
 

सूचनाको हक सम्फन्धध ऐन, २०६४ को दपा ५ य सूचनाको हक सम्फन्धध 
ननमभावरी, २०६५ को ननमभ ३ फभोन्जभ साववजननक गरयएको वववयण 

 २०७९ कान्िक देन्ि ऩौष भसाधत सम्भ  

सम्ऩाददत प्रभिु विमाकराऩहरुको वववयण  

आ.व. 2०7९/0८० 

 

 

 

बानबुक्त थऩनरमा 
सूचना अनधकायी 

 

हेटौडा उऩभहानगयऩानरका 
हेटौडा, भकवानऩयु  

श्री बानबुक्त थऩनरमा 
सूचना अनधकायी 

 

 

हेटौँडा उऩभहानगयऩानरका 
हेटौँडा, भकवाऩनयु 



 

 

हेटौँडा उऩभहानगयऩानरका 

नगय कामवऩानरकाको कामावरम 

हेटौँडा, भकवानऩयु 

 

 

 

 

 

 

नगय प्रभिु् श्री नभना कुभायी राभा 
सम्ऩकव  नॊ. ९८५५०३८५४३ 

 

 

 

 

 

नगय उऩ-प्रभिु् श्री याजेश फाननमा 
सम्ऩकव  नॊ. ९८५५०२८५९४ 

 

 

 

 

                 

 

 

प्रभिु प्रसाशकीम अनधकृत      प्रवक्ता    सूचना अनधकायी 
  श्री न्शवयाज चौरागाई        श्री सववन धमौऩान े   श्री बानबुक्त थऩनरमा 
सम्ऩकव  नॊ.९८५५०10111   सम्ऩकव  नॊ. 9855067337    सम्ऩकव  नॊ.  

 

9855069599



 

 

छोटो ऩरयचम:- 

भहाबातयकारीन वकम्फदधती अनसुाय ऩाण्डवहरु वनफासको िभभा आभा कुधतीको सहभनतभा बीभरे 

याऺस वहनडम्फानसत ववहे गयेऩनछ वहनडम्फाको कोिफाट जधभेको ऩतु्र घटोत्कच य वहनडम्फाको वासस्थान मसै 

स्थानभा बएको नातारे उनीहरुकै नाभफाट मस ठाउॉको नाभ हेटौडा यहेको बध ने जनववश्वास छ ।  "वहनडम्फा" य 

शन्क्त स्वरुवऩणी भाता बटुनदेवीको ऐनतहानसक तथा धानभवक ऩषृ्ठभूनभभा भानव फसोफासको रानग मोग्म शहयको 
आधायबतू ऩूवावधाय सॊयचना तथा बौनतक ववकासको गनतभा अगानड फवढयहेको हेटौंडा अनधयाज्मका २ यावष्डम 

याजभागवहरु भहेधर याजभागव य नत्रबवुन याजऩथको सॊगभस्थरभा अवन्स्थत छ । नेऩारको सॊववधान २०७२ 

अनसुायको नमाॉ सॊयचना अनरुुऩ भकवानऩयु न्जल्राका दश स्थानीम तह भध्मेको एक हेटौडा उऩभहानगयऩानरका 
फागभनत प्रदेशको याजधानीको रुऩभा अवन्स्थत यहेको छ ।  नेऩारको भध्म बागभा यहेको हेटौंडाराई वव.स. 

२०२६ सारभा नगय ऩञ्चामत घोषणा गरयएको नथमो ।  

हेटौडा उऩभहानगयऩानरकाको कुर जनसॊख्मा 

(२०७६ अनसुाय) 

भवहरा   : ९९,७४७ 

ऩरुुष   : ९६,९९४ 

कुर जम्भा  : १,९६,७४१  

घयधयुी  सॊख्मा : ३२९२३(२०७६ को  घयधयुी सवेऺण अनसुाय) 
(२०७८ को यावष्डम जनगणना अनसुाय) 

जनसॊख्मा:- १,९५,९५१ जना  

बौगोनरक अवन्स्थनत् 
उचाई् सभरु सतहफाट ३०० देन्ि १८६० नभटय उचाइभा अवन्स्थत, 

प्रशासननक ववबाजन अनसुाय वडा सॊख्मा् १९              

ऺेत्रपर २६१ वगव वक.भी.  

नसभाना:- 
ऩूवव  : फकैमा गा. ऩा. 
ऩन्िभ  : भनहरय गा.ऩा. 
उिय  : नबभपेदद गा.ऩा., भकवानऩयु गवढ गा.ऩा. 
दन्ऺण  : ऩसाव न्जल्रा य फाया न्जल्रा 
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प्रभिु प्रशासकीम अनधकृत 

साभाधम प्रशासन 
भहाशािा 

आधतरयक प्रशासन तथा 
जनशन्क्त ववकास शािा 
(वडा कामावरम तथा 
सन्चवारम सभेत)  

सम्ऩन्ि व्मवस्थाऩन 
तथा िरयद शािा 

सशुासन तथा काननु 
शािा (हे.डे.ई. सभेत) 

याजश् व प्रशासन शािा 

साभान्जक ववकास 
भहाशािा 

आमवेुद तथा जनस्वास््म  
प्रवधवन शािा 

साभान्जक सयुऺा तथा  
ऩन् चकयण शािा 

ववऩद् प्रनतकामव, पोहोयभैरा 
व्मवस्थाऩन तथा वातावयण 

शािा 

मवुा, िेरकुद, सॊस्कृनत तथा 
सभाज कल्माण शािा 

आनथवक ववकास  
भहाशािा 

कृवष ववकास शािा 

ऩशऩुॊछी ववकास 
शािा 

उद्योग, ऩमवटन, 
योजगाय तथा 
सहकायी प्रववधन 

शािा 

सहयी ऩवुावधाय ववकास  
भहाशािा 

मोजना कामावधवमन तथा 
साववजननक ननभावण शािा 

बवन अनभुनत तथा भाऩदण्ड 
कामवधमवन शािा 

घय नक्सा नन्शलु्क ननभावण 
सहामता केधर (शािा) 

आनथवक प्रशासन  
भहाशािा 

आनथवक प्रशान शािा 

ऩेन्श्क, फेरुज ु
पछमौट तथा 
आनथवक सशुासन 

शािा  

मोजना, फजेट, सूचना तथा 
त्माङ्क भहाशािा 

मोजन तथा फजेट शािा 

अनगुभन तथा भलु्माङ्कन 
शािा 

सूचना तथा सॊचाय प्रववनध 
शािा 

न्शऺा ववकास 
भहाशािा 

प्रायन्म्बक 
फारववकास तथा 
आधायबतू न्शऺा 

शािा 

भाध्मनभक न्शऺा 
शािा 

भवहरा तथा फारफानरका 
ववकास भहाशािा 

भवहरा तथा 
फारकानरका शािा 

प्रभिु प्रशासकीम अनधकृतको सन्चवारम 

हेटौडा उऩभहानगयऩानरका 

नगय कामवऩानरकाको कामावरम 

हेटौडा भकवानऩयु 

स्वीकृत कभवचायी सॊगठन सॊयचना 
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आनथवक प्रशासन तपव : 
आम्दानी प्रनतवेदन: 

नस.नॊ. याजस्व 
सॊकेत 

आम्दानी शीषवक अनभुान गत भवहना सम्भको 
आम्दानी 

मस भवहनाको 
आम्दानी 

मस भवहना सम्भको 
आम्दानी 

फाॉवक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१ ११३१३ एकीकृत सम्ऩती कय ६,५०,००,०००.०० ३,१४,९६,३२०.५० २५,०६,०२१.०० ३,४०,०२,३४१.५० ३,०९,९७,६५८.५० 

२ ११३१४ बनुभकय/भारऩोत ५०,२००.०० ८,६२६.५० २,७२०.०० ११,३४६.५० ३८,८५३.५० 

३ ११३१५ घयजग्गा यन्जषे्टशन 
दस्तयु 

२१,५०,००,०००.०० ० ० ० २१,५०,००,०००.०० 

४ ११३२१ घयवहार कय ४,५०,००,०००.०० १,७६,४२,८९५.६१ १७,१६,४८०.०० १,९३,५९,३७५.६१ २,५६,४०,६२४.३९ 

५ ११३२२ वहार ववटौयी कय २,५०,००,०००.०० ८०,८२,५७५.८० १६,०४,८०९.०० ९६,८७,३८४.८० १,५३,१२,६१५.२० 

६ ११४११ फाॉडपाॉड बई प्राप्त 
हनुे भूल्म अनबफृवि 
कय 

२२,०७,४३,०००.०० ३,८५,४०,३९४.६४ ० ३,८५,४०,३९४.६४ १८,२२,०२,६०५.३६ 

७ ११४२१ फाॉडपाॉड बइव प्राप्त 
हनुे अधत:शलु्क 

० १,५४,०१,५७६.५१ ० १,५४,०१,५७६.५१ (१,५४,०१,५७६.५१) 

८ ११४५१ सवायी साधन कय 
(साना सवायी) 

१,००,०००.०० ० ० ० १,००,०००.०० 

९ ११४५२ ऩवुावधाय सेवाको 
उऩमोगभा राग्न ेकय 

३,७५,००,०००.०० ८२,१३,४५०.०० ९,५३,०००.०० ९१,६६,४५०.०० २,८३,३३,५५०.०० 

१० ११४५६ फाॉडपाॉटफाट प्राप्त हनुे 
सवायी साधन कय 

९,७९,७७,०००.०० १,१६,८४,७२९.२९ १,६९,५०,६१८.४
९ 

२,८६,३५,३४७.७८ ६,९३,४१,६५२.२२ 

११ ११४७१ फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हनु े
भनोयञ्जन कय 

१,५०,०००.०० ० ० ० १,५०,०००.०० 

१२ ११४७२ फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हनु े
ववऻाऩन कय 

१५,००,०००.०० ० २,६५,४८६.७३ २,६५,४८६.७३ १२,३४,५१३.२७ 

१३ १३३११ सभाननकयण अनदुान ३९,२९,७९,०००.०० १४,७१,०३,०८३.३३ ८८,६९,७५०.०० १५,५९,७२,८३३.३३ २३,७०,०६,१६६.६७ 

१४ १३३१२ शसतव अनदुान चार ु ७३,०२,७०,०००.०० ३९,८४,०३,५००.०४ १,१३,४२,५००.०
० 

४०,९७,४६,०००.०४ ३२,०५,२३,९९९.९६ 

१५ १३३१३ शसतव अनदुान 
ऩुॉजीगत 

३,८२,५०,०००.०० ९०,९९,९९९.९९ ० ९०,९९,९९९.९९ २,९१,५०,०००.०१ 

१६ १३३१६ सभऩयुक अनदुान 
चार ु

१,५०,००,०००.०० ३७,५०,०००.०० ३७,५०,०००.०० ७५,००,०००.०० ७५,००,०००.०० 

१७ १३४११ अधम सॊस्थागत 
आधतरयक अनदुान 

२,०५,००,०००.०० ० ० ० २,०५,००,०००.०० 

१८ १४१५१ सयकायी सम्ऩिीको 
वहारफाट प्राप्त आम 

५,००,०००.०० ७४,५००.०० २६,०००.०० १,००,५००.०० ३,९९,५००.०० 
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ऺते्रगत फजेट तथा िचव 
नस.नॊ. ऺते्र/उऩ ऺते्र ववननमोजन िचव िचव (%) भौज्दात 

१ आनथवक ववकास २१,६०,१६,७२०.०० २२,०४,४६८.०० १.०२ २१,३८,१२,२५२.०० 

१ कृवष ८,५१,७५,०००.०० १,००,०००.०० ०.१२ ८,५०,७५,०००.०० 

२ उद्योग ७१,००,०००.०० ९०,४३२.०० १.२७ ७०,०९,५६८.०० 

३ ऩमवटन ४,५९,००,०००.०० ० ० ४,५९,००,०००.०० 

४ सहकायी ४३,००,०००.०० ० ० ४३,००,०००.०० 

५ वविीम ऺेत्र ३५,००,०००.०० ८०,०८८.०० २.२९ ३४,१९,९१२.०० 

६ जरश्रोत तथा नसॊचाई २,५९,४९,९००.०० ३,९१,२६९.०० १.५१ २,५५,५८,६३१.०० 

७ वन ६१,७५,०००.०० १९,५००.०० ०.३२ ६१,५५,५००.०० 

८ ऩशऩुधछी ववकास ३,०१,००,०००.०० ९,२२,१५५.०० ३.०६ २,९१,७७,८४५.०० 

९ बनूभ व्मवस्था ७८,१६,८२०.०० ६,०१,०२४.०० ७.६९ ७२,१५,७९६.०० 

२ साभान्जक ववकास १,०८,३७,१६,१७९.१४ ६,२७,२७,८०६.५५ ५.७९ १,०२,०९,८८,३७२.५९ 

१ न्शऺा ६९,३३,३८,०००.०० ४,९६,२७,२२५.०० ७.१६ ६४,३७,१०,७७५.०० 

१९ १४१५३ फाॉडपाॉड बई प्राप्त 
वन योमल्टी 

१५,००,०००.०० १,४१,९७५.०० ० १,४१,९७५.०० १३,५८,०२५.०० 

२० १४१५७ फाॉडपाॉड बई प्राप्त 
दहिय फहियको 
ववविफाट प्राप्त हनु े
आम 

५,२५,००,०००.०० ० २६,९१,५८४.०७ २६,९१,५८४.०७ ४,९८,०८,४१५.९३ 

२१ १४२१३ अधम नफिीफाट प्राप्त 
यकभ 

१५,००,०००.०० १,५५,०००.०० ३३,०००.०० १,८८,०००.०० १३,१२,०००.०० 

२२ १४२१८ ववद्यतु सेवा शलु्क १५,००,०००.०० ८,५८,४७५.०० ५४,७४७.०० ९,१३,२२२.०० ५,८६,७७८.०० 

२३ १४२१९ अधम सेवा शलु्क तथा 
नफिी 

१,००,००,०००.०० ६९,६८,२०७.२३ २६,१२,४९८.२३ ९५,८०,७०५.४६ ४,१९,२९४.५४ 

२४ १४२२१ धमावमक दस्तूय ५,०००.०० ७५५. १६०. ९१५. ४,०८५.०० 

२५ १४२२३ न्शऺा ऺेत्रको 
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४,००,०००.०० १,२६,१००.०० १३,९००.०० १,४०,०००.०० २,६०,०००.०० 

२६ १४२४२ नक्साऩास दस्तयु ३,००,००,०००.०० ४४,९३,११३.३७ ६,३४,३०६.२६ ५१,२७,४१९.६३ २,४८,७२,५८०.३७ 

२७ १४२४३ नसपारयश दस्तयु २,५०,००,०००.०० ७३,४३,९४२.७५ १८,२६,८१६.७४ ९१,७०,७५९.४९ १,५८,२९,२४०.५१ 

२८ १४२४४ व्मन्क्तगत घटना दताव 
दस्तयु 

१५,००,०००.०० ३,४१,१५०.०० ८१,२००.०० ४,२२,३५०.०० १०,७७,६५०.०० 

२९ १४३१२ प्रशासननक दण्ड, 

जरयवाना य जपत 

१,००,००,०००.०० ४४,९२,४१४.१७ २,५९,६३२.६० ४७,५२,०४६.७७ ५२,४७,९५३.२३ 

३० १४३१३ धयौटी सदयस्माहा २०,०००.०० ० ० ० २०,०००.०० 

३१ १४५२९ अधम याजस्व ५०,०००.०० २८,९९०.०० ० २८,९९०.०० २१,०१०.०० 

३२ १४६११ व्मवसाम कय २,००,००,०००.०० ९९,७१,११०.०० ५,६२,१५०.०० १,०५,३३,२६०.०० ९४,६६,७४०.०० 

३३ १५१११ फेरूजू ५०,०००.०० १,७७,७९६.७२ ० १,७७,७९६.७२ (१,२७,७९६.७२) 

३४ ३२१२२ फैंक भौज्दात ७३,७१,८८,६२२.६० ० ० ० ७३,७१,८८,६२२.६० 

३५ ३३१४३ अधम सॊस्थाहरूफाट 
ऋण प्रानप्त 

९,००,००,०००.०० ० ० ० ९,००,००,०००.०० 

जम्भा २,८८,६७,३२,८२२.६० ७२,४६,००,६८१.४५ ५,६७,५७,३८०.१२ ७८,१३,५८,०६१.५७ २,१०,५३,७४,७६१.०३ 
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१२,२१,५६,१७९.१४ २१,७०,१९०.७५ १.७८ ११,९९,८५,९८८.३९ 

४ बाषा तथा सॊस्कृनत ४,१६,३०,०००.०० २,१०,०००.०० ०.५ ४,१४,२०,०००.०० 

५ रैंनगक सभानता तथा 
साभान्जक 
सभावेशीकयण 

५,८६,२५,०००.०० १५,२४,८४०.०० २.६ ५,७१,००,१६०.०० 

६ मवुा तथा िेरकुद ६,२९,५७,०००.०० ७,०२,१५९.०० १.१२ ६,२२,५४,८४१.०० 

७ साभान्जक सयुऺा तथा 
सॊयऺण 

२२,३०,०००.०० ८०,०००.०० ३.५९ २१,५०,०००.०० 
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५ सम्ऩदा ऩूवावधाय ७०,४०,०००.०० ० ० ७०,४०,०००.०० 

४ सशुासन तथा 
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१६,१६,५६,२००.०० ६१,३६,९०४.२५ ३.८ १५,५५,१९,२९५.७५ 

१ वातावयण तथा जरवाम ु ३३,००,०००.०० ० ० ३३,००,०००.०० 

२ ववऩद व्मवस्थाऩन ६,०३,८०,०००.०० १८,६१,४२५.२५ ३.०८ ५,८५,१८,५७४.७५ 

३ भानफ सॊशाधन ववकास ४५,००,०००.०० १,६५,५४०.०० ३.६८ ४३,३४,४६०.०० 
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७ त्माॊक प्रणारी ३५,५०,०००.०० ४,००,०००.०० ११.२७ ३१,५०,०००.०० 

८ गरयफी ननवायण १,५२,००,०००.०० १८,९८,४७०.०० १२.४९ १,३३,०१,५३०.०० 

९ श्रभ तथा योजगायी १,७८,००,०००.०० ५,२५,६७५.०० २.९५ १,७२,७४,३२५.०० 

१० मोजना तजुवभा य 
कामवधवमन 

४८,००,०००.०० ३,८६,१९३.०० ८.०५ ४४,१३,८०७.०० 

११ अनगुभन तथा 
भूल्माॊकन 

११,७५,०००.०० ० ० ११,७५,०००.०० 

१२ प्रशासकीम सशुासन ६२,५०,०००.०० १८,६५०.०० ०.३ ६२,३१,३५०.०० 

१३ वविीम सशुासन ३,००,०००.०० ० ० ३,००,०००.०० 

५ कामावरम सञ्चारन तथा 
प्रशासननक 

३९,७४,७९,८३७.४२ ६,१०,६६,३३७.९३ १५.३६ ३३,६४,१३,४९९.४९ 

१ कामावरम सञ्चारन तथा 
प्रशासननक 

३९,७४,७९,८३७.४२ ६,१०,६६,३३७.९३ १५.३६ ३३,६४,१३,४९९.४९ 

कुर जम्भा २,८८,६७,३२,८२२.६० १७,१३,४८,७१२.७३ ५.९३ २,७१,५३,८४,१०९.८७ 
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धयौटीको आनथवक वववयण: 

१ आम्दानी   

क गत भवहना/ आ.फ.को धयौटी भौज्दात ३,९७,५१,५३३.३८ 

ि चार ुभवहना/ आ.फ.को प्राप्त बएको धयौटी ० 

जम्भा ३,९७,५१,५३३.३८ 

२ िचव   

क चार ुभवहना/ आ.फ.को वपताव बएको धयौटी ० 

ि 
चार ुभवहना/ आ.फ.को सदय स्माहा बएको 
धयौटी ० 

जम्भा ० 

३ से्रस्ता अनसुायको फाॉकी (१-२)   

क नगद ० 

ि फैंक ३,९७,५१,५३३.३८ 

जम्भा ३,९७,५१,५३३.३८ 

४ फैंक अनसुायको धयौटी भौज्दात   

५ पयक (३-४)   

६ पयक ऩनावको कायण   
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फजेट उऩशीषवकगत फजेट तथा िचव 

नस
.
नॊ
. 

फजेट  उऩशीषवक चार ु ऩूॉजीगत वविीम जम्भा 
सॊकेत नाभ फजेट िचव फजेट िचव फजेट िचव फजेट िचव िचव 

(%) 
भौज्दात 

१ ८०३३२
३०११०
१ 

हेटौडा उऩ 
भहानगयऩानरका 

६२,९४,

२४,६२
०.०० 

७,११,५
६,०१९.
८४ 

७३,१४,७
८,२००.०
० 

१,८८,

६४,५
४५.०
० 

१,००,०
०,०००
.०० 

२४,१५,१५
८.०९ 

१,३७,०९
,०२,८२०
.०० 

९,२४,३५,७२२.९३ ६.७४ १,२७,८४,६७,०९७.
०७ 

२ ८०३३२
३०११०
२ 

भवहरा तथा 
फारफानरका 
ववकास 
भहाशािा 

१,३५,०
०,०००
.०० 

० १०,००,०
००.०० 

० ० ० १,४५,००
,०००.०० 

० ० १,४५,००,०००.०० 

३ ८०३३२
३०११०
३ 

गत फषवको 
दावमत्व-
िभागत 
मोजनाहरु 

४,०२,५
१,१८४
.२१ 

२,४८,६
००.०० 

२९,३५,५
८,८१८.३
९ 

४५,२
७,१८
८.०० 

० ० ३३,३८,१
०,००२.६
० 

४७,७५,७८८.०० १.४३ ३२,९०,३४,२१४.६० 

४ ८०३३२
३०१२०
१ 

हेटौडा उऩ 
भहानगयऩानरका
वडा नॊ.१ 

१८,००,

०००.०
० 

८०,४५
०.०० 

१,९२,००,

०००.०० 

२,१४,

०६०.
०० 

० ० २,१०,००
,०००.०० 

२,९४,५१०.०० १.४ २,०७,०५,४९०.०० 

५ ८०३३२
३०१२०
२ 

हेटौडा उऩ 
भहानगयऩानरका
वडा नॊ.२ 

४१,२५,

०००.०
० 

१०,००
०.०० 

१,४३,७५,

०००.०० 

० ० ० १,८५,००
,०००.०० 

१०,०००.०० ०.०५ १,८४,९०,०००.०० 
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३ 
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भहानगयऩानरका
वडा नॊ.३ 

५७,००,
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१,५३,००,
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३२,५०,

०००.०
० 
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०.०० 
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०००.०० 

० ० ० १,८५,००
,०००.०० 

३३,९००.०० ०.१८ १,८४,६६,१००.०० 

९ ८०३३२
३०१२०
६ 
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भहानगयऩानरका
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३६,७५,
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याजस्व तथा अनदुान प्रानप्तको अनभुान 

 
शीषषक आ.व. २०७९/८० को अनुमान २०७९पौषको आय  २०७९ पौष मसान्तसम्मको 

आय  

आय    2,717,972,820.00    56,899,355.12    781,358,061.57  

राजस्व     1,552,623,820.00     32,937,105.12    199,039,228.21  

आन्तररक श्रोत       963,153,820.00   12,887,440.83     113,156,076.76  

११३१३ एकीकृत सम्ऩती कय          65,000,000.00        
2,506,021.00  

      34,002,341.50  

११३१४ बुमभकय/भारऩोत                50,200.00             2,720.00              11,346.50  

११३२१ घयवहार कय          45,000,000.00        
1,716,480.00  

       19,359,375.61  

११३२२ वहार ववटौयी कय          25,000,000.00       
1,604,809.00  

       9,687,384.80  

११४५१ सवायी साधन कय (साना 
सवायी) 

             100,000.00                        -    

११४५२ ऩुवााधाय सेवाको उऩमोगभा 
राग्ने कय 

          37,500,000.00         953,000.00         9,166,450.00  

१३४११ अन्म संस्थागत आन्तरयक 
अनुदान 

         20,500,000.00                        -    

१४१५१ सयकायी सम्ऩत्तीको 
वहारफाट प्राप्त आम 

             500,000.00           26,000.00           100,500.00  

१४२१३ अन्म बफक्रीफाट प्राप्त यकभ            1,500,000.00           33,000.00           188,000.00  

१४२१८ ववद्मुत सेवा शुल्क            1,500,000.00           
54,747.00  

          913,222.00  

१४२१९ अन्म सेवा शुल्क तथा बफक्री          10,000,000.00        
2,612,498.23  

       9,580,705.46  

१४२२१ न्मायमक दस्तूय                  5,000.00               160.00                 915.00  

१४२२३ मशऺा ऺेत्रको आम्दानी              400,000.00           13,900.00           140,000.00  

१४२४२ नक्साऩास दस्तुय          30,000,000.00           
634,306.26  

        5,127,419.63  

१४२४३ मसपारयश दस्तुय          25,000,000.00        
1,826,816.74  

       9,170,759.49  

१४२४४ व्मक्क्तगत घटना दताा 
दस्तुय 

           1,500,000.00           81,200.00           422,350.00  

१४३१२ प्रशासयनक दण्ड जरयवाना य 
जपत 

         10,000,000.00          259,632.60         4,752,046.77  

१४३१३ धयौटी सदयस्माहा                20,000.00                        -    

१४६११ व्मवसाम कय          20,000,000.00          562,150.00        10,533,260.00  

३२१२२ फैंक भौज्दात         579,578,620.00                        -    

३३१४३ अन्म संस्थाहरूफाट ऋण 
प्राक्प्त 

         90,000,000.00                        -    

राजस्व बाॉडफाॉडबाट प्राप्त रकम      589,370,000.00   20,049,664.29      85,676,364.73  

११ 

 



 

 

११३१५ घयजग्गा यक्जष्टेशन दस्तुय         215,000,000.00                        -    

११४११ फााँडपााँड बई प्राप्त हुने 
भूल्म अमबफदृ्धध कय 

        220,743,000.00                     -         38,540,394.64  

११४२१ फााँडपााँड बई प्राप्त हुने 
अन्तशुल्क  

                         -                       -           15,401,576.51  

११४५६ फााँडपााँटफाट प्राप्त हुने 
सवायी साधन कय 

         97,977,000.00      
16,950,618.49  

      28,635,347.78  

११४७१ फााँडपााँडफाट प्राप्त हुने 
भनोयञ्जन कय 

              150,000.00                        -    

११४७२ फााँडपााँडफाट प्राप्त हुने 
ववऻाऩन कय 

           1,500,000.00          265,486.73            265,486.73  

१४१५३ फााँडपााँड बई प्राप्त वन 
योमल्टी 

           1,500,000.00          
141,975.00  

          141,975.00  

१४१५७ फााँडपााँड बई प्राप्त दहत्तय 
फहत्तयको ववक्रक्रफाट प्राप्त हुने आम 

         52,500,000.00       2,691,584.07         2,691,584.07  

अन्य आय           100,000.00                  -           206,786.72  

१४५२९ अन्म याजस्व                50,000.00                     -              28,990.00  

१५१११ फेरूजू                50,000.00                     -              177,796.72  

अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण     1,165,349,000.00    23,962,250.00     582,318,833.36  

सॊघीय सरकार    1,069,500,000.00    20,212,250.00    574,818,833.36  

१३३११ सभायनकयण अनुदान         357,500,000.00       
8,869,750.00  

     155,972,833.33  

१३३१२ शसता अनुदान चारु        684,700,000.00      
11,342,500.00  

   409,746,000.04  

१३३१३ शसता अनुदान ऩुाँजीगत           27,300,000.00                     -          9,099,999.99  

प्रदेश सरकार       95,849,000.00     3,750,000.00      7,500,000.00  

१३३११ सभायनकयण अनुदान           35,479,000.00                        -    

१३३१२ शसता अनुदान चारु           45,370,000.00                        -    

१३३१६ सभऩुयक अनुदान चारु           15,000,000.00       3,750,000.00         7,500,000.00  

बैदेशशक                      -                    -                     -    

जनसहभागिता                      -                    -                     -    
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याजश्व प्रशासन शािा तपव ् 

नस.नॊ. 
याजश्व 

सॊकेत 
आम्दानी न्शषवक 

आ.व. 2079/080 को 
अनभुान 

प्रथभ 

तै्रभानसक(साउन-
असोज) सम्भको 

मथाथव 

दोस्रो तै्रभानसक 

(कानतवक-ऩषु) को 
मथाथव 

दोस्रो तै्रभानसक सम्भको 
मथाथव 

दोस्रो 
तै्रभानसकसम्भको 
प्रगनत प्रनतशत 

(%) 

1 11313 एकीकृत सम्ऩनत कय 

       
65,000,000.00  

    
24,269,628.00  

   
12,804,400.50  

        
37,074,028.50  57.04 

2 11314 बनुभकय/भारऩोत 

           
50,200.00  

          
7,301.50  

        
4,850.00              12,151.50  24.21 

3 11321 घयफहार कय 

       
45,000,000.00  

    
12,720,796.91      9,633,833.51  

        
22,354,630.42  49.68 

4 11322 फहार नफटौयी कय 

       
25,000,000.00  

     
4,978,540.05  

    
5,579,678.75  

        
10,558,218.80  42.23 

5 11451 

सवायी साधन कय (साना 
सवायी) 

          
100,000.00                  -                  -                        -    0.00 

6 11452 

ऩूवावधाय सेवाको 
उऩमोगभा राग्ने कय 

       
37,500,000.00  

     
5,396,450.00  

    
5,855,000.00  

        
11,251,450.00  30.00 

7 11472 

फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हनुे 
ववऻाऩन कय 

        
1,500,000.00  

     
2,729,307.33  0          2,729,307.33  181.95 

8 14611 व्मवसाम कय 

       
20,000,000.00  

     
8,277,580.00  

    
3,274,120.00  

        
11,551,700.00  57.76 

9 14151 

सयकायी सम्ऩन्िको 
वहारफाट प्राप्त आम 

          
500,000.00  

         
28,500.00  

       
75,500.00  

           
104,000.00  20.80 

10 14153 

फाॉडपाॉड बई प्राप्त वन 
योमल्टी 0                 -    

      
141,975.00  

           
141,975.00    

11 14157 

फाॉडपाॉड बई प्राप्त 
दहिय फहिय नफिीफाट 0 

       
974,186.00  

      
908,447.61           1,882,633.61    
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प्राप्त हनुे योमल्टी 

12 13411 

अधम सॊस्थागत आधतरयक 
अनदुान 

       
20,500,000.00                  -                  -                        -    0.00 

13 14213 

अधम नफिीफाट प्राप्त 
यकभ 

        
1,500,000.00  

         
89,000.00  

      
120,000.00  

           
209,000.00  13.93 

14 14218 ववद्यतु सेवा शलु्क 

        
1,500,000.00  

       
588,576.00  

      
379,750.00  

           
968,326.00  64.56 

15 14219.1 

अधम सेवा शलु्क तथा 
नफिी 

       
10,000,000.00  

     
1,666,070.76  

    
1,121,801.51  

         
2,787,872.27  27.88 

16 14219.2 

ढुङ्गा नगट्टी फारवुा 
सॊकरन शलु्क                    -    

    
26,319,583.00                -    

        
26,319,583.00    

17 14219.3 ढुङ्गा नगट्टी फारवुा नफिी                    -    
       
111,720.84  

      
781,317.97  

           
893,038.81    

18 14219.7 साववजननक शौचारम                    -    
     
2,045,060.00                -    

         
2,045,060.00    

19 14219.8 बनूभगत ढर सेवा शलु्क                    -    
         
28,000.00  

       
19,000.00  

            
47,000.00    

20 14219.9 

कवाडी सॊकरन तथा 
नफिी                    -    

     
2,454,775.82  

    
2,463,533.62  

         
4,918,309.44    

21 14221 धमावमक दस्तयु 

             
5,000.00  

            
385.00            455.00  

                
840.00  16.80 

22 14223 न्शऺा ऺेत्रको आम्दानी 
          
400,000.00  

         
92,900.00  

       
49,700.00  

           
142,600.00  35.65 

23 14242 नक्सा ऩास दस्तयु 

       
30,000,000.00  

     
2,926,925.51  

    
3,413,028.90  

         
6,339,954.41  21.13 

24 14243 नसपारयस दस्तयु 

       
25,000,000.00  

     
4,177,202.00  

    
7,392,299.49  

        
11,569,501.49  46.28 

25 14244 

व्मन्क्तगत घटना दताव 
दस्तयु 

        
1,500,000.00  

       
202,450.00  

      
314,150.00  

           
516,600.00  34.44 

26 14311 धमावमक दण्ड, जरयवाना य 0                        25.00                    
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जपत 175.00  200.00  

27 14312 

प्रशासननक दण्ड, जरयवाना 
य जपत 

       
10,000,000.00  

     
2,419,277.41  

    
4,016,671.18  

         
6,435,948.59  64.36 

28 14529 अधम याजश्व 

           
50,000.00  

         
28,990.00                -    

            
28,990.00  57.98 

29 15111 फेरूज ु

           
50,000.00  

         
87,796.72  

       
90,000.00             177,796.72  355.59 

जम्भा 295,155,200.00 102,621,177.85 58439538.04 

 

161,060,715.89 54.57 

 

आ.व. २०७९/०८० भा याजश्व सम्फन्धध सनभनत य उऩ सनभनतको फैठक फसेको वववयण 

1. याजश्व ऩयाभशव सनभनतको आ.व. २०७९/०८० भा फैठक फसेको सॊख्मा- 5 ऩटक 

 
 
 

आ.व. २०७९/०८० भा ठेक्का रागेका कय सॊकरनको वववयण 

   1. ऩशहुाट फजाय सेवा शलु्क - ८,०८५१६|१३ ( भू.अ. कय सभेत) 
  2. कवाडी कय सॊकरन शलु्क - ७६,९९,९३३|०० ( भू.अ. कय सभेत) 
  3. ववऻाऩन कय सॊकरन शलु्क - ४५,२१,१३०|०० ( भू.अ. कय सभेत) 
  ४. साववजननक शौचारम शलु्क सॊकरन- २३,७५,२६०|०० ( भू.अ. कय सभेत) 
  5. सडक ऩूववधाय भभवत तथा सॊबाय शलु्क सॊकरन (2079/10/01 देन्ि 2080 असाय भसाधतसम्भ) - 1,33,13,875।86 (भू.अ.कय सभेत) 

आ.व. २०७९/०८० भा नददजधम ऩदाथव जपत गरय जरयवाना वाऩतको यकभ सॊकरन वववयण 

1 ट्रमाकटयफाट       650,000.00  

2 ट्रीऩयफाट           185,000.00  
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मोजना कामावधवमन तथा साववजननक ननभावण शािा तपव : 
नस.
नॊ.
  

कामविभको नाभ सॊझौता 
मोजना सॊख्मा 

यकभ मोजना सम्ऩध न 
सॊख्मा 

कैवपमत 

१ ऩवुावधाय कामविभ 76 35304684.00 182 -ut cfjsf] 
lhDj]jf/L ;/]sf] ;d]t 

56,97,733.00 

 कुर जम्भा 76 35304684.00  56,97,733.00 

 

2079 sflt{s,dl;/ kf}if dlxgfsf] of]hgf tyf sfo{qmd cg'udg hfrkf; ;ldltsf] j}&s ljj/)f 

 
cGo dxTjk')f{ sfo{x? 

 x]^f}*f pkdxfgu/kflnsf j*f g+=14 sf] j*fWoIf lbks v*sfHo'sf] 
cWoIftfdf k'jf{wf/ ljsf; ;ldtsf] j}&s cfof]hgf . 

 j*f sfof{nodf sfo{/t j*f ;lrj tyf k|zf;lgs sd{rf/Lx?nfO{ Ps lbg] 
cg'lzIf)f sfo{qmd ;+rfng .  
 

साभाधम प्रशासन भहाशािा तपव ् 

1. हेटौंडा  उऩभहानगयऩानरका नगय कामवऩानरकाको कामावरमभा )साववक स्थाननम ननकाम ,
न्जल्रा ववकास सनभनत ,दगुवभ ऺेत्र ववकास सनभनत (भा कामवयत कभवचायीहरुको नसटोर दताव 

गयी सॊकेत नॊ जायी गने  ,हार सम्भको सक्कर वववयण सभेत रुज ुगयी प्रणारीभा प्रवववष्ट गने 
कामव जायी यहेको। 

2. प्रनतनननध सबा तथा प्रदेश सदस्म ननवावचनभा प्रदेश ननवावचन कामावरमको भागको आधायभा 
सम्ऩूणव कभवचारयहरुको वववयण अऩडेट गयी ऩठाईएको। 

3.  भकवानऩयु न्जल्राफाट प्रनतनननध सबा तथा प्रदेश सदस्म ननवावचनभा ननवावन्चत 
जनप्रनतनननधहरुको स्वागत तथा सम्भान कामविभ सम्ऩन्न। 

4.  नगय सबाको फाहौं अनधवेशन सम्ऩन्न।  

l;=g+= dlxgf j}&s 
;+Vof 

of]hgf km/kmf/s 
l;kmf/L; ;+Vof 

sfo{qmd km/kmf/s l;kmf/L; 
;+Vof 

s}lkmot 

1 sflt{s 4 31 11 ut ljut cfly{s jif{sf] 
lhDj]jf/L ;/L cfPsf] 

of]hgfx?sf] sfo{qmdx?sf] 
km/kmf/s l;kmf/L; u/LPsf] 

2 d+l;/ 4 27 6 
3 kf}if 4 38 7 

hDdf 12 96 24  
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5. नगय प्रहयी जवान  )ऩाॉच जना (तथा फारुणमधत्र जवान )दईु जना (ऩदभा कयायभा बनाव तथा 
ननमकु् नतका सम्ऩूणव  प्रविमा सम्ऩन्न । 

6. ईरेन्क्िनसमन हेल्ऩयहरुको )ऩाॉच जना  (कयायभा बनाव तथा ननमनु्क्तका सम्ऩूणव प्रविमा 
सम्ऩन्न। 

7. एभ  .आई .एस .अऩयेटय )एक (ऩश ुन्चवकत्सक )एक (कृवष स्नातक प्राववनधक )एक (ऩदभा 
कयायभा ननमनु्क्तका रानग सूचना प्रकान्शत गरयएकोभा बनाव तथा ननमनु्क्तको प्रविमा अगाडी 

फढाउदै । 

8. हेटौंडाराई फारभैत्री ऩानरकाको रुऩभा स्थावऩत गने कामवको रानग िरुा प्रनतस्ऩधावको 
भाध्मभफाट कयायभा नगय सहजकताव तथा वडा सहजकतावको बनाव तथा ननमनु्क्त प्रविमा 
अगाडी फढाईएकोभा नगय सहजकताव  ,वडा सहजकताव ऩदको अधतय  वाताव कामविभ सम्ऩन्न य 
त्माङ्कक सॊकरक ऩदको ऩरयऺा कामविभ सम्ऩन्न गयी ऩयीऺापर प्रकान्शत य अधतवावतावको 
सूचना प्रकान्शत बई ननमनु्क्तको प्रविमाभा यहेको।  

9.  प्रशासन सॊमधत्रराई सेवा प्रदामक सॊमधत्र तथा सहजकतावको रुऩभा रुऩाधतयण गयी 
सशुासनको प्रत्माबनूत ददनको रानग जनप्रनतनननध तथा कभवचायीहरुको रानग ३ /३ ददनको 
सशुासन तथा सॊस्थागत ववाषेण तानरभ/कामविभ सम्ऩन्न । 

10. वडा कामावरम, स्वास््म केधर, ऩश ुसेवा केधर, कृवष सेवा केधरहरुभा ननमनभत रुऩभा अनगुभन 
गरयएको। 

11. कामावरमका भहाशािा /शािा  तथा वडा कामावरमफाट हनुे कामवका सम्फधधभा सम्फन्धधत 
भहाशािा /शािा प्रभिुहरुसॉग नफनबन्न सभमभा अधतविव मा तथा छरपर गरयएको।  

12. आनथवक वषव २०७८ /०७९ को सम्ऩन्ि वववयण यावष्डम सतकव ता केधरको वेवसाईटभा प्रवववष्ट 
गरयएकोभा सो को वववयण सतकव ता केधरको ननदेशानसुाय अऩडेट गरयएको।  

13. सॊगठनात्भक सॊयचना ऩनुयावरोकन गनव O and M survey को तमायी कामवको रानग फजेट 
ववननमोजन बई प्रविमा प्रायम्ब बएको। 

14. कभवचायीहरुको अनबरेि अध्मावनधक गने कामव गरयएको। 

15. कभवचायीहरुको फनृ्िनफकासको रानग नफनबन्न ऩद तथा सेवाका कभवचायीहरुराई सेवाकानरन 
तानरभ तथा फेरा फेरा ववनबन्न ननकाम तथा सॊस्थाफाट सञ्चारन हनुे तानरभ /कामविभभा 
सहबानगताको रानग ऩठाईएको। 

16. काभको प्रकृनत य आवश्मकताको आधायभा कभवचायीहरुको सरुवा तथा जनशन्क्त व्मवस्थाऩन 
गने कामव गरयएको। 

17. कामावरमभा रयक्त यहेको दयफधदीभा स्थामी ऩदऩूनतवका रानग प्रदेश रोक सेवा आमोगको 
वावषवक कामवतानरका फभोन्जभ भाग आकृनत पायाभ बयी ननमनभत रुऩभा प्रदेश रोक सेवा 
आमोगभा ऩठाइएको। 

18. सॊघीम कामावरम  ,प्रादेन्शक भधत्रारम तथा ववनबन्न ववषमगत कामावरमहरुसॉग ननयधतय सभधवम 
य सहजीकयण गरयएको। 

19. ननमनभत प्रशासननक कामवहरु। 
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20. स्थानीम सेवा गठन तथा सञ्चारन ऐन  ,२०७८ फभोन्जभ श्रावण १ गते देिी राग ुहनुे गयी 
ऩाॉचौ तहफाट छैटौं तहभा ३२ जनाको तहफवृि , छैटौं तहफाट सातौं तहभा २ जना तह 

नभरान गरयएको साथै सातौं तहफाट आठौं तहभा तीन जना तह फवृि गरयएको। 

21. स्थानीम सेवा गठन तथा सञ्चारन ऐन ,२०७९ फभ ्ोन्जभ बार २४ गते देिी राग ुहनुे गयी 
तेश्रो तहफाट चौथो तहभा १ )एक (जना य चौथो तहफाट ऩाॉचौं तहभा १ (एक  (जना तहफदृन 

साथै छैटौं तहफाट सातौं तहभा ९ (नौ  (जना कभवचायीहरुको तह कामभ गरयएको।  

22. मस हेटौंडा उऩभहानगयऩानरकाको कामावरमभा कामवयत ९ )नौ (जना उत्कृष्ठ कभवचाय ्ीहरु 
नभनत २०७९ /०५/२३ गतेको ननणवम (नगयप्रभिुस्तय  (फाट छनौट गयी नभनत 
२०७९/०५ /२४ को नगय कामवऩानरकाफाट स्वीकृत  बएकोभा उऩभहानगय ददवसको ददन 
सम्भान य ऩयुस्काय प्रदान गने कामविभ यहेको। 

23. सॊगठनात्भक सॊयचना ऩनुयावरोकन गनव O and M survey को तमायी कामवको रानग फजेट 
ववननमोजन बई प्रविमा प्रायम्ब बएको। 

24. वडा कामावरमफाट हनु ेसेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाउन तथा वडास्तयभा बएका सभस्माहरु 
तथा चनुौतीहरु सम्फोधन गनवका रानग ननमनभत भानसक रुऩभा वडा सन्चवहरुको फैठक 
सञ्चारन गरयएको।  

25. कामावरमका नफनबन्न भहाशािा /शािाफाट हनुे कामवका सम्फधधभा सम्फन्धधत भहाशािा /शािा 
प्रभिुहरुसॉग नफनबन्न सभमभा अधतविव मा तथा छरपर गरयएको। 

26. वडा कामावरम, स्वास््म केधर, ऩश ु सेवा केधर  ,कृवष सेवा केधर हरुभा ननमनभत रुऩभा 
अनगुभन गरयएको। 

27. कभवचायीहरुको अनबरेि अध्मावनधक गने कामव गरयएको। 

28. सशुासन प्रविवनकारानग कामावरम तथा वडा कामावरमहरुभा नागरयक वडाऩत्रको व्मवस्था 
गरयएको। 

29. सेवाग्राहीहरुको गनुासो सनुवाई  तथा आवश्मक सहजीकयणको रानग Hotline सेवा 
सञ्चारन य Help desk को व्मवस्था गरयएको, 
30. सॊघीम कामावरम  ,प्रादेन्शक भधत्रारम तथा ववनबन्न ववषमगत कामावर महरुसॉग ननयधतय सभधवम 

य सहजीकयण गरयएको। 

31. कभवचायीहरुको फनृ्िनफकासको रानग नफनबन्न ऩद तथा सेवाका कभवचायीहरुराई सेवाकानरन 
तानरभ तथा फेरा फेरा ववनबन्न ननकाम तथा सॊस्थाफाट सञ्चारन हनुे तानरभ /कामविभभा 
सहबानगताको रानग ऩठाईएको। 

32. काभको प्रकृनत य आवश्मकताको आधायभा कभवचायीहरुको सरुवा तथा जनशन्क्त व्मवस्थाऩन 
गने कामव गरयएको। 

33. कामावरमको आवश्मकता अनसुाय जनशन्क्त व्मवस्थाऩन गयन छनौट प्रविमा गने गरयएको। 

34. ननमनभत रुऩभा कामव सम्ऩादन भूल्माङ्कन य सम्ऩन्ि वववयण सम्फधधभा कामव गरयएको। 

35. कामावरमभा रयक्त यहेको दयफधदीभा स्थामी ऩदऩूनतवका रानग प्रदेश रोक सेवा आमोगको 
वावषवक कामवतानरका फभोन्जभ भाग आकृनत पायाभ बयी ननमनभत रुऩभा प्रदेश रोक सेवा 
आमोगभा ऩठाइएको। 

१८ 

 



 

 
 

36. नछटो छरयतो सेवा प्रवाहको रानग न्जम्भेवाय अनधकायीहरुराई कामव वववयण तथा अनधकाय 
प्रत्मामोजन गरयएको। 

37. ५ जना नगय प्रहयी  ,२ जना फारुणमधत्र तपव का कभवचायीहरु य ५ जना ईरेन्क्िनसमन हेल्ऩय 
कभवचायीहरु प्रमोगात्भक ऩयीऺा य अधतवावतावको भाध्मभफाट छनौट प्रविमा सम्ऩन्न गयी 
कयायभा ननमकु्त गरयएको । 

38. हारसम्भ सॊस्थागत ववकास तथा सशुासन सनभनतको फैठक ३ ऩटक फसेको। 

 

 धमावमक सनभनत सम्फधधी कामव प्रगनत दताव तपव ् 
 जम्भा वववाद दताव सॊख्मा – 65 

 नभराऩत्र – 34 

 अदारत जान सनुाइएको - 1 

 ववऩऺी अदारत गएको – ० 

 पैसरा – ० 

 भनुा वपताव – ० 

 ऩऺहरु उऩन्स्थत नबएको – ० 

 भरुतफी – 0 

 भेरनभराऩ हनु नसकेको –2 

 प्रविमाभा यहेको – 28 

 मस आ.व. को कानतवक भवहना देन्ि ऩौष भसाधत सम्भ धमावमक सनभनतको 12 वटा 
फैठक फसेको। 

 कानून शािा अधतगवत: 

 ऐन – 0 

 कामवववनध –2 

 भाऩदण्ड –0 

 ननदेन्शका - 0 

 सॊशोधन – (ऐन-३, कामवववनध-१) 
 ननमभावरी – ० 

 कानून भस्मौदाको फैठक ७ ऩटक फसेको। 

 
  

१९ 
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१. दोस्रो तै्रभानसकभा सम्ऩन्न गरयएका फैठक तथा एजेण्डाहरु – 

 

नस .नॊ.  फैठक नभनत 
एजेण्डा कैवपमत 

1 

नगय ऩरयमोजना 
ऩयाभशव सनभनत 

2079-07-02 साभदुावमक वनभा स्थानीम अनधकायको रानग नीनतगत ऩैयवी कामविभ मस 
उ .भ.न.ऩा .भा कामावधवमन  गनवका रानग सहभनत ददन े।   

साना हात सॊस्था नवीकयण गनव नसपारयस गने।   

2 
नगय ऩरयमोजना 
ऩयाभशव सनभनत 

2079-07-16 नग्रन ताया नेऩार, भवहरा भनु्क्त सॊघ, कोन्शस सॊस्था नवीकयण गनव नसपारयस 
गने ।   

3 

                 
   

 

नगय ऩरयमोजना 
ऩयाभशव सनभनत 

2079-07-25 कानून अधवषेण तथा स्रोत ववकास केधर सॊस्था य ग्राभीण स्वास््म य न्शऺा 
सेवा गठुी नवीकयण गनव नसपारयस गने  ।   

क्माटनरष्ट नसनबर सोसाइटी टु एन्क्सनरयेट प्रोग्रसे अगेधस्ट चाइल्ड रेफय 
ऩरयमोजना सञ्चारन गनव ऩवुव सहभनत ददने ननणवम । 

  

4 
नगय ऩरयमोजना 
ऩयाभशव सनभनत 

2079-08-06 भकवानऩयु ऩोन्जवटब सभूहराई ववववध कामविभ सञ्चारनका रानग सहभनत 
ददने ननणवम ।   

5 नगय ऩरयमोजना 
ऩयाभशव सनभनत 

2079-09-08 सनुनता पाउण्डेसन तथा ग्राभीण असहाम फारफानरका साभदुावमक 
ऩनुस्थावऩना केधरका रानग ववववध कामविभ सञ्चारन गनवका रानग सहभनत 

ददने ननणवम ।   

6 
साभान्जक ववकास 

सनभनत 

2079-08-13 मस उऩभहानगयऩानरकाको कामवऺ ेत्रभा ननजी तथा सॊस्थागत तवयफाट 
ववनबन्न प्रकायका स्वास््म सॊस्थाराई अनभुनत प्रदान गनव अनगुभन गयी 

प्रनतवदेन ऩेश गने ननणवम ।   

स्वास््म सॊस्थाभा स्वास््म सॊस्था सॊचरान भाऩदण्ड ऩूया बए नबएको एवकन 
गनव अनगुभन टोरीको गठन । 

  

7 
साभान्जक ववकास 

सनभनत 

2079-08-14   

  

8 
नगय ऩरयमोजना 
ऩयाभशव सनभनत 

2079-08-14 साभदुावमक आॉिा अस्ऩताररे अन निभ अधधोऩन योकथाभ ऩरयमोजना 
सञ्चारनका रानग ऩूवव सहभनत ददने ननणवम ।   

9 
साभान्जक ववकास 

सनभनत 

2079-09-03   

  

10 
साभान्जक ववकास 

सनभनत 

2079-09-11   

  

11 
नगय ऩरयमोजना 
ऩयाभशव सनभनत 

2079-09-18 गल्री गल्री सॊस्थाका रानग ववववध कामविभ सञ्चारन गनव सहभनत ददने 
ननणवम ।   

 

                2. आ. व. 079/080 भा स्वीकृत बएका य दोस्रो तै्रभानसकभा सम्ऩन्न कामविभको वववयण 

 

नस.नॊ. कामविभको शीषवक रागत फजेट 
(िचव यकभ) 

कामविभ गने सॊस्था सम्ऩन्न 

गने  

रक्ष्म भौतिक 
प्रगति 

तितिय 
प्रगति 

कामविभ 

गरयएको स्थान 

कैवपमत 

1 1 हपे्त भवहरा 
व्मावसावमक 

प्रन्शऺण कामविभ 

50000 ववकासका रानग 
सहकामव नेऩार 

2079-
05-30 

150 जना 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा. ऩे.116नस.8 

2 काठे वऩङ ननभावण 75000 याजदेवी करा भन्धदय 2079-
07-30 

1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा. 
१७ 

ऩे.84 नस.1 

२० 

 



 

 
 

3 अध्मऺ सन्चव 
बेरा कामविभ 

150000 योिमाक्ट नेऩार 2079-
05-30 

1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा ऩे.117 नस.13 

4 नसस्नऩुानी सहमोग 
कामविभ 

200000 नसस्नऩुानी नेऩार 2079-
08-30 

1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा ऩे.118 नस.32 

5 भवहरा वहसा 
सचेतना 

कामविभ(यावष्डम 
रोकदोहोयी) 

90000 यावष्डम रोक दोहोयी 
प्रनतष्ठान 

2079-
05-30 

1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा ऩे.84 नस.1 

6 याभेछाऩ काभ्र ेभैत्री 
सभाजको साधायण 

सबा 

15000 याभेछाऩ काभ्र ेभैत्री 
सभाज 

 1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा ऩे.117 नस.13 

7 सचेतना भूरक 
सूचना प्रशायण 

18000 तीन वटा येनडमो तथा 
एप.एभ. 

 2 भवहना 
प्रशायण 

100 100  ऩे.116 नस.3 

8 श्माभ प्रसाद शभाव 
स्भनृतऩाकव  
सभदु्घाटन 
कामविभ 

30000 श्माभ प्रसाद शभाव 
स्भनृत प्रनतष्ठान नेऩार 

 1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा 4 ऩेज 84 नस.2 

9 चाड ऩवव भनाउने 25000 फार सधुाय गहृ  1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा ऩे.84नस.1 

10 अध्ममन अवरोकन 
भ्रभण आनथवक 

सहमोग 

20000 भकवानऩयु करेज  1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा ऩे.117 नस.13 

11 स्ऩीकय साउण्ड 
नसस्टभ िरयद 

29999 वीयाज याई  1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा ऩे 84 नस 1 

12 ववश्वकभाव ऩूजा 18000 फिु फहादयु नथङ  1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा ऩे 84 नस 2 

13 भौरो ऩूजा 45000 शिु फहादयु भकु्तान  1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा ऩे 84 नस 3 

14 दशै ऩूजा 39500 नेत्र प्रसाद ढकार  1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा ऩे 84 नस 4 

15 बानिुोरा सॊयऺण 
सनभनतराई साभग्री 

हस्ताधतयण 

99980 बानिुोरा सॊयऺण 
सनभनत 

 1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा ऩे 84 नस 5 

7 भकवानऩयु 

क्माम्ऩस आनथवक 
सहमोग 

20000 भकवानऩयु क्माम्ऩस 2079-
08-14 

   हे.उ.भ.न.ऩा.  

16 १ भवहन े

ब्मवुटऩारवय तानरभ 

100000 अशोक फावटका 
ब्मवुटऩारवय 

2079-
08-30 

1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा ऩे ११६ नस ८ 

17 छठ ऩूजा 
व्मवस्थाऩन 

500000 सॊमकु्त भधेसी सभाज 2079-
07-04 

1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा ऩे ८४ नस ४ 

18 फढु्यौरी सावहत्म 
सभाज भकवाऩयु 

ववनबन्न 
कामविभको रानग 

सहमोग 

350000 फढु्यौरी सावहत्म 
सभाज 

2079-
06-13 

1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा ऩे ८४ नस २ 

19 भाइती नेऩारसॉग 
रागतसाझेदायीभा 
ववद्यारमभा सफै 
िारको वहॊसा 

ववरुिको सचेतना 

100000 भाइती नेऩार 2079-
09-30 

1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा. पे ११६ ति६ 

२१ 

 



 

 
 

कामविभ 

20 वडा स्तयभा टोर 
ववकास सॊस्थाको 
ऺभता ववकास 
कामविभ 

100000 टोर ववकास सॊस्था २ 
नॊ. वडा सभधवम 

सनभनत 

2079-
09-30 

1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा. 2 पे ११८ ति २९ 

21 साॉस्कृनतक फाजा 
िरयद 

50000 याजदेवी करा भन्धदय 2079-
10-30 

1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा. 
17 

ऩे ८४ नस 3 

22 भानवसेवा आश्रभ 
सञ्चारन अनदुान 

1200000 भानव सेवा आश्रभ 2080-
03-30 

1 100 99.5 हे.उ.भ.न.ऩा. ऩे ११९ नस 
४३,44,45 

23 ऩषु्षरार ऩाकव  
सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन 

700000 ब्रह्मकुभायी याजमोग 
सेवा 

2080-
03-30 

1 100 42.9 हे.उ.भ.न.ऩा. ऩे ११९ नस 
४१ 

24 अऩाङ्ग यावष्डम 
ददवसको अवसयभा 

कामविभ 

10000   1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा. ऩे ११8 नस 27 

 

 

 

#  दोस्रो तै्रभानसकभा सम्झौता तथा कामावदेश बएको कामविभहरु 

नस.नॊ. कामविभको शीषवक रागत फजेट (िचव 
यकभ) 

सम्झौता तथा 
कामावदेश नभनत 

सम्ऩन्न नभनत सम्ऩन्न गने कामविभ गरयएको 
स्थान 

कैवपमत 

1 हाते कडाइ 
सीऩभूरक तानरभ 

75000 2079-07-24 माघ मिान्ि शृ्रजना टोर ववकास 
सॊस्था 

हे.उ.भ.न.ऩा. 9 

  

2 उऩबोक्ता वहत 
सचेतना कामविभ 

199500 2079-09-20 पागनु भसाधत उऩबोक्ता वहत 
सॊयऺण भञ्च 

हे.उ.भ.न.ऩा. 

  

३ मोग ददवस कामविभ 50000 2079-09-29 भाघ भसाधत ऩतञ्जरी मोग न्जल्रा 
सनभनत 

हे.उ.भ.न.ऩा. 

  

 

दोस्रो तै्रभानसकभा बकु्तानी बएको यकभ – 4035479। 

जम्भा वविीम प्रगनत – 33.21% । 
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वडाफाट सम्ऩन्न गयेका कामविभहरु 

आ. व. 079/080 भा स्वीकृत बई दोस्रो तै्रभानसकभा सम्ऩन्न कामविभको वववयण 

नस.नॊ. कामविभको 
शीषवक 

रागत फजेट 

(िचव यकभ) 
कामविभ गने सॊस्था रक्ष्म भौतिक 

प्रगति 
तितिय प्रगति कामविभ 

गरयएको स्थान 

कैवपमत 

1 मवुा तथा 
िेरकुद 
कामविभ 

15000 वडा स्तयीम मवुा 
क्रफ 

1 100 100 हे.उ.म.न.पा.17 पे.75ति.69 

2 नसराई 

प्रन्शऺण 
कामविभ 

100000 एकता आभा सभूह 
हेटौंडा ८ 

3 मतहना 100 100 हे.उ.म.न.पा.8 पे.105 
ति.108 

3 श्माभ प्रसाद 
शभाव स्भनृत 
प्रनतष्ठान 
प्रतीभा 
अनावयण 

15000 श्माभ प्रसाद शभाव 
स्भनृत प्रनतष्ठान नेऩार 

1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा 4 ऩेज 84 नस.2 

4 दगुाव ऩूजा 20000   100 100 हे.उ.भ.न.ऩा 9  

5 छठ ऩूजाको 
रानग घाट 
तथा तराउ 
ननभावण 

10000     हे.उ.भ.न.ऩा 10  

6 बेधिाधस 

पुटफर 
प्रनतमोनगता 

35302 बेधिाधस क्रफ 1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा 11  

7 दगुाव ऩूजा िचव 
व्मवस्थाऩन 

20000 जरेश्वय भहादेव 
भन्धदय ऺेत्र ववकास 

सनभनत 

1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा 2 पे.84  ति.1 

8 बनरफर 

प्रनतमोनगता 
150000 कृष्ण भन्धदय टोर 

ववकास सॊस्था 
1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा 11 पे.75ति.61 

9 फङ्गुयको िाने 
दाना आहाय 

िरयद 

25000 सेती देवी दनरत 
भवहरा सभूह 

1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा 6 पे125ति11
7 

10 आनथवक 

सहमोग 

25000 याज ुऺेत्री 1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा 8 पे107ति59 

२३ 

 



 

 
 

11 भौन व्रत 
कामविभ 

सञ्चारन रानग 
आवश्मक 

साभग्री िरयद 

45000 ऩेभा होइसेय गमु्फा 1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा 15 पे.128ति15
0 

12 मवुा तथा 
िेरकुद 
कामविभ 

200000 टोर ववकास सॊस्था 
टोर सभधवम सनभनत 

1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा 16 पे.75ति.67 

13 तीज कामविभ 25000 श्री कृष्ण प्रणाभी 
फाइजयुाज भवहरा 

सनभनत 

1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा 16 पे.128ति15
3 

14 चौथो 
सॊस्कयणको 
उऩभेमय 
बनरवर 
प्रनतमोनगता 

99975 हे.उ.भ.न.ऩा १२ 1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा 12 पे.75ति.63 

15 ऩूजा 
व्मवस्थाऩन 

40000 श्री कृष्ण भन्धदय 
सनभनत 

1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा 2 पे.87ति.4
8 

16 ऩूजा सञ्चारन 25000 जरेश्वय भहादेव 
भन्धदय ऺेत्र ववकास 

सनभनत 

1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा 2 पे.86ति.47 

17 उऩचाय 

सहमोग 

20000 हे.उ.भ.न.ऩा २ 1 100 100 हे.उ.भ.न.ऩा 8  

18 रैवङ्गक वहॊसा 
ववरुिको १६ 

ददने 
अनबमानको 
अवसयभा १ 
ददने सचेतना 
कामविभ 

29350 हे.उ.भ.न.ऩा ३ 1 100  हे.उ.भ.न.ऩा 3 पे124 
ति.104 

19 सूचना 
प्रकाशन 

2520 सभिृ प्रकासन 1 100 100  पे116 ति 3 

20 बेधिाधस 

पुटफर 
प्रनतमोनगता 

30000 बेधिाधस क्रफ 1 100 100 हे.उ.म.न.पा.17 पे75 ति69 

21 उदघोषण 
बाषाणकरा 
तथा सञ्चाय 
सीऩ तानरभ 

15000 नभनुा साभदुावमक 
ववकास सनभनत 
यान्क्सयाङ 

1 100 100 हे.उ.म.न.पा.14 पे 128 ति 

147 
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सयुन्ऺत आप्रवासन (साभी) कामविभ 

प्रगनत प्रनतवेदन: २०७९ ऩषु भसाधत सम्भ 

विमाकराऩको नाभ 

वावषवक 
रक्ष्म 

प्रगनत 

कैवपमत 

ऩटक भवहरा ऩरुुष जम्भा 

आप्रवासी स्रोत केधरफाट सूचना तथा ऩयाभशव सेवा 
प्रवाह 

४००० 
जना 

 १३२१ जना १२७९ जना २६०० जना  

सभदुाम अनबभनु्िकयण ४ सभहु २ सभहुभा ४९ २८ ९७ जना  

रयटनॉ स्वमॊभसेवक ऩरयचारन ३ जना  ३ जना ० ३ जना  

रयटनॉ स्वमभॊसेवकहरुको ऩरयचारन फाट सूचना 
प्रदान गरयएको 

२००० 
जना 

 ५४९ २४९ ७९८ 
 

वैदेन्शक योजगायीफाट पकेय आएकाहरु राई 
सूचना प्रवाह (रयटनॉ स्वमॊसेवकद्वाया ) 

  १२ ४८ ६० 
 

वैदेन्शक योजगायीभा यहेको व्मन्क्तका ऩरयवायराई 
सूचना प्रवाह (रयटनॉ स्वमॊसेवकद्वाया) 

  १३१ ३३ १६४ 
 

वैदेन्शक योजगायीभा जान चाहनेराई सूचना प्रवाह( 
रयटनॉ स्वमॊसेवकद्वाया ) 

  ३२ ५३ ८५ 
 

फैदेन्शक योजगायीका िभभा ठगी वा सभस्माभा 
ऩयेका व्मन्क्तहरुराई काननुी तथा अधम आवश्मक 

सहमोग, सभधवम य सहजीकयण 

  ४६ १६ ६२ 
 

सहजीकयण भापव त सभाधान बएका वैदेन्शक 
योजगायीका सभस्माहरु 

  ९ १४ २३ 
 

वैदेन्शक योजगायीको िभभा भतृ्म,ु घाइते बएका 
ऩरयवायरे ऩाउने आनथवक सहमोग, ऺनतऩतुॉ  यकभ 
साथै ठगीभा ऩयेको यकभ वपताव ऩाएको (फोडव, 

फीभा, स्थानीम एजेधट आददफाट) 

  २७२२७८०
।– 

७६२३१८।– ३४८५०९८।– 
 

व्मन्क्तगत भनोसाभान्जक ऩयाभशव सेवा २४ जना औषतभा ४ 
ऩटक बेट 
गयेको 

१३ जना ० १३ जना  

साभवुहक भनोसाभान्जक ऩयाभशव सेवा ४ सभहु 
 ९९ जना ० ९९ जना १०० प्रनतशत 

भवहरा 

वविीम साऺयता कामविभ सञ्चारन (सभहु) ४ सभहु 
 ९९ जना ० ९९ जना १०० प्रनतशत 

भवहरा 

सेसन सॊचारन २१ सेसन औषतभा ७ 
सेसन सम्ऩन्न 

    

वविीम साऺयता कऺाका सहबागीहरुको आधाय 
येिा सवेऺण 

  ४४ जना ० ४४ जना  

सीऩ तानरभभा सहबानग बएको ४५ जना  ६ १ ७ जना  

२५ 

 



 

 
 

अधतयाववष्डम आप्रवासी काभदाय ददवसको अवसयभा 
वैदेन्शक योजगायीको िभभा भतृ्म,ु घाइते बएका 
ऩरयवायका फारफानरकाहरुराई शैन्ऺक साभग्री 
ववतयण कामविभ(फोडव, नफभाफाट आनथवक सहमोग 
य ऺनतवऩूनतव नऩाएका काभदायको फारफानरकाराई 

) 

१ १ ऩटक ६ ३ ९जना  

अधतयाववष्डम आप्रवासी काभदाय ददवसको अवसयभा 
वैदेन्शक योजगायीको िभभा भतृ्म,ु घाइते बएका 
काभदायको सम्झनाभा दीऩ प्रज्ववरन कामविभ 

  १७ ५ २२ जना  

चायै स्थानीम तहको साभी कामविभका 
कभवचायीहरुराई अनबभनु्िकयण कामविभ 

१ १ ऩटक १९ ५ २४ 
 

आप्रवासी स्रोत केधर य न्जल्रा प्रशासन 
कामावरमको प्रनतनननध, स्थानीम तहको प्रनतनननध य 
ऩरयमोजना कभवचायी सॊगको सभधवम फैठक 

२ १ ऩटक ६ १९ २५ 
 

साभी कामविभ अन्र्तगत कभवचायीहरुको ननमनभत 
सनभऺा तथा मोजना फैठक 

२ १ ऩटक ६ १९ २५ 
 

वैदेन्शक योजगायफाट पवकव एका व्मन्क्तहरुका 
रानग ऩनु्एवककयण कामविभको रानग 

सयोकायवाराहरुसॊग छरपर तथा अन्र्तविमा 
कामविभ 

  २३ २२ ४५ 
 

 

उऩरब्धी 

 सयुन्ऺत वैदेन्शक योजगायका ववनबन्न सवारहरुभा येनडमो न्जॊगर येनडमो ननकास य येनडमो भकवानऩयु फाट 
प्रशायण बइयहेको उक्त प्रशासयण फाट आप्रवासी स्रोत केधरभा वैदेन्शक योजगायी सम्फधधी सभस्मा नरएय 
५ जना स्रोत केधरभा आउन ुबएको । 

 सयुन्ऺत वैदेन्शक योजगाय सम्फधधी सूचना साभग्री उत्ऩदान तथा प्रकासन कामविभ ननमनभत बइयहेको  छ 
जसभा आप्रवासी स्रोत केधरको नबन्जवटङ्ग काडव, स्रोत केधररे उऩरब्ध गयाउने सेवाहरु, फैदेन्शक योजगाय 
सम्फन्धध भहत्वऩणुव जानकायीहरु, घयेर ुकाभदायका रुऩभा नफदेशभा काभ गनव जान चाहने भवहरारे ध्मान 
ददनऩुने कुयाहरु ७००० प्रनत छऩाई भकवानऩयु न्जल्राको हेटौडा उऩभहानगयऩानरका, थाहा नगयऩानरका, 
फकैमा गाउॉऩानरका य भनहयी गाॉउऩानरकाभा साभी कामविभका कामवयत कभवचायी, स्वमॊसेवकहरुरे 
सभदुामभा ववतयण गने कामव ननमनभत बएको छ ।  

 रयटनॉ स्वमभसेवकहरुको ऩरयचारन फाट वैदेन्शक योजगायीभा जादा १९ जनारे आपनो कागजातहरुको 
प्रनतनरवऩ घयभा छाडेय गएका । 

 कागजऩत्र नछोडी वैदेन्शक योजगायभा गएकाराई पोन परोअऩ गयी कागजऩत्र २७ जना सॊग भगाएको 
। 

 वैदेन्शक योजगायी सम्फधधी सभदुामभा रकेुय फसेका सभस्माहरु स्रोत केधरभा नसपायीस बएको । 

 वैदेन्शक योजगायी सम्फधधी भाग ऩत्र, श्रभ स्वीकृतीको अवस्था, इजाजत ऩत्र सॊस्था आनधकारयक हो होइन 
बनन चेक गने तरयका फाये िोजी गने सक्ने बएको । 

 वैदेन्शक योजगायीफाट ववप्रषेण  प्राप्त गने घयऩरयवायका सदस्महरुराई वविीम साऺयता य भनोसाभान्जक 
ऩयाभशवको आवश्मकताको ऩवहचान गयी ऩरयवाय व्मवस्थाऩनफाये जानकाय बएको  
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आमवेुद तथा जनस्वास््म प्रवद्ववन शािा तपव ् 
 

नस. 
नॊ  

सम्ऩाददत आमवेुद सेवा 
कामविभ  

ईकाई   रन्ऺत वगव   ऩरयणाभ  स्थान  अधम केवह 

िरुाउन ु
ऩने  

कैवपमत  

ननमनभत सेवा तपव   

१ आमवेुद औषधारमरे 
औषनध एॊवभ अधम 

साभग्री आऩूनतव   गयेको 

ऩटक आमवेुद 

औषधारम 

 प्रत्मेक आमवेुद 
औषधारम 

ह.पा.फनाए
य ऩेश गरय 
रैजाने 
गयेको 

१-५ गते 
सम्भ 

२ आमवेुद औषधारमरे 
भानसक आमवेुद 

स्वास््म विमाकराऩको 
प्रगनत प्रनतवेदन गयेको 

आ.सॊस्था आभ 

नागरयक 

२ AHMIS AHMIS 

पभेटअनसुा
य 

१-५ गते नबत्र 

३ आमवेुद औषधारम 
प्रभिुहरु तथा स्वास््म 
सॊस्था प्रभिुहरुको सॊगै 
भानसक सनभऺा फैठक 

सम्ऩन्न गयेको 

ऩटक आ.औ.प्रभिु १ हे.उ.भ.न.ऩा.को 
हर 

भहाशािा 
प्रभिुको 
सभेत 
सहबागी 

५ गते 

४ नागरयक आयोग्म सेवा 
कामविभ अधतगवत 
ननमनभत गाउॊघय 
न्क्रननक सॊचारन 

गयेको 

ऩटक आभ हेटौडा 
उऩभहानगय 

फासी 

२६१ हेटौडा 
उऩभहानगयऩानर
काको वाडव नॊ 
१२ हानतगौड़ा 
तथा १८ 
हनावभाडीभा 

तोवकएको 
सम्ऩूणव 
आमवेुद 
सेवा हरु 

हानतगौड़ा 
भवहनाको ११ 
य २६ गते 
तथा हनावभाडी 
भवहनाको १२ 
य २७ गते 

आमवेुद औषधारमको नफफध कामविभ अधतगवतका कामविभहरु 

५ धधवधतयी जमन्धत 
कामविभ 

ऩटक आभ हेटौडा 
उऩ 

भहानगय 
फासी 

१ हवटमा 
आ.औ.तथा 

चरुयमा भाई आ. 
औ 

सॊघीम भागव 
दशवन नसुाय 

२०७९ 
कानतवक ०६ 

गते 

६ ववधारम आमवेुद तथा 
मोग न्शऺा कामविभको 

अनबभिुीकायण 

ऩटक नफधारम नसव 
तथा 

स्वास््म 
न्शऺक 

१२ जन वप्रमे भा.वव. मोग 

प्रन्शऺक 
तथा 

आमवेुद 
स्वास््म 
कभॉको 
सहबागी 

२०७९ ऩौष 
१९,२० य 

२१ गते सम्भ 

७ नागरयक आयोग्म सेवा 
कामविभ अधतगवत , वडा 

 

नफधारमको  
नफधाथॉहरु  

४० १.विु भा. नफ.-
१२ 

मोग 
प्रन्शऺक 

ऩौष ०९-१२ 
गते सम्भ 

२७ 

 



 

 
 

स्तरयम नागरयक 
आयोग्म सभहु गदठत 
वडाहरुभा ३ ददने मोग 
सॊचारन तथा नफधारम 
सचेतना अनबमान 

कामविभ 

तथा न्शऺक 
वगव ज्महुरु 

४५ २.चरुयमाभाई 

भा.नफ.-१५ 

तथा 
आमवेुद 
स्वास््म 
कभॉको 
सहबागी 

ऩौष ०८,११ 
य १२ गते 
सम्भ 

६० ३. जान वप्रमे 
भा.नफ.-१६ 

ऩौष ०६-०८ 
सम्भ 

५० ४. वार वोि 
भा. नफ.-१७ 

ऩौष ०५- ०७ 
गते सम्भ 

४० ५.ज्मोनत भा. 
नफ.-१८ 

ऩौष ०३-०७ 
गते सम्भ 

८ स्तनऩाई आभाराई 
दगु्ध फधवक औषधी 
ववतयण कामविभ 

सॊख्मा स्तनऩाई 

आभाहरु 

४५ आमवेुद 
औषधारम तथा 

गाउॉघय 
न्क्रननक 

आमवेुद 

प्राववनधक 

प्रत्मेक भवहना 

९ जेष्ठ नागरयक कामविभ सॊख्मा जेष्ठ नागरयक ६९ आमवेुद 

औषधारम तथा 
गाउॉघय 
न्क्रननक 

आमवेुद 

प्राववनधक 

प्रत्मेक भवहना 

१० ऩवुवकभव कामविभ सॊख्मा आभ 

नागरयक 

४० आमवेुद 

औषधारम तथा 
गाउॉघय 
न्क्रननक 

आमफेुद 

प्राववनधक 

प्रत्मेक भवहना 

 

 

िाद्यन्न प्रमोगशारा तपव ् 

अनगुभन कामविभ 

२०७९/०७/०२ 

िाद्य प्रववनध तथा गणु ननमधत्रण कामावरम, भकवानऩयुको सॊमोजनभा न्जल्रा प्रशासन कामावरम, हेटौडा 
उऩभहानगयऩानरका, घयेर ु तथा साना उद्योग कामावरमका, उऩबोक्ता वहत सॊयऺण भञ्च प्रनतनननधहरुको 
सहबानगताभा फजायभा यहेका वकयाना ऩसरहरुको अनगुभन गरयमो  । 

२०७९/०७/०३ 

िाद्य प्रववनध तथा गणु ननमधत्रण कामावरम, भकवानऩयुको सॊमोजनभा न्जल्रा प्रशासन कामावरम, हेटौडा 
उऩभहानगयऩानरका, घयेर ु तथा साना उद्योग कामावरमका प्रनतनननधहरुको सहबानगताभा फजायभा यहेका 
वकयाना ऩसरहरुको अनगुभन गरयमो ।  
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२०७९/०७/०४ 

घयेर ु तथा साना उद्योग कामावरमको सॊमोजनभा न्जल्रा प्रशासन कामावरम भकवानऩयु, हेटौडा 
उऩभहानगयऩानरका, िाद्य प्रववनध तथा गणु ननमधत्रण कामावरम , उऩबोक्ता वहत सॊयऺण भञ्च, नेऩार 
ऩत्रकाय भहासॊघ, भकवानऩयु शािाको प्रनतनननधहरुको सहबानगताभा फजायभा यहेका वकयाना ऩसरहरुको 
अनगुभन गरयमो  । 

२०७९/०९/१२ 

घयेर ुतथा साना उद्योग कामावरमको सॊमोजनभा न्जल्रा प्रशासन कामावरम भकवानऩयु, हेटौडा 
उऩभहानगयऩानरका, उऩबोक्ता वहत सॊयऺण भञ्च, नेऩार ऩत्रकाय भहासॊघ, भकवानऩयु शािाको 
प्रनतनननधहरुको सहबानगताभा बाटबटेनी सऩुयभाकेटको अनगुभन गरयमो  । 

 

कानतवक देन्ि ऩसु भवहनाको रयऩोट २०७९ 

नस.न नभनुा ब्राण्ड उत्ऩादक कैवपमत 

! वऩउने  ऩानी Aqua Infinity 
 

वाइट भनु प्रोडक्ट 
प्रा.नर. 

प्राप्त ऩानीको  नभनुाको  नफाषेण  
ननतजा भाऩदण्ड अनसुाय  ऩाइएको । 

@ वऩउने  ऩानी Just Water 
 

जष्ट वाटय प्रा.नर प्राप्त ऩानीको  नभनुाको  नफाषेण  
ननतजा भाऩदण्ड अनसुाय  ऩाइएको । 

# वऩउने  ऩानी Uttam Jal 
 

उिभ जर नभनयर 
वाटय प्रा.नर. 

प्राप्त ऩानीको  नभनुाको  नफाषेण  
ननतजा भाऩदण्ड अनसुाय  ऩाइएको । 

$ अप्रशोनधत वऩउने  
ऩानी 

वडा न.४ 

धायाको ऩानी 
_ प्राप्त ऩानीको  नभनुाको  नफाषेण  

ननतजा भाऩदण्ड अनसुाय  ऩाइएको । 

% अप्रशोनधत वऩउने  
ऩानी 

वडा न.४ 

धायाको ऩानी 
_ प्राप्त ऩानीको  नभनुाको  नफाषेण  

ननतजा भाऩदण्ड अनसुाय  ऩाइएको । 

^ वऩउने  ऩानी  — — प्राप्त ऩानीको  नभनुाको  नफाषेण  
ननतजा भाऩदण्ड अनसुाय  ऩाइएको । 

& वऩउने  ऩानी  
 

Amrit Jal 

 
नेचयुर नफनबयेज 
प्रा.नर. 

प्राप्त ऩानीको  नभनुाको  नफाषेण  
ननतजा भाऩदण्ड अनसुाय  ऩाइएको । 

 

  

29 



 

 
 

िाध प्रमोगशारा नभनुा वववयण 

 

 

 
 

 

बनूभ शािा तपव ् 
बनूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवन्स्थत फसोफासीको व्मवस्थाऩनका रानग दोश्रो तै्रभानसक ( कान्िवक,भॊनसय,ऩौष) भवहनाको 
प्रगनत  वववयण् 

 वडा नॊ. १३ फाट ऩयुानो य नमाॉ पाईरहरू कामवरमभा प्राप्त बएको य प्राप्त बएका पाईरहरू 
रुज ुगने कामव बईयहेको तथा  रुज ुगदाव नऩगेुको कागजऩत्र वडा भापव त भगाउने काभ बईयहेको 
।  

 वडा नॊ. १३ फाट प्राप्त पाईरहरूको वववयण ननम्नानसुाय यहेको ।  

 

 वडाहरूभा जनशक्ती िटाई बरयएका ननवेदन रगामतका कागजातहरू रूज ुगरययहेको ।  

 ननयधतय रुऩभा सम्फन्धधत वडाहरुभा बनूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवन्स्थत फसोफासीको  सम्फधधी 
परोअऩ गने गयेको । 

 हार हेटौंडा वडा नॊ. ११ भा बएको बनुभहीन सकुुम्फासीदनरत तथा अव्मवन्स्थत फसोफासीहरुको 

जग्गा नाऩजाॉच कामव सम्ऩन्न बई data analysis, verify, entry य अनसुचुीहरू बने कामव बई 
यहेको य सोको वववयण ननम्नानसुाय यहेको छ । 

 

वववयण जम्भा कैवपमत  

नाऩ नक्सा बएको जम्भा ऺेत्रपर ६२ हेक्टय  

नाऩ नक्सा बएको बनुभहीन दनरत ऩरयवाय 
सॊख्मा 

१००  

नाऩ नक्सा बएको बनुभहीन सकुुम्फासी ऩरयवाय 
सॊख्मा 

७५०  

नाऩ नक्सा बएको अव्मवन्स्थत फसोफासी 
ऩरयवाय सॊख्मा 

१०००  

 

 हेटौंडा वडा नॊ. ११ भा बएको बनुभहीन सकुुम्फासीदनरतहरुको रगत प्रवववष्ट (data entry) कामव 
बईसकेको य पाईरहरूको वववयण ननम्नानसुाय यहेको । 

नस .नॊ  नभनुा सॊख्मा 
! वऩउने  ऩानी 7 

 कुर सॊख्मा ७ 

वडा नॊ बनुभहीन दनरत बनुभहीन सकुुम्फासी अव्मवन्स्थत फसोफासी  
१३ १० ४८ ३९०  

३० 

 



 

 
 

बनुभहीन दनरत बनुभहीन सकुुम्फासी अव्मवन्स्थत फसोफासी  

११८ ८६६ ११  

 

 हेटौंडा वडा नॊ. ८ भा बएको बनुभहीन सकुुम्फासीदनरतहरुको रगत प्रवववष्ट (data entry) कामव 
बईयेहेको य पाईरहरूको वववयण ननम्नानसुाय यहेको । 

बनुभहीन दनरत बनुभहीन सकुुम्फासी अव्मवन्स्थत फसोफासी  

7 34 - 

 

अऩूणव पायभहरुको ववषमभा वडासॉग सभधवम बइयहेको । 

 हार हेटौंडा वडा नॊ. ८ भा वपल्ड अनगुभन कामव सम्ऩन्न बई वडासॉग सभधवम गरय १५ ददने 
सचुना टाॉनसएको । 

 हेटौंडा वडा नॊ. ७ भा वपल्ड अनगुभन कामव सम्ऩन्न बई वडासॉग सभधवम बएको । 

 

  

३१ 

 



 

 
 

साभान्जक सयुऺा बिा ननकासा तपव ् 

नस.नॊ. रन्ऺत सभूह 
दोस्रो  तै्रभानसक 

राबग्रीहरुको सॊख्मा ननकासा गयेको यकभ 

1 जेष्ठ नागरयक बिा (७०फषवभानथ) 8213 99343212 

 

2 जेष्ठ नागरयक बिा (दनरत) 380 3027080 

3 जेष्ठ नागरयक एकर भवहरा 1411 ११५४२६२७ 

4 ववधवा (आनथवक सहामता) 2217 १८००९७४५ 

5 क वगव 253 ३०२४४२० 

6 ि वगव 533 ३४४५२३२ 

7 दनरत फारफानरका फार ऩोषण बिा 553 ८८०७०७ 

जम्भा 13560 102370292 

३२ 

 



 

 
 

ऩञ्जीकयण सम्फधधी वववयण् 
व्मन्क्तगत घटना दतावको सॊन्ऺप्त प्रनतवेदन 

 

वडा 
नॊ. 

जधभ भतृ्म ु
सम्फधध 
नफच्छेद 

वववाह फसाई सयी आएको फसाई सयी जान े फेवारयसे 

जम्भा 

ऩरुू
ष 

भवहरा 
तेश्रो 
नरङ्ग 

जम्भा ऩरुूष भवहरा तेश्रो नरङ्ग जम्भा जम्भा जम्भा दताव सॊख्मा 
सदस्म
को 
सॊख्मा 

दताव 
सॊख्मा 

सदस्मको 
सॊख्मा 

जम्भा 

 १ १५ १४ 
 

२९ ८ ४ 
 

१२ ६ २४ ५ २१ ६ २१ 0 ८२ 

 २ १० २० 
 

३० ९ ८ 
 

१७ ५ १२ १२ ३० १० ३१ 0 ८६ 

 ३ १५ १६ 
 

३१ ८ ३ 
 

११ २ १९ ९ ३२ ४ १६ 0 ७६ 

 ४ २२ १४ 
 

३६ ४ १० 
 

१४ ६ २२ २४ ९२ ११ ३० 0 ११३ 
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४७ १२ ६ 
 

१८ ३ २३ २० ७४ ९ ३५ 0 १२० 

 ६ १८ १३ 
 

३१ ५ ४ 
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२२ ८ ३९ ३ ९ 0 ७३ 

 ७ १६ १२ 
 

२८ ३ ४ 
 

७ २ १३ ६ २२ १ १ 0 ५७ 

 ८ २८ २१ 
 

४९ ७ ३ 
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५१ ९ १० 
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५८ ६ १ 
 

७ ५ ३४ ९ १८ ७ १२ 0 १२० 

 १६ २८ २८ 
 

५६ ९ १० 
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 १७ २४ १५ 
 

३९ ५ २ 
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 १८ १६ १८ 
 

३४ १६ ६ 
 

२२ ४ १९ ३ १४ २ ५ 0 ८४ 

 १९ ३० २७ 
 

५७ ३ ४ 
 

७ १ २० ८ २९ ३ ११ 0 ९६ 

 जम्भा 
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आनथवक ववकास तपव  बए गयेका प्रगनत वववयण् 
ऩशऩुधछी ववकास शािा तपव ् 

नस .नॊ.  सेवाको वववयण  सेवा प्राप्त गने ऩशकुो 
सॊख्मा 

कैवपमत 

१ भेनडकर उऩचाय 4805  

२ गाइनोक्रोन्जकर उऩचाय 1451  

३ भामनय सन्जवकर 906  

४ गोवय ऩरयऺण 1200  

५ यगत ऩरयऺण 99  

६ िोयेत योग ववरुि िोऩ सेवा 13000  

७ कृनतभ गबावधान कामविभ sl/j 6500  

८ ऩश ु्ूवास््म घमु्ती नसववय 
9 j*f 

j8f 

g+=#,^,&,*,!#,!$,!%,!* 

df @ j6f 

९ येववज ववरुि िोऩ 450  

१० सेवा केधरहरुवाट घाॊसको ववउ ववतयण h} 5307 s]=hL= 1fgs]Gb|jf6 k|fKt 

^)) s]=hL=;d]t jl;{d 300 s]=hL= 

 

कृवष ववकास शािा तपव ् 

1. चार ु वषवको स्वीकृत कामविभ वभोन्जभ वडा नॊ. ६,१३ य १५ नम्वय वडाभा चाय भवहने कृषक 
ऩाठशारा सॊचारन बैयहेको, 

2. हेटौडा १६ भा स्थाऩना बएको भाटो ऩरयऺण प्रमोगशारावाट ननमनभत भाटो जाॊचको कामव सॊचारन 
बैयहेको । 

3. कामावरमभा उऩरब्ध कृवष प्राववनधकहरुवाट कृषकहरुको भाॊगको आधायभा वारी ननरयऺण य सल्राह 
ददने कामव बैयहेको । 

4. कृषक सभहुहरुको भानसक वैठक प्रत्मेक भवहनाको ११ गते ननमनभत रुऩभा सॊचारन बैयहेको । 
ि.स  कामविभको नाभ   सभूह/सहकायीको 

नाभ,ठेगाना 
  प्रगनत     कैवपमत 

१ तानरभ टनरे ननभावण 
सम्फन्धध 

साना वकसान कृवष 
सहकायी सस्था 
हेटौडा—१७ 

१ वटा सम्ऩन्न 

२ तानरभ टनरे ननभावण 
सम्फन्धध 

साना वकसान कृवष 
सहकायी सस्था 

१ वटा सम्ऩन्न 

३४ 

 



 

 
 

हेटौडा—१९ 
३ टनेर ननभावण साना वकसान कृवष 

सहकायी सस्था 
हेटौडा—१७ 

१० वटा सम्ऩन्न 

४ टनेर ननभावण साना वकसान कृवष 
सहकायी सस्था 
हेटौडा—१९ 

१० वटा सम्ऩन्न 

५ स्प्रमेय ववतयण साना वकसान कृवष 
सहकायी सस्था 
हेटौडा—१७ 

२ वटा सम्ऩन्न 

६ स्प्रमेय ववतयण साना वकसान कृवष 
सहकायी सस्था 
हेटौडा—१९ 

२ वटा सम्ऩन्न 

नभूना वडा कृवष उत्ऩादन कामविभ,कृवषभा भवहरा प्रोत्साहन कामविभ, कृवष पाभव 
प्रवधवन कामविभ, मूवा रन्ऺत कृवष ववकास कामविभ, िवुा प्रवधवन कामविभ, धान 
तथा तयकायी ऩकेट ऺेत्रको कामविभ सवहत ९ वटा कामविभको अनदुान 
ववतयणका रानग राबग्राही छनोटको चयणभा यहेको । 

 

 
ऩश ुऩधछी ववकास शािाफाट सम्ऩादन बएका अधम गनतववधीहरु् 

1. नमाॊ ऩश ुसेवा केधर ३ वटा य कृवष सेवा केधर २ वडाभा स्थाऩना, 
2. उऩभहानगयऩानरका ऺेत्रका गाईहरुभा गरयने कृनत्रभ गबावधानको कामविभ ननयधतय रुऩभा 

सॊचारन बैयहेको, 
3. ऩश ुसेवा केधरहरुवाट सॊचारन गरयने िोऩ कामविभहरु सॊचारन बएको, 
4. सेवा केधरको दैननक सेवा प्रवाहको रानग आवश्मक उऩकयण य औषधीहरु, टुरवक्सहरु िरयद 

गयी उऩरब्ध गयाईको, 
5. वस्तीऩयु सेवा केधरभा ववनबन्न सॊिाभक योगको ऩरयऺणको रानग ल्माव सॊचारन यहेको, 
6. ववश्व येववज ददवस सप्ताहब्माऩी कामविभ सवहत आमोजना गयी २०० वटा कुकुयहरुराई येववज 

ववरुि िोऩ रगाई येववज कोडव ववतयण गरयएको, 
7. भास ुऩसर अनगुभन य दताव प्रकृमाभा ननमनभता नसपारयस गने गरयएको, 
8. कृनतभ गबावधान कामविभको रानग नसथ ग्रोव नसथ िरयद गयी प्राववनधकहरुराई ववतयण 

गरयएको, 
9. जनेुवटक योग ववरुिको कृषक तारीभ सॊचारनको िभभा यहेको, 

३५ 

 



 

 
 

10. बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ु सेवा ववऻ केधरको सभधवम तथा केन्धरम रयपयर ऩश ु
न्चवकत्सारमको प्राववनधक सहमोगभा उऩभहानगयऩानरका ऺेत्रका १८६ वटा साभदुामीक 
कुकुयको वधध्माकयण कामविभ सम्ऩन्न । 

 
उद्योग सहकायी तपव ् 

नस.नॊ. कामविभ य आमोजन य विमाकराऩको नाभ नभनत िचव 
शीषवक 

 कैवपमत  

 घ फगावको इजाजत नववकयण २७वटा गरयमो   कानतवक देिी ऩषु भसाधत सम्भ 
 ननवास ईधरास्िक्चय प्रा.नर   को घ वगवको प्रभाण ऩत्र ददन 

ननभरेको 
 घ फगावको नमा प्रभाण ऩत्र जायी प्रकृमाभा यहेको ४ वटा    श्रीभान ननभावण सेवा कम्ऩनी 

प्रा.री स्माङतान ईधपा प्रा.नर., 
ननवास ईधरास्िक्चय प्रा.नर., 
आय.आय. भाईननङ्ग एण्ड 
ईक्मऩुभेध्स ई प्रा.नर 

 घ फगावको नमा प्रभाण ऩत्र जायी प्रकृमाभा यहेको १ वटा    शे्रमा कधिक्सन, हेटौंडा-५ को 
उद्योग शािा तथा कामविभ अधतगवतका चार ुआ.व. ०७९/८० को दोस्रो ते्रभानसक प्रगनत प्रनतवेदन 
 उद्यभ ववकास सनभनत गठन गरयएको    

 उद्यभ ववकास अनगुभन उऩ-सनभनत गठन बएको।    

 कामविभको िचव स्वीकृत।    

 ढाका उत्ऩादक १२ जना भवहरा उद्यभीहरुका रानग ववउ ऩजुी 
अनदुान प्रनत व्मन्क्त रु. १००००| को दयरे सहमोग प्रकृमाभा 
यहेको। 

   

 हेटौंडा उऩभहानगयऩानरका ऺेत्र नबत्रका उद्यभीरे उत्ऩादन 
गयेको वस्त ुवजायीकयणका रानग हेटौंडा उऩभहानगयऩानरकाको 
सहमोगभा जारऩादेवी भवहरा उद्यभी केधरको सभधवमभा 
हेटौंडा-४, ऩारयजातऩथभा बदौ १८ गतेफाट कोसेरी घय 
सॊचारन यहेको। 

 

   

 हेटौंडा उऩभहानगयऩानरकाको सहमोगभा जारऩादेवी भवहरा 
उद्यभी केधरको सभधवमभा वडा दशै, ददऩावरी य छट ऩववको 
उऩरक्ष्मभा न्चमाऩान कामविभ सम्ऩन्न। 

   

 उद्यभ ववकास सनभनतको फैठक फनसमो।    

 भेिऩा कामविभ अधतगवत छनौट बएका वडा भध्मे 
६,७,११,१२ य १९ भा वडा स्तयीम अनबभिुीकयण कामविभ 
सम्ऩन्न य रन्ऺत वगव छनौट प्रकृमाभा यहेको ३ वटा वडाभा 
सभधवम य कामविभ सॊचारन प्रकृमाभा यहेको 

   

 उद्योग ऺेत्र अवरोकन    

 उद्यभी नसजवना तथा उद्योग सॊचारन अगानड फढेको    

36 



 

 
 

 

सहकायी शािा तपव को प्रनतवेदन् 
 

नस .नॊ  सॊस्थाको नाभ कामविभ नभनत 

१ प्रनतपर फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्थाको ववननमभ सॊसोधन प्रकृमाभा यहेको  

२ सागयभाथा फाफा वचत तथा ऋण सहकायीको  ववननमभ ऩनुवरेिन प्रकृमाभा यहेको  

३ ददऩज्मोती भवहरा फहउुदे्यश्मीम सहकायी सॊस्थाको ववननमभ सॊसोधन प्रकृमाभा यहेको  

४ गणऩनत फाफा वचत तथा ऋण सहकायीको  ऺेत्र ववस्ताय कामव प्रकृमाभा यहेको  

५ सहकायी सॊस्थाराई साधायण सबाको रानग  अनभुनत ददईएकोभा ३३ वटारे 
साधायण बेरा गयी प्रनतवेदन ऩेश 
गयेको 

 

६ कोऩोभीसको नरॊक १२० वटाराई ववतयण गरयएको   

७ भधजशु्री साकोसको ववधान ऩनुवरेिन अध्ममन गयीदै  

८ नवफिु साभदुावमक कृषी सहकायी सॊस्थाको दताव प्रकृमाभा ववधान अध्मन गरयदै  

९ कऩडा तथा तमायी ऩोशाक फचत तथा ऋण सहकायी दताव प्रकृमाभा ववधान अध्मन गरयदै  

१० ब ु .ऩ ुसैनीक फचत तथा ऋण साकोसराई  फायम्फाय  सहजीकयण गरयदै ब.ुऩ ुसैनीकराई 
सम्ऩती जोड न 
रगाई साधायण 
सबा गनव सपर 

११ साधायण सबाफाट प्राप्त ननणवम काननु ववऩयीत बएभा त्मसराई सच्माएय ल्माउन प्रथभ ऩटकका 
रानग सहनुरमत उऩरब्ध गयाएका 

 

१२ कोऩोभीसको प्रवववष्ट बएको छ वा छैन नबए वकन, जस्ता ववषमभा ननमभन गरयएको  

१३ सहकायी का साधायण सबा भा उऩन्स्थत  बई सहकायी,न्शऺाका रूऩभा काननुभा बएको व्मवस्था 
जानकायी गयाईएको । 

 

१४ सहकायीराई साधायण सबा गनव । रेिा ऩरयऺण गयाउन दैनीक टेनरपोन सम्ऩकव  सवहत 
आवश्मक सहकायी अनगुभन गई साधायण सबा सॊचारन गने ननदेशन ददएको । 

 

१५ हार सम्भ ५१ वटा सहकायीरे साधायण सबा सम्ऩन्न गयेको      

१६ जनचेतना सहकायी ववननमभ सॊसोधन प्रकृमाभा यहेको  

 

िेरकुद शािा तपव ् 
 

नस .नॊ  कामविभ य आमोजना य विमाकराऩको 
नाभ 

नभनत कामविभ  शीषवक कैवपमत 

१ यावष्डम ऩरुुष बनरफर प्रनतमोनगता २०७९    प्रतावना ऩेश गरयएको  

२ साइकर यनको   प्रतावना ऩेश गरयएको  

३ याष्डऩती यननङ न्शल्ड िेरकुद  प्रनतमोनगता 
सम्ऩन्न 

   

४ सहमोगी मवुा सभाजराई राग ुऔषध 
सम्फधधी कामावदेश ददइएको । 

   

 
 

  

३७ 

 



 

 
 

ववऩद प्रनतकामव, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन तथा वातावयण तपव ् 
 नगयको फजाय ऺेत्रभा दैननक सडक सयसपाई तथा पोहय सॊकरन । 

 वडाको ववनबन्न सडकको िाल्डो ,ऩोटहोर ऩनेु गरयएको । 

 सक्सन भेन्शनफाट रेदो जधम सेन्टट ट्ाॊकको पोहय ननशलु्क ६ वटऩ य सशलु्क ८ वटऩ गयी जम्भा १४ 
वटऩ व्मवस्थाऩन गरयएको । 

 नगय ऺेत्रनबत्र ववनबन्न स्थानभा १४०७ ववरुवा योवऩएको । 

 ववनबन्न स्थानभा यहेका फोटववरुवा तथा अशोकको रुिको टुप्ऩा  काटछाट गरयएको । 

 ६ वटा वेवारयसे राश सतगत गरयएको । 

 शव वाहनरे घयफाट ५३ ऩटक य ६ वटा वेवारयसे सवहत जम्भा ५९ सेवा प्रदान गयेको । 

 शवदाह भेनसनफाट ७६ वटा शव ननशलु्क रुऩभा सदगत गरयएको । 

 ववववध कामव तथा कामावरम प्रमोजनका रानग जेनसवव ४११ घण्टा य ग्रडेय २०३ घण्टा प्रमोग गरयएको जसभा 
११ घण्टा बाडाभा गएको । 

 ववनबन्न वडाहरुभा आवश्मकता अनरुुऩ औषनध नडसइधपेक्टेधट छने, नारा सपाइ तथा सडक छेउको झाय 
पडानी कामव गरयएको । 

 साझेदाय सॊस्था ग्रीन एण्ड न्क्रन नसवट सनबवसेज प्रानर सॉगको सभधवमभा भखु्म फजाय ऺेत्रभा ववशेष सयसपाई 
सचेतना प्रवाह तथा अनगुभन गरयएको । 

 वारुणमधत्रफाट नगयनबत्र २९ ठाउॉभा आगारगी ननमधत्रण गरयएको ।  

 पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको रागी सॊघ ,सॊस्था य कामावरमराई भाग अनसुाय डस्टनफन ववतयण गरयएको  ।  

 जेवटङ्ग गानडफाट नगयका ववनबन्न अण्डयग्राउण्ड ढर िोल्ने काभ ननमनभत रुऩभा बएको, १ घण्टा बाडाभा 
गएको ।  

 वन ववऻान अध्ममन सॊस्थान देन्ि याप्ती ऩरु सम्भ २ ददन ववषेश सयसपाई गयेको ।  

 याप्ती ऩरुको वायी ऩायी पुरववरुवा सवहतको नभनन ऩाकव  स्थाऩना गरयमो ।  
 

बवन ईजाजत व्मवस्थाऩन तपव ् 

कामव वववयण सॊख्मा 
नक्सा ऩेस 172 
नक्सा ऩास 201 

नक्सा म्माद थऩ 8 

नक्सा नाभसायी 49 

सडक साववजननक ० 

प्रवटङ्ग स्वीकृत ० 
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प्रधानभधत्री योजगाय कामविभ अॊधतयगत् 

भरुकुनबत्र योजगायीका ऩमावप्त अवसय नसजवना गयी उऩरब्ध जनशन्क्तको सवोिभ उऩमोग गदै आनथवक ववकासभा 
मोगदान ऩरु् माउन ेतथा सफैका रानग धमूनतभ योजगायी सनुनन्ित गयी साभान्जक सयुऺाको व्मवस्था गने उदे्घश्मरे 
सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहभा प्रधानभधत्री योजगाय कामविभ सञ्चारन बएको हो । मस कामविभ हयेक स्थाननम 
ऩानरका नबत्र सॊधचारनभा यहेको छ, बने मस भकवानऩयुको हेटौडा उऩभहानगयऩानरका नबत्रको १९ वटै 
वडाहरुभा मस कामविभ सॊचारनभा यहेको छ । मस कामविभ फाट अनत ववऩन्न ऩरयवाय नबत्रका फेयोजगाय 
व्मन्क्तहरु धेयै राबान्धवत बएका छन  । 

आ.व.२०७९।८० को रानग  हेटौडा उऩभहानगयऩानरका को १९ वटै वडाभा सनु्चकृत फेयोजगाय हरुको सॊख्मा 
जम्भा ८८५ जसभा भवहरा ६५८,ऩरुुष २२७ यहेको छ मी सवै फेयोजगायहरुको नाभावरी EMIS भा प्रववष्ट 
गरयएको छ । 

नभनत २०७९ कान्िक भवहना देिी ऩौषसम्भ बए गयेका विमाकराऩहरु:  

 वडास्तय फाट नसपारयस बई आएको सवै मोजनाहरुको स्थरगत अनगुभन । 

 वडास्तयभा ननयधतय सभधवम तथा सहकामव । 

 छनोट बएका मोजनाहरुको  र.ई तमाय तथा सॊम्झौता । 

 छनोट बएका श्रभ भरुक आमोजना को सम्झौता हनु फावक वडाहरुभा सॊम्झौता गनवको रानग सबे कामव 
बैयहेको । 

 वडा नॊ १,२,७,८,११,१२,१३ य १४, भा र.ई तमाय बै मोजनाको सम्झौता बएको । 

 फैदेन्शक योजगायी फाट पकेय आएका व्मन्क्तहरुको ऩनु एकीकयण कामविभ स चारन गनवको रानग 
ऩत्रकाय,नागरयक सभाज,स्थाननम तह,तथा फैदेन्शक योजगायी फाट पकेय आएका व्मन्क्तहरुसॊग छरपर 
तथा अधतयविमा कामविभ सम्ऩन्न । 

 फैदेन्शक योजगायी फाट पकेय आएका व्मन्क्तहरुको ऩनु्एकीकयण कामविभ स चारन गनवको रानग 
ऩानरका नबत्रको सवै वडाहरुभा ऩत्राचाय गरय स्वदेशभै उननहरुरे आजवनगयेको ऻान,नसऩ,ऩूॉजी,प्रववनध 
स्वदेशभै प्रमोग गरय आपु स्वयोजगाय फन्न इच्छुक व्मन्क्तहरुको पायभ सॊकरन गरय (स्वदेशभै काभ गनव 
इच्छुक व्मन्क्तरुको रानग) वैदेन्शक योजगाय फोडवको सन्चवारम भा प्रस्तावना ऩेश गरयएको । 

 सनु्चकृत फेयोजगाय व्मन्क्तहयराई काभको रानग ऩारयश्रनभक आमोजना सॊधचारन गनवको रानग उऩबोक्ता 
सनभनत गठन गनवको रानग वडा स्तयभा सभधवम तथा सहकामव गरयएको । 

 सनु्चतृ फेयोजगाय व्मन्क्तहरुराई १०० ददन फयाफयको काभको फायेभा जानकायी साथै सम्झौता गनव फावक 
वडाहरुराई थऩ परोअऩ कामव जायी । 
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9,00,000.- 

 n=O{sf] 

k|s[of 

2 14 

slRr ;*sx?sf vfN^f v'lN^,(n vGg] 

k'g]{ / dd{t ug]{, vx/] vf]nf lgoGq)fsf] 

nflu Uofljg hfnLeg]{ tyf gof+ ^«ofs 

vGg] -;fem]fbf/L_ 

9,00,000.- 

 ;Demf}tf 

ePsf] 

3 19 

a:tLk'/ s'jfkfgL kGb|;f]nfsf] gfnL lgdf{)f 

/ HofdL/] l:yt tNnf] l;rf+O{ s'nf] lgdf{)f 

dd{t -Hofnf ;fem]bf/L_ 

3,00,000.- 

  

4 13 

dem'jf km'^jn u|fpG* lgdf{)f ug{ / 

jg;ktL b]vL kbdkv/L ljrsf] h+undf 

ko{^lso kfs{ lgdf{)f / &'nf]ynLdf klSs 

;*ssf] b'j}tkm{ gfnL lgdf{)f 

9,00,000.- 

 ;Demf}tf 

ePsf] 

5 15 

tfdfª,lrqkfgL,hft]kg]z ;dfbL :yn 

lgdf{)f / lk; kfs{ lgdf{)f -lzv/kfgL_  

/  l^s'nL rf]s ,uf}l/^f/ 

;*s,#^\bdf/,;fgf] ;'sf}/f :Nofa 

(nfg,(n lgdf{)f,lrKn]^L gof lgdf{)f -

Hofnf ;fem]bf/L_ 

9,00,000.- 

 n=O{sf] 

k|s[ofdf 

6 1 
nfnemf*L :s'n*f*f b]vL ^]sn*f*f;Dd 2 

ld^/ km/flsnf] k}bn uf]/]^f] dfu{ lgdf{)f 
4,50,000.- 

 ;Demf}tf 

sf] 

k|s[ofdf 

7 3 

>L ;/:jtL l;dnynL /fO{^f]n 

ldng^f]n,blIf)fsfnL,n]j^,df]/*+=wfk,hDa'rf}tf 

afnpHhn,vf*Lbd/ x'b} ltgtfKs] lg:sg] 

If]qdf dlg*=jfs / ;fO{sn ^\ofs vf]Ng]  

1,50,000.- 

  

8 2 

ag;v)*L ;fd'bfoLs jg cGtu{t lgld{t 

Cycling Track nfO{ k'j{ tkm{ yk Track 

lgdf{)f 750 ld^/ lgdf{)f ug]{ / 

ag;v)*L  ;fd'bflos jgIf]q leq wfld{s 

ko{^g If]q ljsf; ug{ slRr ;*s 

lgdf{)f 

4,00,000.- 

 ;Demf}tf 

ePsf] 

9 7 

vfg]kfgLsf] kfO{knfO{g lj%\Øfpg], 

;fd'bflos :s'n ;fy} wfld{s tyf 

;f:s[lts If]qsf] gfnf ;/;kmfO{  tyf 

;fj{hlgs :yn kfs{ lgdf{)f nufotsf] 

sfd ug]{ d+lGb/df /+u nufpg] 

4,00,000.- 

 ;Demf}tfsf] 

k|s[ofdf 

10 4 

j*fsf ljleGg kfs{, x'k|frf}/ tyf gu/ 

ljsf; If]qdf /+u/f]ug,j[Iff/f]k)f tyf dd{t 

;+ef/ 

50,000.- 
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11 5 

lkKn] SofDkf /+uzfnfdf k"jf{wf/ ljsf; 

lgdf{)f ug]{ afnHof]tL df=lj=k"jf{wf/ lgdf{)f 

ug]{ . -Hofnf ;fem]bf/L_ 

3,00,000.- 

  

12 8 
sfnLsf dlGb/ pQ/ tkm{sf] ;*sdf 

l/^]lgª jfn lgdf{)f sfo{ 
1,30,000. 

 Nf=O{sf] 

k|s[ofdf 

13 9 

k|utLlzn ^f]n O{gf/ ;kmfO{ P+j uf]n#/ 

rf}tf/f dd{t,l;d]G^ u]^ bfof afof Sof/L 

;lxt lj?jf /f]Kg] tyf uf]/]^f] af^f] vf]Ng] 

1,50,000.- 

 n=O{ sf] 

k|s[ofdf 

14 10 

j*fsf ljleGg If]q :s'n, dlGb/df 

/+u/f]ug tyf a;kfs{ If]q b]]vL  afO{kf; 

;*sdf j[Iff/f]k)f tyf  (n s'nf] dd{t 

50,000.- 

  

15 11 

zflGt rf]s, k'nrf]s,;*s ^f]n / ;'o{bo 

^f]ndf  (n lgdf{)f tyf v]ns'b d}bfgdf 

k"jf{wf/ lgdf{)f sfo{ -Hofnf ;fem]bf/L_ 

9,00,000.- 

 ;Demf}tf 

ePsf 

16 12 

#*]/L*f*f du/ ^f]naf^ rs/L ds/L 

hfg] af^f] vGg] sfd tyf xflQuf}*f 

uf]&bdf/  hfg] af^f] vGg] sfo{sf] nflu  

3,00,000.- 

 ;Demf}tf 

ePsf] 

17 16 
cfsfzwf/fdf klSs gfnf lgdf{)f  tyf 

h?u+ t^aGwg sfo{ -Hofnf ;fem]bf/L_ 
10,00,000.- 

 n=O{sf] 

k|s[ofdf 

  hDdf ?= 81,80,000.-  

 

फैदेन्शक योजगायी फाट पकेय आएका व्मन्क्तहरुको ऩनु एवककयण कामविभ सॊधचारन गनवको रानग ऩत्रकाय,नागरयक 
सभाज,स्थाननम तह,तथा फैदेन्शक योजगायी फाट पकेय आएका व्मन्क्तहरुसॊग छरपर तथा अधतयविमा कामविभ 
सम्ऩन्न । 

भवहरा तथा फारफानरका ववकास शािा तपव  
 

नस.नॊ
. 

नभनत कामविभ स्थान प्रगनत फजेट िचव  
यकभ 

कैवपमत 

1 7/22/2079 ववनबन्न सधदेश भरुक 
साभाग्री प्रकाशन (४ 
वटा एप.एभ. फाट) 

नगयस्तय फारश्रभ ववरुि, अऩाङ्गता 
ऩरयचमऩत्र ववतयण, 

मौनजधम दवु्मववहाय 

ववरुि, भानव फेचवविन 
ववरुि 

1000
00। 

    

2 8/7/2079 हे.उ.भ.न.ऩा.राई 
फारभैत्री फनाउनको 
रानगफारफानरकाको 
अवस्था सम्फधधी 
फस्तगुत वववयण 
तमायका रानग 

हे.उ.भ.न.
ऩा. 

30 जना त्माङ्क 
सॊकरकको बनाव 
प्रकृमाको रानग ववऻाऩन 
बई कामव अगाडी 
फढाइएको  

3000
000। 

  प्रकृमाभा 
यहेको  
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त्माङ्क सॊकरकहरु 
बनाव प्रकृमा 

3 8/7/2079 फारभैत्री नगय 
सहजकताव 1 जना य 
वडा सहजकताव 19 
जनाको बनाव प्रकृमा 
अगाडी फढाईएको  

हे.उ.भ.न.
ऩा. 

नगय वडा सहजकताव 
20 जना बनाव प्रकृमाको 
रानग ववऻाऩन बई कामव 
अगाडी फढाईएको   

20,00,
000। 

  प्रकृमाभा 
यहेको  

4 2079/8/11 
देिी 
2079/9/11 
सम्भ 

फारभैत्री स्थानीम 
शासन नीनतगत तथा 
प्रकृमागत वडास्तयीम 
अनबभिुीकयण 

कामविभ  

19 वटै 

वडाभा 
  10,00,

000। 

बकु्तानी 
फाॉकी 

सम्ऩन्न 

5 8/15/2079  19 वटै वडाका वडा 
सन्चवहरुराई 
फारभैत्री स्थानीम 
शासन अनबभिुीकयण 
कामविभ सॊचारन 

नगयऩानर
का 

  1,00,0
00। 

बकु्तानी 
फाॉकी 

सम्ऩन्न 

6 8/18/2079  अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र 
जम्भा 24 जनाराई 
ववतयण 

नगयऩानर
का 

 क फगवको 4 जना                    
ि फगव को 11 जना                
ग फगवको 9 जना  

      

7 2079/8/19 
य 
2079/9/21 

सभदुामभा आधायीत 
ऩनुवस्थाऩना सहमोग 
कामविभ (सॊघीम 

शसतव) सॊचारनका 
रानग सचुना प्रकाशन 

नगयऩानर
का 

ऩवहरो ऩटक सचुना 
प्रकाशन गदाव 2 वटा 
सॊस्थाको भात्र प्रस्तावना 
ऩेश हनु आएकोरे ऩनु: 5 

ददने सभमावधी तोकी 
नभनत 2079/9/21 

गते सचुना प्रकाशन 
गरयएको । 

3,00,0
00। 

  प्रकृमाभा 
यहेको  

8 8/27/2079 फारकोष(स्थाऩना य 
सञ्चारन ) भा यकभ 
जम्भा  

नगयस्तय   1000
00। 

10000
0। 

सम्ऩन्न 
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9 9/3/2079 भकवानऩयु न्जल्रा 
फावहयका 14 फषव 
भनुनका  श्रभभा यहेका 
फारफानरकाराई 
हेटौडा 
उऩभहानगयऩानरका
को नेततृ्व य अधम 
सॊघ सॊस्थाको 
सहमोगभा ऩारयवारयक 
ऩनुवस्थाऩना गयीएको  

नगयस्तय 1. 2079/98/3 गते 

नभठाई फेच्दै वहड्ने 
यौतहट घय बएका 14 य 
12 फषवका फारकहरुराई  

आभाफावकुो िोजी गयी 
ऩनुवस्थाऩना गरयएको  
2. 2079/9/11 गते 
नभठाई फेच्दै वहड्न े

यौतहटको ११ फवषवम 
फारकराई ऩारयवायीक  

ऩनुवस्थाऩना गरयएको       
3. 20799/19 गते 
फजाय ऺेत्रभा 
प्रान्स्टकको बाडा 
टाउकोभा यािेय फेच्दै 
वहड्ने मवुऩ ववहाय घय 
बएका 8 य 13 फषवको 
फानरकाराई ऩारयवारयक 
ऩनुवस्थाऩना गरयएको   

    सम्ऩन्न 

10 9/5/2079  फारभैत्री  अनबमान 
सॊग सम्फन्धधत 
ववनबन्न सधदेश भरुक 

साभाग्री प्रकाशन ( 

थाहा य ननकाश 

एप.एभ. फाट) 

नगयस्तय सनुतवजधम ऩदाथव ववरुि य 
फार वववाह ववरुिको  
सचुना 2 वटा एप.एभ. 
फाट दैननक रुऩभा 
प्रशायण बइयहेको (असाय 
भासाधत सम्भ) 

1,00,0
00। 

सम्झौता 
बएको 

प्रशायण 

बईयहेको 

11 9/20/2079 रैवङ्गक तथा मौन 
वहॊसा ववरुि सचेतना 
भरुक नबनडमो 
डकुभेधिी ननभावण 

नगयस्तय   2,00,0
00। 

प्रकृमाभा 
यहेको 

99440
। 
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12   भाहाशािा 
अधतगवतयहेको 
अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र 
ववतयण सनभनतको 
फैठक, घयेर ुवहॊसा 
ववरुि अल्ऩकानरन 
आश्रमस्थर सॊचारन 
ननदेशक सनभनतको 
फैठक,फारअनधकाय 
सनभनतको 
फैठक,फारभैत्री 
कामवधवमन 
सहजीकयण सनभनत 
रगामत सम्फधधीत 
फैठक सॊचारन य 
ननमनभत शािा फाट 
हनुे विमाकराऩ 
सम्ऩादन  

          

 

न्शऺा ववकास तपव को प्रगनत वववयण् 
ि.सॊ. कामविभ वववयण प्रगनत कैवपमत 

१ 
भानसक तरफ 

बिा 

ववद्यारमभा कामवयत 
न्शऺक,कभवचायी, फार ववकास 
सहजकतावराई ववद्यारमको 
भागको आधायभा भानसक रुऩभा 
ववद्यारमभा ननकासा गने । 

भानसक रुऩभा कानतवक, 
भॊनसय य ऩौष सम्भको 
तरफ बिा ववद्यारमभा 
ननकासा बएको । 

 

२ 
ववद्यारम 
व्मवस्थाऩन 
सनभनत गठन 

न्शऺा ऐन २०२८ य न्शऺा 
ननमभावरी २०५९ फभोन्जभ ९ 
सदस्मीम सनभनत गठन हनुे । 
सनभनतरे ववद्यारम सञ्चारन 
येिदेि य व्मवस्थाऩन कामव गने 
। 

ननयधतय बइयहेको ।  

३ 
ववद्यारमभा ददवा 
िाजा कामविभ 

नगय ऺेत्रनबत्रका ७५ 
साभदुावमक ववद्यारमहरुभा कऺा 
०-६ सम्भका ववद्याथॉहरुराई 
दैननक रु १५ का दयरे िाजा 
िवुाएफाऩतको यकभ ववद्यारमभा 
उऩरब्ध गयाउने । 

ववद्यारमरे ऩेश गयेको 
वववयणका आधायभा 
श्रावण देन्ि भॊनसय 
भसाधतसम्भको ददवा 
िाजा फाऩतको यकभ 
ननकास बएको । 

 

४ 
अनतरयक्त 
विमाकराऩ 

नगयनबत्रका ववद्यारमका रानग 
अनतरयक्त विमाकराऩ सञ्चारन 

न्चत्रकरा प्रनतमोनगता 
कामविभ सम्ऩन्न बएको 
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। 

५ 
ववद्याथॉ 
छात्रवनृ्ि 

ववद्यारम य वडाको नसपारयस 
फभोन्जभ नगय प्रभिु स्तयीम 
ननणवमानसुाय गरयफ, जेहेधदाय 
ववद्याथॉका रानग छात्रवनृ्ि यकभ 
ववद्यारम/क्माम्ऩसको िाताभा 
ननकासा गने । 

ननयधतय बइयहेको ।  

६ कामवववनध ननभावण 
कामवववनधको भस्मौदा ननभावण गने 

। 

नगय छात्रवनृ्ि ववतयण 
तथा व्मवस्थाऩन 

कामवववनध , एभ.नफ.नफ.एस 
छात्रवनृ्ि, न्शऺक 
व्मवस्थाऩन सहमोग 
अनदुान बएको । 

 

७ 
ववद्यारमभा 
मयुोगाडव 

व्मवस्थाऩन 

नगयनबत्रका ५ वटा ववद्यारमभा 
मयुोगाडव जडानका रानग रु 
१०,००,०००।– ववननमोजन 
बएको । 

ववद्यारमहरु छनौट 
गरयएको 

 

८ 
नभूना 

फारववकास 
कामविभ 

नगय ऺेत्रनबत्रका ५ वटा 
साभदुावमक ववद्यारमभा नभूना 
फारववकास कामविभ यहेको । 

ववद्यारमहरु छनौट 
गरयएको 

 

९ 
ववद्यारमभा 

पननवचय सहमोग 

साभदुावमक ववद्यारमको 
आवश्मकता अनसुाय पननवचय 
व्मवस्थाऩन गने । 

ववद्यारमहरु छनौट 
गरयएको 

 

१० 
शैन्ऺक सधुाय 

सनभनत 

११ सदस्मीम नगय न्शऺा 
सनभनत । सभग्र शैन्ऺक न्स्थती 
सधुाय गनव । 

एकऩटक फैठक फसी 
ननणवमहरु बएको । 

 

११ 
सेनेटयी प्माड 
ववतयण तथा 
व्मवस्थाऩन 

नगय नबत्रका साभदुावमक 
ववद्यारमका कऺा ६-१२ सम्भा 
छात्राहरुराई ववतयण गनव 

सेनेटयी प्माड िरयदको 
रानग न्जधसी शािाभा 

ऩठाइएको । 
 

१२ प्र.अ. फैठक 

नगय नबत्रका साभदुावमक तथा 
सॊस्थागत ववद्यारमका 
प्र.अ.हरुसॉग छरपर तथा 
अधतविव मा गनव 

साभदुावमक तथा 
सॊस्थागत ववद्यारमका 

प्र.अ.हरु सॉगको छरपर 
तथा अधतविव मा कामविभ 
एकऩटक बएको । 

 

१३ 
गन्णत ववऻान 
प्रदशवनी 

नगय नबत्रका साभदुावमक तथा 
सॊस्थागत ववद्यारमका 
ववद्याथॉहरुराई सॊरग्न गयी 
ववऻान सम्फधधी प्रदशवनी गनव 

कामवसम्ऩन्न बएको ।  

१४ 
ENSSURE 
ऩरयमोजना 

वनृ्ि भागवननदेशन सम्फधधी 
अनबभिुीकयण,ववद्यारम ऩवहचान, 

वनृ्ि भागवननदेशन 
सभझौता गयी 
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सभझौता तथा कामावधवमन गनव कामावधवमनको चयणभा 
ऩगुेको ।OJT सवहतको 

तानरभ सञ्चारन 
कामावधवमन प्रविमाभा । 

१५ 
याष्डऩनत शैन्ऺक 
सधुाय कामविभ 

नगय नबत्रका साभदुावमक 
ववद्यारमहरुभा २ वटा 
ववद्यारमभा ४ कोठे बवन तथा 
३ वटा ववद्यारमभा ICT 
कामविभ कामावधवमन गनव । 

कामविभ कामावधवमनको 
चयणभा यहेको । 

 

१६ 

फेथानी नभनुा 
ववद्यारम 

(अधतयऩानरका 
सभधवम) 

यान्क्सयाङ्ग गाउॉऩानरका वडा नॊ. 
९ को फेथानी नभूना 
ववद्यारमसॉग अधतयऩानरका 
सभधवम 

कामविभ कामावधवमनको 
चयणभा यहेको । 

 

१७ 
कऺा ८ ऩयीऺा 
सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन 

हेटौंडा उऩभहानगयऩानरका 
नबत्रका कऺा ८ सञ्चारन बएका 
साभदुावमक तथा सॊस्थागत 
ववद्यारमहरुको ऩयीऺा सञ्चारन 
तथा व्मवस्थाऩन गनव । 

कऺा-८ को यन्जषे्डसन 
पायाभ ववद्यारमहरुराई 
ववतयण गरयएको । 

 

१८ 
IEMIS य शैन्ऺक 
प्रववनध सम्फधधी 

तानरभ 

हेटौंडा उऩभहानगयऩानरका नबत्र 
सञ्चारन बएका साभदुावमक तथा 
सॊस्थागत ववद्यारमहरुराई तानरभ 
सञ्चारन गनव । 

कामविभ कामावधवमनको 
चयणभा यहेको । 

 

१९ 
छात्राहरुको 

रानग आत्भयऺा 
तानरभ 

हेटौंडा उऩभहानगयऩानरका 
नबत्रका साभदुावमक तथा 
सॊस्थागत ववद्यारमहरुराई 
आत्भयऺा तानरभ सञ्चारन गनव 
। 

कामविभ कामावधवमनको 
चयणभा यहेको । 

 

२० ऺभता ववकास 
सम्फधधी तानरभ 

हेटौंडा उऩभहानगयऩानरका 
नबत्रका साभदुावमक ववद्यारमका 
न्शऺकहरुराई ऩयीऺा सम्फधधी 
सटटवमय तानरभ सञ्चारन गनव 
। 

कामविभ कामावधवमनको 
चयणभा यहेको । 

 

२१ 
स्काउट न्शऺक 

बेरा 

हेटौंडा उऩभहानगयऩानरका 
नबत्रका साभदुावमक तथा 
सॊस्थागत ववद्यारमका स्काउट 
न्शऺकहरुराई  तानरभ सञ्चारन 
गनव । 

कामवसम्ऩन्न बएको ।  

२२ 
ववऩन्न ववद्याथॉ 
शैन्ऺक साभग्री 

ऩोशाक 

हेटौंडा उऩभहानगयऩानरका 
नबत्रका साभदुावमक ववद्यारमका 
ववऩन्न ववद्याथॉहरुराई शैन्ऺक 

प्रस्तावहरु सॊकरन 
बईसकेको । 

 

४६ 

 



 

 
 

कामविभ साभग्री तथा ऩोशाक ववतयण गनव 
। 

२३ 
साभदुावमक 

नसकाइ केधरको 
तरफ ननकासा 

हेटौंडा उऩभहानगयऩानरका 
नबत्रका सातवटा साभदुावमक 
नसकाइ केधरको साभान्जक 
ऩरयचानरकाको तरफ ननकासा 
गनव । 

भागपायाभ, हान्जयीका 
आधायभा (श्रावण देन्ि 
ऩौष  सम्भ) छ भवहनाको 
ननकासा गने प्रविमाभा 

यहेको । 

 

२४ 
न्शऺक िेरकुद 

कामविभ 

हेटौंडा उऩभहानगयऩानरका 
नबत्रका साभदुावमक तथा 
सॊस्थागत ववद्यारमका 
न्शऺकहरुराई बनरफर 
प्रनतमोनगता कामविभ सञ्चारन 
गनव । 

कामविभ कामावधवमनको 
चयणभा यहेको । 
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सूचना शािा तपव ् 
१९ वटै वडा कामावरमहरुफाट तऩन्शर अनसुायको सेवा प्रवाह गयेको । 

नस.नॊ. वववयण दोस्रो तै्रभानसक 

१ नागयीकता 818 

२ नागयीकता प्रनतनरवऩ 748 

३ जग्गा नाभसायी 108 

४ नाता प्रभान्णत 220 

५ घयफाटो प्रभान्णत 1403 

६ चायवकल्रा प्रभान्णत 1305 
७ ववधतु नभटय 241 
८ नाता कामभ 574 
९ धाया जडान 222 
१० अधम 11220 

 जम्भा 16859 
 आवश्मक सूचनाहरु जनभानसभा दैननक रुऩभा सम्प्रषेण गने गयेको ।   

 सूचना अनधकायी तोवकइ ननमनभत सूचना तथा जानकायीहरु सम्प्रषेणहरु गने गयेको । 

 ननमनभत वेबसाइजहरु अऩटेड गरयएको । 

 सशुासन तपव  मस उऩभहानगयऩानरकाफाट सम्ऩाददत गनतववनधहरुको फायेभा ससूुन्चत गयाउन ननमनभत सूचनाहरु 

साववजननक बई यहेको छ। स्थानीम येनडमो, दैननक ऩनत्रका, साप्तावहक ऩनत्रका य अनराइन नभनडमाहरु भापव त 

सशुासनको रानग आवश्मक सूचनाहरु ननमनभत प्रशायण तथा प्रकाशन बइयहेको छ । साथै १९ वटै वडाहरुभा 

अनराइन प्रणारीफाट व्मन्क्तगत घटना दताव तथा साभान्जक सयुऺा सम्फधधी कामवहरु बइयहेको छ । 

 वडा कामावरम भापव त प्रवाह हनुे सम्ऩूणव सेवाहरुराई अन्प्टकर पाईफय सवहत वडा नेटववकव ङ्ग प्रणारीफाट सेवा 

सचुारु बइयहेको छ । 

 कामावरमको गनतववनध, सेवा प्रवाहको जानकायी एवभ  साववजननक सूचना प्रवाह गनव कामावरमरे सॊचारन गयेको 

वेबसाईट, पेसफकु ऩेज तथा अधम साभान्जक सॊजारहरु ननमनभत अऩडेट बैयहेको छ । सूचना प्रवाहभा येनडमो, 

ऩत्रऩनत्रका, अनराईन भापव त ननमनभत सूचना प्रकाशन गरयएको छ। 

 

 

 

 

हेटौँडा उऩभहानगयऩानरका 
नगय कामवऩानरकाको कामावरम 

हेटौडा,भकवानऩयु 

फागभती प्रदेश, नेऩार 

सम्ऩकव  नॊ.057-522876 

इभेर्info@hetaudamun.gov.np 

वेफसाईट् https://hetaudamun.gov.np/ 
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