
 

 

आ.व २०७७।०७८ भा उरााफायी नगयऩालरकाफाट 
बए/गयेका कामासम्ऩादनको लभलत २०७८ कालताक ३० गते 

बएको  

वार्षाक प्रगती सलभऺा कामाक्रभको प्रलतवेदन  २०७८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

उरााफायी नगयऩालरका 
नगय कामाऩालरकाको कामाारम  उरााफायी  भोयङ्ग । 



स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन तथा अन्म काननुी प्रावधानहरुभा उलबएय उरााफायी नगयऩालरकाको आलथाक फषा 
२०७७।०७८ बरय नगयऩालरकाको आन्तरयक तथा अन्म अनदुानफाट सॊचालरत बएका कामाक्रभको उदेश्म मसका 
उऩरब्धी तथा आगाभी ददनभा मस्तै खारे कामाक्रभका रागी बएका लसकाइ तथा मोजनाको तमायीको रागी एक 
सलभऺात्भक छरपर नगयको सबाहरभा सम्ऩन्न बएको लथमो । लफहान ७ फजेदेखख सरुु बएको उक्त कामाक्रभभा नगय 
प्रभखु उऩप्रभखु कामाऩालरकाका सदस्महरु तथा लफलबन्न शाखा तथा प्रशाखाका प्रभखुहरुको उऩखस्थलत यहेको लथमो । 
कामाक्रभराइ मोजना तथा प्रशासर्कम अलधकृत लफकाश दाहाररे सॊचारन गनुाबएको लथमो बने कामाक्रभको थऩ 
सहजीकयणका रालग प्रभखु प्रशासर्कम अलधकृत भयुायी प्रसाद खघलभये बलूभका लनवााह गनुाबएको लथमो । सहबागीराइ 
कामाक्रभको उदेश्म तथा कामाक्रभको उऩादेमताफायेभा कामाक्रभका सॊचारक र्वकास दाहार तथा प्रभखु प्रशासर्कम 
अलधकृत भयुायी प्रसाद खघलभयेरे प्रकाश ऩानुाबएको लथमो ।  

कामाक्रभका उदेश्महरु  

 आलथाक फषा २०७७।०७८ भा बए गयेका कामाक्रभको फायेभा उऩरब्धीगत प्रस्तलुत गदै आगाभी ददनको रालग 
रालग सखृजत सभस्माको हर खोज्ने   

 लफलबन्न शाखा तथा प्रशाखा लफचभा काभभा दोहोयोऩना आउन नददन तथा प्रबावकारयताका रालग सभन्वमात्भक 
व्मवस्था गने  

 स्थालनम तह सॊस्थागत ऺभता स्वभलु्माकॊ नका रालग आधाय स्तम्ब तमाय गने  

 नगयऩालरकाको चार ुफषाको कामाक्रभ तथा कामामोजनाराइ कापी कामान्वमनको रालग सहजता प्रदान गने  

कामाक्रभ अन्तयगत ऩेश बएका प्रस्तलुतकयण 

  स्वास््म शाखा  

  खशऺा शाखा  

  योजगाय शाखा  

 आलथाक प्रशासन शाखा  

 बवन तथा फखस्त र्वकास शाखा  

 खरयद तथा सम्ऩती व्मवस्थाऩन शाखा  

 याजश्व प्रशासन शाखा  

 मोजना तथा ऩवुााधाय शाखा  

 कृर्ष शाखा  

 ऩशऩुन्छी र्वकास शाखा  

 साभाखजक र्वकास शाखा  

 



कामाक्रभको प्रायम्बभा स्वास््म शाखाफाट लसअहेफ येणकुा काफ्रेरे आ.फ. २०७७।०७८ बरय स्वास््म शाखारे गयेका 
काभ तथा उऩरब्धीको लफफयण प्रस्ततु गनुा बएको लथमो  

 

प्रगलत सभीऺा आ.फ २०७७/७८ 

 

 
 

ऩालरकाको नाभ् उरााफायी नगयऩालरका स्वास््म शाखा  
खजल्रा् भोयॊग  

 

१. स्वास््म सॊस्था सम्फखन्ध र्ववयण  (सयकायी) 

स्वास््म सॊस्था सॊख्मा स्वास््म सॊस्था सॊख्मा 

सयकायी अस्ऩतार १ आमवेुददक औषधारम १ 

स्वास््म चौकी १ प्रसलुत केन्र )फलथाङ सेन्टय(  २ 

आधायबतु स्वास््म केन्र ६ सयुखऺत गबाऩतन केन्र २ 

शहयी स्वास््म केन्र १ ५ वटै अस्थाई ऩरयवाय लनमोजन बएको २ 

गाउॉघय खलरलनक ६ भाइक्रोस्कोर्ऩक सेन्टय २ 

खोऩ खलरलनक १४ डट्स सेन्टय २ 
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A.REPORTING STATUS 

Indicators Unit 
F/Y 

2077/207
8 

Indicators Unit 
F/Y 

2077/2078 

  Reporting rate of Hospital % 100 Reporting rate of Non.governement 
H÷F 

% 100 

 Reporting rate of Health post % 100 Reporting rate of FCHV % 98 

 Reporting rate of BHSC % 100 Average number of People served 
by Immunization Clinic (Per clinic) 

No 52 

Reporting rate of CHU÷UHC % 100 Average number of People served 
by HF (Per day) 

No 222 

Reporting rate of PHC ÷ORC % 100 Average number of People served 
by PHCORC  (Per clinic) 

No 25 



Reporting rate of Immunization 
clinic 

% 100 Average number of People served by 
FCHV per month (Per month per FCHV) 

No 27 

 

 

 

 

 

B. IMMUNIZATION COVERAGE 

C. NUTRITION 

 

D. CBIMCI-ARI 

Indicators Unit F/Y 
2077/2078 

Indicators Unit F/Y   
2077/2078 

% of children under one year 
immunized with BCG  

% 100 % of children aged 12-23 months 
immunized with JE 

% 94 

% of children under one year 
immunized with DPT-HepB-Hib3   

% 98 % of Pregnant women immunized 
by TD2 and 2+ 

% 66 

% of children under one year 
immunized with PCV 3 

% 98 Dropout Rate BCG vs. 
Measles/Rubella 2nd  

% 3 

% of children under one year 
immunized with FIPV 2nd  

% 95 Dropout Rate DPT-HepB-Hib1  vs. 
DPT-HepB-Hib3   

% 0 

% of children aged 15-23 months 
immunized with Measles/Rubella 2nd    

% 100 
 

  

Indicators Unit F/Y 
2077/2078 

Indicators Unit F/Y   
2077/2078 

% of children aged 0-23 months 

registered for growth monitoring (New 
visits) 

% 100 Average number of growth 
monitoring visits (0-23 months) 

% 4.6 

Proportion of malnourished children 
as % of new growth monitoring (0-23 

months) 

% 4 
 

  

Indicators Unit F/Y 
2077/2078 

Indicators Unit F/Y   
2077/2078 

Incidence of acute respiratory 
infection (ARI) per 1,000 U5 yrs 
Children (new cases) 

/1000 206 
% of Antibiotics treatment who 
suffered from pnemonia 

% 
81 

Incidence of Pneumonia (Pneumonia 
+ Severe Pneumonia) per 1,000 U5 
yrs Children (new cases)  

/1000 12 Number of Deaths due to ARI No.  
0 

Proportion of severe Pneumonia 
among registered new ARI cases 

% 0.32    



 

 

 

E. DIARRHEA 

 

 

F. SAFE MOTHERHOOD 

 

G. FMILY PLANNING 

 

H. TUBERCULOSIS 

Indicators Unit F/Y 
2077/2078 

Indicators Unit F/Y   
2077/2078 

Incidence of diarrhea per 1,000 
under five years children (new cases) 

/1000 77 
% of diarrheal cases treated with 
Zinc and ORS among children 
under five years with diarrhea   

% 100 

% of severe dehydration cases 
among children under five years 
(new cases)  

% 0 
Number of Deaths due to 
Diarrhoea 

No. 0 

Indicators Unit F/Y 
2077/2078 

Indicators Unit F/Y   
2077/2078 

% of pregnant women attending first 
ANC among estimated number of 
live births (Any times 1st Visit) 

% 82 

% of women who had three 
postnatal care (PNC) visit as per 
protocol among expected live 
birth 

% 7 

% of pregnant women who had four 
ANC checkups as per  protocol (4th, 
6th, 8th and 9th month) 

% 35 
% of women receiving maternity 
incentives among total 
institutional deliveries 

% 100 

% of institutional deliveries among 
expected live births 

% 18 
% of women receiving ANC 
incentives among total 
institutional deliveries 

% 100 

% of vacuum, forceps and C/S 
deliveries among total delivery 
(Health Facility) 

% 32 
NO. of CAC (surgical abortion 
+medical abortion)) 

No 148 

Indicators Unit F/Y 
2077/2078 

Indicators Unit F/Y   
2077/2078 

Current User at the end of F/Y  - Pills                                     No. 
191 Current User at the end of F/Y  - 

Implant                       
No. 

194 

Current User at the end of F/Y  - 
Depo                            

No. 
151 Current User at the end of F/Y  – 

Condom 
No. 59 

Current User at the end of F/Y  - 
IUCD  

No. 
108    

Indicators Unit F/Y 
2077/2078 

Indicators Unit F/Y   
2077/2078 



 

I. LEPROSY 

 

J. CURATIVE SERVICE 

 

k. Covid related 
 

I.  COVID 19 RELATED -to till 2078 kartic 15  

Number of isolation center (instutional and HF based) No. 1 

Total available bed in isolation center No. 11 

Total PCR sample collected  No. 1259 

Total ANTIGEN  test No. 3903 

Total infected person ( covid-19 positive) Female  No. 661 

Total infected person ( covid-19 positive) male No. 883 

Total number of cured cases No. 1461 

Total number of death case No. 83 

Case Notification Rate all form of TB per 
100000 population 

per 
100000 

132 
Treatment success rate (All PBC) 

% 84 

Case Notification Rate PBC new and 
relapseTB cases per 100000 population 

per 
10000 

91 
   

Indicators Unit F/Y 
2077/2078 

Indicators Unit F/Y   
2077/2078 

New case detection rate (NCDR) per 
100,000 population 

per 
100000 

16 % of child cases( U14 yrs.) 
% 0 

Prevalence rate (PR) per 10,000 per 
10000 

1.6 Number of Disability Grade2 
among new cases 

No  0 

Indicators Unit F/Y 
2077/2078 

Indicators Unit F/Y   
2077/2078 

Outpatient (OPD) new visits  No. 
63113 

Average visit of clients for health 
care services 

 Times  1.37 

% of outpatient (OPD) new visits 
among total population 

% 
101 % of new clients visited  for health 

care services among Total client 
served 

% 73 

% of senior citizen (New) among  total  
(New) client served 

% 7 
 

  



Total number of positive case stay in rajghat isolation center No. 204 

covid immunization programme  

           covidshield  1st No. 2955 

           covidshield 2nd(astrazenica ) No. 2680 

          Verocell 1st  No. 8164 

         Verocell 2nd  No. 4000 

        Astrazenica 1st No. 1426 

          jansan & jansan No. 2984 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 



मसऩलछ कामाक्रभभा खशऺा शाखाको आव २०७७।०७८ बरय बए गयेका कामाहरुको फायेभा खशऺा शाखाको तपा फाट 
खशऺक कभर बट्टयाईरे प्रगलत र्ववयण प्रस्ततु गनुा बएको लथमो ।  

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

  



 

  



 

  



  



 



मसऩछी योजगाय सेवा केन्रको तपा फाट केन्रका सॊमोजक ताया प्रसाद गयुागाइॉरे अलगल्रो आफ बयी बए गयेका मोजना 
तथा कामाक्रभको उऩरब्धी र्ववयण ऩेश गनुा बएको लथमो ।  

 

मसऩछाडी आलथाक प्रशासन शाखा तथा आन्तरयक रेखा ऩरयऺण शाखाफाट शाखाका सहामक रेखा ऩार पलडन्र 



अलधकायीफाट गत आफ २०७७।०७८  फाट बए गयेका आलथाक आम तथा खशषाकगत व्ममको फायेभा प्रस्तलुतकयण  

प्रस्ततु गनुा बएको लथमो ।  

  



 

मसऩश्चात बवन तथा फखस्त र्वकास शाखाफाट शाखा प्रभखु र्हभाॊश ु देवरे आव २०७७।०७८ बयी आफ्नो शाखाफाट 
बए गयेका गलतलफलध तथा त्मसका उऩरब्धीको फायेभा प्रकाश ऩानुा बएको लथमो । उहाॉको प्रस्तलुतकयणका लफषमराइ 
मसप्रकाय यहेको लथमो ।  



 

मसऩछी खरयद तथा खजन्सी व्मवस्थाऩन शाखाका शाखा प्रभखु नगेन्र प्रसाद लतखम्सनारे गत आफभा आफ्नो शाखाभा बए 
गरयएका कामाक्रभ तथा खरयदको प्रकृमा ऩरयणाभ य खरयद गरयएको लफधीफाये प्रस्तलुतकयण गनुा बएको लथमो । उहाॉको 
प्रस्तलुतभा देहाम फभोखजभको लफषमफस्तहुरु सभाफेश लथए ।  



 

 

  



मसैगयी याजश्व प्रशासन शाखाभा आलथाक फषा २०७७।०७८ बरय बए गयेका र्क्रमाकराऩ तथा लतनको उऩरब्धीको 
फायेभा याजश्व तथा प्रशासन शाखा प्रभखु  बयत अलधकायीरे आफ्नो प्रस्तलुत प्रस्ततु गनुाबएको लथमो । उहाॉरे सम्हारेका 
दइुवटा शाखा क्रभश याजश्व य प्रशासन शाखारे गत आफभा गयेका कामाको प्रस्तलुतकयण मसप्रकाय यहेको लथमो ।  

राजश्व शाखा तर्फ ः 

 सव ैवडाकायाालयबाट राजश्व संकलन गने ब्यवस्था भएको । 

 राजश्व संकलनको सफ्टवयेर संचालन गररएकोले नगरपाललकाबाट नै सव ैवडाकायाालयको प्रलतवदेन हनेा 

सलकने ब्यवस्था भएको । 

 नगरपाललका र सव ैवडामा आन्ट्रानेटको ब्यवस्था गररएको । 

अ.व.२०७७/०७८ को अन्तररक अयको वववरणः 

लस. न.ं लिर्ाक न.ं अय लिर्ाक जम्मा 

१ ११३१३ सम्पलि कर ३२७४७७५.७४ 

२ ११३१४ भलुमकर ८२२१८०५.५७ 

३ ११३२१ घरवहाल कर ४०९२५२०.३९ 

४ ११३२२ वहाल लवरौटी कर १७१५२१६.६० 

५ ११३५१ ब्यवसाय कर ७२३३५५१।७१ 

६ ११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी) ३६५०.०० 

७ ११४५२ पवूााधार सेवा िलु्क (सडक तर्ा ) १६१५५००.०० 

८ ११४७९ ऄन्ट्य मनोरञ्जन कर १४५९०.०० 

९ ११६१३ ब्यवसाय दताा तथा नलवकरण दस्तरु ८७५४३०.०० 

१० ११६१९ ऄन्ट्य कर ४०.०० 

११ १४२१३ ऄन्ट्य लवक्री बाट प्राप्त रकम १८६००१०.०० 

१२ १४२१९ ऄन्ट्य सेवा िलु्क ९२०.०० 

१३ १४२२१ न्ट्यालयक दस्तुर १५९५०.०० 

१४ १४२२९ ऄन्ट्य प्रिासलनक सेवा िलु्क १३९०.०० 

१५ १४२४२ नक्िापास दस्तरु ४३६७३९०.५८ 

१६ १४२४३ लसर्ाररस दस्तरु ७९१५११०.०० 

१७ १४२४४ ब्यलिगत घटना दताा दस्तरु १०९७१०.०० 

१८ १४२४५ नाता प्रमालणत दस्तरु २५१६८०.०० 

१९ १४२४९ ऄन्ट्य दस्तुर ३२५७९८६.३० 



२० १४३१२ प्रिासलनक दण्ड जररवाना र जर्त १९३६१०.५६ 

२१ १५१११ वेरुज ु २७९६३६४.०० 

२२   प्राकृलतक श्रोत संकलन तथा लवक्री िलु्क १५५५८३३९.६० 

      ५६१४१९८९.३४ 

 

लक्ष्यः रु. ६४७८००००.०० 

प्रगवतः रु. ५६१४१९८९.३४    (८६.६६ प्रवतसत) 

 ढुंगा लगटीको ८७ लाख यस अ.व.मा मात्र जम्मा भएकोले नगरपाललकाको अन्ट्तररक अय तर्ा को गत अ. व. मा जम्मा 

हुन ुपने रु. ५२ लाख २० हजार  यस अ.व.मा मात्र जम्मा भएकोले लक्ष्य ऄनसुारको प्रगती हुन नसकेको दलेखएको । 

 कोलभड संक्रमणको कारणले पलन लक्ष्य ऄनसुार राजश्व संकलन गना नसलकएको । 

 

 

ववपद ब्यवस्थापन तर्फ ः 

 

 लवपदक्ा घटनामा परर धनजनको क्षलत भएका लपडीत पररवारलाइ तत्काल राहातको ब्यवस्था गररएको । 

 अगलालग लनयन्ट्त्रणका लालग दमकल खररद गरी संचालनमा ल्याआएको । 

 लवपद ्प्रलतकायाका लालग अवश्यक ईद्दार सामाग्रीको ब्यवस्था गररएको । 

 

लवपद ्प्रलतकाया तथा ईद्वारका लालग नगरपाललकामा भएका भौलतक सामाग्रीहरुको लववरणः 

क्र  .सं.  लववरण संख्या कैलर्यत 

१ वारुण यन्ट्त्र १  

२ गल ५०  

३ घन ५०  

४ वले्चा ५०  

५ कोदालो ५०  

६ रली १०  



७ डोरी ५ के .जी   

८ लत्रपाल ४  

९ गमबटु २५ जोर  

१० हातेपन्ट्जा २५ जोर  

११ लटनको बाल्टी ५०  

१२ स्टेचर ११  

१३ तगारी ३६  

१४ कम्बल १०  

१५ Fire extinguisher ४  

१६ हलेमटे ५०  

१७ बन्ट्चरो ३६  

१८ सेफ्टी ज्याकेट  ,पन्ट्जा र बटु  ३   

१९ हने्ट्ड माआक १  

 

जनिलिको लववरणः 

१. दमकल चालक  - ३ जना 

२. र्ायर मने  - ६ जना 

३. नगर प्रहरी  - ९ जना 

 

 वारुणयन्ट्त्र खररद भए पश्चात २०७७ चैत्र दलेख २०७८ ऄसार मसान्ट्त सम्म यस नगरपाललका क्षेत्र 

लभत्रका साथै झापा, मोरङ र सुनसरी लजल्लाका लवलभन्ट्न स्थानमा भएका अगलालगका घटना स्थलमा 

पलुग सेवा पयुााएको संख्या – १७ 

 

 

 

भूवमहीन दवलत भूवमहीन सकुम्बासीको र ऄव्यववस्थत बसोबासीको लगत संकलन आकाइ 

ऄन्तगफत ऄसार मसान्तसम्म  सम्पन्न भएका कायफहरुको कायफप्रगवत प्रवतवेदन । 

भलूमलहन दललत भलूमलहन सकुुम्बासीलाइ जग्गा ईपलब्ध गराईन तथा ऄव्यवलस्थत बसोबासीलाइ व्यवस्थापन गने 

प्रयोजनका लालग भलूम सम्बलन्ट्ध ऐन २०२१ को दर्ा ५२ को ख को ईपदर्ा ६ बमोलजम नेपाल सरकारबाट भलुम 

सम्बन्ट्धी समस्या समाधान अयोगको गठन भएपश्चात प्रारलम्भक चरणमा भलूमलहन दललत भलुमलहन सकुुम्बासी तथा 



ऄव्यवलस्थत बसोबासीको पलहचान ईलनहरुको यथाथा वस्तलुस्थलतको मलु्यांकन र लगत संकलनका लनलम्त मोरङ 

लजल्लाको ईलााबारी नगरपाललकामा पलन भलुमलहन दललत भलुमलहन सकुुम्बासी र ऄव्यलस्थत बसोबासीको लगत 

संकलन आकाइको स्थापना भयो । अयोगको मापदन्ट्ड र कायालवधी ऄनरुुप नै यस आकाआले तथयांक संकलन तथा ऄन्ट्य 

अबश्यक जनिलिको व्यवस्थापन गरी अयोगको ९ वटै वाडाहरुमा प्रचार प्रसार तथा ऄन्ट्तरलक्रया कायाक्रमहरुको 

अयोजना गरर सँगसँग ैलगत संकलनको प्रकृयालाआ पलन ऄगाडी बढायो ।  

आकाइ प्रमखुको कुिल व्यवस्थापन तथयांक संकलकहरुको ऄहोरात्र खटाआ स्थालनय जनप्रलतलनलधहरुको समन्ट्वयकारी 

भलुमका र टोलबासीहरुको रचनात्मक सहयोगले गदाा अयोगले लनधाारण गरेको समयऄवलध ऄगाव ै सम्पणुा लगत 

संकलन गने कायामा सर्लता प्राप्त भयो र बाँकी रहकेो समयमा पनु सचूना प्रवाह गरर छुटरु्ट तथयांक पलन संकलन गने 

काया भयो । लर्ल्डमा संकललत र्ारामहरुलाआ दताा र रुज ु कायाका लालग सम्बलन्ट्धत वडा कायालयहरुमा पठाआयो । 

जसमा सरुुमा ५ जना तथयांक संकलक १ जना सामालजक पररचालक २ लगत प्रलवलिकताा १ जना ऄलमन र २ लर्ल्ड 

सहयोगी लनयिु भएतापनी ३५ लदन लभत्र लगत संकलन गना कलठन भएको हुनाले केलह समयका लालग १३ जना थप 

संकलकहरु लर्ल्डमा खटाआएको लथयो ।  

ईलााबारी नगरपाललकामा ९ वटै वाडाबाट रुज ुभएर अएको लववरण ऄनसुार भलुमलहन सकुुम्बासी प्रयोजनका लालग 

ऄनसुलुच ३ र्ाराम १०६८ वटा जसमध्ये १४३ वटा भलूमलहन दललत तथा ९२५ वटा भलूमलहन सकुुम्बासी र 

ऄव्यवलस्थत बसोबासीको प्रयोजनका लालग ऄनसुचुी ४ र्ाराम ४०४९ वटा संकलन भएका छन । तथयांक 

संकलकहरुले बुझकेा १४४४ वटा ऄनसुलुच ३ र्ाराम मध्ये ५५ वटा रद्ध भएका र ३०८  वटा ईलिएको लववरण प्राप्त 

भएको छ । त्यसैगरी तथयांक संकलकहरुले बझुकेा ४५६९ ऄनसुचुी ४ र्ाराम मध्ये १३० वटा रद्ध भएका र ३४४ वटा 

ईलिएको लववरण प्राप्त भएको छ । लर्ल्डमा पठाआएका र वडागत रुपमा प्रमालणत भएर अएका लर्ताा भएका र रद्ध 

भएका र्ारामहरुको लवस्ततृ लववरणलाइ लनम्न ताललकामा प्रस्ततु गररएको छ ।  

ऄनसुलुच ३ र्ाराम  १०६८ 

भलूमलहन दललत १४३ 

भलूमलहन सकुुम्बासी  ९२५ 

ऄनसुलुच र्ाराम  ४०४९ 

जम्मा र्ाराम भरेको पररवार संख्या  ५११७ 

 

 

२०७८ ऄसार मसान्ट्तसम्म प्रणालीमा प्रलविी गररएका र्ारामहरुको लववरण  

वार्फ नं प्रणालीमा प्रववष्टी भएको 



ऄनुसुची ३ ऄनुसुची ४ 

५ ३९ ४१ 

६ ७२ ७४ 

९ ५९ ३८५ 

४ ४९ ४२ 

जम्मा  २२९ ५४२ 

कमफचारी प्रशासन शाखाको अ ब २०७७।०७८ भरर भए गरेका प्रगवत वववरण 

प्रमुख ईपलब्धीहरु  

 कमाचारीहरुको आ हालजरीको व्यवस्था भएको  

 श्रेलणलवलहन र प्रालवलधक कमाचारीहरुको लवलभन्ट्न ररि पदमा पररक्षा संचालन गरर सेवा करारमा पदपलुता 

गररएको  

 ३ बर्ा दलेख लगातार कायारत करार सेवाका कमाचारीहरुलाआ संचयकोर्को व्यवस्था गररएको  

 नपाबाट हुने लसर्ाररस तथा प्रमालणत जस्ता सेवाहरु तत्काल पाईने व्यवस्था गररएको  

 कमाचारीहरुको ऄलभलेख चसु्त दरुुस्त रालखएको  

 सबै वडा वडामा कायालयबाट नै सेवा प्रदान गने व्यवस्था भएको  

प्रमुख समस्या तथा समाधानका लावग भएका प्रयासहरु  

 दरबन्ट्दी ऄनसुार कमाचारी पदपलुता हुन नसकेको  

 कमाचारीहरुलाआ अबश्यक ताललमको व्यवस्था हुन नसकेको  

 कमाचारीहरुको लनयलमत बैठक हुन नसकेको  

यस ऄवधीमा बनेका ऐन तथा कायफवववध। वनयमावलीको सखं्या  

ऐन  कायालवधी या लनयमावली  

५ १४ 

 

 

 



मसऩछी मोजना तथा ऩवुााधाय शाखाफाट गत आफभा बएका कामाक्रभ तथा लतनको ऩरयभाण य अन्म चनुौती तथा सझुाफ 
सर्हतका लसकाइहरुका साथभा मोजना शाखाका प्रभखु र्वकास दाहाररे आफ्नो प्रस्तलुत ऩस्ततु गनुाबएको लथमो ।  

 

  



मसऩछाडी नगयऩालरकाको कृर्ष शाखा भापा त गत आलथाक फषा बयीभा बए गयेका गलतलफधीराइ सभेटेय कृर्ष शाखा 
प्रभखु अखम्फका प्रसाद रइुटेररे आफ्नो प्रस्तलुत ऩस्ततु गनुाबएको लथमो ।  

 



  



मसऩछी कामाक्रभभा ऩशऩुन्छी र्वकास शाखाको तपा फाट शाखाका प्रभखु फरी प्रसाद बट्टयाईरे अलगल्रो आफको रक्ष्म 
प्रगती तथा चनुौती एवॊ लसकाइको फायेभा आफ्नो प्रस्तलुतकयण ऩेश गनुा बएको लथमो । उहाॉको प्रस्तलुत मसप्रकाय यहेको 
लथमो ।  

  



  



 

 



  



 

मसैगयी कामाक्रभको अन्त्मभा साभाखजक र्वकास शाखा प्रभखु चन्रकरा सबु्फा ज्मफुाट गत आफभा बए गयेका गलतलफधी 
तथा त्मसको प्रगलत र्ववयण प्रस्ततु गनुाबएको लथमो । उहाॉको प्रस्तलुतभा देहामफभोखजका लफषमहरु ऩेश बएका लथए ।  

 



मसैगयी करुणा पाउन्डेसनको सहमोग अन्तयगत सॊचालरत अऩाॊगता ऩनुास्थाऩना कामाक्रभभा अलगल्रो आफभा बएका 
गलतर्वलधराइ सभेटेय देहामको प्रस्तलुतकयण साभाखजक र्वकास शाखाकी प्रभखु चन्रकरा सबु्फारे प्रस्ततु गनुा बएको लथमो 
।  

 



  



 

  



 

  



  



 

 

 

  



मसऩछाडी साभाखजक सयुऺा तथा ऩखिकयण शाखारे आ.फ. ०७७।०७८ भा बए गयेका गलतलफधीको फायेभा शाखाकी 
कर्वता ढुॊगानारे प्रस्तलुतकयण प्रस्ततु गनुा बएको लथमो । उहाॉको प्रस्तलुतभा देहामका कुयाहरु उल्रेख बएको लथमो ।  

 

  



 

  



 

 

  



  



 

  



मसैगयी न्मार्मक सलभलतको तपा फाट काननुी सल्राहकाय इन्र कुभाय रइुटेररे गत आफभा न्मार्मक शाखाभा बए गयेका 
गलतलफधी तथा त्माॊकको फायेभा प्रस्ट ऩानुा बएको लथमो । उहाॉको प्रस्तलुतभा देहामफभोखजभको प्रस्तलुतकयण यहेको लथमो 
।  



कामाक्रभ अवधीभा लफलबन्न शाखा तथा प्रशाखारे प्रस्ततु गयेका लफलबन्न प्रलतवेदन भाथी सहबागीहरुरे छरपर तथा 
अन्तयर्क्रमा सभेत गयेका लथए । लफषमगत शाखाको प्रलतवेदन जसभा र्वलनमोखजत बएको फजेट य प्राप्त उऩरखब्धभाथी 
बएको उक्त सलभऺा फैठकभा शाखागत रुऩभा देहामका सझुाफ तथा छरपरका फुॉदाहरु सहबागीफाट उठाइएका लथए ।  

स्वास्थ शाखा  

स्वास््म शाखाको प्रस्तलुत ऩलछ देहामका लफषमहरु सहबागीहरु उठाइएका लथए । जसभा साभान्म छरपर गरय सलभऺा 
फैठक अगाडी फढाइएको लथमो  । 

 नगयऩालरकाद्वाया सॊचालरत कोलबड अस्ऩतारराइ अफ के गने बन्ने सम्फन्धभा  

 नगयऩालरकाद्वाया सॊचालरत खोऩको उभेयगत तथा वडागत त्माॊकका सम्फन्धभा  

खशऺा शाखा  

खशऺा शाखाको प्रस्तलुतकयणभा सहबागीफाट खासगयी देहामका लफषमवस्तभुाथी छरपर तथा र्वषमवस्तकुो उठान 
गरयएको लथमो ।  

 खचाको लफवयण सॉगै उऩरब्धीको लफफयण सभेत हनुे गरय प्रस्तलुतकयण गयेको बए याम्रो हनुे लथमो ।  

 कोलबड र्वद्यारम फन्द तथा अनदुानको ऩऺराइ सभेत सभेट्ने गरय प्रस्तलुतकयण गयेको बए याम्रो हनुे लथमो ।  

योजगाय शाखा  

योजगाय शाखाका ताया गयुागाइरे प्रस्ततु गयेको प्रस्तलुतकयणभा देहामका लफषमभाथी सहबागीहरुरे छरपर गयेका लथए 
।  

 प्रधानभन्री योजगाय कामाक्रभका गलतर्वलधराइ वाडा तथा नगयका मोजनालबर सॊरग्न गयेय रानऩुने  

 प्रधानभन्री योजगाय कामाक्रभका गलतलफलधराइ ददगो र्वकास आमआजान हनुे गलतलफलधभा सभेटदै रानऩुने  

 योजगाय कामाक्रभको दामयाराइ र्वस्ताय गदै आगाभी ददनभा वाडागत फेयोजगायहरुको सूखचकृत वस्तलुनष्ठ ढॊगरे 
गरयनऩुने  

आलथाक प्रशासन शाखा  

सलभऺा फैठकभा आलथाक प्रशासन शाखाको प्रस्तलुतकयण ऩश्चात देहाम फभोखजभका लफषमफस्तहरुराइ छरपरभा ल्माइएको 
लथमो ।  

 आप्रभा कामायत कभाचायीराइ थऩ प्रोत्साहन सलुफधा  

 आरेऩ तथा अखन्तभ फेरुज ुपर्छ्यौटभा अग्रसयतता देखाउनऩुने  

 आप्र शाखाभा प्रर्वलध तथा रेआउट व्मवस्थाऩन  

मसैगयी बवन लनभााण तथा वखस्त र्वकाश शाखाको प्रस्तलुतकयणभा उठेका लफषमहरुराइ मसप्रकाय उल्रेख गरयएको छ ।  



 नगयको बौलतक र्वकास तथा वखस्त र्वकास सम्फन्धी छुटै्ट सॊर्हताको अबाफ यहेको  

 नगयको जम्भा घयधयुी सॊख्मा तथा लफषमगत त्माॊकराइ थऩ अद्यावलधक फनाउन ुऩने  

मसऩछाडी खरयद तथा खजन्सी व्मवस्थाऩन शाखाफाट आफ्नो प्रस्तलुतकयण याख्नबुएकोभा उहाॉको प्रस्तलुतऩश्चात देहामका 
लफषमहरु सहबागीफाट उठान बएका लथए ।  

 फार्षाक तथा खरयद गरुुमोजना सभमभा नै फन्नुऩने  

 खरयद प्रकृमाभा भलु्माॊकन सलभलतराइ थऩ सकृम फनाउन ुऩने  

मसयी गत आ व २०७७।०७८ नगयऩालरका अन्तयगतका लफलबन्न शाखा प्रशाखाफाट बएका गलतलफधी तथा मोजनाको 
कामान्वमनको क्रभभा आएका चनुौलत तथा लतनको लसकाइको शेमरयङ गने उदेश्मरे आमोजना बएको मस सलभऺा 
फैठकभा देहाम अनसुायको चनुौती तथा लसकाइ यहेको लथमो ।  

 

 स्थालनम तह सॊस्थागत ऺभत स्वभलु्माॊकनको रागी आधाय स्तम्ब तमाय बएको  

 कभाचायी य जनप्रलतलनधी लफच एउटै भन्चभा फसेय आऩसी अनबुव शेमरयङ गना सर्कएको य आगाभी ददनभा सॉगै 
आउने चनुौलत तथा कदठनाइको साभना गना सहज हनुे फोध बएको 

 कामाक्रभको फायेभा फार्षाक ऩारोभा नै लभलत सभाफेश गना ऩाएको बए प्रस्तलुतकयणको तमायी तथा अन्म तमायी 
गना अलधकतभ सभम लभल्ने लथमो  

 जनप्रलतलनधी तथा अन्म शाखा प्रशाखाका सफै खारे कभाचायीराइ सभाफेश गना सकेको बए अन्तयशाखा सभन्वम 
य सहकामाभा थऩ सधुाय य प्रबावकारयता आउने लथमो ।  

 कामारम सभमराइ असय नऩाने खारको लफदाको ददन मा अन्म कुनै ददनभा कामाक्रभ सॊचारन गना सर्कएको 
बए शाखाका उऩरब्धी तथा कदठनाइको लफषमभा सधुायात्भक उऩाम सझुाइ थऩ घलनबतु छरपर गना 
सर्कनेलथमो ।  

 फार्षाक सलभऺाको त्माॊर्कम प्रस्तलुतको रागी नगयऩालरको वेबभा नै लफशेष ऩोटारको ब्मफस्था गना ऩाएको बए 
जनुसकैु फेराभा ऩलन जोसकैुरे गलतलफधी तथा प्रबावकायीताको अध्ममन गने गरय ऩहुॉच याख्न सलने लथमो ।  

 वाडा स्तरयम प्रलतवेदनको सभेत प्रस्तलुतकयण याख्न सर्कएको बए शाखागत रुऩभा वाडाभा सॊचारन हनु े
कामाक्रभको फायेभा बावी यणलनलत तथा कामालनलत फनाउन सहज हनुे लथमो ।  

मसयी उक्त सलभऺा कामाक्रभभा सफै शाखाहरुफाट प्रगलत प्रलतवेदन शेमरयङ बएऩछी कामाक्रभको 
सभाऩन नगयऩालरकाको उऩप्रभखु रक्ष्भी देवी बन्डायीज्मफुाट बएको लथमो ।  

 


