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हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरका 
नगय कामााऩाङ्झरकाको कामाारम 
वाङ्जषाक प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन 

cf=a=२०७४/०७५ 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
k|ltj]bg ;Dkfbg tyf k|:t'lt 

तथ्माङ्क ब्मफस्थाऩन शाखा 
हेटौंडा उऩभहानगयऩाङ्झरका 

  
 
  

 आ.व.२०७४/७५ को सभीऺात्भक प्रस्तङ्टती 
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१= k|ltj]bgn] ;d]6]sf If]q tyf laifox?M  
 

o; k|ltj]bgn] d"ntM lgDg If]q tyf laifox?nfO{ ;d]6\g] k|of; ul/Psf] 5 .  

 आम ब्मम सम्फङ्ञधध ङ्झफफयण 

 ऩूवााधाय सम्फङ्ञधध ङ्झफफयण 

 आङ्झथाक साभाङ्ञजक सम्फङ्ञधध ङ्झफफयण 

 ङ्ञशऺा   
 स्वास्थ्म सेवा  
  वन, वातावयण तथा ब ूसॊयऺण  
 कृङ्जष ङ्झफकास 

 ऩशङ्ट सेवा 
 ङ्झफऩद व्मवस्थाऩन तथा फारूणमधर सेवा सञ्चारन 

 बकूम्ऩ आफास ऩङ्टन: ङ्झनभााण 

 ऩायदङ्ञशाता, सङ्टशासन  तथा सेवा प्रफाह 
 बवन ङ्झनभााण अनङ्टभङ्झत सम्फधधी सेवा प्रफाह  
 ङ्झसपाङ्चयस सॉग सम्फङ्ञधधत सेवा प्रफाहको अफस्था 
 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्झफतयणको अफस्था  
 कभाचायी व्मवस्थाऩन 

 धमाङ्जमक सङ्झभङ्झतका ङ्जिमाकराऩहरू 

२. आमब्मम सम्फधधी ङ्झफफयण 
मस उऩभहानगयऩाङ्झरकारे आ फ २०७४।०७५ भा रक्ष्मको तङ्टरनाभा आधतङ्चयक आम तपा  
११ प्रङ्झतशत य फाह्य आम तपा  कयीव १० प्रङ्झतशत फढी आम्दानी गना सकेको  देङ्ञखधछ । 
अनङ्टभाङ्झनत फजेटको कयीफ ८६ प्रङ्झतशत ऩूॉजीगत खचा गना सपर बएको छ बने कयी ९४ 
प्रङ्झतशत चारङ्ट खचा ऩङ्झन बएको देङ्ञखधछ ।आ फ को अधत्मभा ठूरो यकभ खचा हङ्टन नसकेको 
ङ्झनम्न तथ्माङ्कफाट देङ्ञखएको छ । 

ङ्झफफयण फाङ्जषाक रक्ष्म फाङ्जषाक उऩरङ्ञब्ध प्रङ्झतशत 

चारङ्ट खचा 330272000 312010752.3 94.47 

ऩूॉजीगत खचा 971906000 838924840.8 86.32 

जम्भा खचा 1302178000 1150935596 88.39 

आधतङ्चयक आम 170070000.00 189,289,543.63 111.3 

फाह्य आम 1132108000.00 1,240,305,165.34 109.56 

कङ्ट र आम 1,302,178,000.00 1,429,594,708.97 109.78 
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ङ्झफस्ततृ आम ङ्झफफयण: 

शीषाक 

आ.व. 
२०७४/७५ 
को रक्ष्म 

 आषाढ 
भसाधतसम्भको 

यकभ  

याजस्व्     

  आधतङ्चयक याजस्व्     

11313 एङ्जककृत सम्ऩङ्झत कय 

11321 घय फहार कय 
14177 घयजग्गा यजजस्ट्रेशन शलु्क 
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  सफायी साधन कय 
  सेवा शङ्टल्क 

14241 सवायी ऩार्किं ग शलु्क 

14218 बफद्मतु भहशरु 

14219 साफबजननक सबुफधा उऩमोग सेवा शलु्क 

14219 साफाजङ्झनक सॊयचना भभात सम्बाय शङ्टल्क 

14219 अचर सम्ऩत्ति भलु्माॊकन सेवा शलु्क  

14219 बङू्झभगत ढर सेवा शङ्टल्क  

14219 अधम सेवा शङ्टल्क 

14521 प्रदषुण सेवा शलु्क 

14219 साफबजननक सौचारम सेवा शलु्क 

14219 पोहय सॊकरन शङ्टल्क 

14219 फारुणमधर सेवा शङ्टल्क 

  जम्भा  
  दस्तङ्टय 

14242 नक्साऩास दस्तङ्टय 

14243 ङ्झसपाङ्चयस तथा फक्सौनी दस्तङ्टय 

14244 ऩॊजीकयण दस्तङ्टय 

  जम्भा  
  ऩमाटन  शङ्टल्क  

11472 ङ्जवऻाऩन कय 

11613 ब्मफसाम कय 
14223 शशऺा ऺेत्रको आम्दानन-१४२२३ 

11314 बशुभ कय (भारऩोत) 

14312 दण्ड जङ्चयवाना 
11473 भनोयॊजन कय 

  भारऩोत सॊकरन 

  फहार ङ्जवटौयी घय जग्गा कय 

  
भतृ वा भाङ्चयएका जीव जधतङ्टको हाड, ङ्झसॊग, पवाॉख, 

छाराभा कय 
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  प्राकृङ्झतक स्रोत साधन व्मवसाङ्जमक कय 

  
शेमय रगानीफाट प्राप्त राबाॊश तथा ऩूॉङ्ञजगत राब 
आम 

  ऋण रगानीफाट प्राप्त व्माज आम 

  अधम 

11322 बाडा तथा फहारफाट आम 

14312 धयौटी सदयस्माहा 
14529 अन्म बफबफध आम 

11451 सफायी दताब तथा फात्तषबक सवायी कय  

11451 ऩटके सवायी कय 

11691 घय जग्गा कय (फक्मौता) 

14151 ग्रेडय तथा योरय बाडा  

14213 ङ्झफिीफाट आम 

  जम्भा  

  कङ्ट र जम्भा आधतङ्चयक याजस्व  

  याजस्व फाॉडपाॉड् 
  याजस्व फाॉडपाॉड प्राङ्झप्त ( +) 

14172 प्राकृङ्झतक स्रोत उऩमोग कय फाडपाड 

  याजस्व फाॉडपाॉड हस्ताधतयण (-) 
  कङ्ट र जम्भा याजस्व फाडपाड 

  अधम आम् 

  
साङ्जवक स्थानीम ङ्झनकामफाट हस्ताधतयण बई प्राप्त 
यकभ 

15111 फेरुजङ्ट असङ्टरी 
32121 गत वषाको भौज्दात 

  अधम फाह्य अनङ्टदान आम 

13312 सडक फोडा नेऩार  

13312 न.ङ्झफ. कोष ऋण तथा अनङ्टदान  

  जम्भा  
  कङ्ट र जम्भा अधम आम 
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अधतय सयकायी ङ्जवत्तीम हस्ताधतयण् 
  नेऩार सयकायफाट प्राप्त अनङ्टदान् 
13311 ङ्जवत्तीम सभानीकयण अनङ्टदान 

  सशता अनङ्टदान 

13312 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामािभ  

13312 
स्थानीम शासन तथा साभङ्टदाङ्जमक ङ्झफकास 
कामािभ  

13312 स्थानीम तह सशता अनङ्टदान 

13312 
गङ्चयफसॊग ङ्झफशेस्वय कामािभ आम - 
३४०१०५ 

13312 शहयी स्वास्थ्म प्रफधान कामािभ आम 

13312 सॊस्कृङ्झत प्रफधान कामािभ आम  

13312 सभाज कल्माण कामािभ आम - ३६५८४५ 

  सभऩूयक अनङ्टदान 

  ङ्जवशेष अनङ्टदान 

  नेऩार सयकायफाट प्राप्त अनङ्टदान जम्भा 
  प्रदेश सयकायफाट प्राप्त अनङ्टदान् 
  ङ्जवत्तीम सभानीकयण अनङ्टदान 

  सशता अनङ्टदान 

  सभऩूयक अनङ्टदान 

  ङ्जवशेष अनङ्टदान 

  प्रदेश सयकायफाट प्राप्त अनङ्टदान जम्भा 
  अधम स्थानीम तहफाट प्राप्त अनङ्टदान् 
  सशता अनङ्टदान 

  सभऩूयक अनङ्टदान 

  ङ्जवशेष अनङ्टदान 

  अधम स्थानीम तहफाट प्राप्त अनङ्टदान जम्भा 
जनसहबाङ्झगता् 
14529 नगद सहबाङ्झगता 
  श्रभ तथा वस्तङ्टगत सहामता 
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  जनसहबाङ्झगता जम्भा  
  कङ्ट र जम्भा यकभ  

 

ङ्झफस्ततृ ब्मम ङ्झफफयण: 

शस.नॊ. खचब शशषबक आ.फ. २०७४/०७५ को खचब 
अनभुान

आषाढ भसान्तसम्भको 
यकभ  

२ ऩुॉजीगत खचब
२.१ जग्गा खरयद
२.२ बवन ननभाबण / खरयद
२.२.१ वडा कामाबरम बवन ननभाबण/स्ट्तयोन्ननत

२.२.२ फासदेुव सबागहृ ऩनुननबभाबण सम्फजन्ध खचब

जम्भा यकभ रु

२.३ पननबचय तथा पननबशस ॊङ्ग/सबा हर 
पननबशस ॊङ्ग/ कामाबरम साभान सभेत

२.४ सवायी साधन खरयद

२.५ भेशसनयी औजाय तथा उऩकयण

२.५.१ बारय भेशसन य औजाय ननभाबण सम्फजन्ध 
भेशसन

२.५.२ कम््मटुय त्तप्रन्टय अन्म भेशसनयी औजाय

जम्भा यकभ रु

२.६
अनसुन्धान तथा ऩयाभशब---- सम्बाव्मता 
अध्ममन डडजाइन ड्रइॊग य अनसुन्धान
ऩयाभशब सम्फजन्ध खचब

२.७ सभऩयुक कोष

२.८ गतफषबको दानमत्व बकु्तानी - क्रभागत 
मोजनाहरू

२.९ त्तवशबन्न कोषहरू

२.९.१ भभबत सम्बाय कोष
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२.९.२ भहहरा तथा वार त्तवकास कोष

२.९.३ गरयफी न्मनूीकयण तथा साभाजजक 
ऩरयचारन कोष

२.९.४ अनाथ अऩाॊग असहाम बफशषे कोष

जम्भा यकभ रु

२..१० वडा कामाबरमको शसपारयसभा सॊचारन हुने 
त्तवत्तवध ऺेत्रगत कामबक्रभहरु

२.११ आमोजना सॊचारन तथा ब्मफस्ट्थाऩन खचब

२.१२ आकजस्ट्भक/बऩैयी आउने कामबक्रभ खचब

ऩुॉजीगत जम्भा

३ त्तविीम व्मवस्ट्था

३.१ ऋणको साॉवा बकु्तानी

कामबऺ ेत्रगत खचब
१० आङ्झथाक ङ्जवकास 

१०१० कृङ्जष 

१०१० ऩशङ्ट 

१०२० उद्योग तथा वाङ्ञणज्म 

१०३० ऩमाटन 

१०४० सहकायी 

१०५० ङ्जवत्तीम ऺेर 

  जम्भा यकभ  

२० साभाङ्ञजक ङ्जवकास   

२०१० ङ्ञशऺा 
२०२० स्वास्थ्म 

२०३० खानेऩानी  
२०३० सयसपाइ 

२०४० सॊस्कृङ्झत प्रवर्द्ान 
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२०५० खेरकङ्ट द तथा भनोयञ्जन 

२०६० 
रै ङ्झगक सभानता तथा साभाङ्ञजक 
सभावेशीकयण 

  जम्भा यकभ  

३० ऩूवााधाय ङ्जवकास   

३०१० स्थानीम सडक, ऩङ्टर तथा झोरङ्टङ्गेऩ ङ्टर 

३०२० ङ्झसॊचाई  

३०३० बवन तथा सहयी ङ्जवकास 

३०४० 
उजाा, रघङ्ट तथा साना जरङ्जवद्यङ्टत (वैकङ्ञल्ऩक 
उजाा सभेत) 

३०५० सञ्चाय 

  जम्भा यकभ  

४० वातावयण तथा ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन   

४०१० वन तथा ब ङ्ट-सॊयऺण 

४०२० जराधाय सॊयऺण 

४०३० वातावयण सॊयऺण, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान 

४०४० पोहयभैरा तथा ढर व्मवस्थाऩन 

४०४० ढर तथा नारा ब्मफस्थाऩन 

४०५० जरउत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमधरण 

४०६० ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन 

४०७० वारुण मधर सञ्चारन तथा ब्मफस्थाऩन 

  जम्भा यकभ  

५० सॊस्थागत ङ्जवकास, सेवा प्रवाह य सङ्टशासन   

५०१० साभाधम सेवा 

५०२० सङ्टयऺा व्मवस्थाऩन 

५०३० सूचना प्रङ्जवङ्झध 
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५०४० ऩङ्ञञ्जकयण व्मवस्थाऩन 

५०५० 
स्थानीम तथ्माङ्क सॊकरन य अङ्झबरेख 
व्मवस्थाऩन 

५०६० सङ्टशासन प्रवर्द्ान 

५०७० अनङ्टसधधान तथा ङ्जवकास 

  जम्भा यकभ  

५०८० अधमर वङ्झगाकृत नबएको 

कामाऺ ेरगत जम्भा यकभ रु 

कङ्ट र ऩङ्टॉजीगत यकभ रु 

चारङ्ट खचा यकभ रु 

जम्भा खचा यकभ रु 

 

३. ऩूफााधाय ङ्झनभााण सम्फधधी ङ्झफफयण 

मस उऩभहानगयऩाङ्झरकारे आ फ २०७४।०७५ भा गयेको ऩूफााधाय ङ्झनभााण सॉग सम्फङ्ञधधत 
काभहरूको ङ्झफस्ततृ ङ्झफफयण देहाम अनङ्टसाय यहेको छ : 

ङ्झस 
न  मोजनाहरू 

जम्भा सञ्चाङ्झरत 
मोजना सॊख्मा 

चारङ्ट सम्ऩङ्ङ 
सम्ऩङ्ङ 

प्रङ्झतशत 

१ s[lif tkm{ 4 0 4 100.00 

२ ko{^g tkm{ 14 4 10 71.43 

३ :jf:Yo tkm{ 3 1 2 66.67 

४ lzIff tkm{ 25 8 17 68.00 

५ vfg]kfgL tkm{  33 14 19 57.58 

६ ;+:s[lt k|a${g tkm{ 24 9 15 62.50 

७ v]ns'b tkm{ 9 5 4 44.44 

८ n}lª\us ;dfgtf tyf 
;fdflhs ;dfj]zLs/)f tkm{ 9 3 6 66.67 

९ :yfgLo ;*s, k'n tyf 284 62 222 78.17 
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emf]n'ª\u] k'n tkm{ 

१० l;+rfO{ 12 5 7 58.33 

११ ejg tyf zx/L ljsf; 15 10 5 33.33 

१२ jg tyf e"–;+/If)f tkm{ 5 2 3 60.00 

१३ jftfj/)f ;+/If)f, hnjfo' 
kl/jt{g 1 1 0 0.00 

१४ kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg tkm{ 13 1 12 92.31 

१५ ljkb Joj:yfkg tkm{ 11 2 9 81.82 

१६ j*f sfof{nosf] 5 nfv 
ah]^ tkm{ 26 7 19 73.08 

१७ cGoq jlu{s[t gePsf] 22 8 14 63.64 

१८ j*f sfof{no ejg lgdf{)f 
tyf :t/f]GgtL tkm{ 2 0 2 100.00 

१९ ljljw lgdf{)f tkm{  74 27 47 63.51 

२० x|o'd kfO{k pknAw u/fpg] 
tkm{ 1 0 1 100.00 

२१ u|fe]n 55 8 47 85.45 

२२ &]Ssf tkm{ 10 6 3 30.00 
 hDdf  652 183 468 71.78 

४. आङ्झथाक तथा साभाङ्ञजक  ङ्जवकाससॉग सम्फङ्ञधधत ङ्झफफयण 
मस उऩभहानगयऩाङ्झरकारे आ फ २०७४।०७५ भा आङ्झथाक तथा साभाङ्ञजक   ङ्जवकास सॉग 
सम्फङ्ञधधत यही गयेका काभहरूको ङ्झफस्ततृ ङ्झफफयण देहाम अनङ्टसाय यहेको छ : 

ऺेरगत शीषाकहरू चारङ्ट सम्ऩङ्ङ जम्भा सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतशत 

रैंङ्झगक सभाफेशीकयण तपा  १२ ६७ ७९ 84.81 

साॊस्कृङ्झतक प्रवर्द्ान तपा  १ ८ ९ 88.89 

ङ्ञशऺा ङ्झफकास तपा  5 28 33 84.85 

कृङ्जष ङ्झफकास तपा  २ ० २ 0.00 

ऩमाटन ङ्जवकास तपा  ० ५ ५ 100.00 

सहकायी ङ्जवकास तपा  ० ३ ३ 100.00 
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स्वास्थम तपा  २ १३ १५ 86.67 

नेऩार सयकायको अनङ्टदानफाट भार 
सञ्चाङ्झरत मोजनाहरू 

० ७ ७ 100.00 

ङ्जवङ्जवध ४ ६ १० 60.00 

जम्भा २६ १३७ १६३ 84.05 

आ फ २०७४।०७५ भा आङ्झथाक तथा साभाङ्ञजक  ङ्जवकासका ऺेरभा गयेका काभहरूको 
प्रगङ्झतराई  सभग्रभा मसयी ऩङ्झन हेना सङ्जकधछ । 

 
५. ङ्ञशऺा   

आ. फ. २०७४।०७५ भा म स हेटौंडा उऩभहानगयभा सञ्चाङ्झरत साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्जवद्यारमहरूको सङ्खख्मा  ८ ४ ( आधायबतू ५५  य भाध्मङ्झभक २९ ) छ बने सॊस्थागत 
ङ्जवद्यारमहरू जम्भा ४ ७ वटा भार यहेका छन ्। साथै, मस उऩभहानगयऩाङ्झरका ङ्झबर ११६ 
वटा ईसीडी कऺाहरू सभेत सञ्चारनभा यहेका छन ्।साथै, ३ वटा आधायबतू ङ्झफद्यारमहरू ( 

ऩङ्झफर आ ङ्झफ, ज्मोङ्झत आ ङ्झफ य श्रीदेफी आ ङ्झफ  ) नङ्ञजकका भाध्मङ्झभक ङ्झफद्यारमहरूभा गाङ्झबने िभ 
यहेको छ । 

६. स्वास्थ्म सेवा  
गत आ फ २०७४।०७५ भा मस नगयराई ऩूणाखोऩमङ्टक्त उऩभहानगय घोषणा बएको य 

केही वडाहरूभा शहयी स्वास्थ्म सेवा ङ्झफस्ताय गङ्चयएको छ । वडा नॊ १७ हङ्जटमाभा  शहयी 
स्वास्थ्म प्रफर्द्ान केधर सञ्चारन गना नेऩार सयकायफाट फजेट सभेत प्राप्त बएकोछ ।जनशङ्ञक्त 
ब्मफस्थाऩन हङ्टनासाथ सेवा सञ्चारनभा आउन सक्ने अफस्था यहेको छ । 

७. वन, वातावयण तथा ब ूसॊयऺण  
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वन तथा बसूॊयऺणका राङ्झग उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा गत आ फ २०७४।०७५ भा ३ 
वटा कामािभहरू सञ्चारन बएका ङ्झथए । वडा नॊ ४, ७ य १७ भा एक वडा एक उद्यान 
कामािभ अधतगात ३ वटा, २ राख ङ्झफरूवा उत्ऩादन गयी २१४१८ ङ्झफरूवा ङ्झफतयण य २७ 
वटा साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूराई ताङ्झरभ सञ्चारन गङ्चयएको ङ्झथमो । 
साथै, राभखङ्टटे्ट ङ्झनमधरण, १७४३ थान फृऺ ायोऩण, सयसपाई व्मफस्थाऩनका राङ्झग ३३५० 
घयधङ्टयीराई डस्टङ्झफन ङ्झफतयण तथा १९४९ घण्टा ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका उऩकयणहरूको प्रमोग, 
ङ्झनमङ्झभत फजाय अनङ्टगभन गङ्चयएको ङ्झथमो । 

८. कृङ्जष ङ्झफकास 

गत आ फ २०७४।०७५ भा ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्झफकास कामाारमको सहमोगभा नगय ऺेरभा 
ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका १३ वटा कामािभहरू सञ्चारन गङ्चयएको ङ्झथमो ।कौशी तयकायी खेती ताङ्झरभ, 
फीउ ङ्झफतयण, साना ङ्झसॊचाई कामािभ, २०१५ थान परपूरका ङ्झफरूवा ङ्झफतयण, तयकायी 
खेतीका राङ्झग ग्रीन हाउस ङ्झनभााण, ऩदभऩोखयीका कृषक सभूहहरूराई ट्रमाक्टय ङ्झफतयण, ४७ 
जना कृषकहरुराई बकायो सङ्टधाय अनङ्टदान ङ्झफतयण जस्ता कामािभहरू सञ्चारन बएका ङ्झथए ।  

९. ऩशङ्ट सेवा 
गत आ फ २०७४।०७५ भा ङ्ञजल्रा ऩशङ्टसेवा कामाारमको सहमोगभा मस कामाारमफाट 

येङ्झफज भङ्टक्त हेटौंडा अङ्झबमान अधतगात २०३ वटा साभङ्टदाङ्जमक कङ्ट कङ्ट यहरूको फधध्माकयण गङ्चयनङ्टको 
साथै ङ्झफङ्झबङ्ङ जातका घाॉस तथा फीउ उत्ऩादनका राङ्झग कृषकहरूराई अनङ्टदान ङ्झफतयण गङ्चयएको 
ङ्झथमो ।केही कृषकहरूराई ङ्ञचङ्झरङ भ्माट भेङ्ञशन ङ्झफतयण, सङ्टत्केयी ऩशङ्टराई ऩशङ्ट आहाया साभग्री 
ङ्झफतयण, ङ्झभङ्ञल्कङ भेशीन ङ्झफतयण, फीउको राङ्झग उङ्ङत ऩशङ्ट ङ्झफतयण, ऩशङ्ट स्वास्थ्म ङ्ञशङ्झफय 
सञ्चारन जस्ता कामािभहरू सम्ऩङ्ङ बएका ङ्झथए । 

१०. ङ्झफऩद व्मवस्थाऩन तथा फारूणमधर सेवा सञ्चारन 
मस कामाारमभा ङ्झफगत २८ वषादेङ्ञख १ थान भार फारूणमधर यहेको य गत आ फ 

२०७४।०७५ भा मसरे उऩभहानगय ङ्झबर ३६ ऩटक, भकवानऩङ्टय ङ्ञजल्रा ङ्झबर २ ऩटक य 
ङ्ञजल्रा फाङ्जहय २ ऩटक गयी ४० ऩटक आगरागी ङ्झनमधरणका राङ्झग सेवा प्रफाह गयेको छ 
।सडक नजीक यहेका खतयाजधम रूखहरूको कटान, तटफधध ङ्झनभााण, खहये ङ्झनमधरण 
रगामतका काभहरूका राङ्झग ङ्झफऩद ब्मफस्थाऩन कोषको सभेत ब्मफस्था गयी कामािभ सञ्चारन 
गङ्चयएको ङ्झथमो । 

१०. बकूम्ऩ आफास ऩङ्टन: ङ्झनभााण 
गत आ फ २०७४।०७५ सम्भभा बकूम्ऩ आफास ऩङ्टन: ङ्झनभााण तपा  बएको काभको 

ङ्झफफयण अनङ्टसाय तेश्रो ङ्जकस्ता सम्भ ङ्झरने राबग्राहीहरूको सङ्खख्मा नमङ्टन नै देङ्ञखधछ । 

बकूम्ऩ आफास ऩङ्टन् ङ्झनभााण सम्फधधी ङ्झफफयण 

ङ्झफफयण सङ्खख्मा ङ्जकस्ता ङ्झरन फाॉकीको सङ्खख्मा 
कूर सम्झौता ६०५७ ० 
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प्रथभ ङ्जकस्ता ङ्झरन े ४४७० १५८७ 

दोश्रो ङ्जकस्ता ङ्झरन े १३३४ ४७२३ 

तेश्रो ङ्जकस्ता ङ्झरन े ६८३ ५३७४ 

११. ऩायदङ्ञशाता, सङ्टशासन  तथा सेवा प्रफाह 
सङ्टशासनको प्रत्माबङू्झत ङ्छदॉदै उऩभहानगयका सफै गङ्झतङ्झफङ्झधहरूको नागङ्चयकहरू सभऺ 

ऩायदङ्ञशाता कामभ गनाका राङ्झग  उक्त आ फ भा १८ ऩटक "हाम्रो हेटौंडा हाम्रो ऩङ्जहचान" येङ्झडमो 
कामािभ सञ्चारन, १० वटा "नगय दऩाण" स्तम्ब प्रकाशन, ३०० थान फजेट ऩङ्टस्तक प्रकाशन, 
वेबसाईटभा याजऩर प्रकाशन, कामाारमभा ङ्झडङ्ञजटर नागङ्चयक वडाऩर प्रकाशन, C.C Camera फाट 
ङ्झनगयानी रगामतका  १२ वटा तत्सम्फधधी ङ्जिमाकराऩहरू सञ्चारनभा ल्माइएको ङ्झथमो ।उक्त 
आ फ भा ङ्झफङ्झबङ्ङ प्रमोजनका राङ्झग ङ्झफङ्झबङ्ङ ब्मङ्ञक्त तथा सङ्घ सॊस्थाहरूका नाभभा यहेका ऩङ्टयाना 
फेरूजङ्ट तथा ऩेश्की यकभहरू पर्छ्यौटका राङ्झग सङ्झभङ्झत गठन बै उक्त सङ्झभङ्झतको सङ्जिमताभा 
कयीव १ कयोड ४० राख ऩङ्टयानो ऩेश्की फेरूजङ्ट यकभ पर्छ्यौट बएको ङ्झथमो ।  

 

१२. बवन ङ्झनभााण अनङ्टभङ्झत सम्फधधी सेवा प्रफाह  
बवन ङ्झनभााण अनङ्टभङ्झतका राङ्झग गत आ फ २०७४।०७५ भा २९७२ थान नक्सा दताा 

बएको य ३२४७ वटा बवनहरूका राङ्झग ङ्झनभााण अनङ्टभङ्झत ङ्छदएको देङ्ञखधछ । साथै उक्त 
अफधीभा ३५ वटा बवनहरूको नक्सा नाभसायी बएको य २५ वटा नक्साको म्माद थऩ बएको 
देङ्ञखधछ । 

१३. ङ्झसपाङ्चयस सॉग सम्फङ्ञधधत सेवा प्रफाहको अफस्था 
वडा कामाारमहरू य उऩभहानगयऩाङ्झरका कामाारम सभेतभा गयी नागङ्चयकहरूफाट भाग 

बए फभोङ्ञजभ ४९९५७ वटा ङ्झफङ्झबङ्ङ प्रकायका ङ्झसपाङ्चयस सॉग सम्फङ्ञधधत सेवा प्रफाह गयेको 
देङ्ञखधछ ।जसभध्मे नागङ्चयकता सॉग सम्फङ्ञधधत ६४६९ वटा, चौहद्दी ङ्झसपाङ्चयस ७७६८ वटा, 
नाता प्रभाङ्ञणत ९११ वटा, खानेऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी सॉग सम्फङ्ञधधत ङ्झसपाङ्चयस २३८७ वटा, 
फस्तङ्टगत ङ्झफफयण प्रभाङ्ञणत ८७५९ वटा , जग्गा नाभसायी ङ्झसपाङ्चयस २१६ वटा, नाता सम्फधध 
ङ्झसपाङ्चयस १११० वटा य जधभ प्रभाङ्ञणत ३८७ वटा यहेका छन ्। 
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sfo{ ljj/)f 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ 

ज
म्मा 

नागररकता 251 171 225 242 258 178 144 251 202 123 221 324 246 270 327 312 167 224 193 4329 
नागररकता 
प्रतततऱपि 152 128 126 186 76 113 89 87 140 78 93 146 149 113 0 127 104 170 63 2140 
rf}xbL 

l;kmfl/; 182 191 348 614 867 990 535 599 373 179 370 379 317 277 447 230 434 279 157 7768 
gftf k|df)fLt  35 14 33 27 30 33 31 42 35 60 43 73 90 25 109 27 11 156 37 911 
vfg]kfgL wf/f 
h*fg l;kmfl/; 65 25 0 34   175 302 147 59 28 0 0 0 15 0 8 15 0 0 873 
lah'nL h*fg 

l;kmfl/; 86 28 126 10   190 351 118 27 30 0 156 96 71 0 31 84 62 48 1514 
a:t'ut  
ljj/)f 255 116 329 284 501 700 790 971 337 65 361 722 436 578 0 456 662 708 488 8759 

hUuf gfd;f/L 
l;kmf/L; 36 7 23 0 0 43 37 0 45 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 216 

gftf ;DaGw 72 101 72 199 0 0 553 0 0 0 73 0 0 14 0 0 0 0 26 1110 
hGd  k|df)fLt 62 34 0 0 0 140 115 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 387 

अन्य 656 461 625 1083 2697 600 
172

8 1541 1484 681 1120 1369 1129 1291 1404 1060 515 1428 1078 21950 

hDdf 1852 1276 1907 2679 4429 3162 
467

5 
375

6 2702 1244 2281 3169 2463 2697 2287 2251 1992 3027 2108 49957 
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१४. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्झफतयणको अफस्था  
मस उऩभहानगयभा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता रोऩोधभङ्टख आङ्छदफासी जनजाङ्झत फाहेक ७ 

प्रकायका रङ्ञऺत सभूहहरूरे प्राप्त गयेकाछन ्।जसभध्मे भङ्जहरा ७१५० जना य ऩङ्टरूऺ २८९० 
सभेत जम्भा १००४० जनारे उक्त आ फ भा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता प्राप्त गयेका छन ्। 

१५. कभाचायी व्मवस्थाऩन 
मस कामाारमभा साङ्झफकको ११ वटा वडाको राङ्झग सेवा प्रफाह गने उदे्दश्मरे ८ वषा 

अङ्ञघ २०८ जना - ck|flalws !%( / k|flalws $( hgf _ को दयफधदी स्वीकृत बएकोभा २३ जना 
अङ्झधकृत स्तयका य सहामक स्तयका १८५ जना कभाचायीहरूको दयफधदी यहेको ङ्झथमो 
।उऩभहानगयऩाङ्झरका बएऩङ्झछको ङ्झफस्ताङ्चयत ऺेरका राङ्झग साङ्झफकको जनशङ्ञक्त अऩङ्टग हङ्टनङ्ट त 
स्वबाङ्झफकै ङ्झथमो तय २०८ जना भध्मेफाट ऩङ्झन आ फ २०७४।०७५ सम्भभा ५६ जनाको 
दयफधदी ङ्चयक्त बैसकेको य ती ङ्चयक्त दयफधदीहरूभा ऩदऩूङ्झता हङ्टन सकेको अफस्था छैन ।केही 
प्राङ्झफङ्झधक तथा अत्माफश्मक सेवा प्रफाह गनङ्टाऩने ऺेरका राङ्झग दैङ्झनक ज्मारादायी वा कयाय 
सेवाभा काभभा रगाउनङ्टको ङ्झफकल्ऩ नबएको अफस्था छ ।केही ङ्जवषमगत कामाारमहरू फाहेक 
केधरीम सयकायरे मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाको राङ्झग अधम साभाधम सेवा प्रफाहभा काभ गना य 
वडा कामाारमका राङ्झग आफश्मक ऩने ऩमााप्त जनशङ्ञक्त खटाउन ङ्जढराइ गयेकोरे सेवा प्रफाहभा 
केही कठीनाइ भहसूश बएकोछ ।   

१६. धमाङ्जमक सङ्झभङ्झतका ङ्जिमाकराऩहरू 
ङ्झफङ्झधवतरूऩभा मस सङ्झभङ्झतरे धमाङ्जमक इजरास सङ्जहतको आफ्नो कामा प्रायम्ब २०७४ 

सारको पागङ्टनको तेश्रो हप्ताफाट गयेकोभा गत आ फ ङ्झबर अथाात ्२०७५ असाय भशाधत 
सम्भभा १९ वटा उजङ्टयीहरू मस सङ्झभङ्झतभा दताा बएको देङ्ञखएको छ ।दताा बएका जम्भा १९ 
वटा भङ्टर्द्ाहरू भध्मे २ वटा भङ्टर्द्ा ङ्झभराऩर बएको, २ वटा भङ्टर्द्ा अदारत ऩठाउने आदेश बएको, 
१० वटा भङ्टर्द्ाको खायेजी आदेश बएको, २ वटा भङ्टर्द्ा भेरङ्झभराऩभा ऩठाउने आदेश बएको, २ 
वटा भङ्टर्द्ा ङ्झनणाम प्रङ्जिमाभा यहेको य १ वटा भङ्टर्द्ा नगय कामाऩाङ्झरकाभा ऩठाइएको देङ्ञखधछ । 
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