
 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्ाािर् 

सुरे्खत 

आ.ब. २०७७/०७८ को वार्षाक सलिक्षा कार्ाक्रि 

२०७८ श्रावण २९ र ३० 

िा र्वलिन्द्न शार्खाहरु र वडा कार्ाािर्बाट पेश 
िएका प्रततवेदनको आधारिा तर्ार गररएको 

एकककृत प्रततवेदन 

 

 

  

 

वीरेन्द्रनगर नगरकार्ापालिकाको कार्ाािर् 
र्ोजना तथा वातावरण शार्खा 



  

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्ाािर् 

 सरेु्खत 

आ.ब. २०७७/०७८ को वार्षाक सलिक्षा कार्ाक्रि 

२०७८ श्रावण २९-३० 
िा र्वलिन्द्न शार्खाहरु र वडा कार्ाािर्बाट पेश िएका 
प्रततवेदनको आधारिा तर्ार गररएको एकककृत प्रततवेदन 

१. वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको पररचय 

१.१ नगरको सामान्द्य जानकारी 

वीरेन्द्रनगर: एक झिक 

cjl:yltM cIff+z @*)#)Ú @@ÚÚ b]lv @*)$)Ú $%ÚÚ 

  b]zfGt/ *!)#@Ú %ÚÚb]lv *!)$)Ú $%ÚÚ 
IF]qkmn / hg;+Vof ljj/0f -/fli6«o hgu0fgf @)^* cg';f/_M 

hg;+Vof M १००४५८  साक्षरता दरः ८०.१९ प्रततशत 

jL/]Gb|gu/ gu/kflnsfsf] If]qkmnM @$%=*% ju{ ls=dL= ;'v]{t pkTosf M ** ju{ ls=dL= 

j8f ;+Vof !^ 

!=!=! gfdfs/0f 

s0f{fnL k|b]zsf] /fhwfgLsf ?kdf /x]sf] o; jL/]Gb|gu/ gu/kflnsfsf] :yfkgf lj=;+= @)## ;fndf 

;'v]{t pkTosf leq kg]{ s6s'jf, uf]7Lsf+8f / ha'{6f ufFp k~rfot leq kg]{ s]xL efunfO{ ldnfP/ 



jL/]Gb|gu/ gu/ k~rfotsf ePsf] lyof] . jL/]Gb|gu/ gu/kflnsdf a;f]af;sf] k|f/De @)@# 

;fnaf6 ePsf] kfOG5 . o; eGbf cufl8 gu/kflnsfsf] d}bfgL efu -pkTosf If]qdf_ cf}nf] nfUg] 

x'Fbf lhNnf ;b/d'sfd u9L uf=lj=;= df /x]sf] / pkTosfdf kmf6km'6 ?kdf yf? / /fhL ;d'bfosf] 

a;f]af; /x]sf] lyof] . cf}nf] pGd'ng eP kZrft\ pkTosfdf a;f]af; ug{ yflnof] / ;a} ;/sf/L 

sfof{nox?nfO{ :yfgfGt/0f u/L ;b/d'sfd tf]lsof] . jL/]Gb|gu/ gu/kflnsfdf cf}nf] pGd'ng 

kZrft\ ;'v]{t lhNnfsf ljs6 kxf8L If]q nufot b}n]v lhNnf / s0ff{n k|b]zsf ljleGg lhNnfaf6 

a;fO{ ;/L :yfoL a;f]af; ub}{ cfPsf JolQmx?sf] afx'Notf kfOG5 . ljleGg :yfgaf6 a;fO{ ;/L 

cfPsfn] oxfFsf] rfnrng /Lltlylt / ;F:s[ltdf ;d]t ljljwtf kfO{G5 . 

!=!=@ P]ltxfl;s k[i7e"dL 

klxn] rf}xfgrf}/ / @)@( ;fnkl5 jL/]Gb|gu/sf] gfdn] kl/lrt of] gu/kflnsf g]kfnsf u'?of]hgf ePsf 

gu/kflnsf dWo]sf] Ps xf] . jL/]Gb|gu/ gu/kflnsfdf lj=;+= @)@@ df ljdfg:yn :yfkgf eO{ lgoldt 

p8fg / lj=;+= @)#* df /Tg/fhdfu{ ;8s lgdf{0f sfo{ ;DkGg eO{ lgoldt ?kdf ;8s oftfoft ;]jf 

z'? eP kZrft\ jL/]Gb|gu/ s0ff{nL k|b]zsf lhNnfx?sf] k|j]zåf/sf ?kdf :yflkt ePsf] 5 . s0ff{nL 

k|b]zdf pkef]u x'g] ;Dk"0f{ ;fdu|L jL/]Gb|gu/af6 hfg] x'Fbf of] klZrd g]kfn s} k|d'v Jofkfl/s Pj+ 

z}lIfs ko{6lso s]Gb|?kdf /x]sf] 5 . o;sf] k"j{af6 e]/L gbL / klZrdaf6 s0ff{nL gbL au]sf]n] ¥ofkm\6Lª\ 

u/L cfgGb lng cfpg] ko{6sx?sf nflu ;d]t of] cfsif{s :ynsf] ?kdf kl/lrt 5 .  

gu/kflnsfsf] pQ/df dxfef/t kj{tsf] /fgLdQf, /ftfgfª\\nf / blIf0fdf r'/] kxf8sf] x/]{, b]p/fnLsf 

dgf]/d kxf8åf/f 3]l/Psf] srf}/f cfsf/df blIf0f tkm{ 9lNsPsf] ;fgf] pko'Qm df};d ePsf] ;'Gb/ 

pkTosf xf] . k]l/; h:tf] ;'Gb/ zx/sf] ?kdf ljsf; ug]{ nIo lnO{ agfOPsf] jL/]Gb|gu/sf] u'?of]hgfnfO{ 

d"t{?k lbg jL/]Gb|gu/sf ljleGg If]qdf cfjZos hUuf clwu|x0f ul/Psf] 5 . olt v]/ jL/]Gb|gu/sf ! 

b]lv !@ j8fsf] ;8s u'?of]hgf sfof{Gjogdf cfO/x]sf 5 . o; If]qdf k|b]zsf] dfu ub{} ePsf] 

cfGbf]ngsf] pknAwL / cfGbf]ngdf zfxbt k|fKt zlxbsf] ;kgfnfO{ jL/]Gb|gu/sf] kl/sNkgf (Vision) 

æz}lIfs, k|zf;lgs, ko{6sLo zx/, :jR5, :j:y, ;d'Ggt jL/]Gb|gu/Æ ;fsf/ agfpg] lbzfdf gu/kflnsf 

h'6]sf] 5 . P]ltxfl;s k[i7e"ldsf] cWoog ubf{ jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf gfdfs/0f :j=/fhf lj/]Gb| ;Fu 

hf]l8Psf] b]lvG5 .  

j8fut 3/kl/jf/ ;+Vof tyf lnËsf] cfwf/df hg;+Vofsf] ljj/0f 

j8f 

g+= 

kl/jf/ ;+Vof 

cS;/ a;f]jf; ug]{ hg;+Vof 
n}+lus 

cg'kft 

cf}ift kl/jf/ 

cfsf/ 

If]qkmn 

-ju{ ls=ld_ 

hg3gTj 

-k|lt ju{ ls=ld_ k'?if dlxnf hDdf 

1 2,124 4,144 4,523 8,667 91.62 4.08 6.1 1421 

2 2,126 4,297 4,652 8,949 92.37 4.21 29.2 306 

3 3,426 7,232 6,771 14,003 106.81 4.09 6.62 2115 

4 2,027 4,109 4,021 8,130 102.19 4.01 7.1 1145 



j8f 

g+= 

kl/jf/ ;+Vof 

cS;/ a;f]jf; ug]{ hg;+Vof 
n}+lus 

cg'kft 

cf}ift kl/jf/ 

cfsf/ 

If]qkmn 

-ju{ ls=ld_ 

hg3gTj 

-k|lt ju{ ls=ld_ k'?if dlxnf hDdf 

5 1,165 2,385 2,526 4,911 94.42 4.22 5.8 847 

6 2731 3,711 3,734 7,445 99.38 2.73 0.6 12408 

7 1,344 2,714 2,889 5,603 93.94 4.17 5.2 1078 

8 1,760 3,021 2,961 5,982 102.03 3.40 1.4 4273 

9 2,099 4,246 4,429 8,675 95.87 4.13 28.82 301 

10 2,724 5,307 5,918 11,225 89.68 4.12 17 660 

11 2,217 3,871 4,314 8,185 89.73 3.69 26.7 307 

12 2,804 5,317 6,058 11,375 87.77 4.06 8.82 1290 

13 1,215 2,784 2,811 5,595 99.04 4.60 25.9 216 

14 660 1,411 1,490 2,901 94.70 4.40 28.96 100 

15 356 860 840 1,700 102.38 4.78 24.61 69 

16 438 1,003 1,067 2,070 94.00 4.73 22.23 93 

hDdf 29,216 56,392 58,994 115,451 95.59 3.95 245.06 471 

;|f]tM gu/ k|f]kmfOn, @)&% 

१.१.३  आ.व.०७७।७८ को प्रमखु नीततहरु 

सोंच 
शैक्षक्षक, प्रशासतनक र पययटकीय शहर 
स्वच्छ, स्वस्थ, समुन्द्नत वीरेन्द्रनगर । 

  िक्ष्र् 

वीरेन्द्रनगरिाई आर्थयक रुपिे सम्पन्द्न, भौततक रुपिे योजनावद्ध शहरी सुववधायुक्त, िैर्गक रुपमा 
महहिा मैत्री, सामाजजक रुपिे समावेश, सहभार्गतात्मक, वातावरणीय रुपिे स्वच्छ, सफा तथा 
व्यवस्थापकीय रुपिे सुव्यवजस्थत शैक्षक्षक, प्रशासतनक र पययटकीय शहरको रुपमा तनमायण गदै 
कणायिी प्रदेशको राजधानीका रुपमा ववकास गने । 
 

 



नगरपालिकाका प्रमखु नीतत 

१. पवूायधारहरूको ववकास तथा ववस्तारबाट सेवा, सवुवधा र बजारमा पहुुँच र उपयोग वदृ्र्ध गने . 

२. स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा सहज पहुँचमा वदृ्र्ध गने  
३. कृवि तथा पशपुािन पेशा व्यवसातयक रोजगारमिूक तफय  उन्द्मखु गने 

४. पययटकीय पवूायधारको िगत तयार एव ंपवूायधारमा स्तरवदृ्र्ध भएको हुनेछ । 
५. उद्योग तथा व्यवसायको लसजयना, वदृ्र्ध र ववस्तार गने 

६. लशक्षा तथा खेिकुद सवयसिुभ, गणुस्तरीय, व्यवसातयक र समावेशी गराउन योजना वद्ध ववकासको शरुुवात 
गने 

७. छोरी हुनमुा गवयको नगर बनाउने ।  
८. स्थानीय िोक, किाससं्कृतत र साहहत्यको सरंक्षण र सम्वद्र्धनका िार्ग योजना गरीएको . 
९. स्वास््य सेवावाट प्राप्त हुने आधारभतू सेवाको गणुस्तरमा स्तर वदृ्र्ध र सिुभता भएको हुनेछ ।  
१०. ववधुततय शसुासनको प्रयोग गने ।  
११. ववपद जन्द्य जोखखम न्द्यतूनकणका िार्ग योजना र कोि तनमायण 

१२. उद्यम व्यवसाय ववकासमा महहिाहरुको अथयपणुय सहभार्गता, 
१३. फोहर व्यवस्थापनमा वजै्ञातनक व्यवस्थापन, 

१४. प्रदेश सरकारका नीतत तथा काययक्रमसगं सहकायय गरी ववलभन्द्न योजना तथा काययक्रम सचंािन गने । 
२. संगठन तथा जनशजक्त 

क) नगर काययपालिकाको कायायिय  

 

प्राववर्धक तफय कुि जम्मा
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ख) सेवा प्रवाह (वडा कार्ाािर्)  

वडा सेवाको कककसम  
कैकियत 

एकककृत सम्पकि कर नागररकता घटना दताा खररद कवकि अन्य कसिाररस 
1 २२५९ १७३ ९४७ २६३ ११६०२   
2 २४०६ ३०५ १६१९ ६९६ ३५५८  

3 ९०३९ १५४ ७६४ १८६१ ४४७०  

4 २७५० ३४९ ५४४ १५२ ३८६८  

5 ७१५ ६७ ५०० २३ १८४६  

6 १०७ २३८ २६८ ६३ २१७८  

7 १७२० २२० ३४० ९७ ४१४  

8 १५९७ १२६ २९० ९३ १७८१  

9 ३२३३ २६५ ५९४ १९३ ३९९३  

10 ३४२२ ३१२ ५२४ १४५१ ५५७९  

11 २७९९ २३८ ५२९ ० ३७४१  

१२ ३१२१ ४०३ ६५५ २९७ ४०७०  

13 ९०४ ३०९ ५६५ ० १२७४  

14 ३४० ८३ २३० ५१ ५००  

15 २३३ ४९ १५४ ० २८१  

16 ३८४ २८ ९५ १३ ७४०  

 

३) वार्षाक आम्दानी र्खचाको र्ववरण 

क_ २०७७-७८ को एकककृत आर् र्ववरण 

क्र*स राजश्व 
संकेत 

आर् लशषाक २०७६/०७७को 
प्रस्तार्वत 

२०७६/०७७को 
र्थाथा 

२०७७/०७८ 
अनिुातनत 

२०७७-७८ 
सम्िको जम्िा 

१ ११३१३ सम्पत्ती कर ७५००००० ११३२५६६८।०५ १००००००० १२५४५७८५.०० 
२ ११३१४ भुलम/मािपोत ७५१२०० ३०८९२०४ ५०००००० ५२७०५६४.७८ 
३ ११३२१ घर वहािकर ३००००००० १४३६१६५९ २५०००००० १९४८८१४८.९० 
४ ११३२२ दमकि - ३४६०३० - ४३५६००.०० 
५ ११४७२ ववज्ञापन कर - - १०००५००.०० २००१००.०० 
६ ११६९१ अन्द्य कर ६००००० २१३९२६९ ८००००० २३०५८३५.६४ 



७ ११४७३ अन्द्य मनोरन्द्जन कर - ९४४००    

८ ११६१३ ब्वसाय रजजष्टेशन ५००००० २६८६८३७ ५००००० २७६९६१६.०० 
९ ११६३१ कृवि तथा पशुजन्द्य 

वस्तुको व्यवसातयक 
कारोवारमा िाग्ने कर 

४०००० ८३२५     

१० १४१७७ घर जग्गा रजजष्टेशन ३००००००० ५३७४७५ २००००००० ८७०७२११९.०० 
११ १४२१२ सरकारी सम्पत्तीको 

ववक्रीवाट प्राप्त 

- ७४०     

१२ १४२२१ न्द्यातयक दस्तुर     १०००० १२६६.०० 
 

१३ 
१४२२३ लशक्षा क्षेत्रको आम्दानी ४७५००० ३८४३०० ४५०००० ११२३०५०.०० 

१४ १४२२४ पररक्षा शुल्क १५००० ६७००० १५००० ७२८००.०० 
 

१५ 
१४२४६ नीजजधारा वाफतको 

शुल्क 

  २२४२५   ७४२७५.०० 

 

१६ 
 

१४२२९ अन्द्य प्रशासतनक 
सेवाशुल्क 

४५०००० ९०३३६ १५०००० ३६०१२१.२७ 

१७   ढुङ्गा र्गहट वािुवा 
वाफत 

८००००००   १००००००० - 

 

१८ 
१४२४३ लसफाररस दस्तुर २००००००० १४६२९८२०।३८ १००००००० १६०९५९३८.३१ 

१९ १४२२४ व्यजक्तगत घटना दताय 
दस्तुर 

३५०००० १८३५९५ २००००० ४५५२३२.०० 

 

२० 
१४२४५ नाता प्रमाखणत दस्तुर १५०००० १९२४७५ १५०००० ३२३७९४.०० 

२१ १४२४९ अन्द्य दस्तुर ४००००० १४२७६०९ ४००००० १४९५९१६.३२ 
२२ १४३११ न्द्यायीक दण्ड जररवाना     ५०००० २१५००.०० 
२३ १४३१२ प्रशजसतनक दण्ड 

जररवाना र जफत 

७५००० ७३४००० ७५००० ८४८०००.०० 
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र्ख) आ.व.:२०७७/७८   चाि ुर प जंीगत र्खचा र्ववरण 

 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सरेु्खत  

  

 आ.व. २०७७/०७८ को ववत्तिर् प्रगलत प्रलतवेदन रु हजारमा 

लस.नं. बजेट उपत्तिर्यक नं 

चाि ुतर्य  प ंजीगत तर्य  और्त 
र्खचय 

प्रलतित बजेट र्खचय  
र्खचय 
प्रलतित बजेट र्खचय  

र्खचय 
प्रलतित 

1 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका (कोरोना 
संक्रमण तथा रोकथाम लनर्न्द्रण र 

उपचार कोर्मा कोर् बाहेकको र्खचय 
रु १,६४,७०,२९४/०० समेत ) 430181 352813 82.01 387619 222012 57.27 69.64 

2 वीरेन्द्रनगर नगरपालिका त्तिक्षा  12762 12760 99.98 5725 5444 98.58 99.28 

3 वीरेन्द्रनगर नगरपालिका स्वास््र्  12000 9925 82.71 2000 499 24.97 53.84 

4 वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कृवर् 47102 2870 60.94 4690 3964 84.52 72.73 

5 

संत्तिर् सरकारबाट हस्तान्द्तररत 
कार्यक्रम (कोरोना संक्रमण तथा 
रोकथाम लनर्न्द्रण र उपचार कोर्मा 
कोर् वाहेकको र्खचय रु 
२५५००००/ समेत ) 472597 431125 91.12 97701 85908 87.93 89.525 

6 

प्रदेि सरकारबाट हस्तान्द्तररत 
कार्यक्रम िितय,समप रक र वविेर् 

अनदुानका कार्यक्रमहरु 2000 2000 100 

10990

0 74840 68.09 84.045 

7 

कोलिड (प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् 
तर्य ) 18319 १६०४५ 87.59       87.59 



8 सडक बोडय       3249 3047 93.79 93.79 

9 वातावरण लबिाग िण्टािर पाकय        4772 4772 100 100 

10 

सरस्वती आ.लब रागसपाइिा रकम 
वर्ताय िै ववववध र्खचय र्खातमा जम्मा       1552 1552 100 100 

11 कोलिड १९ लबमा िकु्तानी  800 800 100       100 

12 कृवर् के्षर ववकास कार्यक्रम 550 550 100       100 

13 

र्लुनिरे् नेपाि (वकिोर वकिोरी 
सम्बन्द्धी तालिमा 266 266 100       100 

14 मानलसक स्वास््र् परामिय केन्द्र 900 900 100       100 

15 सामात्तजक सरुक्षा तथा संरक्षण 243521 223311 91.70       91.7 

16 

एवककृत स्वास््र् प वायधार ववकास 
कार्यक्रम-िाटीकोइिी प्रा.स्वा.के.िाई 
१५ िैर्ा अस्पतािमा स्तरोन्नलत गनय 
िवन लनमायण       10000 940 9.4 9.4 

17 

सामात्तजक ववकास कार्यक्रम संत्तिर् 
सरकार-सहार्क सामाग्री उत्पादन 
तथा ववतरण (अपाङ्ग सित्तक्तकरण 
केन्द्र, सरेु्खत),प्रिात्तन्द्त वदृ्धाश्रम, सरेु्खत 700 700 100.00 3700 3636 98.27 99.135 

18 

प्रिासकीर् िवन प वायधार ववकास 
कार्यक्रम       1800 0 0.00 0 

19 

स्थानीर् प वायधार ववकास साझेदारी 
कार्यक्रम       12900 11621 90.09 90.09 

20 गररव संग वविेश्वर कार्यक्रम 546 505 92.49       92.49 

21 

सामात्तजक लबकाि मन्द्रािर्- मगर 
सांस्कृलतक संग्रहािर् िवन लनमायण 

सरेु्खत,वीरेन्द्रनगरमा अत्तससजन प्िाण्ट 
स्थापनाको िालग सामाग्री र्खररद,-त्तिव 
मावव ववनपा वडा न ११को 
रे्खिमैदान, सरेु्खत समेतको       12500 11926 95.41 95.41 

22 

मखु्र्मन्द्री रोजगार उद्यमत्तििता तथा 
आर्आजयन कार्यक्रम ववलिन्न र्ोजना       107026 85658 80.03 80.03 



23 

उद्योग पर्यटन वन तथा बाताबरण 
मन्द्रािर्-पेमा साङ्गे छोलिंग गमु्बा 
लनमायण सरेु्खत,ठिन्द्िे ताके्तन गमु्बा, 
वी.न.पा.,िण्टािरमा नर्ााँ िडी 
जडान,अर्गर्ायलनक पेत्तस्टसाइड/ जैववक 
मिर्खाद उत्पादन उद्योग,िावटकोइिी 
त्तिव मत्तन्द्दर प वायधार लनमायण,जिेश्वर 
धाम मत्तन्द्दर प वायधार लनमायण,र्ार्र 
वात्तचङ भ्र् ुटावर लनमायण,लसिाई कटाई 
गामेन्द्ट उद्योग     

  34200 26792 78.34 78.34 

24 

आन्द्तररक मालमिा तथा काननु 
मन्द्रािर्--ववपद् पीलडतको 
पनु:स्थापना कार्यक्रम 22900 20900 91.27       91.27 

25 

कणायिी प्रदेि र्ोजना आर्ोग-
बहकेु्षरीर् पोर्ण कार्यक्रम 350 291 83.14       83.14 

26 

िलुम व्र्वस्था कृवर् तथा सहकारी 
मन्द्रािर्-छाडा पि ुलनर्न्द्रण गरर 

जैववक मि र लबर्ादी मि उत्पादन 
कार्यक्रम लनरन्द्तरता,अलनवार्य न्द्र् नतम 
आर् आजयन कार्यक्रम पाईिवटङ्ग 0 0   5000 4875 97.50 97.5 

27 

सामात्तजक ववकास मन्द्रािर्- कोलिड-
१९ संक्रलमतको िाि ब्र्वस्थापन 

र्खचय,कोलिड-१९ आइसोिेसन 
अस्पताि सञ्चािन तथा ब्र्वस्थापन 
र्खचय,बैक र्खाता छोरीको सरुक्षा जीवन 
िरीको (छोरी सरुक्षा कार्यक्रम) 3000 3000 100.00 0 0 0.00 100 

जम्मा 
126849

4 1078761 91.94 

80433

4 547486 79.01 85.475 

 

 

 

 

 

 

 

 



ग वीरेन्द्रनगरका वडाहरुको आर् श्रोतको अवस्था (वडा कार्ाािर्को प्रस्तुततका आधारिा) 
 वडा नं. आर् श्रोतको प्रकार कैकिर्त 

 

 

एकककृत 
सम्पर्िकर 

व्र्वसार्कर घरवहाि कर  िोहरिैिा 
व्र्.शुल्क 

अन्द्र् आन्द्तररक 
आर् 
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४_ आर्ोजना तथा कार्यक्रमको के्षरगत प्रगलत 

क) नगर स्तरीर् र्ोजना तथा  कार्ाक्रिको एकककृत क्षेत्रगत उपिब्धीहरु 

एकककृत के्षत्रगत योजना तथा कायािम 

आ.व. ०७७/०७८ 

सामाकजक कवकास तिा  

ि.स.ं कायािम / आयोजनाको नाम 
आ.व. ०७७/७८ 

को अनुमान 

कृयाकला

प सखं्या 

भौकतक 

लक्ष्य 

भौकतक 

प्रगकत 
एकाइ जम्मा खर्ा 

गुणात्मक प्रगती 

प्रकतशत 

सम्बकन्ित 

शाखा 

                
विविय  भौविक 
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३ 
 िडा नं १५ र १६ मा 

विद्य विकरण क्रमागि १००००००० १ १ १ का ० ० ० 
पिुायर्ार 

४ 
वसवभल इवन्त्जवनयररङ्ग ल्याब 

संचालन चालु ८००००० १ १ १ 
का 

५०९००० ६४ ० 
पिुायर्ार 

५ 
खानेपानी संरचना वनमायण िथा 

ममयि सिकायय २५००००० ७८ ७८ ७८ 
का 

२२९८००० ९२ १०० 
पिुायर्ार 

६ 
दाि संस्कार स्थल वनमायण िथा 

व्यिस्थापन सिकायय  ५००००० १ १ ० 
का 

० ० ० 
पिुायर्ार 

७ 
िैकवल्पक बसपाकय  र अटो 

वभलेजको सम्भाव्यिा अध्ययन १०००००० १ १ ० 
का 

० ० ० 

योजना र 

पिुायर्ार 

८ 
िैकवल्पक सिायक राजमागयको 

सम्भाव्यिा अध्ययन १५००००० १ १ ० 
का 

० ० ० 

योजना र 

पिुायर्ार 

९ 
खोलानाला र सडकको 

के्षरावर्कार नकसांकन 
१०००००० 

१ १ ० 
का 

० ० ० 

योजना र 

पिुायर्ार 

१० 

विवभन्त्न सडक िथा प िायर्ार 

ममयि (रोलर र सामग्री खररद 

समेि) ५०००००० २ २ २ 

का 

३९६९००० ७९ १०० 

पिुायर्ार 

नगरतिा को जम्मा ४८८४६९४९ ९५ ९५ ९१ का १२२८८३२५ 
२७ 

३३   

  वडा तिा को जम्मा  ९२९०६००० 
 १४९ १४९ १६६ 

योजना ५९५३४००० 
 ९० ६४ 

िडा 

कायायलय  

  कूल जम्मा  
१४१७५२९४

९  २४४  २४४  २५७ 
 योजना 

७१८२२३२५

  ५८.५ ६२ 
  

वातावरण कवपद तिा    
      

    
    

  

१ विपद  व्यिस्थापन  
५०००००० ६ ६ ५ का ४०१७००१ ८० ८३ 

योजना 

िािािरण 

२ 

िरीयाली प्रियद्धन र काूँके्रवबिार 

वचवडयाखाना पाकय  विकास 

सिकायय ५००००० १ १ १ का ५००००० १०० १०० 

योजना 

िािािरण 

३ 
नगर सरसफाई प्रियद्धन  िथा 

सिकायय १०००००० २ २ १ का ८००००० ८० ५० 

योजना 

िािािरण 

४ 

ििरी सौन्त्दयय काययक्रम, पाकय , 

फुटपाथ, छाडा पिु, ट्राफीक 

व्यिस्थापन  १५००००० ४ ४ ४ का ८९६०२२ ६० १०० 

योजना 

िािािरण 

६ ल्याडवफल्ड साइट वनमायण ४०००००० १ १ १ का १०२७००० २६ २५ पिुायर्ार 



नगरतिा  जम्मा १२०००००० 
१४ १४ १२ का 

७२४००२३ 
६९ ७२ नगरपावलका 

  वडा तिा को जम्मा  ११५०५००० 
४१ ४० ४१ 

का ७६२६००० 
९१.३  ६६.२ 

 िडा 

कायायलय 

  कूल जम्मा  २३५०५००० 
 ५५ ५४ ५३ 

  
१४८६६०२३

  

८१.१

५ ६९.१ 
  

आकथाक कवकास तिा    
      

    
    

  

१ नगर कृवष प्रियद्धन  ९४००००० ३८ ३८ ३७ का ७५७९९१० ८१ ९७ कृवष 

२ पि ुसेिा प्रियद्धन  ५०००००० ३५ ३५ ३३ का ४६५०००० ९३ ९४ पि ुसेिा 

३ मविला स्िरोजगार काययक्रम 
७५००००० १२ १२ १२ का ७३००००० ९७ १०० 

समाज 

कल्याण 

४ सिकारी प्रियद्धन 
५००००० ४ ४ ४ का ४७५००० ९५ १०० 

समाज 

कल्याण 

५ पययटन पियद्धन काययक्रम 
५००००० १ १ १  का ४९२००० ९८ १०० 

योजना 

िािािरण 

६ िरेि ुउद्योग प्रबधयन १०००००० २ २ २ का ८७७१६५ ८८ १०० घरेल ु

नगरतिा को जम्मा २३९००००० 
९२ ९२ ८९  का २१३७४०७५ ९२ ९९ 

  

  वडातिा को जम्मा  २०८१०००० 
 ६७ ६७ ८६ का १४०४५००० 

 ८३.५

८ ६७.४ 
िडा कायायल  

  कूल जम्मा  ४४७१०००० 
 १५९ १५९ १७५   

२२४१९०७५

  

 ८७.७

९  ८३.२ 
  

ससं्थागत कवकास सेवा प्रवाह र 

सशुासन तिा  
  

        
  

    
  

१ 
 नगर के्षरवभर वस.वस. कयामरा 

विस्िार १२००००० १ १ १ का ५४२००० ४५ १०० 
प्रिासन 

२ 
एवककृि सफ्टिेयर खररद िथा 

स चना प्रविर्ी व्यिस्थापन ५०००००० २ २ १ का २७८९००० ५६ ५० 
प्रिासन 

३ 
सिुासन प्रियद्धन (संचार के्षर 

प्रोत्सािन िथा पियर्यन) २०००००० ३ ३ ३ का ९००००० ४५ १०० 
प्रिासन 

४ वदिस पिय उत्सि समारोि  ५००००० १ १ १ का ६०००० १२ १०० प्रिासन 

५ ऋण सािा वफिाय 
७५००००० २ २ २ का ७५००००० १०० १०० 

आवथयक 

प्रिासन 

६ कायायलय व्यिस्थापन सरु्ार १०००००० १ १ १ का १०००००० १०० १०० प्रिासन 

७ राजस्ि संकलन सरु्ार काययक्रम ५००००० १ १ ० का ० ० ० राजश्व 

८ मेवट्रक घर नम्िर काययक्रम ५००००० १ १ ० का ० ० ० पिुायर्ार 

९ डकमी वसकवमय िावलम ५००००० १ १ ० का ० ० ० पिुायर्ार 

१० बजार व्यिस्थापन िथा वनयमन 
५००००० २ २ २ का १३००२२ २६ १०० 

योजना 

िािािरण 



११  भैपरी आउने प ूँवजगि 
१२१००००० ७८ ७८ ७८ का ११७५०००० ९७ १०० 

योजना/ 

प िायर्ार 

१२ 
न्त्यावयक के्षर सरु्ार काययक्रम 

(कान न छारिवृि समेि) चाल  १५००००० २ २ १ का २२५००० १५ ५० 
न्त्यावयक 

नगरतिा को जम्मा ३२८००००० 
९५ ९५ ९० का २४८९६०२२ ४१ ६७ 

  

  वडातिा को जम्मा  २८७०३००० 
 ६७ ६७ ८६ का 

२५५५१००० 
 ९५.५ ८९ 

 िडा 

कायायलय 

  कूल जम्मा  ६१५०३००० 
 १६२ १६२ १७६ का ५०४४७०२२ 

६८.२

५ ७८ 
  

नगरतिा को कूल जम्मा 
२०३०४६९४

९ 
४२५ ४४१ ४१८ का 

१३२४५६०२

५ 
६० ६९   

  वडातिा को कूल जम्मा  
१९१०००००

० 
५५८ ५५८ ५८७ का १३३६९८०० ८९.४ ७१.३२   

  

के्षत्रगत रुपमा वडा तथा 

नगरतिा  कवकनयोजन गररएको 

कूल बजेट 

३९४०४६९४

९ ९८३ ९९९ १००५ का 

१४५८२५८२

५ ७४.७ ७०.१६ 

  

 

र्ख . शार्खागत कार्ाक्रिको प्रगतत 

कृर्ष र्वकास शार्खा 

क्र 
स 

कार्ाक्रि िक्ष्र्  ईकाइ 
    िौततक प्रगती   आर्थाक प्रगती प्रगती 

प्रतीशत 

वजेट श्रोत  

  सम्पन्द्न बजेट खचय   

१ बािी ववकास काययक्रम 
             नगरपालिका  

१. क्षमता ववकास तथा वीउ उत्पादक समुह 

सहकारीिाई तालिम 
२ पटक 

 रकमान्द्तर 
गररएको  ० 

१७०००० ० ० 
नगरपालिका  

२. 50% अनदुानमा खाद्यन्द्न उन्द्नत तथा मुि 

वीउ ववतरण 
२ पटक 

 धान र गहुको 
ववउ ववतरण १ २००००० २००००० १०० 

नगरपालिका  

३. क्षमता ववकास तथा वीउ उत्पादक समुह 

सहकारीिाई तालिम 
२ पटक 

 रकमान्द्तर 
गररएको  ० 

१७०००० ० ० 
नगरपालिका  

४. 50% अनदुानमा खाद्यन्द्न उन्द्नत तथा मुि 

वीउववतरण 
२ पटक 

 धान र गहुको 
ववउ ववतरण १ २००००० २००००० १०० 

नगरपालिका  

५ 

बबउ उत्पादक समुह सहकारीिाई भण्डारण 

भकारी तथा  प्िाजस्टक बोरा ५०% 

अनदुानमा ववतरण  

२ पटक 

  १ १००००० १००००० १०० 

नगरपालिका  

६ 
बोररङ पम्पसेट,  मोटर, लसचाुँर् पार्प र 
पोखरीका िार्ग प्िाजष्िक ववतरण काययक्रम 

१ पटक सम्पन्द्न  १ १०,००,००० १०,००,००० १०० 
नगरपालिका  

७ 
५०% िागत साझेदारी मा पजक्क प्िाजस्टक 

टनेि तनमायण  
८ गोटा 

कृवि ववकास 

तनदेशनािय 

सगुँको  
साझेदारीमा  ८ 

 ५,००,००० 

५,००,००० १०० 

नगरपालिका  

८ 
टनेिका िागी ५०% अनदुानमा प्िाजस्टक 

ववतरण 
४५ गोटा 

  ४५ 
१,५०,००० १,५०,००० १०० 

नगरपालिका  

९ उन्द्नत तरकारी बबउमा ५०% अनदुान ३ पटक   २ १,५०,००० १,५०,००० १००० नगरपालिका  



१० 
कोकोवपट र क्यारेट  ५०% अनदुानमा 
ववतरण 

१ पटक 
  १ 

५०,००० ५०,००० १०० 

११ 

५०% अनदुानमा पावर हटिर लमतन हटिर, 
फिामे हिो ववनोईङ मेलशन(धान बताउने 

मेलशन) बबतरण 

२० गोटा 
  २०  ८,८०,०००  ८,८०,००० १०० 

नगरपालिका  

१२ 
व्यवसातयक कृिकिाई ५०% अनदुानमा 
डडजीटि तराज ुववतरण 

२० गोटा 
  २०  २,००,०००  २,००,००० १०० 

नगरपालिका  

१३ 
अन्द्य समाग्री(स्पेयर ट्याङ्क्रक लसगेचर हेज 

कटर पतुनयङस प्िाजस्टक क्यारेट) 
२ पटक 

  २  ६०,०००  ६०,००० १०० 

नगरपालिका  

१४ 

५०% अनदुानमा पावर हटिर लमतन हटिर, 
फिामे हिो ववनोईङ मेलशन(धान बताउने 

मेलशन) बबतरण 

२० गोटा 
  २०  ८,८०,०००  ८,८०,००० १०० 

नगरपालिका  

१५ 
व्यवसातयक कृिकिाई ५०% अनदुानमा 
डडजीटि तराज ुववतरण 

२० गोटा 
  २०  २,००,०००  २,००,००० १०० 

नगरपालिका  

१६ 
अन्द्य समाग्री(स्पेयर ट्याङ्क्रक लसगेचर हेज 

कटर पतुनयङस प्िाजस्टक क्यारेट) 
२ पटक 

  २  ६०,०००  ६०,००० १०० 

नगरपालिका  

१७ 
क्षमता ववकास काययक्रम तािीम)गोठेमि 

कम्पोस्ट मि तथा जवैवक वविाहद  
१ पटक 

  १ 
८०,००० ८०,००० १०० 

नगरपालिका  

१८ ५०% अनदुानमा जवैवक वविाहद ववतरण १ पटक   १ ५०,००० ५०,००० १०० नगरपालिका  

१९ 
स्थातनय स्तरमा  जवैवक वविाहद उत्पादक 

िाई प्रोत्साहन काययक्रम 
२ पटक 

  २ 
१,००,००० १,००,००० १०० 

नगरपालिका  

२० 
आई पी एम सामाग्री ५०% अनदुानमा 
ववतरण 

१ पटक 
  १ 

५०,००० ५०,००० १०० 

नगरपालिका  

२१ ५०% अनदुानमा जवैवक मि ववतरण १ पटक   १ २,५०,००० २,५०,००० १०० नगरपालिका  

२२ 

आकजस्मक अवस्थामा बालि रोग तथा क्रकरा 
तनयन्द्त्रणका िागी रासायतनक वविाहद 

लभटालमन प्िान्द्ट हमोन क्य ु लियर फेरोमेन 

ट्याप एल्िो स्टीकी ट्याप 

३ पटक 

  ३ 

२,५०,००० 

२,५०,००० १०० 

नगरपालिका  

२३ क्षमता ववकास तािीम २ पटक   २ १,२०,००० १,२०,००० १०० नगरपालिका  

२४ 
किस्टरमा च्याउ प्रबद्यधनको िागी टनेि 

तनमायण  
४ गोटा 

  ४ 
२,५०,००० २,००,००० ८० 

नगरपालिका  

२५ 
उत्पादन सामाग्री( पराि छान्द्ने जािी हजारी 
डल्िा पाने प्िाजस्टक आहद) 

१ पटक 
  २ 

६०,००० ६०,००० १०० 

नगरपालिका  

२६ 
ववधतुतय च्याफ कटर(पराि काट्ने मेलशन) 

ह्याण्ड च्याफ कटर  ५ गोटा 
  ५ 

१,००,००० १,००,००० १०० 

नगरपालिका  

२७ च्याउ बबउ ववतरण ५० प्रततशत अनदुानमा  २ पटक   २ १,००,००० १,००,००० १०० नगरपालिका  

२८ 
किस्टरमा मौरी प्रबद्धनको िागी आधतुनक 

घार र घार सहहत मौरी ववतरण 
४० गोटा 

  ४० 
२,५०,००० २,५०,००० १०० 

नगरपालिका  

२९ 
उत्पादन समाग्री( स्टेन आधार चाका पन्द्जा 
ग्िोभस फलमयक एलसड महदानी  १ पटक 

  १ 
४०,००० ४०,००० १०० 

नगरपालिका  

३० बजारीकरण (ब्रजन्द्डङ) प्याक्रकङ १ पटक   १ ४०,००० ४०,००० १०० नगरपालिका  

३१ 

मागमा आधाररत ५०% सहभार्गतामा 
(तरकारी खेती फिफुि खेती बबउ उत्पादन 

नसयरी स्थापना) 
२ पटक रकमान्द्तर 

गररएको  
  

० ३००००० ० 

नगरपालिका  

३२ ५०% िागत सहभागीतामा नसयरी स्थापना  ३ गोटा   २ ३,००,००० २,००,००० ६६.६ नगरपालिका  



३३ फिफुि बबरुवामा ५०% अनदुान १ पटक 
 रकमान्द्तर गरर 
खचय गररएको  १ 

३,००,००० ०   

नगरपालिका  

३४ 

५०% िागत सहभार्गतामा बगैचा तथा 
नसयरी व्यवस्थापन(मजदरु ज्यािा , घेरबार, 

लसचंाई) 

१ पटक रकमान्द्तर गरर 
खचय गररएको  १ 

५,००,००० 

०   

नगरपालिका  

३५ 
 पवुायधार ववकास( संकिन केन्द्र हाट बजार 
सींचाई कुिो तनमायण आहद)  

७ पटक  
पजक्क टनेि 

तनमायण काययक्रम  ५ 
५,००,००० ३,६७,९१० ७३.५८ 

नगरपालिका  

३६ 
दलित, ववपन्द्न तथा एकि महहिा कृवि 

आयआजयन काययक्रम 
१ १ खचय नभएको  १ 

१,००,०००० ० ० 

नगरपालिका  

३७ काययक्रम सामार्ग्र प्याकेजजङ्क/िोडअनिोड 

तथा ढुवातनमा शत प्रततशत अनदुान 

काययक्रम  

२ पटक  आवश्यकता 
अनसुार  २ 

3,००,००० 

१६६,००० ५५.३३ 

नगरपालिका  

३८ आि ुववउ ढुवातन  १ पटक    १ ५०,००० ५०,०००   
नगरपालिका  

३९ कागतत ववरुवा ववतरण ढुवातन  १ पटक    १ २४,००० २४,०००   
नगरपालिका  

४० जवैवकमि ढुवतन तथा िोड अनिोड  १ पटक    १ ६०,००० ६०,०००   
नगरपालिका  

४१ गहुुँको मिु ववउ ढुवातन काययक्रम  १ पटक    १ ८,००० ८,००० १०० नगरपालिका  

४२ धानको ववउ ढुवातन  १ पटक    १ २४,००० २४,००० १०० नगरपालिका  

४३ 
अनगुमन, मुल्यांकन, बठैक तथा सूचना 
ब्यवस्थापन  

आवश्य
कता 

अनसुार 

पटक-

पटक 

आवश्यकता 
अनसुार खचय 
गरररहेको   

२,००,००० 

२,००,००० १०० 

नगरपालिका  

४४ वीरेन्द्रनगर न पा को कृवि त्याङ्क १ पटक    ० १,००,००० ० ० नगरपालिका  

४५ 

प्रधानमजन्द्त्र कृवि आधतुनक्रककरण 

पररयोजना (साना व्यवसायीक उत्पादन 

केन्द्र (पकेट) ववकास काययक्रम) 

१ 

 पटक   १ २४,००,००० २३,००,००० ९५.८ 

नगरपालिका  

४५ 
फिफुि दशक अन्द्तरगत स्थातनय तहमा 
आुँप ववरुवा रोपण काययक्रम 

१ पटक    १ १०,००,००० ९,९७,०००  ९९.७ 

नगरपालिका  

४७ कृिक दताय व्यवस्थापन काययक्रम १ पटक  

ADS समन्द्वय 

काययक्रम 

खचय 
नभएको  ३,००,००० ० ० 

नगरपालिका  

४८ 
कृवि तथा पशुपछंी त्याङ्क अध्यावर्धक 

काययक्रम 
१ पटक  

ADS समन्द्वय 

काययक्रम 

खचय 
नभएको  १,००,००० ० ० 

नगरपालिका  

४९ 
उन्द्न्द्त ववउ मा मकैको उन्द्नत ववउ ववतरण 

काययक्रम  
१ 

 पटक   १ ५,०८,००० २,०९,००० ४१.१४ 

नगरपालिका  

५० 
ववउ उत्पादक समुह सहकारीिार् क्षमता 
ववकास तालिम  

१ पटक  

५० प्रततशत 

अनदुानमा 
जवैवकमि 

ववतरण काययक्रम   

२ १,७०,००० १५०००० ८८।२३ 

नगरपालिका  

५१ ५० प्रततशत अनदुानमा कृवि चनु ववतरण  १ पटक  

५० प्रततशत 

अनदुानमा 
जवैवकमि 

ववतरण काययक्रम   

१ १,००,००० १,००,००० १०० 

नगरपालिका  

५२ 

ववपन्द्न तथा दलित यवुा िक्षक्षत काययक्रम 

अन्द्तगयत मागमा आधाररत ५० प्रततशत  

िागत सहभार्गताम  तरकारी फिफुि तथा 
ववउ उत्पादन नसयरी तथा टनेि  

१ पटक  

मेशेनरी औजार 
अन्द्तगयत पावर 
हटिर ५० 

प्रततशतमा 
ववतरण काययक्रम  

१ २,५०,००० ० ० 

नगरपालिका  



५३ फिफुि ववरुवामा ५० प्रततशत अनदुान १ पटक 

मेशेनरी औजार 
अन्द्तगयत 

लमतनहटिर 
ववतरण  

१ २,५०,००० २,५०,००० १०० 

नगरपालिका  

५४ 

५० प्रततशत िागतसहभार्गताम वगैचा तथा 
नसयरी व्यवस्थापन घेरवार तथा मजदरु 
ज्यािा   

१ पटक  

९० प्रततशत 

अनदुानमा 
कागततका ववरुवा 
ववतरण काययक्रम  

१ २,५०,००० २,५०,००० १०० 

नगरपालिका  

५५ 

५० प्रततशत िागतसहभार्गताम वगैचा तथा 
नसयरी व्यवस्थापन घेरवार तथा मजदरु 
ज्यािा   

१ पटक 

प्िाजष्िक 

टनेिका िार्ग 

५० प्रततशत 

अनदुानमा 
प्िाजष्टक र 
र्न्द्सेक नेट तथा 
लसुँचार् ड्रम 

ववतरण  

१ २,५०,००० २,५०,००० १०० 

नगरपालिका  

पशु सेवा शार्खा  

क्र.सं. सिाबाट स्वीकृत र्ोजनाको नाि बबर्िर् 
प्रगतत 

िौततक 
प्रगतत 

िािान्न्द्वत बजेट 
श्रोत नाि बजेट िक्ष्र् घरधुरी जनसंख्र्ा 

क पुुँजीगत र्खचाका कार्ाक्रि        

१ पशु नश्ि सुधार कार्ाक्रि          

१.१ 
कृततम गभायधान सेवा सञ्चािनका 
िार्ग आबश्यक सामाग्री खररद 

१०० १ १०० १  - नगर 

१.२ 

िागत सहभार्गतामा 
समूह/सलमतत/फमयिाई बोयर बोका 
बबतरण 

३३० २० ३१५ २० २० - नगर 

२. पशु व्र्बस्थापन कार्ाक्रि            

२.१ 
पशुहरुको पहहचानका िार्ग ट्याग र 
ट्याग मेलसन खररद 

५० १ ५० १ - - नगर 

२.२ 
िागत सहभार्गतामा बाख्राको खोर 
तनमायण/सुधारमा सहयोग 

१०० १० १०० १० १० - नगर 

३. पशु पोषण सुधार कार्ाक्रि            

३.१ 
िागत सहभार्गतामा बवियम घाुँसको बीउ 
बबतरण 

१५० ६ क्वी. १५० ९ ३१६ - नगर 



३.२ 
िागत सहभार्गतामा बिे घाुँसको बीउ 
बबतरण 

१०० १० हे. १०० १० १९३ - नगर 

४ पशु सेवा प्रसार काययक्रम           

४.१ कृिकस्तररय ३ हदने बाख्रापािन तािीम ८० १ ८० १ १६ - नगर 

४.२ 
कृिकस्तररय ३ हदने गाईभैसीपािन 
तािीम 

८० १ ८० १ १६ - नगर 

४.३ 
स्थिगत एक हदने गाईभैसीपािन 
तािीम 

५० ४ ५० ४ ८० - नगर 

४.४ स्थिगत एक हदने बाख्रापािन तािीम ५० ४ ५० ४ ८० - नगर 

 

क्र.सं. 
सिाबाट स्वीकृत र्ोजनाको नाि बबर्िर् 

प्रगतत 

िौततक 
प्रगतत 

िािान्न्द्वत बजेट 
श्रोत नाि बजेट िक्ष्र् घरधुरी जनसंख्र्ा 

र्ख चािुगत र्खचाका कार्ाक्रि          

१ पशु स्वास््र् कार्ाक्रि          

१.१ पशु स्वास््य लशववर काययक्रम २१० ३ २१० ३ १२२५ - नगर 

१.२ बबलभन्द्न रोग बबरुद्ध खोप काययक्रम २०० २ २०० २ ६१५ - नगर 

१.३ महामारी रोग तनयन्द्त्रण काययक्रम ३० ३ ३० ३ २७९ - नगर 

१.४ 

पशुपन्द्छीहरुको महामारी रोग अन्द्वेिण 
तथा रोकथाम सम्बन्द्धी 
सरोकारवािाहरुसुँग अन्द्तरक्रक्रया काययक्रम 

२० १ २० ० - - नगर 

१.५ औिधी खररद काययक्रम ४५० ३ ४५० ३ ३५५८ - नगर 

१.६ पशुपन्द्छी उपचार काययक्रम  १००००  १०१४१ - - नगर 

१.७ 

पशु सेवा प्राववर्धक भएको वडाहरुमा 
औिधी उपचार र पशु बन्द्ध्याकरणको 
िार्ग उपकरण एवम ्सामाग्री बबतरण 

 ७० १  ७० १ - - नगर 

२ बजार व्यबस्थापन काययक्रम          

२.१ 

पशु संकिन केन्द्र, बधशािा, डेरी पसि, 

मासु पसि, एग्रोभेट तनयमन तथा 
अनुगमन 

१५  १ १५  १ २३ - नगर 



३ जुनोहटक रोग तनयन्द्त्रण काययक्रम          

३.१ रेबबज बबरुद्धको खोप लशबबर ६० २ ६० २ २६३ - नगर 

३.२ बडयफ्िु सलभयिेन्द्स काययक्रम २० १ २० १ ११ - नगर 

४ पशु सेवा प्रसार काययक्रम          

४.१ 

स्वच्छ मासु र दधू उत्पादन बबतरणको 
िार्ग जनचतेनामूिक होडडङ्ग बोडय 
तनमायण एवम ्पोस्टर पम्पिेट छपाई 

५० १ ५० १ - - नगर 

५ रु्वाका िार्ग पशुपािन स्वरोजगार           

५.१ 
िागत सहभार्गतामा कुखुराको खोर 
तनमायण तथा चल्िा बबतरण 

४०० ४ ४०० ४ ४ - नगर 

५.२ 
िागत सहभार्गतामा बबलभन्द्न क्रकलसमका 
डाुँिे घाुँसको नसयरी स्थापना 

९० १ ९० १ १ - नगर 

६ प्रयोगशािा सेवा काययक्रम           

६.१ दधू/गोबर पररक्षण १५ २०० १५ २४८ १२४ - नगर 

७ पशु बीमा प्रवद्यधन काययक्रम         

७.१ 
पशु बीमा सम्बन्द्धी सरोकारवािाहरुसुँग 
अन्द्तरक्रक्रया काययक्रम 

 २० १  २० ० - - नगर 

८ माछा बबकास काययक्रम         

८.१ माछाका भुरा ढुवानीमा अनुदान १८.५ १ १८.५ १ ३ - नगर 

८.२ िागत सहभार्गतामा माछा पोखरी ममयत ८० ४ ८० ३ ३ - नगर 

८.३ 
माछापािनको िार्ग आबश्यक औिधी 
बबतरण 

२० १ २० १ ७ - नगर 

९ हदवश काययक्रम          

९.१ बबश्व पशुपन्द्छी हदवश १५ १ १५ १ - - नगर 

९.२ बबश्व रेबबज हदवश २० १ २० १ - - नगर 

१० व्यबसातयक फामय प्रवद्यधन काययक्रम            

१०.१ 
िागत सहभार्गतामा बबधुतीय च्यापकटर 
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१० 

माध्यलमक तहमा स्वीकृत दरवजन्द्दका लशक्षक राहत अनुदान लशक्षकका िार्ग तिव 
भत्ता अनुदान -ववशेि शक्षापररिद अन्द्तरगतका लशक्षक कमयभारीहरु समेत ५८८०० ५८८०० १००   

११ 

आधारभुत तथा माध्यलमक तहमा स्वीकृत दरवजन्द्दका लशक्षक राहत अनुदान 
लशक्षकका िार्ग तिव भत्ता अनुदान -ववशेि शक्षापररिद अन्द्तरगतका लशक्षक 
कमयभारीहरु समेत ५००० ४९९९ १००   

  जम्मा ३९४८६५ ३७५३५७ ९५   
 

सहकारी तथा सिाजकल्र्ाण शार्खा 

क्र.सं काययक्रमविषयक      भौविक प्रगवि विविय प्रगवि रु.िजारमा 

  लक्ष्य प्रगवि प्रवििि लक्ष्य प्रगवि  प्रवििि 

१. मविला स्िरोजगार काययक्रम १२ १२ १०० ७५०० ७३०० ९७ 

२. सिकारी िथा गररवि वनिारण ४ ४ १०० ५०० ४७५ ९५ 

३. दवलि लवक्षि काययक्रम ५ ५ १०० १००० १००० १०० 

४ जनजावि लवक्षि काययक्रम ७ ७ १०० १००० १००० १०० 

५ लाग ुऔषर् िथा दवु्ययसनी ४ ३ ७५ १००० ७०० ७० 

६ गररिसंग विश्वेश्वर काययक्रम २ २ १०० ३२५ ३२५ १०० 

७ भ मी सम्बन्त्र्ी काययक्रम ५ ५ १०० ५००० ४७५० ९५ 

८ लोपोन्त्मखु अल्पसंख्यक २ २ १०० ५०० ५०० १०० 

९ नागररक आिास काययक्रम १ १ १०० ९१०० ६८६० ७५ 

१० गररब घर पविचान िथा पररचयपर - - - - - - 

११. िवलया मवुि काययक्रम - - - - - - 

जम्मा  ४२ ४१ ९७.६ २५९०० २५४०० ९८ 

 

 प वााधार शार्खाको िौततक प्रगततको 
क. वडा स्तरीर् आर्ोजनाको वार्षाक प्रगतत र्ववरण                                                                    रु हजारिा 

वडा नं. 
स्वीकृत र्ोजना 
संख्र्ा 

िौततक िक्ष्र् एकाइ स्वीकृत जम्िा बजेट 
प्रगतत प्रततशत आर्ोजना कार्ाान्द्वर्न प्रकृर्ा 
िौततक बबर्िर् बोिपत्र उपिोक्ता 

१ ८ ८ वटा १०९०० ८७.५० ८६.२४ ४ ४ 
२ 10 10 वटा ५९६६ १०० १०० ० १० 
३ 10 10 वटा ९७७८ ९० ९२.८४ २ ८ 
४ 6 6 वटा ५९२५ ५० ७४.२६ ० ३ 
५ 13 13 वटा ८३९९ ८४.६२ ७२.०७ २ ११ 
६ 4 4 वटा ६००० ७५ ५० २ २ 



७ 12 12 वटा १२२९३.५८ ८३.३३ ८६.९२ ३ ९ 
८ 12 12 वटा ६९७० ५८.३३ २१.९० ५ ७ 
९ 12 12 वटा ४५०० ७३.३३ ७३.३३ ० १२ 
१० 13 13 वटा ११९०१ ९२.३१ ९८.११ १ ११ 
११ 10 10 वटा 93,96.00 90.00 71.30 1 9 

१२ १९ 19 वटा 1,13,33.60 84.21 69.88 2 17 

१३ 21 21 वटा 1,00,87.98 90.48 59.22 2 19 

१४ 29 29 वटा 99,37.00 96.33 72.41 1 28 

१५ 15 15 वटा 1,19,20.00 93.33 77.38 2 13 

१६ 21 21 वटा 1,17,96.00 84.21 45.00 2 19 

जम्मा 215 215  14,71,63 84.87 67.67 29 182 

;DkGg cfof]hgf ;+VofM 182  ;DkGg x'g g;s]sf cfof]hgf ;+VofM 33 

 

ख. सभाबाट स्वीकृत नगर स्तरीय आयोजना तथा काययक्रमको वाविक प्रगतत वववरण     रु हजारमा 

वडा न. + 
सभाबाट स्वीकृत योजनाको प्रगतत प्रततशत 
;+Vof बजेट भौततक  वववत्तय 

१ 2 7,00.000 100.00 100.00 

२ 2 3,50.000 100.00 100.00 

३ 2 8,50.000 100.00 100.00 

४ 4 62,62.000 75.00 56.94 

५ 4 8,07.000 100.00 100.00 

६ 1 85,00.000 0.00 30.00 

७ 1 1,00.000 100.00 100.00 

८ 3 91,47.914 100.00 97.80 

९ 4 1,71,00.000 75.00 21.05 

१० 6 8,90.000 100.00 100.00 

११ 3 8,00.000 100.00 100.00 

१२ 8 25,00.000 78.57 99.61 

१३ 3 16,00.000 33.33 31.25 

१४ 3 13,50.000 100.00 96.15 

१५ 3 8,00.000 100.00 100.00 

१६ 7 9,75.000 100.00 100.00 

hDdf 55 5,27,31.914 85.12 81.43 

;DkGg cfof]hgf ;+VofM ४८  ;DkGg x'g g;s]sf cfof]hgf ;+VofM ९ 
 

 

 

 



ग. सघीर् सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कार्ाक्रि अन्द्तरगतका र्ोजनाको वार्षाक प्रगतत र्ववरण      रु हजारिा 

वडा न 
स्वीकृत र्ोजनाको  प्रगतत प्रततशत 
;+Vof बजेट िक्ष्र् िौततक  र्वर्िर् 

१ 7 92,39 7 100.00 100.00 

२ 5 87,90=00 5 100.00 100.00 

३ 17 2,20,69=54 17 82.35 78.80 

४ 6 2,05,33=46 6 100.00 100.00 

५ 6 1,84,55=00 6 66.67 75.60 

६ 6 1,79,19=52 6 100.00 84.00 

७ 4 79,49=00 4 100.00 97.67 

८ 3 1,65,17.61 3 66.67 65.99 

९ 9 2,59,00.00 9 100.00 77.78 

१० 11 2,09,11.00 11 100.00 85.65 

११ 12 2,46,38.00 12 91.67 96.40 

१२ 14 3,65,34.00 14 78.57 67.85 

१३ 7 1,97,88.00 7 57.14 60.67 

१४ 7 81,28.00 7 100.00 100.00 

१५ 4 57,90.00 4 100.00 100.00 

१६ 1 8,00.00 1 100.00 100.00 

hDdf 119 26,39,62.1 119 84.38 86.90 

;DkGg cfof]hgf ;+VofM १००                  ;DkGg x'g g;s]sf cfof]hgf ;+VofM १९ 
 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकािे आ.व. २०७७/०७८ िा सचािन गरेका कुि आर्ोजनाहरुको र्ववरण        रकि रु हजारिा 

क्र. स. आर्ोजना र्ववरण 
र्ोजना सख्र्ा कुि र्वतनर्ोन्जत रकि 
जम्िा  सम्पन्द्न क्रिागत कुि र्वतनर्ोन्जत रकि कुि र्वतनर्ोन्जत िध्रे् र्खचा 

१ वडा स्तरीर् 215 182 33 14,71,63=16 10,14,72=13 

२ नगर स्तरीर् 55 47 8 5,27,31=91 3,90,15=84 

३ सघ/प्रदेशबाट प्राप्त 119 100 19 26,39,62=13 22,93,84=38 

जम्िा 389 329 60 46,38,17=21 36,98,72=35 

 

योजना तथा वातावरण शाखा  
क्र.सं. काययक्रम / आयोजनाको नाम स्वीकृत 

वजेट रु   

योजना तथा 
काययक्रम 
सख्या 

कायायन्द्वयन अवस्था  
सख्यामा वववत्तय 

प्रगतत  
भौततक 
प्रगतत  

कैक्रफयत 

    सम्भैता । कायायदेश   

  
र्वपद व्र्वस्थापन  

   
   

१ 
 नगर ववपद व्यवस्थापन कोिमा रकम 
थप ५०० १ १ ५०० १ 

 

२ भैपरर  आउने राहत ववतरण  काययक्रम १००० ५ ३ पटक 

४१७।५ 
३ 

५४ 
जना 



३ 
ववपद् पूवय तयारी योजना तनमायण तथा 
ववियगत टाक्सफोसय पररचािन ५०० २ १ ५०० ७ 

 

४ 
 ववपद् पूवय तयारी अत्यावश्यक औजार 
एवं सामाग्री खररद ६०० १ १ ६०० ४ 

 

५ 
पूवय सूचना प्रणािीको व्यवस्थापन तथा  
डडस्प्िे वोडय तनमायण ४०० १ 

 

 

  

६  तार जालि खररद  २००० १ १ २००० १ ४७१ 
   

५००० ७ ३ ४०१७.५ ३ 
 

 

 

क्र.स.ं काययक्रम / आयोजनाको नाम स्वीक्रीत 
वजेट रु   

योजना तथा 
काययक्रम 
सख्या 

कायायन्द्वयन अवस्था  
सख्यामा वववत्तय 

प्रगतत  
भौततक 
प्रगतत  

कैक्रफयत 

    सम्भतैा  कायायदेश   

  

हररयािी प्रवयद्धन तथा  र्चडीयाखाना 
स्थापना   

  

    

१ वकृ्षारोपण सहकायय ५०० १ ३ ५०० १० ७०० 
  नगर सरसफाई प्रवयद्धन तथा सहकायय        

१ 
सून्द्य फोहर व्यवस्थापन काययक्रम 
संचािन सहकायय शंसोधन भएको ५०० ५ 

    

२ 

फोहरमैिा व्यवस्थापन सेवा शुल्क 
संकिन सप्टवयर तनमायण शंसोधन 
भएको ३०० १ 

    

३ सरसफाई अलभयान संचािन सहकायय २०० २ 
    

४ 
सावयजतनक सौचािय तनमायण (आमी गेट 
र लशक्षा क्याम्पस)   

२ ८०० २ 
 

 जम्मा  १०००  ९ ५ ८०० १२ 
 

 

शहरी सौन्द्धयय, पाकय , फुटपाथ, छाडा पशु 
िाक्रफक व्यवस्थापन   

  

    

१ छाडा पशु वोडयस सहकायय काययक्रम ५०० ३ ३ ३३४।२ ३ ३०० 
२ सहरी सौन्द्धयय व्यवस्थापन काययक्रम ५०० ५ ८ ४५९।६४३ ८ 

 

३ फुटपाथ व्यवस्थापन अलभयान संचािन ५०० २ १ १४।५ १ 
 

४ 
टाक्रफक व्यवस्थापन तथा सचेतना 
सहकायय ३०० ३ १ ८७।६७९ १ 

 

 जम्िा  १५००  १३ १३ ८९६।०२२ १३  

 



क्र.सं. काययक्रम / आयोजनाको नाम स्वीकृत 
वजेट रु   

योजना तथा 
काययक्रम 
सख्या 

सम्झौता/ 
कायायदेश 

वववत्तय प्रगतत  
भौततक 
प्रगतत  

कैक्रफयत 

      

 ल्याण्डक्रफि सार्ट प्रभाववत क्षेत्रवासी योजना   
    

१ 
प्रभाववत क्षेत्रवासीको माग वमोजजम वडा 
सलमततको लसफाररशको आधारमा 1000 २ २ १००० 

  

 
ल्याण्डक्रफि सार्ट तनमायण     

    

१ ल्याण्डक्रफिसार्ट पहुच मागय सुधार 4000 २ ३ १०२७.३९ 
  

 पययटन प्रवयद्धन काययक्रम        

१ पययटन प्रोफार्ि तनमायण ५00 १ १ ४९२।६८   

 
वजार व्यवस्थापन तथा तनयमन        

१ बजार अनुगमन व्यवस्थापन काययक्रम 300 ३ २ ८०।२२ २ 
 

२ 
उपभोक्ताहक सम्वजन्द्ध प्रचार सामार्ग्र 
तनमायण तथा ववतरण 200 ३ २ ५० २  

  जम्मा  500 ६ ३ १३०।२२ ३  

 

पंजीकरण तथा सामाजजक सरूक्षा शाखा  
सामाजजक सुरक्षा भत्ता ववतरणको वववरण 

क्र.सं. 
सामाजजक सुरक्षा 
भत्ता पाउने समूह 

प्रथम चौमालसक दोस्रो चौमालसक तेस्रो चौमालसक 

कायम 
संख्या रकम 

ववतरण 
गरेको 
संख्या 

ववतरण 

गरेको 
रकम 

कायम 
संख्या रकम 

ववतरण 
गरेको 
संख्या 

ववतरण 

गरेको 
रकम 

कायम 
संख्या रकम 

ववतरण 
गरेको 
संख्या 

ववतरण 

गरेको 
रकम 

१ 

जेष्ठ नागररक भत्ता 
(७०) विय मार्थ ३८६५ ४५९३५९३६ 
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२ 

जेष्ठ नागररक भत्ता 
(दलित) ८२४ ६४३९२०० ८५० ६६७७८६२ ८४३ ६६३०८३९ 

३ 

जेष्ठ नागररक 
एकि महहिा ९१६ ७२९३४३८ ९१५ ७२७४००० ८८६ ७०३४२५८ 

४ 

ववधवा(आर्थयक 
सहायता) १५२४ १२०२२००० १५७६ १२४३५८८१ १६१६ १२७२९४१९ 
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१४ ६ ६ वटा ७९४ ६ ६४९ ६ ८२   

१५ ११ ११ वटा ५०५ ११ ५०५ ११ १००   

१६ १० १० वटा १४६३ १७ ११३६ १७ ७८   

जम्मा : १७० १७० ० २८७०३ २२६ २५५५१ २२५ १४१०   
 

ङ_ शार्खागत रुपिा िएको क्षेत्रगत tyf j8f sfof{nojf6 ePsf dxTjk"0f pknAwLx? 

c_ शार्खागत तथा क्षेत्रगत प्रगती  

१. ववपद ब्र्वस्थापनका क्षरेमा िएको उपिब्धीहरु 

१. ल्र्ाण्डवर्ि साईट मा दीिा जन्द्र् िेदो ब्र्वस्थापन प्िान्द्ट लनमायण कार्य सम्पन्न िै नगरपालिकािे संचािनको 
तर्ारीमा रहेको    

२. ववपद पवुय तर्ारी तथा प्रलतकार्य र्ोजना लनमायण गरर प्रर्ोगमा ल्र्ाएको । 

३. ववपद ब्र्वस्थापन कोर् पररचािन कार्यववलध लनमायण । 

४. वडा स्तरीर् ववपद सलमलतको क्षमता ववकासका कार्य गरेको ।  

५. ववपद पवुय तर्ारर सामाग्री र्खररद तथा सामाग्री सचािन तालिम सम्पन्न ।  

६. ववपद प वय तर्ारी स चना सम्र्न्द्र लनमायण ।  

७. तर्ार नपेाि सगको सहकार्यमा नगरको अपतकालिन केन्द्र स्थापना कार्यक्रम अन्द्तरगत थप १८ सचार रेडीर्ो 
सेट िगाएत कार्ायिर् ब्र्वस्थापनका सामाग्री ब्र्वस्थापन ।  



८. वातावरण संरक्षण तथा र्ोहरमैिा ब्र्वस्थापन एन र र्ोहरमैिा ब्र्वस्थापन कार्यववलध लनमायण गरर सवै 
वडकािालग प्रर्ोगमा ल्र्ाउन ेब्र्वस्था लमिाएको  

९. कपासे र लशक्षा क्र्ाम्पस का २ स्थानमा सावयजलनक िौचािर् लनमायण । 

१०.  ३०० ज्र्ान सामदुावर्क पिहुरुिाइ वोडसयका िालग त्तजल्िा बावहर िैजान ेब्र्वस्था लमिाएको । 

११.  ववलिन्न स्थानमा कररव ७०० वटा वकृ्षारोपण तथा संरक्षण कार्य  गररएको । 

१२.  ववलिन्न गैससहरु सग समन्द्वर् गरी सवै वडा कार्ायिर् र स्वास््र् चौकीमा हात धनु ेस्याण्ड राख्न ेकार्यमा 
सहजीकरण ।  

१३.  दमकि सेवा िलु्क हाि सम्म  ३२५७५० उिेको र चाि  आ व मा ९  स्थानका आगिलगमा सेवा ठदएको । 

१४.  संत्तक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न तथा प्रारत्तम्िक वातावरणीर् पररक्षण कार्यववलध २०७७ जारी गरर नदीजन्द्र् 
पदाथयको उत्र्खनन ्सकिन तथा लनकासीका िालग प्रारत्तम्िक वातावरणीर् पररक्षण २ वटा र्खोिामा सम्पन्न गरर 
प्रलतवेदन स्वीकृत। 

२. नगर लनर्मन, उपिोक्ता वहत तथा वजार व्र्वस्थापन 

• नगरपालिकाको नतेतृ्वमा ववलिन्न लमलतमा र्खाध्र् तथा वकराना,  मास,ु होटि तथा नास्ता पसि. तरकारी तथा 
र्िरु्ि गरर २७ वटा र्मयको अनगुमन गनुय का साथै २७३ र्मयिाइ उत्पादक, ववके्रता तथा ग्राहक वगयको 
काम कतयब्र् तथा त्तजम्मेवारीका वारेमा ससुतु्तचत गररएको ।  

• १३ स्थानमा स्थिगत  र प्राववलधक प्रलतवेदनका आधारमा  लडप बोरीड अनमुलत प्रदान ।  

• र् टपाथ हटाउन लमलत २०७७।८।९  गते देत्तर्ख  लनर्लमत जनिक्ती पlरचािन गरेको हाि सम्म  ३१ जना 
ब्र्क्तीिाइ जररवाना गरर रु १५५००  संकिन गररएको । 

• िामो समर् पछी वसपाकय को सचािन तथा ब्र्वस्थापन । 

 

३. प वायधार ववकास िार्खा 
१. आर्ोजना कार्ायन्द्वर्नमा देत्तर्खएका समस्र्ाहरुिाई जनप्रलतलनलध र कमयचारीहरुिे संर्कु्त सहकार्य गदै समस्र्ा समाधान 

गने गररएको । 

२. कािोपरे सडक ममयत गने कामको लनरन्द्तरताका िालग आबश्र्क सबै प्रकारका तर्ारी परुा िएको । 

३. ११ वटा वडामा िहरी स्वास््र् केन्द्र िवन लनमायण िईसकेको हुंदा नगरबासीिाई िर छेउमै प्राथलमक स्वास््र् 
सलुबधा उपिब्ध िएको । 

४. नससा पास गदाय न्द्र् नतम सडकको चौडाई ड लमटर हनुेगरी िरधनीिाई िगत कट्टा गनय िगाएर मार नससा पास 
गने गररएकािे न्द्र् नतम सडकको चौडाई कार्म गनय सवकएको । 

 

५  के्षत्रगत रुपिा िएका िौततक तिा का िुख्र् उपिन्ब्धहरु  
qm. ;+= ljj/)f j*f :t/Lo gu/ :t/Lo ;+#, k|b]z s'n hDdf OsfO{ 

१ सडक ट्रर्ाक र्खोल्न ेकार्ा   17.37 4 5.631 27.001 कक लि 
२ sRrL सडक dd{t 23.21 0.5 8.199 31.909 कक लि 
३ सडक ग्राििे 13.079 3.07 14.76 30.909 कक लि 
४ पक्की नािा तनिााण 8.978 1.173 12.584 22.735 कक लि 
५ कच्ची नािा तनिााण 9.832 0 9.514 19.346 कक लि 



६ सडक कािोपत्र े 2.02 2.14 1.205 5.365 कक लि 
७ कल्िटा, ह्र् ि पाइप 81 0 15 96 वटा 
८ बबद्र्ािर् िवन 17 12 42 71 कोठा 
९ सािुदातर्क िवन  3 1 1 5 वटा 
१० स्वास््र् चौकी िवन  0 0 8 8 वटा 
११ र्खानेपानी wf/f, s'jf 22 10 10 42 wf/f 

१२ l;+rfO{ 38 5 0 43 x]S^/ 

१३ ^]jf kvf{n, Uoflaog hfnL 550 50 2360 2960 ld= 

१४ #]/faf/ 704 295 277 1276 ld= 

१५ d&dlGb/, u'Daf lgdf{)f÷dd{t 5 2 4 11 j^f 

१६ l;^L a;kfs{÷kfs{÷pBfg 0 0 2 2 j^f 

१७ 
h}las dnvfb pTkfbg pBf]u 

lgdf{)fsf nflu cfaZos k"jf{wf/ 

lgdf{)f ug]{ sfd  

0 0 1 1 j^f 

 

 

घर नक्सा पास सम्वन्न्द्ध 
 

qm=;+= ljj/0f k|ult s}lkmot 

१ gS;f btf{ १००७   

२ ;"rgf 6f+; १००७   

३ cf+lzs gS;f kf; ८९०   

४ k"0f{ gS;f kf; ८१०   

५ lgdf{0f ;DkGg ७५७   

६ cGo gfkhf+r ug]{ sfo{ u'?of]hgf ;8s, P]nfgL ६५   

७ lkmN8 /]vf+sg÷n]cfp6 ८९०   

८ u kmf/fd l;kmfl/; ४५०   

९ 6«]; gS;fdf ;*s le*fpg] २४४   

१० dfkb08 nfu' x'g' k"j{sf] gS;f btf{ १५७   

११ dfkb08 nfu' x'g' k"j{sf] gS;f kf; १०७   

१२ ;DalGwt 3/ wgLnfO{ a'emfPsf] ११३२   

१३ k'/fgf ejg x?sf] Psd'i7 gS;f kf; / lgdf{0f ;DkGg ८१२८   
 

४. प्रधानमन्द्री/मखु्र्मन्द्री रोजगार कार्यक्रम 

प्रधानमन्द्री/मखु्र्मन्द्री रोजगार कार्यक्रम अन्द्तरगत देहार्का क्षेत्रमा ववलभन्द्न वडाहरुमा काम गररएको ।  



 तटबन्द्धन  
 सरसर्ाई 
 पक्की तथा कत्तचच नािा लनमायण 

 पदमागय लनमायण (पर्यटकीर् सडक) 
 लसचाई कुिो लनमायण 

 प्रलतक्षािर् लनमायण 

 मेत्तिनरी वाि लनमायण 

 स्कुि वर्ल्ड लनमायण  
५. जनस्वास््र् प्रवधयन 
 

• वडा ४ र ५ मा आधारितु स्वास््र् सेवा केन्द्र सञ्चािन । 

• मवहिाहरुकािागी पािेिरको सर्ान्द्सरको त्तस्क्रलनङ्ग त्तिववर सञ्चािन गररएको जसमा १३५& जना मवहिाहरुिे 
सेवा लिएका । 

• कोलिड १९ रोकथाम लनर्न्द्रण तथा व्र्वस्थापनका िागी सवारेत्तन्द्टन, आइसोिेसन र कोलिड अस्पताि सञ्चािन 
। 

• PCR र Antigen  पररक्षणिाई लनरन्द्तरता तथा वडा स्तरमा Antigen पररक्षण गररएको । 

• DHIS 2 को तालिम सञ्चािन गरर सम्पणुय स्वास््र् संस्थाहरुबाट Online Reporting िएको । 

• :jf:Yo zfvfsf] :6f]/nfO{ ELMIS System df ck8]6 ul/Psf] . 

• गियवलत आमाहरुिाई लनिलु्क लिलडर्ो एसस रे सञ्चािन गररएको। 

• ue{jtL dlxnfx?sf िालग लनिलु्क एम्बिेुन्द्स सेवा स~चािन । 

• मवहिाहरुका िागी हरेक स्वास््र् संस्थाबाट सेलनटरर प्र्ाड ववतरण । 

• ववद्यािर् वकिोरर आइरन तथा र्ोलिक एलसड ववतरण कार्यक्रम सरुुवात । 

• १०६ hgf ववपन्न नागररकहरुिाई लनिलु्क और्लध उपचारका िागी लसर्ाररि गररएको । 

• कोलिड –१९ ववरुद्धको र्खोप सेवाको सरुुवात गररएको । 

• कोलिड –१९ का ववरामीहरुिाई िरिरमा गई और्धी र सरुक्षा सामाग्री ववतरण  
• ३० वटा ववद्यािर्मा ववद्यािर् नसय कार्यक्रम िरुुवात । 

 

६. कृवर् प्रवधयन तर्य  
• नगरमा कृवर् उत्पादनमा जोड ठदनका िागी ५०% अनदुानमा तरकारर तथा र्खाद्यान्न बािी लबउ,चर्ाउ लबउ 

प्िात्तस्टक टनेि, लबर्ाठद, स्पेर्र  ववतरण । 

• ढुवालन अनदुानमा मार ववलिन्न प्रकारका ववउ ववजन ववतरण गररएको छ ।  

• प्रङ्गारीक रे्खलत प्रबद्धनका िागी तालिम तथा सामाग्री (जैववक मि जैववक ववर्ाठद) ववतरण। 

• नगरलिर बढ्दो िहररकरणिाई ध्र्ानमा रार्खी पोर्ण संवेदन त्तिि कृवर् उत्पादनका कार्यक्रम हरु संचािन( 
कौत्ति रे्खती) । 

• नर्ााँ प्रलबधीमा आधारीत मेत्तिनरी औजारका कार्यक्रम संचािन।(ब्रस कटर, प्िात्तन्द्टङ मेत्तिन, कनय सेिर, 
वीडर)। 

• नगर लिरका कृवर् सहकारीहरुिाई रासार्लनक मि लबवक्र ववतरण प्रवक्रर्ा सहज बनाईएको छ ।  

• ३ वटा नर्ााँ  पकेट कार्यक्रमको स्थापना गररएको । (चर्ाउ र तरकारी)  



•  

७. पि ुववकास  
 कोलिड १९ संक्रमणको असहज अबस्थामा पलन ९८ प्रलतित लबत्तिर् प्रगलत गनय सर्ि िएको ।  

  नगर क्षेरमा रहेका सामदुावर्क र िरपािवुा कुकुरहरुिाई संि, प्रदेिको साझेदारीमा ३०५ गोटा 
कुकरहरुको बन्द्ध्र्ाकरण गरी कुकुरहरुको संख्र्ामा कमी गराउन सहर्ोग पगुेको । 

  संि, प्रदेि लनदेिनािर्साँग समन्द्वर् गरी बाख्राको महामारीजन्द्र् रोग वप.वप.आर. रोग लबरुद्दको र्खोप 
१८००० डोज र गाई/िैँसी/िेडा/बाख्रा/बंगरुिाई र्खोरेत रोग लबरुद्दको र्खोप ६००० डोज िगाई 
लबर्ाणजुन्द्र् रोग लनर्न्द्रणमा सहर्ोग पगुेको । 

 

८.उद्योग प्रबधयन 

• सेवाग्राहीको मागको अधारमा ि वगय इजाजत सम्वत्तन्द्ध सम्पणुय परामियहरू प्रदान गरेको।  

• साववक त्तज.वव.स.र त्तजल्िा प्रिासन कार्ायिर् बाट जारी इजाजत प्रमाण पर िाइय त्तर्खची न.पा.को ढााँचामा तर्ार 
गररएको ि वगय इजाजत प्रमाण पर जाररगरी प्रदान गरेको । 

• अटो इ ररससा सवारी सरेु्खत भ्र्ािी िीर सचुारू रूपिे संचािन गनय नगर क्षेर लिर कुनै कसर नरहने गरी 
अवश्र्क्ता अनसुार बाटो इजाजत, रूटप्रलमट, व ल्ि ुबकु लनवकरण गने गरेको । 

• साववक िेरी अंचिमा दताय िइ नगर क्षेर लिर संचािनमा रहेका अटो इय ररससाका चािक हरूिाइ कणायिी 
प्रदेिमा ल्र्ाइ दताय गनय परामिय प्रदान गरेको। 
 

 

९. त्तिक्षा प्रबधयन 

• नगर त्तिक्षा ऐन २०७४ को कार्ायन्द्वर्न । 

• िैत्तक्षक सर्ािेन्द्डर २०७८ लनमायण । 

• प्रअहरुसंग मालसक बैिक सञ्चािन 

• लबद्यािर् / त्तिक्षक  क्षमता   अलिबतृ्तध्द   

• कक्षा ८ को परीक्षा संचािन र ग्रडेसीट ववतरण गररएको  । 

•  ववद्यािर्मा िौलतक प वायधारका िालग सहर्ोग । 

• ववद्यािर् नसय कार्यक्रमको क्षमता ववकास 

• ३ वटा ववद्यािर्मा आइलसटी । 

• ४ पसु्तकािर् र ३ प्रर्ोगिािाका िालग अनदुान । 

•  ववद्यािर्िाइ त्तिक्षण सहर्ोग अनदुान । 

• संि सस्थाहरुसंग समन्द्वर् र सहकार्य 
१०. मवहिा बािबालिका तथा जेष्ठ नागररक 

 अपागंता िएका व्र्त्तक्तहरुको समस्र्ािाई मध्रे्नजर राख्दै  “क” वगयको अपाङ्गता पररचर् पर िरदैिोमा गई 
उपिब्ध गराउन ेगरेको । 

 अपाङ्गता पररचर् पर ववतरण कार्यिाई लछटो छररतो तररकािे ववतरण गने गररएको । 

 अन्द्तरायविर् मवहिा ठदवस र अन्द्तरायविर् अपागं ठदवस मनाउन ेकार्यक्रम सम्पन्न 

 कणायिी प्रदेिको सामात्तजक ववकास मन्द्रािर्िे समन्द्वर्ात्मक रुपमा आर्ोजना गररएका कार्यक्रममा 
नगरपालिकाबाट सहिागी हनु ेगरेको । 



 जेष्ठ नागररकहरुका िालग संचािनमा रहेका ठदवा सेवा केन्द्रहरुको अनगुमन गरी  केन्द्रिाई आवश्र्क सहर्ोग 
गररएको । 

 अलत ववपन्न पररवारका अपागंता िएका ३२ जना व्र्त्तक्तहरुिाई राहत ववतरण गररएको । 

 अलत ववपन्न पररवारका र अलििावक वववहन १६ जना वािबालिकािाई िैत्तक्षक सामग्री र ववद्यािर् पोिाक 
वकन्नका िालग सहर्ोग गररएको । 

 अपागंता सहार्ता कक्षको व्र्वस्थापन िएको । 

 र्स पालिकामा िैंलगक वहंसा लनवारण कोर्को स्थापना िएको । 
 

 

११. सहकारी तथा समाज कल्र्ाण 

 

 अटो ड्राइलिड तालिममा २४ जनािाई ठदइ सहिागीहरुमध्रे् १२ जनािाइ नगरपालिकाको आत्तिक सहर्ोगमा 
अटो उपिब्ध गराइएको । 

 ढाका वनुाइ कार्यक्रममा २९ जनािाइ लनर्लमत रोजगारी प्रदान गने गररएको 
 सावयजलनक रुपमा सचुना गरर ९ व्र्त्तक्तगत र्मयहरुिाई ५० प्रलतित अनदुानमा प्रववलध हस्तान्द्तरण गररएको 

जसमा लसिाइ मेत्तिन वपको मेत्तिन कृवर् सामालग्र िगार्तका रहेका । 

  १२ वटा सहकारी, र्मय हरुिाइ ५० प्रलतित अनदुान मा कार्यक्रमहरु संचािन गने । 

 १४ वटा लसिाइ मेत्तिनहरु अपांग र वहंसा वपलडत मवहिाहरुिाइ सहर्ोग गरीएको ।  

 १ वटा दनुा टपरी मेत्तिन १ वटा त्तचलिग भ्र्ाट मेत्तिन १ वटा मह प्रिोधन मेत्तिन आंत्तिक सहर्ोगमा 
उपिब्ध गराइएको । 

 ४ वटा सहकारी र  सामवुहक र्मयहरु िाइ ५० प्रलतित अनदुानमा प्रववलध उपिब्ध गराइएको । 

 र्स आ= वर्यमा ढाका वनुाइ कार्यक्रम व्र्वस्थापनका िालग थप १० वटा तान व्र्स्थापन गररएको र हाि २५ 
वटा तान व्र्स्थापन गरीएको । 

 १२ जनािाइ लडप्िोमा व्र्वुटलसर्न तालिम १४ जनािाई लसिाईकटाई तालिम प्रदान गररएको 
 ९० जना मवहिाहरुिाई आर् आजयनकािालग कुर्खरुाका चल्िा ववतरण गररएको  ववनपा- १० 

 १० जनािाइ बंगरुका पािाहरु ववतरण गररएको  ववनपा १६ 

   ४ वटा मवहिा सम हिाई साम वहक व्र्वसार् प्रवदयनका िालग साझेदारीमा सहर्ोग प्रदान गररएको । जसबाट 
५७ जना िावात्तन्द्वत िएको । 

 

र्ख. गररवसग ववश्वशे्वर कार्यक्रम 

 २ वटा समहुमा गरर २५ जनािाइ सहिागी गराइ सामवुहक अदवुा रे्खलत कार्यक्रम सञ्चािन गररएको वडा न १६ 

ग. ित्तक्षत वगय कार्यक्रम 

 १८ जनािाइ  Motor driving तालिम सञ्चािन गररएको । 

 गरुुंग िार्ा तथा सस्कृलत संरक्षण सम्वत्तन्द्ध कार्य सम्पन्न गररएको जसमा ५५ जनाको सहिालगता रहेको । 

 गरुुंगहरुको कमयकाण्ड सम्वत्तन्द्ध आवश्र्क सामालग्रहरु र्खररदमा र कमयकात्तण्ड कार्यमा सहर्ोग िएको । 

 ३२ जनाको सहिालगतामा थारु किा संस्कृलत संरक्षण सम्वत्तन्द्ध कार्यक्रम सम्पन्न गररएको। 

 १८ जनािाइ मडुा बनुाइ तालिम ठदइएको । 

ि. िाग ुऔर्ध दवु्र्यसनी तथा सडक वािवालिका कार्यक्रम 

 वािबालिका र्वुा र जेष्ठनागररक िाई ित्तक्षत गरर िवन लनमायण कर्यमा सहर्ोग गररएको । 



 १२ जना सडक वािवालिकािाइ व्र्वस्थापन गररएको । 

 िाग ुऔर्ध र दवु्र्यसनीमा अलिर्ानात्मक र प्रचारात्मक कार्यक्रम मा ४२ जनाको सहिालगता । 

ङ. ि लम सम्बत्तन्द्ध कार्यक्रम 

 िगत संकिन केन्द्र स्थापना गरर िगत संकिन कार्य प्रारम्ि िएको 
 १६ वटा वडाहरुमा नै ि लम सम्वत्तन्द्ध समस्र्ा समाधान आर्ोग सम्वत्तन्द्ध अलिमरु्खीकरण सम्पन्न गररएको 
 िगत संकिन कार्यका िालग र्स नगरपालिकाबाट ९ जना कमायचारी हरु करारमा व्र्वस्थापन गररएको ५ जना  

 आर्ोगबाट नगर कार्यपालिकािाई  र नगरपालिकाबाट त्र्ाक संकिक िगत प्रववष्टकतायिाइ अलिमरु्खीकरण गररएको  

 कमयचारीहरुिाइ नगरपालिका बाट दोहोरो त्तजम्वेवारी ठदइएको 
 ि लम सम्वत्तन्द्ध समस्र्ा समाधान आर्ोगबाट ५ जना  गरर १९ जना कमयचारीहरु मार्य त कार्य िइरहेको  

 हाि सम्म ४०९० ि मीवहन दलित ि मीवहन सकुुम्वासी र ९९३८ अव्र्त्तस्थत वसोवासीहरु गरर जम्मा 
१४०२८ को आवेदन र्ारम संकिन गररएको 

 िगत प्रववष्ट नापनससा का िालग आवश्र्क सामाग्रीहरु र्खररद गररसवकएको  

 हाि िगत प्रववष्टको कार्य िइरहेको मा आर्ोगको अन्द्र्ौिता कारण सफ्टवर्र संचािन हनु नसकेको र 
नापनससाको कार्य जनुसकैु समर्मा पलन प्रारम्ि हनु ससने अवस्था छ । 

च. स्थानीर् ववकास कोर् र साझेदारी ववकास कोर् 

• स्थानीर् ववकास कोर् तर्य  बाट  १०४  जनािाइ साझेदारी ववकास कोर् तर्य  बाट ९५  गरर जम्मा १९९ 
जनािाइ ऋण पररचािन गररएको । 

• स्थानीर् ववकास कोर् तर्य  बाट ५४ जनािाइ सझेदारी ववकास कोर् तर्य  बाट ७० गरर जम्मा १२४ जनािाइ 
ऋण असिुी गररएको । 

• स्थानीर् ववकास कोर् तर्य  बाट २९९३५२ र साझेदारी ववकास कोर् तर्य  बाट ३५८०७७ गरर जम्मा 
६५७४२९ ब्र्ाज आम्दालन गररएको ।           

 

१२. सावयजलनक सेवा तथा क्षमता ववकास  
 

• सबै वडामा इन्द्टरनटे सेवाको पहुाँच ववस्तार िएको सम्पिीकर असिुीिाई हरेक वडाबाट सेवा ठदईएको र 
अनिाईन मार्य त सम्पिीकर असिुी गने कार्य िएको । 

• मोबाइि SMS सेवाको सरुुवातगरर Paperless Government तर्य  उन्द्मरु्ख  िएको । 

• गत आ व मा ववलिन्न तह र पदका १० वटा ववज्ञापन गरर कमयचारी करार गररएको छ ।  

• वडा कार्ायिर्बाट अनिाईन ररपोवटयङ तथा अनिाईन व्र्त्तक्तगत िटना दताय गने कार्य लनर्लमत िएको । 

• स्थानीर् सरकारिे बनाएका ऐन लनदेिीका र कार्यववधीहरु स्थानीर् राजपरमा लनर्लमत प्रकािन गररएको  

• ६ वटा ऐन र १२ वटा तनयम तथा काययववर्ध तनमायणमा सहजीकरण ।  

• यस वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको गत आर्थयक वियमा सम्पादन गरेका काययहरुको सम्बन्द्धमा स्थातनय तह 
संस्थागत क्षमता स्व मुल्यांकन ( LISA ) प्रणािीमा कुि ७५.७५ अंक प्राप्त गरेको छ । 

• न्द्यायीक कायय सम्पादन तफय  नगरपालिकामा पनय आएका उजुरीहरुको ९५।६५ प्रततशत फछोट भएको ।  

• शुसासन तफय  सावयजतनक पररक्षण सावयजतनक सुनुवार् र सामाजजक पररक्षण रेडीयो काययक्रम संचािन गरेको ।  

१३ उद्योग तनयमन शाखा  

• नगरका १६ वटै वडाको उद्योग प्रोफार्ि तयार 

• घ वगयको तनमायण ब्यवसायी र्जाजत प्रदान २७ नववकरण २२३ वटा गरेको ।  

• अटो तथा र् ररक्सा तफय  दताय ६६१ रुट प्रलमट ५११ वटा  
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वडा नं. २ 
 नगर उप प्रमुखको प्रमुख आतत्यमा  १४० जना जेष्ठ नागरीकिार् सम्मान काययक्रम सम्पन्द्न । 
 उपभोक्त्ता समुह तथा टोि ववकास संस्था का पदार्धकारीहरु संग समद्न्द्वयात्मक वैठक तथा अन्द्तरक्रक्रया 

काययक्रम समपन्द्न । 
 वडा लभत्रका ववकास तनमाणयका कामहरुको अनुगमन मूल्यांकन र तनररक्षण भर्रहेको छ । 
 १२५ जना कृिकिार् घाुँसको वीउ ववतरण । 
 ३८ जना कृिक िार् पिाजष्टक टनेि ववतरण । 
 २०जना कृियकिार् स्पे्र टयाङ्की ववतरण । 
 आर्थयक ववपन्द्नता भएका १० जना व्याजक्तहरुिार् रु ५०००का दरिे आर्थयक सहायता  
  वी न न पा २ का ववलभन्द्न ठाुँउ गरी१८५०लम वाटोमा पक्की नािा तनमायण । 
  वीलभन्द्न ठाुँउ गरी  ८००लम वाटोमा ग्रावेि गने कायय सम्पन्द्न ।  
 सम्पूणय योजना हरु सम्पन्द्न ।  

 

वडा नं. ३ 

• राजश्व बदृ्र्ध काययक्रम अन्द्तरगत वडा सलमततको तनणयय अनसुार राजश्व सकंिनका  िार्ग १ जना 
कमयचारी सम्झौता गरर राखकेो । 

• वडा लभत्रका बेरोजगारी दलित जनजाती र अन्द्य महहिाहरुिाई आत्मतनभयर बनाउनको तनम्ती 
ववलभन्द्न लसप ववकास तालिमहरु सञ्चािन । 

• खेिकुद क्षेत्रको ववकास र प्रबद्यधनको िार्ग खेिाडीहरुिाई आवश्यक खेि सामाग्री ववतरण । 

•  वडा लभत्रका ववपतमा परेका हािको पररजस्थतीमा कोलभडका कारण रोजगारी गमुाएका र कोलभडका 
कारण ववरामी भएका गररव ववपन्द्नहरुिाई औिधी उपचार तथा ववववध समस्या समधानका िार्ग 
आर्थयक सहयोग गरर अल्पकालिन समस्या समधान गरेको । 

• वडा लभत्रका ववलभन्द्न कच्ची सडकहरुको स्तरोत्नीका िार्ग ग्राभेि तथा नािाहरु ववस्तार । 

• स्वास््य सेवामा सधुार र हदगो ववकासका िार्ग स्वास््य भवन तनमायणका िार्ग सहकायय । 

• वडा ३ का ववलभन्द्न चोकहरुमा सडक वत्ती जडान गरर जनतािाई जुनसकैु वेिा आवतजावतमा सहज 
बनाएको । 

• समय समयमा आर्पने ववपतिाई मध्यजनर गदै वडा ववपत व्यवस्थापन कोिमा रकम थप गरेको । 



• बढ्दो शहरीकरणका कारण टोि वजस्तमा हुने फोहोरिाई व्यवस्थापनका िार्ग तनजज क्षते्रसगं सहकायय 
गरर फोहोर मिैा व्यवस्थापन गरेको । 

• वडाको नव तनलमयत भवनका लभत्री व्यवस्थापनहरुः लसलस हटभी जडान फतनयचर खररद र अन्द्य 
आवश्यक सामाग्रीहरु खररद गरर सेवा ग्राहीिाई सेवा लिन र कायायियिाई सेवा हदन सहज बनाएको। 

• अन्द्य ववववध काययक्रमहरु सञ्चािन । 

वडा नं. ४ 

• वडालभत्रका ७० बिय मार्थका २४५ जना जेष्ठ नागररकहरुिार् न्द्यानो कपडा ब्िाङकेट बबतरण । 
•   अतत अशक्त तथा पणुय अशक्त अपङ्गता भएका २५ जना व्यजक्तहरुिार् न्द्यानो कपडा ब्िाङकेट 

बबतरण ।  
• वडा स्तररय यवुासन्द्जाि माफय त ७ जना यवुायवुतीहरु बबच वजक्तत्वकिा प्रततयोर्गता सम्पन्द्न ।  
• वडा लभत्रका ५ बिय मतुनका ८२६ जना वािवालिकाहरुिार् लभटालमन ए र जुुँकाको ओिर्ध खुवाउने 

काययक्रम सम्पन्द्न ।  
• बबश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोलभड १९ प्रभाववत क्षते्रहरूमा स्वास््यकलमय, स्वयसंवेवका, जनप्रतततनर्ध 

तथा कमयचारीहरूको सहयोगमा कररव २०० घरधुरीहरूमा स्वास््य सामार्ग्र ववतरण । 
• वडा स्तररय यवुासन्द्जाि माफय त ७ जना यवुायवुतीहरु बबच वजक्तत्वकिा प्रततयोर्गता सम्पन्द्न ।  
• मेयर तथा उपमेयर कप फुटवि प्रततयोर्गतामा सहभागी खेिाडीहरूिार् खेिकुदका सामाग्री ववतरण। 
• राष्टपतत रतनङ लसल्ड प्रततयोर्गतामा भाग लिने भरैव मा.वव. का ववध्यार्थयहरूिार् अाार्थयक सहयोग । 
• भरैव मा.वव.मा अध्ययनरत १०० जना छात्राहरूिार् अाात्मसरुक्षाको तालिम प्रदान गररएको । 

वडा नं. ५ 

 वडा कायायियको हिमा ६ वटा झ्यािमा पल्िा िगाउने र सवुवधा सम्पन्द्न हिमा राउण्डीङ 
टेबि सहहतको व्यवस्थापन । 

  वडा कायायियमा पाक्रकय ङको व्यवस्थापन । 
 वडा कायायियको प्राङ्गणमा िगभग १२ लमटर िम्बार्य ३.१० लमटर चौडार्य बराबर गटु्का 

ववच्छाउने काम । 
  गणेश मजन्द्दर र कालिका मजन्द्दर गरर िगभग २५५ लमटर तारभार गने काम सम्पन्द्न 

 यस वडामा ववलभन्द्न स्थानमा गरर िगभग ७९० लमटर नयाुँ नािा तनमायण ३०० लमटर नयाुँ 
मेलशनरी वाि तनमायण, २६० पक्की पदैि मागय तनमायण, २५ लमटर स्यािब तनमायण, २ वटा 
प्रततक्षािय तनमायण र १८० लमटर ग्रावेि गने काम सम्पन्द्न  । 

 यस वडाभर उज्यािो काययक्रम सम्पन्द्न । 
 मालसक दरु्यपटक वी न पा कायायिय बाट तोक्रकएको स्थानमा फोहोरमिैा व्यवस्थापन गरर 

पणुय वडा सरसफार्य  ।  



 आ.व. २०७६/०७७ को क्रमागत योजना बाट १२१० स्कयाएर लमटर कािेपत्र ेसडक ममयत तनमायण 
सम्पन्द्न । 

 

वडा नं. ६ 

• परम्परागत उद्यमलशिता लसप प्रवद्यदनका िार्ग फिामको काम गने दरु्य जना (आरन ) िार्य 
नवप्रववर्ध यकु्त सहयोगी सामाग्री हस्तान्द्तरण । 

• कोलभड १९ को सकं्रमणमा रहेका ववरामीहरूको अवस्थाबारे तनयलमत रूपमा  टेलिफोनन माफय त 
सचुना सकंिन तथा प्रभाववत घर पररवारहरूिार्य प्रत्यक्ष भेटघाट काययक्रम साथै सचेतनाका िार्ग 
प्रचारप्रसार तथा तनरन्द्तर टोि ववकास ससं्था सुँग समन्द्वय ।  

• सभा हि (लसटीहि) तनकटमा रहेको भान ुपाकय िार्य पययटक्रकय रूपमा थप प्रवद्यदनका िार्ग गोटा 
टायि सहहत व्यायाम सामाग्री तथा िष्ट सहहत बेन्द्चहरूको उर्चत व्यवस्थापन गररएको । ८० थान 
राजष्िय झण्डाका िार्ग समेत पोि तयारी अवस्थामा रहेको छ । 

• वडा कायायियको िागत सहभार्गता प्रधानमन्द्त्री स्वरोजगार काययक्रममा वडा जस्थत रहेको खोके 
खोिा क्षते्रमा मेलशनरी वाि तनमायण तथा िजमम हि जस्थत रहेको वाि उद्यानको कम्पाउण्ड वाि 
तनमायण कायय सम्पन्द्न ।  

• पवुायधार ववकास तफय  ववतनयोजजत वीरेन्द्रचोकमा टावरिार्यट तनमायणको बजटेमा प्रदेश सरकार सगंको 
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नगरकाययपालिकाको कायायियबाट भएको समन्द्वयका कारण ४ वटा 
टावरिार्यट वडाको क्षेत्र लभत्र रहेको ।  

• ववलभन्द्न प्रकारका रोगि े सकं्रलमत भएका ववपन्द्न १० घरपररवारिार्य ववपन्द्न नागररक सहयोग 
काययक्रमबाट राहत स्वरूप ॵिधी उपचारमा सहयोग ।  

• कोलभड १९ को ववलभन्द्न चरणको भ्याजक्सनका कारण शरुूमा कहठनार्य रहेता पतन हाि वडावासीहरूमा 
कोलभड प्रततको दृजष्टकोणमा पररवतयन देखखएको छ ।  

• कोरोनाको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका ववपन्द्न घरपररवारहरू मध्ये ८४ घरपररवारहरूिार्य ववलभन्द्न सहयोगी 
मनहरू सुँगको सहयोगमा आधारभतु सामाग्रीहरू राहात स्वरूप ववतरण गररएको ।  

• ज्येष्ठ नागररक सम्मान काययक्रम अन्द्तगयत कायायियको तफय बाट १५१ जना बदृ्दबदृ्दािार्य र ज्येष्ठ 
ववपन्द्न नागररक सहयोग ्काययक्रम अन्द्तगयत वातावरण सधुार समाजको सहयोगमा ४० जना ववपन्द्न 
नागररक जम्मा १९१ जनािार्य न्द्यानो कपडा ववतरण ।  

• वडािार्य सडक मानव रहहत बनाउनका िार्ग सहयोग गने मानव सेवा आश्रमिार्य खाध्यान्द्न तथा 
अन्द्य आवश्यक सामाग्री सहयोग । 

• िकडाउन पश्चात िामो समय देखख वन्द्द रहेको स्माटय सावयजतनक शौचािय २०७७  मलंसर देखख 
सञ्चािन  ।  

• वडा सामदुातयक मेिलमिापकेन्द्रको स्थापना पश्चात वडा स्तरबाट न ैवववाद तनरूपरणका िार्ग कायय 
शरुू । 



• ववश्वभर फैलिएको कोरोना भार्यरसको सकं्रमणबाट न्द्यतुनकरणका िार्ग सावयजतनक स्थानमा 
वातावरण सधुार समाजबाट २ थान तथा नेपाि रेडक्रस सोसार्यटी शाखा कायायियबाट १ थान हेण्ड 
स्ट्याण्ड राखखएको । साथै घरायसी तहमा १५० ववपन्द्न घरधुरीिार्य हेण्डवास बकेट ववतरण । 

• फोहर व्यवस्थापनका िार्ग टोिववकास ससं्थामा तनरन्द्तर रूपमा सरसफार्य अलभयान तथा कौलशखेती 
प्रवद्यदधन काययक्रममा सञ्चािन गररएको । 

वडा नं. ८ 

• सािान्जक बबकास तिा  – यस वडामा रहेको एकमात्र माध्यालमक बबध्याियमा यस ैशकै्षक्षक सत्र देखख  
कक्षा १०  सचंािन भएको । 

      - यस वडामा बस्ने  १२० जना ७० बिय भन्द्दा मार्थका जेष्ठ नागररकहरुिाई सम्मान गररएको , 
•  पवुााधार तिा - मखु्यमन्द्त्री रोजगार , प्रदेश सरकार र वडा कायायिय द्वारा ववतनयोजजत रकम बाट 

यस वडाका बबलभन्द्न स्थानमा कररब ३ क्रकिो लमटर नािा तनमायण , १ क्रकिोलमटर भन्द्दा बढी ग्राभेि 
र २०० लमटर सडक कािोपत्र ेकायय सम्पन्द्न भएको ।  

•  सथंागत र्वकास तथा सेवा प्रबाह तिा को – वडा कायायिय पररसर तथा कायायिय लभत्र लस लस 
क्यामरा जडान गरी वडा कायायियमा हुन सक्ने चोरी तथा अपरार्धक गततबबर्ध तनयन्द्त्रणमा जोड 
हदएको । 

 - यस वडाबाट प्रदान गररने राजश्व असिुी तथा घटना दताय सम्बजन्द्ध सम्पणुय कायय अनिाईन प्रबबर्ध मामयत 
सचंािन हुने गरेको । 
वडा न.ं ९ 

• मगंिगढी क्राके्रववहार सडक तनमायणका िार्ग ठेक्का आवहान भएको 
• िाहटकोईिी स्वास््यचौक्रकको स्तर वदृ्धी गरर १५ शयैाको अस्पताि तनमायणका िार्ग ठेक्का  आव्हान 

भएको 
• िाटीकोईिी  चादनी चौकी पसेनी सडक तनमायण डड.पी.आर. तयार गरी आवश्यक बजेट माग भई 

तनमायण कायय अतघ बढेको  
• चादनी चौकी  शक्ते्तकाुँडा बिुबिेु भेरर मोटरेबि पिु सहहत डड.पी.आर. तयैार गरी आवश्यक वजटे 

माग भई तनमायण कायय अतघ बढेको 
• पसेनी चादनीचौकी मोटरेबि पिु तनमायणका िार्ग योजना स्वीकृत भएको 
• िाटीकोईिी  स्वास््य चौकीमा अजक्सजन सहहतको ५ वेडको आर्सोिेशन वाडय सचंािन भएको 
• वडामा रहेका ववपन्द्न पररवारिाई ववपन्द्न पररचय पत्र ववतरण गररएको 
• ववपन्द्न पररवारिाई तनशलु्क स्वास््य बबमा गररएको  

 

वडा नं. १० 

१. वडािे जग्गा खररद गरेको ठाउुँमा शहरी स्वास््य केन्द्रको भवन तनमायण कायय भईरहको । 



२. पवुायधारका योजनाहरु को सम्झौता भई काम सचुारु भईरहेको । 
३. वडा लभत्र रहेका जेष्ठ नागररकहरु िाई सम्मान काययक्रम गरेको । 
४. अन्द्य सरोकार कायायियहरु सुँग समन्द्वय गरी थप ववकास तनमायणका काययक्रमहरु गरेको । 
५. महहिा स्वास््य स्वयेम सेववकाहरुको बबमा गरेको 
६. फोहोरमिैा टेन्द्डर आव्हान गरी सचंािन भएको । 
७. वडा उज्यािो कययक्रम सचंािन भएको ।  
८. सरुक्षा व्यवस्थापनका िार्ग प्रहरी सुँग समन्द्वय भएको ।  
९. स्वास््य समबन्द्धी पाठेघर र आुँखा सम्बन्द्धी लसववर सचंािन भएको । 
१०. घसु्रा ववद्याियमा भएको खाने पानीको िार्ग टेन्द्डर आव्हान भएको  
 

वडा नं. ११ 

 वडा उज्यािो काययक्रम अन्द्तगयत प्रत्येक वस्ती र सडकहरुमा सडक ववत्त जोडडएकोमा वस्ती न ै
उज्यािो भएको ।  

 वेमौसमी तरकारी उत्पादनका िार्ग एक घर एक टनेिको अवधारणा परुा गनय १८० घर पररवारिार् 
प्िाजष्टक ववतरण गररएको । 

 कोरोना भार्रसका कारण जीववकोपाजयनमा अतत समस्या परेका दलित तथा ववपन्द्न पररवारमा लसिाई 
मेलशन मादि तथा मढुा वनुाईका िार्ग सहयोग गररएको ।  

 कोरोना भाईरसवाट वुँच्नका िार्ग आवश्यक सरुक्षाका ववर्ध अपनाउन प्रचार प्रसार तथा औिर्ध 
ववतरण गररएको ।  

 सरसफाई अलभयान अन्द्तगयत वडामा रहेका सम्पणूय टोिमा तनशलु्क रुपमा दैतनक फोहर सकंिन 
गरी व्यवस्थापन गरेको । 

 आरन सधुारका िार्ग सामाग्री ववतरण 

 यस वडा अन्द्तगयत ५ वटा सामदुातयक ववद्धाियमा तनMशलु्क रुपमा मास्क, सेतनटाईजर र सावनु 
ववतरण गररएको ।  

 ११ न.ं वडा कायायिय र िभ एण्ड होप ससं्थाको सह िगानीमा शाजन्द्तनगर झुप्राका ववपन्द्न वगय 
तथा वादी समदूायका वािवालिकािार् झुप्रादेखख धुलियाववट सम्म पठन पाठनका िार्ग आवत 
जावत गनय तनशलु्क यातायातको व्यवस्था गररएको । 

 अछालमडाुँडामा डडपवोररङ्ग गरर सोही टोिको लसुँचार् तथा खानेपानीको आवश्यकता पतूत य गररएको 
।  

 भलूमहहन सकुुम्वासी भलूमहहन दलित तथा अव्यवजस्थत वसोवासीको िगत सकंिन कायय समयम ै
सम्पन्द्न गररएको । 

 ववलभन्द्न सघं ससं्था ववच समन्द्वय गरी अपाङ्ग एकि र अतत ववपन्द्न पररवारिार् राहत ववतरण 
गररएको ।   

 



वडा नं. १२ 

 वडातहमा भएगरेका सम्पणुय गततववर्धहरु समाबेश गरी रेडडयो जागरण एफ = एम सगंको साझेधाररमा  
रेडडयो लशक्षा काययक्रम  वडा कायायियकै पहिमा सचंािन गररएको।  

 बिौदेखख खोिा क्रकनारा अततक्रमण गरर वसेका वजस्तहरुमा  तटवन्द्ध गरर नेवारे खोिा र र्त्राम 
खोिा क्रकनारामा व्यवजस्थत वसोवासका िागी  मापदण्ड बमोजजम कजच्च बाटा तनमायण गरर 
अततक्रमण गने कायय रोकेको । 

 वडाका  लभबत्रभागहरुमा  सडक  ग्राभेि गरी वाहै्र महहना  २५ वटै टोिहरुिार्  सहज  आवत जावत  
वनाउ सफि भएको । 

 आधारभतु  शहरी  स्वास््य को भवन तनमायण गरी आफ्न ै  भवन वाट सेवा प्रवाह  सरुुवात  
गररएको। 

 वडा कायायियका ववववध गततववर्धहरुिाई सशुासन योग्य बनाउन लसलसहटभी क्यामेरा जडान गररयो। 
 ववद्याियका कलििा भार्बहहनीहरुिाई कोलभड १९को जोखखम वाट  सरुक्षीत राख्न सामाग्री  

हस्तान्द्तरण गररएको। 
 वडाकायायिय   र स्याक नेपाि सगंको साझदेारीमा न्द्यनु आयस्तर भएका बस्तीहरुमा कोलभड 

१९ररस्पोन्द्स कायय गररएको। 
 कृिकहरुको ५० प्रततशत िागत सहभार्गतामा आर्थयक ववकास क्षते्र अन्द्तरगतका ववववध काययक्रमहरु 

सचंािन गररएको। 
 िक्षक्षत वगय काययक्रम अन्द्तरगत नौिोटोिमा महहिा उदलम  उद्दयोगमा स्यातनटरर प्याड तनमायण 

तालिम सचंािन गररएको।  
 कोलभड-१९ द्वारा प्रभाववत वडामा भएका अतत ववपन्द्न पररवार िार्  कृवि जन्द्य प्रववर्ध  हस्तान्द्तरण 

कायय सम्पन्द्न भएको। 
 

वडा नं. १३ 

 आर्थयक ववकास अन्द्तगयत ५३४ लमटर लसचंार्कुिो तनमायण भएको 
  पवूायधार ववकास तफय  राउटे गजल्छना, थापाटोि, पाुँचघरे, कपासे गरी जम्मा २.५ क्रक. लम. नयाुँ  बाटो 

तनमायण र  १५ क्रक. लम. परूाना सडक ग्रावेि तथा ममयत गररएको । 
 ३ सशुासन तथा ससं्थागत ववकास अन्द्तगयत २५ जनािार् लसिार् कटार् सम्बजन्द्ध तालिम, २० जना 

िार् व्यहूटपाियर सम्बजन्द्ध तालिम, १३ जनािार् िोकसेवा तयारी कक्षा, ९७ जना ज्येष्ठनागररक र 
अपाङ्गता भएका व्यजक्तिार् न्द्यानो कपडा ववतरण र २७ जना सतु्केरी महहिािार् पोिणयकु्त 
खाना सहहत िोकि कुखुरा ववतरण गररएको । 

 ४५ जना महहिा हदहदबहहनीहरुिार् व्यवसातयक बनाउन व्यहूटपाियर र लसिार् कटार् सम्बजन्द्ध तालिम 
सचंािन गरेको । 

 २७ जना सतु्केरी आमाहरुिार् पोिणयकु्त खाना का साथै िोकि कुखुराको भािे ववतरण 



 ९७ जना ज्येष्ठनागररक र अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुिार् न्द्यानो कपडा ववतरण  
 वडाबाटै अनिार्न घटना दताय र राजश्व असलुि काययिाई तनरन्द्तरता हदर्एको ।  
 १३ जना दलित जनजाती ववध्याथीिार् नास।ुखररदारको िोकसेवा तयारी कक्षा सचंािन गरेको 

वडा नं. १४ 
 ५ वटा बोयर बाख्रा अनदुानमा ववतरण 

 १७ वटा खोर सधुार 
 लसद्ध पाईिा मजन्द्दरमा क्रफल्ड तनमायण 

 चमेरे गफुामा ७८ लमटर ढुङ्गाको सोलिङ्ग गरर लसहढ तनमायण 

 लसद्धपाईिामा ४० लमटर घेरावार 
 २ वटा ववद्याियका भवन रंगरोगन र १ वटाको प्िाष्टर 
 गाउघर जक्ितनकको १ वटा भवन प्िाष्टर १ वटा रगरोगन र १शचैािय तनमायण 

 चचयको २ वटा नयाुँ कजच्च भवन तनमायण र एउटा ममयत 

 २ वटा मजन्द्दर प्िाष्टर रंगरोगन तथा ममयत 

 २० वटा पोिमा एि हट तार ववस्तार 
 २ वटा ववद्याियमा घेरावार 
 १२० जना जषे्ठ नार्गरकिाई न्द्यानो कपडा ववतरण 

 यस वडा वाट पवुायधार ववकास तफय  ८६५ लम गोरेटो बाटो तनमायण, ३५०० लम नयाुँ ट्याक तनमायण, 
१८५० लमटर सडक स्तरोन्द्नतत, ८८ थान ग्यालभन जालि , ६ थान होम पाईप,  २ थान स्िाव तनमायण, 
३०० लम पजक्क र २०० लम कजच्च नािा तनमायण ३६० व लम को क्रफल्ड तनमायण,  ३५ लम पजक्क 
नािा तनमायण, १८ लम सखु्खा वाि ६८ थान ग्यालभन जािी  

वडा न ं१५ 
 भलुमहहन दलित भलुमहहन सकुुम्वासी तथा अव्यवजस्थत वसोवासीहरुको १४९ जनाको िगत सकंिन 

। 
  जेष्ठ नागररकहरु िार्य न्द्यानो कपडा ववतरण 

 कोलभड १९ ववरुद्द जनचतेना मिूक काययक्रम सचंािन तथा स्वास््य सामाग्री ववतरण 

  

 

वडा नं. १६ 
१) एक्रककृत सम्पती कर र मािपोत भमुीकर उिेख्नीय रुपमा असाुुिी गररएको । ( सरुक्षक्षत नागररक आवास 

काययक्रम िगत ) 
२) ववश्वमहमारीका रुपमा फैलिएको कोलभड—१९ कोरना भाईरस सम्बन्द्धी जन चेतना साथै िक्षक्षत वगय दलित 

जनजातीका िागी उद्मम लसि १५ हदने तालिम प्रदान गरर वडा कायायिय र डडमेघा सा्ाांस्थाको 
सयंकु्त सहयोगबाट उद्ममीहरुिाई बगंर र कुखुरा अन्द्य सामाग्री बबतरण  गररएको  । 

३) उजाय बबकास प्रबरन केन्द्र मध्ये वानेश्र काठमाण्डौबाट १००० वाट सोिर अनदुान पानय सफि । 
४) दलित सकुुमवासी, सकुुमवासी,अब्यबस्तीत बसोवासीहरुको िगत सकंिन गने काम गररएको 



५ नगरपालिकािे िोगेका ि ख्र् सिस्र्ाहरु 

 समग्र नगरको सडक गरुुयोजना नभएको, गरुुयोजना भएका साववक ववरेन्द्रनगरको समेत सडक 
िगत कट्टा नभएको ।  

 आयोजना सञचािनको वपक आवरमा कोलभड १९ को वन्द्दावन्द्दीका कारण आयोजना कायायन्द्वयमा 
गनय नसक्न ु। 

 हेभी र्कयपु्मेन्द्ट प्रयोग हुने आयोजनाहरु समेत उपभोक्ता सलमतत माफय त गररने गररएको जसका 
कारण त्यस्ता प्रकारका आयोजनाहरु कायायन्द्वयनमा समस्या उत्पन्द्न हुनकुो साथै वेरुजुको मात्रा 
बढेको । 

 टुके्र तथा साना आयोजनाहरुको सखं्या वढी । 
 सामदुातयक पशकुो व्यवस्थापनमा चुनौती ।  
 फोहर सेर्ग्रकेशन नहुन ु। ब्यवस्थीत ल्याण्डफीि सार्ट तनमायणमा श्रोत अभाव ।  
 हाट बजारको व्यवस्था नहुन ु। 
 नगरपालिकाको शासन सञ्चािन प्रक्रक्रयािाई गणुस्तररय र प्रववर्धमतै्री वनाउन ु।  
 नगरपालिकाको आन्द्तररक तनयन्द्त्रण प्रणािीको अभाव । 
 कमयचारी खटनपटनको तनजश्चत मापदण्ड अभाव । 
  

६ फोटोमा वीरेन्द्रनगर गततववर्ध 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तरकारी नसयरी  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              माछाका भुरा ढुवानी अनुदान 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िागत साझेदारीमा बोयर बोका बबतरण 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


