा पास दस्तुर  750000 31439 31900.66 101488.8 54566 219394.46 29.25 

७ 
ससफारीस तथा वक्सौसन दस्तुर 1,700,000 252430 289410 188513 203579 933932 54.94 

८ 

प्राकृसतक श्रोत ईपयोग शुलक 

(ढंुगा, सगट्टी, वालुवा) 

2000000 0 0 0 0 0 0.00 

९ 

व्यसिगत घटना दताि सवलम्व 

शुलक 

100000 51200 43100 29400 52000 175700 175.70 



क्र.

सं. 

राजस्वका श्रोत वासषिक लक्ष 
प्रथम चौमाससक   

कुल प्रगती 
श्रावण भाद्र ऄसोज कासतिक जम्मा 

अन्तररक अय             

१० मनोरन्जन कर 20000 0 0 0 0 0 0.00 

११ सवज्ञापन कर 100000 0 0 0 0 0 0.00 

१२ 

नक्सा पास नामसारी पक्की 

सम्पन्न 

0 0 0 0 0 0 0.00 

१३ ऄन्य अय 400000 7250 13600 1200 14850 36900 9.23 

१४ 

ऄन्य सवक्री बोलपत्र र 

दरभाईपत्र 

100000   32300 3700 0 36000 36.00 

१५ हेसभ आक्यूवमेन्ट भाडा अय 0 197885 0 0 0 197885 0.00 

१६ सरसफाइ सेवा शुलक 800000 0 31550 0 153850 185400 23.18 

१७ ऄन्य श्रोत (कवाडी ) 300000 0 0 0 240000 240000 80.00 

१८ सज.स.स. राजश्व वाडफाड 0 0 0 0 0 0 0.00 

१९ सवधुत रोयलटी 1500000 0 0 0 0 0 0.00 

२० मालपोत रसजष्टेशन राजश्व 7000000 0 0 0 0 0 0.00 

  जम्मा रु. 24,420,000 3507802.61 1118629.4 1379294 1342740.25 7348466.3 30.09 

आन्तररक राजश्व तफत को प्रथम चौमाससक प्रगसत 



श्रािण 

48% 

भदौ 

15% 

असोज 

19% 

कासततक 

18% 

राजश्व संकलनको ऄवस्था मसहना ऄनुसार राजश्व 



िडा  

जम्मा योजना 

संख्या 

संझौता भएका 

योजना संख्या 

भकु्तानी भएका 

योजना संख्या 

जम्मा सबसनयोजत 

रकम 

योजना तफत को 

भकु्तानी  

१ ५१ ८ १ 
५०८७४०० 

४०००० 

२ ३१ ५ ० 
५०७७३९२ 

० 

३ ४२ ९ ३ 
५४३४७५६ 

१८५००० 

४ ४२ ९ १ 
५१३८४९२ 

९९००० 

५ ५२ ९ १ 
५०९००४० 

२४००० 

६ ४४ ३ १ 
५०७२१०० 

२३६०० 

७ ३५ ५ ० 
५०८३८०० 

० 

८ ३६ ४ १ 
५२६०८९२ 

१००००० 

९ ३३ ५ ० 
५४९६४०० 

० 

१० ४९ १० १ 
५३५६८४२ 

९०००० 

िडा  अनसुार योजनाको प्रगती 



सस नं कायतक्रमको नाम  इकाइ पररमाण 
सिसिय प्रगसत भौसतक प्रगसत 

लैंसगक सहभासगता कैसफयत 
िजेट खचत प्रसतशत लक्ष  प्रगसत  प्रसतशत 

१ मेसडकल उपचार सेिा संख्या   २००००० १७६००० ८८ १५०० २३५१ १०० मसहला १७५३   

२ 
गाइनाकोलोसजकल उपचार  संख्या   १०००० १०००० १०० ३०० २९७ ९३।४  मसहला २३४   

३ माइनर ससजतकल उपचार  संख्या     १५००० १०० ७०० ७५६ १०० मसहला ३४८   

४ गोिर पररक्षण सेिा  संख्या   ५०००     ७०० ८९१ 80 मसहला ३५७   

५ 

८० प्रसतशत अनुदानमा समल्क ५ ली क्षमताको समल्क 

क्यान सितरण 

संख्या २५ ३०००० ०   ३०         

६ 
८० प्रसतशत अनुदानमा सड सिज सहयोग संख्या १ ४०००० ०   १         

७ सहउदे घाुँसको सिउ सितरण     ३९००० ३९००० १००     १००     

  वडा कायािलयहरुको प्रगसत सववरण                     

८ 

पश ुपसन्छहरुको औषसध खररद सितरण पटक ३     १००         १० र ५ िडा 

कायातलय  

९ पश ुथिाथ्य सशसिर  पटक २ १००००० १००००० १००         ८ नं िडा  

१० सहउदे घाुँसको सिउ सितरण ह े १५ २४७००० २४७ १०० १५ १५ १०० म २३१ पु २०० १ २ ३ ७ ८ िडा 

२ ससति ऄनुदान कायिक्रम                     

२।१ गाइ भैंसीमा कृसतम गभातधान सेिा      २९४००० २४६०० ८।३३ १३० ६९ ५३     

  गाइ             ७१       

  भैंसी             ३५       

  

वाख्राको साना व्यवसासयक कृसष ईत्पादन केन्द्र पकेट 

सवकास कायिक्रम 

    ७०००००।             सूचना प्रकासशत 

भएको  

  कुल जम्मा      १६६५००० ३६४८४७       ८७।११     

पश ुसेिा शाखाको प्रथम चौमाससक प्रगसत 







कृसष शाखाको प्रथम चौमाससक प्रगसत 

सस.नं. 
कायतक्रम/आयोजना/सक्रयाकलाप

को नाम 
लक्ष इकाई 

सिसनयोजन प्रगती  

कायातन्ियन सिसध र सजमेिारी  कैसफयत प्रथम 

चौमाससक 
जम्मा रु सििीय भौसतक 

१ आकसथमक बासल संरक्षण कायतक्रम 3   ८०००० ८००००   १००  सम्पन्न    

२ 
OJT सिद्याथी पररचालन गरर कृसष 

प्रदशनी थथापना 
१   ५०००० ५००००    ० 

जग्गा खोसज भईरहकेो    

३ 
माटो ल्याब व्यिथथापन तथा 

संचालन 
१   ५०००० ५००००    ० 

कायतक्रम संचालन भई रहकेो    

४ 
जैसिक सिषासध ल्यूर ट्रयाप सितरण 

कायतक्रम 
    ९०००० ९००००    १०० 

भकु्तानी सलन बाुँकी    

५ 
बमेौसमी तरकारी सिउपल तथा 

सिषादी सितरण 
१   १००००० १०००००    १०० 

सम्पन्न    

कुल जम्मा       ३७०००० ३७००००         





















क्र.सं

. कायिक्रमको नाम संख्या बजेट 

सबसिय प्रगसत भौसतक प्रगसत  

  

लैङ्सगक   

कैसफयत खचत प्रसतशत लक्ष्य प्रासि  प्रसतशत मसहला पुरुष जम्मा 

१  नयााँ लघु ईद्यसम सशजिना तफि  : ८० जना 

१.१ उद्यम सबकासका लासग सामासजक पररचालन ४ थथान 
68400 42200 61.69 100 60 60 60 60 

कायिक्रमहरु कायािन्यवयनमा 

रहेको । 

१.२ उद्यमसशलता सिकास तासलम –आफ्नो व्यिसाय शरुु तथा सुधार) ८५ जना 182400 0   

  प्रसबसधक ससपसबकास तासलम ८० जना 798000 0   

१.३ प्रसबसध हथतान्तरण  ८० जना 342000 0   

१.५ सबसिय सेिामा पहुच ४ 68400 0   

१.६ बजाररकरणमा सहयोग २ 68400 0   

१.७ उद्यम सबकास सहजकतात पररचालन  जना 752400 0   

  जम्मा   2280000 42400 60   

२ लघु ईद्यसमहरुको स्तरईन्नसत तफि  : ४० जना  

२.१ 

उद्यसमहरुको थतरउन्नसत ( पुनतातजसग तथा एडभान्स सीप सबकास 

तासलम ) ४० 

480000 
0 0 40 33 0 33 0 33 

सशलाआ तथा हेोसजयारी 

सम्बसन्ध ससपसबकास तासलम 

सचंालन भआराखेको । 

२.२ कसम्तमा ५ जना को उद्यसम समहुलाइ प्रसबसध हथतान्तरण ् ५ 140000 
        

  जम्मा   620000                   

मेड्पा कायतक्रमको  प्रथम चौमाससक प्रगसत 



कायतक्रमको नाम  संख्या 

सििीय प्रगती   भौसतक प्रगती लाभासन्ित संख्या 

बजेट खचत प्रसतशत लक्ष प्रािी प्रसतशत  मसहला पुरुष 

ज्येष्ठ नागररक सदिस अन्तगतत ज्येष्ठ नागररकका 

थयाहरकतातहरुलाई सम्मान कायतक्रम  १ ५०००० ५०००० १००   १ १ २२ २८ 

रासरट्रय बालबासलका सदिश अन्तगतत मा.सि. थकूल थतरीय 

हासजरर जिाफ प्रसतयोसगता  १ ५०००० ४५५२० ९१.०४   १ १ ४० ४६ 

अपाङ्गता पररचयपत्र सितरण सनदसेशका बमोसजम गसठत 

थथानीय समन्िय ससमसत बठैक ३ ७०००० ३९००० ५५.७१   ५ ३     

नगरथतरीय मसहला ससंजाल बठैक २ १००००० ३५००० ३५   ४ २     

नगरथतरीय ज्येष्ठ नागररक ससंजाल बठैक १ ७०००० १३४४० १९.२   ३ १     

नगरथतरीय बालबासलका संजाल बठैक १ ६०००० १६८०० २८   ३ १     

ग िगतका अपाङ्गता भएका व्यसक्तहरुलाई सामासजक 

सुरक्षा भिा    १८००००० २२२५०० १.२५       

६९ 

  

घ बगतका अपाङ्गता भएका व्यसक्तहरुलाई सामासजक 

सुरक्षा भिा    ६००००० १३००० २.१६       

८  

  

जम्मा २८००००० २३५२६०             

मसहला िालिासलका तथा ज्येष्ठ नागररक शाखाको प्रथम चौमाससक प्रगसत 



थिाथ्य शाखाको  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

सस. नं. कायतक्रम/आयोजना/सक्रयाकलापको नाम लक्ष इकाई 

सिसनयोजन 

कायातन्ियन सिसध र सजमिेारी  कैसफयत  प्रथम 

चौमाससक 
दोश्रो चौमाससक तेस्रो चौमाससक जम्मा 

१ 
सुत्केरी भएका मसहलाहरुलाई सनशुल्क यातायात 

एम्बुलेन्स 
१ N/A 300000 350000 350000 १०,००,००० प्यूठान न.पा. र थिाथ्य शाखा  52650 

२ उत्कृष्ठ थिाथ्यकसमत तथा संथथालाई पुरथकृत १ पटक 10000 0 0 10000 कायातलय 10000 

३ माससक, चौमाससक तथा िासषतक समीक्षा १   0 55000 55000 110000 कायातलय 73900 

४ 

थथानीय थिाथ्य संथथाबाट टोल बथतीमा थिाथ्यका 

समथया पसहचान, उपचार तथा सचेतना कायतक्रम 

(प्रसतसदन २५० र प्रसत मसहना १० सदन १० िटा िडामा 

यातायात खचत) 

१० िडा 100000 100000 100000 300000 कायातलय सनरन्तर  

५ 
PNC Home Visit को लासग यातायात खचत 

१२ पटक 60000 70000 70000 200000 कायातलय सनरन्तर  

६ ज्येष्ठ नागररक उपचार तथा थिाथ्य संथथामा सनिःशुल्क 

सितरणको लासग थप औषसध खरीद 

१   0 1000000 0 1000000 कायातलय सनरन्तर  

७ 
थिाथ्य कायक्रमको अनुगमन, सुपररिके्षण तथा 

थथलगत अनुसशक्षण 
१   50000 50000 50000 150000 कायातलय 30000 

८ 

पासलका थतरमा थिाथ्य संथथाहरुको माससक बैठक, 

डाटा भरेरसफकेशन एि ंगुणथतर सुधार साथै चौमाससक 

एि ंबासषतक ससमक्षा 

१   100000 50000 50000 200000 कायातलय/थिाथ्य शाखा सनरन्तर  

९ पोषण कायतक्रम १   200000 600000 331000 1131000 कायातलय/थिाथ्य शाखा 102200 



थिाथ्य शाखाको  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

सस. न.ं कायतक्रम/आयोजना/सक्रयाकलापको नाम लक्ष इकाई 

सिसनयोजन 
कायातन्ियन सिसध र 

सजमिेारी  
कैसफयत  

प्रथम चौमाससक दोश्रो चौमाससक 
तेस्रो 

चौमाससक 
जम्मा 

१० 
मातृ तथा निसशशु कायतक्रम अन्तगतत आमा सुरक्षा, गभतिती उत्प्ररेणा 

सेिा, न्यानो झोला र सनशुल्क गभतपतन कायतक्रम 
१   500000 500000 576000 1576000 कायातलय/थिाथ्य शाखा भएको 

११ 

करारिः अहबे, अनमी (खोप सेिा कायतक्रम संचालनको लासग उच्च 

सहमाली,पहाडी सजल्लाहरु र महा तथा उप महानगरपासलका, संथथागत 

सक्लसनक) ९० जना 

१   260000 0 0 260000 
कायातलय/थिाथ्य शाखा 

सिज्ञापन भएको ] 
भएको 

१२ 

कोसभड १९ सिरुद्ध खोप असभयान संचालन ब्यिथथापन खचत -

पासलकाथतररय ससमक्षा तथा योजना र पासलका तथा थिाथ्य सथथा 

थतररय सुपररिके्षण_ 

१   60000 80000 66000 206000 कायातलय/थिाथ्य शाखा 59200 

१३ 

सिसभन्न सरुिारोग, नसने रोग, जुनोसटक, मानससक थिाथ्य सम्बसन्ध 

अन्तरसक्रया कायतक्रम तथा सदिसहरु (Hypertension, Diabetes, 

COPD, Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम सदिस, मानससक थिाथ्य 

सदिस, अल्जाईमर सदिस, रेसबज सदिस, सिश्व औलो सदिस) मनाउने 

१   30000 30000 30000 90000 कायातलय/थिाथ्य शाखा 15000 

१४ कोभीड बाट मतृ्यु भएकालाई राहत                630000 

कुल जम्मा 
          

840750 

















सशक्षा शाखाको प्रथम चौमाससक प्रगसत 

• नगरपासलका अन्तगततका सम्पणूत सामुदासयक सिद्यालका सशक्षक कमतचारीहरुको प्रथम चौमाससकको तलि बापत  पाुँच 

करोड सन्ताउन्न लाख बाईस हजार आठ सय पतैासलस रुपयैा सनकासा भएको छ ।  

• सनयसमत रुपमा प्रतेक मसहमा १ िटा गरी प्रथम चौमाससकमा जम्मा ४ िटा प्र.अ. बठैक सञ्चालन भएका छन ।  

• सशक्षा ससमसतको बठैक भएको ।  

• प्रथम चौमाससक अिसधमा  तपससलका सिद्यालयहरुमा सिद्यालय व्यिथथापन ससमसतको गठन भएको छ ।  

– जानकी मा.सि. सचसतखोला  

– भसूमश्वरी प्रा.सि. सहङखोला  

– ने.रा. मा.सि. टारी  

– सरथिती आ.िी. ओिाङ  

– बालसबद्या मा.सि. मजुिा  

– दगूात प्रा.सि. मरेङ  

– आदशत आ.िी. खप्रेङखोला  

– धमतभक्त आ.िी. मानागाुँउ  

• सिद्यालय अनगुमन भईराखेको  

• पठनपाठन सनयसमत भएको साथै सदिा खाजा कायतक्रम व्यिसथथत भएको छ ।  

 

 



िातािरण तथा सिपद ्व्यिथथापन शाखाको प्रथम चौमाससक प्रगसत 

मुख्य सक्रयाकलाप कुल लाभासन्वत संख्या खचि  

पसहरो बाट घर गोठ क्षती बापतको राहत ३७ ९४५००० 

सिपद ्बाट मतृ्य ुिापतको राहत ४ १४०००० 

सिपद ्बाट  घाईते तथा असत सिपन्नलाई औषधी उपचार बापत राहत ४४ ४५२००० 

सिपदक्ो जोसखममा रहकेा घर गोठलाई सत्रपाल सितरण २५२ ५२७००० 

िडा नं. ९ सबथथासपत पररिार व्यिथथापन(भिन पनु सनमातण)    १५३९९७ 

सडलेश्वरी न.ेरा.प्रा.सि. पसहरो व्यिथथापन    ४९७५०३ 

रासनकुलो पसहरो व्यिथथापन   ९७००० 

धमातिती नहर बाढी क्षसत व्यिथथापन   ७७६०० 

जम्मा    २८९०१०० 



33% 

5% 

16% 
18% 

5% 

17% 

3% 3% 

पसहरो बाट घर गोठ क्षती बापतको राहत 

सिपद ्बाट मतृ्य ुिापतको राहत 

सिपद ्बाट  घाईते तथा असत सिपन्नलाई 

औषधी उपचार बापत राहत 

सिपदक्ो जोसखममा रहकेा घर गोठलाई 

सत्रपाल सितरण 

िडा नं. ९ सबथथासपत पररिार 

व्यिथथापन(भिन पनु सनमातण)  

सडलेश्वरी न.ेरा.प्रा.सि. पसहरो व्यिथथापन  

रासनकुलो पसहरो व्यिथथापन 

धमातिती नहर बाढी क्षसत व्यिथथापन 



काननू ईकाईको प्रथम चौमाससक प्रगसत 

• असथिक वषि ०७८/०७९ को प्रथमचौमाससकमान्यासयक ससमसतमा १३ वटा ईजुरी प्राप्त भएकोमा १ वटा के्षत्रासधकार सभत्रको लैङ्सगक 

सहंसा सम्वसन्ध सववाद मेलसमलापको क्रममा रहेको र ऄन्य सववादहरु  न्यासयक ससमसतको के्षत्रासधकार भन्दावासहर रहेका छन् जस्मा जग्गा 

सववाद ७ वटा , लैङ्सगक सहंसा सम्वसन्ध ३ वटा, लेनदेन १ वटा र ऄव्यवसस्थत पशुपसन्छ पालन १ रहेका छन् ।  

 

• २ वटा कायिसवसधलैङ्सगक सहंसा सुरक्षाकायिक्रम सन्चालनकायिसवसध २०७८ र मुद्धा सपसडत व्यसिहरुको लासगमनोसामासजक परामशि 

कायिक्रम सन्चालनकायिसवसध २०७८ सनमािण ।  

 

• न्यासयक ससमसतको माससकसनयमसत ४ वैठक ।  

 

• लैङ्सगक सहंसा सुरक्षाकायिक्रम सन्चालनऄन्र्तगत मुद्धा सपसडत व्यसिलाइ यातायातखचि सपसडतलाइ प्रदानगने कायिक्रमको सुरुवात । 

 



पसञ्जकरण शाखाको प्रथम चौमाससक प्रगसत 

सववरण संख्या 

जन्म ४९० 

मतृ्य ु १७५ 

सििाह १८० 

सम्बन्ध सिच्छेद २ 

बसाई सरी आएको २० 

बसाई सरी गएको १६ 

जम्मा ८८३ 

प्यठूान नगरपासलकामा प्रथम चौमाससक अिसधमा भएका घटना दतात  



पसञ्जकरण शाखाको प्रथम चौमाससक प्रगसत 

प्यठूान नगरपासलकामा प्रथम तै्रमाससकमा सनकासा भएको सामासजक सरुक्षा भिा 

क्र स.ं सामासजक सरुक्षा भिा पाउने समहु 

प्रथम चौमाससक 

कायम सङ्ख्या रकम 
सितरण गरेको 

सङ्ख्या 
सितरण गरेको रकम 

१ जेष्ठ नागररक (७० िषतमासथ) १५६७ १,८५,४७,३२३।- १५६७ १,८५,४७,३२३।- 

२ जेष्ठ नागररक दसलत ४७० ३६,६२,२२८।- ४७० ३६,६२,२२८।- 

३ जेष्ठ नागररक एकल ५३४ ४२,४५,८९२।- ५३४ ४२,४५,८९२।- 

४ सिधिुा (आसथतक सहायता) ७४२ ५८,७३,२८०।- ७४२ ५८,७३,२८०।- 

५ क िगत अपाङ्गता  ५५ ६,३४,४१०।- ५५ ६,३४,४१०।- 

६ ख िगत अपाङ्गता (आसथतक सहायता) २०४ १२,८१,०५६।- २०४ १२,८१,०५६।- 

७ दसलत बालबासलका ६९७ १०,६४,०२५।- ६९७ १०,६४,०२५।- 

  जम्मा ४२६९ ३,५३,०८,२१४।- ४२६९ ३,५३,०८,२१४।- 



• कुल स्वीकृत बजेटः- ९५,७७,०००/- 

• कुल प्रस्तासवत योजनाहरुः- ५० वटा  

• नगर सभत्रका सुसचकृत बेरोजगार संख्याः- १२०५ जना 

• स्वीकृत कायिक्रमहरु २०७८ पौषबाट संचालन हुने ।  

प्रधानमसन्त्र रोजगार कायतक्रम तफत  



िडा न.ं १ बाट प्रथम चौमाससकमा भएका ससफाररसहरु 

सस.नं. ससफाररसको प्रकार संख्या 

१ 

नपेाली नागररकताको प्रमाणपत्र नयाुँ र प्रसतसलपी 

ससफाररस ८६ 

२ घरबाटो ससफाररस ९ 

३ चार सकल्ला प्रमासणत ससफाररस ३१ 

४ नाता प्रमासणत ४४ 

५ सिधतु ससफाररस ६ 

६ अन्य ससफाररस  १८६ 

जम्मा ससफाररस ३६२ 

िडा नं. १ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

क्र.सं. मसहना आम्दानी रकम (रु.) कैसफयत 

१ श्रािण ८१,७७७.५०।   

२ भाद्र ३७,२३५।   

३ असोज ३०,०८०।   

४ कासततक ३०,७१५।   

  जम्मा १,७९,८०७.५०।   

िडा न.ं १ बाट प्रथम चौमाससकमा 

 संकलन भएको राजश्व सििरण  



िडा न.ं १ बाट प्रथम चौमाससकमा भएका घटना दतात सििरण  

िडा नं. १ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

सस.नं. सववरण सल· ३५ सदन १ वषि सभत्र १ वषि पसछ जम्मा कैसफयत 

१. जन्म मसहला ५ २ १० १७ ४४ 

    परुुष ९ ६ १२ २७   

२ मतृ्य ु मसहला ३ २ १ ६ १३ 

    परुुष ३ १ ३ ७   

३ सििाह   १ ६ ८ १५ १५ जोडी 

४ बसाईसराई   ३   ३ ६ ६ पररिार गएको 

५ सम्बन्ध सिच्छेद   हाल सम्म दतात  नभएको 

  जम्मा   २४ १७ ३७ ७८ ७८ 



िडा न.ं १ बाट प्रथम चौमाससक सम्ममा सितरण भएको सामासजक सुरक्षा भिाको सििरण  

िडा नं. १ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

सस.नं. लसक्षत समहू लाभग्राहीको संख्या     जम्मा रकम 

    मसहला परुुष जम्मा ९रु।० 

१ जेष्ठ नागररक भिा ९७  िषत माथी ९५ ५६ १५१ १७,९२,६६७। 

२ जेष्ठ नागररक भिा  दसलत १४ १६ ३० २,२८,७६०। 

३ जेष्ठ नागररक एकलमसहला ६९ ० ६९ ५,४८,४९२। 

४ सिधिा आसथतक सहायता ८४ ० ८४ ६,६२,३४०। 

५ क बगत ३ ४ ७ ८३,७९०। 

६ ख बगत  आसथतक सहायता  १४ ७ २१ १,३२,८००। 

७ दसलत बालबासलका २६ ३१ ५७ ८४,९९२। 

  जम्मा २९७ १११ ४०८ ३२,७७,०३८। 



सस.नं. योजनाको नाम सिसनयोसजत रकम 

कायातन्ियनको अिथथा 

कैसफयत सम्झौता भएको÷ 

नभएको  
कायि हुाँदै गरेको कायि सम्पन्न भएको 

१ आलु सबउ सितरण (५०% अनुदानमा) १०००००         भएको            भएको  भुक्तानी भएको 

२ दशै घर पुुँजा व्यिथथापन ५००००         भएको            भएको  भुक्तानी हुन बाुँकी 

३ कृषकहरुलाइ समसनकट सितरण १०००००         भएको            भएको  भुक्तानी हुन बाुँकी 

४ 

दतातिाला पशु व्यिसायीहरुलाई डाली घास तथा सहउुँद ेघासको 

सबउ सितरण (८०%अनुदानमा) 
४००००         भएको 

  

        भएको भुक्तानी भएको 

५ मोटर बाटो ममतत सम्भार ३८८०००         भएको           भएको भुक्तानी हुन बाुँकी 

६ खैरा टुसनया बाधुँ ममतत ४८५००       नभएको      उ=स=गठन भएको 

७ जुकेखोला खानेपानी ममतत ४८५००       नभएको      उ=स=गठन भएको 

८ बडाचौर खानेपानी ममतत ४८५००       नभएको      उ=स=गठन भएको 

९ खैरा गाजुरी मसन्दर सनमातण १५००००       नभएको      उ=स=गठन भएको 

१० खोरपाटा प्रसतक्षालय सनमातण १०६७००       नभएको      उ=स=गठन भएको 

११ गाजुरी प्रसतक्षालय सनमातण १०६७००       नभएको      उ=स=गठन भएको 

१२ बडाचौर प्रसतक्षालय सनमातण १०६७००       नभएको      उ=स=गठन भएको 

१३ 
गाउुँ घर सक्लसनक तथा खोप केन्द्र भिन ममतत ९७००० 

      नभएको      उ=स=गठन भएको 

१४ सत्रशसक्त बालसिकास भिन केन्द्र ममतत ५३३५०       नभएको      उ=स=गठन भएको 

१५ मेसशनरी औजार खररद ४३६००         भएको           भएको भुक्तानी भएको 

  जम्मा १४८७५५०         

वडा नं. १ को योजना तथा कायिक्रम तफि  



िडा न.ं २  बाट प्रथम चौमाससकमा भएका ससफाररसहरु 

िडा न.ं २ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

क्र.सं. मसहना आम्दानी रकम (रु.) कैसफयत 

१ श्रािण १६४८६७।५०   

२ भाद्र ७७०६२।५०   

३ असोज ४००५०।५०   

४ कासततक ७८४०४।   

  जम्मा ३६०३८३।   

िडा न.ं २ बाट प्रथम चौमाससकमा 

 संकलन भएको राजश्व सििरण  सस.न ससफाररस को प्रकार  संख्या कैसफयत 

१ नयाुँनागररकताससफाररस ७७   

२ घरबाटो ससफाररस ५२   

३ 

चार सकल्ला प्रमासणत 

ससफाररस ४८   

४ नाता प्रमासणत २८   

५ सबद्यतु समटर ससफाररस १७   

६ अन्य ससफाररस ४०१   

  जम्माससफाररस ६२३   



िडा न.ं २ बाट प्रथम चौमाससकमा भएका जम्मा घटना दतात सििरण   

िडा नं. २ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

सस.न सबबरण श्राबण भदौ असोज कासततक कैसफयत 

१ जन्म १५ १० ९ १५   

२ मतृ्यू ७ ४ ३ ९   

३ सबबाह ९ ४ ५ ९   

४ बसाईसराई २ ० १ २ बसाई सरर आएको 

५ सम्बन्ध सबच्छेद ० ० ० ०   



िडा न.ं २ बाट प्रथम चौमाससक सम्ममा सितरण भएको सामासजक सुरक्षा भिाको सििरण  

िडा नं. २ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

सस.न. लसक्षत समुह 

लाभग्राही 

संख्या जम्मा रकम 

१ ज्येष्ठ नागरीकभिा७० बषत माथी १८५ २१८१५५६। 

२ ज्येष्ठ नागरीकभिादसलत ६८ ५२४०२०। 

३ ज्येष्ठ नागरीकएकलमसहलाभिा ५९ ४७०८२०। 

४ सबधिाआसथतक सहायता ९४ ७४४८००। 

५ क बगत ३ ३५९१०। 

६ ख बगत आसथतक सहायता २३ १४२५७६। 

७ दसलतबालबासलकापोषण भिा ५४ ७९९२४।१३ 

८ जम्मा ४८६ ४१७९६०६।१३ 



क्र.स. योजनाको नाम 

सवसनयोसजत 

रकम 

कायािन्वयनको ऄवस्था 
कैसफयत 

सम्झौता भएन 

भएको 

कायि हुदै 

गरको 

कायि 

सम्पन्न 

भएको    

१ चुमलधारादसेख ररची जोड्ने मोटरबाटो १५००० भएको     उ.स. गठन भएको 

२ सचतीखोला सिश्वकमात टोल योगी टोल हुुँद ैजानेमो।बा १५००० नभएको     उ.स. गठन भएका 

३ बडरपाटा टायल कम्पनी मो।बा ३०००० नभएको     उ.स. गठन भएका 

४ सडक ममतत ६०००० भएको   भएको   

५ हररखोला भुल्के रामडाडा दाखाकोट नेटा जोड्ने मो।बा ५०००० भएको   भएको   

६ मूल संरक्षण, खानेपानी सनमातण तथा ममतत सम्भार २००००० नभएको     उ.स. गठन भएका 

७ धैरेनी घसटटसा झाररिाङ सल्लीधारा मो.बा. ममतत  ६५०००। भएको   भएको   

वडा नं. २ को योजना तथा कायिक्रम तफि  



िडा न.ं ३  बाट प्रथम चौमाससकमा भएका ससफाररसहरु 
िडा न.ं ३ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

क्र.सं. मसहना आम्दानी रकम (रु.) कैसफयत 

१ श्रािण ७०७२२.५   

२ भाद्र ३७२५७.५   

३ असोज २८०२०   

४ कासततक २४४२०   

  जम्मा १६०४२०   

िडा न.ं ३ बाट प्रथम चौमाससकमा 

 संकलन भएको राजश्व सििरण  

सस.न ससफाररस को प्रकार  संख्या कैसफयत 

१ नयाुँनागररकताससफाररस ७३   

२ नागररकता प्रसतसलसप ससफाररस २८ 

३ घरबाटो ससफाररस २५   

४ चार सकल्ला प्रमासणत ससफाररस २३   

५ नाता प्रमासणत २४   

६ सबद्यतु समटर ससफाररस १६   

७ नामसारी ससफाररस ६ 

८ व्यिसाय दतात ससफाररस  ७ 

९ आयसस्रोत ससफाररस ५ 

१० जग्गा मलु्याङकन ससफाररस २ 

६ अन्य ससफाररस ३१६   

  जम्माससफाररस ५२५   



िडा न.ं ३ बाट प्रथम चौमाससकमा भएका जम्मा घटना दतात सििरण   

िडा नं. ३ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

सस.न सबबरण संख्या कैसफयत 

१ जन्म ५५   

२ मतृ्यु १६   

३ सबबाह १६   

४ बसाईसराई ४ गएको 

५ सम्बन्ध सबच्छेद १   



िडा न.ं ३ बाट प्रथम चौमाससक सम्ममा सितरण भएको सामासजक सुरक्षा भिाको सििरण  

िडा नं. ३ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

सस.न. लसक्षत समुह 

लाभग्राही 

संख्या जम्मा रकम 

१ ज्येष्ठ नागरीक भिा ७० बषत माथी १६७ १९५०६०० 

२ ज्येष्ठ नागरीक भिा दसलत ४६ ३६१७६० 

३ ज्येष्ठ नागरीक एकल मसहला भिा ८२ ६५४३६० 

४ सबधिा आसथतक सहायता ६४ ५०५४०० 

५ क बगत १० ११९७०० 

६ ख बगत आसथतक सहायता १८ ११४९१२ 

७ दसलत बालबासलका पोषण भिा ६८ ९९४३१ 

८ जम्मा ४५५ ३८०६१६३ 



               वडा नं. ३ बाट अ.व.२०७८/०७९ को प्रथम चौमाससक मा संचालन भै सम्पन्न भएका कायिक्रम तथा 

योजना को प्रगसत प्रसतवेदन 

क्र.सं. कायिक्रम तथा योजना को नाम सवसनयोसजत रकम खचि रकम लाभासन्वत घरधुरी संख्या लाभासन्वत जनसंख्या कैसफयत 

मसहला  पुरुष  जम्मा  

१ जै तथा बसशतम घाुँस सितरण 

५०%अनुदान  

रु.३०,०००/- रु.६०,०००/- ३६ ८५ ९५ १८०   

२ तरकारी सकट सितरण  रु.९५,०००/- रु.९५०४०/- ५२८ १३७५ १२६५ २६४०   

३ िडा कायातलय को रंसगन  रु.४०,०००/- रु.३९,५००/- - - - -   

  

  

४ सापडाुँडा थिाथ्य चौकी का लागी 

फोटोकपी मेसशन खररद  

रु५०,०००/-. रु.४८,८००/- - - - -   

  जम्मा रु.२,१५,०००/- रु.२,४३,३४०/-           



         वडा नं ३ वाट  अ.व.२०७८/०७९ को प्रथम चौमाससक मा संचालन भै सम्पन्न नभएका कायिक्रम तथा 

योजना को प्रगसत प्रसतवेदन 

क्र.सं. कायिक्रम तथा योजना को सववरण सवसनयोसजत रकम खचि रकम लाभासन्वत घरधुरी लाभासन्वत जनसंख्या कैसफयत 

मसहला पुरुष जम्मा   

१ मोटर बाटो ममतत  रु.४,८५,०००/- - ९४२ २८२६ १८८४ ४७१०   

२ सशिालय सामुदासयक भिन सनमातण  रु.३,८८,०००/- - ७० २४५ १०५ ३५०   

३ सापडाुँडा भरङ्गा प्रसतक्षालय सनमातण  रु.९७,०००/- - २५ ७५ ५० १२५   

४ दलेैससमल प्रसतक्षालय सनमातण  रु.९७,०००/- - २४ ७८ ४२ १२०   

५ सरथिती प्रा,सि,खाजा घर सनमातण  रु.९७,०००/- - १४२ ४९७ २१३ ७१०   

६ घाररकुलो दसेख नौ कुलो सडक सिथतार  रु.२,४२,५००/- - ७० २१० १४० ३५०   

  जम्मा रु.१४,०६,५००/- - १२७३ ३९३१ २ ४३४  ६३६५   



िडा न.ं ४  बाट प्रथम चौमाससकमा भएका ससफाररसहरु 

िडा न.ं ४ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

क्र.सं. मसहना आम्दानी रकम (रु.) कैसफयत 

१ श्रािण १,८४,१३५।   

२ भाद्र १,३८,३४७.५०।   

३ असोज ४७,०१०।   

४ कासततक ७७,५२५।   

  जम्मा ४,४७,०१७.५०   

िडा न.ं ४ बाट प्रथम चौमाससकमा 

 संकलन भएको राजश्व सििरण  
क्र.सं. ससफाररसको प्रकार संख्या कैसफयत 

१ नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र ससफाररस   ९०   

२ नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसलपी ससफाररस   १८   

३ घरबाटो ससफाररस ११६   

४ चारसकल्ला ससफाररस ९८   

५ ब्यिसाय दतात ५२   

६ नाता प्रमासणत ६४   

७ अन्य सिसिध ससफाररस ४३५   



िडा न.ं ४ बाट प्रथम चौमाससकमा भएका जम्मा घटना दतात सििरण   

िडा नं. ४ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

क्र.सं. ब्यसक्तगत घटनाको सकससम  ब्यसक्तगत घटनाको दतात संख्या कैसफयत 

१ जन्म दतात ७३   

२ मृत्यु दतात २३   

३ सििाह दतात १९   

४ बसाई सराई दतात सरी जाने १,सरी आएको ६   

५ सम्बन्ध सिच्छेद दतात ०   

  जम्मा संख्या १२२   



िडा न.ं ४ बाट प्रथम चौमाससक सम्ममा सितरण भएको सामासजक सुरक्षा भिाको सििरण  

िडा नं. ४ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

सस.न. लसक्षत समुह 

लाभग्राही 

संख्या जम्मा रकम 

१ ज्येष्ठ नागरीकभिा७० बषत माथी १६७ १९,९९,९८०। 

२ ज्येष्ठ नागरीकभिादसलत ७८ ६,१८,९२२। 

३ ज्येष्ठ नागरीकएकलमसहलाभिा ५९ ४,७०,८२०। 

४ सबधिाआसथतक सहायता १०५ ८,३७,९००। 

५ क बगत ६ ७१,८२०। 

६ ख बगत आसथतक सहायता १३ ८०,८६४। 

७ दसलतबालबासलकापोषण भिा ११४ १,७८,९४४। 

८ जम्मा ५४२ ४२,५९,२५०। 



सस.नं. कायतक्रम/आयोजना/सक्रयाकलापको नाम 
सवसनयोजन 

रु  
सम्झौता कायि सम्पन्न कैसफयत 

१ तरकारी समनीसकट खरीद तथा सितरण ९९००० भएको भएको   

२ मसला बारी सम्बसन्ध कायतक्रम (लसनु, अदिुा, बेसार ५०%25 अनदुानमा) १५०००० भएको भएको   

३ काकीडाडा सामदुासयक भिन सम्पन्न १९४००० नभएको   उ.स. गठन भएको 

४ सामदुासयक भिन टारी १९४००० नभएको   उ.स. गठन भएको 

५ ने.रा. आ.सि फसनतचर व्यिथथापन १९४००० नभएको   उ.स. गठन भएको 

६ खड्कडेरा केश ुजैसीको घरनेर पसहरो सनयन्त्रण ४८५०० नभएको   उ.स. गठन भएको 

७ खानीखोला जगल्टेआप हुदै जमु्रीखोला जाने मो.बा १४५५०० नभएको   उ.स. गठन भएको 

८ ने.रा प्रा.सि. ढाड मंग्रा सिद्यालय छाना ममतत ९७००० नभएको   उ.स. गठन भएको 

  कुल जम्मा ११२२०००       

वडा नं. ४ को योजना तथा कायिक्रम तफि  



िडा न.ं ५  बाट प्रथम चौमाससकमा भएका ससफाररसहरु 

िडा न.ं ५ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

क्र.सं. मसहना आम्दानी रकम (रु.) कैसफयत 

१ श्रािण   

२ भाद्र   

३ असोज   

४ कासततक   

  जम्मा ८७३७९   

िडा न.ं ५ बाट प्रथम चौमाससकमा 

 संकलन भएको राजश्व सििरण  
क्र.सं. ससफाररसको प्रकार संख्या कैसफयत 

१ नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र ससफाररस   

१०७ 

  

२ नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसलपी ससफाररस     

३ मालपोत ससफाररस ८   

४ सिद्युत समटर ससफाररस  ३   

७ अन्य सिसिध ससफाररस २०७   



िडा न.ं ५ बाट प्रथम चौमाससकमा भएका जम्मा घटना दतात सििरण   

िडा नं. ५ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

क्र.सं. ब्यसक्तगत घटनाको सकससम  ब्यसक्तगत घटनाको दतात संख्या कैसफयत 

१ जन्म दतात ६३   

२ मृत्यु दतात १५   

३ सििाह दतात १८   

४ बसाई सराई दतात २ गएको  

५ सम्बन्ध सिच्छेद दतात ०   

  जम्मा संख्या ९८   



िडा न.ं ५ बाट प्रथम चौमाससक सम्ममा सितरण भएको सामासजक सुरक्षा भिाको सििरण  

िडा नं. ५ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

सस.न. लसक्षत समुह 

लाभग्राही 

संख्या जम्मा रकम 

१ ज्येष्ठ नागरीकभिा७० बषत माथी १७८ २०९४५८० 

२ ज्येष्ठ नागरीकभिादसलत २६ २०७४८० 

३ ज्येष्ठ नागरीकएकलमसहलाभिा ४४ ३४५८०० 

४ सबधिाआसथतक सहायता ४९ ३८८३६० 

५ क बगत ४ ४७८८० 

६ ख बगत आसथतक सहायता २६ १६५९८४ 

७ दसलतबालबासलकापोषण भिा ६७ १०२०४० 

८ जम्मा ३९४ ३३५२१२४ 



क्र.सं. कायतक्रम तथा योजनाको नाम बजेट रकम रु सम्झौता कायतसम्पन्न कैसफयत 

१ आलु बीउसितरण ५०००० अमानत भएको भएको 

२ ओडारपाटाससचाई कुलो ९०००० नभएको नभएको उ.स. गठन 

३ कुनापानीससचाई कुलो १००,००० नभएको नभएको उ.स. गठन 

४ खेल मैदानढाडछाप ७०००० नभएको नभएको उ.स. गठन 

५ खेल मैदाननौलापानी १००००० नभएको नभएको उ.स. गठन 

६ खेल मैदानपूणातगाउुँ ४०००० नभएको नभएको उ.स. गठन 

७ गौडासपडाल्ने ससरिाङ्ग अन्तरे ससचाई कुलो ११०००० भएको नभएको उ.स. गठन 

८ दहिसेमसन्दर सनमातण १४५,००० नभएको नभएको उ.स. गठन 

९ सदपेनपूणतगाउुँ सबसमुरे मो।बा ४००,००० नभएको नभएको उ.स. गठन 

१० दोभानससचाई कुलो ९०००० भएको नभएको उ.स. गठन 

११ पधेरा खोलाखेल मैदान ताथ खोप केन्द्र भिन व्यिथथापन ५०००० नभएको नभएको उ.स. गठन 

१२ पशुपन्छीऔषधी खरीद ११०,००० अमानत   ३०,००० सनकास भएको 

१३ पातलकटेरीखेलकुद मैदान तारबार ७०००० नभएको नभएको उ.स. गठन 

१४ फलताफेदओिाङ्ग झाक्रीगाउुँ मो।बा ३००,००० भएको नभएको उ.स. गठन 

१५ सिसभन्नबाटाहरु ममतत सम्भार ६००,००० भएको भएको  भुिानी सलन बाकी 

१६ ससमबाथकोट च्यान्धारा मो।बा २५०,००० नभएको नभएको उ.स. गठन 

१७ सचयुरी कोलब्यबथथापन ५०००० भएको नभएको उ.स. गठन 

वडा नं. ५ को योजना तथा कायिक्रम तफि  



िडा न.ं ६  बाट प्रथम चौमाससकमा भएका ससफाररसहरु 

िडा न.ं ६ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

िडा न.ं ६ बाट प्रथम चौमाससकमा 

 संकलन भएको राजश्व सििरण  
क्र.सं. ससफाररसको प्रकार संख्या कैसफयत 

१ नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र ससफाररस   ९१   

२ नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसलपी ससफाररस   ०   

३ घरबाटो ससफाररस ४   

४ चारसकल्ला ससफाररस ०   

५ ब्यिसाय दतात ०   

६ नाता प्रमासणत १५   

७ साधारण ससफाररस २८७   

जम्मा ३९७ 

क्र.सं. सििरण आम्दानी रकम (रु.) कैसफयत 

१ पसञ्जकरण २६,६००।-   

२ ससफाररस तथा 

अन्य ३९,६८८।- 

  

३ सम्पती कर २४,९५६।-   

  जम्मा ९१,२४४।-   



िडा न.ं ६ बाट प्रथम चौमाससकमा भएका जम्मा घटना दतात सििरण   

िडा नं. ६ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

क्र.सं. ब्यसक्तगत घटनाको सकससम  ब्यसक्तगत घटनाको दतात संख्या कैसफयत 

१ जन्म दतात ५५   

२ मृत्यु दतात २०   

३ सििाह दतात २३   

४ बसाई सराई दतात ४ 

५ सम्बन्ध सिच्छेद दतात ०   

  जम्मा संख्या १०२   



िडा न.ं ६ बाट प्रथम चौमाससक सम्ममा सितरण भएको सामासजक सुरक्षा भिाको सििरण  

िडा नं. ६ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

सस.न. लसक्षत समुह 

लाभग्राही 

संख्या जम्मा रकम 

१ ज्येष्ठ नागरीकभिा७० बषत माथी १२० १४,३८,६४०।- 

२ ज्येष्ठ नागरीकभिादसलत १४ १,११,७२०।- 

३ ज्येष्ठ नागरीकएकलमसहलाभिा ४० ३,१६,५४०।- 

४ सबधिाआसथतक सहायता ४२ ३,२९,८४०।- 

५ क बगत ४ ४७,८८०।- 

६ ख बगत आसथतक सहायता १० ५७,४५६।- 

७ दसलतबालबासलकापोषण भिा ४३ ६७,४७५।- 

८ जम्मा २७४ २३,६९,५५१।- 



क्र.स कायिक्रम / योजनाको नाम 

सवसनयोजन 

रकम खररद सवसध कायि सम्पन्नसमसत 

भिुानी फरफारक 

समसत कैसफयत 

१ थपकोट मोटर िाटो सनमातण २०००००। उ.भो. ससमसतबाट बैसाखमसान्त जेष्ठ मसान्त ससमसत गठन 

२ माझपोखरी धुपहाल्ने भद्रेपाटा धारपानीमोटर बाटो सनमातण १०००००। उ.भो. ससमसतबाट बैसाखमसान्त जेष्ठ मसान्त ससमसत गठन 

३ खोलीगाउुँखोक्सेनीमोटर बाटो सनमातण १५००००। उ.भो. ससमसतबाट बैसाखमसान्त जेष्ठ मसान्त ससमसत गठन 

४ आमडाडा मोटर बाटो सनमातण १५००००। उ.भो. ससमसतबाट बैसाखमसान्त    जेष्ठ मसान्त  ससमसत गठन                

५ रासतपोखरी दउेपुजे मोटर बाटो सनमातण १०००००। उ.भो. ससमसतबाट बैसाखमसान्त जेष्ठ मसान्त ससमसत गठन 

६ थथासनयमोटर बाटो ममतत ६०००००। उ.भो. ससमसतबाट माघ मसान्त फागुनमसान्त कायत सम्पन्नभएको भुक्तानीबासक 

७ पधेराखोलानुनधारा सनन्युखकत  मो.बा. सनमातण १०००००। उ.भो. ससमसतबाट बैसाखमसान्त जेष्ठ मसान्त ससमसत गठन 

८ गल्छी सनयन्त्रण आरनटोल २०००००। उ.भो. ससमसतबाट बैसाखमसान्त जेष्ठ मसान्त ससमसत गठन 

९ नयाुँबसथतससचाई कुलो ममतत १००००००। उ.भो. ससमसतबाट बैसाखमसान्त जेष्ठ मसान्त ससमसत गठन 

१० ६ नं. िडा कायातलय हलकोठा सनमातण ५०००००। उ.भो. ससमसतबाट बैसाखमसान्त जेष्ठ मसान्त ससमसत गठन 

११ शौचालयसनमातण तथाभिनममतत खोलीगाउुँ १५००००। उ.भो. ससमसतबाट बैसाखमसान्त जेष्ठ मसान्त ससमसत गठन 

१२ सामुदासयकभिनममतत तथाशौचालयसनमातण कोट १०००००। उ.भो. ससमसतबाट बैसाखमसान्त जेष्ठ मसान्त ससमसत गठन 

१३ िालसिकास तारिार कोट ५००००। उ.भो. ससमसतबाट बैसाखमसान्त जेष्ठ मसान्त ससमसत गठन 

१४ बालसिकास भिनममतत गानाखकत  २५०००। उ.भो. ससमसतबाट बैसाखमसान्त जेष्ठ मसान्त ससमसत गठन 

१५ प्रसतक्षालयसनमातण माझपोखरी १५००००। उ.भो. ससमसतबाट बैसाखमसान्त जेष्ठ मसान्त ससमसत गठन 

१६ ठाटीढंुगा प्रसतक्षालयसनमातण ५००००। उ.भो. ससमसतबाट बैसाखमसान्त जेष्ठ मसान्त ससमसत गठन 

१७ सामग्रीखररद बाग्दलुाचौकी २३६००। िडा कायातलय कासततक मसान्त कासततक मसान्त भुक्तानीभएको 

१८ कृरण मसन्दर सनमातण ७५०००। उ.भो. ससमसतबाट बैसाखमसान्त जेष्ठ मसान्त ससमसत गठन 

१९ भकारो सुधार कायतक्रमजुम्लीधारा ५०% अनुदान १५००००। उ.भो. ससमसत बैसाखमसान्त जेष्ठ मसान्त ससमसत गठन 

२०  गुरीगाउ दखेी गुरुङगाउुँपदमागत सनमातण ५०००००।       ससमसत गठन भएको  

२१  दधेुलीगौरा नेटा सम्मजाने मो.िा.सनमातण माझकोट १००००००।       ससमसत गठन 

वडा नं. ६ को योजना तथा कायिक्रम तफि  



िडा न.ं ७ बाट प्रथम चौमाससकमा भएका जम्मा घटना दतात सििरण   

िडा नं. ७ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

क्र.सं. ब्यसक्तगत घटनाको सकससम  ब्यसक्तगत घटनाको दतात संख्या कैसफयत 

१ जन्म दतात ३०   

२ मृत्यु दतात ७   

३ सििाह दतात ११   

४ बसाई सराई दतात ४   

५ सम्बन्ध सिच्छेद दतात १   

  जम्मा संख्या ५३   



िडा न.ं ७ बाट प्रथम चौमाससक सम्ममा सितरण भएको सामासजक सुरक्षा भिाको सििरण  

िडा नं. ७ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

सस.न. लसक्षत समुह 

लाभग्राही 

संख्या जम्मा रकम 

१ ज्येष्ठ नागरीकभिा ७० बषत माथी १३० १४९९९६० 

२ ज्येष्ठ नागरीक भिा  दसलत ४२ ३१६८०६ 

३ ज्येष्ठ नागरीक एकल मसहला भिा ४१ ३२७१८० 

४ सबधिा आसथतक सहायता ५६ ४४१५६० 

५ क बगत ४ ३९९०० 

६ ख बगत आसथतक सहायता २७ १७२३६८ 

७ दसलतबालबासलकापोषण भिा ६० ९१०६० 

८ जम्मा ३६० २८८८८३४ 



क्र.सं. कायिक्रम/योजनाको नाम रकम भुिानी सम्झौता 
ईपभोिा ससमसत 

गठन 
कैसफयत 

१ आलु सिउ खररद ५० प्रसतशत अनुदान २ लाख भएको       

२ व्याजको सिउ खररद ५० हजार भएको       

३ सहउद ेघाुँस सितरण ७५ प्रसतशत अनुदान ५० हजार भएको       

४ सिउ मल र सिषादी खररद ४० हजार भएको       

५ सटपेस आलुको सिउ खररद ४० हजार   भएको     

६ खानेपानी तथा मोटरबाटो ममतत १० लाख     
५० प्रसतशत काम 

भएको 
  

७ सिपन्न िगतको लासग ग्यास सितरण कायतक्रम         प्रकृया 

८ 
सामुदासयक सिद्यायमा कक्षा १ मा नयाुँ भनात हुने 

सिद्याथीका लासग प्रोत्साहन थिरुप २००० 
    भएको     

९ ढाडचौर सलसपकोट धरमपानी सभसत्रकोट मोटरबाटो सनमातण ५ लाख   भएको     

१० ओम शासन्त भिन सनमातण ५ लाख   भएको     

वडा नं. ७ को योजना तथा कायिक्रम तफि  



िडा न.ं ८  बाट प्रथम चौमाससकमा भएका ससफाररसहरु 

िडा न.ं ८ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

िडा न.ं ८ बाट प्रथम चौमाससकमा 

 संकलन भएको राजश्व सििरण  
क्र.सं. ससफाररसको प्रकार संख्या कैसफयत 

१ नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र ससफाररस   

११० 

  

२ नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसलपी ससफाररस     

३ घरबाटो ससफाररस २७   

४ चारसकल्ला ससफाररस ३५   

५ सिद्युत ससफाररस २९   

६ नाता प्रमासणत २३   

७ अन्य सिसिध ससफाररस ४४१   

क्र.सं. मसहना आम्दानी रकम (रु.) कैसफयत 

१ श्रािण २,७८,९३५।-   

२ भाद्र ७९,२६०।-   

३ असोज ६६,००१।-   

४ कासततक ९८,६७५।-   

  जम्मा ५,२२,८७१।-   



िडा न.ं ८ बाट प्रथम चौमाससकमा भएका जम्मा घटना दतात सििरण   

िडा नं. ८ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

क्र.सं. ब्यसक्तगत घटनाको सकससम  ब्यसक्तगत घटनाको दतात संख्या कैसफयत 

१ जन्म दतात ५३   

२ मृत्यु दतात १७   

३ सििाह दतात २३   

४ बसाई सराई दतात ३   

५ सम्बन्ध सिच्छेद दतात ०   

  जम्मा संख्या ९६   



िडा न.ं ८ बाट प्रथम चौमाससक सम्ममा सितरण भएको सामासजक सुरक्षा भिाको सििरण  

िडा नं. ८ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

सस.न. लसक्षत समुह 

लाभग्राही 

संख्या जम्मा रकम 

१ ज्येष्ठ नागरीक भिा७० बषत माथी १९७ २३१७२६० 

२ ज्येष्ठ नागरीक भिा दसलत ८३ ६५९६८० 

३ ज्येष्ठ नागरीक एकल मसहला भिा ५४ ४३०९२० 

४ सबधिा आसथतक सहायता १२३ ९८१५४० 

५ क बगत ५ ५५८०० 

६ ख बगत आसथतक सहायता ३३ २१९१८४ 

७ दसलत बालबासलका पोषण भिा १३४ २०८९५९ 

८ जम्मा ६३० ४८७३४०३ 



सी.न. योजनाकोनाम सवसनयोसजत रकम 

कायािन्वयनको ऄवस्था 

कैसफयत 

सम्झौता 

भयको/नभयको 

कायिहुदै गारेको 

 

कायि सम्पन्न 

भयको 

 

१ समसतसकट खररद तथा सवतरण   ९५००० भएको   

७ पशु स्वास््य सश्वसुर 100000 भएको    भएको  

भिुानीको लासग 

प्रसक्रयामा गएको  

८ पशु चौपायको लागी धास सबई सवतरण 100000 भएको    भएको  भिुानी भएको  

९ बालबालीका तफि  100000 भएको    भएको  भिुानी भएको  

१२ कृसष सडक स्तरोन्नती 194000 नभएको      

ईपभोिा ससमसत गठन 

भएको  

१३ दम्ती चौतारा देसख भेडावारी मो.बा. स्तरईन्नती 485000 नभएको      

ईपभोिा ससमसत गठन 

भएको  

१५ भलापानी भवनधारा मा.बा.सनमाणि 145500 भएको  कायि हुदै गरेको      

१६ मोटर बाटो ममित सम्भार 679000 भएको  कायि हुदै गरेको      

१७ 

सशवनगर थापाटोल जुकेपानी सश्रसेपानी हुदै भतु्ले पधेरा 

मो.बा. सनमािण 291000 नभएको      

ईपभोिा ससमसत गठन 

भएको  

१८ साखुले मो.बा. सनमािण 145500 भएको        

२४ मालीका मन्दीर सवश्राम स्थल सनमाण 97000 
नभएको  

    

ईपभोिा ससमसत गठन 

भएको  

वडा नं. ८ को योजना तथा कायिक्रम तफि  

 



िडा न.ं ९  बाट प्रथम चौमाससकमा भएका ससफाररसहरु 

िडा न.ं ९ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

क्र.सं. मसहना आम्दानी रकम (रु.) कैसफयत 

१ श्रािण ७२,८२०।-   

२ भाद्र २४,३३७।-   

३ असोज ५,००५।-   

४ कासततक २०,६४०।-   

  जम्मा १२२८०२।-   

िडा न.ं ९ बाट प्रथम चौमाससकमा 

 संकलन भएको राजश्व सििरण  
क्र.सं. ससफाररसको प्रकार संख्या कैसफयत 

१ नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र ससफाररस   ११२   

२ नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसलपी ससफाररस   ३०   

३ घरबाटो ससफाररस २६   

४ चारसकल्ला ससफाररस २०   

५ ब्यिसाय दतात ३   

६ नाता प्रमासणत ३५   

७ घर जग्गा ससफाररस ८   

८ सिद्युत समटर ससफाररस ८ 

९ साधारण ससफाररस  ३२० 



िडा न.ं ९ बाट प्रथम चौमाससकमा भएका जम्मा घटना दतात सििरण   

िडा नं. ९ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

क्र.सं. ब्यसक्तगत घटनाको सकससम  ब्यसक्तगत घटनाको दतात संख्या कैसफयत 

१ जन्म दतात ३९   

२ मृत्यु दतात १४   

३ सििाह दतात १५   

४ बसाई सराई दतात २  गएको 

५ सम्बन्ध सिच्छेद दतात ०   

  जम्मा संख्या ७०   



िडा न.ं ९ बाट प्रथम चौमाससक सम्ममा सितरण भएको सामासजक सुरक्षा भिाको सििरण  

िडा नं. ९ को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

सस.न. लसक्षत समुह लाभग्राही संख्या जम्मा रकम 

१ ज्येष्ठ नागरीक भिा ७० बषत माथी १५० १७७४६२० 

२ ज्येष्ठ नागरीकभिादसलत ५३ ४०६९८० 

३ ज्येष्ठ नागरीकएकलमसहलाभिा ४० ३१३८८० 

४ सबधिाआसथतक सहायता ६५ ५१०७२० 

५ क बगत ४ ४३८९० 

६ ख बगत आसथतक सहायता १७ १०४२७२ 

७ दसलतबालबासलकापोषण भिा ६८ १०४६६२ 

८ जम्मा ३९७ ३२५९०२४ 



िडा न.ं १०  बाट प्रथम चौमाससकमा भएका ससफाररसहरु 

िडा न.ं १० को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

िडा न.ं १० बाट प्रथम चौमाससकमा 

 संकलन भएको राजश्व सििरण  
सस.नं. सििरण संख्या कैसफयत 

१ नागररकता ससफाररस ४५   

२ नागररकता ससफाररस प्रसतसलपी १७   

३ जग्गा नामसारी ससफाररस ५   

४ घर बाटो ससफाररस १७   

५ नाता प्रमासणत तथा अन्य ससफाररस २९   

६ चार सकल्ला ससफाररस १७   

७ सिदु्यत समटर ससफाररस १४   

८ घर जग्गा मूल्याङकन ५   

९ उद्योग, संथथा, व्यिसाय दतात ८   

१० पाररिारीक सििरण ससफाररस १४   

११ आसथतक सहयोग ससफाररस १२   

  जम्मा १८३   

  अन्य २४८   

  कुल जम्मा ४३१   

सस.नं. सििरण रकम कैसफयत 

१ सम्पसि कर-११३१३ ६८०६५   

२ अन्य दथतुर-१४२४९ ८००   

३ व्यिसाय दतात-११६३१ ५००   

४ नाता तथा अन्य प्रमासणत-१४२४५ ४१००   

५ व्यसक्तगत घटना दतात-१४२४४ १३४००   

६ व्यिसाय रसजरटे्रशन-१४२५३ २०००   

७ ससफाररस दथतुर  ५१२९०   

  जम्मा १४०१५५   



िडा न.ं १० बाट प्रथम चौमाससकमा भएका जम्मा घटना दतात सििरण   

िडा नं. १० को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

सस.नं. सववरण पररमाण कैसफयत 

१ जन्म दतात १३   

२ मतृ्यु दतात ४   

३ सििाह दतात ४   

४ बसाइसराई आएको १   

५ बसाइसराई गएको १   

  जम्मा २३   



िडा न.ं १० बाट प्रथम चौमाससक सम्ममा सितरण भएको सामासजक सुरक्षा भिाको सििरण  

िडा नं. १० को  प्रथम चौमाससक प्रगसत 

सस.न. लसक्षत समुह 

लाभग्राही 

संख्या जम्मा रकम 

१ ज्येष्ठ नागरीक भिा ७० बषत माथी १३४ १५९७३०० 

२ ज्येष्ठ नागरीक भिा दसलत २८ २१८१२० 

३ ज्येष्ठ नागरीक एकल मसहला भिा ४१ ३२७१८० 

४ सबधिा आसथतक सहायता ६१ ४७८८०० 

५ क बगत ८ ८७७८० 

६ ख बगत आसथतक सहायता १५ ९५७६० 

७ दसलतबालबासलकापोषण भिा ४० ६११८० 

८ जम्मा ३२७ २८६६१२० 



वडा नं. १० को योजना तथा कायिक्रम तफि  

सस.नं. सववरण इकाआ 

ईपभोिा 

ससमसत 

गठन 

ईपभोिा 

ससमसत 

गठन हुन 

बााँकी 

सम्झौता 

भएको 

सम्झौता 

हुन बााँकी 

कायि 

सम्पन्न 

रकम 

भुिानी 

१ योजना तफत  २३ १५ ८ ६ ९ १   

२ कायतक्रम तफत  ७ २ ५ २ ५ १   

३ कृसष तफत  ५ १ ४ १ ४ १ १ 

४ भेटनरी तफत  ३ १ २ १ २ १ १ 



सारांश 
• राजश्व संकलन रु. ७४४८४६६.३ लक्षको ३०.०९ प्रसतशत  

• भौसतक प्रगतीिः- १७.०६ प्रसतशत सििीय प्रगती १.३५ 

• सििीय प्रगती 

– चालिुः- २२ प्रसतशत 

– पुुँसजगतिः- १.३५ प्रसतशत  

• सिपद ्तथा राहतमा रु. २८९०१०० खचत भएको  

• यस अिधीमा ६ िटा ठूला आयोजनाहरुको बोलपत्र आह्वान गररएको 

• नगरपासलका तथा १० िटै िडाका सम्पणूत सडकहरुलाई दशै अगािै ममतत सम्भार गरी सचुारु गनत सफल 

भएको । 

• नगरबासीहरुलाइ न्यनूतम सिद्यतु महशलू बराबरको रकम  रु.  

• ६० िषत मासथ उमरेका सबै ज्येष्ठ नगरिासीहरुको सनशिूःल्क आुँखा उपचार  

 

 

 



१. यस चौमाससक अिसधमा ३ मसहना बषातरको समयमा सिगका िषत भन्दा िढी िषाततको असर, 

२. नेपालीहरुको महान चाड दशै, सतहार र छठ जथता ठूला चाडहरु यस चौमाससकमा पने गरेको, 

३. संघ सरकार तथा प्रदशे पररिततनका कारण संसोधीत कायतक्रम तथा बजेटको असख्तयारर प्रािीमा 

सढलाई, 

४. कोसभड-१९ का नयाुँ भेररयन्टहरुको असर सनयन्त्रण, व्यिथथापन तथा सतकत ता तफत  थप ध्यान 

जान,ु 

 

 

लक्ष बमोसजम प्रगती नहुनुका मुख्य कारणहरु 




