
हेटौंडा उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्

आलथयक प्रशासन महाशाखा 
बार्षयक समीक्षा

आ.व. २०७७/७८
लमल िः २०७८/04/18



लस.नं. राजस्व शशषयक अनमुालन  बजेट
आषाढ मसान् सम्मको

आर् कैर्िर् 

क. आन् ररक श्रो 
19,04,79,000.00 21,99,44,221.24 115.47 

ख. सडक बोडय - आन् ररक श्रो  
- नगद 1,10,00,000.00 - -

ग
िििुि  था  रकारी मलु्र्
शखृिा र्वकास आर्ोजना -
आन् ररक श्रो  - नगद

10,00,000.00 7,85,000.00 
78.50 

घ राजस्व बााँडिााँडबाट प्राप्त 
रकम 55,03,44,410.00 63,25,42,017.28 114.94 

ङ संघीर् सरकार र्वत्तीर् 
हस् ान् रण

१ समालनकरण अनदुान
32,75,00,000.00 32,75,00,000.00 100.00 

२ शस य अनदुान-चािु
72,47,23,000.00 71,58,27,000.00 98.77 

आ.व २०७७/०७8 आर्  िय



लस.नं. राजस्व शशषयक अनमुालन  बजेट आषाढ मसान् सम्मको आर् कैर्िर् 
च प्रदेश सरकार र्वत्तीर् 

हस् ान् रण
१ समालनकरण अनदुान 1,27,84,000.00 1,27,84,000.00 

100.00 

२ शस य अनदुान 4,27,68,000.00 
4,27,68,000.00 100.00 

३ समपरुक अनदुान 2,80,46,000.00 
2,80,46,000.00 100.00 

जम्मा रकम रु. 8,35,98,000.00 8,35,98,000.00 
100.00 

छ बैंक मौज्जा  संशच  कोष

१ बैंक मौज्जा 65,46,78,590.00 1,02,58,13,874.95 
156.69 

कुि जम्मा रकम रु. 2,54,33,23,000.00 3,00,60,10,113.47 
118.19 



आ.व २०७७/०७8 खचय(स्रो  अनसुार)

लस.न खचय शशषयक वजेट( रकम रू 
हजारमा)

खचय खचय प्रल श 

१ चािु 1,19,98,59। 99,37,89.8 82.83%

२ पजुीग 1,33,74,63। 83,79,71.४ 62.65%

३ र्वशत्तर् व्र्वस्था 60,00। 56,82.8 94.71 %

जम्मा 2,54,33,22। 1,83,74,44
। ७२.2५%



२०७7/०७8 खचय (के्षत्रग )
लस.नं
. क्षेत्र/उप क्षेत्र र्वलनर्ोजन खचय खचय (%) मौज्दा 

१ आलथयक र्वकास
११,२१,१६,००
०

५,६७,३२,७९५
.६८ ५०.६

५,५३,८३,२०४.३
२

१ कृर्ष
४,३९,६६,००
० २,३०,५२,८३१५२.४३ २,०९,१३,१६९

२ उद्योग ६०,००,०००
१०,९६,१२५.६
८ १८.२७ ४९,०३,८७४.३२

३ पर्यटन
२,३७,५०,००
० १,४१,१५,३९०५९.४३ ९६,३४,६१०

४ सहकारी १५,५०,००० २,५४,३१९.९४१६.४१ १२,९५,६८०.०६

५ र्वत्तीर् क्षेत्र ५०,००,०००
१४,८७,२४९.५
० २९.७४ ३५,१२,७५०.५०

६
जिश्रो   था 
लसंचाई ६४,००,००० ३३,०१,०२५ ५१.५८ ३०,९८,९७५

७ पशपुन्छी र्वकास
१,८३,५०,००
०

१,०४,४०,९१२
.५६ ५६.९ ७९,०९,०८७.४४

८ भलूम व्र्वस्था ७१,००,००० २९,८४,९४२ ४२.०४ ४१,१५,०५८



लस.नं
. क्षेत्र/उप क्षेत्र र्वलनर्ोजन खचय खचय 

(%) मौज्दा 

२ सामाशजक र्वकास
१,०६,९०,५२,०

७०
७९,५१,८०,६८

४.०१ 74.38 २७,३८,७१,३८६

१ शशक्षा
६३,२७,२७,००

०
५७,०९,०७,९१

०.८९ ९०.२३
६,१८,१९,०८९.१

१

२ स्वास््र्
१२,२१,७८,००

०
८,४७,२६,९८५.

०८ ६९.३४
३,७४,५१,०१४.९

२

३ खानेपानी  था सरसिाई 
१५,३४,०२,०७

०
६,३८,८६,२१०.

७३ ४१.६५
८,९५,१५,८५९.२

७

४ भाषा  था संस्कृल २,६७,२५,०००
१,५१,४७,८६२.

५० ५६.६८
१,१५,७७,१३७.५

०

५
िैंलगक समान ा  था
सामाशजक समावेशीकरण ६,०१,६०,०००

३,७१,५३,०७७.
५३ ६१.७६

२,३०,०६,९२२.४
७

६ र्वुा  था खेिकुद ५,२४,००,०००
१,४६,३०,५८७.

०५ २७.९२
३,७७,६९,४१२.९

५

७
सामाशजक सरुक्षा  था 
संरक्षण २,१४,६०,०००

८७,२८,०५०.२
३ ४०.६७

१,२७,३१,९४९.७
७



लस.नं.
क्षेत्र/उप क्षेत्र र्वलनर्ोजन खचय खचय (%) मौज्दा 

३ पूवायधार र्वकास
१,००,६३,०७,६
२०

७०,१०,५४,३३५.
०८ ६९.६७

३०,५२,५३,२८४.
९२

१ र्ा र्ा  पूवायधार
७०,४६,९६,८६
०

४९,६६,३७,६६४.
७० ७०.४८

२०,८०,५९,१९५.
३०

२
भवन, आवास  था सहरी
र्वकास

२८,५५,७६,५०
०

१९,५७,८७,७०५.
८७ ६८.५६

८,९७,८८,७९४.१
३

३ उजाय १,११,८४,२६० ६३,४३,०५७.५१ ५६.७१ ४८,४१,२०२.४९

४ संचार  था सूचना प्रलबलध ३४,००,००० १३,९८,६२१ ४१.१४ २०,०१,३७९

५ सम्पदा पूवायधार १४,५०,००० ८,८७,२८६ ६१.१९ ५,६२,७१४



लस.नं. क्षेत्र/उप क्षेत्र र्वलनर्ोजन खचय खचय (%) मौज्दा 

४
सशुासन  था 
अन् रसम्बशन्ध  क्षते्र ७,८५,२९,२००

५,४४,०९,६४६
.७१ ६९.२९

२,४१,१९,५५३.२
९

१ बन ४६,००,०००
१५,६४,७८५.

७९ ३४.०२ ३०,३५,२१४.२१
२ वा ावरण  था जिवार्ु २२,५०,००० १७,४२,५१० ७७.४४ ५,०७,४९०

३ र्वपद व्र्वस्थापन ३,८३,५२,१००
३,३८,३१,३१

८.७२ ८८.२१ ४५,२०,७८१.२८
४ मानब संशाधन र्वकास २,३०,००० २,३०,००० १०० ०५ शाशन्   था सवु्र्वस्था १,५३,९७,१०० ९७,४९,६५७ ६३.३२ ५६,४७,४४३

६ काननु  था न्र्ार् ३५,००,००० १९,७३,२६२ ५६.३८ १५,२६,७३८

७ शासन प्रणािी ८३,००,०००
३५,७२,१०४.२

५ ४३.०४ ४७,२७,८९५.७५

८  ्र्ांक प्रणािी ७,००,००० १,७६,३१८.९५ २५.१९ ५,२३,६८१.०५

९ गररबी लनवारण २,००,००० २,००,००० १०० ०

१० प्रशासकीर् सशुासन ५०,००,००० १३,६९,६९० २७.३९ ३६,३०,३१०



लस.नं
. क्षेत्र/उप क्षेत्र र्वलनर्ोजन खचय खचय (%) मौज्दा 

५
कार्ायिर् सञ्चािन  था 
प्रशासलनक

२७,७३,१८,११
०

२३,००,६६,६७९.
२५ ८२.९६

४,७२,५१,४३०.७
५

कुि जम्मा
२,५४,३३,२३,
०००

१,८३,७४,४४,१४०
.७३ ७२.२५

70,58,78,859.
27



एकि खा ा कोष मािय   भएको कार्यक्रमको 
आर् व्र्र् र्ववरण

लस.
नं. शशषयकको नाम शशषयक नं. स्वीकृ  बजेट लनकासा खचय रकम प्रल शन

1
प्रदेश पूवायधार र्वकास 
साझेदारी

३३७०००१
४४

४,०७,३०,०००.
००

३९१३२७६२.
५० ३९१३२७६२.५० ९६.08

2
सामाशजक सरुक्षा  था 
संरक्षण

३१४०१०१
२३

३४,०९,४४,०००
.००

३३८६२६२०
६.००

३३८६२६२०६.०
० 99.32

3

मर्हिा  था 
बािबालिका र्वभाग 
(र्हंसा र्पलड  
अल्पकालिन सेवा 
केन्र)

३४००११०
१३ ३,००,०००.०० ३०००००.००३०००००.०० 100

4
स्थानीर् पूवायधार 
र्वकास साझेदारी

३६५००१०
४३

१,७८,३८,०००.
००

१६५७२७३०.
५० १६५७२७३०.५० 92.91

5
सामाशजक र्वकास 
कार्यक्रम 
(ददव्र् सेवा लनके न)

३४०००१०
२३ ७,००,०००.०० ७०००००.००७०००००.०० 100

6
गररवसाँग र्वशेश्वर
कार्यक्रम

३३६००१०
२३ ५,४६,०००.०० ५०८०००.००५०८०००.०० 93.04

जम्मा ४०,१०,५८,०००
.00

३९५८३९६९
९.००

३९५८३९६९९.०
०



आलथयक र्वकास महाशाखा 
बार्षयक प्रगल  अवस्था
२०७७।०७८

प्रस् ो ा 
गंगा चौिागाई

प्रमखु
आलथयक लबकास महाशाखा



प्रस् लु को क्षेत्र

 पश ुपन्छी लबकास शाखा 
 कृर्ष र्वकास शाखा 
 उद्योग, सहकारी  था पर्यटन र्वकास शाखा
 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
 भमुी सम्वशन्ध समस्र्ा समाधान इकाई



कृर्ष लबकास शाखा 
कार्यक्रम/आर्ोजना/र्क्रर्ाकिाप

को नाम
कार्ायन्वर्न हनेु 

स्थान वार्षयक िक्ष्र् भौल क प्रग ी प्रग ी %

कृर्ष प्रसार रेलडर्ो  था प्रकाशन नगर क्षेत्र २ २ १००%

र्वलभन्न जा का  रकारीका र्वउ 
र्व रण नगर क्षेत्र ४९०० र्कट ४९०० र्कट १००%

करेशा बािी  था कौशश खेल  
कार्यक्रम नगर क्षेत्र १ १ १००%

कृर्ष चनु र्व रण कार्यक्रम नगर क्षेत्र ९३ टन ९३ टन १००%

कृर्ष  था पश ुलबकास कार्यक्रम 
अनगुमन नगर क्षेत्र भएको भएको १००%



कार्यक्रम/आर्ोजना/र्क्रर्ाकिाप
को नाम

कार्ायन्वर्न 
हनेु स्थान वार्षयक िक्ष्र् भौल क प्रग ी प्रग ी %

कृर्ष िामय प्रबदयन कार्यक्रम नगर क्षेत्र ११ ५ ४५%
कृर्ष मूल्र् शृंखिा र्वकास 
साझेदारी कार्यक्रम नगर क्षेत्र २ वटा सौचािर् 

लनमायण
२ वटा सौचािर् 
लनमायण गररएको १००%

िििुि लबरुवा र्व रण
आाँप - १००० नगर क्षेत्र

५००० र्वरुवा वडा कार्ायिर् 
मािय   र्व रण १००लिची- १००० नगर क्षेत्र

काग ी-३००० नगर क्षेत्र
बािी लबकास  था संरक्षण
(प्िार्िक पोखरी िगाए  ) नगर क्षेत्र १० वटा टनेि 

लनमायण
१ वटा टनेि मात्र
लनमायण भएको rfn'

व्र्वासार्र्क खे ी  ािीम नगर क्षेत्र ३०२ २९० ९९%
कृर्ष बजार पूवायधार  था
बजारीकरण  ािीम नगर क्षेत्र २५४ २५४ १००%
कोलभड राह  कार्यक्रम- र्वलभन्न 
जा का  रकारीका र्वउ र्व रण नगर क्षेत्र १००० १००० १००%
रार्िर् धान  था खाद्य ददबस 
कार्यक्रम नगर क्षेत्र १ १ १००%

क्रमशिः



कार्यक्रम/आर्ोजना/र्क्रर्ाकिापको नाम
कार्ायन्वर्
न हनेु 
स्थान

वार्षयक िक्ष्र् भौल क प्रग ी प्रग ी %

र्वलभन्न बालिको बीउ अनदुान कार्यक्रम

 ोरी नगर क्षते्र १००० के.जी ६०० के.जी ६०%

गहू नगर क्षते्र २६०० के.जी. २६०० के.जी. १००%

मकै नगर क्षते्र ३०५० के.जी. ३०५० के.जी. १००%

धान नगर क्षते्र ६६५० के.जी. ६६५० के.जी. १००%

हमेर्टक ब्र्ाग (बीउ भण्डार )र्व रण नगर क्षते्र ६२५ थान ६२५ थान १००%

कृर्ष सामाग्री ढुवानी नगर क्षते्र भएको भएको १००%

कृर्ष इशन्जलनर्ररंग प्रबदयन -५०% 
अनदुान नगर क्षते्र २० ११ ५५%



कार्यक्रम/आर्ोजना/र्क्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न 
हनेु स्थान वार्षयक िक्ष्र् भौल क प्रग ी प्रग ी %

प्रदेश सरकारसंगको साझेदारीमा कृषि थोक 
बजार केन्द्र निमााण हेटौडा ११ १ १०%

कृषि ससचाई कार्ाक्रम िगर क्षेत्र १० १ १०%

कृषि उपज संकलि तथा बबक्री केन्द्र (५ 
स्थाि ) िगर क्षेत्र ५ ४ ८०%

टिेल हाउस खेनत कार्ाक्रम िगर क्षेत्र २० १३ ६५%

क्रमशिः



कार्यक्रम/आर्ोजना/र्क्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न 
हनेु स्थान वार्षयक िक्ष्र् भौल क प्रग ी प्रग ी %

Artificial Insemination सम्बन्द्धी कार्ाक्रम िगर क्षेत्र भएको भएको १००%

कृिकको मागमा आधारीत कार्ाक्रम िगर क्षेत्र २ वटा समनि टटलर २ वटा समनि टटलर १००%

कृिकको मागमा आधारीत कार्ाक्रम िगर क्षेत्र १ १ १००%

िर्ााँ बहुउद्देश्र्ीर् िसारी स्थापिा िगर क्षेत्र ४ १ ४७%

स्थािीर् तहमा समिी डडजीटल मोबाइल 
माटो ल्र्ाब स्थापिा तथा पररक्षण कार्ा 
संचालिको लागग सशता अिुदाि

िगर क्षेत्र २ २ १००

सािा व्र्वसानर्क कृषि उत्पादि केन्द्र 
(पकेट) षवकास कार्ाक्रम संचालि िगर क्षेत्र २ २ १००%

अिुगमि मुल्र्ाङ्कि तथा कार्ाक्रम 
कार्ाान्द्वर्ि भ्रमण खचा(अिुगमि, 
मुल्र्ाङ्कि र भ्रमण )

िगर क्षेत्र भएको भएको १००%

कार्ाालर् सम्बन्न्द्ध बबबबध खचाहरु िगर क्षेत्र भएको भएको १००%

क्रमशिः



पशपुन्छी लबकास  िय
कार्ाक्रम/आर्ोजिा/क्रक्रर्ाकलापको िाम कार्ाान्द्वर्ि हुिे स्थाि वाषिाक लक्ष्र् भौनतक प्रगती प्रगती %

सेवा केन्द्र संचालि कार्ाक्रम िगर के्षत्र १ १ ५२

जुिेटटक रोग सम्बन्न्द्ध तथा जिचतेिा कार्ाक्रम 
तालीम प्रचार प्रसार िगर के्षत्र १ १ ५२

अन्द्र् पश ुसेवा कार्ाक्रम िगर के्षत्र २ २ १००

आकन्ममक तथा संक्रामण रोग निर्न्द्त्रण कार्ाक्रम िगर के्षत्र १ १ ८८

एकल मटहला, गररब, असहार् पशपुालि प्रोत्साहि 
कार्ाक्रम िगर के्षत्र ३ ३ १००

खोप कार्ाक्रम,षप.षप. आर.,खोरेत, भ्र्ाकुते, चरचरे, 
लगार्त केन्द्र निमााण िगर के्षत्र ४ २ ४७

ग्रामीण कुखुरा प्रवधाि कार्ाक्रम(सािो 1 हजार, चल्ला 
कोरल्िे ह्र्ाचरी) िगर के्षत्र ४ २ ५०

पश ुआहार घााँस षवतरण िगर के्षत्र 2 २ ८३

पश ुकृत्रीम गभााधाि कार्ाक्रम, िाइट्रोजि, ससथ ढुवािी 
र षवतरणमा खटटिे कमाचारी सषुवधा िगर के्षत्र

४ ४ ९४

बंगुर प्रबधाि कार्ाक्रम अन्द्तररक िगर के्षत्र १ ६० वटा १००



कार्यक्रम/आर्ोजना/र्क्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न हनेु 
स्थान वार्षयक िक्ष्र् भौल क प्रग ी प्रग ी %

मटहला पशुपालि प्रोत्साहि कार्ाक्रम
िगर क्षेत्र

२ २ १००

गचसलगं भ्र्ाट अिुदाि (कार्ाक्रम सशंोधिबाट )
िगर क्षेत्र

२ २ १००

रु्वा लक्षक्षत पशुपालि कृिक अिुदाि कार्ाक्रम
िगर क्षेत्र

3 ३ ९८

औिगध खररद तथा षवतरण
िगर क्षेत्र

२ १ ५५

घााँस काट्िे च्र्ाप कटर, खाल्डो खन्द्िे मेसशि 
षवतरण तथा डडषपङं्ग ट्र्ाङक निमााण िगर क्षेत्र

२ १ २३

सािा कृिक सहर्ोग कार्ाक्रम (खोर, गोठ 
सुधार, निमााण प्रनत खोरर रु २५ हजारको दरले 
अिुदाि कार्ाक्रम

िगर क्षेत्र

४० ३८ ९५

क्रमशिः



कार्यक्रम/आर्ोजना/र्क्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न हनेु 
स्थान वार्षयक िक्ष्र् भौल क प्रग ी प्रग ी %

सश य अनदुानबाट संचालि  (संशघर्  था प्रदेश)

गाई प्रबधयन कार्यक्रम (स्थानीर्  ह) नगर क्षेत्र
६ पकेट ७५ 

वटा ६ १००

गाई अनदुान कार्यक्रम आन् ररक नगर क्षेत्र ३३ वटा ३२वटा ९७

बंगरु प्रबधयन कार्यक्रम (स्थानीर्  ह) नगर क्षेत्र
५ पकेट ३०० 

वटा ५ १००

बाख्रा प्रबधयन कार्यक्रम (स्थानीर्  ह) नगर क्षेत्र
५ पकेट १३० 

वटा ५ १००

बाख्रा प्रवधयन कार्यक्रम (आन् ररक) नगर क्षेत्र 3 स्थान 3 100

क्रमशिः

बाख्राको प्रबधाि कार्ाक्रम संचालि 
आन्द्तररक िगर के्षत्र २ २ १००



पशपुन्छी  था मत्सस्र् र्वकास शाखावाट र्वलभन्न सेवाकेन्र मािय   सम्पादद  कार्य 
र्ववरण ।

क्र.सं. पश ुसेवा केन्र कार्य र्ववरण पश ुसंख्र्ा कैर्िर् 

1. हर्टर्ा

मेलडकि उपचार 110
गाईनोक्िोशजकि उपचार 80

माईनर सशजयकि 30
गोवर पररक्षण 150

र्प.र्प.आर खोप सेवा 8000
खोरे  खोप सेवा 3000

क्र.सं. पश ुसेवा केन्र कार्य र्ववरण पश ुसंख्र्ा कैर्िर् 

२. चौघडा

मेलडकि उपचार 150
गाईनोक्िोशजकि उपचार 50

माईनर सशजयकि 70
गोवर पररक्षण 150

र्प.र्प.आर खोप सेवा 7000
खोरे  खोप सेवा 1600



क्र.सं. पश ुसेवा केन्र कार्य र्ववरण पश ुसंख्र्ा कैर्िर् 

3. पदमपोदरी

मेलडकि उपचार 850
गाईनोक्िोशजकि उपचार 765

माईनर सशजयकि 185
गोवर पररक्षण 150

र्प.र्प.आर खोप सेवा 8000
खोरे  खोप सेवा 2000

क्रमशिः

क्र.सं. पश ुसेवा केन्र कार्य र्ववरण पश ुसंख्र्ा कैर्िर् 

4. वशस् परु

मेलडकि उपचार 995
गाईनोक्िोशजकि उपचार 300

माईनर सशजयकि 200
गोवर पररक्षण 5000

र्प.र्प.आर खोप सेवा 7000

खोरे  खोप सेवा 1400



क्र.सं. पश ुसेवा केन्र कार्य र्ववरण पश ुसंख्र्ा कैर्िर् 

जम्मा

मेलडकि उपचार 2105

गाई/भैंसी 
/वाख्रा  था

वंगरु

गाईनोक्िोशजकि उपचार 1195
माईनर सशजयकि 485
गोवर पररक्षण 5450
र्प.र्प.आर खोप सेवा 30000

खोरे  खोप सेवा 8000
कृलत्रम गभायधान सेवा 7900

क्रमशिः



भलुम सम्वशन्ध समस्र्ा समाधान इकाई
लस.
नं.

कार्यक्रम/आर्ोजना/र्क्रर्ाक
िापको नाम

कार्ायन्वर्न हनुे 
स्थान वार्षयक िक्ष्र् भौल क प्रग ी प्रग ी %

१ ३१ जना  ्र्ाङ्क 
संकिकहरुको लनर्शुि १९ वटा वडा 

३५ ददन लभत्रमा 
वडाग  रुपमा िग  
संकिन 

वडाग  िग  संकिन कार्य समाप्त १००%

२

१ ददने अलभमखुीकरण  ालिम कार्ायिर् भवन  िाल्गणु ९ र १० ग े सम्पन्न 

िग  संकिन  था कार्ायन्वर्न 
सम्बन्धमा वडा  था नगरस् रीर् 
सहजीकरण सलमल  , वडा सशचव  था
इकाईिाई प्रशशक्षण कार्य १००%

३ वडामा िग  संकिन, रुज,ु 
लनस्सा लब रण ,स्थिग  
सवेक्षण कार्यक्रम १९ वटा वडा

श्रावण मसान्  सम्म
सबै वडा िाईि 
इकाईमा  आइसक्ने

१९ वटा वडामा िग  संकिन, रुज,ु 
स्थिग  सवेक्षण कार्य समाप्त भएको  १००%

४ सावयजलनक सनुवुाई कार्यक्रम १९ वटा वडा श्रावण मसान्  सम्म
सबै वडा िाईि 
इकाईमा  आइसक्ने

१३ वटा वडामा सावयजलनक सनुवुाई 
कार्यक्रम सम्पन्न भई इकाईमा िाईि 
आउने क्रममा रहेको र बााँकी वडामा 
सावयजलनक सनुवुाई हनुे  र्ारीमा ६५%



कार्यक्रम/आर्ोजना/र्क्रर्ा
किापको नाम

कार्ायन्वर्न 
हनेु स्थान वार्षयक िक्ष्र् भौल क प्रग ी प्रग ी %

६जना अलमन , ४ जना 
कम्प्र्टुर अपरेटर र ४ जना
नापी सहर्ोगी लनर्िु 

वडा  था 
इकाई श्रावण १ ग ेबाट लनर्िु वडा नम्बर ९ १० र ११ को रुज ुगनेकार्य 100%

१ ददने अन् रकृर्ा कार्यक्रम भटुनदेवी 
मा.लब.को हि

असार २२ ग े सरोकारवािाहरु बीच नाप नक्सा  र्ारी 
,स्थिग  सवेक्षण  था  कार्ायन्वर्नको 
क्रममा देखापरेका समस्र्ा सम्बन्धमा 
छििि  था अन् रकृर्ा सम्पन्न 100%

िाईि रेकडय  था स्क्र्ालनङ इकाई आशश्वन मसान्  सम्म सवै 
वडाको िाइििाई 
कम्पटुरराई गरी रेकडय
राशख वडाग  प्रल वेदन 
 र्ार गरी कार्ायिर्मा पेश 
गने 

वडा बाट प्राप्त िाईिको रेकडय राख्न े, हरेक 
वडाको टोिग  रुपमा के्षत्रिि छुट्याउने 
 था  िाईि स्क्र्ालनङ कार्य हदैु  था नापी 
कार्ायिर् साँग समन्वर् गरी नक्सा र्प्रन्ट गने 
कार्य हुाँदै ।

चािु

Easting and northing utm co-
ordinate 

इकाई श्रावण मसान्  सम्म हरेक वडाको टोिग  आधारमा के्षत्रिि  
एर्कन गरी स्थिग  रुपमा शज.र्प. एस.  
लसस्टमबाट को- अलडयनेट पत्ता िगाउने कार्य 
हुाँदै ।

चािु



सहकारी
लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/र्क्रर्ाकिापको नाम कार्ायन्वर्न हनुे 

स्थान
वार्षयक
िक्ष्र्

भौल क 
प्रग ी प्रग ी % कैर्िर् 

१ अनगुमन, लनररक्षण  था सलमक्षा नगर क्षेत्र       
४ १ २५ कोलभडको कारणिे परुा 

नभएको

२ सहकारी व्र्वस्थापन  था िेखा  ािीम नगर क्षेत्र २ २ १००

३
मर्हिा िशक्ष  सहकारी खे ी अनदुान 

कार्यक्रम
नगर क्षेत्र १ ० ०

कोलभडको कारणिे परुा 
नभएको

४ सहकारी संस्था अलभिेख  था कोपोलमस 
 ािीम नगर क्षेत्र

१ ०
० कोलभडको कारणिे परुा 

नभएको

५ सहकारी प्रर्वलध  था उपकरण खररद(१०% 
को दरिे) नगर क्षेत्र १ ० ० कोलभडको कारणिे परुा 

नभएको



कार्यक्रम/आर्ोजना/र्क्रर्ाकिाप
को नाम

कार्ायन्वर्न 
हनेु स्थान

वार्षयक
िक्ष्र्

भौल क 
प्रग ी प्रग ी % कैर्िर् 

लसप र्वकास  ालिम (गहना वनाउने, 
िलनयचर, वेटर, मोवाइि ममय  आदद) नगर क्षेत्र २ ० ० कोलभडको कारणिे

हनु नसकेको

उद्यम र्वकास साझेदारी कार्यक्रम नगर क्षेत्र २ ० ० कोलभडको कारणिे
हनु नसकेको

वैदेशशक रोजगारबाट िकेका
र्वुाहरुका िालग आर्मिुक कार्यक्रम नगर क्षेत्र २ १ ५० कोलभडको कारणिे

हनु नसकेको

मर्हिा उद्यमी मेिा  था उत्सपादन 
बजारीकरण नगर क्षेत्र १ ० ० कोलभडको कारणिे

हनु नसकेको

उधोग



कार्यक्रम/आर्ोजना/र्क्रर्ाकिापको 
नाम

कार्ायन्वर्न 
हनेु स्थान

वार्षयक
िक्ष्र्

भौल क 
प्रग ी प्रग ी % कैर्िर् 

हस् किा सामग्री उत्सपादन  था प्रबधयन नगर क्षेत्र १ १ १००
 ािीम प्राप्त जनशशििाई उद्यम 
संचािनका िालग साझेदारीमा उपकरण 
औजार अनदुान सहर्ोग कार्यक्रम

नगर क्षेत्र २ १ ५०
कोलभडको 
कारणिे हनु 
नसकेको

उद्यम भवन लनमायण (उद्योग शाखा
मािय  ) नगर क्षेत्र १ ० ०

कोलभडको 
कारणिे हनु 
नसकेको

सम्भाव्र् उत्सपादनको उत्सपादकत्सव र 
बजार प्रल स्पधाय बरृ्ि गनयका िालग 
कशम् मा ५ जनाको समहुमा प्रर्वलध 
हस् ान् रण

नगर क्षेत्र ५ ० ०
कोलभडको 
कारणिे हनु 
नसकेको

प्रल स्पधायमा छनौट भएमा व्र्वसार् 
र्वकास सेवा प्रदार्क संस्थाहरु मािय   
िघ ुउद्यम र्वकास मोडेिमा नर्ााँ िघ ु
उद्यमी लसजयना गने

नगर क्षेत्र १० ५ ५०
कोलभडको 
कारणिे हनु 
नसकेको

क्रमशिः



कार्यक्रम/आर्ोजना/र्क्रर्ाकिापको 
नाम

कार्ायन्वर्न 
हनेु स्थान

वार्षयक 
िक्ष्र्

भौल क 
प्रग ी प्रग ी % कैर्िर् 

अल  गररव पररवारहरुको िालग कशम् मा 
१० जनाको िालग हनेु गरी साझा सरु्वधा 
केन्रको स्थापना

नगर क्षेत्र ५ ० ०
कोलभडको 
कारणिे हनु 
नसकेको

प्रल स्पधायमा छनौट भएमा व्र्वसार् 
र्वकास सेवा प्रदार्क संस्थाहरु मािय   
उद्यमीको स् रोन्न ी  

नगर क्षेत्र ५ ० ०
कोलभडको 
कारणिे हनु 
नसकेको

क्रमशिः



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
लस.
नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/र्क्रर्ाकिापको नाम भौल क 

प्रग ी प्रग ी % कैर्िर् 

1 बनसखण्डी बिृाश्रम पछाडी डााँडामा बाटो  था कुिो ममय , हेटौंडा–२,500 लमटर 100

2 मशन्दर पररसरमा पोखरी लनमायण ममय , हेटौंडा–७, 259.98 लम 70

3 िोक ाशन्त्रक पाकय  राजपानीमा बााँध  था सरसिाई, हेटौंडा–८ 70 लम 100

4 आल्दमारमा जाने बाटो खने्न कार्य, हेटौंडा–१२ 6200 लम 100

5 साझाभवनको पररसरमामाटो खने्न पनेु र ढंुगाको पखायि िगाउने, 
हेटौंडा–१३

164 वगय लम
177.5 घ लम 100

6 डाईभर डााँडादेशख लसरानटोि सम्म पदमायग मम य, हेटौंडा–१४, 400 लमटर 100



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/र्क्रर्ाकिापको नाम भौल क प्रग ी प्रग ी % कैर्िर् 

7 गमु्बा डााँडा पर्यटन प्रवधयन स्थि ममय , हेटौंडा–१८ 2009.72 घ लम 100

8 ज्र्ालमरे  ल्िो लसचाईको िालगकुिो खन्ने कार्य ममय  हेटौँडा –१९ 2 र्क लम 100

9 राजश्व प्रशासन शाखाको सम्प ी कर अलभिेखिाई लडशजटनईजेशन 
कार्य 

3338 िाइि 
संख्र्ा 6

10 भलूमहीन दलि , भलूमहीन सकुुम्बासी र अव्र्वशस्थ बसोबासीको 
 ्र्ाङ्क संकिन गने

1,7, 12 र 13 
वडाहरु 100



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
लस.नं कार्यक्रम/आर्ोजना/र्क्रर्ाकिापको नाम भौल क प्रग ी प्रग ी % कैर्िर् 

1
काममा खर्टएका बेरोजगार व्र्शिको  पररचर्पत्र र्व रण

45 जना 15 % सञ्चािनमा 
रहेको

2
बेरोजगार  व्र्शि EMIS मा सशुचकृ 

825 जना 100%

3 काममा खर्टएका व्र्शििाई EMIS मा प्रर्वि 307 जना 100%

4
राजश्व प्रशासन शाखाको सम्प ी कर अलभिेखिाई 
लडशजटनईजेशनको िालग प्रशशक्षण कार्यक्रम 11 जना 3 

ददन 55%
कोलभड 19 
को कारणिे 
सम्पन्न नभएको



१.प्रदेश सरकार र उपमहानगरपालिकाको िाग  साझेदारीमा हेटौडा ११ थानाभर् र्ाङ्गमा प्रादेशशक 
कृर्ष थोक बजार केन्र लनमायण कार्य आरम्भ, 

२.उपमहानगरिाई दधु  था मासमुा आत्समलनभयर बनाउन क्रमशिः गाई पकेट के्षत्र, बाख्रा  था बंगरु 
पकेट के्षत्र कार्यक्रम सञ्चािन गररएको,

३.कृर्ष उत्सपादनमा आत्समलनभयर ाको िालग  रकारी र िििूि पकेट के्षत्र कार्यक्रम सञ्चािन 
गररएको,

४. बैदेशशक रोजगारीबाट िर्कय एका र्वुा  था नगर क्षेत्रका र्वपन्न एकि मर्हिाहरुको आर् आजयन 
अलभबरृ्िको िालग कृर्ष  था पशपुािन कार्यक्रममा अनदुान प्रदान गररएको ।

नमनुा सञ्चािन भएका कार्यक्रमहरु



१. कोलभड १९ को कारण भएको बन्दाबन्दी,

२. सम्भार्व  जोशखम आई नपरेको सखुद कारण /

कार्यक्रमको िक्ष्र् परुा गनय नसक्नकुो 
कारण



हेटौंडा 
उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्

मर्हिा  था  बािबालिका र्वकास महाशाखा
बार्षयक समीक्षा

आ.व. २०७७/७८



महाशाखाबाट हनेु मखु्र् कार्यहरु
• मर्हिा िशक्ष  कार्यक्रम
• बािबालिका िशक्ष  कार्यक्रम
• जेष्ठ नागररक िशक्ष  कार्यक्रम
• अपाङ्ग ा भएका व्र्शिहरु िशक्ष  कार्यक्रम



लस.नं
. कार्यक्रम/आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम

स्वीकृ  
(कुि) बजेट खचय

खचय 
प्रल श मौज्दा 

१
अपाङ्ग पररचर्पत्र र्व रण घमु् ी शशर्वर कार्यक्रम 300000 157260

२

कोलभड १९ जोशखम  था न्रू्नीकरण एवं आहार 
र्वहार सम्बन्धी जनचे नामूिक भच ुयअि(ल ज 
र्वशेष) कार्यक्रम

14000 14000

३

ददवसीर् कार्यक्रमहरुिः 63980 43400
क) कोरोना १९ जोशखम  था न्रू्नीकरण 
बािबालिका सम्बन्धी मनोपरामशय भच ुयअि 
कार्यक्रम
ख) कर्व ा प्रल र्ोलग ा रेलडर्ो लनकास
ग) मकवानपरु शजल्िामा रहेको बािगहृका
बािबालिकाबीच शचत्रकिा प्रल र्ोलग ा
घ) शजल्िास् रीर् कर्व ा प्रल र्ोलग ा  था 
अन्र् र्क्रर्ा कार्यक्रम
ङ) बािगहृ संचािक  था बािबालिकाको क्षेत्रमा 
काम गने संघ संस्थाबीच अन्र् र्क्रर्ात्समक बैठक 
संचािनरार्िर् बाि ददवसको अवसरमा आरे्शज  
कार्यक्रमहरुिः
मर्हिा र्वकास कार्यक्रमबाट प्रबर्ि  मर्हिा 

मर्हिा  था बािबालिका र्वकास  िय  
आन् ररक,प्रदेश सरकार र संघीर् सरकारबाट हस् ान् रर  कार्यक्रमहरु



लस.नं
. कार्यक्रम/आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम

स्वीकृ  
(कुि) बजेट खचय

खचय 
प्रल श मौज्दा 

५ अपाङ्ग ा स्थानीर् सलमल  बैठक 200000 53000

६
जेष्ठ नागररकहरुिाई सहार् ा सामाग्री र्व रण 
कार्यक्रम 500000 475000

७ र्कशोर र्कशोरीहरुिाई सचे नामूिक कार्यक्रम 
संचािन 200000 186232

८

िैर्ङ्गक र्हंसा सम्बन्धी सूचनामूिक सन्देश समावेश 
गररएको ििेक्स र्प्रन्ट  था पाइप व्र्ाशन्डङ्ग 
लनमायण

20000 20000
९ िैर्ङ्गक र्हंसा र्वरुिको १६ ददने अलभर्ान 51700 51700
१०

नेत्रर्हन संघको समन्वर्मा नगरका अपाङ्ग ा 
भएका व्र्शिको  ्र्ाकं अद्यावलधक 50000 50000

११

पूणय अशि अपाङ्ग भएका व्र्शिहरुसंग 
जनप्रल लनलधहरु सर्ह  भेटघाट कार्यक्रम(सामग्री 
र्व रण समे )

200000 200000
१२ बािमैत्री स्थानीर् शासन प्रबयधन कार्यक्रम 250000

0 10010

१३
सेि हाउस अनदुान 500000 421792

मर्हिा  था बािबालिका र्वकास  िय  
आन् ररक,प्रदेश सरकार र संघीर् सरकारबाट हस् ान् रर  कार्यक्रमहरु



लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम
स्वीकृ  

(कुि) बजेट खचय
खचय 

प्रल श मौज्दा 
१६ बािअलधकार सलमल को बैठक संचािन 60000 35000
१७ एकि मर्हिा आर् आजयन सम्बन्धी अनदुान 

कार्यक्रम 300000 22100
0

१८ जेष्ठ नागररक लमिन केन्र 1५000001400000
१९ अन् रार्िर् मर्हिा ददवस 46400 46400
२० मर्हिा जागरण समूह गठन  था अलभमखुीकरण

कार्यक्रम 500000 29503
0

२१ लस.र्व.आर कार्यक्रम
२२ बािर्ववाह अन्त्सर्का िालग समदुार् पररचािन 

कार्यक्रम
२३ बािमैत्री स्थानीर्  ह घोषण प्रोत्ससाहन  कार्यक्रम
२४ बाब ुआमा र्वर्हन बािबालिका संरक्षण कार्यक्रम 120000 12000

0
२५ मर्हिा र्वकास कार्यक्रमबाट प्रबर्ि सहकारी 

मर्हिा  था बािबालिका र्वकास  िय  
आन् ररक,प्रदेश सरकार र संघीर् सरकारबाट हस् ान् रर  कार्यक्रमहरु



दार्र्त्सव सजृना  िय
क.अपाङ्ग ा भएका व्र्शिहरुको सबै वडाको 

िग  संकिन गने कार्यको सशृज  दार्र्त्सव 
रकम रु.५० हजार।



लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम स्वीकृ  
(कुि) बजेट खचय खचय 

प्रल श मौज्दा 

१ लस.र्व.आर कार्यक्रम

२ बािर्ववाह अन्त्सर्का िालग समदुार् पररचािन 
कार्यक्रम

३ बािमैत्री स्थानीर्  ह घोषण प्रोत्ससाहन  कार्यक्रम

4 मर्हिा र्वकास कार्यक्रमबाट प्रबर्ि सहकारी 
संस्थाको सढृुडीकरण 

कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) को कारण सञ्चािन हनु 
नसकेका कार्यक्रमहरु



कार्यक्रम संचािनमा आईपरेको समस्र्ा
क.स्वीकृ  कार्यक्रमहरु अलधकांश र्िल्डमा जान ुपने,

िशक्ष  समदुार्को भेिा गनुय पने भएको र आ.व.को 
अशन् म मर्हनाहरु कोलभड-१९ को  कारण 
गररएको लनषेधाज्ञािे कार्यक्रम सञ्चािन हनु 
नसर्कएको ।

ख.कार्यक्रम सञ्चािनमा र्िल्डसंग सम्बशन्ध  
जनशशिको कलम ।



समस्र्ा समाधानमा गररएको प्रर्ास
क. बाकीीँ रहेका स्वीकृ  कार्यक्रमहरु सञ्चािन गनय 

लनषधेाज्ञाको समर् पश्चा  गररने कार्यक्रम रहेकोमा 
लनषधेाज्ञा िशम्भएको कारणिे स्वीकृ  कार्यक्रम 
सञ्चािन गनय नसर्कएको ।   



नमनुा कार्यक्रमहरु
क.अपाङ्ग पररचर्पत्र र्व रणको िालग घशुम्  शशर्वर 

सञ्चािन
ख. जेष्ठ नागरीकहरुिाई सहार्क सामग्री र्व रण  



पवुायधार र्वकास महाशाखा
बार्षयक समीक्षा

आ.व. २०७७/७८

हेटौंडा उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्



भवन ईजाज  व्र्वस्थापन  िय

आ.व. २०७7।०७8

कार्य र्ववरण श्राव
ण

भा
र

आ
शश्वन

का
ल य
क

मंलसर पसु माघ िाल्गु
न चैत्र बैशा

ख जेष्ठ अषा
ढ जम्मा

नक्सा पेस 53 2 11
5 83 113 15

1
18
2 103 125 52 0 64 104

3

नक्सा पास 58 17 71 57 99 13
9

15
8 107 63 138 0 12

5
103
2

नक्सा म्र्ाद 
थप 2 2 5 8 4 1 6 2 7 2 0 3 42

नक्सा 
नामसारी 13 2 18 10 7 12 18 10 10 8 0 4 112

सडक 
सावयजलनक 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 8

प्िर्टङ्ग 
स्वीकृ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9



2077।078 को बार्षयक प्रगल 
र्ववरण

लस.
नं.

कार्यक्रमको नाम र्वलनर्ोशज रकम
रु. हजारमा

स्वीकृ 
कार्यक्र
म

सम्पन्न 
कार्यक्रम 
संख्र्ा

चाि ु
र्ोजना
संख्र्ा

र्वशत्तर् प्रगल 
रु. हजारमा

भौल क
प्रग ी

कैर्िर् 

1 र्ा ार्ा  पूवायधार 585970।92 884 785 99 570780।
00

2 भवन आवास 
 था शहरी 
र्वकास

209504।00 62 14 48 4690.71

3 उजाय 9184।26 15 1 14 651
4 सञ्चार  था सूचना 

प्रर्वलध
3400।00 3 2 1 1398.55

5 सम्पदा पूवायधार 1450।00 6 3 3 9000
6 प्रदेश पवुायधार 

र्वकास साझेदारी 
कार्यक्रम

40730।00 24 24 0 37845।

पूवायधार र्वकास महाशाखासंग सम्बशन्ध  कार्यक्रमहरु



2077।078 को बार्षयक प्रगल 
र्ववरण

लस.
नं.

कार्यक्रमको नाम र्वलनर्ोशज 
रकम

स्वीकृ 
कार्यक्र
म

सम्पन्न
कार्यक्र
म संख्र्ा

चािु
र्ोज
ना
सं
ख्र्ा

र्वशत्तर् प्रगल भौल क
प्रग ी

कैर्ि
र् 

7 स् ानीर् पूवायधार
साझेदारी कार्यक्रम

17838।0
0

13 12 1 16371।00

8 शजल्िा समन्वर् मौज्दा  
कोष

22732।6
8

4 2 2 8928।69

9 संस्कृल  पर्यटन 
मन्त्रािर्बाट प्राप्त 
कार्यक्रम

2000 1 1 0 2000

जम्मा 890809।
86

1012 844 16
8

643568.13



2077।078 को बार्षयक प्रगल 
र्ववरण

लस.
नं.

कार्यक्रमको नाम र्वलनर्ोशज रकम स्वीकृ 
कार्यक्रम

सम्पन्न
कार्यक्र
म 
संख्र्ा

चािु
र्ोज
ना
संख्र्ा

र्वशत्तर् प्रगल भौल क
प्रग ी

कैर्ि
र् 

13 स्वास््र् पूवायधार 32080।00 11 3 8 17433.25
शशक्षा पवुायधार 23600।00 4 4 23590।79

14 आलथयक र्वकास 
महाशाखा

23600 4 2 2 18969।59

15 सशुासन  था 
अन् रसम्बशन्ध  
क्षेत्र

21678।54 26 23 3 6173।44

१६ सामाशजक 
र्वकास 
महाशाखा

63810।00 132 115 17 48066।

जम्मा 1,49।19 191 156 35 11,42,33।88
कुि जम्मा 10,40।00 1203 1000 203 75,78,01।90

अन्र् महाशाखाहरुसंग सम्बशन्ध  पूवायधार 
र्ोजनाहरु



भौल क प्रगल हरुिः
• कंर्क्रट सडक र ग्राभेि 
सर्ह िः५२.७१४र्कलम

• कािोपते्र सडकिः१.५र्कलम
• र्ात्र ुप्रल क्षािर्िः७ वटा
• खानेपानीिः१३ वटा
• लसचाईिः४ वटा
•  टबन्ध१७ वटा 
• र्वद्यािर्िः२9 वटा
• मशन्दरिः48 वटा
• शौचािर्िः११ वटा
• सामदुार्र्क भवनिः१६ वटा

• खेिकुद पूवायधारिः२३ वटा
• स्वास््र् केन्र भवन 

लनमायणिः३वटा 
• पर्यटन पूवायधारिः९ वटा
• गमु्बा लनमायणिः१४ वटा
• हस् किा कार्यक्रम सञ्चािनिः१ 

वटा
• अस्थार्ी पिु लनमायणिः२ वटा
• ििामे पिु लनमायणिः१ वटा





समस्र्ाहरु
• समर्अवलध लभत्र र्ोजना सम्झौ ा गनय नआउन ु।
• सम्झौ ा पश्चा   ोर्कएको म्र्ाद लभत्र कार्य 
सम्पन्न गनय  दारुक ा नदेखाउाँन ु।

• कोलभड १९ को कारण समर् लभत्र कार्य समपन्न 
हनु नसकेको ।

• आवश्र्क ा अनसुार वडाहरु प्रार्वलधक जनशशि 
व्र्वस्थापन नहनु ु। 



नमनुा कार्यक्रमहरु

क.१० िाख सम्मको र्ोजना सम्झौ ा सम्बशन्ध 
कार्यको अलधकार वडा कार्ायिर्िाई  अलधकार 
प्रत्सर्ार्ोजन गरी र्ोजना संचािन गररएको।



िरिारक सम्बशन्ध बैठक र्ववरण

• र्ोजना अनगुमन  था िरिारक सलमल को बैठक
संख्र्ािः४४

• िरिारक र्ोजना संख्र्ािः८२९
• आव २०७८।८९ मा दार्र्त्सव सरेको रकम रु.२५
करोड



हेटौंडा उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्

सामाशजक र्वकास 
महाशाखा

१८ भार 
२०७८

बार्षयक समीक्षा
आ.व. 

२०७७/७८



• सामाशजक सरुक्षा  था पशिकरण 
• आर्बेुद  था जनस्वास््र् प्रवियन
• समाज कल्र्ाण 
• र्वपद् प्रल कार्य, िोहरमैिा व्र्वस्थापन  था 
वा ावरण 

प्रस् लु करणको के्षत्र



सामाशजक सरुक्षा  था पशिकरण शाखा
लस.नं. र्ववरण प्रथम र्कस् ा र्िल र् र्कस् ा   ृीर् र्कस् ा

१ जेष्ठ नागररक (७० बषय मालथ)  औषलध 
उपचार समे 

६०३० ६४६१ ६५९८

२ जेष्ठ नागररक दलि ३६२ ३९७ ४०२
३ जेष्ठ नागररक एकि मर्हिा १५१५ १६१८ १६४६
४ र्वधवा मर्हिा २०२७ २२६८ २२८७
५ पूणय अपाङ्ग (क वगय) १६६ १९१ १८९
६ आशंशक अपाङ्ग (ख वगय) ३७३ ४४५ ४५८
७ बाि संरक्षण अनदुान प्राप्त गने

वािवालिकाहरु
४७३ ५५३ ५३७

जम्मा १०९४६ ११९३३ १२११७आ.व.०७७।०७८ मा सामाशजक सरुक्षा भत्ता सम्बशन्ध प्रथम देशख   ृीर् र्कस् ासम्मको
र्ववरण
र्सै गरी सामाशजक सरुक्षा भत्ता  िय जेष्ठ नागररक अन्र् (७० बषय भन्दा मालथ) बाह्र हजार ११७
जना, जेष्ठ नागररक दलि (६० बषय भन्दा मालथ ७० भन्दा कम) ४०२ जना, एकि
मर्हिा(६० बषय भन्दा मालथ ७० भन्दा कम) एक हजार ६४६ जना, र्वधवा मर्हिा (जनु सकैु
उमेर) दईु हजार २८७ जना, पूणय अपाङ्ग ा १८९ जना, अल अशि अपाङ्ग ४५८ जना र
पाचाँ बषय मलुनका दलि बािबालिका बाि संरक्षण अनदुान ५३७ जना गरी कुि बाह्र हजार एक
सर् सत्र जना िाभग्राहीहरुिे सामाशजक सरुक्षा भत्ता खादै आएका छन ।



क्रमश
...

लस.नं. र्ववरण संख्र्ा
१ जन्म द ाय ३४१८
२ मतृ्सर् ुद ाय १२८५
३ र्ववाह द ाय १९५९
४ सम्बन्ध र्वच्छेद १३६
५ बसाईसराई २२१७

जम्मा ९०१५
आ.व.०७७।०७८ को श्रावण देशख असार मसान् सम्म द ाय भएका घटना
द ायहरुको र्ववरणिः
व्र्शिग घटना द ाय  िय क्रमश जन्म द ाय ल न हजार ४१८ जना,
मतृ्सर्ु द ाय एक हजार २८५ जना, र्ववाह द ाय एक हजार ९५९

,



लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम स्वीकृ  
(कुि) बजेट खचय खचय 

प्रल श मौज्दा 

१ एम. आइय. एस. अपरेटर र  र्िल्ड सहार्क 
पाररश्रलमक, चाडपवय खचय  था पोशाक खचय 11,20,000.0

0 
11,09,130.0

0 
99.03

10,870.00 

2 एम. आइय. एस. अपरेटर र र्िल्ड सहार्क देलनक 
भ्रमण भत्ता  था र्ा ार्  खचय 1,50,000.00 73,400.00 

48.93
76,600.00 

3 लडशजटाइयजेशन कार्यको िालग सेवा प्रदार्क छनौट 
गनय र्वज्ञापन/सूचना प्रकाशन खचय 25,000.00 15,000.00 

60.00
10,000.00 

4 अन्र् र्वर्वध खचय-Periodic meeting costs of LGPCC
22,000.00 22,000.00 

100.00 0.00

सामाशजक सरुक्षा  था घटना द ाय   िय  संघीर् शस य 
अनदुान अन् गय 



लस.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/ र्क्रर्ाकिापको नाम स्वीकृ  
(कुि) बजेट खचय खचय 

प्रल श मौज्दा 

5 व्र्शिग  घटना द ायका द ाय र्क ाब लडजीटाइयजेशन
14,56,000.00 2,18,854.91 

15.03 12,37,145.0
9 

6 स्थानीर्  हका कमयचारी र जनप्रल लनलधहरुको िालग 
अनगुमन  था मलु्र्ाकन खचय 1,52,000.00 1,22,800.00 

80.79
29,200.00 

7 मेशशनरी आजार  था िलनयचर ममय  सम्भार
42,000.00 42,000.00 

100.00 0.00

8 मसिन्द सामान खररद
90,000.00 87,972.00 

97.75
2,028.00 

9 एम. आइय. एस. अपरेटर र र्िल्ड सहार्को िालग 
सञ्चार खचय 7,000.00 7,000.00 

100.00
0.00   

10 सञ्चार र पाँहचु अलभर्ान सञ्चािान
1,55,000.00 1,54,200.00 

99.48
800.00 

१1 घटना द ाय  था सामाशजक सरुक्षा द ाय लसर्वर 
सञ्चािन 25,58,000.0

0 
82,800.00 

3.24 24,75,200.0
0 



आर्वेुद  था जनस्वास््र्
प्रवियन शाखाक्र.सं

. कार्यक्रमको नाम वार्षयक
बजेट िक्ष्र् खचय भौल क 

प्रगल 
र्वशत्तर् 
प्रगल 

हेटौडा उपमहानगरपालिका  - ८०३३२३०११०१
१ खाद्य प्रर्ोगशािा सञ्चािन खचय ५०० ५ ५९ ५ ११.80

२ जेष्ठ नागररक स्वास््र् शशर्वर र औषलध ३०० ३ १०० १ 33.33

३ नगर शहरी स्वास््र् केन्र स्थापना, सञ्चािन  था 
ब्र्वस्थापन खचय ४२०० १० ४२०

० १० 100.00

४ नगर शहरी स्वास््र् केन्र स्थापना, सञ्चािन  था 
ब्र्वस्थापन खचय ९८०० १० ६८०

० १० 69

५ पूणयखोप ददगोपना कार्यक्रम २०० १ ७८ १ 39.00

६ मर्हिा स्वास््र् स्वरं्सेर्वका पररचािन कार्यक्रम खचय १७०० १० १६८५ १० 99.12

७ मर्हिा स्वास््र् स्वरं्सेर्वका पररचािन कार्यक्रम खचय १७०० १० १२०६ १० 70.94

८ रार्िर् लभटालमन ए  था खोप कार्यक्रम १२५ २ ६० २ 48.00



आर्वेुद  था जनस्वास््र् प्रवियन शाखा
क्र.सं
.

कार्यक्रमको नाम
वार्षयक
बजेट

िक्ष्र् खचय
भौल क 
प्रगल 

र्वशत्तर् 
प्रगल 

९ रार्िर् लभटालमन ए  था खोप कार्यक्रम २२५ २ २२० २ 97.78

१०
र्वपद् ब्र्वस्थापन  था महामारी रोग लनर्न्त्रण 
 था कोरोना लनर्न्त्रण कार्यक्रम

१००० १० ७०० १० 70.00

११ स्वेदन शशरोधारा कार्यक्रम (आर्वेुद  िय ) १०० १ ८६ १ 86.00

१२
स्वास््र्कमी पररचािन गरी PNC  जाच गने र 
पोषण कोशेिी प्रदान गने

१२२५ १०४७ ७०२ 85.47

१३
स्वास््र्कमी पररचािन गरी PNC  जाच गने र 
पोषण कोशेिी प्रदान गने

१२२५ ७४८ ४२८ 61.06

१४ डार्िाइलसस मेलसन खरीद सहर्ोग अनदुान ३००० १ २९९४ १ 99.80

१५

सामदुार्र्क आखा अस्प ािसगको सहकार्य-
बािबालिका, जेष्ठ
नागररक  था अपाङ्ग ा भएका व्र्ाशिहरुका िालग १००० २ ३६० २ 36.00



आर्वेुद  था जनस्वास््र् प्रवियन शाखा
क्र.सं
.

कार्यक्रमको नाम
वार्षयक
बजेट

िक्ष्र् खचय
भौल क 
प्रगल 

र्वशत्तर् 
प्रगल 

१६ विृाश्रम  था आश्रर्स्थिमा आशश्र  उपचार सहर्ोग ३०० ३ ५० १ 16.67

१७
लसमान् कृ , एकि अल  र्वपन्न समहुमा स्वास््र् र्वमा 
कार्यक्रम
(करीब ३०० पररवारको िालग)

१०५० ३०० ९५२ २७२ 90.67

१८ औषलध खरीद आर्वेुददक र एिोपेलथक ६०० २ ६०० २ 100.00

१९ औषलध खरीद आर्वेुददक र एिोपेलथक ७०० २ ७०० २ 100.00

२० उपकरण खरीद  था ल्र्ाब सेवा र्वस् ार १००० २ ९५३ २ 95.30

२१
कम्प्र्टुर , र्प्रन्टर खरीद (स्वास््र् प्रल वेदन E-

Reporting)
८७० २ ८७० २ 100.00

२२
मेलसनरी औजार, उपकरण, डेलिभरी सेट 
प्राथलमक स्वास््र् सेवा  िय  स्वास््र् सस्थाको 
िालग)

६०० १ ५५७ १ 92.83



क्र.सं
.

कार्यक्रमको नाम
वार्षयक 
बजेट

िक्ष्र् खचय
भौल क 
प्रगल 

र्वशत्तर्
प्रगल 

२३
िलनयचर  था र्िक्चसय प्राथलमक स्वास््र् सेवा 
 िय  स्वास््र् सस्थाको िालग)

४५० १ ४५० १ 100.00

२4
सामदुार्र्क बहउुपर्ोगी भवन  था खोप सेवाको 
िालग

१२५० ४ ६१५ २ 49.20

हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा न.३ . ८०३३२३०१२०३
२5 स्वास््र् सम्बशन्ध कार्यक्रम २०० १ २०० १ 100.00
हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा न.५ . ८०३३२३०१२०५
२6 स्वास््र् सम्बशन्ध कार्यक्रम २०० २ २७ १ 13.50
हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा न.६ . ८०३३२३०१२०६

२7
चौघडा हल्थ पोि स्वास््र् सामाग्री खरीद 
अनदुान

२२५ १ २१४ १ 95.11

२8 चौघडा हल्थ पोि स्वास््र् सामाग्री खरीद १०० १ ९८ १ 98.00
हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा न.९ - ८०३३२३०१२०९
29 मानव सेवा आश्रममा औषलध ब्र्वस्थापन २०० २ २०० २ 100.00



क्र.सं
. कार्यक्रमको नाम वार्षयक

बजेट िक्ष्र् खचय भौल क 
प्रगल 

र्वशत्तर् 
प्रगल 

हटौडा उपमहानगरपालिका वडा न.११ – ८०३३२३०१२११

३0 स्वास््र् सम्बशन्ध कार्यक्रम (स्वास््र् शशर्वर ) २०० १ १९३ १ 96.50
हटौडा उपमहानगरपालिका वडा न.१५ – ८०३३२३०१२१५

३1 स्वास््र् सस्था सहार् ा ५०० २ ४९९ २ 99.80

हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा न.१८ – ८०३३२३०१२१८
३2 मर्हिा स्वास््र् स्वरं्सेर्वका प्रोत्ससाहन 

कार्यक्रम ५० १ ५० १ 100.00
३3 हेल्थपोि ब्र्वस्थापन खचय १०० १ ० 1 100.00

३4 हेल्थपोि भवन लनमायण, रंगरोगन, टेवा पखायि 
लनमायण र स्िाव कल्भटय लनमायण, हेटौंडा-१८ ८०० १ ७९३ १ 99.13

प्रदेश सरकारबाट हस् ान् रर  कार्यक्रम – ८०३३२३०१५०२

३5 एक र्वद्यािर् एक नसय कार्यक्रम सञ्चािन 
लनरन् र ा  था र्वस् ार १५६५ ४ १३४३ ३ 85.81

३6 मर्हिा स्वास््र् स्वरं्सेर्वकाहरको िालग 
सञ्चािन खचय २३० ९२ २३० ९२ 100.00



क्र.सं
. कार्यक्रमको नाम वार्षयक 

बजेट िक्ष्र् खचय भौल क 
प्रगल 

र्वशत्तर्
प्रगल 

37
न्र्नु म सेवा मापदण्ड (Minimum  Service 

Standard-MSS) सधुारका िालग स्वास््र् सस्था 
(प्रा.स्वा.क./ ह.पो.) िाई सश य अनदुान

३०० ३ ३०० ३ 100

38 शहरी स्वास््र् केन्र सञ्चािन अनदुान ७०० १० ७०० १० 100
संघीर् सरकारबाट हस् ान् रर  कार्यक्रम (शस य अनदुान..... ८०३३२३०१५११

39 प्राथलमक स्वास््र् सेवा कमयचारी  िब, भत्ता २१५०८ ४
२०३४
७

४ 95

40 पाररश्रलमक कमयचारीहरु (आर्वेुद सेवा) ३४६२ १२ २८९७ १२ 84

४1
प्राथलमक स्वास््र् सेवा कमयचारीहरु पोषाक 
सरु्वधा

४०० ४० ४०० ४० 100

४2 पोषाक कमयचारीहरु (आर्वेुद सेवा) ७० ७ ५० ७ 71
४3 प्राथलमक स्वास््र् सेवा कमयचारीहरु महङ्गी भत्ता ९६० १२ ८९८ १२ 94
४4 महङ्गी भत्ता (आर्वेुद सेवा) १२० १२ १२० १२ 100

४5 प्राथलमक स्वास््र् सेवा कमयचारीहरु अन्र् भत्ता २०० २ १९७ २ 99



क्र.सं
.

कार्यक्रमको नाम
वार्षयक
बजेट

िक्ष्र् खचय
भौल क 
प्रगल 

र्वशत्तर् 
प्रगल 

47
र्ोगदानमा आधारर  र्वमा खचय (आर्वेुद 
सेवा)

२४ १२ २४ १२ १००

48 सञ्चाि ुमहशिु (आर्वेुद सेवा) २४ १२ २३ १२ ९६

49 लनशलु्क र्टकट (आर्वेुद सेवा) ३० १ ३० १ १००

50 िमय, िमेट  था अन्र् छपाई (आर्वेुद सेवा) ५० १ ४८ १ ९६

५1
र्वरामीको िालग ओ.र्प.लड. र्टकट (कावयन 
कपीसाँगको) छपाई

७५ ३ ६५ ३ ८७

५2 अन्र् कार्ायिर् सञ्चािन खचय (आर्वेुद सेवा) १५४ १० ७५ ५ ४९

५3
आलथयक शस्थल  कमजोर भएका पनुिःउपचारमा 
रहेका र्प.र्व.सी. र्वरामीहरुिाई उपचार 
अवलधभर पोषण खचय  था सम्पकय  परीक्षण

८७ ३ ९ १ १०



क्र.सं
.

कार्यक्रमको नाम
वार्षयक
बजेट

िक्ष्र् खचय
भौल क 
प्रगल 

र्वशत्तर्
प्रगल 

54

उपचार केन्रहरुमा आकशस्मक अवस्थामा औषलध 
एवं ल्र्ाब सामाग्री ढुवानी, कार्यक्रमका िालग 
आवश्र्क स्टेशनरी, ट्यािी सीट िगार् का िमय 
िमेट िोटोकपी, कार्यक्रमको लनर्लम  अनगुमन 
 था मलु्र्ाङ्कन, स्थिग  अनशुशक्षण, क्षर्रोगका 
र्वरामीको चौमालसक कोहटय र्वश्लषेण र ई-र्ट.र्व. 
रज

२६५ १० ७७ ३ २९

५5 गाउाँघर शक्िलनक कार्यक्रम (आर्वेुद सेवा) ४५० २ ३० १ 7

५6
जलडबटुी पररचर्ात्समक  था संकिन कार्यक्रम 
(आर्वेुद सेवा)

१०० १ १०० १ 100

57 धन्वन् री आर्ोग्र् ददवस कार्यक्रम (आर्वेुद सेवा) ८० १ ७७ १ 96

58 पञ्चकमय पूवयकमय कार्यक्रम (आर्वेुद सेवा) ४५० २ ३२ १ 7
पालिका स् रमा स्वास््र् सस्थाहरुको मालसक 



क्र.सं
.

कार्यक्रमको नाम
वार्षयक
बजेट

िक्ष्र् खचय
भौल क 
प्रगल 

र्वशत्तर्
प्रगल 

६0

पालिकास् रमा खोप र सरसिाई प्रवियन 
कार्यक्रमको सलमक्षा,
शकु्ष्मर्ोजना अध्र्ावलधक र पालिका खोप समन्वर् 
सलमल को अलभमशुखकरण समे  पालिका स् रमा २ 
ददन, वडा खोप समन्वर् सलमल को स्वास््र् सस्था, 
वडा स् रमा अलभमशुखकरण १ ददन  था पूणय खोप 
सलुनशश्च  ाको िालग घरधरुी सभे

२९८ ४ २८१ ४ 94

६1 पोषण कार्यक्रम ५७२ १० ३१८ ७ 56

६2
पोषण सम्वेदनशीि (खानेपानी  था सरसिाई, 
कृर्ष, पश ुर्वकास, मर्हिा बािबालिका, शशक्षा, 
शासकीर् प्रवन्ध क्षेत्र) का कार्यक्रम सञ्चािन

७०० १ १६२ १ 23

बाह्य खोप केन्र बाट गणुस् ररर् खोप सेवा प्रदान 
गनय खोप केन्रमा
ब्र्वस्थापनको िालग िलनयचर ब्र्वस्था, सम्बशन्ध  



क्र.सं
.

कार्यक्रमको नाम
वार्षयक
बजेट

िक्ष्र् खचय
भौल क 
प्रगल 

र्वशत्तर्
प्रगल 

६4 र्वद्यािर् स्वास््र् शशक्षा  था र्वद्यािर् नसय पररचािन १८ ३ १७ ३ 94

६5 मा  ृ था नवशशश ुकार्यक्रम ८०९ ४ ८०९ ४ 100

६6
मा  ृ था नवशशश ुकार्यक्रम अन् ग  आमा सरुक्षा, 
गभयव ी उत्सप्ररेणा सेवा, न्र्ानो झोिा र लनशलु्क 
गभयव ी कार्यक्रम

२०९१ ३ ३६४ १ 17

67
रार्िर् मर्हिा स्वास््र् स्वरं्सेर्वका कार्यक्रम (पोषाक 
प्रोत्ससाहन,
र्ा ार्ा  खचय, वार्षयक सलमक्षा गोष्ठी र ददवस 
मनाउन खचय समे )

१४०० २ १४०
० २ 100

68 र्वश्व कष्ठर्ोग ददवस  था अपाङ्ग ा ददवसको 
उपिक्ष्र्मा कार्यक्रम २० १ १८ 1 90

69 स् नपार्ी मर्हिा सेवा कार्यक्रम (आर्वेुद सेवा) १०० १ ४० १ 40



क्र.सं
. कार्यक्रमको नाम वार्षयक बजेट िक्ष्र् खचय भौल क 

प्रगल 
र्वशत्तर् 
प्रगल 

70 स्वास््र् सस्था नभएका वडाहरुमा आधारभ ू 
स्वास््र् सेवा केन्रहरुको सञ्चािन खचय ४५०० ३ ४५०० ३ 100

७1 र्वर्वध खचय (आर्वेुद सेवा) ४८ १२ ४८ १२ 100

७2 स्वास््र् चौकी/हल्थपोि सञ्चािन अनदुान पानी, 
र्वजिुी, सञ्चािन अन्र् ..) ६०० ६ ५७५ ६ 96

७3 आर्वेुद औषधािर्को िालग औषलध खरीद ५०० १ ४७८ १ 96

७4 प्राथलमक उपचार सामाग्री खरीद (आर्वेुद सेवा) ९० १ ९० १ 100

७5 प्राथलमक स्वास््र् सेवा औषलध भण्डार घरभाडा २४० १२ १८० ९ 75

76 िलनयचर  था र्िक्चसय (आर्वेुद सेवा) १५० १ १४९ १ 99

जम्मा ९०८१८ ५९५४
२ 66



आइसोिेसन  िय  सेवा  था खचय र्ववरण
आइसोिेसन  िय को सेवा 
र्ववरण

आइसोिेसन  िय को खचय 
र्ववरण

• जम्मा र्वरामी संख्र्ािः१४१
• हेटौडा अस्प ाि ररिर गररएको 
संख्र्ािः१८

• आइसोिेसन सेन्टर पश्चा  
होमआइसोिेसनमा जान ुभएका संख्र्ािः७

• १४ ददन पश्चा  लडस्चाजय हनु ु भएको 
संख्र्ािः११६

• उिार 
राह िःरु.३,४१,४१८।

•  औषलधिःरु.२१८,६२४।
• मेलसनरी 

औजारिःरु.२,१४,६५०।
• र्वर्वधिःरु.१,८३,३२८।
• जम्मा रु.९,५८,०२०।



क्र.
स.

कार्यक्रमको नाम 
बार्षयक 
बजेट

िक्ष्र् खचय 
भौल क
प्रगल 

र्वत्तीर् 
प्रगल 

कार्यक्रम 
संचािन 
भएको 
स्थान 

१ बेलसक लसिाई  ालिम २,५०,००
०। 

२ 
स्थान २,५०,०००

।  

2
१०० 
%

हेटौडा १६ 
,१७  

२  एडभान्स लसिाई  ालिम २,००,००
०। 

२ 
स्थान 

२,००,००
०। 2

१०० 
%

हेटौडा 
५,१० 

३  मानब सेवा आश्रम संचािन 
अनदुान 

१२,००,०
००।

१ 
स्थान

१२,००,०
००। 1

१०० 
%

हेटौडा ९

समाज कल्र्ाण 
 िय



क्र.
स.

कार्यक्रमको नाम बार्षयक बजेट िक्ष्र् खचय 
भौल क
प्रगल 

र्वत्ती
र् 

प्रगल 

कार्यक्रम 
संचािन 
भएको 
स्थान 

६ िागपुदाथय दवु्र्यसन
प्रर्ोगक ाय सवेक्षण

१,००,०००
। 

१ १,००,००
० 

१ १००
%

हेटौडा-९

७  मेर्र कप िुटबि 
प्रल र्ोगी ा

११,
७०,०००। 

१ ११,७०,०
००  

१ १००
%

हेटौडा-४

८  खेिकुद सामग्री खररद ८२२१३०।
९० 

१९ 
वडा 

८२२१३०.
९० 

१००
%

हेटौडा १-
१९ 

९  स्थानीर्  ह सर्हद स्मलृ  
गोल्डकप

१५,००,००
०।

१ स्थान १५,००,०
००

1 १००
%

हेटौडा-१०

१०   रािपल  रलनङ्ग शशल्ड 
छनौट  प्रल र्ोलग ा

४,००,००० १ स्थान ४,००,००
० 

1 १००
%

हेटौडा ४

११   र्क्रिि गहना बनाउने ३,५०,००० ५ स्थान ३४५,००० ५ ९८. हेटौडा २



क्र.
स 

कार्यक्रमको नाम बार्षयक 
बजेट 

िक्ष्र् खचय भौल क 
प्रगल  

र्वत्तीर् 
प्रगल  

कार्यक्रम 
संचािन 
भएको 
स्थान 

१२ कम्प्र्टुर  ालिम १,५०,००
०

१ स्थान 
१,५०,००

०
१

१००%
हेटौडा १९

१३   सार्हत्सर् सम्मान
कार्यक्रम 

२०,५५५ १ स्थान २०,५५५ १ 
१००%

हेटौडा ४

१४  श्रिा सम्मान
कार्यक्रम

१०,००० १ स्थान १०,००० १ 
१००% हेटौडा ५

१५   दलि  जनजाल  
िशक्ष  कार्यक्रम 
बाजा खररद 

१,००,००
०

१ ७०,००० १ ७०% हेटौडा १५

१६  सास्कृल क पर्हचान 
कार्यक्रम (गरुुङ 
समदुार्को १० ४०,००० १० १३.३३% हेटौडा १०



क्र.
स 

कार्यक्रमको नाम बार्षयक 
बजेट 

िक्ष्र् खचय भौल क 
प्रगल  

र्वत्तीर् 
प्रगल  

कार्यक्रम 
संचािन 
भएको 
स्थान 

१७  खेिकुद प्रल र्ोलग ा 
(बशक्संग खेि)

७,००,००
०

१ स्थान १०,००० १ हेटौडा ४

१८ स्वरोजगार  था  
उधमलसि ा 
कार्यक्रम

३,००,००
०

१ ३,००,००
०

1 १००% हेटौडा १०

१९ दलि  वगय िशक्ष  ्
कार्यक्रम ट्याब 

खररद

१५०,००
०.

१ १,५०,००
० 

1
१००% हेटौडा १०

२० जेष्ठ नागररक 
सम्मान कार्यक्रम

३,००,००
० 

२ ३,००,००
० 

२ १००% हेटौडा १, 
र १०

२१ मूिधारमा मर्हिा ५०,००० १  ४९,१५५ 1 ९८. ३१ हेटौडा २



क्र.
स 

कार्यक्रमको नाम बार्षयक 
बजेट 

िक्ष्र् खचय भौल क 
प्रगल  

र्वत्तीर् 
प्रगल  

कार्यक्रम 
संचािन 
भएको 
स्थान 

२२ वडा प्रोिार्ि र
डकुमेन्री लनमायण

३,००,००
०.

१ २९७३८
० 

१ ९९.% हेटौडा १९ 

२३ लबिर्ािर् संचािन 
 था ब्र्बस्थापन (

६,५०,००
० 

१ १,००,००
०.

१ १५.% हेटौडा १० 

२४ एडभान्स ब्र्रु्टपाियर 
 ालिम 

१,००,००
० 

१ ९७ 
,००० 

1 ९७ % हेटौडा ५

२५ मामाघर नेपाि 
संचािन अनदुान 

२,००,००
० 

१ १९९८६
३ 

१ ९९.% हेटौडा ११ 

२६ संस्कृल  पर्हचान 
नेवारी समदुार् 

३,०० 
,००० 

१ ३०,००० १ १० % हेटौडा २

२७ अनाथ अपाङ्ग 
,असहार् अबिोकन 

३,००,००
० 

१ २६४०० 1 ८.८ % सी.जी 



क्र.
स 

कार्यक्रमको नाम बार्षयक बजेट िक्ष्र् खचय 
भौल क 
प्रगल  

र्वत्तीर् 
प्रगल  

कार्यक्रम 
संचािन 
भएको 
स्थान 

२८ मर्हिा स्वास््र्
शशलबर 

२,००,००० १ २,००,००० १ १०० % हेटौडा ३

२९ ८ ए साइड 
िुटबि 
प्रल र्ोलग ा 

४,००,००० १ १,७३,००० १ ४३.२५ 
%

हेटौडा ९

३०  र्वुा,मर्हिा 
िशक्ष  ्मखमि
को जतु्ता बनाउने 

 ालिम 

३००,००० १ ८०,००० १ २६.६६ 
%

हेटौडा ९

३१ मठ, मशन्दर १० ,००,००० १ १,५०,००० १ १५ % हेटौडा ९

भौल क प्रगल 



क्र.
स. 

कार्यक्रमको नाम बार्षयक बजेट िक्ष्र् खचय भौल क 
प्रगल 

र्वत्तीर् 
प्रगल  

कार्यक्रम 
संचािन 
भएको 
स्थान

३२ लबलबध कार्यक्रम, 
सम्मान कार्यक्रम, 
 ्र्ांक संकिन 

३,००,००० १ ४०,००० १ १३.३३ 
%

हेटौडा १६ 

३३ लबलबध कार्यक्रम 
(िाग ुऔषध सचे ना

)

२,००,००० १ २०,००० १ १० % हेटौडा १

३४ जात्रा पवय (देवी
भागव  महार्ज्ञ )

४,००,००० १ ३०,००० १ ७.५ % हेटौडा ९

३५ मर्हिा स्वास््र् स्वरं् 
सेर्वका प्रोत्ससाहन 

कार्यक्रम

५०,००० १ ५०,००० 1 १०० % हेटौडा १८ 



क्र.
स. 

कार्यक्रमको नाम बार्षयक बजेट 
िक्ष्र् खचय 

भौल क
प्रगल 

र्वत्तीर् 
प्रगल  

कार्यक्रम 
संचािन 
भएको 
स्थान

३७ जात्रा ,पबय उत्ससब 
कार्यक्रम (थारु माघी 

कार्यक्रम )

४,००,००० १ २०,००० १ ५ % हेटौडा १० 

३८  खेिकुद प्रल र्ोलग ा
(प्रथम ८ ए साइड 
िुटबि प्रल र्ोलग ा )

७,००,००० १ ३०,००० १ ४.२८ 
%

हेटौडा १० 

३९  आाँखा अस्प ाि उपकरण 
खररद कार्यक्रम

१०,००,००
० 

१ १०,००,०
०० 

१ १०० % आाँखा 
अस्प ाि 
हेटौडा १० 

४० र्ोग शशक्षा प्रबयधयन १३०,००० १ १३०,००० १ १०० % हेटौडा ७



क्र.स
. कार्यक्रमको नाम बार्षयक

बजेट 
ि
क्ष्र् खचय भौल क

प्रगल 

र्वत्तीर् 
प्रगल 

कार्यक्रम 
संचािन 
भएको 
स्थान

४१  बिृाआश्रम आशश्र  
औषधोपचार (ओहम 

विृाश्रम)

३,००,००
० 

१ ५०,००० १ १६.६६ 
%

हेटौडा २

४२ उपभोिा सचे ना
hydrofide अवस्था 

लबश्लसेण  

१५०,००० १ १६००० १ १०.६६ 
%

हेटौडा ५

४३  जेस्ठ नागररक सम्मान 
 था सहर्ोग कार्यक्रम

२,००,००
० 

१ २,००,००० १ १०० % हेटौडा १० 

४४  सरुशक्ष  ्आप्रवासन 
पररर्ोजना 

५२,००,०
०० 

१ ५२,००,००० १ १०० % हेटौडा 

४५ लबलबध कार्यक्रम
िाग  सहभालग ा

१७,००,०
०० 

१६,९०,४६२
.०० 

९९.४
%

लबलभन्न 
वडा हरुमा

र्क्रर्ा
किा
पहरु

बेलसक लसिाई  ालिम,ने तृ्सव  था के्षम ा लबकास  ालिम, कपडाको प्र्ाड बनाउने  ालिम, 
ब्र्रु्टपाियर  ालिम, लमस नेवा कार्यक्रम, कपडाकोको झोिा बनाउने  ालिम, लबर्प लबचार 
बिृत्सवकिा कार्यक्रम,जटुको झोिा बनाउने  ालिम, डि कुसन बनाउने  ालिम, आंचि 
सार्हत्सर् कार्यक्रम िगार्  अन्र्।



क. कोलभडको कारणिे र्स समाज कल्र्ाण शाखा अन् गय का 
१७ र वडा स् रका ११ गरर जम्मा २८ वटा कार्यक्रमहरु 
आ.व. २०७८/७९मा दार्र्त्सव सजृना गररएको।

दार्र्त्सव सजृना
 िय



क्र.
सं. कार्यक्रमको नाम

वार्षयक
बजेट रु 
हजारमा

ि
क्ष्र् खचय

भौल क
प्रगल 
प्रल श 
मा

र्वशत्तर् 
प्रग ी 
प्रल श 
मा 

कार्यक्रम 
संचािन भएको

स्थान

१ वन्र्जन्  ुसंरक्षण पोखरी 
लनमायण २०० १ १५०.७९

६ १०० ७७ हे.उ.न.पा १०

२ र्वश्व वा ावरण ददवसको
कार्यक्रम ४०० १ १५९.२५ ४० ३९.८१

क बिृत्सवकिा कार्यक्रम र 
वा ावरण शक्वज 

देशका र्वलभन्न 
स्थानमा

ख प्िान्टेसन च्र्ािेन्ज देशका र्वलभन्न 
स्थानमा

ग िोहरमैिा सम्बन्धी 
व्र्ानर,होलडयङ्ग बोडय लनमायण

हे.उ.न.पा १० 
,हे.उ.न.पा ५

र्वपद् प्रल कार्य, िोहरमैिा व्र्वस्थापन  था वा ावरण  िय



क्र.
सं. कार्यक्रमको नाम

वार्षयक
बजेट रु 
(०००) 
हजारमा

िक्ष्र् खचय
भौल क
प्रगल 
प्रल श 
मा

र्वशत्तर् 
प्रग ी 
प्रल श 
मा 

कार्यक्रम 
संचािन भएको

स्थान

३ वा ावरण हररर्ािी  था 
िूिबारी लनमायण ३००० आवश्र्क ा

अनसुार
१२४५

.१४ ७० ४१.५० हे.उ.न.पा 
र्वलभन्न वडा

क कंर्क्रट बेन्च खररद हे.उ.न.पा 
र्वलभन्न वडा

ख गमिा खररद हे.उ.न.पा 
र्वलभन्न वडा

ग
र्वरुवा रोपण,पानी हाल्ने
 था नसयरी,क्र्ारी, ररङ्ग

लनमायण
हे.उ.न.पा 
र्वलभन्न वडा

क्रमश:



क्र.सं
.

कार्यक्रमको
नाम

वार्षयक 
बजेट 

रु हजारमा
िक्ष्र् खचय

भौल क 
प्रगल  

प्रल श मा

लबशत्तर् 
प्रग ी 

प्रल श मा

कार्यक्रम 
संचािन 

भएको स्थान

४ ख राजन्र् रुख
कटान छटान १०० आवश्र्क

 ा अनसुार ३३ ७० ३३.७१ नगर क्षेत्रका
रुखहरु

५  िब, भत्ता, 
इन्धन १३४१७ माग 

बमोशजम ११३८० १०० ८४.८१ शाखाको
कमयचारीहरुिाई

६
र्वपद  

warehouse 
 र्ारी

४५०
आवश्र्क
 ा अनसुार ० ० ० खररद

प्रर्क्रर्ामा

७
र्वपद 

व्र्वस्थापन 
कोषिाई 
अनदुान

२५००० २५००० १०० १०० र्वलभन्न वडा
 था नगरमा

क्रमश…..



क्र.सं. कार्यक्रमको नाम वार्षयक बजेट 
रु  हजारमा िक्ष्र् खचय

भौल क 
प्रगल  

प्रल श मा
लबशत्तर् प्रग ी
प्रल श मा

कार्यक्रम 
संचािन भएको

स्थान

८
मेशशनरी 

 था  औजार सेफ्टी
सामाग्री  था अन्र्

४००
आवश्र्
क ा 
अनसुार

२९२ १०० ७३.१४
बारुण र्न्त्र
सैचािकका 
िागी िार्र 
सेफ्टी लगर्सय

९ र्वपदका िागी 
संचार १५० १ १५० १०० १०० कार्ायिर् 

प्रर्ोजन

१०  ारजालि खररद ५०० ० ० ० खररद
प्रर्क्रर्ामा

क्रमश
….



क्र.सं. कार्यक्रमको नाम
वार्षयक 
बजेट रु  
हजारमा

िक्ष्र् खचय रु
हजारमा

भौल क 
प्रगल  
प्रल श 
मा

लबशत्तर्
प्रग ी 

प्रल श मा 
कार्यक्रम संचािन 
भएको स्थान

११ िोहर छुट्याउने कार्यिाई 
डस्टर्वन र्व रण ५०० ८० ० ० ० खररद प्रर्क्रर्ामा

रहेको

१२ सरसिाई शाखािाई र्वलभन्न
उपकरण खररद ४०० १ ३६४ १०० ९१.१० हेउनपा

१३ डशम्पङ्ग साइट सधुार  था पाकय  
लनमायण ३००० १ ३५९ २० ११.९८ डशम्पङ्ग साइट वडा

नं १०

१४
संशघर् सरकारबाट हस् ान् रर  
कार्यक्रम शस य अनदुानबाट 

बार्ोग्र्ास जडान
८०० ३५ ७६४.१ १०० ९५.५१ ३,१२,१३,१४,

१६,१७,१८

क्रमश
:



क्र.सं. कार्यक्रमको 
नाम

वार्षयक बजेट 
रु (०००) 
हजारमा

िक्ष्र् खचय
भौल क 
प्रगल  

प्रल श मा
लबशत्तर् प्रग ी
प्रल श मा

कार्यक्रम 
संचािन भएको

स्थान

१५
ढि  था 

नािा लनमायण 
एवम ्ममय 

१०००० आवश्र्िा
अनसुार १३४० २० १३.४ र्वलभन्न वडा

१६
वा ावरण 
र्वकास 
कोषिाई 
अनदुान

८०० ८०० १०० १००

क्रमश
….



क्र.सं
. कार्यक्रमको नाम सम्पन्न हनु नसक्नकुो

कारण गररएका प्रर्ास

१ प्राकृल क मूहान संरक्षण  था ररचाजय वेि 
लनमायण

उपभोिा सलमल को
र्ोजना प्रल  िगाव 
नभएको

सम्झौ ा प्रर्क्रर् सम्म मात्र 
पगेुको

२ सामदुार्र्क वन समूहहरुसाँग सहकार्य 
कार्यक्रम कोलभडको कारण र्टप्पणी उठान भएको

३
आकाशे पानी संकिन, शदु्दीकरण  था 
भण्डारण लसस्टम जडान Rain Water 
Harvesting System

उपभोिा सलमल को
र्ोजना प्रल  िगाव कम
भएर

सम्झौ ा प्रर्क्रर् सम्म मात्र 
पगेुको।१५% सहभालग ा
उपभोिा बाट हनेु गरर 
ि.ई.  र्ार गररएको ।

सम्पन्न हनु नसकेका र्क्रर्ाकिापहरु



 नगरको बजार क्षेत्रमा दैलनक सडक सरसिाई  था िोहर
संकिन ।

 क्र्ारी लनमायण  था कभयस्टोनमा रंग िगाउने कार्य गररएको ।
 वडाको र्वलभन्न सडकको खाल्डो ,पोटहोि पनेु, प्र्ाशचङ्ग  था
ढिान गररएको ।

 िेदो जन्र् सेशफ्ट ट्यांकको िोहर व्र्वस्थापन गररएको ।२१
र्रप शसलु्क र ६ र्रप लनशलु्क(चैत्र मर्हनाबाट शरुु)

 नगरका बार्ढ जन्र् र्वपद सम्भार्व क्षेत्र पर्हचान गरर
१,२०,००० घ.लम नददजन्र् पदाथय उत्सखनन् गररएको ।

 ४४ वटा वेवाररसे िास स ग गररएको ।

शाखाबाट सम्पादद  
अन्र् काम



 र्वलभन्न क्रशर  था बािवुा प्रशोधन उधोगको अनगुमन गररएको ।
 वडा नं १६, १७,१८ को नदद  था खहरे अनगुमन गरर IEE गररएको
क्षेत्रमा पनु मलु्र्ांकन गररएको ।

 र्वलभन्न वडाहरुमा आवश्र्िा अनरुुप ओषलध लडसइन्िेक्टेन्ट छने ,
नािा सिाइ, सडक छेउको झार िडालन कार्य गररएको ।

 हेटौडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र लभत्रका १८ नं वडा बाहेक सम्पूणय
वडाहरुमा सडक सन्जाििे सम्भव भएका क्षेत्र लभत्र सेवाग्रार्हको
माग अनरुुप दैलनक, एक ददन लबराएर वा हप्ता मा ४ ददन, मर्हनामा
४ ददन र मर्हनामा २ ददन सशलु्क घरदैिो िोहर संकिन सेवा
साझेदार संस्था लग्रन एण्ड शक्िन लसर्ट सलभयस प्रा.लि. हेटौडा ७
मािय  सेवा सन्चािनमा रहेको ।

क्रमश
….



 बारुण र्न्त्रबाट १७३ स्थानमा आगिागी लनर्न्त्रण गररएको।
 उधोगको अनगुमन  था प्रदषुण मापन गरीएको ।
 हेटौंडा उपमहानगरपालिका वा ावरण  था प्राकृल क स्रो संरक्षण
ऐन २०७७ नगर सभाबाट पारर गररएको । हेटौंडा
उपमहानगरपालिका संशक्षप्त वा ावरणीर् अध्र्र्न  था प्रारशम्भक
वा ावरणीर् परीक्षण कार्यर्वलध, २०७८ कार्ायपालिकाबाट पारर 
गररएको ।

 िोहरमैिा व्र्वस्थापनका िागी र्वलभन्न संघ, संस्था, कार्यिर्िाई माग
अनसुार डस्टलबन र्व रण गररएको ।

क्रमश….



बसपाकय टलमयनि भवनको संशक्षप्त वा ावरणीर् अध्र्र्न
गररएको ।

वडा नं ४ मा बहउुदे्दश्र् व्र्ापाररक भवनको प्रारशम्भक
वा ावरणीर् परीक्षण गररएको ।

आवश्र्क ा र मागका आधारमा र्स कार्ायिर्का
सवारी साधन  था उपकरण प्रर्ोग गरी ढि सर
सिाई,ग्रवेलिङ,सडक स् ररकरण,िेदो जन्र् िोहर
व्र्वस्थापन,डशम्पङ साइट व्र्वस्थापन,लबरुवामा पानी
हाल्ने,रुख कटान जस् ा काम गरीएको ।

क्रमश….



क. घटना द ाय र्क ाब लडशजटाईजेशन खररद/ठेक्का प्रकृर्ा अगाडी  
बढाइएकोमा कोलभडको कारण सम्पन्न हनु नसकेकोिे दार्र्त्सव 
सजृना गररएको

ख. घटना द ाय शशर्वरको िालग आबस्र्क जनशशि व्र्बस्थापन भए 
पलन कोलभड -१९ को  कारण गररएको लनषधेाज्ञािे गदाय हनु 
नसकेको।

ग. लबलभन्न संघ संस्था मािय   गररने िशक्ष  वगयका कार्यक्रमहरु 
कोलभडको कारण समर्मै सम्झौ ा भई सम्पन्न हनु नसकेको।

घ. वडा स् रमा संचािन हनुे शाखा महाशाखा संग सम्बशन्ध  
कार्यक्रमहरुमा आवश्र्क समन्वर्को कमी।

ङ. केर्ह वडाहरुमा स्वास््र् संस्था भवन एवं औषधी भण्डार कक्षको 
कलम।

च. शहरी स्वास््र् केन्रको संगठन संरचना एर्कन हनु नसकेको।
छ. स्वास््र् संस्थाहरुिे सूचना प्रलबलधको अलधक म प्रर्ोग गनय 

नसक्न।ु

कार्यक्रम संचािनमा आईपरेको समस्र्ा



हेटौंडा उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्

सामान्र् प्रसाशान महाशाखा
बार्षयक समीक्षा

आ.व. २०७७/७८



महाशाखाबाट हनेु मखु्र् कार्यहरु

• आन् ररक प्रसाशान 
• सशुासन व्र्वस्थापन 
• सम्पशत्त व्र्वस्थापन 
• राजस्व प्रसाशान 
•



b/aGbL / kbk"lt{sf] ljj/0f 

qm= ;= :jLs[t kb ;+Vof

kbk"lt{ -@)&* ;fn cfiff9 d;fGtsf] l:ytL_

l/Qm kb s}lkmot

;+3Lo 

;/sf/af6 

;dfof]hg tyf

sfdsfhsf] 

nflu

;fljs

:yfgLo

lgsfodf

sfo{/t

cfGtl/

s 

kbk"lt{ 

-s/f/_

hDdf

kbk"lt{

1 k|d'v k|zf;sLo clws[t 1 1 0 0 1 0

2
dxfzfvf k|d'v clws[t:t/ 

gjf}÷bzf}+
8 2 1 0 3 5

3 clws[t:t/ cf7f}+ 22 2 7 0 9 13

4 clws[t:t/ ;ftf}++ 9 6 1 0 7 2

5 clws[t:t/ छैठौं 52 23 10 5 38 14

6 ;xfos:t/ kfrf}+ 146 17 39 7 65 81

7 ;xfos:t/ rf}yf] 133 25 14 16 45 88

8 ;xfos:t/ t];|f] 15 0 6 0 6 9



>]0fL ljlxg tkm{

1 8«fOe/ 23 0 6 7 13 10

2 ;kmfO sd{rf/L 50 0 18 0 18 32

3 sfof{no ;xof]uL 66 2 22 13 37 29

4
jf?0foGq tyf 

gu/k|x/L
25 0 3 14 17 8

hDdf 550 78 127 62 259 291



;fdfGo k|zf;g dxfzfvfsf] k|ult

!_ gu/ ;ef M :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ adf]lhd kf}if / c;f/ 

dlxgfdf u/L b'O{ j6f ;DkGg . gjf}+ gu/ ;ef c;f/ !) ut] z'ef/De u/L 

cfly{s P]g, @)&*, ljlgof]hg P]g, @)&* , ljleGg dxTjk"0f{ gLlt, lgod / 

of]hgf tyf sfo{qmdx? :jLs[t ub}{ c;f/ !% ut] ;DkGg . sf]le8 !( df

of]ubfg k'¥ofpg' x'g] sd{rf/L, ;+:yf / ;+rf/sdL{x?nfO{ ;Ddflgt . 

@_ sd{rf/L a}7sM dxfzfvf, zfvfsf sd{rf/L, j8f ;lrj, ;fdflhs ;'/Iff, 

k+lhs/0fdf sfo{/t sd{rf/Lx? aLr sfo{x?df k|efjsf/Ltf Nofpg / kl/0ffdd'lv 

agfpg ;dGjo a}7s, 5nkmn tyf cGt/lqmof .  

#_ dxfzfvf, zfvf, j8f sfof{no cGt/ut sfo{/t sd{rf/Lx?nfO{ plrt sfo{ 

jftfj/0fsf] nflu tflnd, pks/0f tyf cf}hf/x?sf ;fy} plrt nlhl:6s 

;xof]usf] Joj:yf . 



$_ pkdxfgu/kflnsfsf] dxfzfvf, zfvf, j8f sfof{no / zx/L :jf:Yo

s]Gb|x?df dfu cg';f/sf k|zf;lgs, O{lGhlgo/, ;j O{lGhlgo/, :jf:Yo

sdL{, j8f ;lrj, sfof{no ;xof]lu sd{rf/Lx?sf] ;?jf tyf kbk"lt{ u/L 

plrt Joj:yfkg . 

%_ sd{rf/Lx?sf] ;?jf Pj+ cjsf;df ;Ddfghgs ljbfO{sf] Joj:yf

^_ 5gf}6 tyf l;kmfl/; ;ldltn] ;+l3o, k|b]z / pkdxfgu/kflnsfsf] 

cfjZostf / vf+rf] cg';f/sf ljleGg ljifo If]qsf sd{rf/Lx? s/f/df

egf{ k|lqmof cl3 a9fO{ ;+l3o, k|b]z / pkdxfgu/kflnsfsf] sfd

sfo{jflxdf k|efjsf/Ltf / ;xhtf Nofpg ;xof]u k'u]sf] .  

&_ cg'udgM j8f sfof{nox? / :jf:Yo s]Gb|x?sf] cg'udg u/L ;]jf

k|jfxsf] cj:yf, /fhZj c;'ln / :jf:Yo s]Gb|sf lj/fdL / cf}iflw ljt/0f 

;DaGwL hfgsf/L

*_ ;dGjo÷;xlhs/0fM  ;+3Lo sfof{no, k|fb]lzs dGqfno / sfof{nosf

;fy} ljifout sfof{nox?;+u ;dGjo, ;xlhs/0f Pj+ cGt/lqmof



ljleGg ;ldltx?sf] gfd / ;ldltx?sf] a}7s

qm=;++= ;ldltsf] gfd a}7s ;+Vof

! ;fdflhs ljsf; ;ldlt 19

@ ;+:yfut ljsf; tyf ;]jf k|jfx ;ldlt 4

# k"jf{wf/ ljsf; ;ldlt –

$ jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt –

% cfly{s ljsf; ;ldlt 18

^ ah]6 tyf sfo{qmd th'{df ;ldlt 2

& >f]t cg'dfg tyf ah]6 l;df lgwf{/0f ;ldlt 2

* ljlQo Joj:yfkg tyf ;'zf;g ;ldlt 2

( gu/ sfo{kflnsf 19

!) /fhZj k/fdz{ ;ldlt 11

!! of]hgf cg'udg tyf km/kmf/s ;ldlt 44

ljleGg ;ldltx?sf] gfd / ;ldltx?sf] a}7s



qm=;++= ;ldltsf] gfd a}7s ;+Vof

!@ gu/ lzIff ;ldlt 11

!# sfg'g d:of}bf ;ldlt 34

!$ ljwfog ;ldlt 6

!% Goflos ;ldlt 41

!^ 5gf}6 tyf l;kmfl/; ;ldlt 44

!& af6f] ;fj{hlgs, cg'udg tyf l;kmfl/; ;ldlt 6

!* af]nkq d"Nof+sg ;ldlt 65

!( gu/ e"pkof]u kl/ifb\ 4

@) :yfgLo e"pkof]u sfof{Gjog ;ldlt 4

@! gu/ ljsf; ;ldlt 5



आ.व.२०७७।७८ मा र्स उपमहानगरपालिकाबाट 
पारर  भएका ऐन लनर्महरुिः

• ऐनिः ६ वटा
• कार्यर्वलधिः ९ वटा
• लनदेशशकािः ६ वटा
• मापदण्डिः ४ वटा
• जम्मािः २५ वटा



न्र्ार्र्क सलमल को आ.व.२०७७/७८ को 
र्ववरणिः

• जम्मा द ाय मदु्दािः १७६ थान
• अशघल्िो आ.व. को बााँकीिः १८ थान
• जम्मा मदु्दािः १९४ थान
• लमिापत्रिः ९० थान
• सम्बशन्ध  स्थानीर्  ह जान सनुाईएकोिः १ थान
• अदाि  सनुाईएकोिः ५ थान
• मदु्दा र्ि ायिः  २ थान
• िैसिािः ५
• र्वपक्षी उपशस्थ  नभएकोिः १
• मेिलमिाप हनु नसकेकोिः २७ थान
• प्रर्क्रर्ामा रहेकोिः ६३ थान



लस.नं
.

राजस्व
संके आम्दानी शीषयक अनमुान

ग  मर्हना 
सम्मको 
आम्दानी

र्स 
मर्हनाको 
आम्दानी

र्स मर्हना 
सम्मको 
आम्दानी
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x]6f}+8f pkdxfgu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

x]6f}+8f, dsjfgk'/

afudtL k|b]z, g]kfn

lzIff ljsf; dxfzfvf

k|ult k|ltj]bg @)&&÷)&*

k|:t'tstf{M u+ufw/ l/dfn–pk;lrj -lzIff_



प्रगल प्रल वेदनको उदे्दश्र्
• lzIff ljsf; dxfzfvf tyf lzIff tyf v]ns'b zfvfaf6

jif{e/Ldf u/]sf sfo{x?nfO{ lnlka4 u/L /fVg .

• ljleGg ;"rsx?df pkdxfgu/kflnsfsf] lzIff sxfF / s'g

cj:yfdf 5 hfgsf/L lbg .

• sfo{qmd sfof{Gjogdf cfOk/]sf ;d:of, r'gf}tLx?nfO{ lnlka4

u/L To;af6 kf7 l;sL csf]{ cfly{s jif{df ;xh ?kdf

sfo{;Dkfbg ug{ .

• sfo{qmd sfof{Gjogdf ckgfOPsf /fd|f / ;kmn cEof;x?nfO{

lnlka4 u/L To;nfO{ csf]{ jif{ klg pkof]u ug{ .

• sfo{s|d sfof{Gjogsf s|ddf cfOk/]sf ;d:of tyf r'gf}ltx?sf

jf/]df ;/f]sf/jfnfx?nfO{ hfgsf/L lbg .



प्रल वेदन लनमायण प्रर्क्रर्ा
• pkdxfgu/kflnsfsf ljBfnox?df ;dGjo u/L cfjZos

ljifoj:t' ;+sng .

• dxfzfvfdf /x]sf  clen]v, k|ltj]bg / ;|]:tfsf] cWoog u/L 

cfjZos ljj/0f ;+sng .

• ljBfno cg'udg lg/LIf0f cg'udgsf s|ddf l6kf]6 ul/Psf

;d:of tyf c;n cEof;x?sf] cWoog / lnlkj4 .

• cfly{s k|zf;g zfvfjf6 lnOPsf] lgsf;fx?sf] ljj/0f . 



k|ltj]bg tof/Lsf qmddf k|of]udf NofOPsf

b:tfj]hx¿ 

-cfwf/x¿_M ्र्ाङ्क वा सूचनाका स्रो हरू
• र्वद्यािर्िे भरेका एकीकृ शैशक्षक व्र्वस्थापन
सूचना प्रणािी

• उपमहानगरपालिका शशक्षा र्वकास महाशाखावाट
भएका अनगुमन लनरीक्षण प्रल वेदनहरु

• ljleGg ljBfnosf ljBfno ;'wf/ of]hgf Pjd\

;fdflhs k/LIf0f k|ltj]bgx?,

• cfly{s k|zf;g zfvfjf6 lgsf;f ePsf

ljj/0fx? .



आधारभ ू 
र्वद्यािर्

कक्षा १ देशख
५

आधारभ ू 
र्वद्यािर्

कक्षा ६ देशख
८

माध्र्लमक 
र्वद्यािर्

कक्षा ९ देशख
१०

माध्र्लमक 
र्वद्यािर्

कक्षा ११ देशख 
१२

छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र जम्मा

5065 5434 3622 3479 2657 2616 1708 1360
2594
1

10499 7101 5273 30698 25941

विद्यार्थी वििरण २०७८ 

सामुदाविक विद्यालि तर्फ



आधारभूत
विद्यालय

कक्षा १ देखि ५

आधारभूत
विद्यालय

कक्षा ६ देखि ८

माध्यममक 
विद्यालय

कक्षा ९ देखि
१०

माध्यममक
विद्यालय

कक्षा ११ देखि
१२

जम्मा 

9406 4685 2603 67 १६७61

विद्यार्थी वििरण २०७८ (संस्र्थागत विद्यालि तर्फ )



ljBfnosf] gfd sfo{qmdsf] gfd /sd hDdf /sd 

>L afnHof]tL dfWolds

ljBfno

ICT sf] k|of]u, sDKo'6/ 

sg]lS6le6L tyf KITS vl/b 

cg'bfg ljsf; sfo{qmd

k|lt 

ljBfno  ? 

^,%),))) 

dfq

? 

!(,%),)))

>L c/lgsf] df=lj ICT sf] k|of]u, sDKo'6/ 

sg]lS6le6L tyf KITS vl/b 

cg'bfg ljsf; sfo{qmd

>L afnhfu[tL o'jf jif{ 

df=lj

ICT sf] k|of]u, sDKo'6/ 

sg]lS6le6L tyf KITS vl/b 

cg'bfg ljsf; sfo{qmd

ICT sf] k|of]u, sDKo'6/ sg]lS6le6L tyf KITS 

vl/b cg'bfg ljsf; sfo{qmd k|fKt u/]sf 

ljBfnosf] ljj/0f



ljBfnosf] gfd sfo{qmdsf] gfd /sd hDdf /sd

>L ljZjHof]tL cfwf/e"t

ljBfno

KITS vl/b cg'bfg ljsf; 

sfo{qmd

k|lt ljBfno

? %),))) 

dfq

? @,)),)))

>L hghfu[tL df=ljBfno KITS vl/b cg'bfg ljsf; 

sfo{qmd

>L rGb|f]bo cfwf/e"t 

ljBfno,

KITS vl/b cg'bfg ljsf; 

sfo{qmd

>L lqe'jg df=lj lq;'n] KITS vl/b cg'bfg ljsf; 

sfo{qmd

KITS vl/b cg'bfg ljsf; sfo{qmd



ljBfnosf] gfd sfo{qmdsf] gfd /sd 

hDdf 

/sd 

>L lqe'jg gd"gf

df=lj gjnk'/

lj1fg k|of]uzfnf

Joj:yfkg cg'bfg

k|lt

ljBfno

? 

^,%),))

) 

dfq

? 

!(,%),))

)

>L uf]/Ifgfy df=lj lj1fg k|of]uzfnf 

Joj:yfkg cg'bfg

>L Hof]tL dfWolds 

ljBfno

lj1fg k|of]uzfnf

Joj:yfkg cg'bfg

lj1fg k|of]uzfnf Joj:yfkg cg'bfg



ljBfnosf] gfd sfo{qmdsf] gfd /sd hDdf /sd 

>L a'å dfWolds

ljBfno

k':tsfno :yfkgf tyf

Joj:yfkg

k|lt ljBfno

? ^,%),))) 

dfq

? 

@^,)),)))

>L afnaf]w df=lj k':tsfno :yfkgf tyf 

Joj:yfkg

>L e[s'6L df=lj k':tsfno :yfkgf tyf 

Joj:yfkg

>L afn pHHjn df=lj k':tsfno :yfkgf tyf

Joj:yfkg

k':tsfno :yfkgf tyf Joj:yfkg cg'bfg



/fi6«klt z}lIfs ;'wf/ sfo{qmd ljj/0f 

l;=

g+=

ljBfnosf] gfd ठेगािा ;~rflnt sIff /sd ? 

1
>L c/lgsf] df=lj

g]jf/kfgL

x]6f}+8f !( !—!) 650,000.00 

2 >L lgd{n df=lj al:tk'/ x]6f}+8f !( !—!@ 650,000.00 

3 >L afnaf]w df=lj e'ne'n] x]6f}+8f !^ !—!@ 650,000.00 

4 >L s[i0f k|f=lj= x]6f}+8f ^ !—% 650,000.00 

5 >L cd/ df=lj= x]6f}+8f !) !—!) 650,000.00 

6 >L e'6gb]jL df=lj= x]6f}+8f $ !—!@ 2,479,923.00 

7 e[s'6L dfWolds lj= x]6f}+8f !% !—!) 1,276,335.00 

/fi6«klt z}lIfs ;'wf/ sfo{qmd k|fKt u/]sf 

ljBfnosf] ljj/0f 
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१ सशक्षा ससमनतको बैठक संचालि २५०००० ११३०६० ४५.२२ १३६९४०
२ दरबन्द्दी समलाि कार्ा बैठक संचालि १००००० ९०,९०५ ९०.९१ ९,०९५
३ कक्षा ८ र तलब निकासाको सफ्टवर्र निमााण ३००००० ३००००० १००. ०
४ महेश सन्द्र्ास आश्रम देवघाट सहर्ोग ४००००० ४००००० १००. ०

५
महामारी रोग र कोसभड १९ सम्बन्न्द्ध कार्ाक्रम 
संचालि ४००००० ४००००० १००. ०

६ छात्राहरुका लागग सेल्ि डडिेन्द्स तासलम संचालाि २५०००० ० ० २५००००
७ प्र.अ. बैठक संचालि खचा २५०००० ४९,२१० १९.६८ २००७९०

८
षव.व्र्ा.स. र असभभावक संघका पदागधकारीहरुसंग 
अन्द्तरक्रक्रर्ा संचालि १५०००० ६७,८०० ४५.२ ८२,२००
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११
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१२
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१३
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१४ भिाा असभर्ाि २०७८ संचालि १००००० ० ० १०००००
१५ शैक्षक्षक क्र्ालेण्डर निमााण १००००० ० ० १०००००
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१७ स्थािीर् पाठ्र्क्रम निमााण २००००० २००००० १००. ०

१८
िेपाली अगें्रजी गणणत षवज्ञाि र सामान्जक 
षविर्को षविर्गत तासलम संचालि ३००००० ३००००० १००. ०
कक्षा ५ सम्म संचासलत बबद्र्ालर्हरुलाई शैक्षक्षक 

० ० ० ०

आन् ररक स्रो वाट र्वलनर्ोशज  बजेट र खचयको 
र्ववरण 
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२०
कक्षा ६ देशख ८ सम्म संचालि  
र्वद्यािर्िाई कम्प्र्टुर र इन्टरनेट ४००००० ३९०९०० ९७.७३ ९,१००

२१

सम्पूणय र्वद्यािर्का र्वद्यािर् बािर्वकास 
सहर्ोगी कार्यक ायहरुिाई प्रोत्ससहान भत्ता 
र्व रण १४४०००० १४४०००० १००. ०

२२ शैशक्षक संस्था सहार् ा -थप कार्यक्रम खचय ५०००००० १६९६५०६ ३३.९३ ३३०३४९४
२३ कक्षा ८ को अशन् म पररक्षा संचािन ५००००० ५००००० १००. ०
२४ सम ा स्कुि व्र्वस्थापन सहर्ोग ७००००० २८०००० ४०. ४२००००
२५ अनगुमन  था भ्रमण खचय १५०००० ९३,२०० ६२.१३ ५६,८००
२६ गशण  र्वज्ञान शैशक्षक प्रदशयनी १००००० ० ० १०००००
२७ दरबन्दी लमिान कार्य बैठक संचािन १००००० ३६,००० ३६. ६४,०००

२८
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३०
र्वद्यािर् शशक्षक र र्वद्याथीहरुिाई परुस्कृ  
गने १५०००० ० ० १५००००

३१
र्वकट के्षत्रमा संचालि  र्वद्यािर्का छात्र 
छात्रा को िालग पोशाक र सामग्री र्व रण ४००००० २६,१६५ ६.५४ ३७३८३५

३२  ामाङ भाषा कक्षा संचािनका िालग २५०००० ० ० २५००००
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आन् ररक स्रो वाट र्वलनर्ोशज  बजेट र खचयको 
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३५
शैशक्षक संस्था सहार् ा (नगर स् रीर् ) 

२०००००० ५०९६०४ २५.४८ १४९०३९६

३६

दगुयम क्षेत्रमा संचालि  र्वद्यािर्हरुमा 
शशक्षकहरुका िालग प्रोत्ससाहन भत्ता र्व रण 

५०४००० ४९८००० ९८.८१ ६,०००

३७
र्वद्यािर्हरुमा र्रुोगाडय जडान 

७५०००० ७०९९९९.९८ ९४.६७ ४०,०००.०२

३८
बैकशल्पक शशक्षण शशकाई कार्यक्रम 

७००००० ६९७२२८.०८ ९९.६ २,७७१.९२

३९
नमनुा बािर्वकास कार्यक्रम सहर्ोग 

अनदुान ६००००० 600000 100 0

४०
बाि प्रल भा पर्हचान कार्यक्रम 

३००००० २८०००० ९३.३३ २०,०००

कुि जम्मा १९८९४००० ११७२१७५४ ५९ ८१७२२४६
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प्रदेश सरकारबाट हस् ान् रर  कार्यक्रम

1

६.२.२.३७
५

प्रारशम्भक वािर्वकास कक्षाका 
शशक्षकहरुिाई प्रोत्ससाहन खचय 

१२३५००० ११२०००० ९०.६९ ११५०००

2

६.२.२.३७
४

माध्र्ालमक  हमा शनु्र् दरबन्दी 
भएका सामदुार्र्क मा.लब. मा
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िालग शशक्षण सहर्ोग अनदुान 

४६८००० २१९५३९ ४६.९१ २४८४६१

कुि जम्मा १७०३००० १३३९५३९ ६९ ३६३४६१

प्रदेश सरकारबाट हस् ान् रर 
कार्यक्रम
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संघीर् सरकारबाट हस् ान् रर  कार्यक्रम (शस य अनदुान)

२.७.२५.६२

कोलभड-१९ का कारण उत्सपन्न पररशस्थल मा 
लसकाई सहजीकरणका िालग शैशक्षक 
कार्यक्रम १०१९३०००

५१००७५
० ५०.०४ ५०९२२५०
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sfo{ ljj/0f k|ult s}lkmo

t

ljBfno

Joj:yfkg

;ldlt u7g

lzIff P]g @)@* / lzIff

lgodfjnL @)%( adf]lhd ( 

;b:oLo ;ldlt u7g x'g] . 

;ldltn] ljBfno ;~rfng

/]vb]v / Joj:yfkg sfo{ 

ug]{ .   

lg/Gt/ 

eO/x]sf]df

sf]le8sf 

sf/0f 

cleefjs e]nf

u/fpg

g;lsPsf] 

सशक्षा महाशाखावाट भएको कार्ाहरु 



• ;fd'bflos÷;+:yfut ljBfno, afnljsf; s]Gb| tyf

;fd'bflos l;sfO{ s]Gb|, k/Dk/fut wfld{s ljBfno,

v'nf ljBfnosf] cg'udg, ;'k/Lj]If0f / To;sf]

k|ltj]bg tof/ ul/Psf],

• gu/ lzIff ;ldlt, lzIff ;+u ;DalGwt ljleGg

pk;ldltx? lzIff ;ldltjf6 u7g ePsf ;ldlt

nufot lzIff ;DalGw ;ldltx?nfO{ a}7ssf] nflu

kqfrf/ tyf lg0f{osf] sfof{Gjog ul/Psf],

• ljBfno Joj:yfkg ;ldlt u7g tyf Joj:yfkg

;DalGw sfo{ lg/Gt/ ul/Psf],

शशक्षा र्वकास महाशाखावाट सम्पादन भएका प्रशासलनक
 था प्रार्वलधक कार्यहरु 



• cltl/Qm z}lIfs lqmofsnfk ;~rfng, ljBfnodf ;~rfng

x'g] ljleGg k/LIffx?sf] cg'udg tyf ;'k/Lj]If0f ul/Psf], 

• /fxt÷c:yfoL s/f/ lzIfs lj1fkgsf nflu l;kmfl/; lbg], 

afn ljsf; ;xhstf{, ljBfno sd{rf/Lsf] lj1fkgsf nflu

cg'dlt lbg], k/LIff ;~rfng ug]{, u/fpg] 

• ljBfnodf lnOg] lzIfs 5gf}6 k/LIffsf] nflu lj1x?sf] ;"lr

lgdf{0f ul/Psf], 

शशक्षा र्वकास महाशाखावाट सम्पादन हनेु प्रशासलनक 
कार्यहरु 



• k|=c÷lzIfs, sd{rf/L a}7s ;DalGw sfo{ ug{] tyf z}lIfs

tYofÍ ;+sng tyf ljZn]if0f ug]{ ul/Psf], 

• :yfgLo kf7\oqmd lgdf{0f eP/ k|jf]lws/0fsf] tof/L ePsf], 

• lzIfsx?sf] sIff cjnf]sg, gd"gf kf7 k|bz{g tyf ;"emfj

;DalGw sfo{ ul/Psf], 

• lzIfs tyf sd{rf/Lsf] xflh/L hfFr ug]{ / ljgf ;"rgf

cg'kl:yt ePsf] kfOPdf xflh/L k'l:tsfdf uon hgfO{ 

ljBfno Joj:yfkg ;ldltnfO{ hfgsf/L ul/Psf],

• lzIfssf] labf k|dfl0ft ug]{, sfo{ ;Dkfbg d"NofÍg u/L 

clen]v /fVg] ;?jf l;kmf/L; ug]{, 

शशक्षा र्वकास महाशाखावाट सम्पादन हनेु प्रशासलनक 
कार्यहरु 



• lzIff ;DalGw cfjZos gLlt, sfg'g / of]hgf -P]g, lgod, 

sfo{ljwL, lgb]{lzsf_ sf] d:of}bf tof/ u/L ljw]os ;ldltdf

k]z ug]{ ul/Psf],

• ljBfnonfO{ lbOg] cg'bfg tyf ;f]sf] ah]6 Joj:yfkg, 

ljBfnosf] cfo÷Joosf] n]vf cg'zf;g sfod, cg'udg tyf

lgodg ul/Psf], 

• ljBfnosf] sIff, ljifo yk ug{sf nflu lgj]bg k]z u/]sf 

ljBfnosf] cg'udg u/L lzIff ;ldltdf lg0f{o u/fO{ cg'dlt

k|bfg ul/Psf], 

शशक्षा र्वकास महाशाखावाट सम्पादन हनेु प्रशासलनक 
कार्यहरु 



• ;fd"bflos ljBfnosf] lzIfs tyf sd{rf/Lsf] kb:yfkgf, 

;?jf tyf a9'jf ;DalGw sfo{ ul/Psf], 

• lzIfs tyf sd{rf/Lsf] :jLs[t b/aGbL cg';f/ tnjL

k|ltj]bg kf/Lt u/fO{ tnj eQf lgsf;fsf] nflu l;kmf/L; 

ul/Psf], 

• cfwf/e"t txsf] k/LIff ;~rfng cg'udg tyf Joj:yfkg

ug]{ u/fpg], 

• u|]8 n]h/ tyf u|]8lz6 k|dfl0ft u/L ljt/0f ug]{, ljBfyL{ 

l;sfO{ pknlAw k/LIf0f / Joj:yfkg ug]{ ul/Psf], 

• ljBfnosf] clGtd n]vf k/LIf0f ug{ ljBfnosf] l;kmfl/; 

शशक्षा र्वकास महाशाखावाट सम्पादन हनेु 
प्रशासलनक कार्यहरु 



उपिब्धीहरू 
• उपमहानगरपालिकाशस्थ संचालि र्वद्यािर्हरूवाटै र्वषर् र्वज्ञको छनौट गरी

स्थानीर् पाठ्यक्रमको लनमायण कार्य सम्पन्न भएको
• शशक्षा र्वकास  था समन्वर् इकाइको आर्ोजनामा एर्ककृ पाठ्यक्रमको

प्रवोलधकरण समपन्न भएको । र्सबाट एर्ककृ पाठ्यक्रमको कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग
पगु्ने अपेक्षा गररएको छ ।

• नगरपालिकाका सवै र्वद्यािर्का सवै शशक्षकका आधारभ ू र माध्र्लमक  हको
र्वषर्ग र आइलसर्ट  ालिम सञ्चािन गररएको र त्सर्सबाट अनिाईन भच ुयअि कक्षा
सञ्चािनका िालग सञ्चािनमा सहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ ।

• लनल ग बेरुजु िछयर्ौटिाइ पर्हिो प्राथलमक ा ददइ कार्य गररएको छ ।
• शशक्षा सलमल र अन्र् सलमल हरुको लनर्लम बैठक बलस लनल ग संस्थाग लनणयर्का

आधारमा कार्यक्रम सञ्चािन गररएको छ ।
• सवै र्वद्यािर्हरुमा नर्ााँ र्वद्यािर् ब्र्वस्थापन सलमल गठन गरर नर्ााँ शैशक्षक

व्र्वस्थापन मा सहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ ।



चनुौल हरू

• स्रो साधनग न्रू्न ा रहनु ।
• कोलभड १९ का कारणबाट प्रत्सर्क्ष रूपमा
र्वद्यािर् संचािन गनय नसर्कन,ु वैकशल्पक प्रणािी
प्रभावकारी नहनु ु ।

• शशक्षा सरोकारवािाहरुका िालग क्षम ा र्वकासका
िालग बजेट अभावका कारणबाट  ालिम
संचािनमा कठीनाइ हनु ु ।

• स्थानीर्  हको शैशक्षक अलधकारका र्वषर्मा
नील ग एवम् कानूनी अस्पि ा हनु ु ।



मखु्र् समस्र्ा  था चनुौ ी 
• कोलभड १९ का कारण र्वद्यािर्हरु सञ्चािनमा नआउदा समर्मा नै
 ्र्ाङ्क संकिनमा कदठनाई भै  ोर्कएको समर्मै कार्य सम्पादन गनय
कठीनाइ ।

• शशक्षा र्वुा  था खेिकुद शाखा को िेखा हेने छुटै्ट दरबन्दी नहुाँदा
परुानो बेरुजु िरिारक गनय समस्र्ा रहेको ।

• कुनै शशषयकमा शस य अनदुानमा बर्ढ बजेट आउने कुनैमा नपगु भै
समर्मा नै कार्य सम्पादन गनय समस्र्ा रहेको ।

• स्थानीर्  हका िालग र्ोजना  जुयमा प्रल वेदन  र्ारी िगार् का
कार्यका िालग प्रार्वलधक सहर्ोग  था क्षम ा र्वकास  ालिमका िालग
अवसर नभएको ।

• सवै लनकासाहरु र्वद्यािर्  हमा जाने  र खचय गने नम्सय बारे
र्वद्यािर्का सरोकारवािहरुका िालग क्षम ा र्वकासका कार्यक्रममा



चनुौल  सामनाका िालग भएका प्रर्ासहरू
• शशक्षा सलमल र अन्र् सलमल हरुको लनर्लम बैठक
बलस लनल ग संस्थाग लनणयर्का आधारमा कार्यक्रम
सञ्चािन गररएको छ ।

• दरवन्दी लमिान उपसलमल को सझुाव अनसुार दरबन्दी
लमिान  था शशक्षक व्र्वस्थापन कार्यिाई लनरन् र ा
ददईएको छ ।

• वैकशल्पक प्रणािीबाट र्वद्यािर् संचािन सम्बन्धमा
समन्वर् गररएको ।

• शशक्षा र्वकास  था समन्वर् इकाइ र अन्र् लनकार्
साँग समन्वर् वैठक गने गररएको ।

• सवै र्वद्यािर्मा ईन्टरनेट जडानका िालग इन्टरनेट
सेवा प्रदार्क संस्थासंग सम्झौ ा भएको र आधलुनक
सूचना प्रर्वलधको अलधक म प्रर्ोगमा जोड ददइएको ।



सधुारका सम्भार्व उपार्हरु

• समर्मा नै सवै शशषयकको बजेट लनकासा हनेु 
व्र्वस्था हनु ुपने । 

• र्वद्यािर्मा लनर्लम  अनगुमन सपुरीवेक्षण गनुयपने 
• समर् समर्मा  ालिम कार्यशािा र क्षम ा 
र्वकासका अवसरहरु प्रदान गनुयपने



हेटौंडा उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्

र्ोजना, बजेट, सूचना  था  ्र्ाङ्क महाशाखा
बार्षयक समीक्षा

आ.व. २०७७/७८



सशुासन 
 िय िः
 उपमहानगरपालिकाको सेवा प्रबाहिाई व्र्बशस्थ गनय एवम् काननु बमोशजम स्थानीर्  हिाई

प्राप्त शजम्मेवारी र अलधकार प्रभावकारी रूपमा कार्ायन्वर्न गनय ग आ.व. मा ऐन ६, कार्यर्वलध
९, लनदेशशका ६ र मापदण्ड ४ स्वीकृ भई सकेकोिे र्स आ.व.मा राजपत्रमा प्रकाशनमा
ल्र्ाइनेछ।

सेवा प्रवाह  िय
र्ववरण

नागरी
क ा

नागरीक ा
प्रल लिर्प

जग्गा 
नामसारी

ना ा 
प्रमाशण 

घरबाटो 
प्रमाशण 

चारर्क
ल्िा 

प्रमाशण 
र्वध ु 
लमटर

ना ा 
कार्म

धारा 
जडान अन्र् जम्मा

जम्मा ४०६० ३७१२ १८५४ ११८३ ९४१८ १००५० १८३१ ८३४ ११७४ ४०६२
५

७४७४
१



आ.व.२०७७।७८ मा र्स उपमहानगरपालिकाबाट 
पारर  भएका ऐन लनर्महरुिः

• ऐनिः ६ वटा
• कार्यर्वलधिः ९ वटा
• लनदेशशकािः ६ वटा
• मापदण्डिः ४ वटा
• जम्मािः २५ वटा



१. सशुासन र सेवा प्रवाहमा सहज ा ल्र्ाउन चािु आ.ब.को र्स अवलधमा
उपमहानगरपालिका कार्ायिर् र वडा कार्ायिर्हरु र्वच ६५ र्क.लम. अशप्टकि
िाईबर सर्ह वडा नेटवर्कय ङ्ग कार्यक्रम सम्पन्न भई संचािन भैसकेको छ।
२.कार्ायिर्को गल र्वलध, सेवा प्रवाहको जानकारी एवम् सावयजलनक सूचना प्रवाह
गनय कार्ायिर्िे संचािन गरेको वेभसाईट, िेसबकु पेज  था अन्र् सामाशजक
संजािहरु लनर्लम अपडेट भैरहेको छ।
३.उपमहानगरपालिकाको राजश्व संकिनिाई समर् सापेक्ष प्रर्वलधमैत्री बनाउन
मोबाईि एप्स प्रर्ोग गरी घर बाट नै कर ल ने व्र्बस्थाको िालग आवश्र्क
सफ्टवेर्र जडान गररएको र सेवा संचािनको अबस्थामा पगेुको छ।
४.उपमहानगरपालिकाका कमयचारी र सामदुार्र्क लबद्यािर्का शशक्षक  था
कमयचारीहरुको बैर्शिक लबबरण राख्ने एवम् लबद्यािर्को चौमालसक  था मालसक
 िब लनकासाको िालग सफ्टवेर्र  र्ार भई कार्ायन्वर्नको चरणमा रहेको छ।

सूचना प्रर्वलध



५. अपाङ्ग ा भएका ब्र्शिहरुको रंलगन पररचर् पत्र साथै सामाशजक सरुक्षा िाभग्राहीहरुको
रंलगन पररचर् पत्र र्प्रन्ट गने सफ्टवेर्र  र्ार भई कार्ायन्वर्नको चरणमा रहेको छ।
६. उपमहानगरपालिका लभत्र रहेका सबै सामदुार्र्क लबद्यािर्हरुको लबलभन्न गल र्वलध र
लबबरण समेर्टने एर्ककृ सूचना प्रणािी सर्ह को लबद्यािर्हरुको वेभसाईट लनमायण हनेु क्रममा
रहेको छ।
७. कार्ायिर्को गल र्वलध एवम् सावयजलनक सूचना प्रवाहमा रेलडर्ो,पत्रपलत्रका, अनिाईन मािय  
लनर्लम सूचना प्रकाशन  था प्रशारण भैरहेको छ।
८. न्र्ार्र्क सलमल मा द ाय हनु आएका लबबाद, गल लबलध  था लनणयर्हरु लडशजटाईज गनय
संचािन गनय सफ्टवेर्र लनमायण भई कार्ायन्वर्नको चरणमा रहेको छ।
9. १९ वटै वडा कार्ायिर्हरुमा अनिाइन व्र्शिग घटना द ाय  था सामाशजक सरुक्षा भत्ता
सम्बशन्ध कार्य सूचना प्रर्वलधको प्रर्ोगबाट सञ्चािन भई रहेको छ।साथै सामाशजक सरुक्षा भत्ता
बैर्ङ्गक प्रणािीबाट र्व रण भई रहेको छ ।



प्रोिाइि लनमायणको िालग लिईएको घरधरुी र्ववरण

 संस्थाग   ्र्ाङ्क संकिनको िालग १० जना गणकहरुको छनौट प्रर्क्रर्ा सम्पन्न भई सकेको,
गररव घर पर्हचान कार्यक्रबाट पणुय रुपमा  ्र्ाङ्क उपमहानगरपालिका प्राप्त भई सकेकोिे र्स 
आ.व. नगर प्रोिाइि कार्य सम्पन्न हनेु ।



सेवा प्रवाह  िय

लस.
नं.

उपमहानगरपालिका
लभत्र 

शजल्िा लभत्र शजल्िा बार्हर जम्मा (पटक)

1 147 27 1 175

र्स उपमहानगरपालिकाको वारुण र्न्त्र उपशाखािे
 पशशि बमोशजम र्वलभन्न स्थानमा सेवा प्रवाह गरेको छ
।


