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प्रगतत र्ववयण (र्वर्िम) 

क्र.सं वििरण 
कुऱ आम्दानी 

रकम कुऱ खर्च रकम 
खर्च 

प्रततशत 

१ सॊघीम सयकायफाट प्राप्त अनुदान/फजेट ४६,०७,३६,००० ४०,६०,०५,८५५ ८८.१२ 

२ प्रदेश सयकायफाट प्राप्त अनुदान/फजेट ४,५९,६३,००० ३,९९,३०,३३३ ८६.८७ 

३ याजश्व फाॉडपाॉड १२,५४,९२,२६१ ११,११,२१,२४३ ८८.५४ 

४ आन्द्तयीक आम ९,७७,५३,७२४ ९,७७,५३,७२४ १०० 

५ कुर जम्भा ७२,९९,४४,९८५ ६५,४८,११,१५५ 

 
८९.७० 



बौततक प्रगतत 

क्र.स ं वििरण 
 आ.ि.२०७८।७९ 
 कक.मी./सखं्या 

१ सडक(ऩक्की) 

 १०.५ कक.मभ.  
 (९ कक.मभ र्ऩ.मस.मस  + १.५ कक.मभ.  
कारोऩत्र)े 

२ कच्ची(ग्राबेर)  १३.४९ कक.मभ. 

३ खानेऩानी मोजना  ६७४ हेण्डऩम्ऩ 

४ मशऺा (र्वद्मारम बवन) 
 ४४ वटा र्वद्मारमभा स्तयोन्द्नती 
बएको  

५ 
स्वास््म सेवा(अस्ऩतार नमसिङ, स्वास््म 
चौकी)  ११ वटाभा स्तयोन्द्नती  



मोजना र्ववयण 

क्र.
स ं वििरण 

ऱक्ष्य 
सखं्या सम्पन्न प्रगती 

१ ५ राख वा सो बन्द्दा साना मोजना १०२ ९३ ९१% 

२ १० राख सम्भका मोजना ७० ६१ ८७% 

३ 
१० राख बन्द्दा फढी ५० राख 
सम्भका मोजना ४६ ३१ ६७% 

४ ५० राख बन्द्दा फढीका मोजना ६ ४ ६७% 



मोजना र्ववयण 

सम्ऩन्द्न, ९३, 
91% 

फाकी, ९, 9% 
५ ऱाख िा सो भन्दा साना योजना-१०२ 

सम्ऩन्द्न 
फाकी 



१० राख सम्भका मोजना  

सम्ऩन्द्न, ६१, 
87% 

फाकी, ९, 13% 

१० ऱाख सम्मका योजना-७० 

सम्ऩन्द्न 
फाकी 



 
१० राख बन्द्दा फढी ५० राख सम्भका मोजना 

 

सम्ऩन्द्न, ३१, 
67% 

फाकी, १५, 33% 

१० ऱाख भन्दा बढी ५० ऱाख स्मका योजना-४६ 

सम्ऩन्द्न 
फाकी 



 ५० राख बन्द्दा फढीका मोजना  

सम्ऩन्द्न, ४, 67% 

फाकी, २, 33% 

५० ऱाख भन्दा बढीका योजना-६ 

सम्ऩन्द्न 
फाकी 



साभाजजक सयुऺा बिा र्वतयण 

क्र.स ं वितरण विविरण सखं्या रकम 
१ जेष्ठ नागरयक ३४७९ १५,०७,२०,०७२ 
२ असहाम एकर भहहरा ८०० २,६६,२२,७४८ 
३ अऩाङ्ग ३७६ १,०४,६८,३२० 
४ रोऩोन्द्भखु २४ ११,४९,१२० 
५ फारऩोषण ६२४० ३,६६,९५,४९६ 
  जम्भा १०,९१९ २२,५६,५५,४९६ 



साभाजजक सयुऺा बिा 

सॊख्मा 

यकभ 

० 

५००००००० 

१०००००००० 

१५००००००० 

२०००००००० 

२५००००००० 

३४७९ ८०० ३७६ २४ ६२४० १०९१९ 

१५,०७,२०,०७२ 

२६६२२७४८ १०४६८३२० ११४९१२० 
३६६९५४९६ 

२२५६५५४९६ 

सॊख्मा 
यकभ 



बवन तथा ऩूवािधाय(प्रशासतनक बवन) 



वडा कामािरम बवन 

जम्भा वडा सॊख्मा    - ११  
आफ्नै बवन बएको   - ९ वटा वडा 
बाडाको घयभा सॊचारन बएको वडा  - २ वटा (वडा नॊ २ य ३) 
 
वडा नॊ ३ को बवन तनभािण कामि बयैहेको । 
 
 
जम्भा स्वास््म सॊस्था  - ११ 
आफ्नै बवन बएको  - ११ वटै वडा 
 
 



सबाहर वा अन्द्म बवनको अवस्था 



दभकर/एम्फुरेन्द्स सेवाको उऩरब्धता   

 एम्फुरेन्द्स  ३ वटा सॊचारनभा यहेको 

  

  
 प्राथमभक स्वा.के.-१ 
 हदौना स्वा.चौकी- वडा १० 
 मसशवा स्वा चौकी- वडा ९ 
  
 

 दभकर   कृष्णनगय य कर्ऩरवस्तु नऩा सॉग साझदेायी बएको 



साभाजजक र्वकास सचूकको अवस्था 
फारभतै्री स्थानीम शासन  

फार अधधकाय समभततहरु 
गठन बयैहेको 



ऩूणि खोऩ, ऩूणि साऺय घोषणाको अवस्था  

ऩूणि खोऩ   
• मभतत २०७८।०३।१० नगयऩामरका ऩूणि खोऩ घोषणा बसैकेको 
ऩूणि साऺय 
• मभतत २०७९।०५।२३ गते नगयऩामरका ऩूणि साऺय घोषणा बसैकेको 



पोहय भैरा व्मवस्थाऩनको अवस्था 



वातावयण भैत्री स्थानीम शासन  
• सफै र्वद्मारम, वडा कामािरम य स्वास््म सॊस्थाहरुभा 
२००० वटा र्वरुवा र्वतयण गरयएको । 

छाडा ऩशु व्मवस्थाऩन  
• नगयऩामरकाहरु सॊग सभन्द्वम य सहकामि बैयहेको 



जनशजक्त र्ववयण 

स्वीकृत दयफन्द्दी, ३६ 

ऩदऩूतति, २१ 

रयक्त, १५ 
१८ 

४ 

१४ 

३४ 

० 

५ 

१० 

१५ 

२० 

२५ 

३० 

३५ 

४० 

स्वीकृत दयफन्द्दी ऩदऩूतत ि रयक्त 

प्रशासतनक कभिचायी 
प्रार्वधधक कभिचायी 
कयाय/ज्मारादायी 



LISA य FRA 

वििरण आ.ि. नतीजा (कुऱ 
१०० मा) 

LISA (स्थानीम तह सॊस्थागत 
ऺभता स्व्भलू्माङ्कन) 

आ.व. २०७६।७७ ४१ 

" आ.व. २०७७।७८ ५१.५ 

FRA (र्विीम सशुासन 
जोखखभ भलू्माङ्कन) 

आ.व. २०७७।७८ ६० 



न्द्मातमक समभतत सकक्रमता 

पछौट सॊख्मा, 
१६, 70% 

प्रकृमाभा 
यहेको, ७, 
30% 

उजरुी दताच सखं्या-२३ 

पछौट सॊख्मा 
प्रकृमाभा यहेको 



ऐन, कानुन तनभािण 
सॊख्मा=४८ 

ऐन तनमभावरी कामिर्वधध तनदेमशका अन्द्म 
सॊख्मा १० ५ २७ ३ ३ 

० 

५ 

१० 

१५ 

२० 

२५ 

३० 



 वेरुजु र्ववयण  
 

आ.व. २०७७।७८ को वेरुजु यकभ- १६,८३,६५,००० 
साभाजजक सुयऺा ऩेश्की फेरुजु – १०,३६,५४,००० 
(पछौटको राधग कागजात ऩेश बैसकेको) 
असुर उऩय – १,५६,३५,००० 
(पछौटको राधग कागजात ऩेश बैसकेको) 
अतनममभम बएको- ४२,१८,००० 
(सबाभा ऩेश बैसकेको) 
प्रभाण कागजात ऩेश नबएको – ४,३४,५०,००० 
(सबाभा ऩेश बैसकेको) 
सोध बनाि नमरएको- १४,०८,०००  
 



आ.व. ०७८।७९ भा बए गयेका अनुकयणीम कामिहरु 

1. १० वटा भा.र्व. भा Interactive Smart Board जडान बई 
प्रर्वधध भतै्री कऺाको सरुुवात बएको । 
 
 

 
 



आ.व. ०७८।७९ भा बए गयेका अनुकयणीम कामिहरु 

 २. भहहराहरुको राधग ऩाठेघयको तनशुल्क जाॉच तथा जस्क्रतनङ साथै 
गबिवतीहरुराई तनशुल्क अल्रासाउन्द्ड य एम्फुरेन्द्स सेवा 

 



आ.व. ०७८।७९ भा बए गयेका अनुकयणीम कामिहरु 

३. नगयऩाराकाको सम्ऩूणि भा.र्व., आ.र्व, स्वास््म सॊस्था य 
नगयऩामरकाको कामािरमभा सेतनटयी प्माड बेजन्द्डङ भेमसन (Sanitary Pad 
Vending Machine) जडान बएको । 
नगयऩामरकाभा भहहरा भतै्री कऺ फनाइएको । 



प्रभखु चनुौती य सभस्मा 
1. आन्द्तरयक आम स्रोत कमभ यहेको 
2. ऩामरकाको ऩूणि ऺभताको उऩमोग गनि नसककएको । 
3. दयफन्द्दी अनुसाय प्रार्वधधक/प्रशासतनक कभिचायीहरु ऩूतत ि 

नबएको 
4. नगयऩामरकाको प्रशासतनक बवन फनाउनु ऩने 
5. स्वास््म सॊस्थाहरु तथा र्वद्मारमको बौततक 

स्तयोन्द्नती गनुिऩने 
 



प्रदेश वा सॊघीम सयकायसॉगको अऩेऺा 
1. सॊघीम य प्रदेश स्तयीम अनुदान फढाउनु ऩने 
2. सडक य बौततक सॊयचनाहरु फनाइहदनु ऩने 
3. बूउऩमोग वधगिकयण प्रदेश सयकायरे गरयहदनु ऩने 
4. मस ऩामरकाभा सघीम सयकाय य प्रदेश सयकायफाट 

MEGA PROJECTS फनाउनुऩने । 
5. औधोधगक ग्राभ स्थाऩनाभा सहमोग अऩेक्षऺत। 
6. अन्द्तय सयकायी सभन्द्वम सहकामिराई थऩ प्रबावकायी 

फनाउनुऩने । 
 



अवसय य सॊबावना 
• फाणगॊगा नदीजन्द्म फहुउऩमोगको अवस्था यहेको । 
• नहद उकास ऺेत्रराई तयफुज, फदाभ, ऩयवय आदीको 
ऩकेट ऺेत्र फनाउन सककने । 

• कारानभक चावरको ऩकेट ऺेत्र फनाई तनकासी 
प्रवद्िधन गनि सककने । 

• केया खेती 



अन्द्तभा (तजस्वयहरु) 



१५ शैमा अस्ऩतार 



नगयऩामरका पाउन्द्टेन ऩाकि  

 





शहयी र्वकास बयैहवाको अनुगभन 



कभिचायी सम्भान कामिक्रभ 



जेष्ठ नागरयक सम्भान कामिक्रभ 



तनशुल्क आमुवेद स्वास््म मशर्वय 



२ हदने तनशुल्क आॉखा मशर्वय 



दताि मसर्वय (घटना दताि तथा साभाजजक सुयऺा) 



खेरकुद(याष्रऩतत यतनङ मसल्ड २०७८) 



फृऺ ायोऩण कामिक्रभ 



ऩदाधधकायी सऩथ ग्रहण कामिक्रभ 


