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 आम्दानी वििरणःमंगलसेन नगरपावलकाको आवथयक ििय२०८७८।७९ को िावियक रुपमा प्राप्त 

भएको संघीर् अनुदान प्रदेश सरकारबाट प्राप्तअनुदान राजश्व बााँडफााँड र आन्तररक स्रोत 

तथा गत िियको बैंक मौज्दात समेत रहेकोकुल िावियक संशोवधत अनुमान रु.६१ करोड ९० 

लाख ३९ हजार ६०१ पैसा ४५ रहेकोमािियको अन्त सम्म िास्तविक आम्दानी रु.६१ करोड 

७९ लाख ६० हजार ८७ पैसा १ रहेको छ।  

 आन्तररक स्रोत तफय  आ.ि. २०७८।०७९ मा मंगलसेन नगरपावलका कार्ायलर्ले राजश्वको 

अनुमावनत प्रके्षपण रु. १ करोड १० लाख गरेकोमा नगरपावलकाले र्स आवथयक िियमा १ 

करोड ५ लाख १६ हजार ८ सर् ४ रुपर्ा ८६ पैसा रािश्व संकलन गरेको छ । 

 िावियक खर्य वििरण:   आवथयक ििय २०७८।७९ को िास्तविक आम्दानीरु.६१ करोड ७९ लाख 

६० हजार ८७ पैसा १रहेकोमा असार मसान्त सम्म नगरपावलकाकोविवनर्ोवजत बजेट मधे्य 

र्ालु तफय  रु.४० करोड ८३ लाख ५६ हजार ६३३ पैसा ३८ र पुवजगततफय  रु.११ करोड 

७४ लाख २ हजार ६२० पैसा १४ गरर कूल खर्य रु.५२ करोड ५७ लाख ५९हजार २५३ 

रुपैंर्ा र  ५२ पैसा रहेको छ । 

 कानूनी शासनको प्रत्याभूत गराउन तथा सम्पादन गररने कार्यलाई विवध सम्मत तुल्याउन र्स 

आवथयक िियमा नगरपावलकाकाले २ िटा नीवत, ९ िटा ऐन, १८ िटा कार्यविवध र ३ िटा 

मापदण्ड गरी जम्मा ३३ िटा कानून वनमायण गरेको छ भने हालसम्म जम्मा ७२ िटा कानून 

वनमायण गरेको छ । 

 नगरपावलकाले सेिा प्रिाहको के्षत्रमा महत्व पूणय उपलव्धी हााँवसल गरेको छ । स्थावनर् तह 

संस्थागत स्वमुल्याङ्कनमा वजल्लाकै प्रथम, वित्तीर् जोखखम मूल्यांकंनमा वजल्लाकै प्रथम स्थान,  

प्राकृवतक स्रोत तथा वित्त आर्ोगले सेिा प्रिाहलाई आधारमानी  कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गदाय 

वजल्लाको प्रथम, सूदूरपविम प्रदेशको ५ ओाँ तथा देशकै ११ औाँ स्थानमा पनय सफल भएको 

छ । 

 नगरपावलकाको १४ िटै िडाकार्ायलर्मा ईन्टरनेट सेिा विस्तार गररएको छ जसले विद्रु्वतर् 

शासनलाई प्रोत्शाहन गरेको छ । 

 नगरपावलको पवहलो पटक दरिन्दी संरर्ना वनमायण भएको छ, जसले जनशखिको 

व्यिस्थापनमा महत्वपूणय सहर्ोग गनेछ । 

 नगरपावलकाको संस्थागत क्षमता विकास र्ोजना तथा राजश्व सुधार र्ोजना वनमायण भएको 

जसले नगरपावलकाको सिायविण विकासमा महत्वपूणय र्ोगदान गनेछ । 

 कमयर्ारीहरुको अवनर्वमतालाई व्यिखस्थत गदै प्रशासवनक अवभलेखलाई प्रभािकारी बनाउन 

कमयर्ारी व्यिस्थापन सफ्टिेर्र वनमायण गररएको छ । आवथयक ििय २०७९।८० बाट 

कार्ायन्वर्नमा ल्याईनेछ । 

 साियजवनक खररद कार्यलाई प्रवतस्पधायत्मक बनाउन विद्रु्वतर् खररद प्रविर्ालाई प्राथवमकता 

वदईएको छ । 

 नागररकलाई लाई सूर्नामा पहाँर् पुर्ायउन तथा सूर्ना प्रिाहलाई विश्वासवनर् िनाउन 

शाखागत तथा िडााँगत रुपमा स्थाई सम्पकय  नंम्वरहरु  तथा ईमेल ठेगानाहरु सञ्चालनमा 

ल्याईएको छ । 

 पावलका माफय त प्रिाह हुने समू्पणय सूर्नाहरु िेि साईट, कार्ायलर्को आधाकाररक फेस िुक 

तथा संर्ारका अन्य माध्यम माफय त साियजवनकरण गनेगररएको छ । 

 नगरपावलकाको १४ िटै िडाकार्ायलर्मा नागररक िडापत्र वनमायण गररएको छ । 

 र्स आवथयक िियमा नगरपावलकाको मुख्य िजार के्षत्रमा CCTV क्यमेरा जडान गररएको छ । 

 १४ िटै िडा कार्ायलर् र नगरपावलका कार्ायलर्मा ई-हावजरी जडान गरर पररक्षण कार्य 

सम्पन्न भएको छ र र्स र्ालु आ ि मा त्यसलाई व्यिखस्थत गदै प्रभािकारी रुपमा 

कार्ायन्वर्न गररने छ । 
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 नगरपावलका कार्ायलर्बाट ६ जना कमयर्ाररहरु सरुिा भएर गएका छन भने ५ जना 

कमयर्ारीहरु सरुिा भएर आएका छन । 

 आ ि २०७८।०७९ मा विवभन्न समर्मा गरी १९ जना कमयर्ारीले १३६ वदनको क्षमता 

अवभिृद्धी तावलम वलएका छन भने ३ जना कमयर्ारीले ११० वदन िरािर सेिाकावलन तावलम 

वलएका छन । 

 नगरपावलकाको करार सेिा लाई व्यिस्थापन गने कार्य अगाडी िढाईएको छ । 

 नगरपावलकाको सम्पवतको सूरक्षा एिम सम्वद्धयन गनय र्स आवथयक िियको सूरुदेखख नै 

महालेखा पररक्षकको कार्ायलर्ले वनमायण गरेको वजन्सी व्यिस्थापन प्रणाली लागु गररएको छ 

। 

 सुरवक्षत नागररक आिास कार्यिम अन्तगयत छनौट भएका २०६ जना लाई ५० हजारका 

दरले भिानी गनुयपने आिश्यक िजेट १ करोड ३ लाख मधे्य वनकासा ९२ लाख २३ हजार 

भिानी भएको र १० लाख ७७ हजार रकम अपुग भई कररि ४४ जनाले अखन्तम वकस्ता 

रकम भुिनी पाउन िाकी रहेको छ । 

 पावलकामा मातै्र ११ िटा घ िगयको ईजाजत पत्र दताय भएको छन ।  आ ि २०७८।०७९ मा 

जम्मा ५४ िटा ईजाजत पत्र नविकारण गररएको छन । 

 हालसम्म नगरपावलकामा २३७ िटा व्यापार तथा व्यिशार् दताय भएका छन । ४ िटा 

खारेजी भएका छन िाकी २३३ िटा सिै व्यिशार् नविकरण भएका छन । 

 पावलकामा  २२ जनालाई ३ वदने पुन ताजवकर् मेलवमलापकतायको तावलम वदइएको ।  

 २२ जना मेलवमलाप सहजकताय सूवर्कृत भएका 

 आवथयक ििय २०७८।०७९ मा र्स मंगलसेन नगरपावलकाको सामुदार्ीक सूर्ना केन्द्रको 

अवभलेख अनुसार १६७४ मवहलार ३८६५ जनापुरुि गरी ५५३९ जनासेिा ग्राहीहरुले सेिा 

वलएका छन । 

 विवभन्न वकवसमका विपदमा परेका/रहेका संस्थागत तफय  ८ िटा र  ६० जना 

नागररकहरुहरुलाई रु ६ लाख ९६ हजार रुपैर्ा विपद व्यिस्थापन कोि माफय त राहत 

उपलव्ध गराईएको छ । 

 कार्यके्षत्रका३९८५जना कृिकहरुका ८२४६ पशूमालागेको रोगहरुको वनशुल्कः उपर्ार 

सेिातथाऔिधीपाएका । 

 २२ िटा पशुपंक्षीफामय तथा ३१ िटा पशूपंवक्ष समुह दताय तथानवबकरण भएका छन । 

 ३८ िटा सााँडे तथा १४४ िटा िोका गरर १८२ िटा पशुहरुको बन्ध्याकरण सेिा उपलव्ध 

गररएको छ । 

 बाख्राको साना व्यिसावर्क कृवि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यिम मंगलसेन १३ 

बस्तीमा संर्ालन भई ६ िटा समुहका ९० जना र १ िटा फामय ९१ जनाले कृिकहरुको 

खोर सुधार तथा वनमायण साथैसमुहमा १/१ िटा र  फमयमा १ िटा िोका, तथा स्वास्थ्य 

उपर्ारको लावग आिश्यक औिधी खररद गरर वितरण गररएको छ ।  

 मत्स्य प्रिद््रिन कार्यिम अन्तरगत २ जना कृिकहरुले १ लाख ५० हजारका दरले पोखरी 

वनमाणय गरी माछापालन गरररहेका । 

 व्यािसावर्क कृिकहरुलाई कुखुरापालनका लावग र्ल्ला वितरण कार्यिम अन्तरगत ५ जना 

कृिकहरुले लाभ वलएका रु ५० हजारका दरले अनुदान  

 विपन्न कृिकहरुलाई बाख्रापालन व्यािसार्का लावग बाख्रा वितरण कार्यिमअन्तरगत ८४ 

जनाविपन्न कृिकहरुलाई १/१ िटा बाख्राका दरले ८४ िटा बाख्रा वितरण गररएको । 

 पशु आहारा वमसन कार्यिमअन्तरगत ९ जना व्यािसावर्क कृिकहरुलाईघााँस काट्ने 

मेवसनहरु वितरण गररएको  
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 भैसीको साना व्यिसावर्क कृवि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यिम मंगलसेन न.पा. 

िडा नं. ६ र ७ मा संर्ालन भई कुल ३७४ जना कृिकहरुका लावग Milk CAN खररद 

गरर वितरण गररएको छ । 

 कार्यके्षत्रका ४४ जना मवहला र ६८ जना पुरुि गरी जम्मा ९८ जना कृिकहरुले ५० 

प्रवतशत अनुदानमा वहउदे वसजनको ८० कुईन्टल आलुको िीउ वलई कररब ९० रोपनीमा 

आलु रोपण गरर कररब ९० मे.टन. आलु उत्पादन गरेका छन । साथै आलु पकेट 

कार्यिम अन््रतगत २१ जना मवहला र ५० जना पुरुि गरी जम्मा ७१ जना कृिकहरुले 

कररब ४५ कूईन्टल बिे आलुको बीउ रोपण गरर आलु वनकल्ने कार्य भैरहेको छ ।  

 वहउदे वसजनको रुपमा कार्यके्षत्रका ६० जना मवहला र ११६ जना पुरुि गरी जम्मा १७६ 

जनाले तरकारी खेती गरर कररब १०.५ मे.टन तरकारी उत्पादन गरेका छन भने ८८ जना 

मवहला र ११५ जना पुरुि गरी जम्मा २०३ जना कृिकहरुले बिे वसजनको तरकारीको बीउ 

तथा वबरुिा रोपण गरर उत्पादन भैरहेको छ । 

 ३२ जना मवहला र २८ जना पुरुि गरी जम्मा ६० जना कृिकहरुले कररब ६० िटा 

प्लाष्टीक घर वनमायण गरर बिे टमाटर उत्पादन गरररहेका छन । 

 ३३ जना मवहला र ९२ जना पुरुि गरर जम्मा १२५ जनाले आकस्मीक बाली संरक्षण सेिा 

पाएका छन ।  

 मसला बाली वबस्तार कार्यिम अन््रतगत कार्यके्षत्रका १३३ जना मवहला र ११८ जना पुरुि 

गरर जम्मा २५१ जना कृिकले ५० प्रवतशत अनुदानमा ३३ कुईन्टल अदुिा िीउ वबतरण 

पिात कररब ११ रोपनी के्षत्रफलमा रोपण गरेका छन 

 एक घर एक करेसाबारी नारालाई सथयकता वददै तरकारी खेतीको के्षत्र वबस्तार हुनुका साथै 

तरकारी खाने बावनको वबकास हुदै गैरहेको छ  । 

 ९९ िटा समुह मध्य र्स आवथयक बियमा ६ िटा समुह दताय भएका छन जसमा ३१४ जना 

मवहला र ८२ जना पुरुि गरी जम्मा ३९६ जना सदस्य  संलग्न रहेका छन ।  

 वकसान सुर्ीकरण कार्यिम अन््रतगत र्स नगरपावलकाका २१२९ मवहला र ८०७ पुरुि गरी 

जम्मा २९३६ जना कृिकहरु अनलाईन प्रणालीमा सुवर्कृत भएका छन ।  

 रैथाने बाली कार्यिम अन््रतगत ४ िटा समुह  र सहकारीमा कररब १६ हेक्टरमा कोदो 

खेती गररएको ।  

 ४ िटा समुह  र सहकारीमा कोदो खेती प्रवबधी सम्बखि तावलम संर्ालन गररएको जस बाट 

८६ जना मवहला र २९ पुरुि गरी जम्मा ११५ कृिहरुले लाभ पाएका छन ।  

 रैथाने बाली सम्बखि सरे्तना जगाउने उदे्धश्यले ३ िटा िडामा सरे्तनामूलक कार्यिम 

संर्ालन गररएको जसबाट ४५ मवहला र ३८ पुरुि गरी जम्मा ८३ जना जनप्रवतवनधी, मवहला 

स्वाश्थ्यस्वर्मसेविका, वशक्षकहरुले लाभ पाएका छन । 

 लघु उद्यम विकास कार्यिम अन्तगयत मवहला उद्यमीहरुलाई ससखिकरण, वसप विकास तथा 

आर् आजयन िृद्धी गराउन िडा नं. ३ मा दुना/ टपरी, र िडा नं. १ मा होवजर्ारी 

तावलम प्रदान गरर प्रिवध हस्तान्तरण गररएको छ ।  साथै ९४ जनालाई वसप विकास 

तावलम, ७५ जनालाई उद्यमवशलता विकास तावलम, िाख्रा पालन तावलम १३ जना, भैसी 

पालन तावलम १९ जना, तरकारी खेती तावलम ६ जना, मुडा िनाउने तावलम १० जना र 

ईटा व्लक िनाउने तावलम १३ जनालाई प्रदान गररएको छ । 

 र्स आवथयक िियमा  १ िटा कृवि सहकारी दताय भएको छ । र्ो संगै नगरपावलकामा १० 

िटा िर्त तथा ऋण सहकारी, ९ िटा िहुउदे्यवशर् सहकारी, ५ िटा उपभोिा सहकारी, र ४ 

िटा कृवि सहारीहरु विभागले वनर्मनको लावग जारी गरेको कोपोवमसमा आिद्ध गरेको 

रहेको छन । 
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 कार्ायलर्लाई प्राप्त वििरण अनुसार २ करोड ९ लाख ४९ हजार ३ सर् ८० रुपर्का िर्त 

, रु ६४ लाख ९१ हजार ४ सर् सेर्र पूवज पररर्ालन भएको छ  ।   

 १६ िटा सहकारीका व्यिस्थापक हरुलाई लेखा व्यिस्थापन सम्बिी शैद्धाखन्तक तथा 

प्रर्ोगात्मक तावलम सञ्चालन गररएको छ । 

 दूई िटा सहकारीलाई कोपोवमस रू्जर पासिडय उपलव्ध गराईएको छ । 

 िादी समुदार्को मादल व्यिशार् लाई पियद्धयन गनय रु २० हजार उद्यम प्रिद्धयनमा सहर्ोग 

गररएको छ । 

 र्स आवथयक िियमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यिम अन्तगयत सुवर्कृत भएका ४६९ िेरोजगार 

हरुलाई ४३ हजार ५ सर् ३ वदन िरािरको रोजगारी वसजयना गररएको छ । उि 

कार्यिममा ४६९ जनाले नगरका विवभन्न ६५ िटा र्ोजनमा कामगरेर रु २ करोड २८ लाख 

९९ हजार ६ सर् ६७ रुपर्मााँ ज्याला प्राप्त गरेका छन । 

 वकसान सूवर्करण अन्तगयत तयाङ्क गणकहरु २१ जना र नगरपावलकाको एवककृत िसु्ततग 

वििरण संकलनको लावग ३२ जनालाई घरधुररको आधारमा वसवमत समर्को लावग रोजगारी 

उपलव्ध गराईएको  छ । 

 वनर्वमत रोजगार / िावियक करार सम्झौता गरर नगरपावलकाको संवघर् ससतय अनुदान, 

प्रदेश अनुदान, वनर्वमत कार्यिम तथा संघ संस्था संगको लागत साझेदारीमा १८ जनालाई 

रोजगारी उपलव्ध गराईएको छ । 

 सामालिक लवकास कार्ािलर्को आलथिक सहर्ोगमा १५ िना आमा बुवा दुबै 

अलििावक गुमाएका वालबाललकाहरूलार्ि मालसक रू. ६०० का दरले ९०,००० हिार 

सहर्ोग प्राप्त गरेका छन । 

 १५ जना विपन्न एकल,दवलत,द्दन्द वपवडत समुहका मवहलाहरूले वसपविकास तावलम प्राप्त गरेका छन 

। 

 २ अपािता भएका मवहलाहरूले वसप वबकास तावलम प्राप्त गरेका छन । 

 रातो बाखिन BERCW साँगको सहकार्यमा २० जना मवहलाहरूलाइय वसप वबकास अन्तगयत 

पोते बुनाइय तावलम । 

 १० जना मवहला हरुलाई सािुन वनमायण गने तावलम वदईएको छ । 

 म.न.पा १३ को बखस्त र िाडा गााँउमा सूर्यमुखख खेवत संञ्चालनका लावग वबउ वबतरणमा 

सहर्ोग  

 आवथयक ििय २०७८।०७९ मा ६० जनालाई अपाि पररर्र् पत्र वितरण गरेको छन । 

 लैविकवहंसा वनिारण कोि संर्ालनमा ल्याईएको  

 एकल एर्.आ.वभ वपवडत मवहलाहरूलाइय वसप वबकास तावलम सञ्चालन गररएको  

 सेफ हाउससंञ्चालन तथा ब्यिस्थापन लावग रु २ लाख ७५ हजार  अनुदान सहर्ोग 

गररएको छ  

 नगरपावलकाका जेष्ठनागररकहरुका लावग जेष्ठ नागररक  सम्मान कार्यिम गरएको छ । 

 आमा बाबुदुबै नभएका टुहुरा िालबावलकालाइय संरक्षण कार्यिम अन्तगयत अनुदान सहर्ोग 

प्रदान गररएको छ । 

 मंगलसेन न.पा मा UNFPA, IPAS, CMC नेपाल र मंगलसेन न.पा को साझेदारीमा भएको 

“लैविक वहंसामा आधाररत वहंसा रोकथाम तथा प्रवतकार्य पररर्ोजना दोस्रो र्रण”  अन्तगयत 

६८७७ जनालाई अवभमुखखकरण तथ १९३ जनालाई मनोपरामशय सेिा प्रदान गररएको । 

  मेर्रकप भवलिल प्रवतर्ोवगता र राष्टर पवत रवनिवसल्ड प्रवतर्ोवगता सम्पन्न गररर्ो । 

 कोवभड – १९ महामारीले पुर्ायईएको शैवक्षक के्षती नू्यवनकरण गनय नगरका सिै विद्यालर्मा 

कोवभड वनर्न्त्रणका सामाग्रीहरु प्रदान गनुयका साथै विवभन्न कार्यिम माफय त सरे्तना 

अवभर्ान संर्ालन गररएको छ । 



 

–5 

 

 सामावजक विकास कार्ायलर् संगको सहकार्यमा जेष्ठ नागररक संघ अछामलाई वदिा खाजा 

संर्ालनको लावग रु १ लाख सहर्ोग गररएको छ । 

 शैवक्षक विर्ाकलापलाई प्रविधीमत्री बनाउन विज्ञान प्रर्ोगशाखा, ICT ल्याि, पुस्तकालर् स्थापना 

गररनुका साथै अध्यर्न कार्यलाई सहवजकरण गनय अफलाईन मोिाईल एखप्लकेशनको सञ्चालन 

गररएको छ । 

 नगरको वशक्षा के्षत्रो िहुआर्ावमक विकासको लावग १० ििे नगर वशक्षा र्ोजना स्वीकृत गरर 

कार्ायन्वर्नको र्रणमा रहेको छ । 

 १४ िटै िडाका विद्यालर्मा वशक्षाको गुणस्तर िृखद्ध गनय विद्यालर्, अवभभािक, विद्यावथय, 

वशक्षक र वशक्षा शाखा विर् अवभमुखखकरण कार्यिम सम्पन्न गररएको । 

 दरिन्दी कम भएका विद्यालर्हरुलाई आिश्यकताका आधारमा रु १ लाख देखख ३ लाख 

सम्म ८ िटा विद्यालर्लाई २२ लाख अनुदान वदईएको छ । 

 नगरका १७ िटा विद्यालर्लाई वदिाखाजा घर व्यस्थापन गनय सुधाररएको आधुवनक रु्लो 

वितरण गररएको छ । 

 स्थावनर् पाठ्यिम वनमायण भई कार्यन्वर्नको र्रणमा रहेको छ । 

 राष्टर पवत शैवक्षक सुधार कार्यिम अन्तगयत ४ िटा पाियती मा.वि. -१२ को ४ कोठे भिन, 

कावलका आ.वि. विकुय , मंगलासैनी आ.वि. -९, िालविकास आ.वि. -१४ को २ कोठे 

भिनहरु वनमायणावधन अिस्थामा छन ।  

 िाक नेपालसंगको सहकार्यमा राधा मािी, शोडिा देिी मा.वि., गंगा मा.वि. र जाल्पा 

मा.वि.मा कक्षा ९ देखख १२ सम्ममा अध्यर्नरत १४ जना छात्र र २१ जना छात्रा गरर ३५ 

जनालाई १२ हजारका दरले ४ लाख २० हजार रुपैर्ा छात्रिृती उपलव्ध गराईएको छ । 

 दवलत मवहला संघ अछाम र नगरपालकाको सहकार्यमा २१ जना वसमान्तकृत मवहला र १५ 

जना जनप्रवतवनवध मवहलाहरुलाई रु २० हजारका दरले रु ७ लाख २० हजार विउपूवज 

उपलव्ध गराईएको छ । 

 नगरवभत्रका समू्पणय विद्यालर्मा र्ोग वशविर संर्ालन गररएको छ । 

 नेपाल िखिि संलाई रु २ लाख अनुदान सहर्ोग गररएको छ । 

 अवत गररि विपन्न र रोजगारी गुमाएका नागररकहरुलाई जनही १० हजारका दरले ससतय 

अनुदानको मापदण्ड अनुसार नै राहत उपलव्ध गराईएको छ । 

 कोवभड खोप कार्यिमको सवमक्षा तथा र्ोजना तजुयमा गोवष्ठ संर्ालन 

  मंगलसेन नगरपावलकाको िडा न ११३ र १४ मा ०७५ साल देखख हाल सम्मका 

कुष्ठरोगीहरुको एक जनाकोिरीपरी ३० जनाका दरलेल्याप्रोवस खिवनङ( Leprosy screening 

)गरीर्ो। 

 २०७८ माघ १६ गते बाट ७ िटै स्वास्थ्य र्ौकीको नु्यनतम स्वाय सेिा मापदण्ड मापन 

कार्यिम शुरु गरीर्ो । 

 १७ जना मवहला स्वास्थ्य सं्व सेविकाहरुको आधारभुत तावलम वदईर्ो । 

 नगरपावलकाको १२ नं िडामा िवथयि सेन्टरको उद्घाटन गररर्ो । 

 कोवभड भ्याखिन अवभर्ान वनरन्तर संर्ालन गरेको जसमा २००६८ प्रथम मात्रा १८४५७ 

दोस्रो मात्रा र ९३१३ थपमात्रा लगाएका छन 

 ग्रावमण अिर ासाउन्ड कार्यिमलाई वनरन्तरता वददै जोखखममा रहेका गभयिती आमाहरुलाई 

आिश्यक परामशय वदईएको छ । 

 उप-प्रमुख सुते्करी उद्धार कार्यिम माफय त जोखखममा रहेका सुते्करी आमाहरुलाई वनशुल्क 

एमु्वलेन्स सेिा उपलव्ध गराई उद्धार कार्यलाई वनरन्तरता वदईएको छ । 
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पलिकरण िथा सामालिक सुरक्षा : र्स मंगलसेन नगरपावलकाबाट आवथयक ििय २०७८।०७९ मा 

जम्मा ५६१३ जनाले सामावजक सूरक्षा भत्ता िाफतको िैक खाता माफय त जम्मा १३ करोड ८१ लाख 

३६ हजार ९ सर् १८ रुपर्ााँ सामावजक सूरक्षा भत्ता वितरण भएको छ, जस अन्तगयत  

  िडा नं. १ -  ४७४ जना  -    १ करोड ४ लाख ७ हजार २ सर् ३२ 

 िडा नं. २ - ८५ जना  - २३ लाख ९३ हजार ४ सर् ३१  

 िडा नं. ३ - ५६९ जना  -      १ करोड ४१ लाख ३८ हजार १ सर् ९० 

 िडा नं. ४ - ४८८ जना  -     १ करोड १६ लाख  ९६ हजार १ सर् २६ 

 िडा नं. ५ - ५५१ जना - १ करोड ३० लाख ६२ हजार ७ सर् २९ 

 िडा नं. ६ - २४७ जना - ६० लाख ७९ हजार  ५ सर् ८९ 

 िडा नं. ७ - ३८१ जना  - ७५ लाख ७१ हजार ५ सर् ८८ 

 िडा नं. ८ - ३११ जना  - ८९ लाख ३३ हजार ६ सर् ७७ 

 िडा नं. ९ - २९१ जना  - ८३ लाख ४७ हजार २ सर् २०  

 िडा नं. १० - २८७ जना - ८२ लाख ८४ हजार ३ सर् ६३  

 िडा नं. ११ - २१७ जना -  ४९ लाख १५ हजार ६ सर् १६ 

 िडा नं. १२ - ५२७ जना -  १ करोड ३० लाख ७२ हजार ९ सर् ८३ 

 िडा नं. १३ - ६९५ जना  - १ करोड ६६ लाख १९ हजार ५ सर् ४५ 

 िडा नं. १४ - ४९० जना - १ करोड २६ लाख १४ हजार ६ सर् २९   
 

 आलथिक सहार्िा : र्स मंगलसेन नगरपावलकाबाट आवथयक ििय २०७८।०७९ मा आवथयक 

सहार्ताको लावग प्राप्त ९३ िटा वनिेदन मधे्य आवथयक सहार्त सवमवतको वनणयर्ानुसार जम्मा ८० 

िटा वनिेदन स्वीकृत भई रु ६ लाख आवथयक सहार्त उपलव्ध गराईएको छ । जस अन्तगयत  

 िडा नम्वर- १ मा  ६ जना 

 िडानम्वर - २ मा  ३ जना 

 िडानम्वर- ३ मा  १० जना 

 िडानम्वर - ४ मा  ८ जना 

 िडानम्वर - ५ मा  १४ जना 

 िडानम्वर - ६ मा  २ जना 

 िडानम्वर - ७ मा १ जना 

 िडानम्वर - ८ मा ११ जना 

 िडानम्वर - ९ मा  २ जना 

 िडानम्वर - ११ मा २ जना 

 िडानम्वर - १२ मा ३ जना 

 िडानम्वर - १३ मा ३ जना 

 िडानम्वर - १४ मा १० जना 

 तुमायखााँद गाउाँपावलकाका३ जना 

 सााँफेबगर नगरपावलकाका२ जना 

िम्मा ८० िना 
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 खररद कार्यलाई व्यिखस्थत गराउन तथा राज्यको स्रोत साधनको वमतव्यर्ी तररकाले 

उपर्ोगकालावग खररदकार्यका विवधहरु उपभोिा माफय त, ठेक्का प्रविर्ा, कोटेशन र 

अमानत लाई आिश्कता अनुसार प्रर्ोग गररएको छ । 

  उपभोिा खररद विवध अन्तगयत र्ोजना प्रणालीलाई व्यिखस्थत गनय पूिायधार व्यिस्थापन 

प्रणाली    (IMS) सफ्टिेर्रको प्रर्ोग गरर उपभोिा सवमवतको सम्झौता, कार्य सञ्चालन 

र सम्पन्न गने प्रविर्ाको व्यिखस्थत तररकाले अवभलेखखकरण गरर १६० िटा र्ोजना सम्पन्न 

गररएको छ । 

 मालसामान खररद तफय  नगर उज्यालो कार्यिम अन्तगयत नगरका साियजवनक स्थानमा २४ िटा 

सडक सौर्य ित्ती जडान गररएको छ । 

 वनमायण कार्य अन्तगयत नागररकहरुलाई सहज खानेपानी आपूती गनय प्रदेश सरकार र 

नगरपावलकाको रु ३८ लाख लागत साझेदारी रहने गरर जडाधारा खानेपानी िडा नं. ५ मा 

ठेक्का प्रविर्ा गरर वनमायण कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी िडा न ६ र ७ को डााँडागाउ 

– वसमसल्ली ३ वकलोवमटर सडकको नर्ा टर र्ाक तथा स्तर उन्नती र नगरपावलकाको केन्द्र 

जोड्ने सडकको ग्राभेलको लावग रु १ करोड ८२ लाखको लागत साझेदारीमा वनमायण कार्य 

सञ्चालन गररएको छ । 

 वहमाल पहाड समृद्धी कार्यिम अन्तगयत डखम्पङ् साईड ग्राभेल सडक र धैडेनी वसर्ाई कुलो 

वनमायण कार्य ५०/५० लाख गरर रु १ करोडको लागत साझेदारीमा सम्पन्न भएको छ । 

 कार्ायलर् सञ्चालन, व्यिस्थापन र सेिाप्रिाहलाई प्रभािकारी तथा नागररक मैत्री िनाउन िडा 

नं. ४ र ७ को आधुवनक प्रशासकीर् भिन वनमायण कार्य सञ्चालन गररएको छ । 

 नगरका पर्यटन प्रिद्धयन, संरक्षण तथा विकासको लावग भटे्टमावलका, सूरईकोट, ठुलासैन, 

जनाली झनाय, धुम्रलोर्नी, अर्ााँरिण्ड पर्यटवकर् के्षत्रको संवघर् सरकार संगको रु ३ करोड 

लागत साझेदाररमा वनमायण कार्य संर्ालनमा रहेको छ । 

 सूरईकोट पर्यटकीर् के्षत्रको विकासको लावग स्वच्छ िातािरण कार्यिम अन्तगयत सूरईकोट 

पाकय को वनमायण कार्य रु २० लाख लागतमा सम्पन्न भएको छ । 

 मंगलसेन खेलमैदान वनमायणकार्यको िमागत रुपमा संर्ालन भईरहेको छ । 

 सडकिोडय नेपाल संगको रु ७० लाख लागत साझेदारी रहने गरी नगरवभत्रका मुख्य तथा 

सहार्क सडकको ममयत तथा स्तरोन्ती कार्य गररएको छ । 

 नगरपावलकाका वभत्र वनमायणावधन भौवतक संरर्नाको वदगो व्यिस्थापनको लावग तथा 

नगरपावलकाको भिन संवहता मापदण्ड पालना गनयको लावग नागररकहरुको १४ िटा घरहरुको 

घरनिा पास गररएको छ । 

 

 

 

 नगरपाललकाको संलक्षप्त पररचर्िः 

 सुदूरपविमाञ्चल विकास के्षत्र अन््रतगत अछाम वजल्लाको केन्द्रवबन्दुमारहेको मंगलसेन 

 नगरपावलकाको आफ्नै ऐवतहावसक महत्व रहेको छ  । समुन्द्री सतह देखख लगभग १२०० 

देखख  २५०० वफट उर्ाईमा अिखस्थत नगर के्षत्रमा समशीतोष्णहािापानी पाईन्छ । नगर के्षत्रको कुल 

 के्षत्रफल १३९.९१ िगय वक.वम. छ ।जसमा  २३,०७४ हेक्टर िन के्षत्र, १४५६हेक्टर 
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 आिादी, ५८७ हेक्टर साियजवनकगौर्रन, ७५६ हेक्टर वमन्हा सडक, नदी आवद र २३ 

 हेक्टर जवमन दताय गनय बााँवकरहेको छ । 

     मंगलसेन नगरपावलका अछामको सदरमुकाम रहेको स्थान मंगलसेन गा.वब.स. रमंगलसेन 

 गा.वब.स. नवजक रहेका सावबक गा.वब.स.हरु जनालीबण्डाली, कुखन्तबण्डाली, िवलगांउ र 

जुपु   वमलेर बनेको नगरपावलका हुनुका साथै कणायलीपविम र बुढीगंगा पूियको के्षत्रलाई तत्कावलन 

 राज्यसत्ताले अछाम भने्नगरेको देखखन्छ । सोह्ौ ं सताब्दीमा जुम्लाको वसञ्जाबाट वसजापती 

 राजाहरुलेअछाम आगमन पिात र्स वजल्लामा बाईसे र्ौवबसे राजाहरु अखस्तत्वमा आएका

 देखखन्छन् । अछाम राज्यको राजधानी रहेको वसञ्जा महाराजको पालामा र्सलाईनौवबस 

 नामबाट संबोधन गने गररन्थ्यो । नौखुिा अछाममा नौवबसले एक खुिाकोप्रवतवनवधत्व 

 गदययो । वब.स. १८४७ मा गोखायली सरदार अमर वसं थापा, जगतवजत पाणे्ड, दलन शाहीले 

 अछाम वजल्ला कब्जा गरेपवछ नौवबस मौजाका रुपमावबकास भई मोवतपुरको वबस्थापन पवछ

 मंगलसेनलाई १८ औ ं शताब्दी वतर मना ग्रामीण (मना गाउाँ) भनेर वर्वनन्थ्यो ।१८४९ मा 

 तालुकदारी (मुखखर्ा) प्रथा पिातकैलाशखोला देखख दवक्षण भैसोलेको पानी(जनालीबण्डाली) 

को  वसमाना देखख उत्तरछुरु्ने्द्र खोला पूिय र तापररिा पविमलाई नौवबस (९ िटा २०) घरदैलाको

 संख्याका आधारमा नौवबस ग्रामीण पन्चार्त हुाँदै१९३५ देखख १९४१ मामंगलसेनदरबार 

 वनमायण भई अमालको व्यिस्था गररर्ोर त्यवह बाट अछाम वजल्लाकोप्रशासवनककार्यहुदै 

 आएको वथर्ो । 

 २००७ सालको पररितयन पवछ  २०१३ सालमा राजा महेन्द्रको डोटी सिारीकाबेला अछामका 

 अगुिा नेताहरुले सिारीमा अछाममा माल कार्ायलर् र्ावहर्ो भनीआन्दोलन गरे बाफत प्रहरी 

 हस्तके्षपमा थुपै्र नेता घाईते भएपवछ आन्दोलनकोभािना महसुस भई २०१४ सालमा अछाम 

 मंगलसेन मै माल कार्ायलर्को स्थापना भएकोदेखखन्छ । २०१७ सालको राजाको वनरङकुस 

 शासन लागुपवछ २०१८ सालमा नौवबस ग्रामपंर्ार्त भई २०१९ सालमा मंगलसेन गाउाँ 

 पंर्ार्तको नामबाट नामकरण भई २०२२ सालकोभूमीसुधार पिात बजारको दुई वतरको सैन 

 (समथर जग्गा हालको वजविस रहेकोिररपरी र मावलका विकास बैंक अगाडी रहेको जग्गा) 

र  मंगला देिीको मखन्दरलाईजोडी मंगलसेन नामाकरण भएको पाईन्छ । २०७१ साल बैशाख २५ 

 गते मंगलसेननगरपावलका घोिणा गरे पिात २०७१ साल जेष्ठ ४ गते विवधित रुपमा स्थापना

 गररएको हो । मंगलसेन नगरपावलकाको कुल के्षत्रफल २२०.१४ िगय मी. रहेको छ ।  

 नगरपाललकाको प्रशासलनक नीलििः 

 साियजवनक प्रशासनको कार्यसंसृ्कवतमा सुधार ल्याई सुशासन  कार्म  गनय 

नगरपावलका विर्ावशल  रहेको छ । राजनीवत र प्रशासनको के्षत्रावधकार अनुसार राजनीवतले 

नीवत, कानून, वनर्महरु  बनाउने, सोको अनुगमन र मूल्याङ्कन गने, गलत गनेलाई दखण्डत र 

राम्रो कार्य गनेलाई  पुरुसृ्कत गने, पृष्ठपोिण गने व्यिस्था वमलाउने र प्रशासनले  राजनीवतले 

बनाएका नीवत, कानून  वनर्महरुको आशर् अनुसार कार्ायन्वर्न गने, वनष्पक्ष रुपमा 

 परामशय र सुझाि वदने र सरकारको  सहर्ोगीको रुपमा काम गने मान्यतालाई 

दृढतापूियक  कार्ायन्वर्न भईरहेको छ। वसजयनवशलतालाई  प्रोत्साहन र उतृ्कष्टतालाई पुरुस्कारको 

मान्यता अनुसार उतृ्कष्ट कार्य सम्पादन गनेकमयर्ारीतथा  जनप्रवतवनवधहरुलाई नगरपावलकाले 

पुरुसृ्कत गरेको छ । नगरपावलकाको कार्य सम्पादनलाई  वछटो, छररतो, पारदशी, गुणस्तररर् र 

प्रविवधमैत्री बनाउाँदै भ्रष्टार्ार र  अवनर्वमतता विरुद्ध कठोर  पहल गररएको छ ।  
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नगरपाललकाको प्रशासलनक लविािन 

नगर कार्िपाललकाका 

l;=
g+ 

gfdy/ kb÷bhf{ sfof{no÷7]ufgf df]afO{n g+= 

! >L kbd axfb'/ af]x/f gu/ k|d'v d+un;]g g=kf= (*%*$*@))! 

@ >L ;+lutf s'df/L /fjn gu/ pkk|d'v d+un;]g g=kf= (*%*$**@))@ 

# >L nf]s/fh gfy j8f cWoIf d+un;]g g=kf= ! (*%*$*@!)! 

$ >L b]j]Gb| a= 
af]u6L 

j8f cWoIf d+un;]g g=kf= @ (*%*$*@!)@ 

% >L lav{ axfb'/ 
af]u6L 

j8f cWoIf d+un;]g g=kf= # (*%*$*@!)# 

^ >L gfd l;+x wfdL j8f cWoIf d+un;]g g=kf= $ (*%*$*@!)$ 

& >L em+s/ k|;fb ef6 j8f cWoIf d+un;]g g=kf= % (*%*$*@!)% 

* >L b]j]Gb| k|;fb 
e08f/L 

j8f cWoIf d+un;]g g=kf= ^ (*%*$*@!)^ 

( >L /fh axfb'/ zfxL j8f cWoIf d+un;]g g=kf= & (*%*$*@!)& 

!) >L 1fg]Gb| a= 
af]x/f 

j8f cWoIf d+un;]g g=kf= * (*%*$*@!)* 

!! >L kbd a= af]x/f j8f cWoIf d+un;]g g=kf= ( (*%*$*@!)( 

!@ >L hgs a= s'Fj/ j8f cWoIf d+un;]g g=kf= !) (*%*$*@!!) 

!# >L g/ axfb'/ e08f/L j8f cWoIf d+un;]g g=kf= !! (*%*$*@$!! 

!$ >L vu]Gb| a= /fjn j8f cWoIf d+un;]g g=kf= !@ (*%*$*@!!@ 

!% >L lxSdt a= af]u6L j8f cWoIf d+un;]g g=kf= !# (*%*$*@!!# 

!^ >L lzj axfb'/ ;f]8f/L j8f cWoIf d+un;]g g=kf= !$ (*%*$*@!!$ 

!& >L /]vf /fjn sf=kf=;= d=g=kf= ( (*^$#!^%^% 

!* >L sf}lznf 7s'Nnf ;b:o d=g=kf= % (*$*)*#%^( 

!( >L x+z yfkf ;b:o d=g=kf= ! (*$$!^^@!% 

@) >L efgf lji6 ;b:o d=g=kf= # (*$^^(%&)$ 

@! >L dg;/f YofOt ;b:o d=g=kf= & (&$^%#@*%
@ 

@
@ 

>L k|]d e'n ;b:o d=g=kf= $ (*$*%%))!% 

@
# 

>L d'uf kl/of/ ;b:o d=g=kf= !@ (*$&%$##@* 

@
$ 

>L uf]ljGb lj=s= ;b:o d=g=kf= !! (&$@#&**&
% 

@
% 

>L vs]Gb| axfb'/ 
;f]8f/L 

;= ;lrj d=g=kf= (*%*$@(!!! 

 नगरपावलकामा ७ िटा वििर्गत शाखा, १५ िटा उपशाखा र ११ िटा ईकाइहरु रहेका छन । 

 १४ िटा िडा कार्ायलर् माफय त  वनर्वमत रुपमा सेिा प्रिाह भईरहेको छ । 
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क्र.सं. नाम, थर पद 

१ संवगता कुमारी रािल उपप्रमुख - संर्ोजक 

२ खकेन्द्र बहादुर सोडारी प्र.प.अ. - सदस्य  

३ वबखय बहादुर बोगटी िडा अध्यक्ष ३, -सदस्य 

४ वशि बहादुर सोडारी िडा अध्यक्ष १४, -सदस्य 

५ नाम वसंह धामी िडा अध्यक्ष ४, -सदस्य 

६ लोक राज नाथ िडा अध्यक्ष २, -सदस्य 

७ मनसरा यार्त कार्यपावलका स. - सदस्य 

८ सम्झना पुरी र्ोजना शाखा- सदस्य सवर्ि 

कमिचारीहरुको वििमान संख्यात्मक लववरण 
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मुख्य कार्ि िथा उपलव्िीहरु 

 नगरपावलकाले सेिा प्रिाहको के्षत्रमा महत्व पूणय उपलव्धी हााँवसल गरेको छ । स्थावनर् तह 

संस्थागत स्वमुल्याङ्कनमा वजल्लाकै प्रथम, वित्तीर् जोखखम मूल्यांकंनमा वजल्लाकै प्रथम स्थान,  

प्राकृवतक स्रोत तथा वित्त आर्ोगले सेिा प्रिाहलाई आधारमानी  कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गदाय 

वजल्लाको प्रथम, सूदूरपविम प्रदेशको ५ ओाँ तथा देशकै ११ औाँ स्थानमा पनय सफल भएको 

छ । 

 नगरपावलकाको १४ िटै िडाकार्ायलर्मा ईन्टरनेट सेिा विस्तार गररएको छ जसले विद्रु्वतर् 

शासनलाई प्रोत्शाहन गरेको छ । 

 नगरपावलको पवहलो पटक दरिन्दी संरर्ना वनमायण भएको छ, जसले जनशखिको 

व्यिस्थापनमा महत्वपूणय सहर्ोग गनेछ । 

 नगरपावलकाको संस्थागत क्षमता विकास र्ोजना तथा राजश्व सुधार र्ोजना वनमायण भएको 

जसले नगरपावलकाको सिायविण विकासमा महत्वपूणय र्ोगदान गनेछ । 

 कमयर्ारीहरुको अवनर्वमतालाई व्यिखस्थत गदै प्रशासवनक अवभलेखलाई प्रभािकारी बनाउन 

कमयर्ारी व्यिस्थापन सफ्टिेर्र वनमायण गररएको  । 

 साियजवनक खररद कार्यलाई प्रवतस्पधायत्मक बनाउन विद्रु्वतर् खररद प्रविर्ालाई प्राथवमकता 

वदईएको छ । 

 नागररकलाई लाई सूर्नामा पहाँर् पुर्ायउन तथा सूर्ना प्रिाहलाई विश्वासवनर् िनाउन शाखागत 

तथा िडााँगत रुपमा स्थाई सम्पकय  नंम्वरहरु  तथा ईमेल ठेगानाहरु सञ्चालनमा ल्याईएको छ 

। 

 पावलका माफय त प्रिाह हुने समू्पणय सूर्नाहरु िेि साईट, कार्ायलर्को आधाकाररक फेस िुक 

तथा संर्ारका अन्य माध्यम माफय त साियजवनकरण गनेगररएको छ । 

 नगरपावलकाको १४ िटै िडाकार्ायलर्मा नागररक िडापत्र वनमायण गररएको छ । 

 नगरपावलकाको करार सेिा लाई व्यिस्थापन गने कार्य अगाडी िढाईएको छ । 

 र्स आवथयक िियमा नगरपावलकाको मुख्य िजार के्षत्रमा CCTV क्यमेरा जडान गररएको छ । 

 १४ िटै िडामा ईन्टरनेट सेिा विस्तार गररएको छ । 

 १४ िटै िडा कार्ायलर् र नगरपावलका कार्ायलर्मा ई-हावजरी जडान गरर पररक्षण कार्य 

सम्पन्न भएको छ र र्स र्ालु आ ि मा त्यसलाई व्यिखस्थत गदै प्रभािकारी रुपमा 

कार्ायन्वर्न गररने छ । 

 नगरपावलका कार्ायलर्बाट ६ जना कमयर्ाररहरु सरुिा भएर गएका छन भने ५ जना 

कमयर्ारीहरु सरुिा भएर आएका छन । 

 आ ि २०७८।०७९ मा विवभन्न समर्मा गरी १९ जना कमयर्ारीले १३६ वदनको क्षमता 

अवभिृद्धी तावलम वलएका छन भने ३ जना कमयर्ारीले ११० वदन िरािर सेिाकावलन तावलम 

वलएका छन । 

 सुरवक्षत नागररक आिास कार्यिम अन्तगयत छनौट भएका २०६ जना लाई ५० हजारका दरले 

भिानी गनुयपने आिश्यक िजेट १ करोड ३ लाख मधे्य वनकासा ९२ लाख २३ हजार 
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भिानी भएको र १० लाख ७७ हजार रकम अपुग भई कररि ४४ जनाले अखन्तम वकस्ता 

रकम भुिनी पाउन िाकी रहेको छ । 

  र्स आवथयक िियमा  १ िटा कृवि सहकारी दताय भएको छ । र्ो संगै नगरपावलकामा १० 

िटा िर्त तथा ऋण सहकारी, ९ िटा िहुउदे्यवशर् सहकारी, ५ िटा उपभोिा सहकारी, र ४ 

िटा कृवि सहारीहरु विभागले वनर्मनको लावग जारी गरेको कोपोवमसमा आिद्ध गरेको रहेको 

छन । 

 कार्ायलर्लाई प्राप्त वििरण अनुसार २ करोड ९ लाख ४९ हजार ३ सर् ८० रुपर्का िर्त , 

रु ६४ लाख ९१ हजार ४ सर् सेर्र पूवज पररर्ालन भएको छ  ।   

 १६ िटा सहकारीका व्यिस्थापक हरुलाई लेखा व्यिस्थापन सम्बिी शैद्धाखन्तक तथा 

प्रर्ोगात्मक तावलम सञ्चालन गररएको छ । 

 दूई िटा सहकारीलाई कोपोवमस रू्जर पासिडय उपलव्ध गराईएको छ । 

 पावलकामा मातै्र ११ िटा घ िगयको ईजाजत पत्र दताय भएको छन ।  आ ि २०७८।०७९ मा 

जम्मा ५४ िटा ईजाजत पत्र नविकारण गररएको छन । 
 
 

हालसम्म नगरपाललकामा २३७ वटा व्यापार िथा व्यवशार् दिाि िएका छन । ४ वटा खारेिी 

िएका छन वाकी २३३ वटा सवै व्यवशार् नलवकरण िएका छन । 

 मवदरा – ९ 

 खुद्रा – ४२ 

 वर्र्ा नास्ता – ३५  

 फेन्सी स्टोसय – २०  

 हाडयिेर्र – २० 

 मालबहाक टर क  - १ 

 जनरल स्टोसय / सप्पलार्सय – १४ 

 जुता पसल – १० 

 मासू पसल – २०  

 वसलाईकटाई – १२ 

 कुटानी वपसानी वमल – ८ 

 मोिाईल पसल -  ३ 

 वजिन विमा कम्पनी – २ 

 उद्यम विकास – १ 

 सुनर्ादी पसल – ५ 

 विउविजन – २ 

 दुध / दही डेरी – १ 

 पुस्ताकालर् – ३ 

 भााँडा ितयन पसल – २ 

 औिधी पसल – ३ 

 ग्ााँस रु्लो – २ 

 रे्न्सो मेसीन – १४  

 विउटी पालयर – २ 

 हेर्र कवटि -२ 

 फवनयर्र उद्योग -२ 
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न्यावर्क सवमवतको वििरण 

 

  



 

    –14– 

 

सू-शासन

सलमलि

• श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर िोहरा - संर्ोजक

• श्री वहक्मत बहादुर िोगटी – सदस्य

• श्री रेखा रािल – सदस्य

• श्री वबषु्ण प्रसाद जैसी - सदस्य सवर्ि

लवदे्यर्क

सलमलि

• श्री खकेन्द्र बहादुर रािल – संर्ोजक

• श्री जनक बहादुर कंुिर – सदस्य

• श्री मनसरा यार्त – सदस्य

• श्री वबषु्ण प्रसाद जैसी – सदस्य सवर्ि

पूवाििार

लबकास सलमलि

• श्री देिेन्द्र बहादुर भण्डारी – संर्ोजक

• श्री झंकर प्रसाद भाट – सदस्य

• श्री हंश थापा - सदस्य

• श्री खम्म बहादुर केसी – सदस्य सवर्ि

सामालिक

लवकास

सलमलि

•श्री वबखय बहादुर बोगटी – संर्ोजक

•श्री नर बहादुर भण्डारी – सदस्य

•श्री कौवशला ठकुल्ला - सदस्य

•श्री वशक्षा, मवहला तथा िालिालका, स्वास्थ्य शाखा - सदस्य सवर्ि

श्री आलथिक

लबकास शाखा

•श्री वशि बहादुर सोडारी - संर्ोजक

•श्री पदम बहादुर िोहरा – सदस्य

•श्री मुगा पररर्ार – सदस्य

•श्री कृवि, पशू शाखा – सदस्य सवर्ि

वािावरण िथा

लवपद व्यवस्थापन

शाखा

•श्री लोकराज नाथ - संर्ोजक

•श्री राज बहादुर शाही - सदस्य

•श्री हंश थापा - सदस्य

•श्री सम्झना पुरी - सदस्य सवर्ि

लबर्र्गि सलमलि 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लेखा सलमलि 
  

• श्री नाम वसंह धामी     - संर्ोजक  
• श्री वहक्मत बहादुर िोगटी    - सदस्य 
• श्री हंश थापा     - सदस्य  
• श्री .......................    - सदस्य सवर्ि  
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 मंगलसेन नगरपाललकाको संगठन संरचना िथा दरबन्दी लववरण (चाटि) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नगर सभा 

नगर कार्यपावलका 

नगर प्रमुख 

प्रमुख प्रशासकीर् अवधकृत 
१० औ सा.प्र. – १ जना 

लेखा, विधार्न, सुशासन तथा अन्य सवमवत 

आवथयक विकास, सामावजक विकास, पूिायधार विकास र 

िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन सवमवत 

नगर उपप्रमुख न्यावर्क सवमवत 

प्रशासन, र्ोिना िथा अनुगमन 

शाखा 

अवधकृत ७/८ औ तह/सा.प्र.- १  

प्रशासन उप-शाखा 

सहार्क ५ औ तह/सा.प्र. – १ 

सहार्क र्ौथो तह/सा.प्र. – १ 

रािश्व उप-शाखा 

सहार्क ५ औ तह/सा.प्र. – १ 

र्ोिना िथा अनुगमन उप-शाखा 

अवधकृत ६ औ तह/सा.प्र. – १ 

स.क.अ. र्ौथो तह/विविध- १ 

कानुन र्काई 

सहार्क ५ औ तह/सा.प्र. - १ 

पूवाििार लवकास शाखा 

वस.वड.ई.९/१०औ 

तह/ईखन्ज./वस.-१ 

ईखन्ज. ७/८ औ तह/ईखन्ज./वस.-१ 

सि-ईखन्ज./५ औ तह/ईखन्ज./वस.-

२ 

अवमन र्ौथो तह/ईखन्ज/सिे- १ 

वािावरण िथा लवपद व्यवस्थापन 

र्काई 

सहार्क ५ औ तह/सा.प्र.-१ 
 

स्वास्थ्य िथा सामालिक लवकास 

शाखा 

ज.स्वा.अवधकृत ७/८ औ तह/ 

स्वास्थ्य/ज.स्वा. – १ 

प.हे.न. ५/६ औ 

तह/स्वास्थ्य/ क.न.- १ 

हे.अ. ५/६ औ तह/स्वास्थ्य/ 

हे.ई. – १ 

सामालिक सुरक्षा िथा 

पन्जिकरण उपशाखा 

सहार्क ५ औ तह/सा.प्र.- १ 

मलहला बालबाललका िथा 

समाि कल्याण उप-शाखा 

म.वि.वन. ५ औ/विविध – १ 

स.म.वि.वन. ४ औ/विविध-१ 

लशक्षा, रु्वा िथा खेलकुद 

शाखा 

अवधकृत ९/१० 

औ/वश./वश.प्र.-१ 

अवधकृत ७/८ 

औ/वश./वश.प्र.-१ 

प्रा.स. ५ औ/वश./वश.प्र.-१ 

आलथिक लवकास शाखा 

अवधकृत६ औ तह/सा.प्र. – १ 

सहार्क र्ौथो तह/सा.प्र. – १ 
 

आलथिक प्रशासन शाखा 

लेखा अवधकृत७/८ औ 

तह/प्र./लेखा– १ 

लेखापाल५ औ तह/प्र./ लेखा-१ 

स.ले.पा.४ औ तह/प्र./लेखा-१ 
 

आलथिक लवकास शाखा 

अवधकृत६ औ तह/सा.प्र. – १ 

सहार्क र्ौथो तह/सा.प्र. – १ 
 

स्वास्थ्य र कृलर्/पशु िर्ि का लनकार्हरु 

प्राथवमक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य र्ौकीहरु 
.......... 

 कृवि सेिा केन्द्र ...................... 

 पशु सेिा केन्द्र 

....................... 

आन्तररक लेखा पररक्षण र्काई 

आलेप अवधकृत ६ औ तह/प्र./लेखा – १  

वडा कार्ािलर्हरु – १४ वटा 

सहार्क ५ औ (प्र./सा.प्र.) – ६ 

सि-ईखन्ज. ५ औ (ई.वस.ई.) – ६ 

सहार्क र्ौथो (प्र./सा.प्र.) – ८ 

अ.सि.ई. र्ौथो (ई.वस.ई.) – ८ 
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नगरपाललकाको दरबन्दी िेररि 

क्र.

सं. 

पद िह सेवा समूह स्वीकृि 

दरबन्दी 

पदपूिी कुल 

पदपू

िी 

ररक्त कै. 

सालवक 

स्थानीर् 

लनकार्मा 

कार्िरि 

समार्ोिन/ 

सरुवा/काि

मा आएका 

लो.से. 

आ.बाट 

लसर्ारर

स 

िएका 

१ प्रमुख प्रशासकीर् 

अवधकृत 

10 प्रशासन सा.प्र. 1 0 0 1 1 0 ६ 

औ 

२ अवधकृत 9/10 वशक्षा वश.प्र. 1 0 0 0 0 1  

३ वस.वड.ई. 9/10 ईखन्ज. वसवभल 1 0 0 0 0 1  

४ अवधकृत 7/8 प्रशासन सा.प्र. 1 0 0 0 0 1  

५ लेखा अवधकृत 7/8 प्रशासन सा.प्र. 1 0 0 1 1 0 ६औ 

६ अवधकृत 7/8 वशक्षा वश.प्र. 1 0 1 0 1 0 ६औ 

७ जन स्वास्थ्य 

अवधकृत 

7/8 स्वास्थ्य ज.स्वा. 1 0 0 0 0 1  

८ इखन्जवनर्र 7/8 ईखन्ज. वसवभल 1 0 0 1 1 0 ६औ 

९ अवधकृत 6 प्रशासन सा.प्र. २ 0 0 0 0 2  

१० आ.ले.प अवधकृत 6 प्रशासन सा.प्र. 1 0 0 0 0 1  

११ प.हे.न. 5/6 स्वास्थ्य क.न. 1 0 1 0 1 0  

१२ हेल्थ अवससे्टन्ट 5/6 स्वास्थ्य हे.ई. 1 0 1 0 1 0  

१३ सहार्क 5 प्रशासन सा.प्र. ५ 0 0 3 3 2  

१४ लेखापाल 5 प्रशासन सा.प्र. 1 1 0 0 1 0  

१५ स.कम्यूटर 

अपरेटर 

4 विविध  1 १ 0 0 1 0  

१६ प्रा.स. 5 वश.प्र. वश.प्र. 1 0 1 0 1 0  

१७ सि-ईखन्जवनर्र 5 ईखन्ज. वसवभल २ 0 0 1 1 1  

१८ मवहला विकास 

वनररक्षक 

5 विविध  1 0 1 0 1 0 ६औ 

१९ अवमन 4 ईखन्ज. सभे 1 0 0 1 1 0  

२० सहार्क 4 प्रशासन सा.प्र. २ २ 0 0 2 0  

२१ स.ले.पा. 4 प्रशासन सा.प्र. 1 0 0 0 0 1  

२२ सहार्क मवहला 

विकास वन. 

4 विविध  1 0 0 0 0 1  

कार्ायलर् तफय  जम्मा        

वडा कार्ािलर् (१४ वटा)  

१ सहार्क ५ 

औ 

प्रशासन सा.प्र. ६ 0 1 0 1 5  

२ सि-ईखन्जवनर्र ५ 

औ 

ईखन्ज. वसवभल ६ 0 0 0 0 6  

३ सहार्क र्ौथो प्रशासन सा.प्र. ८ 2 1 3 6 2  

४ अ.सब-ईखन्जवनर्र र्ौथो ईखन्ज. वसवभल ८ 0 1 4 5 3  

िडा कार्ायलर् तफय         
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कुल जम्मा        

 

नगरपाललका अन्तगिि वडा कार्ािलर्को  

संगठन संरचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नगरपाललका अन्तगिि स्वास्थ्य चौकी र आिारिूि स्वास्थ्य केन्द्रको संगठन संरचना 
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मंगलसेन नगरपावलकाको न्यावर्क सवमवतको कार्य प्रगवत वििरण 

न्यालर्क लसलमलिमा दिाि िएका लनवेदन िथा लर्राद उिुरीहरुको िथ्याङकीर् लववरणिः 

आ .ब.  अकायको 

जग्गा 

भोकर्लन  

गाली 

बेईज्जती 

बाली 

वबगो 

लेनदेन ज्याल 

मजदुरी 

ध्वनी 

प्रदुिण 

संरर्ना 

वनमायण 

जम्मा 

२०७४/०७५ २ ३ - १ - - २ ८ 

२०७५/०७६ २ ४ १ १ - - १ ९ 

२०७६/०७७ - २ १ - - १ १ ५ 

२०७७/०७८ २ ९ - १ - - २ १४ 

२०७८/०७९ १ ६ - १ - - २ १० 

जम्मा ७ २४ २ ४ - १ ८ ४६ 

 

न्यालर्क लसलमलिमा दिाि िएका लनवेदन िथा लर्राद उिुरीहरुको र्छरै्ाटको िथ्याङकीर् लववरणिः 

आ.ि. २०७८।०७९ मा नगरपावलकाबाट पाररत कानूनहरुः  

वस.नं. 
कानूनहरु 

प्रमावणकरण 

वमवत 

प्रमुख प्रशासकीर् 

अवधकृत स्वीकृती 

 

आ .ब.  
अकायको 

जग्गा 

भोकर्लन 

गाली 

बेईज्जती 

बाली 

वबगो 

लेनदेन ज्याल 

मजदुरी 

ध्वनी 

प्रदुिण 

संरर्ना 

वनमायण 

फछरै्ाट 

भएका 

जम्मा 

र्ालु 

अिस्थाका 

जम्मा 

२०७४/०७५ १ २ - १ - - १ ५ ३ 

२०७५//०७६ १ ३ १ १ - - - ६ ३ 

२०७६//०७७ - २ - - -  १ ३ २ 

२०७७//०७८ २ ९ - १ - -  ११ ३ 

२०७८/०७९ - ५ - - - - - ५ ५ 

िम्मा ४ २१ १ ३ - - २ ३० १६ 
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१ 
िातािरण तथा प्राकृवतक स्रोत संरक्षण 

ऐन, २०७८ 
२०७८।०९।२९ 

खकेन्द्र बहादुर 

सोडारी 
नगर सभा 

२ 
कृवि व्यिसार् प्रिद्धयन ऐन २०७८ 

२०७८।०९।२९ 
खकेन्द्र बहादुर 

सोडारी 
नगर सभा 

३ 
साियजवनक नीवज साझेदारी ऐन २०७८ 

२०७८।०९।२९ 
खकेन्द्र बहादुर 

सोडारी 
नगर सभा 

४ 
संघ संस्था समन्वर् सम्बिी ऐन, 

२०७८ 
२०७८।०९।२९ 

खकेन्द्र बहादुर 

सोडारी 
नगर सभा 

५ 
गररबी वनिारण कोि संर्ालन तथा 

व्यिस्थापन कार्यविवध २०७८ 
२०७८।०९।२८ 

खकेन्द्र बहादुर 

सोडारी 
कार्यपावलका 

६ 
नगर विकास कार्यविवध २०७८ 

२०७८।०९।२८ 
खकेन्द्र बहादुर 

सोडारी 
कार्यपावलका 

७ 
स्थनीर् सिारी तथा र्ातार्ात व्यिस्था 

सम्बखि कार्यविवध २०७८ 
२०७८।०९।२८ 

खकेन्द्र बहादुर 

सोडारी 
कार्यपावलका 

८ 
नमूना कार्ायलर् मापदण्ड, २०७८ 

२०७८।०९।२८ 
खकेन्द्र बहादुर 

सोडारी 
कार्यपावलका 

९ 
गैर सरकारी संस्था समन्वर् तथा 

पररर्ालन मापदण्ड २०७८ 
२०७८।०९।२८ 

खकेन्द्र बहादुर 

सोडारी 
कार्यपावलका 

१० 
रु्िा तथा खेलकूद विकास कार्यविवध, 

२०७८ 
२०७८।०९।२८ 

खकेन्द्र बहादुर 

सोडारी 
कार्यपावलका 

११ 
आथीक सहार्ता सम्बखि कार्यविवध 

-२०७६ पवहलो संशोधन -२०७८ 
२०७८।०९।२८ 

खकेन्द्र बहादुर 

सोडारी 
कार्यपावलका 

१२ 
सूर्ना- सने्दश प्रकाशन तथा प्रशारण 

मापदण्ड २०७८ 
२०७८।०९।२८ 

खकेन्द्र बहादुर 

सोडारी 
कार्यपावलका 

१३ आवथयक ऐन २०७९ २०७९।०३।२१ 
खकेन्द्र बहादुर 

सोडारी 
नगर सभा 

१४ विवनर्ोजन ऐन २०७९ २०७९।०३।२१ 
खकेन्द्र बहादुर 

सोडारी 
नगर सभा 

 

 

 

 

 

 

नगरपावलकाले संर्ालनमा ल्याएका सफ्टिेर्रहरुः 

क्र.सं. सफ्टवेर्रको लववरण प्रर्ोग िएको कैलर्र्ि 
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शाखा/ईकाई 

१ सुत्र सफ्टिेर्र लेखा  

२ PAMS  वजन्सी  

३ राजश्व व्यिस्थापन प्रणाली राजश्व  

४ राजश्व भुिानी पोटयल लेखा  

५ HMIS स्वास्थ्य  

६ IEMIS  सफ्टिेर्र वशक्षा  

७ IMS र्ोजना  

८ DONIDCR पवञ्जकरण  

९ Group SMS प्रशासन  

१० संर्न्त्र दताय र्लानी  
 

रािश्व उपशाखािः प्रगलि लववरण 

क्र. 

स. 

आर् लशर्िक आ.व.२०७६।०७७ 

रािश्व संकलन 

आ.व.२०७७।०७८ 

रािश्व संकलन 

आ.व.२०७८।०७९ 

रािश्व संकलन 

१ सम्पत्ती कर ११९९२५३.२५ १४२०५०१.२५ १४०६९३५.०० 

२ घरबहाल कर ६४५१८५.३० ७१६०४५.१८ ६३५२३७.२३ 

३ व्यबसार् कर ५०५३८६.०० ९२९३५०.०० ९६७०००.०० 

४ अन्य दसु्तर ८६९१४५.०० ८६३७८१.०० ३०४९००.०० 

५ सरकारी सम्पत्ती 

बहादबाट प्राप्त आर् 

३१२२६११.०० १८७९६५०.०० ३६३५३२५.०५ 

६ पररक्षा शुल्क ०० २७८००.०० ५०२०० 

७ निापास दसु्तर ५२२२८.०९ २३३७०८.०२ २८७९४.१३ 

८ वसफाररस दसु्तर ४८२९६५.०० ७८४४१४.०० ७५९८५१.०० 

९ व्यखिगत घटना दताय 

दसु्तर 

११००४५.०० २९६२६०.०० ३६७८५२.०० 

१० घरजग्गा रवजषे्टशन ४३३२९८.६० ३९१७४५.०० ३४६९६०.०० 

िम्मा ७४२०६१७.२४ ७५४३२५४.४५ ८५०३०५४.४१ 

पूवाििार िथा र्ोिना शाखा 

र्ोिनाको लववरण 

रकम र्ोिना संख्या 

१०,००,००० सम्म  १९६ 

१०,००,००० देन्ख ३०,००,००० १३ 

३०,००,०००देन्ख ५०,००,००० ३ 

५०,००,०००देन्ख मालथ ३ 

 

मंगलसेन नगरपावलकाको आवथयक ििय २०७८।७९ मासंर्ावलत र्ोजनाहरुको वित्तीर् एिं भौवतक प्रगवत  
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वस.नं
. 

कार्यिम/आर्ोजना/विर्ाकलाप

कोनाम 

खर्यशीिय

क 

स्रोत विवनर्ोजन खर्य खर्य 
(%) 

८०७७२४०३१०१मंगलसेन नगरपावलका 

१ मंगलसेन बजारमा वसवसवटवभ 

जडान 

३११२२ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अनुदान 

८,००,००० ७,९८,९५० ९९.८

७ 

२ नगर वभत्र स्थापना भई 

संर्ालनमा रहेका घरेलु 

उधोगलाई प्रोत्साहनअनुदान 

३११३२ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अनुदान 

५,००,००० १०,००० २. 

३ कम्युटर सफ्टिेर्र वनमायण तथा 

खररद खर्य एिं अन्य 

बौखद्धकसम्पत्ती प्राप्ती 

३११३२ राजस्व बााँडफााँड 

- संघीर् 

सरकार 

१५,००,००० १५,००,००० १००. 

४ वपठीबान्ना-बााँडा ग्रा.स. िमागत ३११५१ आन्तररक श्रोत २२,३५,९२१.४५ २०,३४,०३४.२३ ९०.९

७ 

५ नगर सडक ममयत कोि स्थापना ३११५१ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

२,००,००० ० ० 

६ नगर सडक ममयत कोि स्थापना ३११५१ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण 

३,००,००० ० ० 

७ डााँडााँगाउ वसमसल्ली सडक 

म.न.पा.६ र ७ 

३११५१ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

२१,३६,००० १,९९,५४२.५० ९.३४ 

८ िवलगाउ लुगाडा कालागाउ 

मलातीकोट सडक वनमायण 

३११५१ नेपाल सरकार 

- समावनकरण  

७४,६५,००० १२,१३,०८२.३२ १६.२

५ 

९ जडाधारा सौनागाउ बाउरे 

खानेपानी वनमायण तथा ममयत 

म.न.पा.५ नगरसाझेदारी 

३११५६ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अनुदान 

१८,६७,००० १०,९९,७७५.३६ ५८.९

१ 

१० मंगलसेन बृहत वलफ्ट खानेपानी ३११५६ नेपाल सरकार 

- समावनकरण  

१०,००,००० १०,००,००० १००. 

११ वनजी तथा सामुदार्ीक िन 

संरक्षण( िृक्षारोपण,तारिार 

अध्यार्न तथाअनुसिान) 

३११५७ राजस्व बााँडफााँड 

- प्रदेश सरकार 

५,००,००० ३,१८,१४३ ६३.६

३ 

१२ ओमशान्ती भिन वनमायण ३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण  

२,००,००० २,००,००० १००. 

१३ पर्यटन पूिायधार विकास तथा 

अन्य साझेदारी 

३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण  

५०,००,००० ५०,००,००० १००. 

१४ ४ नं.िडा कार्ायलर् भिन 

वनमायण 

३११५९ आन्तररक श्रोत ३०,००,००० २९,९९,९९९.५७ १००. 

१५ अछाम बहुमुखी क्याम्पस 

छात्रािास भिन वनमायण 

३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण  

२०,००,००० २०,००,००० १००. 

१६ मंगला ने.रा.मा.वि.भिन 

वनमायण 

३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण  

१०,००,००० ० ० 

१७ बैकखल्पक उजाय( सडक सौर्य 

ित्ती) 

३११५९ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण  

८,५६,००० ८,५६,००० १००. 

१८ कावलका देिी मखन्दर वनमायण 

म.न.पा.४ 

३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

१०,००,००० ६,८३,११७.४९ ६८.३

१ 
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१९ ठााँटीखाद गेट वनमायण ३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

१०,००,००० ५,७४,८९३.८९ ५७.४

९ 

२० आकखस्मक रुपमा आउने 

र्ोजनाहरु 

३११५९ आन्तररक श्रोत ४५,००,००० ४४,९८,५९३.१५ ९९.९

७ 

२१ आकखस्मक रुपमा आउने 

र्ोजनाहरु 

३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

५,००,००० ५,००,००० १००. 

२२ मंगलसेन बजारदेखख न.पा. सम्म 

गोरेटो बाटो वन. 

३११५९ आन्तररक श्रोत ५,००,००० ४,८०,००० ९६. 

२३ पत्रकार महासंघ भिन वनमायण ३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

५,००,००० १,०५,००७ २१. 

२४ बैकखल्पक उजाय( सडक सौर्य 

ित्ती) 

३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

११,४४,००० ११,४४,००० १००. 

२५ नेपाल बार एशोवसर्सन भिन 

वनमायण 

३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

५,००,००० ५,००,००० १००. 

२६ मंगलसेन खेलमैदान वनमायण( 

जग्गा प्राप्ती तथा वनमायण) 

३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

४०,००,००० ३९,९९,३४१ ९९.९

८ 

२७ सडक बोडय नेपालका 

आर्ोजनामा साझेदारी 

३११५९ आन्तररक श्रोत १५,००,००० ७,०४,०२६.१६ ४६.९

४ 

२८ ७ नं.िडा कार्ायलर् भिन 

वनमायण 

३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

३०,००,००० २९,९९,९९९.५९ १००. 

२९ सभाहल र घेरापखायल ३११५९ आन्तररक श्रोत ५०,००,००० १,८२,००० ३.६४ 

३० पुाँवजगत प्रकृवतका सुधार खर्य र 

साियजवनक वनमायण 

३११७१ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

५,००,००० ५,००,००० १००. 

३१ िादी समुदार्को जग्गा 

खररद/दवलत लवक्षत कार्यिम 

३१४११ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

८,००,००० ० ० 

३२ नगर वभत्रका सडक ममयत ( 

अत्यािश्यक खण्डमा ) 

३११५१ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

५,००,००० ४,९९,९९९.६१ १००. 

३३ नगर वभत्रका सडक ममयत ( 

अत्यािश्यक खण्डमा ) 

३११५१ आन्तररक श्रोत ५,००,००० ५,००,००० १००. 

३४ िड वपपल आरी सडक स्तरोन्नती 

म.न.पा.१४ 

३११५१ आन्तररक श्रोत ५,००,००० ४,८१,८६८.१६ ९६.३

७ 

३५ वर्ते्र-दर्-ढले्ल डााँडीमाटी-

ओवलगाउ-रामारोशन पर्यटकीर् 

मागय वनमायणगत आ.ि.को 

भुिानी बााँकी 

३११५१ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अनुदान 

१,२०,००,००० १,१९,२७,३४४.०

७ 

९९.३

९ 

३६ वर्ते्र-छार्तडा वसर्ााँईकुलो 

वनमायण 

३११५५ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

५,००,००० ४,९९,९९९.८३ १००. 

३७ खानेपानी ममयत नगर वभत्र ३११५६ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

६,००,००० ६,००,००० १००. 

३८ खानेपानी ममयत नगर वभत्र ३११५६ आन्तररक श्रोत ४,००,००० १,४४,८०३.९७ ३६.२ 
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३९ सरसफाई व्यिस्थापन कार्यिम ३११५८ आन्तररक श्रोत ४,००,००० ४,००,००० १००. 

४० नागातोली गोरेटो बाटो 

म.न.पा.४ 

३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

२,४०,००० २,३०,४०० ९६. 

४१ कैलाश बहुमुखी क्याम्पस,अन्नपुणय 

मा.वि.र गंगा मा.वि.भिन 

वन.गतआ.ि.को भुिानी बााँकी 

३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

१४,००,००० १४,००,००० १००. 

४२ कैलाश बहुमुखी क्याम्पस,अन्नपुणय 

मा.वि.र गंगा मा.वि.भिन 

वन.गतआ.ि.को भुिानी बााँकी 

३११५९ आन्तररक श्रोत ४१,००,००० ३०,९३,७१५.१८ ७५.४

६ 

४३ िवलगाउ-लुगाडा-कालागाउ-

मलावतकोट सडक वनमायण 

३११५१ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समपुरक 

अनुदान पुाँजीगत 

७४,६५,००० १९,३२,७५३.३१ २५.८

९ 

४४ डाडााँगाउ-वसमसल्ली सडक 

म.न.पा.९,१०,११,१२,१४ 

३११५१ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समपुरक 

अनुदान पुाँजीगत 

२१,३६,००० १०,३६,१५७.९५ ४८.५

१ 

४५ जडाधारा सौनागाउ बाउरे 

खानेपानी वनमायण तथा ममयत 

म.न.पा.५ 

३११५६ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समपुरक 

अनुदान पुाँजीगत 

१८,६७,००० १८,६६,९९९.६६ १००. 

४६ प्रधानमखन्त्ररोजगार कार्यिम 

साझेदारी 

३११२२ आन्तररक श्रोत ५०,००० ४१,७२४ ८३.४

५ 

४७ सूर्ना प्रविवध सम्बिी खर्य ३११२२ आन्तररक श्रोत ५०,००० ५०,००० १००. 

४८ स्वास्थ्य र्ौकीका लावग से्टर्र र 

अन्य सामान खररद 

३११२३ आन्तररक श्रोत ५०,००० ४९,००० ९८. 

४९ सडक ममयत तथा प्रधानमन्त्री 

रोजगार साझेदारी कार्यिम 

३११५१ आन्तररक श्रोत ३,००,००० ३,००,००० १००. 

५० तल्लो बतान वसंर्ाई कुलो 

वनमायण 

३११५५ आन्तररक श्रोत १,५०,००० १,५०,००० १००. 

५१ कोटधारा वसंर्ाई पोखरी वनमायण ३११५५ आन्तररक श्रोत २,५०,००० २,५०,००० १००. 

५२ सत्ताने खानेपानी र्ोजना वनमायण ३११५६ आन्तररक श्रोत १,००,००० १,००,००० १००. 

५३ सेलाने खानेपानी र्ोजना वन ३११५६ आन्तररक श्रोत २,४०,००० २,४०,००० १००. 

५४ गोगनपानी खा.पा.वनमायण ३११५६ आन्तररक श्रोत ० ० ० 

५५ सामुदावर्क अध्यर्न केन्द्र वन ३११५९ आन्तररक श्रोत ४,००,००० ४,००,००० १००. 

५६ कुखन्त मा.वि.को घेरा पखायल वन ३११५९ आन्तररक श्रोत ४,००,००० ४,००,००० १००. 

५७ िण्डालीमाडु घेरा पखायल वनमायण ३११५९ आन्तररक श्रोत १,३०,००० १,३०,००० १००. 

५८ भटे्ट खेलमैदान वनमायण ३११५९ आन्तररक श्रोत २,००,००० २,००,००० १००. 

५९ गाईसुरी गडा-छार्तडा-वर्ते्र 

सडक वनमायण 

३११५१ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

७,४०,००० ७,१०,४००.७७ ९६. 

६० िडा वभत्रका सडक ममयत तथा 

सम्भार 

३११५८ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

५०,००० ५०,००० १००. 

६१ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यिम ३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

१,००,००० ९७,६३२ ९७.६

३ 
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६२ दर् सालमेला ग्रामीण सडक 

वनमायण र्ोजना 

३११५१ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

२,००,००० २,००,००० १००. 

६३ सडक ममयत ३११५१ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

३३,००० ३३,००० १००. 

६४ तटबिन ३११५४ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

१,५०,००० १,५०,००० १००. 

६५ तली सािना वसंर्ाई पोखरी 

वनमायण 

३११५५ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

१,५०,००० १,५०,००० १००. 

६६ वबउरापानी तल्लो वसंर्ाई पोखरी 

वनमायण र्ोजना 

३११५५ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

१,५०,००० १,५०,००० १००. 

६७ खानेपानी ट्याङकी वनमायण ३११५६ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

१,००,००० १,००,००० १००. 

६८ मुल धारो वनमायण ३११५६ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

६,००० ६,००० १००. 

६९ कालाबन खा.पा.र्ोजना वनमायण ३११५६ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

२,००,००० २,००,००० १००. 

७० वर्मेसाल साकीटोल खा.पा.ममयत ३११५६ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

१,००,००० १,००,००० १००. 

७१ पेठेपानी खा.पा.ममयत तथा 

वनमायण 

३११५६ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

२,००,००० २,००,००० १००. 

७२ बुढाखााँद सले्लरी खा.पा.टंकी 

वनमायण 

३११५६ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

१,००,००० १,००,००० १००. 

७३ सडक सरसफाई म0.न.पा.३ ३११५८ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

१,००,००० १,००,००० १००. 

७४ मंगलासैनी देिी मखन्दर वनमायण 

प्रधानमन्त्री रोजगार 

३११५९ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

१,५०,००० १,५०,००० १००. 

७५ जाल्पादेिी मखन्दर तथा घेरा 

पखायल वनमायण 

३११५९ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

१,५०,००० १,५०,००० १००. 

७६ माटेझाड मखन्दर घेरा पखायल 

वनमायण 

३११५९ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

२,००,००० २,००,००० १००. 

७७ विसाकोट कावलका देिी मखन्दर 

वसवड वनमायण 

३११५९ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

१,४४,००० १,४४,००० १००. 

७८ मंगलासैनी मखन्दर वनमायण ३११५९ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

० ० ० 
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समावनकरण अ 

७९ वबवभन्न कार्यिम संर्ालनका लवग 

समअुनदान 

३११५९ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

० ० ० 

८० नरेलमाडु मखन्दर वनमायण ३११५९ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

५०,००० ४८,००० ९६. 

८१ जाल्पादेिी मखन्दर तथा घेरा 

पखायल वनमायण 

३११५९ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

२,५०,००० २,४८,००० ९९.२ 

८२ राधा मा.वि.सडक ममयत04  ३११५१ आन्तररक श्रोत ३,००,००० १२,००० ४. 

८३ डाडा घर सडक ममयत04  ३११५१ आन्तररक श्रोत १,००,००० १,००,००० १००. 

८४ तावपरिा वसर्ााँई कुलो वनमायण04  ३११५५ आन्तररक श्रोत ३,००,००० ३,००,००० १००. 

८५ वसर्ााँई पोखरी वनमायण04  ३११५५ आन्तररक श्रोत १,००,००० १,००,००० १००. 

८६ जुम्ला वसल्की आम रुख वसर्ााँई 

कुलो वनमायण04  

३११५५ आन्तररक श्रोत १,००,००० १,००,००० १००. 

८७ वसमखेत खानेपानी वनमायण04  ३११५६ आन्तररक श्रोत ५०,००० ५०,००० १००. 

८८ पानी साग खा.पा.वनमायण04  ३११५६ आन्तररक श्रोत १,००,००० १,००,००० १००. 

८९ िेडुधारा खा.पा.ममयत04  ३११५६ आन्तररक श्रोत १,००,००० ४६,९८६ ४६.९

९ 

९० कैलाश माडु मखन्दर वनमायण0412  ३११५९ आन्तररक श्रोत ५०,००० ५०,००० १००. 

९१ नरेलमाडु मखन्दर वनमायण042  ३११५९ आन्तररक श्रोत १,००,००० १,००,००० १००. 

९२ सडक ममयत विवभन्न 04  ३११५९ आन्तररक श्रोत २,००,००० १,९९,६५० ९९.८

३ 

९३ आधारभुत स्वास्थ्य सेिा केन्द्र04  ३११५९ आन्तररक श्रोत १,००,००० १,००,००० १००. 

९४ प्रधानमन्त्री रिजगार कार्यिम04  ३११५९ आन्तररक श्रोत २,८०,००० १,१६,००० ४१.४

३ 

९५ डाडा गााँउ गोरेटो बाटो04  ३११५९ आन्तररक श्रोत १,००,००० १,००,००० १००. 

९६ कावलका मन्दसर वनमायण04  ३११५९ आन्तररक श्रोत १,५०,००० १,५०,००० १००. 

९७ िोडशा मा.वि.म.न.पा.५-

फवनयर्र खररद05  

३११२३ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

२,००,००० ० ० 

९८ भाडेगडा मानिस्ता सडक 

वनमायण(प्रधानमन्त्री रोजगार ) 

0514245  

३११५१ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

१,००,००० ८४,९३५ ८४.९

४ 

९९ भाडेगडा सडक वनमायण (प्रधान्त्री 

रोजगार)051201  

३११५१ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

१,००,००० ० ० 

१०० खुलामन्च हुदै सान्नीकिट घुखम्ट 

सडक वनमायण0512  

३११५१ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

१,००,००० ४,००० ४. 

१०१ पानी डोईटा खानेपानी टंकी 

वनमायण-धिलपुरा टोल0512013  

३११५५ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

१,००,००० ९९,५१४ ९९.५

१ 

१०२ वबष्टबाडा खानेपानी 

वनमायण0512456  

३११५६ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

४,००० ४,००० १००. 
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१०३ कफलाना खा.पा.ममयत 

0512456  

३११५६ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

१,५०,००० १,४८,४२५ ९८.९

५ 

१०४ वपपलतोली मुग्रा खानेपानी ममयत 

051245  

३११५६ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

१,५०,००० ६,००० ४. 

१०५ कोलकाटीर्ा खा.पा.वनमायण ३११५६ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

९५,००० ९५,००० १००. 

१०६ र्ौसाल खानेपानी वनमायण050012  ३११५६ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

१,००,००० १,००,००० १००. 

१०७ नाउखेत खानेपानी वनमायण05012  ३११५६ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

१,००,००० १,००,००० १००. 

१०८ कोल्कावटर्ा वसर्ााँई पिखरी तथा 

खानेपानी वनमायण 0501201201  

३११५६ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

० ० ० 

१०९ सावकय िाडा घुरखुने्ट खोला 

खा.पा.वनमायण0523  

३११५६ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

१,००,००० ४,००० ४. 

११० सरसफाई तथा ममयत ३११५८ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

१,५०,००० १,५०,००० १००. 

१११ जाल्पा मखन्दर वनमायण 

म.न.पा.५ 

३११५९ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

९६,००० ९६,००० १००. 

११२ िोडशा मखन्दर वनमायण051िमागत ३११५९ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

२,५०,००० २,४८,७६३ ९९.५

१ 

११३ कुकुडीपाटा टोल र्ौतारो वनमायण 

05120124  
३११५९ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

१,००,००० १,००,००० १००. 

११४ खुले्लतोला कृष्ण मखन्दर रंग 

रोगन 051201  

३११६१ सुदुर पविम 

प्रदेश - 

समावनकरण अ 

१,००,००० ९९,१०० ९९.१ 

११५ वसराडी जुम्लामेल निागाउ रतौड 

भाडेसल्ला सडक वनमायण 

३११५१ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

१,००,००० १,००,००० १००. 

११६ बडे्डकुलो वनमायण ३११५५ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

१,००,००० १,००,००० १००. 

११७ वससे्नडी खानेपानी वनमायण ३११५६ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

१,००,००० १,००,००० १००. 

११८ दवक्षण कावलका मखन्दर वनमायण ३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

१,००,००० १,००,००० १००. 

११९ िडा कार्ायलर् जाली व्यिस्थापन ३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

२,००,००० ० ० 
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अ 

१२० कावलका मखन्दर वनमायण ३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

१,००,००० १,००,००० १००. 

१२१ कुसुम बालविकास केन्द्र भिन 

वनमायण 

३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

१,००,००० १,००,००० १००. 

१२२ स्वास्थ्य र्ौकी कोठा वनमायण 

म.न.पा.७ 

३१११२ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

१,००,००० ९४,४७० ९४.४

७ 

१२३ डााँडा जनाली गैराजनाली ग्रामीण 

सडक वनमायण07  

३११५१ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

२,००,००० १,९८,९२६ ९९.४

६ 

१२४ विद्रु्त विस्तार ३११५३ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

५०,००० ५०,००० १००. 

१२५ बड्डी कुलो वनमायण07  ३११५५ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

१,५०,००० १,४७,६४१.२५ ९८.४

३ 

१२६ िडा वभत्रका सडक सरसफाई 

तथा ममयत07  

३११५८ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

१,००,००० ९६,००० ९६. 

१२७ जाल्पा मा.वि.खेलकुद मैदान 

वनमायण07  

३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

३,५०,००० ३,५०,००० १००. 

१२८ जनज्योवत बालविकास केन्द्र 

भिन वनमायण07  

३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

१,५०,००० १,५०,००० १००. 

१२९ अल्सीसाडा लामासाली वसंर्ाई 

कुलो वनमायण 

३११५५ आन्तररक श्रोत २,२५,००० २,२५,००० १००. 

१३० मावथगाउाँ खा.पा.तथा वसंर्ाई 

पाईप खररद र्ोजना 

३११५६ आन्तररक श्रोत १,००,००० ९८४५० ९८.४

५ 

१३१ र्ोरखेत खानेपानी र्ोजना वनमायण ३११५६ आन्तररक श्रोत १,००,००० ४,००० ४. 

१३२ पररगाउाँ खा.पा.धारा वनमायण 

र्ोजना 

३११५६ आन्तररक श्रोत १,००,००० १,००,००० १००. 

१३३ वजल्ला प्रहरी कार्ायलर्को 

शौरं्ालर् वनमायण 

३११५८ आन्तररक श्रोत ६,००० ६,००० १००. 

१३४ डााँडागडा मखन्दर वनमायण र्ोजना ३११५९ आन्तररक श्रोत १,००,००० ४,००० ४. 

१३५ स्व.शेर बहादुर रािल शावलक 

वनमायण बापत अनुदान 

३११५९ आन्तररक श्रोत ५०,००० ५०,००० १००. 

१३६ पटकानी खौला सडक तथा 

घेरापखायल वनमायण 

३११५९ आन्तररक श्रोत २,००,००० २,००,००० १००. 

१३७ वजल्ला प्रहरी कार्ायलर्को 

शौरं्ालर् ममयत 

३११५९ आन्तररक श्रोत १,४४,००० १,४३,४९०.३५ ९९.६

५ 

१३८ भेडापानी वसर्ााँई पोखरी 

वनमायण096  

३११५५ आन्तररक श्रोत २,००,००० २,००,००० १००. 

१३९ डााँडााँ वसर्ाई पिखरी वनमायण 09  ३११५५ आन्तररक श्रोत १,५०,००० १,५०,००० १००. 
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१४० ढााँडे तोला खानेपानी वनमायण091  ३११५६ आन्तररक श्रोत १,७५,००० १,७५,००० १००. 

१४१ काला खोला खानेपानी ममयत095  ३११५६ आन्तररक श्रोत १,००,००० १,००,००० १००. 

१४२ कोलकावटर्ा साियजवनक खौला 

वनमायण092  

३११५९ आन्तररक श्रोत २,५०,००० २,५०,००० १००. 

१४३ वशि मखन्दर वनमायण पटकावन094  ३११५९ आन्तररक श्रोत २,००,००० २,००,००० १००. 

१४४ मंगला आ.वि. िाल वनमायण 

र्ोजना 

३११५९ आन्तररक श्रोत ५०,००० ५०,००० १००. 

१४५ शेरबहादुर रािल प्रवतष्ठान099  ३११५९ आन्तररक श्रोत २,००,००० २,००,००० १००. 

१४६ कावलका देिी मखन्दर वनमायण097  ३११५९ आन्तररक श्रोत १,७५,००० १,७५,००० १००. 

१४७ स्वास्थ्य र्ौकी शौरं्ालर् वनमायण ३११५९ आन्तररक श्रोत १,००,००० १,००,००० १००. 

१४८ दशपले्ल वसर्ााँई कुलो वनमायण 

10  

३११५५ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

२,००,००० २,००,००० १००. 

१४९ बड्नेगडा वसर्ााँई पोखरी10  ३११५५ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

१२,००० १२,००० १००. 

१५० सातला वसर्ााँई कुलो वनमायण10  ३११५५ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

३,००,००० २,३१,५१४ ७७.१

७ 

१५१ स्यालतडा वसंर्ाई कुलो वनमायण ३११५५ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

२,८८,००० २,८८,००० १००. 

१५२ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र मैदान 

वनमायण10  

३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

१,००,००० १,००,००० १००. 

१५३ कुल देिता मखन्दर वनमायण10  ३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

३,९५,००० ३,९५,००० १००. 

१५४ वसमेली खा.पा.र्ोजना ३११५६ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

२,५०,००० २,५०,००० १००. 

१५५ छवडखोला खानेपानी वनमायण11  ३११५६ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

२,००,००० २,००,००० १००. 

१५६ िडा वभत्रका ग्रामीण सडक 

ममयत11  

३११५८ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

२,५०,००० २,४९,११०.५१ ९९.६

४ 

१५७ स्वास्थ्य र्ौकी प्रवतक्षालर् 

वनमायण11  

३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

१,००,००० ९९२६० ९९.२

६ 

१५८ वगठी खोल्ला घेरा पखायल 

वनमायण11  

३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

१,१०,००० १,०९,६०० ९९.६

४ 

१५९ काटेगाउ कावलका देिी मखन्दर ३११५९ नेपाल सरकार २,००,००० २,००,००० १००. 
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वनमायण11  - समावनकरण 

अ 

१६० पाियती मा.वि.झ्याल ढोका वग्रल 

वनमायण12  

३११२३ राजस्व बााँडफााँड 

- संघीर् 

सरकार 

१,००,००० ९६,००० ९६. 

१६१ बान्नातिली विद्रु्त विस्तार12  ३११५३ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

२,७५,००० २,६४,००० ९६. 

१६२ पैरामुल गैराटोल भन्थान खेत 

वसर्ााँई कुलो वनमायण12  

३११५५ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

१,००,००० ९६,००० ९६. 

१६३ लाड्देि वढक्कीढुिा वसर्ााँई कुलो 

वनमायण12  

३११५५ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

५०,००० ४८,००० ९६. 

१६४ बोिडा र्टेकाफल वसर्ााँई कुलो 

वनमायण12  

३११५५ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

८०,००० ७६,८०० ९६. 

१६५ दान्दिा वसर्ााँई कुलो वनमायण12  ३११५५ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

३,००,००० ५,७८९ १.९३ 

१६६ पानीमुल संरक्षण कुिा वनमायण 

अखडा12  

३११५६ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

५०,००० ५०,००० १००. 

१६७ खालसैन खानेपानी वनमायण12  ३११५६ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

१,५०,००० १,५०,००० १००. 

१६८ लाटेको धारा वनमायण र्ौपाता 12  ३११५६ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

५०,००० ५०,००० १००. 

१६९ बान्नातोली खा.पा.वनमायण12  ३११५६ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

१,००,००० १,००,००० १००. 

१७० तापावसगौडा खानेपानी विस्तार 

तथा ममयत 

३११५६ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

१,००,००० १,००,००० १००. 

१७१ साकीटोल खानेपानी वनमायण12  ३११५६ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

१,००,००० १,००,००० १००. 

१७२ बाजेलधारा खा.पा.वनमायण12  ३११५६ आन्तररक श्रोत ५०,००० ५०,००० १००. 

१७३ सडक ममयत म.न.पा.१२ ३११५८ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

३,००,००० ३,००,००० १००. 

१७४ वतरुिा िाडा कावलका देिी 

मखन्दर वनमायण विकुय 12  

३११५९ आन्तररक श्रोत १,५०,००० १,४९,४५४ ९९.६

४ 

१७५ बान्नातोली स्वास्थ्य र्ौकी औिवध 

खररदतथा शौर्ालर् वन 

३११५९ आन्तररक श्रोत १,५०,००० १,५०,००० १००. 

१७६ वतरुिा िाडा कावलका देिी 

मखन्दर वनमायण पालाकाटीर्ा12  

३११५९ आन्तररक श्रोत १,००,००० ३,२०० ३.२ 
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१७७ िवथयङ सेन्टर ममयत ३११५९ आन्तररक श्रोत २,००,००० २,००,००० १००. 

१७८ िस्ती डाडीगडे शाल्पाटा सम्म 

ग्रावमण सडक 

३११५१ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

७,००,००० ७,००,००० १००. 

१७९ विजाडा देखख बुडाबाडा सम्म 

ग्रावमण सडक 

३११५१ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

७,००,००० ७,००,००० १००. 

१८० र्शोधरा देखख खालडाडा सम्म 

ग्रावमण सडक 

३११५१ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

२,५०,००० २,५०,००० १००. 

१८१ टाप्सी खानेपानी वनमायण िस्ती ३११५६ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

५०,००० ५०,००० १००. 

१८२ बाबे खानेपानी वनमायण ३११५६ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

५०,००० ५०,००० १००. 

१८३ वसमल रुख खानेपानी वनमायण 

बालेबुढा 

३११५६ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

१,५०,००० १,४४,८०० ९६.५

३ 

१८४ िडा वभत्रका सडक ममयत तथा 

इिन खररद 

३११५८ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

२,००,००० १,९९,९९९.६० १००. 

१८५ जाल्पादेिी मखन्दर वनमायण िस्ती ३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

४,००,००० ४,००,००० १००. 

१८६ माटे देिताको घर वनमायण िस्ती ३११५९ नेपाल सरकार 

- समावनकरण 

अ 

५०,००० ४९,७२७ ९९.४

५ 

१८७ िडवपपल दाइजेपानी सडक 

वनमायण014120  

३११५१ आन्तररक श्रोत ३,००,००० ३,००,००० १००. 

१८८ धने्नडी वसर्ााई कुलो 

वनमायण0141012  

३११५५ आन्तररक श्रोत ५०,००० २,००० ४. 

१८९ तल्लो अठाडे वसर्ाई कुलो 

वनमायण 

३११५५ आन्तररक श्रोत १,५०,००० १,५०,००० १००. 

१९० र्ाफा कुलो वनमायण संख्या २ ३११५५ आन्तररक श्रोत १,५०,००० १,५०,००० १००. 

१९१ साङ पातल वसर्ाई कुलो 

आर्ोजना0141  

३११५५ आन्तररक श्रोत २,००,००० २,००,००० १००. 

१९२ अन्नपुणय मा.वि.खा.पा.वनमायण 

014  

३११५६ आन्तररक श्रोत २,००,००० २,००,००० १००. 

१९३ कोवकला देिी मखन्दर 

वनमायण01412 बजेड 

३११५९ आन्तररक श्रोत १,५०,००० १,५०,००० १००. 

१९४ अन्नपुणय मा.वि.को वमवसनरी 

पखायल र घेरा पखायल वन 

३११५९ आन्तररक श्रोत ३,००,००० ३,००,००० १००. 

१९५ कावलका मखन्दर वनमायण पौिा ३११५९ आन्तररक श्रोत ५,००,००० ५,००,००० १००. 

१९६ कोवकला देिी मखन्दर वनमायण 

िडवपपल01423  

३११५९ आन्तररक श्रोत १,००,००० ४,००० ४. 

१९७ कावलका देिी मखन्दरको गेट 

वनमायण रोल 

३११५९ आन्तररक श्रोत १,५०,००० १,५०,००० १००. 
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१९८ िडा कार्ायलर् जग्गा व्यिस्थापन 

01412  
३१४११ आन्तररक श्रोत ४,५०,००० ० ० 

१९९ रोजगार सेिा केन्द्रको सुदृवढकरण( 

कम्युटर,फवनयर्रवफक्चसय,क्यामरा 

अन्य विद्रु्तीर् उपकरण) 

३११३४ नेपाल सरकार - 

शसतय अनुदान 

पुाँजीगत [ आई 

वड ए - सोधभनाय 

हुने ऋण 

(बैदेवशक)] 

२,००,००० २,००,००० १००. 

२०० विद्यालर्मा IT Lab स्थापन,सुदृवढकरण 

एिम् DIGITAL Library व्यिस्थापनका 

लावग अनुदान 

३११३४ नेपाल सरकार - 

शसतय अनुदान 

पुाँजीगत 

१९,५०,००० १९,५०,००० १००. 

२०१ कालाबान झो.पु. िडा नं ३ ,वबरे 

सुिाखेत,बागावपपल, 

मंगलसेननगरपावलका, अछाम 

३११५१ नेपाल सरकार - 

शसतय अनुदान 

पुाँजीगत [ 

आन्तररक ऋण - 

नगद ऋण] 

२१,००,००० ३,६५,४९२.३० १७.४ 

२०२ निीकरणीर् ऊजाय प्रिवध जडान 

(िार्ोग्ााँस/विद्रु्तीर् 

रु्लो/सुधाररएकोरु्लो/सौर्य 

ऊजाय) 

३११५३ नेपाल सरकार 

- शसतय 

अनुदान पुाँजीगत 

[ आन्तररक 

ऋण - नगद 

ऋण] 

१०,००,००० ९,८९,३१५ ९८.९

३ 

२०३ स्वास्थ्य सूर्ना साथै आइ एम रू् 

सुदृढीकरण कार्यिम 

३११५८ नेपाल सरकार 

- शसतय 

अनुदान पुाँजीगत 

[ आन्तररक 

ऋण - नगद 

ऋण] 

२,००,००० १,७९,९५२.५० ८९.९

८ 

२०४ विद्यालर् कक्षाकोठा वनमायण 

अनुदान ( २ कोठे तथा ४ 

कोठे भिन) 

३११५९ नेपाल सरकार 

- शसतय 

अनुदान पुाँजीगत 

[ एस.एस. 

वड. वप. - 

सोधभनायहुने ऋण 

(बैदेवशक)] 

५४,००,००० ५४,००,००० १००. 

२०५ खेलकुद पूिायधार वनमायण िडा 

नं.५ 

३११५९ नेपाल सरकार 

- शसतय 

अनुदान पुाँजीगत 

[ आन्तररक 

ऋण - नगद 

ऋण] 

८,००,००० ८,००,००० १००. 

२०६ भटे्ट मावलका ठुलासैन धुम्र 

लोर्नी पर्यटवकर् के्षत्र 

मंगलसेननगरपावलका १,६,८,९,१० 

र ११ 

३११५९ नेपाल सरकार 

- शसतय 

अनुदान पुाँजीगत 

८,१२,४६० ८,१२,४६० १००. 

२०७ विद्यालर् कक्षाकोठा वनमायण 

अनुदान ( २ कोठे तथा ४ 

कोठे भिन) 

३११५९ नेपाल सरकार 

- शसतय 

अनुदान पुाँजीगत 

३६,००,००० ३६,००,००० १००. 

२०८ सुरवक्षत नागररक आिास 

कार्यिम :- सुदूरपविम 

३११६१ नेपाल सरकार 

- शसतय 

३९,००,००० ३८,९९,९०० १००. 
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प्रदेशको अछामवजल्ला के्षत्र नं. 

२ अन्तगयत मंगलसेन 

नगरपावलका- २०६ िटा 

अनुदान पुाँजीगत 

[ आन्तररक 

ऋण - नगद 

ऋण] 

२०९ डखम्पङ साईड सडक स्तरोन्नवत 

म.न.पा.िडा नं.६ 

३११५१ नेपाल सरकार - 

शसतय अनुदान 

पुाँजीगत [ 

आन्तररक ऋण - 

नगद ऋण] 

५०,००,००० ४९,२०,६८७.६२ ९८.४

१ 

२१० धैडेनी वसर्ााँई कुलो वनमायण 

म.न.पा.िडा नं.१४ 

३११५५ नेपाल सरकार - 

शसतय अनुदान 

पुाँजीगत [ 

आन्तररक ऋण - 

नगद ऋण] 

५०,००,००० ५०,००,००० १००. 

२११ कालाखो देखख िडा 

कार्ायलर्सम्म सडक म.न.पा.७ 

३११५१ सुदुर पविम 

प्रदेश - शसतय 

अनुदान पुाँजीगत 

५,०१,००० ४,९९,६७० ९९.७

३ 

२१२ र्सोधरा आ.वि. देखख खन्टाल्ना 

ग्रावमण सडक वनमायण मंगलसेन 

१३ 

३११५१ सुदुर पविम 

प्रदेश - शसतय 

अनुदान पुाँजीगत 

१०,०३,००० १०,०१,८३७.५० ९९.८

८ 

२१३ अछाम बहुमुखी क्याम्पस 

छात्रािास भिन 

३११५९ सुदुर पविम 

प्रदेश - वििेश 

अनुदान पुाँजीगत 

२५,००,००० २३,९८,३७७.८० ९५.९

४ 

२१४ अन्नपूणय मा.वि.भिन तथा 

छात्रािास वनमायण मंगलसेन 

न.पा.१४ 

३११५९ सुदुर पविम 

प्रदेश - वििेश 

अनुदान पुाँजीगत 

२५,००,००० २५,००,००० १००. 

२१५ कावलका देवि मखन्दर वनमायण 

(पौिा सान्नीकोट मखन्दर ) 

मंगलसेन१४ 

३११५९ सुदुर पविम 

प्रदेश - शसतय 

अनुदान पुाँजीगत 

५,०२,००० ५,०१,२२० ९९.८

४ 

जम्मा १४,८९,३३,३८१.

४५ 

११,७४,०२,६२०.

१४ 

७८.८

२ 

ठेक्का मार्ि ि संचालनिएका/िैरहेका र्ोिनाहरु : 

मालसामान खररद : 

क्र.

स. 

र्ोिनाको नाम र ठेगाना लागि 

अनुमान 

सम्झौिा 

रकम रु. 

(भ्याट 

सलहि) 

लनमािण कार्ि 

सुरु 

िएको/निए

को 

आर्ोिना

को लालग 

प्राप्त 

बिेट 

प्रगलि 

िौलिक आलथिक 

१ सौर्य बवत्त जडान एबम 

विस्तार कार्यिम  

मंगलसेन, अछाम 

(MM/ACH/NCB/GOO
DS-01/2078-079) 

१९,९६,३९१.७

८  

(मात्र) 

११,४८,३१०.२६  

(मात्र) 

कार्य सम्पन्न 

भैसकेको 

 १०,८२,३५३

.३७ 

 

२. कालाबन  झो.पु. को 

मालसामान खररद  

िडा न ०३, मंगलसेन, 

१८,३५,८८९.३

२ 

(मात्र) 

१६,१९,२८२.४१ 

(मात्र) 

सम्झौता 

भइसकेको, 

वनमायण 
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अछाम 

(MM/ACH/NCB/GOO
DS-02/2078-079) 

सामग्री 

साइटमा 

नपुगेको  

३. भैसीको साना 

व्यािसावर्कविकासकार्यिम 

(अलुवमवनर्म-१०केजी, २ 

वल. 

क्षमता)MM/ACH/NCB/G

OODS-03/2078-079) 

११,००,०००.०० 

(वतस लाख 

मात्र) 

 
- 

- - - - 

४. सरकारीविद्यालर्को 

छात्राहरुको लावग 

स्यावनटरी याड  

MM/ACH/NCB/GOOD
S-4/2078-079) 

२४,००,०००.०० 

( मात्र) 

१०,२४,२२५.७

९ 

(रुपैर्ा मात्र ) 

कार्य सम्पन्न 

भइ भुिानी 

समेत 

भैसकेको  

          -  
 

१००% 

 
 

१००% 

 

 

 

लनमािण कार्िहरु: 

 

क्र.

स. 

 

          र्ोिनाको नाम र 

ठेगाना 

 

लागि अनुमान 

 

सम्झौिा रकम 

 

लनमािण 

कार्ि सुरु 

िएको/नि

एको 

 

आर्ोिना

को लालग 

प्राप्त 

बिेटको 

श्रोि  

            प्रगलि 

िौलि

क 

आलथिक 

(िुक्तानी भ्याट सलहि ) 

१ Construction of Dadagau-
Simasalli Sadak, Mangalsen 
6 and 7, Achham 
(MM/ACH/NCB/W-01/2078-
079) 

४२,७१,४५६.८८ 

( मात्र ) 

१७,४६,७७१.७२ 

(पैसा मात्र) 

सम्झौता 

भइसकेको 

तथासाइटमा 

वनमायण कार्य 

अिरोध 

भएको  

प्रदेश 

सरकार तथा 

नगरपावलका

को 

समपुरक 

बजेट 

 
 

६,६५,

७२२.९

४  

 

२ Construction of Ward Office 
Building, Mangalsen 
Municipality, Ward No. o4, 
Achham.(MM/ACH/NCB/W-
02/2078-079) 

१,२८,२९,२६१.६६ 

(रुपैर्ा मात्र) 

७१,८३,३०९.१६ 

( पैसा मात्र ) 

सम्झौता 

भइसकेको 

तथासाइटमा 

वनमायण कार्य 

भैरहेको 

  
 

१२,४३

,७३२.

८१ 

 
 
 

३ Construction of Ward Office 
Building, Mangalsen 
Municipality, Achham Ward 
No. o7, 
Achham.(MM/ACH/NCB/W-
03/2078-079) 

१,२८,२९,२६१.६६ 

(रुपैर्ा मात्र) 

७१,२६,७४७.०१ 

 (पैसा मात्र ) 

सम्झौता 

भइसकेको 

तथासाइटमा 

वनमायण कार्य 

भैरहेको 

  

२५,००

,०००.०

० 

 

 
 
 
 

४ Jadadhara Sonagau Baure 
Khanepani Nirman Tathaa 
Marmat, Mangalsen 
Nagarpalika-05, 

Achham.(MM/ACH/NCB/W

३७,७२,४२६.९५  

(रुपैर्ा मात्र) 

२३,८६,०००.०० 

(र्ौध लाख, 

पन्चानबे्ब हजार, 

छ सर् र 

सम्झौता 

भइसकेको 

तथासाइटमा 

वनमायण कार्य 

प्रदेश 

सरकार तथा 

नगरपावलका

को 

 
      

२२,५३

,८२०.
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-04/2078-079) अठसटठी रुपैर्ा 

मात्र _ 

भैरहेको समपुरक 

बजेट 

०० 

५  
Construction of Mangalsen-
Oligau-Lugada-Kalagau-
Malatikot Gravel Sadak, 
Mangalsen, Achham 

(MM/ACH/NCB/W-
05/2078-079) 

१,५६,४१,१९१.६२ 

(मात्र ) 

९७,५२,९४७.१२ 

( 

मात्र _ 

 सम्झौता 

भइसकेको 

तथासाइटमा 

वनमायण कार्य 

भैरहेको 

संवघर् 

सरकार तथा 

नगरपावलका

को 

समपुरक 

बजेट 

 

१२,००,

०००.०

० 

(पेश्की

) 

 
- 

६ Construction of Dadagau-
Simasalli Sadak (Chainage: 
6+000 to 9+000 Km),, 

Mangalsen 6 and 7, Achham 
(MM/ACH/NCB/W-
06/2078-079) 

२४,५८,०८५.७७ 

(रु. 

मात्र) 

१५,०४,३४९.३० 

(रु. 

पैसा मात्र) 

सम्झौता 

भइसकेको  

संवघर् 

सरकार तथा 

नगरपावलका

को 

समपुरक 

बजेट 

लववाद

मा 

रहेको

ले 

काम 

स्थालग

ि 

रहेको  

- 

७ Thantikhaad Welcome 

Gate 
(MM/ACH/NCB/W-
07/2078-079) 

९,६३,२७२.३२ 

(रु. मात्र) 

९,१५,७९६.६३ 

(रु. 

पैसा मात्र) 

सम्झौता 

भइसकेको  

संवघर् 

सरकार तथा 

नगरपावलका

को 

समपुरक 

बजेट 

४,०५,

४०८.

८९ 

- 

 

आ.व.२०७७-०७८ मा संचालन िएका िर २०७८-०७९ मा लनमािण िर्रहेका िथा सम्पन्निएका 

ठेक्काको कार्िहरु: 

 

क्र.

स. 

 

          र्ोिनाको नाम 

र ठेगाना 

 

लागि अनुमान 

(भ्याट सलहि) 

 

सम्झौिा रकम 

(भ्याट सलहि) 

 

लनमािण 

कार्ि सुरु 

िएको/न

िएको 

 

आर्ोिना

को लालग 

प्राप्त 

बिेटको 

श्रोि  

            प्रगलि 

िौलि

क 

आलथिक 

(िुक्तानी) 

१ Construction of 
Annapurna Ma.Vi. 
Building, Ward No. 
14, Mangalsen 
Achham 

६६,८६,०८९.६

६ 

( मात्र ) 

४२,०८,७४०.४० 

 (VO सवहत रु. 

२१,७६,३४६.२३) 

(मात्र) 

 

वनमायण 

कार्य 

सम्पन्न 

भएको 

 
 

 

वनमाय

ण 

कार्य 

सम्पन्न 

भएको 

 

३८,१०,६३५.८

६ 

२ Construction of 
Ganga Ma.Vi. 
Building, Ward No. 

०६, Mangalsen 

Achham 

६६,८६,०८९.६

६ 

 

४२,००,०००.००(

भ्याट बाहेक) 

 

वनमायण 

कार्य 

सम्पन्न 

भएको  

  

वनमाय

ण 

कार्य 

सम्पन्न 

भएको 

४१,००,०००.०

० 
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३ constructionof 
Kailash Multiple 
Campus, 
Mangalsen-14, 
Achham(New 
Building) 

१,००,००,०००.०

० 
 

५९,६७,४७४.९

९  
 

सम्झौता 

भइसकेको 

तथासाइट

मा वनमायण 

कार्य 

भैरहेको 

संवघर् 

सरकार तथा 

नगरपावलका

को समपुरक 

बजेट 

वनमाय

ण 

कार्य 

सम्पन्न 

नभए

को 

४१,१८,२९८.२

८ 

 (पैसा मात्र) 

४ constructionof 
Kailash Multiple 
Campus, 
Mangalsen-14, 
Achham(First Floor 
Construction) 

३३,७६,००२.४४  
 

३३,१५,३०५.४३ 
 

सम्झौता 

भइसकेको 

तथासाइट

मा वनमायण 

कार्य 

भैरहेको 

संवघर् 

सरकार तथा 

नगरपावलका

को समपुरक 

बजेट 

वनमाय

ण 

कार्य 

सम्पन्न 

भएको 

३१,२१,३६९.९

५ 

 

५ Bhatte Malika-
Thulasen-
Dhumbralochani 
Paryatakiya 
Kshetra 

२,८९,२६,४८८.

२२ 

१,८९,५०,१६९.६

० 

   ६०,७२,५४५.

६३ 

६ Construction and 
Upgrading of 
Chitre- Daya-
Dandimati- Dhalle-
Oligaun-
Ramaroshan 
Tourist Road (First 
Phase) 

७,८६,६६,३००.

४८ 

३,६३,६४,२९२.

३० 

   ३,५८,४६,६१

७.१७ 

७ Construction and 
Upgrading of 
Chitre- Daya-
Dandimati- Dhalle-
Oligaun-
Ramaroshan 
Tourist Road 
(Second Phase) 

२,८९,८४,८१०.

६२ 

१,२७,४९,३६०.०

० 

   १,२४,०६,४६

४.३६ 

 

उपिोक्ता समूहबाट वडागि रुपमासम्पादन गररएका र्ोिनाहरु 

क्र.स. वाडि न र्ोिना संख्या र्ोिना सम्पन्न 

िैसकेको संख्या 

सम्पन्न हुन 

बालक 

र्ोिनाहरु 

१ १ १२ १२ - 

२ २ ३ ३ - 

३ ३ २० २० - 

४ ४ २० १७ ३ 

५ ५ १८ १८ - 
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६ ६ ९ ९ - 

७ ७ ७ ७ - 

८ ८ ९ ९ - 

९ ९ १० १० - 

१० १० ५ ५ - 

११ ११ ६ ६ - 

१२ १२ १९ १९ - 

१३ १३ १२ १२ - 

१४ १४ १५ १४ १ 

 िम्मा १६४ १६० ४ 

 

डीपीआर लनमािण  

१. प्रारखम्भक िातािरणीर् अध्यर्न पररक्षण-वर्ते्र) 

२. िाडय कार्ायलर् भिन वनमायण (िाडय न. ४ र ७ ) 

घर-नक्सा अलिलेन्खकरणको लववरण: 

क्र.स. घर संख्या रािस्व संकलन (रकम रु.) 

      १.                                १४(र्ौध)                     १,१२,०००.००  

 

साियजवनक खररद तथा सम्पत्ती व्यिस्थापनः हाल सम्म 

ि.स. 

जग्गारहेको स्थान जग्गाकोवििरण जग्गाप्राप्त हुाँदाको 
जग्गातथा 

संरर्नाको 

जम्मा परल 

मूल्य 

कैवफर्त 

वजल्ला स्थानीर्तह बडानं निावसट नं वकत्तानं के्षत्रफल वमवत मूल्य 

1 अछाम मंगलसेननपा ५ ०२२/०८२१ ११५३ २२१.७३िगयमीटर १२/२५/२०७७ २९२८८६ २९२८८६ मंगलसेनखेलमैदान 

2 अछाम मंगलसेननपा ५ ० ७५३ १७.१६िगयमीटर १०/१०/२०७२ १ १   

3 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ ०२२/०८२१ ६७३६ ७८९.३८िगयमीटर ११/१९/२०७६ १०४३००० १०४३००० मंगलसेनखेलमैदान 

4 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
४ २२०७८१ ३२७६ ३४३.०१िगयमीटर ०१/०५/२०७६ १ १ 

स्वास्थ्यभिनकाेे 

जग्गा िडा नं. ४ 

5 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
४ ०२२/०७८१ ३२७२ १३११.०२२िगयमीटर ०८/१४/२०७७ १०३०७९९ १०३०७९९ 

िडानं. ४ काेे 

िडा कार्ायलर्काेे 

जग्गा 

6 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
२ २२०८९८ १९३८ ८०३िगयमीटर ०२/०६/२०७६ १ १ २नं. िडा कार्ायलर् 

7 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ 

०२२-०८२१-

२१ 
१७०१ ९९७.११६िगयमीटर   १ १   

8 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ ४१ ३६५ २८६२.५िगयमीटर १०/१०/२०७२ १ १   

9 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ ८२१ ८०४ ५८६.२४िगयमीटर १०/१०/२०७२ १ १   

10 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ ०२२/०८२१ ११७० ७६१.१५२िगयमीटर १२/२५/२०७७ १००५५०० १००५५०० मंगलसेनखेलमैदान 
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11 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
२ २२०८९८४ १४५२ ७२३.५१िगयमीटर ०२/०६/२०७६ १ १ 

मंगलसेननगरपावलका 

२ नं. िडा 

कार्ायलर् 

12 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ 

०२२-०८२१-

२१ 
१७०१ ९९७.११६िगयमीटर १०/१०/२०७२ १ १ सावबकगावबस 

13 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ 

०२२-०८२१-

२१ 
१७४० ६७.०२५िगयमीटर   १ १ शौर्ालर् 

14 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ ८२१ ७५७ ६०८िगयमीटर १०/१०/२०७२ १ १   

15 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ ०२२/०८२१ ११५७ ३८५िगयमीटर ०६/१४/२०७७ ५०८५५० ५०८५५० मंगलसेनखेलमैदान 

16 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ ०२२/०८२१ ११७२ ७५४.६०७िगयमीटर १२/२५/२०७७ ९९७००० ९९७००० मंगलसेनखेलमैदान 

17 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ ०२२/०८२१ ११५४ २५८९.६२६िगयमीटर ०३/०१/२०७६ १ १ 

मंगलसेनखेलमैदान 

कारागारकाेे जग्गा 

वलजमा 

18 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ २२०८२१ ११७३ ११२.६१िगयमीटर ११/१५/२०७८ १४८७५१ १४८७५१ 

मंगलसेनखेलमैदान, 

झपटराज ढंुगाना + 

नन्दराज ढंुगाना 

19 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ २२०८२१ ११५८ १६१.९३िगयमीटर ११/१५/२०७८ २१३८८८ २१३८८८ 

मंगलसेनखेलमैदान, 

झपटराज 

ढंुगाना/नन्दराज 

ढंुगाना 

20 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ २२०८२१ ११५२ ३७६.९७िगयमीटर ११/१५/२०७८ ४९७९४८ ४९७९४८ 

मंगलसेनखेलमैदान/ 

झपटराज ढंुगाना/ 

नन्दराज ढंुगाना 

21 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ २२०८२१ ६९५४ ५००िगयमीटर १०/०३/२०७८ ६६०४५५ ६६०४५५   

22 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
९ २२०७८२ ३२८ ४६५०िगयमीटर ११/१०/२०७८ १३७२००० ३५७२०००   

23 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ २२०८२१ ११६९ ५९२.४३िगयमीटर ११/०१/२०७८ ७८२५४७ ७८२५४७ सरुजैसी 

24 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
१४ २२०७८७ ४१ २६४०िगयमीटर ०२/२४/२०७९ २७६००० २७६०००   

25 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ २२०८२१ ६९५३ १३२०िगयमीटर ११/०३/२०७८ १७४३६०२ १७४३६०२   

26 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ २२०८२१ ११७४ ६४२.११िगयमीटर ११/०१/२०७८ ८४८१७० ८४८१७० रामर्न्द्रढंुगाना 

27 अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ २२०८२१ ११६८ ५२८िगयमीटर ११/०१/२०७८ ६९७४४१ ६९७४४१ टंकप्रसाद ढंुगाना 

 

२०७८-०७९ मा प्राप्त घर िथा िग्गाको लववरण 

ि.स. 

जग्गारहेको स्थान जग्गाकोवििरण जग्गाप्राप्त हुाँदाको जग्गातथा 

संरर्नाको 

जम्मा परल 

मूल्य 

कैवफर्त 

वजल्ला स्थानीर्तह बडानं 
निावसट 

नं 
वकत्तानं के्षत्रफल वमवत मूल्य 

१ अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ २२०८२१ ११७३ ११२.६१िगयमीटर ११/१५/२०७८ १४८७५१ १४८७५१ 

मंगलसेनबृहत 

खेलमैदान 

२ अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ २२०८२१ ११५८ १६१.९३िगयमीटर ११/१५/२०७८ २१३८८८ २१३८८८ 

मंगलसेनबृहत 

खेलमैदान 
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३ अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ २२०८२१ ११५२ ३७६.९७िगयमीटर ११/१५/२०७८ ४९७९४८ ४९७९४८ 

मंगलसेनबृहत 

खेलमैदान 

४ अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ २२०८२१ ६९५४ ५००िगयमीटर १०/०३/२०७८ ६६०४५५ ६६०४५५ 

नगरपावलकाका. 

रहेको के्षत्र 

५ अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
९ २२०७८२ ३२८ ४६५०िगयमीटर ११/१०/२०७८ १३७२००० ३५७२००० 

९नं िडा 

कार्ायलर्को जग्गा 

६ अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ २२०८२१ ११६९ ५९२.४३िगयमीटर ११/०१/२०७८ ७८२५४७ ७८२५४७ 

मंगलसेनबृहत 

खेलमैदान 

७ अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
१४ २२०७८७ ४१ २६४०िगयमीटर ०२/२४/२०७९ २७६००० २७६००० 

१४नं िडा 

कार्ायलर्को जग्गा 

८ अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ २२०८२१ ६९५३ १३२०िगयमीटर ११/०३/२०७८ १७४३६०२ १७४३६०२ 

नगरपावलकाका. 

रहेको के्षत्र 

९ अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ २२०८२१ ११७४ ६४२.११िगयमीटर ११/०१/२०७८ ८४८१७० ८४८१७० 

मंगलसेनबृहत 

खेलमैदान 

१० अछाम 
मंगलसेन 

नपा 
५ २२०८२१ ११६८ ५२८िगयमीटर ११/०१/२०७८ ६९७४४१ ६९७४४१ 

मंगलसेनबृहत 

खेलमैदान 

 

अन्य लिन्सी सामानको लववरणिः 

 खर्य भएर नजानेमा, 

क्र.

सं. 

सामानको 

लववरण 

र्

का

ई 

परर

माण 

रकम रु. से्पशीलर्केश

न 

सामान रहेको 

स्थान 

कैलर्र्ि 

१ ईन्भटर थान १ २२४२५/- १५०० भोिेज िडा नं. ६, 

कार्ायलर् 

२०७८/१०/

०४  

२ ईन्भटर थान १ ७४६००/- ३.५ केभीए िडा नं. ५, 

कार्ायलर् 

२०७८/१०/

०४  

३ ईन्भटर थान १ २७०००।- ५ केवभए न.पा. कार्ायलर् २०७८।११

।२३ 

४ ईन्भटर थान १ ७५०००।- ३.५ केभीए लेखा शाखा २०७९।३।

६ 

५ ईन्भटर थान १ १२५००।- १२७५ केभी लेखा २०७९।३।

८ 

५ प्लावष्टक कुर्ी थान १२ १३८००/- १४०५ 

डोलवफन 

िडा नं. ३, 

कार्ायलर् 

२०७८/०८/

१३ 

६ प्लावष्टक कुर्ी थान ४ ४८००।- १४०२ डोलवफन उपप्रमुख २०७९।३।

१९ 

७ अवफस कुर्ी  थान ५ ३५०००।- फमयिाला न्यावर्क सवमवत 

ईजलाश कक्ष 

२०७८।१२

।२५ 

८ फुट से्टप  थान १ ४००००।-  न्यावर्क सवमवत 

ईजलाश कक्ष 

२०७८।१२

।२५ 

९ काउण्टर 

वसस्टम टेबल 

थान २ ४५०००।-  न्यावर्क सवमवत 

ईजलाश कक्ष 

२०७८।१२

।२५ 

१० प्रोजेक्टर थान १ ६५८००/- ईप्सन नगरपावलका 

सभाहल 

२०७८/११/

०२ 
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११ अवफस टेबुल थान २ ४३०००/- - िडा नं. ३, 

कार्ायलर् 

२०७८/०९/

२९ 

१२ वट टेबुल थान १ ५०००/- - िडा नं. ३, 

कार्ायलर् 

२०७८/०९/

२९ 

१३ वट टेबुल थान १ ४०००।-  उपप्रमुख २०७९।०३

।१९ 

१४ प्लावष्टक टेबल थान १ ६०००।-  उपप्रमुख २०७९।०३

।१९ 

१५ डेस्कटप 

कम्यूटर 

थान १ ६८०००/- डेल आई 

फाईभ 

िडा नं. ११, 

कार्ायलर् 

२०७८/०६

/१० 

१६ डेस्कटप 

कम्यूटर 

थान १ ६७०००/- डेल आई थ्री नगरपावलका  २०७८/०६

/१० 

१७ डेस्कटप 

कम्यूटर 

थान १ ७३५००/- डेल आई थ्री प्रगवतवशल प्रा वि 

मनपा १ 

२०७८/०१

०/२० 

१८ अवफस दराज थान २ २९०००/- - िडा नं. ३ 

कार्ायलर् 

२०७८/०९/

२९ 

१९ ईफ्स वप्रन्टर थान १ २८०००/- ३११० िडा नं. ११, 

कार्ायलर् 

२०७८/०६

/१० 

२० कलर वप्रन्टर थान १ २९५००/- एर्पी ३१० िडा नं. ३ 

कार्ायलर् 

२०७८/०७

/२४ 

२१ कलर वप्रन्टर थान १ ३१०००।- एर्पी ४१५ िडा नं ८ 

कार्ायलर् 

२०७८।१२

।०८ 

२२ ईफ्स वप्रन्टर थान १ २८०००/- ३११० िडा नं. ३ 

कार्ायलर् 

२०७८/१०/

१३ 

२३ ईफ्स वप्रन्टर थान १ २८०००/- ३११० िडा नं. १३ 

कार्ायलर् 

२०७८/१०/

१३ 

२४ वप्रन्टर ब्रोदर थान २ ७७०००/- अल इन फाईभ नगरपावलका 

लेखा र र्ोजना 

शाखा 

२०७८/१०/

२० 

२५ वप्रन्टर ब्रोदर थान १ ४५००० २५४० मवहला 

बालबावलका 

शाखा 

२०७९।०३

।२३ 

 वप्रन्टर ब्रोदर 

कलर 

थान १ २६१००।- डीवसपी 

T420W कलर 

वप्रन्टर 

स्वास्थ्य शाखा २०७८।१२

।२६ 

२६ ईफ्स 

फोटोकपी 

मेवसन 

थान  १ २६८००/- ३१११ िडा नं. १४ 

कार्ायलर् 

२०७८/११/

०२ 

२७ New Teeth 
Gyser 

थान २ ५००००।- १५०० ली.  २०७८।१२

।०१ 

२८ बि पलि थान १ ३००००।- ६ * ४ उपप्रमुख २०७९।०३

।१९ 
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२९ बुक सेल्फ थान १ १८५००/- ४ पल्ला िडा नं. १४ 

कार्ायलर् 

२०७८/०८/

१३ 

३० बुक सेल्फ थान १ २०५००/- ४ पल्ला नगरपावलका 

कार्ायलर् 

२०७९/०१/

०५ 

३१ ब्यावटर  थान २ ६४०००/- १६० ए एर् िडा नं. ११, 

कार्ायलर् 

२०७८/०६

/१० 

३२ ब्यावटर  थान २ ६५५५०/- १६० ए एर् िडानं. ६ 

कार्ायलर् 

२०७८/०६

/१० 

३३ ब्यावटर  थान २ ६९०२६।५४ १६० ए पी िडा नं ७ 

कार्ायलर् 

२०७८।१२

।२५ 

३४ ब्यावटर  थान १ २४००० १६० ए पी वजल्ला अदालत २०७९।०२

।१८ 

३५ ब्यावटर  थान ४ १३४५१३।२८ १६० ए पी लेखा शाखा २०७९।०३

।०६ 

३६ ब्यावटर  थान २ ७००००।- २०० एम एम िडा नं ८ २०७९।०३

।०८ 

३७ ब्यावटर  थान २ ३६५००/- १२ भोि कार्ायलर् २०७८/११/

०२ 

३८ ल्याप्टप थान १ १६००००/- डेल आई सेभन कार्ायलर् २०७८/०७

/२९ 

३९ ल्याप्टप थान २ २५००००/- डेल आई 

फाईभ 

कार्ायलर्, आईटी 

र वशक्षा शाखा 

२०७८/०७

/२९ 

४० ल्याप्टप थान १ ९३०००/- एर्पी  ५१२ िडानं. १२, 

कार्ायलर् 

२०७८/०९/

२२ 

४१ ल्याप्टप थान १ ५९३००/- लेनभो िडानं. १३, 

कार्ायलर् 

२०७८/१०/

१३ 

४२ ल्याप्टप थान २ २०४०००/- डेल आई 

फाईभ 

कार्ायलर्, 

रोजगार र 

पूिायधार शाखा 

२०७८/०७

/२९ 

४३ ल्याप्टप थान १ १८२०००/- डेल आई सेभन कार्ायलर्, 

प्रशासन शाखा 

२०७८/१०/

२० 

४४ ल्याप्टप थान १ ८८३५०/- डेल आई 

फाईभ 

१ नं िडा 

कार्ायलर् 

२०७८/१२/

०१ 

४५ ल्याप्टप थान १ ११६०००/- 8th जेनेरेशन 

i7 

स्वास्थ्य शाखा २०७८/१२/

२६ 

४६ ल्याप्टप थान १ ७००००/- i5 HP मवहला 

बालबावलका 

शाखा 

२०७९/०३/

०८ 

४७ वसवसवटभी 

क्यामेरा  

थान १० ८६८०००.६५ क्यामेरा, 

मवनटर,च्यानल, 

केिुल आदी 

मंगलसेन 

बजारके्षत्र 

२०७८/०८/

१७ 

४८ वभवडर्ो थान १ १८००००।- वसवस क्यामेरा अछाम अदालत २०७९।०२
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मेनेजमेन्ट 

सफ्टिेर्र 

स्थानीर् वनिायर्न 

मतगणना 

प्रर्ोजन 

।१९ 

४९ सोलार यानल  थान १ २३०००/- १७००भीए िडा नं. ११, 

कार्ायलर् 

२०७८/०६

/१० 

५० सोलार यानल  थान १ २३०००/- १७००भीए िडानं. १०, 

कार्ायलर् 

२०७८/०९/

१२ 

५१ सोलार 

कन्टर ोलर 

थान १ ३५०००।- १७००भीए 

इन्भटर  

िडा नं ७ 

कार्ायलर् 

२०७८।१२

।२८ 

५२ सोलार यानल  थान १ १२०००/-  अछाम अदालत २०७९/०२/

१८ 

५३ सु्कटी थान १ थ्रीस जर्न्ती 

जुगल कैावशक 

जे  बी / एर्. 

एस. बी. 

ईन्टरप्राईजेज 

प्रा.वल. धनगढी 

कैलाली 

१५० सीसी / सु 

प्र.प ०१-००९ प 

९७१३ 

पूिायधार शाखा 

पुनम शाही 

२०७८/१०/

२५ 

५४ मोटरसाईकल थान १ थ्रीस जर्न्ती 

जुगल कैावशक 

जे  बी / एर्. 

एस. बी. 

ईन्टरप्राईजेज 

प्रा.वल. धनगढी 

कैलाली 

२५० सीसी / 

बा.प्र. ०२- ०१६ 

प ६९४१ होन्डा 

कार्ायलर् प्रमुख २०७८/१०/

२५ 

५५ मोटरसाईकल थान १ ११९९१२।५० Discover 
125CC 

वबषु्ण प्रसाद जैसी २०७८/११/

१७ 

५६ होवजर्ारी 

मेवशन 

थान १ १५५०००।-  मेड्पा कार्यिम २०७९।०३

।२० 

५७ टपरी बनाउने 

मेवशन 

थान १ १७००००।-  मेड्पा कार्यिम २०७९।०३

।२० 

५८ Chaft Cutter  थान ९ ३७८००।-  पशु शाखा २०७९।०३

।२० 

५९ 19 
Surveillance 
Monitor  

थान १ २५०००।-  न.पा.कार्ायलर् २०७९।०३

।२० 

६० रोष्टम थान २ १००००।-  न.पा.कार्ायलर् २०७९।०१

।०५ 

 

खचि िएर िाने लिन्सी सामानहरुमा, 
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 कार्ायलर्लाइ आिस्यक पने वबवभन्न प्रकारका से्टशनरी सामान लगार्तका वशलबन्दी 

दरभाउपत्रको माध्यर्मबाट र सोझै खररद गरर साियजवनक सम्पती व्यिस्थापन प्रणाली 

PAMS द्धारा कार्य गने गररएको ।   

 वजखन्स वनररक्षण प्रवतिेदनका आधारले टुटफुट तथा बेकाम भइ काम नलागे्न भएका, 

प्रर्ोगमा नआएका, खर्य भएर नजाने वजन्सी मालसामानहरु वललाम वबवि गनुयपने भनी 

वकटानी भएका सामग्रीहरु वललामीको प्रविर्ामा गदाय मूल्य बढीका कारण वललाम हुन 

नसकेको ।  

 

कृवि विकास शाखा 

 कार्यके्षत्रका ४४ जना मवहला र ६८ जना पुरुि गरी जम्मा ९८ जना कृिकहरुले र्स 

शाखाबाट ५० प्रवतशत अनुदानमा वहउदे वसजनको ८० कुईन्टल आलुको िीउ वलई 

कररब ९० रोपनीमा आलु रोपण गरर कररब ९० मे.टन. आलु उत्पादन गरेका छन  साथै 

आलु पकेट कार्यिम अन््रतगत २१ जना मवहला र ५० जना पुरुि गरी जम्मा ७१ जना 

कृिकहरुले कररब ४५ कूईन्टल बिे आलुकोेे बीउ रोपण गरर आलु वनकल्ने कार्य 

भैरहेको छ ।  

 वहउदे वसजनको रुपमा कार्यके्षत्रका ६० जना मवहला र ११६ जना पुरुि गरी जम्मा १७६ 

जनाले तरकारी खेती गरर कररब १०.५ मे.टन तरकारी उत्पादन गरेका छन भने ८८ जना 

मवहला र ११५ जना पुरुि गरी जम्मा २०३ जना कृिकहरुले बिेेे वसजनको तरकारीको 

बीउ तथा वबरुिा रोपण गरर उत्पादन भैरहेको छ । 

 कार्यके्षत्रका ३२ जना मवहला र २८ जना पुरुि गरी जम्मा ६० जना कृिकहरुले कररब ६० 

िटा प्लाष्टीक घर वनमायण गरर बिे टमाटर उत्पादन गरररहेका छन । 

 आकस्मीक बाली संरक्षण सेिा अन््रतगत हाल सम्म ३३ जना मवहला र ९२ जना पुरुि गरर 

जम्मा १२५ जनाले र्स शाखाबाट आकस्मीक बाली संरक्षण सेिा पाएका छन ।  

 मसला बाली वबस्तार कार्यिम अन््रतगत कार्यके्षत्रका १३३ जना मवहला र ११८ जना पुरुि 

गरर जम्मा २५१ जना कृिकले ५० प्रवतशत अनुदानमा ३३ कुईन्टल अदुिा िीउ वबतरण 

पिात कररब ११ रोपनी के्षत्रफलमा रोपण गरेका छन 

 एक घर एक करेसाबारी नारालाई सथयकता वददै तरकारी खेतीको के्षत्र वबस्तार हुनुका 

साथै तरकारी खाने बावनको वबकास हुदै गैरहेको छ  । 

 ९९ िटा समुह मध्य र्स आवथयक बियमा ६ िटा समुह दताय भएका छन जसमा ३१४ जना 

मवहला र ८२ जना पुरुि गरी जम्मा ३९६ जना सदस्य  संलग्न रहेका छन ।  
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 वकसान सुर्ीकरण कार्यिम अन््रतगत १४ जना बेरोजगार रु्िाहरुले रोजगार पाएका छन 

।  

 वकसान सुर्ीकरण कार्यिम अन््रतगत र्स नगरपावलकाका २१२९ मवहला र ८०७ पुरुि 

गरी जम्मा २९३६ जना कृिकहरु अनलाईन प्रणालीमा सुवर्कृत भएका छन ।  

 कृवि वबकास शाखामा दताय तथा नविकरण भएका समुहहरुको बैठक सहवजकरण 

गनुयका साथै आिश्यक परामशय प्रदान गररएको छ । 

 कृवि वबकास शाखा र िडा कार्ायलर् बाट कृिकहरुलाई आिश्यक प्रावबवधक सेिा 

प्रिाह भैरहेको छ । 

 रैथाने बाली कार्यिम अन््रतगत ४ िटा समुह  र सहकारीमा कररब १६ हेक्टरमा कोदो 

खेती गररएको ।  

 रैथाने बालीको महत्वको बारेमा कार्यपावलकालाई जानकारी गराउने उदे्धश्यले पावलका 

स्तररर् गोष्ठी संर्ालन गररएको ।  

 ४ िटा समुह  र सहकारीमा कोदो खेती प्रवबधी सम्बखि तावलम संर्ालन गररएको जस 

बाट ८६ जना मवहला र २९ पुरुि गरी जम्मा ११५ कृिहरुले लाभ पाएका छन ।  

 रैथाने बाली सम्बखि सरे्तना जगाउने उदे्धश्यले ३ िटा िडामा सरे्तनामूलक कार्यिम 

संर्ालन गररएको जसबाट ४५ मवहला र ३८ पुरुि गरी जम्मा ८३ जना जनप्रवतवनधी, 

मवहला स्वाश्थ्यस्वर्मसेविका, वशक्षकहरुले लाभ पाएका छन । 

कृलर् शाखाबाट संचाललि लक्रर्ाकलापहरु र लािान्िि संख्या 
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% cfs:dLs afnL ;+/If0f 

;]jf  

k6s  @ # * #) *$ !@%  
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मलहला वाललका िथा समािकल्याण उपशाखा 

 

क्र 

स कार्िक्रम लक्ष्य लािान्ििसंख्या िम्माबिेट बिेटखचिरकम कैलर्र्ि 



 

    –47– 

 

१ अपाितासमन्वर् सवमवत बैठक  ४ पटक  ४८ जना 75000.00        69,750.00    

२ लैवङककार्यिम        200,000.00         67,100.00    

३ 

नगरस्तररर्िाल क्लि गठन तथा 

पररर्ालन  १५           150,000.00              91,515.00    

४ वनषृ्कर्समुह पुनयगठन तथा पररर्ालन  २६ िटा  १८२ जना      20,000.00      

५ 

अन्तरायवष्टर र्मवहला वहंसा वबरूद्को १६ 

वदने कार्यिम  २ पटक  ५०० जना      20,000.00         20,000.00    

६ लैविकवहंसा वनिारण कोि    ११ जना    100,000.00       100,000.00    

७ वनषृ्कर्समुहलाइय  सदस्य अनुवशक्षण  ३ स्थान  १३५ जना    100,000.00         97,370.00    

८ 

बालवबबाहब्यिस्थापन समबिी रेवडर्ो 

कार्यिम  ६ मवहना        80,000.00      

९ जेष्ठनागररक सम्मान कार्यिम  १ पटक  ३५ जना    140,000.00         11,000.00    

१० 

अपिताभएका ब्याखिलाइय  वसप वबकास 

तावलम 

 वशविर 

संञ्चालन  ६५ जना    200,000.00      

११ 

आमा बाबुदुबै नभएका टुहुरा 

िालबावलकालाइय संरक्षण कार्यिम  १ पटक  ४० जना    200,000.00       200,000.00    

१२ 

एकल एर्.आ.वभ वपवडत मवहलाहरूलाइय 

वसप वबकास तावलम  १ पटक      200,000.00      

१३ अनुगमनमुल्याङ्कन  १२ पटक      100,000.00         97,370.00    

१४ सेफ हाउससंञ्चालन तथा ब्यिस्थापन        200,000.00         49,081.00    

  जम्मा     1785000.00 803186.00   

 

 शशिि अनुदान (राष्ट्र पलि मलहला सशक्तीकरण उत्थान कार्िक्रम) 

ि.स कार्यिम लक्ष्य जना बजेट खर्य 

१ 

मवहला उधद्मी समुहलाइय  तावलम तथा 

सवमवतको बैठक /क्ल्ल्यापटप खररद 
           3.00        120.00       200,000.00         198,825.00  

२ तयाङ्कवबबरण १४ िडा        100,000.00         100,000.00  
  जम्मा          300,000.00         298,825.00  

बहुके्षलिर् पोर्ण कार्िक्रम 

१ 

सासुबुहारी पररिारका सदस्य वबर् खाना र खानाको 

वबभेद तथा लैविक वहंसा तथा पोिणसम्बिी अन्तविर्ा 

कार्यिम१ वदने 

  ७० जना     74,840.00       74,000.00  
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२ 
अनुदान प्राप्त मवहलाहरूलाइय  कुवि ब्यािसार् सम्बिी 

२ वदने तावलम 
  २८ जना     70,400.00       70,000.00  

 

मलहला वालवाललका िथा समाि कल्याण उपशाखाले अन्य सरकारी िथा गैरसरकारी संस्थाहरू 

सँग सहकार्ि गरर कार्िक्रमहरू 

 सामावजक विकास कार्ायलर्को आवथयक सहर्ोगमा १५ जना आमा बुिा दुबै अवभभािक गुमाएका 

िालबावलकाहरूलाइय मावसक रू. ६०० का दरले ९०,००० हजार सहर्ोग प्राप्त गरेका छन । 

  विपन्न एकल,दवलत,द्दन्द वपवडत समुहका मवहलाहरूलाइय वसप वबकास तावलम ७ वदने जम्मा १५ 

जना, आवथयक सहर्ोग रू. ३,००,०००। 

 अपािता भएका मवहलाहरूलाइय वसप वबकास तावलम  ७ वदने २ जना आवथयक सहर्ोग रू. ४०,०००। 

  रातो बाखिन BERCW साँगको सहकार्यमा २० जना मवहलाहरूलाइय वसप वबकास अन्तगयत पोते बुनाइय  

तावलम । 

  सािुन बनाउने तावलम १० जना मवहला सहभागीलाइय  । 

 म.न.पा १३ को बखस्त र िाडा गााँउमा सूर्यमुखख खेवत संञ्चालनका लावग वबउ वबतरणमा सहर्ोग । 

  १६ वदने अन्तरावष्टर र् लैवङग्क वहंसा अवभर्ानमा िडा नं ४,५,१२ र १४ मा मावलका वबकास संघले 

अवभर्ान कार्यिम संञ्चालन गरेको । 

  ११२ अेौ अन्तरावष्टर र् मवहला वदिस मार्य ८ मा मानि अवधकार वबिर्क गोवष्ठ सम्पन्न गरेको ।   

 

अपाङ्िा पररचर् पि लबिरण  

आ.ि.  ०७८।७९ मा जम्मा पररर्र् पत्र वबतरण ५९ िटा 

 क िगयका   ६  

ख िगयका ३४ 

ग िगयका ११ 

घ िगयका ८ 

हाल सम्म नगरपावलकामा विपतरण गररएका अपांग पररर्र् पत्र १४६ 

n}lËs lx+;fdf cfwfl/t lx+;f /f]syfd tyf k|ltsfo{ kl/of]hgf bf];|f] r/0f 
(aflifs k|lta]bg M !^d+l;/ @)&* b]lv c;f/ @)&( ;Dd) 

d+un;]g g=kf df UNFPA , Ipas ,CMC g]kfn / d+un;]g g=kf sf] ;fem]bf/Ldf ePsf] “n}lËs lx+;fdf 

cfwfl/t lx+;f /f]syfd tyf k|ltsfo{ kl/of]hgf bf];|f] r/0f”  olx @)&* d+l;/ b]lv nfu' eO{/x]sf] 5 . 

 sfo{/t sd{rf/L  

 dfdnf Aofj:yfks (Case  manager)-2 hgf  

 ;fd'bflos dgf];fdflhs ;+of]hs (CPSW Coordinator) -! hgf 

 ;fd'bflos dgf];fdflhs sfo{stf (CPSW)- ^hgf  

 

 sfos|d nfu' ePsf j8fx? M !,@,^,&,!),!!,!@,!#,!$ 

 sfo{s|d nfu' eP b]lv sf] sfdsf] laj/0f (!^ d+l;/  @)&* b]lv #) c;f/ @)&( ;Ddsf] ) 
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dgf];fdflhs ;xof]u u/]sf] s];  

dlxnf k'?if 

$^& # 

cled'lvs/0f hDdf -336 

hDdf ;xefuL ;xefuL dlxnf ;xefuL k'?if 

^*&& ^#$! %#^ 

 

OCMC af6 lbPsf] dgf];fdflhs k/fdz{ 

hDdf ;xefuL ;xefuL dlxnf ;xefuL k'?if 

!(# !(# ) 

 

 hDdf 3/ e]6 $*) j6f 3/w'/L 

 cGo a}7sx? 

Dffl;s a}7sM  gu/ pkk|d'v, dlxnf zfvf k|d'v UNFPA,CMC Nepal, dfdnf 
Aoj:yfks , cpsw ;+of]hs,cpsw,VSO, peacewin.of] a}7sdf uPsf] 
dlxgfsf] sfo{ pknAwL / cfufdL dlxgfsf] sfo{of]hgf agfO{ ef]u]sf 
r'gf}tL dfyL 5nkmn u/LG5.xfn ;Dd ^j6f a}7s ;DkGg u/Lof] 

;fKtflxs a}7s CMC Nepal ,dfdnf Aoj:yfks ,d+un;]g g=kf CPSW  

;+of]hs, zfkm]au/ g=kf / sdnahf/ g=kf sf] CPSW ;+of]hs 
cgnfO{g af6 a}7s a:g] u/]sf] of] a}7sdf slxn] sfxL OCMC  

l6d 5nkmdf ;xefuL x'g] u/]sf] . .xfn ;Dd ^j6f a}7s ;DkGg u/Lof 
of] a}7s z’s|af/sf] lbg OCMC df a:g] u/]sf] 

Dffl;s l/kf]6 Dffl;s l/kf]6 tof/ u/L CMC Nepal / k|zf;g zfvfdf k7fpg] u/]sf]  

;fKtflxs l/kf]6 xKtfsf] lalxaf/ l/kf]6 tof/ u/L CMC g]kfndf k7fpg] u/]sf] 

;kmntfsf] syf  @j6f dgf];fdflhs k/f{dz kfO{ ;d:of ;dfwfg ePsf ;kmntfsf syfx? 
(dfdnf Aoj:yfksn] ! j6f , CPSW ;+of]hsn] ! j6f n]v]sf]) 

Dffl;s k|lta]g  Dffl;s k|lta]g ,dlxgfsf] ;do tflnsf ltg  ltg dlxgfdf CMC g]kfn / 
k|zf;g zfvfdf a'emfpg] u/]sf] 

 

लशक्षा रु्वा िथा खेलकुद शाखा 

लशक्षण संस्थाहरूको संख्यात्मक लववरण 

क्र.सं. लववरण संख्या कैलर्र्ि 

१ सामुदावर्क विद्यालर् ४९  

२ संस्थागत विद्यालर् ६  

३ विशेि कक्षा  १  

४ सामुदावर्क वसकाई केन्द्र ५  

५ क्याम्पस २  

६ सामुदावर्क बाल विकास केन्द्र ५९  
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७ नगरबाट संर्ावलत बा.वि. केन्द्र १  

 

 

 

 

शैलक्षक गुणस्तर सुदृलिकरण िथा कार्िसम्पादनमा आिाररि प्रोत्साहन अनुदान लविरणिः 

लस.नं लवद्यालर्को नाम िम्मा रकम 

1 hfNkfb]jL k|f=lj= ('+ufgL  50000.00 

2 d+unf;}gL k|f=lj= h'k'  50000.00 

3 afnafl^sf k|f=la= 50000.00 

4 sf]lsnf k|f=lj=  50000.00 

5 dflnsf k|f=lj= &'nf;}g  50000.00 

6 k|ultlzn k|f=lj=n]:^Luf*  50000.00 

7 !fglbk k|f=lj= nfl%dgf  50000.00 

8 lzjlgjf; lg=df=lj= ltvf*f  50000.00 

9 w'|dnf]rgL k|f=lj=  50000.00 

10 d+unf k|f=lj=jlnuf+p  50000.00 

  शैलक्षक गुणस्तर सुदृलिकरण िथा कार्िसम्पादनमा आिाररि प्रोत्साहन अनुदान लशर्िक बाट 

लशक्षण लसकाई ICT को प्रर्ोग अनुदानिः  

s|=; ljwfnosf] gfd िम्मा रकम 

1 
kfj{tL df=ljb\ofno 

jfGgftf]ln 6,50,000. 

2 lzz';'wf/ df=ljb\ofno a:tL 6,50,000. 

3 
hfNkf df=ljb\ofno 

d+'u|frf}/ 6,50,000. 

4 ozf]w/f df=ljb\ofno jf*f 6,50,000. 

5 
iff]*\zf df=ljb\ofno 

d+un;]g 6,50,000. 
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शैवक्षक गुणस्तर सुदृवढकरण तथा कार्यसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनुदान वशियकबाट विज्ञान 

प्रर्ोगशाला अनुदान वितरणः  

s|=; ljwfnosf] gfd tx sIff िम्मा रकम 

1 
/fwf df=ljb\ofno, 

jf]u^Luf+p 
dflj 

10 650000.0 

2 
d+unf 

g]=/f=df=ljb\ofno,cf]lnuf+p 
dflj 

12 6,50,000. 

विद्यालर् पुस्तकालर् स्थापना तथा व्यिस्थापन अनुदानः 

s|=; ljBfnosf] gfd िम्मा रकम 

1 
;/:jlt lg=df=ljb\ofno 

,lvdf*f 6,50,000. 

2 sflnsf df=ljb\ofno h'k' 6,50,000. 

3 s'GtL df=lj= s'GtL  500,000.0 

 

pTs[i^ l;sfO pknAwL ePsf ljb\ofnonfO{ l;sfO{ ;'b[(Ls/)f k|f]T;fxg 

cg"bfg 

s|=; ljBfnosf] gfd िम्मा रकम 

1 s}nfz]Zj/ cf=lj= 

n'uf*f  2,00,000. 

 

एकमुष्ठ सहर्ोग अनुदान कार्यिम अन्तगयत वशक्षक दरबन्दी प्राप्त नगरेको सामुदावर्क विद्यालर् 

मनकामना आ.वि.लाई रु. १० लाख अनुदान उपलब्ध गराईएको छ । 

आलथिक वर्ि २०७८।०७९ मा गरेका  लक्रर्ाकलापको मुख्य उपलब्धीहरु 

क ) बालविकासलाई नंिाङ्कन आधारमा स्तरोन्नवत गररएको ।  

ख) विद्यालर्लाई आवथयक लेखापरीक्षण तथा सामाजीक परीक्षणमा वनर्मन गररएको । 

ग) विद्यालर्लाई विद्यालर् व्यिस्थापन सवमवत गठनमा वनर्मन गने गररएको । 

घ) पाठ्यिम प्रबोवधकरण कार्य सम्पन्न गररएको । 

ङ)  वशक्षा र्ोजना वनमायणका लावग मस्यौदा सवमवत गठन सवहत कार्य अवघ बढाईएको । 

र्)  रावष्टर र् प्रारखम्भक पढाइ कार्यिमलाइ EGRP प्रभािकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गररएको। 

छ) कोवभड-१९ को कारण हुन गएको बन्दाबन्दीमा पवन विद्यालर्मा शैवक्षक प्रकृर्ा अवघ बढाउन 

आिश्यक विर्ाकलाप सञ्चालन गररएको। जसै्तः टोल वशक्षा, स्व अध्यर्न सामाग्री वितरण वशक्षक 

तावलम आदी गररएको छ। 
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ज) विद्याथायइ कोवभड १९ को कारण हुन गएको शैवक्षक क्षवत नू्यवनकरणका लावग नेपाल 

टेवलकमको वस रु् जी पाठशालाका लावग विद्यलर्मा वनकास वदई कार्य गनय लगाईएको। 
 

 

 

 

स्वास्थ्य शाखा 

क्षर्रोग कार्यिम 

 

216000
200000 200000

4 2 32 1 ३

150000

106000

१९३८२०

076-077 077-078 78-079

जम्मा बजेट

जम्मा विर्ाकलाप

सम्पन्न विर्ाकलाप

प्रगवत
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एवककृत मवहला स्वास्थ्य तथा प्रजनन कार्यिम र पररिार कल्याण कार्यिम

 

 
 
 
 
 

नु्यनतम स्वास्थ्य सेिा मापदण्ड मापन प्रथम  

 

खण्ड १  सुसाशन र व्यवस्थापन (HP MSS) 
      

के्षत्र 

म
ाप

द
ण्ड
 

सं
ख्य

ा 

कु
ल
 

अं
क

 

र्
स
 

स्व
ास्थ्य

 
र्

ौक
ीक

ा 

ल
ाव
ग
 

पु
ण

ायङ्क
 

oligau kunti janali kalagaun 
Bannat

oli 
jupu Basti 

प्र
ाप्त

ाङ्क
 

प्र
ाप्त

ाङ्क
 

प्र
वत

स
त

 

प्र
ाप्त

ाङ्क
 

प्र
ाप्त

ाङ्क
 

प्र
वत

स
त

 

प्र
ाप्त

ाङ्क
 

प्र
ाप्त

ाङ्क
 

प्र
वत

स
त

 

प्र
ाप्त

ाङ्क
 

प्र
ाप्त

ाङ्क
 

प्र
वत

स
त

 

प्र
ाप्त

ाङ्क
 

प्र
ाप्त

ाङ्क
 

प्र
वत

स
त

 

प्र
ाप्त

ाङ्क
 

प्र
ाप्त

ाङ्क
 

प्र
वत

स
त

 

प्र
ाप्त

ाङ्क
 

प्र
ाप्त

ाङ्क
 

प्र
वत

स
त

 

सुसाशन  
२४ 

(२५**
)  

२४ 

(२५**
) 

२५ 21 88 १२ ५० 14 56 9 79 15 60 22 88 15 60 

संस्थागत 

ब्यिस्थापन 
१५ १५ १५ 9 60 १० ६७ 10 67 11 73 10 67 13 87 13 87 

मानि श्रोत 

ब्यिस्थापन र 

विकास 

११ 

(१३**
)  

१३ 

(१५**
) 

१५ 12 80 ५ ३३ 7 47 8 62 6 40 9 60 8 53 

4014000
3700000

6800000

6 2 303 2 16

835430
1142000

5246262

२०७६-०७७ ०७७-०७८ ०७८-०७९

जम्मा बजेट

जम्मा विर्ाकलाप

सम्पन्न विर्ाकलाप

प्रगवत



 

    –54– 

 

आवथयक 

व्यिस्थापन 

८ 

(९**)  

८ 

(९**) 
९ 9 100 २ २२ 3 33 7 88 2 22 4 44 5 56 

मेवडकल 

रेकडय र 

सुर्ना 

ब्यिस्थापन 

८ ८ ८ 8 100 ८ 
१०

० 
7 88 8 100 8 100 8 100 8 100 

गुणस्तर 

ब्यिस्थापन 
७ १० १० 5 50 ० ० 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 

कुल  

७५ 

(७६**
)  

७८ 

(८२**
) 

८२ 64 78 ३७ ४५ 41 50 54 65 41 50 56 68 49 60 

* *बवथयि सेन्टर भएका स्वास्थ्य र्ौकीका लावग       

 

खण्ड २: न्िलनकल सेवा व्यवस्थापन       

बावहरंग सेिा 

(ओ वप डी 

सेिा) 

३९ ५७ ५७ 35 61 ३७ ६५ 26 46 39 68 25 44 46 81 38 67 

खोप तथा बृखद्ध 

मल्याङ्कन 
१६ १८ १८ 14 78 १४ ७८ 8 44 15 83 11 61 12 67 9 50 

पररिार 

वनर्ोजन सेिा 
१८ २० २० 18 90 १५ ७५ 12 65 14 70 10 50 16 80 16 80 

ANC र PNC 

सेिा  
१९ २१ २१ 18 86 १५ ७१ 17 81 15 71 14 67 15 71 16 76 

DOTS खक्लवनक  २२ २२ २२ १६ 73 १३ ५९ 7 32 16 73 १२ 55 18 82 14 64 

डर े वसि 

ईन्जेिन र 

अन्य प्रकृर्ाहरु 

१५ २१ २१ 12 57 १० ४८ 4 19 13 62 9 43 15 71 9 43 

औिधी सेिा 

(वडसे्पनसरी)  

२३ 

(२४*)  

२३ 

(२४*) 
२४ 13 57 ९ ३८ 7 29 16 70 10 42 14 58 10 42 

बवथयि सेन्टर**  ३५**  ४१** ४१ 26 63 २३ ५६ 18 44 25 59 11 27 29 71 20 49 

प्रर्ोगशाला सेिा  २२ २६ २६ 0 0 ० ० 0 0 18 69 0 0 24 92 0 0 

कुल  
१७५ 

(२०५**)  

२०८ 

(२५०**) 
२५० 152 60.8 १३६ ५४ 99 40 171 68 102 40 189 75 132 53 
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* औलो प्रभावित के्षत्रमा मात्र (Applicable only for Malaria endemic 
areas) 

              

** प्रसुवत सेिा भएको स्वास्थ्य र्ौकीको लावग मात्र (Applicable only 
for health posts with birthing center) 

      

 

खण्ड ३  स्वास्थ्य चौकी सहर्ोग सेवा व्यवस्थापन       

औजार प्रशोधन 

र वनमयवलकरण 
१५ १७ १७ 11 65 ९ ५३ 13 76 13 76 6 35 11 65 10 59 

लुगा धुने ठााँउ १४ १७ १७ 8 47 ६ ३५ 7 41 11 65 2 12 10 59 8 47 

सरसफाई ११ १३ १३ 8 62 ७ ५४ 8 62 8 62 2 15 8 62 4 31 

उजाय 

ब्यिस्थापन 
३ ३ ३ 1 33 ० ० 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 

पानी 

ब्यिस्थापन 
४ ४ ४ 1 25 ३ ७५ 3 75 2 50 0 0 3 75 2 50 

स्वास्थ्य सम्बिी 

फोहर 

ब्यिस्थापन 

१४ १४ १४ 4 29 ४ २९ 7 50 9 64 5 36 7 50 5 36 

सुरक्षा र 

संरक्षण 
१० १२ १२ 2 17 २ १७ 4 33 5 62 2 17 5 42 2 17 

र्ातार्ात र 

संर्ार  
५ ५ ५ 3 60 २ ४० 2 40 1 20 1 20 3 60 2 40 

भण्डारण 

(मेवडकल र 

मसलन्द) 

१० १० १० 7 70 ६ ८० 6 60 8 80 7 70 7 70 7 70 

कुल  ८६ ९५ ९५ 45 46.3 ३९ ४१ 51 53 58 61 26 27 55 58 41 43 
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स्वास्थ्य र्ौकीको कुल नु्यनतम 

सेिा मापदण्ड (MMS)अंक 
६१ ५० ४५ ६६ ४० ७० ५२ 

सम्पालदि कामहरु 

 वमवत २०७८साल भाद्र ८ र ९ गते आ ि ०७७।०७८ को िावियक सवमक्षा गोवष्ठ सर्ालन 

। 

 वमवत २०७८ साल भाद्र २० र २१ गते आ ि ०७७।०७८ को वजल्ला स्तरीर् िावियक 

सवमक्षा तथा र्ोजना तजुयमा गोवष्ठ संर्ालन 

 आ ि ०७७।०७८ बाट इ वबवडि विवध माफय त ओिंवध खरीद गरेको । 

 कोवभड खोप कार्यिमको सवमक्षा तथा र्ोजना तजुयमा गोवष्ठ संर्ालन  

 मंगलसेन नगरपावलकाको िडा न १ १३ र १४ मा ०७५ साल देखख हाल सम्मका 

कुष्ठरोगीहरुको एक जनाको िरीपरी ३० जनाका दरले leprosy screening गरीर्ो जसमा 

कुनै पवन नर्ााँ विरामी फेला परेन । 

 २०७८ मंवसर १३ गते मगलसैन न पा िडा  न १३ बखस्त मेर्र साप द्बारा र्ोग  वशविर 

उद्धाटन जसमा र्ोग गुरु विषु्ण खडकाबाट र्ोग वशविर कार्यिम प्रते्यक िडामा ३ 

वदनका दरले शुरु गरेको वथर्ो । 

 प्रते्यक िडामा १८ ओ ंमवहला स्वास्थ्य सं्व सेविका वदिस मनाईर्ो । 

 मंवसर १६ गते िवलगाउाँको विध्यालर्मा TAS survillance गरीर्ो । 

 पौि २१ गते IFA कार्यिमको सवमक्षा । 

 २०७८ माघ १६ गते बाट HPMSS कार्यिम शुरु गरीर्ो । 

 माघ २७ गते मातृ सुरक्षा र्खक्क बारे सवमक्षा । 

 माघ २८ गते PNC Home Visit बारे अवभमुखखकरण तथा कार्यर्ोजना कार्यिम संर्ालन । 

 बखस्त र कुखन्त स्वा र्ौवकमा RDQA गरीर्ो । 

 फालु्गण २४ र २५ गते स्वास्थ्य संस्थाको अधयिावियक सवमक्षा गरीर्ो । 

 रे्त्र ४ गते कालागाउाँ स्वा र्ौकीमा IMNCI on site Coaching कार्यिम गरीर्ो । 

 रै्त्र १३ गते  बान्नातोली स्वा र्ौवक को निवनवमयत िवथिंग सेन्टर भिनको उद्धाटन । 

 १७ जना मवहला स्वास्थ्य सं्व सेविकाहरुको आधारभुत तावलम वदईर्ो । 

 रै्त्र २० र २१ गते Road map तथा MNH update सम्बखि कार्यिम संर्ालन । 

 रै्त्र २२ गते पावलकास्तरीर् टाईफाइड खोप सम्बखि अवभमुखखकरण कार्यिम । 

 २०७९ बैशाख २२ गते जुपु स्वा र्ौकीमा RDQ , Malaria case survillance गरीर्ो । 

 जेष्ठ २९ गते आ ि ०८९।८० को लावग वनवत तथा कार्यिम प्रसु्तत । 

 अिाढ २० गते बाट HPMSS फलोअप कार्यिम संर्ालन  

 कोवभड भ्याखिन अवभर्ान वनरन्तर संर्ालन गरेको ।जसमा २००६८प्रथम मात्रा १८४५७ 

दोस्रो मात्रा र ९३१३ थप मात्रा लगाएका छन 
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सामालिक सुरक्षा िथा व्यन्क्तगि घट्ना दिाि सुदृिीकरण आर्ोिना, सेवा 

ईकार्  

आ.ि. २०७८/०७९ मा १४ िटै िडामा िियभरर भत्ता प्राप्त गनय र्ोग् लाभग्राही र रकमको वििरणः 

िडामा भएको खर्य 

र्ारिटै तै्रमावसक 

लाभग्राही संख्या रकम रु. 

िडा नं १ ४७४ 10407232 

िडा नं २ ८५ 2393431 

िडा नं ३ ५६९ 14138190 

िडा नं ४ ४८८ 11696126 

िडा नं ५ ५५१ 13062729 

िडा नं ६ २४७ 6079589 

िडा नं ७ ३८१ 7571588 

िडा नं ८ ३११ 8933677 

िडा नं .९  २९१ 8347220 

िडा नं .१०  २८७ 8284363 

िडा नं .११  २१७ 4915616 

िडा नं .१२  ५२७ 13072983 

िडा नं .१३  ६९५ 16619545 

िडा नं .१४  ४९० 12614629 

जम्मा ५६१३ 138136918 

 

आ.व. २०७८/०७९ मा समूहगि/क्याटागोरी अनुसार संख्यात्मक 

लववरणिः 

लक्षीि समूह नलवकरण िई 

आएका 

नर्ाँ थप लगि कट्टा िम्मा कार्म सं. 

७० ििय मावथ १६१५ ९३ २४ १६५० 

जेष्ठ दवलत ४३९ ८४ ४ ४८३ 

जेष्ठ एकल २३३ २२ १ २५० 

वबधिा ५२६ ६३ ६ ५८३ 
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क िगय १३ ३ ० १४ 

ख िगय ४६ ११ ० ५६ 

बालबावलका गै. १३९२ ६९३ ३३२ १७५२ 

बालबावलका द. ६८७ ३२३ १८१ ८२५ 

िम्मा ४९५१ १२९२ ५४८ ५६१३ 

 

 नगर कार्यपावलका सदस्यहरु र सबै १४ िटै िडाका जनप्रवतवनवध, िडा सवर्ि र कमयर्ारीलाई 

आर्ोिना सम्वन्ि अलिमुन्खकरण कार्यिम सम्पन्न । सो कार्यिमहरुमा सामावजक सुरक्षा तथा 

पवञ्जकरणका विवभन्न सिाल केखन्द्रत छलफल तथा अन्तरविर्ा गररएको । 

 सो अवभमुखखकरण कार्यिम सम्वखिको वभवडर्ो वलंकः  

  https://www.youtube.com/watch?v=RGL6M-z1cLM 

आलथिक सहार्िा सम्बन्ि प्रगलि लववरण 

कार्िक्रमको नामिः मंगलसेन नगरपावलका, आवथयक सहार्ता सम्वखि बैठक 

सम्वन्िि कार्ािलर्िः मंगलसेन नगरपावलका, नगर कार्यपावलकाको कार्ायलर् मंगलसेन अछाम 

बैठक िएको स्थानिः मंगलसेन नगरपावलका  

बैठक िएको लमलििः २०७८ मंवसर २७ गते, रै्त्र १५ गते र २०७९ असार १९ गते  

सहिागी संख्यािः वतनिटै बैठकमा सदस्य र आमन्त्रीत गरर २४ जना  

िम्मा प्राप्त लनवेदन ९३ िटा (आवथयक ििय २०७८/०७९ को असार १९ गते सम्म) 

सहर्ोग लनणिर् 

संख्या ८० वनिेदन 

आलथिक सहार्िा 

पाउनेहरुको 

वडागि लबवरणिः 

िडा नम्वर -१ मा ६ जना  / िडानम्वर -२ मा ३ जना 

िडानम्वर -३ मा १० जना / िडानम्वर -४ मा ८ जना 

िडानम्वर -५ मा १४ जना / िडानम्वर -६ मा २ जना 

िडानम्वर -७ मा १ जना / िडानम्वर -८ मा ११ जना 

िडानम्वर -९ मा २ जना / िडानम्वर -१० मा ० जना 

िडानम्वर -११ मा २ जना / िडानम्वर -१२ मा ३ जना 

िडानम्वर -१३ मा ३ जना / िडानम्वर -१४ मा १० जना 

तुमायखााँद गाउाँपावलकाका ३ जना / सााँफेबगर नगरपावलकाका २ जना 

िम्मा ८० िना 
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बैठक मार्ि ि 

सहर्ोगको लनणिर् 

िएको रकमिः 
 रु.६०००००/- (अक्षरुपी छ लाख मात्र) 

गि आ.व. 

२०७७/०७८ को 

अवस्थािः  

जम्मा प्राप्त वनिेदन ११६ वटा, वनणयर् भएका ८७ िना, रकम 

रु.८७१०००/- 

बैठकको उदेश्यिः 

मंगलसेन नगरपावलकाको आवथयक सहार्ता सम्वखि कार्यविवध -२०७७ 

अन्तरगतको आवथयक सहार्ता सवमवतको वबवभन्न वमवतमा सम्पन्न बैठकका 

उदे्यश्यहरु वनम्नानुसार छनः 

 नगरबाट हुने आवथयक सहार्तालाई पारदशी, बैधानीक र व्यिखस्थत 

पाने  । 

 गररब, वबपन्न र असहार्लाई उपर्ारमा सहर्ोगका लावग सामान्य 

राहत उपलव्ध गराउाँने । 

मुख्य नलििा र 

उपलब्धीहरुिः 

 नगरपावलका माफय त प्रदान हुने आवथयक सहर्ोग व्यिखस्थत र 

अवभलेखखत भएको । 

 िास्तविक आवथयक सहार्ता पाउनुपने व्यखिहरुलाई थोरै भएपवन 

राहत महसुस भएको ।  

 आवथयक सहार्तामा एकद्धिार प्रणाली कार्म भएको ।  

 अनािश्यक रुपमा आउने वनिेदनहरु कन्टर ोल भएको ।  

 आिश्यकता र औवर्त्य नभएका वनिेदनहरु अस्वीकृत भएका । 

आवद । 

िए गरेका लक्रर्ाकलापहरुिः 

मंगलसेन नगरपावलकाको आवथयक सहार्ता सम्वखि कार्यविवध २०७७ अन्तरगतको आलथिक सहार्िा 

सलमलि को विवभन्न वमवतमा बैठकहरु सम्पन्न भए । बैठकहरुमा नगरका विवभन्न िडाहरुबाट उपर्ार 

सहर्ोग तथा आवथयक सहर्ोगका लावग आएका वनिेदनहरु मधे्य विपन्न, गररब, असहार् र घट्नाको 

गखम्भरतालाई विष्लेिण गरर उर्परु्क्ल्ल्त्त रकम सहर्ोग गने वनणयर् भएको छ । कखिमा ३००० देखी 

बढीमा २५००० सम्मको आवथयक सहर्ोग गने वनणयहरु बैठकबाट हुने गरेको अिस्था छ ।नगर प्रमुख 

पदमबहादुर बोहराको अध्यक्षतामा रहेको सवमवतमा प्रमुख प्रशासकीर् अवधकृत, एक जना 

कार्यपावलका सदस्य सवहत स्वास्थ्य शाखा र सामावजक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखाबाट प्रवतवनवधत्व 

छ । बैठकहरुमा सम्वखित सबै सदस्यहरुले आएका वनिेदनहरुमा छलफल तथा रार् वदएपवछ मातै्र 

कस्तो प्रकृवतकोलाई कवत रकम छुट्यााँउने भने्नबारे वनणयर् हुने गदयछ ।  

लनष्कर्ििः 

नगरपावलकाको आवथयक सहार्ता सम्वखि कार्यविवध -२०७७ अन्तरगतको आवथयक सहार्ता सवमवत 

का बैठक माफय त भएका सम्पादन वनणयर्हरुबाट आवथयक सहार्ता कार्यलाई पारदशी र प्रभािकारी 

बनाउाँन वनकै टेिा पुगेको छ ।  

र्सबाट सम्वखित लाभग्राहीहरुले थोरै भएपवन राहत महसुस गरेको अिस्था छ । अनािश्यक रुपमा 

आवथयक सहर्ोगका लावग आउने वनिेदनहरु अस्वीकृत गने र अन्य वनकार्मा पठाउने कार्य पवन र्स 

सवमवत माफय त हुने भएकाले नगर के्षत्रवभत्रका गररब, असहार्, वबरामीहरुका लावग प्रदान गरेको 

आवथयक सहर्ोगको अवभलेखखकरण तथा प्रभािकारीतामा बृखद्ध भएको अपेक्षा गनय सवकन्छ । 
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नगरपावलकामासेिा वलन आई सामुदार्ीक सूचना केन्द्रमावबिरण दताय गरेका सेिाग्राहीको विसृ्तत 

वििरणः 

िपलसलिः 

महीना सेिाग्राही संख्या २०७८ श्रािण १ देखी २०७९ असार ३२ 

सम्मको 

कैवफर्त 

मवहला पुरुि जम्मा 

श्रािण २४३ ७०१ ९४४  

भाद्र २७१ ७३१ १००२  

असोज १९४ २९४ ४८८  

कावतयक ३० १०७ १३७  

मंवसर ६३ २३५ २९८  

पुि ३४ १५४ १८८  

माघ १६५ ३०२ ४६७  

फागुन ११२ २३१ ३४३  

रै्त्र १८४ ३५० ५३४  

िैशाख २०७९ ५५ ९९ १५४  

जेठ १०३ २१२ ३१५  

असार २२० ४४९ ६६९  

जम्मा १६७४ ३८६५ ५५३९  

 

लवगि आलथिक वर्िहरुको अवस्थािः 

गि आलथिक वर्ि २०७७/०७८ मा असार २५ बाट सूचना केन्द्र संचालनमा आएको 

दिाि लमलि   सेवाग्राही संख्या कैलर्र्ि 

२०७८ असार २५ देखी असार 

३० सम्म 

२६७ जना अवफवसर्ल कामकाज 
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सेवा सनु्तष्ट्ीको अवस्थािः
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प्रिानमन्त्री रोिगार कार्िक्रमिः 

र्सनगरपावलका मा  आ.ि. २०७८/७९को श्रािन देखख अिाढ सम्मको अिवधमा रोजगार सेिा केन्द्र 

माफय त भएका विर्ाकलापहरु कृर्ाकलापहरु तल प्रसु्ततगररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बेरोजगार व्यखिको लगत संकलन 

रोजगारीकोहकसम्बखिऐन, वनर्मािलीमा भएको व्यिस्था तथा मन्त्रालर्को पररपत्र अनुसार 

आ.ि.२०७८/७९ को फागुन १ गते देखख िडा कार्ायलर् माफय त शुरु गररएको बेरोजगार ब्यखिहरुको वनिेदन 

संकलनको काम समेत सुरु गररएको वथर्ो । बेरोजगार ब्यखिहरुको तयांक संकलनका लावग िडा 

सवर्िहरुलाई अनुवशक्षण पिात नगरपावलकाका सिै िडा कार्यलर्हरुमा वनिेदन दताय गनय स्थानीर् एफ. 

एम. रेवडर्ो, नगरपावलकाको फेसबुक पेज, िेिसाइड तथा सूर्ना पाटीका माध्यमिाट िेरोजगार 

व्यखिहरुलाई वनिेदन वदन आह्वान गररएको वथर्ोतत्पिात हरेक िडा कार्ायलर्हरुमा वनशुल्क रुपमा वनिेदन 

फारम पाउने व्यिस्था गररएको वथर्ो । र्ो नगरपावलकामा कुल २३४६ जना िेरोजगार व्यखिहरुले 

वनिेदनवदएको वथर्ो वनिेदन वदनेहरुमा मवहला कै सहभावगता धेरै रहेको वथर्ो भने उमेर समूहमा ३१ देखख ४० 

ििय उमेर समूहका ब्याखिहरुको वनिेदन धेरै रहेका छन शैवक्षक र्ोग्ता भएकािेरोजगार व्यखिहरुको 

वनिेदन थोरै रहेको वथर्ो भने वनरक्षरव्याखिहरुको वनिेदन धेरै प्राप्त भएको वथर्ो प्राप्त वनिेदनहरुको विसृ्तत 

वििरण तल प्रसु्तत गररएको छ । 

 

मन्त्रालर् 

नगर/गााँउ रोजगार 

सेिा केन्द्र  

िडा कार्ायलर् 

रोजगार उपभोिा 

सवमवत  

श्रवमक को ज्याला 

रकम लाभग्रावहको 

बैंक खाता माफय त 

भुिावन  
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वलंगका आधारमा िेरोजगारहरुको वििरण 

वलंगकाआधारमाहेदायमंगलसेन नगरपावलकामा दताय भएका कुल २३४६ िटा वनिेदन मध्य ३६.७४%अथायत ८६२ 

िटा पुरुिका रहेका छन भने ६३.२५% अथायत १४८४ िटा वनिेदन मवहलाका रहेका छन् । र्सले के देखाएको 

छ भने मवहलाहरु तुलानात्मकरुपमा िढी बेरोजगार रहेका छन (स्वदेश वभतै्र तथा िैदेवशक रोजगारमा)भने 

मवहलाहरु घरेलु काम तथा कृवि के्षत्रमै कामगने गवछय न भने बेरोजगारीको कारण पुरुिहरु रोजगारीको 

वशलवसलामा भारत लगाएत अन्य मुलुक जाने गरेको देखखर्ो । िेरोजगार ब्यखिहरुको वलंगीर् वििरण तल 

प्रसु्तत गररएको छ। 

 

 

 

िडानं. पुरुि मवहला जम्मा 

१ ७६ ७६ १५२ 

२ ४२ ३६ ७८ 

३ १२४ १९९ ३२३ 

४ ७० १५२ २२२ 

५ ३६ १५९ १९६ 

६ ९३ ११८ २११ 

७ ६२ १५४ २१६ 

८ ५५ १२५ १८० 

९ ३१ ११२ १४३ 

१० १८ ४८ ६६ 

११ ३५ २३ ५८ 

१२ ७५ १०९ १८४ 

१३ ११२ ७३ १८५ 

१४ ३२ ९९ १३१ 

जम्मा ८६२ १४८४ २३४६ 

ि.

स  

ि

डा 

नं.  

संर्ावलत आर्ोजनाहरू  कुल १% कर 

सवहत को 

खर्य रकम  

नेपाल 

सरकार  

वबश्व 

बैंक 

नगरपावल

का 

जम्मा 

रोजगा

री वदन 

रोगारी 

संख्या  

१ १ सिाखााँद- जैधन ग्रावमण सडक  १७,७२,७२४.

९६।- 

१७,३१,०

००।- 

 ५०,०००।- १०० ३० 
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२ २ गाईसुरीगडा-छार्ातडासडक वनमायण  १०२३२००।- ९,२३,२०

०।- 

 १,००,०००- १०० १६ 

३ ३  माटेझाडमखन्दरघेरापखायलवनमायण 

 दर्स्वास्थ्यर्ौवकपखायलममयत 

 बुढाखााँद-पुनेपातलघोडालासीबाटोममयत 

 िडाकार्यलर्ओखरतोलाहुदैदेउमाडौस्वास्थ्य 

र्ौवकबाटोममयत 

 वबउरापावनदेखखपाउरेखोलासम्मबाटोममयत 

 टास्कामाझेडााँडासडकममयत 

 कावलकादेवबमखन्दरघेरा पखायल वनमाण 

 वर्मेसालखा।पाकोिालवनमाणय 

 वतखाडाहुदैबुढीआेेढारसम्मगोरेटो बाटो 

 वनमाणय 

 लावछमना,पोखराखााँदघटे्टखोला, बर्ालान हुदै 

देउपन्ना गोरेटो बाटो वनमायण 

 स्वास्थ्यर्ौकीहुदैमेलपानी खााँद सम्म र धारीकाट्या 

हुदै रले सम्म बाटो ममयत 
  

३०,४६,५६०।

- 

२१,२३,३

६०- 

९२३२०

० 

 ८० ६६ 

४ ३  जाल्पादेवबमखन्दरवनमायण 

 तलीसिनावसर्ाइपोखरीवनमायण 

 माँगलासैवनमखन्दरवनमायण 

 माटेझाडमखन्दरवनमायण 
 

१,३२,०००।-  १,३२,०

००।- 

उपभोत्ता 

सवमवत मा 

श्रवमक  

खटाइयएको  

इयवष्टमेट 

बमोवजम  

२० ६६ 

५ ४  सेरीडााँडागाउबडरूख गोरेटो 

बाटो वनमायण 

 अमे्लसेलु्डकाढले्ल बडे्डखेत 

हुदै डााँडाघर बााँगाबाटा सम्म गोरेटो 

बाटो वनमायण 

 राधामा।वबसडकममयत 

 अमे्लवबरउटावसर्ाईकुलो 

वनमायण 

२९,३८,७६० २३,८८,

७८०।- 

 ५,५०,०००।

- 

९० ४६ 

६ ५  मष्टामानै्डआधारभुतवबध्यालर् 

खुले्लतिला टोल देखख सावन्नकोट 

मखन्दर सम्म गोरेटो बाटो वनयमाण् 

 वसमरूखदेखखबल्डााँडा, 

कावलका देवबथान देखख रै्सवि देवब 

मखन्दर,देिलगडा देखख तोल्यान । 

सम्मगोरेटो बाटो ममयत र वपपलतोली 

धाराको ठाडोबाटो देखख बुढाखोला 

वमल जानेबाटो सम्मगोरेटो बाटो 

वनमायण 

२३,६५,७००।

- 

२३,६५,

७००।- 

  १०० ४१ 

७ ६  दवक्षणकावलकाघेरापखायल वनमायण २६,०४,२९९.२ २४८१८  १२२४७१.५ १०० ४३ 
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 बडडेकुलोवनमायणतथासोटोलमागोरेटोबाटो वनमायण 

 वसराडीजुम्लामेलनिागाउरतौडभाडेसल्लासडक वनमायण  

 तथासोवनमायणटोलमागोरेटोबाटो 

 कावलकामखन्दरवनमायणतथासोटोलमागोरेटोबाटो वनमायण 

 कुसमबालविकासकेन्द्रभिनवनमायणतथासोटोलमा गोरेटो बाटो  

वनमायण 

 वससे्नडीखानेपावनवनमायणतथाजाल्पादेविमखन्दरको घेरापखायल 

  वनमायण र सो टोलमा गोरेटो बाटो वनमायण  

६।- २७.७०।

- 

६।- 

८ ७  ठुलासेन-कन्वासेसडकममयत 

 

२५,३८,८००।-  २५,३८,

८००।- 

 १०० ४४ 

 ८  वबस्टिाडासडकममयत 

 कावलका देवब मखन्दर घेरा 

प्रखायल वनमायण 

 कावलका अ।वब घेरा प्रखायल 

वनमायण 

 जाल्पादेवब अ।वब घेरा प्रखायल 

ममयत र भान्सा कोठा वनमायण 

 सरस्ववत अ।वब भान्सा कोठा 

वनमायण 

 डुब्के देखख कुटी सम्म गोरेटो 

बाटो वनमायण 

 मावथगााँउ खाला  देखी 

भारकाटीर्ा सम्म गोरेटो बाटो वनमायण 

 वपपल रूख  देखी बसे्नपडा  

सम्म  र जाजकावटर्ा देखख  ज्ञनेगैवड 

सम्म गोरेटो बाटो वनमायण 

 वभरिाडाँ देखी खाला सम्म  र 

खाला  देखख  तल्लो धारा , मावथल्लो 

धारा सम्म गोरेटो बाटो वनमायण   

२१९२६००।- २१९२६०

०।- 

  १०० ३८ 

८ १०  औडीपाटादेखख जुपु स्वास्थ्य 

र्ौवक सम्मको सडक ममयत 

 जुपु खाला देखख झकार खोला 

र जुपु खाला देखी अfधारभुत स्वास्थ्य 

केन्द्र सम्म गोरेटो बाटो ममयत 

 झकार खोला देखख 

कैलासमुठ सम्म सडक ममयत  

७,५०,०००- ७,५०,००

०- 

  १०० १३ 

९ ११  बल्डााँडादेखखदेउखकय  र देिल 

देखख िािनिाडा सम्मको सडक ममयत 

 माझगाउाँदेखखमलेखेती सम्म 

र वगठीखौला देखख देउखकय  गोरेटो 

बाटो ममयत 

 रूमाल खोला ठाना वसर्ाइय 

६,९२,४००।- ६,९२,४०

०।- 

  १०० ११ 
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 मंगलेन नगपावलकामा रु्िा रोजगारीका लावग रुपान्तरण पहल आर्ोजना सञ्चालन गनय नेपाल सरकार, श्रम 

रोजगार तथा सामावजक सुरक्षा मन्त्रालर्िाट रु.३८ लाख , कामका लावग पाररश्रवमकमा आधाररत 

सामुदावर्क आर्ोजना सञ्चालन गनय रु.२ करोड ४२ लाख ३४ हजार रुपैर्ा बजेट विवनर्ोजन गररएको 

वथर्ो । उले्लखखत कार्यिम िजेट मधे्य कार्यविवधले वनधायरण गरे अनुसार नै १००% िजेट रकम श्रवमकको 

ज्यालामा प्रस्ताि गररएको वथर्ो । उले्लखखत कुल विवनर्ोवजत िजेट बाट जम्मा  २ करोड २८ लाख ९९  

हजार ६ सर् ६७ रुपैर्ा खर्य भएको छ खर्य भएको रकम मधे्य प्रवतशतमा हेदाय ७७.१५% रुपैर्ा खर्य 

भएको छ भने बाकी २२.८५% रकम विज भएको छ । र्ो रकम गत आ.ि को तुलना मा ४.९३% बवढले 

रकम विज भएको छ । 

 

कुलो ममयत 

 थपाली देखी माडु सम्म 

गोरेटो बाटो ममयत 

१० १२  काल्लोटा खखरपकाउने गोरेटो 

बाटो वनमायण 

 रै्पाता ठााँटीखााँद  सडक 

ममयत  

 बडवपपल  रै्तारा वनमायण  

 ठााँटीखााँद गोरेटो बाटो 

वनमायण र 

 कुिुि खै ला वनमायण 

 तखप्सगैडा खानेपावन वनमायण 

 जुकेपावन  खानेपावन वनमायण 

 दान्दिा वसर्ाइय कुलो वनमायण 

१६,४४,४५०।

- 

१६,४४,४

५०।- 

 उपभोत्ता 

सवमवत मा 

श्रवमक  

खटाइयएको  

इय वष्टमेट 

बमोवजम  

७५ ३८ 

११ १३  र्शोदामावब ग्राउड कवटन्ग 

 वसशुधारमा।वब घेरा पखायल 

वनमायण 

 टोटामारागोरेटो बाटो वनमायण 

 गाउघर-सहरीवकखल्नक 

ग्राउड सोवलन्ग 

 जाल्पादेवबरै्तारा र घेरा 

प्रखाल वनमाणय 

 जाल्पादेवब मखन्दर वनमायण 

१४,९०,९६८।- १४,९०,९

६८।- 

  ६८ ३८ 

१२ १४  गडुल्लीदेखख सााँतोला सम्म गोरेटो बाटो 

वनमायण 

 अन्नपुणयमावबदेखखमलातीकोटवसमाना  

      सम्मगोरेटोबाटो 

 घाटगडादेखखवसलापुलसम्मगोरेटो बाटो 

वनमायण  

११,६८,४२५।- ११,६८,४

२५।- 

  ७५ २७ 
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मंगलसेन नगरपावलका अन्तगयतका िडाहरुमा लागे्न मेला जात्राहरुको वििरण 

वस.नं. मेलाको वििरण ठेगाना  मेला लागे्न वदन कैवफर्त 

१ िडा दशै  मंगलसेन न.पा. १-१४ विजर्ा दशमी  

२ रै्ते दशै मंगलसेन न.पा. १० रामनिमी  

३ आरी मेला मंगलसेन न.पा. १४ ...  

४ मरुले्ल मंगलसेन न.पा.५ भाद्र १   

५ होरी मंगलसेन न.पा. ३, ४, 

५, ६ 

फागुन पूवणयमा  

६ वशिरात्री मंगलसेन न.पा. ५, ११, 

१३ 

वशिरात्री  

७ घासे मंगलसेन न.पा. ६ असोज १  

८ कृष्ण जन्माष्टमी मंगलसेन न.पा. ५ कृष्ण अष्टमी  

बहुके्षत्रीर् पोिण र्ोजना कार्यिमः 

cfdf / aRrfsf] lb3{ s'kf]if0fsf] l:yltdf ;'wf/ Nofpgsf] nflu /fli6«o of]hgf 

cfof]usf] g]t[Tjdf ;g @)!! b]lv @)!@ ;Dddf & j6f ;/sf/L lgsfosf] k|lta4tf 

ePsf] lyof] . ;+o'Stm ?kdf cfdf / aRrfsf] kf]if0f l:yltdf ;'wf/ Nofpg k|ltj¢tf 

eP cg';f/ g]kfndf afnaflnsfdf /x]sf] s'kf]if0fsf] ljs/fn ;d:ofnfO{ Go'g ug{ 

vf; u/L dlxnf tyf afnaflnsfx¿sf] kf]if0f l:ylt ;'wf/ ug]{ p2]Zon] ax'If]qLo 

kf]if0f of]hgf -@)!#–@)!&_ tof/ eO{ ljut cf=j=@)^(.&) df ^ lhNnfdf 

;~rfng ePsf] xf] .  

klxnf] r/0fsf] ^ lhNnf dWo] c5fd klg Ps xf] . la=;= @)^( r}q ^ ut] /fli6«o 

of]hgf cfof]usf tTsflng pkfWoIf df= lbk]Gb| axfb'/ If]qLn] Ps eJo 

sfo{s|dsf] aLr c5fd lhNNfdf ax' If]qLo kf]if0f of]hgf -@)!# b]lv @)!&_ 

sf] z'ef/De ug'{ ePsf] lyof] . klxnf] r/0fdf c5fd lhNnfsf $ j6f b'u{d tyf 

lk58LPsf l;p8L, ;f]s6, af/nf / sfn]sf8f 5gf}6 u/L lhNnfdf ax' If]qLo kf]if0f 

of]hgfsf] z'?jft ul/Psf] lyof] .o; lhNnfdf, @)&! ;fndf yk ^ j6f uflj; -afAnf, 

vKt8, b]la:yfg, t'df{vfb, e}/a:yfg / /xkm_df ax'If]qLo kf]if0f of]hgf la:tf/ 

ul/Psf] lyof] eg] @)&@ df yk  !) uflj; -n'u|f, lClifbx, ufh|f, hgfnLsf]6, 

7f6L, /fdf/f]zg, a:tL, lagfos, gf8f, 9'uf+rfNgf_ df sfo{s|d la:tf/ u/L xfn 

hDdf @) j6f uflj;df of] ax'If]qLo kf]if0f of]hgf ;~rfng eO{/x]sf] 5 . xfn b]z 

;+l3o k|0fflndf uPk5L c5fd lhNnfsf ;a} :yfgLotxdf ax'If]qLo kf]if0f of]hgf 

sfof{Gjog eO{/x]sf] 5 . 
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@)&$ ;fn >fj0f !* ut] d+un;]g gu/kflnsfn] cfufdL kf+Rf jif{ leq o; 

gu/kflnsfnfO{ g} k'0f{ kf]if0f o'tm gu/kflnsf 3f]if0ff ug]{ nIo cg'?k k|lta¢tf 

kqdf x:tfIf/ k|Zrft d+un;]g gu/kflnsfsf !$ j6} jf8fdf pQm of]hgf nfu' ePsf] 

5 . To:t} cf=a=@)&$.)&% df d+un;]g gu/kflnsfn] ax'If]qLo kf]if0f of]hgf 

nfO{ yk k|efasf/L agfpg d+un;]g gu/kflnsf j8f gDa/ ^ / & ;fljssf -hgfnL / 

hgfnLj08fnL_ nfO{ 5gf]6 u/L gu/sf cGg] j8f x? eGbf kf]if0fsf ljz]if 

sfo{qmd lt j8fx?df ;+~rfng u/Losf lyo . t];} cg'?k cf=a=@)&%÷)&^ df o; 

of]hgfnfO{ k|efjsf/L agfpb} kf]if0fsf laz]if sfo{qmd ;+~rfng ug]{ d+un;]g 

gu/kflnsf j8f gDa/ !,@ / !# ;fljssf -s'lGt,ld:t'? / al:t_ nfO{ 5gf]6 u/L 

kf]if0fsf yk lqmofsnfk ;+~rfng e} /x]sf 5 . eg] o; cf a df ax'If]qLo kf]if0f 

of]hgf t];|f] nfu' eO{ ;s]sf] 5  

D+fun;]g gu/kflnsfdf kf]if0fsf] cj:yf 

qm= ; ! @ # $ % ^ & * 

Jf8fsf] gfd afGgft

f]nL 

Af:t

L 

hgfnLj08

fnL 

H'f

k' 

Sfnfu

fp 

s'lGtj08

fnL 

D+fu

n;]g 

jnLu

fp 

) b]vL !! dlxgf 
;Ddsf] tf}n lng] 
aRrfsf] ;+Vof 

$! ^# *& #^ ^^ &^ @(# %& 

!@ b]vL @# 
dlxgf ;Ddsf] tf}n 
lng] aRrfsf] 
;+Vof 

^) ^^ ^& #* !̂ !%& !%$ !̂ 

! aif{leq BCG 

vf]k nufpg] 
aRrfsf] ;+Vof 

%@ ^^ && $% ^@ &# @#^ $$ 

Kflxnf] k6s 
Protocal cg';f/ 
:jf:YohfFr u/fpg] 
ue{jtL dlxnf 
;+Vof 

$% $$ $# ## %) %$ @@! #$ 

sDtLdf k|;'tL k"j{ 
rf/k6s :jf:YohfFr 
u/fpg] ue{jtL 
dlxnf 

$@ @! ^ @* #* %) !&* #^ 

!*) j6f cfO/g 
rSsL vfg] 
ue{jtLsf] ;+Vof 

$$ @& * #! %@ %$ @@& #& 
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;'Ts]/L kZrft $% 
rSsL cfO/g rSsL 
vfg]sf] ;+Vof 

%^ %
@ 

@( #& %* %$ $)* #! 

Kflxnf] k6s 
afnle6f vfg] 
aRrfsf] -^ b]vL 
!!_ 

&@ (# !)) $^ &# *% !*# %# 

T]f;|f] k6s 
afnle6f vfg] 
aRrfsf 

@& ^ #@ # &( &! $@ %( 

( b]vL !! 
dlxgf;Ddsf ?a]nf 
lj?4sf] vf]k nfpg] 
aRrfsf] 

^% && &( $^ %* &* @@$ #( 

!@ b]vL @# 
dlxgf;Ddsf ?a]nf 
lj?4sf] vf]k nfpg] 
aRrfsf 

&! ^( &) #( $% $* !%* #( 

%( dlxgf;Ddsf] 
le6fldg P vfg] 
aRrfsf] ;+Vof 

@(^ ^@
$ 

!̂# @
$
@ 

%#* *#$ !$@% %@
% 

%( dlxgf;Ddsf] 
h'sfsf] cf}ifwL 
vfg] aRrfsf] 
;+Vof 

@(^ $!& #(& @
$
@ 

%#* ^^^ !&)) #!( 

K"f0f{ :tgkfgug]{ 
aRrfsf] ;+Vof 

^) #@ $( #( $( &( !%) $* 

;dodf g} k'/s tyf 
yk cfxf/ z'? ug]{ 
aRrfsf] ;+Vof 

^) #@ $( #( $( && !%# $* 
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 आिवधक एिम् के्षत्रगत र्ोजना वनमायण नहुाँदा नगरपावलकाले वनधायरण गरेका लक्ष्य एिम् उदेश्य 

पररपूतीमा कवठनाई ।  

 नगरपावलकामा दरबन्दी अनुसार कमयर्ारीको पदपूती नहुाँदा बावियक र्ोजना अनुसार सेिा 

व्यिस्थापनमा कवठनाई ।  

 जनप्रवतवनवध र कमयर्ारीहरुमा तोवकएको के्षत्रावधकार प्रर्ोग सम्बखि स्पष्ट कानूनी व्यिस्था भई नसकु्न 

।  

 भौगोवलक विकटताका कारण ईन्टरनेट सेिा कम गुणस्तरीर् भई सेिा प्रिाहमा बाधा पुगु्न । 

 राजश्व सुधार र्ोजना नहुाँदा करको दार्रा र के्षत्र विस्तार गनय नसकु्न ।  

 स्टाफ वमवटि वनर्वमत बस्न नसक्दा कमयर्ारीहरु वबर् समन्वर्मा कमी भई कार्य सम्पादन प्रभावित 

हुनु ।  

 आवथयक अखिर्ारिाला व्यखिको जानकारी वबना पट्के खररद गदाय आवथयक कार्यविवध तथा वित्तीर् 

उत्तरदावर्त्व ऐन २०७६ र साियजवनक खररद ऐन २०६३ को कार्ायन्वर्मा कवठनाई ।  

 साियजवनक सिारी साधनहरुको अवनर्खन्त्रत प्रर्ोगले ममयत तथा ईिन खर्यमा भार बढ्नु ।  

 टुिे र्ोजनाको संख्या धेरै भई नगर गौरिका र्ोजनाहरुमा स्रोतको कमी हुनु साथै जनप्रवतवनवधहरु 

नर्ााँ नर्ााँ स्रोतको खोजी गनुय भन्दा पवन उपलब्ध नू्यन स्रोत विवनर्ोजनमा मात्र केखन्द्रत हुनु । 

 विवभन्न र्ोजना तथा कार्यिम कार्ायन्वर्नबाट प्राप्त उपलब्धी व्यिखस्थत रुपमा अवभलेखखकरण नहुाँदा 

प्रदेश र संघले वनधायरण गरेका विवभन्न पोटयलहरुमा वििरण भनय कवठनाई हुनु ।  

 नगरपावलका वभत्र रहेका समू्पणय शाखाहरु बजेट खर्य केखन्द्रत हुने र उपलब्धीमूलक तयाङ्कहरुको 

अवभलेखखकरण नगने ।  

 भौवतक पूिायधार तफय का र्ोजनाहरुको सम्झौता, कार्ायन्वर्न, अनुगमनमा उपभोिा, सम्बखित 

वबिर्गत शाखा, जनप्रवतवनवधहरुबाट लापरिाही भई ठूला र्ोजना तथा कार्यिम समर्मै कार्यसम्पन्न 

नहुनु र अखन्तम र्ौमावसक वतर मात्र भुिानीमा केखन्द्रत हुनु ।  

 एक पटक गररसकेका कार्यिमहरुको पुनरािलोकन नहुनु । 

 लागत इखस्टमेटविना र्ोजनाको रकम विवनर्ोजन तथा कार्ायन्वर्न हुनु ।  

 सामावजक पररिेशमा अव्यि रहेको नकारात्मक सोर्को कारण लक्ष्यको ठुलो दार्रासम्म नपुगीकनै 

साना–साना वििादमा अखल्झने बानीले पवन कार्य अगावड नबढ्नु 

 बढ्दो जनसङ्ख्याको असीवमत आकाङ्क्षा ।  

 संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने ससतय र्ोजना तथा कार्यिमहरु समर्मै प्राप्त नहुने र समर्मै वनकासा 

नआउाँदा कार्ायन्वर्नमा समस्या आई बेरुजुमा बृखद्ध हुनु ।  

 नगरमा कार्यिम साझेदारी गने गैर सरकारी संस्थाहरुले समर्मै बजेट र कार्यर्ोजना पेश नगदाय बजेट 

प्रभावित हुनु ।  

 संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने राजश्व बााँडफााँड िापतको रकम तोवकएको वसमा अनुसार प्राप्त नहुाँदा 

भुिानीमा समस्या आउनु ।  

 प्रदेश सरकारसाँग संिैधावनक के्षत्रावधकार, विकास र्ोजना, बजेट पररर्ालनमा समन्वर्को कमी हुनु ।  

 साियजवनक सम्पती व्यिस्थापन प्रणाली PAMS मा समू्पणय कमयर्ारी र जनप्रवतवनवधजू्यहरुको वििरण 

अवनिार्य दताय गनुयपने भएकोले  हाल सम्म केही कमयर्ारी र जनप्रवतवनवधजू्यहरुको पान नम्बर, संकेत 

नम्बर, बाबुको नाम, बाजेको नाम प्राप्त नहुदााँ काम गनुय कवठनाई । 
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 साियजवनक सम्पती व्यिस्थापन प्रणाली PAMS मा केही मलेप फारमहरु अपूणय अिस्थामा रहेकोले 

अस्पष्टता  जसै्त खर्य वनकासी र हस्तान्तरणा फारममा सामान बुझे्न व्यिीको वििरण नहुनु ।  

लनष्कर्ि\सुझाविः  
 नगरपावलकाको िावियक कार्यिम संर्ालन तथा भािी र्ोजना र विकासका लावग वदघय कावलन सोर् 

सवहतको आिवधक र्ोजना, के्षत्रगत र्ोजना वनमायण गरर कार्ायन्वर्न गने । 

 विद्रु्वतर् शासन प्रणालीको विकासका लावग सबै िडा कार्ायलर्,स्वास्थ्य संस्था र विद्यालर्हरुमासहज 

विद्रु्त आपुवतय र इन्टरनेट सेिा गुणस्तररर् बनाउनु पने । साथै सूर्ना प्रभािलाई अध्यािवधक बनाउन 

िेि साइटलाई Update गने । 

 जनप्रवतवनवधहरु र कमयर्ारीहरुको क्षमता विकास गरर सेिा प्रिाहलाई थप प्रभािकारी बनाउने । 

 विवभन्न शाखा र िडा कार्ायलर्हरु बीर् आपवस समन्वर् गरर कार्यिम संर्ालन गने । 

 आवथयक अखिर्ारिाला व्यखिको जानकारी वबना पट्के खररद गदाय आवथयक कार्यविवध तथा वित्तीर् 

उत्तरदावर्त्व ऐन २०७६ र साियजवनक खररद ऐन २०६३ अनुसार गने । 

 साियजवनक सिारी साधनहरुको वमतव्यर्ी र कार्ायलर् प्रर्ोजन मात्र प्रर्ोग गने ।  

 साना तथा टुिे र्ोजनाको सट्टा ठूला र्ोजना वनमायण गने 

 पररपत्रहरुको जिाफ समर्मै वदने । 

 भौवतक पूिायधार तफय का र्ोजनाहरुको सम्झौता, कार्ायन्वर्न, अनुगमनमा उपभोिा, सम्बखित 

वबिर्गत शाखा, जनप्रवतवनवधहरले समर्मै गने गराउने । 

 नगरका समु्पणय कार्यिमहरुको प्रगवत सवमक्षा सवहत अवभलेखलाई प्रभािकारी बनाउने । 

 लागत इखस्टमेटसवहत र्ोजनाको रकम विवनर्ोजन तथा कार्ायन्वर्न गने।  

 साियजवनक सम्पती व्यिस्थापन प्रणाली PAMS मा समू्पणय कमयर्ारी र जनप्रवतवनवधजू्यहरुको वििरण 

अवनिार्य दताय गनुयपने । 
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