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पृष्ठभमूी 

 सङ्घीर्‚ प्रदशे िथा स्थानीर् सरकारबाट लर्लभन्न समर्मा जारी गररएका सार्यजलनक सुनुर्ाई सम्बन्धी 

कार्यलर्लध बमोलजम स्थानीर् िहका सम्पूर्य र्गय िथा समुदार्िे स्थानीर् िहबाट प्रर्ाह गररने सबै प्रकारका 

सेर्ा सुलर्धाका बारेमा जानकारी गराउने उद्धशे्र्का साथ सबै स्थानीर् िहिे प्रत्र्ेक आ.र्.मा अलनर्ार्यरुपमा 

सार्यजलनक सनुुर्ाई गन े नीलि भए अनुरुप र्स नगरपालिकािे पलन उक्त नीलिहरुको अर्िम्बन गद ै गि 

आ.र्.०७८/७९ को श्रार्र् मलहना दलेि असार मसान्ि सम्मको अर्लधको सार्यजलनक सनुुर्ाई कार्यक्रम 

सञ्चािन गने कार्य गरेको छ । स्थानीर् िहबाट प्रर्ाह गररने सेर्ा सलुर्धाका बारेमा प्रत्र्क्षरुपमा जनिािाई 

सहभागी गराई स्थानीर् िहिे सञ्चािन गरेका सबै कार्यक्रमहरुको बारेमा उनीहरुिाई सुसूलिि गराउने िथा 

जनिा र स्थानीर् िहबीि एकआपसमा साक्षात्कार भई आफ्नो सबैभन्दा नलजकको सरकारको रुपमा स्थानीर् 

िहिाई जनिािे महसुस गरी सुशासन िथा पारदर्शयिा कार्म गनय सेर्ाग्राही िथा समुदार्बाट प्राप्त सुझार्का 

आधारमा नगरपालिकाि े आगामी ददनमा अर्िम्र्न गने नीलि िथा कार्यसम्पादनमा सुशासन प्रबद्धयन गरी 

सेर्ाग्राही मैत्री गलिलर्लधहरु अगाडी बढाउन स्थानीर् िहको जर्ाफदलेहिा अलभर्ृलद्ध गनय टेर्ा पुरर्ाउने हाँदा 

आज सााँफेबगर नगरपालिकािे र्स सार्यजलनक सुनुर्ाई कार्यक्रमको आर्ोजना गररएको छ ।  

उद्धशे्र्ः 

१. स्थानीर् िहबाट उपिब्ध सेर्ा सुलर्धाका बारेमा सार्यजलनक गरी त्र्स्िा लर्षर्का सम्बन्धमा 

सार्यजलनक स्थानमा सेर्ाग्राही नागररकिे उठाएका प्रश्नमा स्पष्टिा ल्र्ाउने र नागररकबाट आएका 

रिनात्मक सुझार्िाई ग्रहर् गरी स्थानीर् िहको सेर्ा प्रर्ाहबारे जानकारी गराउन े। 

२. स्थानीर् िहका लजम्मेर्ार अलधकारी र नागररक बीिको दरूी कम गरी सेर्ा सुलर्धा प्रर्ाहमा सहजिा 

ल्र्ाई सुशासनको प्रत्र्ाभूिी गराउने । 

३. दोहोरो सम्र्ादको माध्र्मद्धारा सेर्ाग्राही र सेर्ाप्रदार्क बीि सुमधरु सम्बन्ध स्थालपि गरी 

सेर्ाग्राहीमैत्री र्ािार्रर्को लसजयना गने । 

४.   सेर्ाग्राही नागररक  र सेर्ाप्रदार्क बीि एकआपसमा साक्षात्कार भई आफ्नो सबभैन्दा नलजकको 

सरकारको रुपमा स्थानीर् िहिाई जनिािे महससु गने गरी सुशासन िथा पारदर्शयिा कार्म गने । 

५. सेर्ाग्राही नागररकि े उठाएका प्रश्नहरुमा स्पष्टिा ल्र्ाउने र नागररकबाट प्राप्त रिनात्मक 

सुझार्हरुिाई ग्रहर् गनय लजम्मेर्ार संस्कार बसाउने । 

६. सेर्ा प्रर्ाहमा सेर्ाग्राही नागररकहरुको पहाँि अलभर्ृलद्ध गद ै उनीहरुमा लजम्मेर्ार नागररकको  

अलधकार िथा कियव्यको बोध गराई एक असि नागररकको भूलमका लनर्ायह गनय सक्षम बनाउन सघाउ 

पु-र्ाउने । 

नगरपालिकाको सलंक्षप्त पररिर्ः 

नेपाि सरकारको लमलि २०७१/०१/२५ गिेको लनर्यर् अनुसार सालर्कका ८ र्टा गा.लर्.स. हरु बैजनाथ, 

जाल्पादरे्ी, लसद्दशे्वर, मष्टामाण्डौं, नर्ाठाना, भागेश्वर, ररलडकोट र िलण्डका समालहि गरी लर्लधर्िरुपमा 

घोषर्ा गररएको र्स सााँफेबगर नगरपालिका लमलि २०७३/११/२७ गि ेराज्र् पुनसंरिना भएसंगै सालर्कका 

थप ६ र्टा गा.लर्.स.हरु बुढाकोट, घुघुरकोट, दलेर्स्थान, िप्तड, बाब्िा र पाििकोट िाई र्स नगरपालिकामा 

समालहि गरी  हाि १४ र्टा र्डामा लर्भालजि र्ो नगरपालिका सामुलन्िक सिहबाट कररब ५५० लमटरदलेि 

३३०० लमटरसम्म उिाईमा रहकेो र्स नगरपालिकाको क्षेत्रफि १६६.७१ र्गय दक.मी. र रालिर् जनगर्ना 
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२०६८ अनुसार र्स नगरपालिकाको जनसंख्र्ा मलहिा १८३०४ र पुरुष १५४८४ गरी कुि जनसंख्र्ा 

३३७८८ र घरधुरी संख्र्ा ६६९३ रहकेो छ भने नगर र्स्िुगि लर्र्रर् २०७४ अनुसार मलहिा १९८७४ र 

पुरुष १८४६७ गरी कुि जनसंख्र्ा ३८३४१ रहकेो छ । र्स नगरपालिकामा र्हााँका प्रमुि पर्यटकीर् 

स्थिहरुमा नेपािकै िार धाम मध्र्ेको एक धामको रुपमा रहकेो प्रलसद्ध र्ैद्यनाथ धाम, लजमराडी धाम, िप्तड, 

नाइनी, धर्िछडा, कािािेकी, जाल्पादरे्ी, हाडासैन, लर्मकोट पर्यटकीर् क्षेत्र हन भने प्रमुि आर्थयक केन्िमा 

समग्र अछाम लजल्िाकै व्यापाररक केन्िकोरुपमा रहकेो सााँफेबगर, बर्ािपाटा, ठााँटी, िासी बजार, बुढा बगर र 

श्रीकोट बजार रहकेा छन ।   

            नगर क्षेत्रमा बसोबास गने बहसंख्र्क जनिा कृलष पेशामा संिग्न रहकेा छन भने पशुपािन पलन 

सहार्क पेशाको रुपमा रहकेो छ । िारैलिर हररर्ािी बन र सुन्दर बस्िी भएको सााँफेबगर नगरपालिका 

सुदरूपलिम प्रदशेकै लर्कास र सम्र्ृदद्दको सम्भार्ना बोकेको नगरपालिका लभत्र पदयछ । स्रोि र साधनको उलिि 

प्रर्ोग हन सकेको िण्डमा अपार जिस्रोिको रुपमा रहकेा बुढीगंगा, कैिाशिोिा, आदोिी गाड, लजजाडी 

गाड, प्रभािी गाड, इक्डी गाड आददिे र्स क्षेत्रको कृलष िथा जिलर्द्यिुको लर्कासमा टेर्ा पुरर्ाउने दलेिन्छ । 

अब म र्स नगरपालिकामा िािु आ.र्. २०७८।०७९ को श्रार्र् दलेि असार मलहना सम्म सञ्चािन भई सम्पन्न 

भएका दक्रर्ाकिापहरुको संलक्षप्त लर्र्रर् शािागि रुपमा लनम्नानुसार प्रस्िुि गनय िाहान्छु । 

प्रशासन शािा 

सााँफेबगर नगरपालिका प्रशासन शािािे आ.ब. २०७८।०७९ मा गरेका मूिभूि कृर्ाकिापहरु/उपिलब्धहरु 

दहेार् बमोलजम रहकेा छन । 

 प्रशासन शािािे लर्लभन्न कार्ायिर्, व्यलक्त, संगठनबाट प्राप्त पत्रहरु, कमयिारीका लनर्ुलक्तका पत्रहरु, 

हालजरी पत्रहरु िगार्ि ससं्थागि िथा व्यलक्तगि लनबेदन गरी जम्मा १७५७ पत्रहरु दिाय भइ 

प्रदक्रर्ामा गएका छन । 

 प्रशासन शािािे लर्लभन्न कार्ायिर्, व्यलक्त, संगठनबाट प्राप्त पत्रहरु, कमयिारीका लनर्ुलक्तका पत्रहरु, 

हालजरी पत्रहरु िगार्ि संस्थागि िथा व्यलक्तगि लनबेदन सलहि अन्र् प्राप्त पत्रहरुको अलभिेि रािी 

जम्मा १७२५ पत्रहरु ििानी भएका छन । 

 र्स नगरपालिका र सो अन्िगयिका शािा/कार्ायिर्मा कार्यरि कमयिारीहरु कार्ायिर्को कामबश र्स 

नगरपालिका/लजल्िा लस्थि कार्ायिर् र लजल्िा बालहरका कार्ायिर्मा जााँदा भ्रमर् अलभिेि रािी 

अलभिेि व्यर्स्थापनमा िुस्ििा ल्र्ाउन ३३७ र्टा भ्रमर् आदशे व्यर्स्थापन । 

 र्स नगरपालिकामा कार्यरि जम्मा १०३ जनाको करार सम्झौिा ।  

 नगरपालिका र सो अन्िगयिका कमयिारी को हालजरी व्यर्स्थापन र र लर्दाको अलभिेि 

दस्िार्ेजीकरर् गरेको ।  

 कार्यपालिका बैठक १२ र्टा र २ र्टा नगरसभाको व्यर्स्थापन एबं संर्ोजन । 

 स्थानीर् िहको स्र्ःमूल्र्ाङ्कन लिसा अपडटे भइ ५४.५ अंक प्राप्त भएको । 

 सर्ै स्थार्ी कमयिारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन फाराम संकिन िथा व्यर्स्थापन गरेको ।   

 कार्ायिर्मा प्राप्त सबै शािा र सो अन्िगयिका कमयिारी र जनप्रलिलनलधहरु गरी जम्मा ४२५ जनाको 

सम्पलि लबर्रर् दिाय गरी अनिाइन प्रलर्लष्ट गररएको । 
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 कमयिारी पदस्थापना र थप कार्यलजम्मेर्ारी ददएको । 

 ३ र्टा कमयिारी बैठक सम्पन्न भएका । 

 संघीर्, प्रादलेशक िथा र्स कार्ायिर्बाट समर् समर्मा २३ र्टा सुिना टााँस । 

 १ पटक सार्यजलनक सुनुर्ाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको । 

 सुिना प्रलर्लध अलधकृि १ जना, हले्थ अलसस्टेन्ट  जना, अ.ह.ेब. ३ जना, अ.न.मी. ६ जना, स्र्ीपर १ 

जना, सामुदालर्क मनोसामालजक परामशय संर्ोजक १ जना, सामुदालर्क मनोसामालजक कार्यकिाय ७ 

जना, गर्क २८ जनाको लर्ज्ञापन लिई छनोट भएका ।  

 १० जना कमयिारीहरुिाई दोहोरो सहमलिका आधारमा सरुर्ा गररएको, 

 संघीर्, प्रादलेशक कार्ायिर्बाट माग भएका प्रलिबेदनहरु उपिब्ध गराएको,  

 सबै कमयिारी र जनप्रलिलनलधहरुको सम्पलि लबर्रर् अनिाइन प्रलर्ष्ट गररएको, 

 १९ जना कमयिारी प्रदशे िोकसेर्ा आर्ोगबाट माग फाराम भरी माग गररएको ।  

नगरपालिकाको सगंठन सरंिना र कमयिारीहरु 

 कुि जम्मा दरबन्दी ५७ मध्र् े३८ जना कमयिारीको पदपूिी भई १९ जनाको दरबन्दी िािी रहकेो 

जसमा हािै प्रदशे िोक सेर्ा आर्ोगमा आ.िे.प अलधकृि १ जना, म.लर्.लन १ जना, सहार्क पााँिौ 

िहका ३ जना र लशक्षा प्रालर्लधक १ जना गरी जम्मा १९ जनाको माग आकृलि भरर पठाइको । 

 आ.र्. २०७८/७९ मा करार सेर्ा िफय  जम्मा १०३ जना कमयिारी रहकेा छन । 

अलमन शािा 

 नक्शा पास सम्पन्न संख्र्ा २० र्टा १६ र्टा प्रदक्रर्ामा रहकेा । 

 अलभिेिीकरर् नक्शा पास संख्र्ा १० र्टा । 

 न्र्ालर्क सलमलिमा आएका आलिधुर सम्बन्धी लर्र्ाद समाधानमा सहर्ोग । 

  नापी र मािपोिमा हने काम जस्िै हािसालबक रालजनामा सम्बलन्ध जानकारी प्राप्त गरी आर्श्र्क 

सहजीकरर् गद ैआएको  ।  

 लनमायर्ाधीन नर्ााँ र्सपाकय  लनमायर् कार्यमा सहजीकरर् गरेको ।  

 सााँफेबगर नगरपालिकाको न्र्ूनिम जग्गाको मूल्र्ाङ्कन मापदण्ड लजल्िा मािपोि कार्ायिर्मा 

पठाइएको ।       

बहक्षते्रीर् पोषर् र्ोजना  

 एफ.एम. बाट पोषर् सम्बलन्ध संदशे प्रसारर् सम्पन्न ।  

 नगर स्िरीर् पोषर् िथा िाध्र् सुरक्षा लनदसेक सलमलिको ३ र्टा बैठक सम्पन्न ।  

 पोषर् सम्बलन्ध लबषर्गि शािाहरुको ३ र्टा बैठक सम्पन्न ।  

 र्डा स्िररर् पोषर् िथा िाद्य सुरक्षा लनदशेक सलमलिको १९ र्टा बैठक ।  

 बार्षयक सलमक्षा गोष्ठी सम्पन्न ।  

कृलष लर्कास शािा 

 %) k|ltzt cg'bfgdf lxpFb] ÷ aif{] kmnkm'sf] la?jf lat0f ! k6s 

 cfsfl:ds afnL pkrf/ tyf ;+/If0f aif{ e/L 
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 %) k|ltzt cg'bfgdf ux'Fsf] lapF lat/0f sfo{qmd ! k6s 

 gu/kflnsf leqsf #) hgf cu'jf s[ifsnfO{ gd'gf k|b{zg sfo{qmd 

 lxpb]  ldgLls6  lat/0f sfo{qmd ! k6s 

 :ynut tflnd !$ j6} j8fdf -! lbg]_ 

 s[ifs ;d'x u7g -k'gu7g / kl/rfng sfo{qmd_ !$ j6} j8fdf 

 aif]{ ldlgls6 ljt/0f 

 laleGg afnL pTkfbgdf cfwf/Lt s[ifs k|f]T;fxg tyf ;Ddfg sfo{qmd 

 aif]{ cfn' ks]6 sfo{qmd ;+rfng ! k6s 

 cb'jf ks]6 sfo{qmd ;DkGg ! k6s 

 sd{rf/L df;ls, rf}dfl;s / aflif{s a}7s # k6s 

 t/sf/L ks]6 ;+Rfng ;DkGg ! k6s 

 s[lif tyf kz'k+5L tYof+s ;+Sng !$ j8f 

 ls;fg ;'lrs/0f &%) hgf 

सामालजक सरुक्षा िथा पञ्जीकरर् शािा 

सामालजक सरुक्षा भिा लर्िरर् कार्यक्रमः 

सामालजक सरुक्षा भिा प्राप्त गने िाभग्राहीहरुको पलहिो, दोस्रो, िेस्रो  र िौथो त्रैमालसक सामालजक सरुक्षा 

भिा रकम बैंकमाफय ि लर्िरर् गररएको, 

क्र.सं. पलहिो त्रैमालसक दोस्रो त्रैमालसक िेस्रो त्रैमालसक िोथो त्रैमालसक 

िाभग्राही 

संख्र्ा 

रकम िाभग्राही 

संख्र्ा 

रकम िाभग्राही 

संख्र्ा 

रकम िाभग्राही 

संख्र्ा 

रकम 

जम्मा ५९७४ ३८३५१४५३ ६१४३ ३८७२४२८० ६२०१ ३८७२७३३८ ६२१२ ३९३४५६५६ 

जम्मा रकमः १५५१४८७२७।- 

सामालजक सरुक्षा कार्यक्रम 

 सामालजक सरुक्षा भिा िाभग्राहीको नर्ााँ नाम दिाय जना :- ११७१ 

 सामालजक सरुक्षा भिा िाभग्राहीको िगि कट्टा जना :- ७२० 

 सामालजक सरुक्षा भिा िाभग्राहीको नर्ीकरर् कार्य जना :-४६४०  

व्यलक्तगि घटना दिायको लर्र्रर्ः  

क्रस.ं जन्म दिाय मृत्र् ुदिाय लर्र्ा

ह 

दिाय 

सखं्र्ा 

बसाईसराई दिाय सम्बन्ध 

लर्च्छेद 

सखं्र्ा 

जम्मा कै

दफ

र्ि 

मलहिा परुुष जम्मा मलह

िा 

परुुष जम्मा दिाय 

सखं्र्ा 

गएको 

सखं्र्ा 

आएको 

सखं्र्ा 

बसाईसराई

को सखं्र्ा 

१ ९९

२ 

९५

१ 

१९

४३ 

१५

३ 

२०

७ 

३५

९ 

३०

४ 

१७

० 

३९

५ ४८ ४४५ २ २७७० 

- 

 व्यलक्तगि घटना दिाय कार्यिाई १४ र्टै र्डामा अनिाईन माफय ि सुरुर्ाि गररएको । 
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 सामालजक सरुक्षा भिा लर्िरर् कार्यक्रम, व्यलक्तगि घटना दिाय िथा रालिर् पररिर्पत्र सम्बलन्ध   

सूिना रेलडर्ोमाफय ि प्रसारर्को िालग ०२ र्टा रेलडर्ोसाँग सम्झौिा गरी प्रसारर् गरेको ।  

 अपाङ्गिा भएका (ग र घ ) र्गयका व्यलक्तहरुिाई आर्थयक सहार्िा लर्िरर् कार्यक्रम िपलसि बमोलजम 

सम्पन्न 

र्डा नं 

अपाङ्गिा 

दकलसम 

(ग र्गय) 

अपाङ्गिा 

दकलसम 

(घ र्गय) 

र्गय 

निुिेको 

नगरपालिका 

बाट पररिर् 

पत्र प्राप्त 

दर रकम 

लजल्िा 

बाट 

पररिर् 

पत्र 

प्राप्त 

दर रकम जम्मा जम्मा रकम 

१ ६ ६ ० ५ १२००० ६०००० ७ ९००० ६३००० १२ १२३००० 

२ ३ ६ ० ७ १२००० ८४००० २ ९००० १८००० ९ १०२००० 

३ ४ ७ ० ५ १२००० ६०००० ६ ९००० ५४००० ११ ११४००० 

४ ५ १० ० १० १२००० १२०००० ५ ९००० ४५००० १५ १६५००० 

५ २ ३ ० ५ १२००० ६०००० ० ९००० ० ५ ६०००० 

६ १ २ ० ३ १२००० ३६००० ० ९००० ० ३ ३६००० 

७ ६ २ ३ १ १२००० १२००० १० ९००० ९०००० ११ १०२००० 

८ ४ २ ० ५ १२००० ६०००० १ ९००० ९००० ६ ६९००० 

९ ० ९ ० १० १२००० १२०००० ० ९००० ० १० १२०००० 

१० २ ४ ० ५ १२००० ६०००० १ ९००० ९००० ६ ६९००० 

११ ४ १ ० २ १२००० २४००० ३ ९००० २७००० ५ ५१००० 

१२ ४ १ ० ३ १२००० ३६००० २ ९००० १८००० ५ ५४००० 

१३ ७ १४ ० १९ १२००० २२८००० २ ९००० १८००० २१ २४६००० 

१४ ४ १ ० २ १२००० २४००० ३ ९००० २७००० ५ ५१००० 

जम्मा ५२ ६८ ३ ८२ १२००० ९८४००० ४२ ९००० ३७८००० १२४ १३६२००० 
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लशक्षा र्रु्ा िथा ििेकुद शािा  

 IEMIS िालिम सम्पूर्य लर्द्यािर्का १ जना लशक्षक 

 नगर लशक्षा सलमलि, आधारभूि लशक्षा पररक्षा सलमलि  बठैक िथा अन्िरदक्रर्ा संिािन 

 स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमायर् कार्यशािा 

 आधारभूि लशक्षा पररक्षा कार्यशािा 

 २८ र्टा बािलर्का सहजकिायिाई दकड्स लर्िरर् कार्यक्रम 

 गलर्ि लर्ज्ञान प्रदयशनी िथा बुलिमिा कार्यक्रम 

 जनप्रलिलनलध सङ्ग लशक्षा शािा िथा शैलक्षक अन्िरदक्रर्ा कार्यक्रम र सेर्ा लनलर्िय लशक्षरुकहरुको 

लर्दाइ कार्यक्रम 

 माध्र्लमक िह स्िररर् र्लक्तव्र् किा प्रलिर्ोगीिा 

 सामालजक कुरुलि न्र्ुलनकरर्मा लर्द्याथीको भूलमका लर्षर्मा आधारभूि िह स्िररर् बकृ्तत्र्किा 

प्रलिर्ोगीिा 

 सेनेटरी प्र्ड लनमायर् क्षमिा प्रदयशन कार्यक्रम सम्पन्न भएको । 

सिुना प्रलर्लध : 

 आ.र्. २०७८-७९ मा पाररि लनि, लनर्यर्हरु र बजटेिाई सााँफेबगर नगरपालिकाको र्ेबसाइट र 

सामालजक सजंािमा अपडटे गररएको । 

 सूिना प्रलर्लध सम्बन्धी नगरका प्रर्ासहरुबारे लर्लभन्न िरर्मा मालिका लर्कास संघ संग समन्र्र् गरर 

कार्यसञ्चािन । 

 लर्लभन्न लर्भाग र मन्त्रािर्िाई सााँफेबगर नगरपालिकाका कार्यर्ोजनाबारे जानकारी गनयमा 

सहलजकरर्। 

 ५० आधारभूि लर्द्यािर्हरुमा इन्टरनेट उपकरर् उपिब्ध गररएको । 

 सााँफेबगर नगरपालिकाको कार्ायिर्मा थप ८ र्टा CCTV  जडान गररएको । 

 कृलष कार्यक्रम व्यर्स्थापन प्रर्ािीको बारेमा कृलष शािाका सम्पूर्य कमयिारीिाई अलभमुलिकरर् 

कार्यक्रम सञ्चािन गररर्ो । र्स प्रर्ालि माफय ि कृषक समूह (कुि दिाय भएका कृषक समुहहरु, मलहिा 

सदस्र्हरु, जम्मा सदस्र्हरु, र्डागि रुपमा दिाय भएका कृषक समुहहरु) र्सै प्रर्ािीमा अध्र्ार्लधक 

गररर्ो । 

 र्स आ.र्. मा हले्िो सरकार पोटयि बाट प्राप्त भएको १ गुनासो सम्बोधन गररएको छ र सूिना माग 

भएको जानकारीहरु उपिब्ध गररएको । 

िानपेानी िथा सरसफाई  शािा 

 ११२ जना १०० ददनका आमाहरुिाइ दफल्टर लर्िरर्,  

 सरसफाइ सम्बन्धी सरोकारर्ािा संग अन्िरदक्रर्ा कार्यक्रम १ पटक सम्पन्न भएको । 

पश ुसरे्ा शािा 

 उत्पादनमा आधाररि कृषक प्रोत्सहान कार्यक्रम १ पटक, 
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 ओषधी िररद िथा लर्िरर् ३ पटक, 

 घााँसको लर्उ लर्िरर् हहाँउद ेिथा र्षे १ पटक, 

 पशु स्र्ास््र् लशलर्र संिािन ३ र्टा, 

 पशु उपिार सेर्ा  ९५८१,  

 पशु लर्मा सम्बन्धी सरोकारर्ािा संग अन्िर्क्क्रय र्ा कार्यक्रम ४ र्टा र्डामा सम्पन्न, 

 उन्नि बोका लर्िरर् ३ र्टा, 

 कमयिारीको क्षमिा बृलद्ध कार्यक्रम १ पटक, 

 पशु सेर्ा प्रालर्लधकिाइ उपकरर् लर्िरर् १ पटक, 

 कमयिारी बैठक ३ र्टा, 

 पकेट लर्कास कार्यक्रम सिंािन १ पटक । 

प्रालर्लधक शािा  

जम्मा लर्लनर्ोलजि रकम :- रु. ११९६८६०२४.३७/- 

जम्मा भकु्तानी भएको रकम :- रु. १०७७७४४९७.४४/- 

क. भर्न लनमायर् िफय  

र्स आ.र्. २०७८/०७९मा र्स नगरपालिका अन्िगयि भर्न लनमायर् िफय  जम्मा २८ र्टा र्ोजनाहरु 

रहकेा छन् जसमध्र्े २० र्टा नर्ा भर्न लनमायर् र बाकी ८ र्टा ममयि िथा अधुरो भर्न लनमायर् 

रहकेा छन् भर्न िफय  जम्मा रु. ४,६७,९१,०२५.३७/- लबलनर्ोजन भएकोमा रु. 

४,१९,६१,१६५.३७/- बराबरको काम सम्पन्न भइ भुक्तानी समेि भइसकेको छ ।  

ि. सडक लनमायर् िफय  

र्सआ.र्. २०७८/०७९मा र्स नगरपालिका अन्िगयि सडक लनमायर् िफय  जम्मा१९र्टा र्ोजनाहरु 

रहकेा छन, जसमध्र्े १४ र्टा नर्ा सडक लनमायर् र बाकी ५ र्टा ममयि गररएको छ. सडकलनमायर् िफय  

जम्मा रु.२,२०,२०,०००/- लबलनर्ोजन भएकोमा रु.२,१८,१२,०००/- बराबरको काम सम्पन्न भइ 

भुक्तानी समेि भइसकेको छ. 

 

ग. िानेपानी लनमायर् िफय  

र्स आ.र्. २०७८/०७९मा र्स नगरपालिका अन्िगयि िानेपानी लनमायर् िफय  जम्मा ४६ र्टा 

र्ोजनाहरु रहकेा छन् . र्स र्ोजना अन्िगयि का सम्पूर्य र्ोजनाहरु लनमायर् कार्य सम्पन्न भैसकेका र 

आन्िररक स्रोि माफय ि भुक्तानी गनुय पन े लडप बोररंग कार्ोजनाहरुको आंलशक र कम बजेट अभार्का 

कारर् भुक्तानी हन बाकी रहकेोछ. र्स र्ोजनामा रु.१,२२,६१,०००/- लबलनर्ोजन भएकोमा 

रु.९९,४१,०००/- भुक्तानी समेि भइसकेको छ. 

 

घ. ससंिाई लनमायर् िफय  

र्स आ.र्. २०७८/०७९ मा र्स नगर पालिकामा २६ र्टा र्ोजनाहरु रहकेा छन्. जस अन्िगयि 

लसिाई कुिो बनाउने, पाइप िाइन लर्स्िार गने, पोिरी लनमायर् गन ेिथा ममयि गन ेर्ोजनाहरु रहकेा 

छन् . सम्पूर्य र्ोजनाहरुको लनमायर् कार्य सम्पन्न भैसकेको र ३ र्टा आन्िररक स्रोिबाट संिालिि 
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र्ोजनाहरुको बजेट अभार्का कारर् भुक्तानी हन बाकी रहकेोछ. र्स र्ोजना अन्िगयि 

रु.३१,९०,०००/- लबलनर्ोजन भएकोमा  रु.२८,३९,८७६.३२/- बराबरको रकम भुक्तानी समेि 

भइसकेकोछ. 

ङ. घेरा पिायि लनमायर् िफय  

र्स आ.र्. २०७८/०७९ मा र्स नगरपालिकामा २० ओटा र्ोजनाहरु घेरा पिायि लनमायर् िफय  रहकेा 

छन् . लबलभन्न मठ मलन्दर, स्कुिहरुको सुरक्षाका िालग सिंालिि र्ी सम्पूर्य र्ोजनाहरुको लनमायर् कार्य 

सम्पन्न भइ भुक्तानी समेि भैसकेकोछ. र्ी र्ोजना अन्िगयि रु.३०,५०,०००/- लबलनर्ोजन भएकोमा 

सम्पूर्य रकम भुक्तानी भइसकेकोछ. 

ि. मठ मलन्दर लनमायर् कार्यक्रम 

र्स आ.र्. २०७८/०७९ मा र्स नगरपालिकामा सम्पूर्य र्डाहरुका मठमलन्दर लनमायर् र ममयि गनय 

२९ र्टा र्ोजनाहरु रहकेा छन् . जस अन्िगयि २८ र्टा र्ोजनाहरुको लनमायर् कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी 

समेि भैसकेको र एउटा र्ोजनाको लनमायर् कार्य सुिारु नै नभएको हदा र कम लनकाशा हन्न सकेको 

कुरा जानकारी गररन्छ. र्ी पररर्ोजना अन्िगयि रु.३८,१०,०००/- लबलनर्ोजन गररएकोमा रु. 

३७,६०,०००/- रकम भुक्तानी भएको छ. 

छ. िटबन्धन लनमायर् कार्य िफय  

र्स आ.र्. २०७८/०७९ मा र्स नगरपालिकामा िटबन्धन कार्यक्रम अन्िगयि १२ र्टा र्ोजनाहरु 

रहकेो र जसमा सम्पूर्य र्ोजनाहरुको लनमायर् कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी समेि भैसकेको छ. िटबन्धन 

लनमायर्को िालग जम्मा रु.६६,५०,०००/- रकम लबलनर्ोजन भएकोमा सम्पूर्य रकम भुक्तानी 

भइसकेको छ. 

ज. लबद्युि लर्स्िार कार्यक्रम िफय  

र्स आ.र्. २०७८/०७९मा र्स नगरपालिकामा लबद्युि िाइन लर्स्िार अन्िगयि ३ र्टा र्ोजना रहकेो 

र दइुटा र्ोजनाको सम्पूर्य काम सम्पन्न भइसके र भुक्तानी समेि भइसकेको र एउटा र्ोजनाको काम 

सम्पन्न बाकी रहकेो हनाि े भुक्तानी नभएको कुरा जानकारी गररन्छ. र्ी पररर्ोजना अन्िगयि 

रु.४९,२९,९९९/- रकम लबलनर्ोजन भएकोमा रु.१,३०,०००/- रकम भुक्तानी भएको छ. 

झ. लबलबध 

 र्स आ.र्. २०७८/०७९ मा र्स नगरपालिकामा पूर्ायधार लर्कास िफय  अन्र् ८१ र्टा र्ोजनाहरु 

रहकेा छन.् जसमा गोरेटो बाटो लनमायर्, गोरेटो बाटोको स्िरोन्नलि, पाइप िररद, आरनका औजार 

िररद, लबउ लबजन िररद आदद इत्र्ादी रहकेा छन्, जस अन्िगयिका सम्पूर्य कामहरु सम्पन्न भइ 

भुक्तानी समेि भैसकेको छ.र्ी पररर्ोजना अन्िगयि रु.१,८९,०४,०००/- रकम लबलनर्ाजन भएको मा 

सम्पूर्य र्ोजना हरुको लनमायर् कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानी समेि भइसकेको छ. 

 बुढीगंगा नदीमा IEE(Initial Environmental Examination) प्रारलम्भक र्ािार्रर्ीर् परीक्षा 

गररर्ो. 

 र्स आ.र्. २०७८/०७९ मा र्स नगरपालिको आन्िररक स्रोि बाट नदद जन्र् पदाथय उत्िनन गरर 

लबदक्र लबिरर् िथा आन्िररक लनकासी गने कार्यको बोिपत्र आह्र्ान गदाय प्रथम पटक २०७८/०४/२२ 

,दोस्त्रो पटक २०७८/०६/०६ , िेस्रो पटक २०७८/०७/११ र िौथो पटक २०७८/०८/२१ गरर 
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६००००००, ४५०००००, ४००००००, ३०००००० भ्र्ाट बाहके रकम क्रमस सूिना प्रकालसि 

गररर्ो र अलन्िम िौथो पटकको भ्र्ाट बाहके ३००१००० (३३९११३०भ्र्ाट सलहि)मा ठेक्का स्र्ीकृि 

भैं कार्य अगाडी बढाइएको लथर्ो. 

 र्स आ.र्. २०७८/०७९ मा र्स नगरपालिकाको आन्िररक स्रोि बाट बोिपत्र आह्र्ान गदाय प्रथम 

पटक २०७८/०४/२२ रु १५३००० भ्र्ाट बाहके र (१७२८९०.००भ्र्ाट सलहि) रकममा ठेक्का 

स्र्ीकृि भै कार्य अगाडी बढाइएको लथर्ो . 

 र्स आ. र्. २०७८/०७९मा र्स नगरपालिकाको आन्िररक स्रोि अन्िगयिका सम्पूर्य र्ोजनाहरु लनमायर् 

कार्य सम्पन्न भैसकेका र आन्िररक स्रोि माफय ि भुक्तानी गनुयपने १४ ओटा र्ोजनाहरुको आंलशक रकम 

बजेट अभार्का कारर् भुक्तानी हन बाकी रहेका र्ोजानाकोिालग रकम छुट्टाइर्ो. 
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नगर अनगुमन िथा सपुररर्के्षर् : 

 गि आ.र्.मा नगर लभत्रका दईु िाि भन्दा बदढ िागिका ७८ र्टा सडक, िानेपानी, नहर, भर्न  

िगार्िका र्ोजनाहरुको अनगुमन मूल्र्ाङ्कन िथा सुपरीबेक्षर् गरी आर्श्र्क पृष्ठपोषर् ददइनुका साथै सोको 

प्रलिर्ेदन नगरपालिकामा पेश गरेको ।  

राजस्र् शािा        

 राजस्र् परामशय  सलमलिको गि आ.र्.मा २ र्टा र्ैठक सम्पन्न ।  

 आ.र्. ०७८/७९ मा आन्िररक राजस्र् अनुमान २ करोड ४८ िाि गररएकोमा रु ९९ िाि ५७ हजार 

पााँि सर् एकाउन्न राजस्र् रकम संकिन भएको छ ।  

 राजस्र्का श्रोि, दार्रा र दर समेि लर्शे्लषर् गरी आगामी आ.र्.मा प्राप्त हन सके्न राजस्र्को प्रक्षेपर् रु 

२ करोड पिास िाि गररएको छ  ।  

 राजस्र् सुधार कार्यर्ोजनाको मस्र्ौदा िर्ार भएको छ । 

गि आ.र्. को र्थाथय रकम र आगामी आ.र्.को िालग अनमुालनि कर िथा गैर कर राजस्र् रकम 

लस.न.ं लशषयक नम्बर आर् लशषयक नाम सकंलिि रकम (रु.) 

1 11313 सम्पलि कर 9,92,917.00 

2 11314 भलुमकर/मािपोि 2,37,464.01 

3 11321 घरर्हाि कर 12,69,574.04 

4 11451 सर्ारी साधन कर (साना सर्ारी) 76,000.00 

5 11613 व्यर्सार् रलजिशेन दस्िरु 2,59,200.00 

6 14151 सरकारी सम्पलि र्हािबाट प्राप्त आर् 19,28,554.00 

क्र.स. र्ोजनाको प्रकार  लर्लनर्ोलजि रकम 

(ने.रु.) 

भुक्तानी भएको रकम 

(ने.रु.) 

१. भर्न लनमायर् िफय   ४,६७,९१,०२५.३७/- ४,१९,६१,१६५.३७/- 

२. सडक लनमायर् िफय  २,२०,२०,०००/- २,१८,१२,०००/- 

३. िानेपानी लनमायर् िफय   १,२२,६१,०००/- ९९,४१,०००/- 

४. लसिाई लनमायर् िफय   ३१,९०,०००/- २८,३९,८७६.३२/- 

५. घेरा पिायि लनमायर् िफय   ३०,५०,०००/- ३०,५०,०००/- 

६. मठ मलन्दर लनमायर् िफय   ३८,१०,०००/- ३७,६०,०००/- 

७. िटबन्धन लनमायर् िफय   ६६,५०,०००/- ६६,५०,०००/- 

८. लबद्युि लर्स्िार कार्यक्रम िफय   ४९,२९,९९९/- १,३०,०००/- 

९. लबलबध १,८९,०४,०००/- १,८९,०४,०००/- 

 जम्मा ११,९६,८६,०२४.३७/- १०,७७,७४,४९७.४४/- 
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7 14219 अन्र् सरे्ा शलु्क 16,380.00 

8 14242 नक्सापास दस्िरु 4,06,977.00 

9 14243 लसफाररश दस्िरु 8,43,485.00 

10 14244 व्यलक्िगि घटना दिाय दस्िरु 5,49,390.00 

11 14245 नािा प्रमालर्ि दस्िरु 34,595.00 

12 14249 अन्र् दस्िरु 33,06,365.00 

13 14253 व्यर्सार् रलजिशेन दस्िरु 36,650.00 

लमलि 2078/04/01 दलेि 2079/03/32 सम्म सम्मको जम्मा रु 99,57,551.05 

जम्मा : 99,57,551.05 

मलहिा बािबालिका िथा जषे्ठ नागररक शािा  

 िैंलगक सहसंा लर्रुद्दको १६ ददने अलभर्ानमा लर्पन्न मलहिािाई न्र्ानो िुगा लर्िरर् गरर  

सम्पन्न भएको | 

 िैंलगक सहसंा लर्रुद्दको १६ ददने अलभर्ानमा घरेिु सहसंामा परेका मलहिाहरु संग अन्िरदक्रर्ा र 

बहलर्र्ाहबाट लपलडि मलहिाहरुिाइ आर्थयक सहर्ोग कार्यक्रम 

  ४ िरर्मा अपांगिा लशलर्र संिािन गरर  जम्मा २०६ जनािाइ पररिर् पत्र लर्िरर् गररएको | 

 अन्िरायलिर् अपांगिा ददर्सको अर्सरमा अपांगिा भएका व्यलक्तहरु लबि छिफि िथा अन्िरदक्रर्ा 

कार्यक्रम र अपांग सलमलििाई अपांगिा सामग्री हस्िान्िरर् भएको | 

 अन्िरायलिर् नारी ददर्सको अर्सरमा ४२ जना  एकि िथा लर्पन्न मलहिाहरुिाई राहि सामग्री 

लर्िरर् िथा ३७ जना लर्लर्ध क्षेत्रमा काम गरेको मलहिािाइ सम्मान गररएको | 

 बहक्षेत्रीर् पोषर् र्ोजना अन्िगयि मलहनार्ारीको र्ियमान अर्स्था र त्र्सको ददगो व्यर्स्थापनको 

िालग सरोकारर्ािाहरु संग एक ददने अलभमुिीकरर् कार्यक्रम ८ र्टा र्डामा भएको 

 बािअलधकार सलमलि र बाि संजाि सलमलिका लनर्लमि बैठक महत्र्पुर्य लनर्यर् गरर सम्पन्न गररएको 

| 

 आमा बुर्ा  र्ा एउटा गुमाएका ७० जना बािबालिकाहरुिाई शैलक्षक सामग्री लर्िरर् कार्यक्रम सम्पन्न 

गररएको | 

 एि.आइ.भी. संक्रलमि ५६ जना लर्पन्न मलहिाहरुिाई िाद्यान्न सामग्री लर्िरर् कार्यक्रम सम्पन्न 

गररएको | 

 बहक्षेत्रीर् पोषर् र्ोजना अन्िगयि धामी, झाक्री र पुजाररहरुिाई पोषर्, सरसफाइ र मलहनार्ारी 

सुधारका िालग अलभमुिीकरर् कार्यक्रम सम्पन्न गररएको | 

 बाि ददर्सको अर्सरमा कलर्िा रिना िथा र्ािन प्रलिर्ोलगिा गररएको  
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 सााँफेबगर नगरपालिका लभत्रका १४ र्टा र्डाका मलहिा, बािबालिका, अपाङ्गिा व्यलक्त, जेष्ठ 

नागररक िथा र्ौलनक अल्पसखं्र्क को ि्र्ांक संकिन गरेको  

 बहक्षेत्रीर् पोषर् र्ोजना अन्िगयि बािलर्र्ाह न्र्ूनीकरर्का िालग अलभभार्क िथा दकशोरीहरुिाई 

सिेिनामुिक कार्यक्रम गररएको | 

   १४ र्टै र्डाका ४२० जना दकशोरीहरुिाई प्रजनन स्र्ास््र्, मलहनार्ारी स्र्च्छिा र  बािलर्र्ाह 

न्र्ूनीकरर् का िालग सशलक्तकरर् कार्यक्रम 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम  

 आ.र्.२०७८/०७९ को िालग रोजगार व्यर्स्थापन सुिना प्रर्ािी (EMIS) मा १३८३ जना िाई 

सुलिकृि गररएको  । 

 नगरपालिका अन्िगयिका १ दलेि १४ र्डामा  कामका िालग पाररश्रलमक आर्ोजना २८ र्टा र र्ूर्ा 

रोजगारीका िालग रुपान्िरर् पहि आर्ोजना १२ र्टा गरी जम्मा ४० र्टा आर्ोजनाको काम सम्पन्न 

गररएको ।  

 सुलिकृि बेरोजगार व्यलक्तहरु मध्र्े ३०९ जना िाई न्र्ूनिम १०० ददनको रोजगारी उपिब्ध 

गराइएको ।  

 प्रत्र्ेक कामदारहरुको व्यलक्तगि बैक िािा िोिी ज्र्ािा बैकबाट भुक्तानी गररएको ।  

 औषि ९४.९५ ददनको रोजगारी सृजना भएको ।  

स्र्ास््र् शािा 

 स्र्ास््र् कार्यक्रमहरूको अधयर्ार्षयक िथा र्ार्षयक सलमक्षा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरर संस्थाहरूको  

Ranking गररएको । 

 मष्टामार्डौमा प्रसुलि गृह सिंािन गररएको । 

 नर्ाठानाको प्रसुलि गृहिाइय ढिान गररएको । 

 सम्पूर्य स्र्ास््र् संस्थाहरूमा Desktop  र Printer  लर्िरर् गररएको । 

 अल्रासाउण्ड,कोरोना िोप र पूर्य िोप सुलनलिििा कार्यक्रम सम्पन्न गररएको । 

 सम्पूर्य मलहिा स्र्ास््र् स्र्र्म सेलर्काहरूिाइय बहृि पोषर् प्र्ाकेज सम्बलन्ध िालिम ददइएको । 

 सम्पूर्य स्र्ास््र् संस्थाहरूमा स्र्ास््र् िौकी न्र्ूनिम सेर्ा मापदण्ड मापन कार्यक्रम सम्पन्न गररएको । 

 स्र्ास््र् संस्थाहरूमा Onsite coaching ,पहाँि र समिा कार्यक्रम सम्पन्न गररएको । 

न्र्ालर्क सलमलिि ेलनरुपर् गरेका लर्र्ादहरु 

 दिाय भएका लर्र्ाद संख्र्ाः ७ र्टा  

 फर्छ्यौट भएका लर्र्ाद संख्र्ा ७ र्टा जसमध्र् े

क. घरेिु सहसंा – १ र्टा 

ि. गािी बेइज्जिी – १ र्टा  

ग. जािसाजी – १ र्टा 
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घ. अंश भाग सम्बन्धी – १र्टा 

ङ. पलि पत्नीबीिको सम्बन्ध सधुार- ३ र्टा 

मेडपा कार्यक्रम 

 नगरपालिकामा मेड्पा कार्यक्रम सञ्चािगनयका िालग सााँफेबगर नगरपालिका लनम्न १,६,७ र ड 

र्डाहरु छनोट गररर्ो । 

 सााँफेबगर नगरपालिकामा छनोट भएका ४ र्डा अलभमुलिकरर् कार्यक्रम सञ्चािन गररर्ो ।  

 अलभमुलिकरर् कार्यक्रम गररसकेका र्डाहरुमा प्रर्ोगात्मक ग्रालमर् िेिाजोिा 

(PRA)कार्यक्रम सञ्चान गरर लनम्न र्डाहरुमा फारम ए र लब गरर जम्मा ११५ जनाको फारम 

भरर मोबाइिमा Apps Gesimis  मा Entry  गरीर्ो । 

 उधमलशिा लर्कास िालिममा सहभालगहरुको इच्छा अनसुार लर्लभन्न लसप लर्कास िालिम 

छनोट गररर्ो १. लसिाई कटाई २. हाि ेहोलजर्ारी ३. मेलसनमा होलजर्ारी िालिम ४. च्र्ाउ 

िेिी िालिम ५. िुरा लडजाईन िालिम छनोट भएके लथर्ो ।  

 छनोट भएका लसप लर्कास र्डा नं ६ मा िालिम १८ जना हािे होलजर्ार िालिम र्डा नं ७ 

मा ११ जना हािे होलजर्ारी िालिम र ११ जनािाई च्र्ाउ िेिी िालिम र्डा न ं८ मा १५ 

जना िाई मेसीन बाट होलजर्ारी िालिम र १० जनािाई िुरा लडजाइन िालिम र्डा नं १ मा 

१० जनािाई लसिाई कटाई िालिम र १० जनािाई िुरा लडजाईन िालिम सञ्चान गररर्ो ।  

 र्डा न ३ मा पुराना उधमी िाई डि कुसन िालिम र र्डा नं ४ मा लसिाई कटाई िालिम 

सञ्चान गररर्ो ।  

 र्डा नं १ मा लसिाई कटाईका सहभागीिाई ९ र्टा सेलसन हस्िानरर् गररर्ो । 

 िलैगक हहाँसा रोकथाम िथा प्रलिक्रर्ा पररर्ोजना दोस्रो िरर्  

िैलगक हहाँसा प्रभालर्ि व्यलक्तिाई भार्नात्मक सेर्ा र मनोसामालजक परामशय सेर्ा प्रदान गरेको सख्र्ा - 

o १५ बषय मुलन - १  जना 
o १५ - ४९ - १९ जना 
o ४९ बषय मालथ - २  जना 

जािजालिगि रुपमाः 

 क्षेत्री मलहिा - १० जना 

 दलिि मलहिा - १२ जना  

हहाँसाको प्रकार  

 शारीररक हहाँसा - ८  

 मानलसक हहाँसा - ८  
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 बहलबबाह - ४  

 स्रोिसाधन बाट बंलिि - १  

 हालनकारक सामालजक हहाँसा - १  

जनिेिना मुिक कार्क्रममा जम्मा सहभागी सख्र्ाः 

क्षेत्री मलहिा जम्मा- १५६९ जना  

क्षेत्री पुरुष जम्मा - १४५ जना  

जम्मा - १७१४ जना  

दलिि मलहिा - ८४१ जना  

दलिि पुरुष - ११५ जना  

जम्मा -९५६ जना  

 

 


