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पषृ्ठभमूी 

 सङ्घीर्‚ प्रदेश िथा स्थानीर् सरकारबाट लवलभन्न समर्मा जारी गररएका सावयजलनक सनुुवाई सम्बन्धी 

कार्यलवलध बमोलजम स्थानीर् िहका सम्पूर्य वगय िथा समुदार्िे स्थानीर् िहबाट प्रवाह गररने सबै प्रकारका 

सेवा सुलवधाका बारेमा जानकारी गराउने उद्धशे्र्का साथ सबै स्थानीर् िहिे प्रत्र्ेक आ.व.मा अलनवार्यरुपमा 

सावयजलनक सुनुवाई गने नीलि भए अनुरुप र्स नगरपालिकािे पलन उक्त नीलिहरुको अविम्बन गदै चाि ु

आ.व.०७७/७८ को श्रावर् मलहना देलि असार मसान्ि सम्मको अवलधको सावयजलनक सनुुवाई कार्यक्रम 

सञ्चािन गने कार्य गरेको छ । स्थानीर् िहबाट प्रवाह गररने सेवा सुलवधाका बारेमा प्रत्र्क्षरुपमा जनिािाई 

सहभागी गराई स्थानीर् िहि ेसञ्चािन गरेका सब ैकार्यक्रमहरुको बारेमा उनीहरुिाई सुसूलचि गराउने िथा 

जनिा र स्थानीर् िहबीच एकआपसमा साक्षात्कार भई आफ्नो सबैभन्दा नलजकको सरकारको रुपमा स्थानीर् 

िहिाई जनिािे महससु गरी सुशासन िथा पारदर्शयिा कार्म गनय सेवाग्राही िथा समुदार्बाट प्राप्त सुझावका 

आधारमा नगरपालिकािे आगामी ददनमा अविम्वन गने नीलि िथा कार्यसम्पादनमा सुशासन प्रबद्धयन गरी 

सेवाग्राही मैत्री गलिलवलधहरु अगाडी बढाउन स्थानीर् िहको जवाफदेलहिा अलभवृलद्ध गनय टेवा पुरर्ाउने हाँदा 

आज सााँफेबगर नगरपालिकािे र्स सावयजलनक सुनुवाई कार्यक्रमको आर्ोजना गरेको  छ ।  

उद्धशे्र्ः 

१. स्थानीर् िहबाट उपिब्ध सेवा सुलवधाका बारेमा सावयजलनक गरी त्र्स्िा लवषर्का सम्बन्धमा 

सावयजलनक स्थानमा सेवाग्राही नागररकिे उठाएका प्रश्नमा स्पष्टिा ल्र्ाउने र नागररकबाट आएका 

रचनात्मक सुझाविाई ग्रहर् गरी स्थानीर् िहको सेवा प्रवाहबारे जानकारी गराउने । 

२. स्थानीर् िहका लजम्मेवार अलधकारी र नागररक बीचको दरूी कम गरी सवेा सुलवधा प्रवाहमा सहजिा 

ल्र्ाई सुशासनको प्रत्र्ाभूिी गराउने । 

३. दोहोरो सम्वादको माध्र्मद्धारा सवेाग्राही र सेवाप्रदार्क बीच सुमधुर सम्बन्ध स्थालपि गरी 

सेवाग्राहीमैत्री वािावरर्को लसजयना गने । 

४.   सेवाग्राही नागररक  र सेवाप्रदार्क बीच एकआपसमा साक्षात्कार भई आफ्नो सबैभन्दा नलजकको 

सरकारको रुपमा स्थानीर् िहिाई जनिािे महसुस गने गरी सुशासन िथा पारदर्शयिा कार्म गने । 

५. सेवाग्राही नागररकि े उठाएका प्रश्नहरुमा स्पष्टिा ल्र्ाउने र नागररकबाट प्राप्त रचनात्मक 

सुझावहरुिाई ग्रहर् गनय लजम्मवेार संस्कार बसाउने । 

६. सेवा प्रवाहमा सेवाग्राही नागररकहरुको पहाँच अलभवृलद्ध गद ै उनीहरुमा लजम्मेवार नागररकको  

अलधकार िथा कियव्यको बोध गराई एक असि नागररकको भूलमका लनवायह गनय सक्षम बनाउन सघाउ 

पु-र्ाउने । 

नगरपालिकाको सलंक्षप्त पररचर्ः 

नेपाि सरकारको लमलि २०७१/०१/२५ गिेको लनर्यर् अनुसार सालवकका ८ वटा गा.लव.स. हरु बैजनाथ, 

जाल्पादेवी, लसद्देश्वर, मष्टामाण्डौं, नवाठाना, भागेश्वर, ररलडकोट र चलण्डका समालहि गरी लवलधविरुपमा 

घोषर्ा गररएको र्स सााँफेबगर नगरपालिका लमलि २०७३/११/२७ गिे राज्र् पुनसंरचना भएसंगै सालवकका 

थप ६ वटा गा.लव.स.हरु बुढाकोट, घुघुरकोट, दलेवस्थान, िप्तड, बाब्िा र पाििकोट िाई र्स नगरपालिकामा 

समालहि गरी  हाि १४ वटा वडामा लवभालजि र्ो नगरपालिका सामुलन्िक सिहबाट कररब ५५० लमटरदेलि 
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३३०० लमटरसम्म उचाईमा रहेको र्स नगरपालिकाको के्षत्रफि १६६.७१ वगय दक.मी. र रालिर् जनगर्ना 

२०६८ अनुसार र्स नगरपालिकाको जनसंख्र्ा मलहिा १८३०४ र पुरुष १५४८४ गरी कुि जनसंख्र्ा 

३३७८८ र घरधुरी संख्र्ा ६६९३ रहेको छ भने नगर वस्िुगि लववरर् २०७४ अनुसार मलहिा १९८७४ र 

पुरुष १८४६७ गरी कुि जनसंख्र्ा ३८३४१ रहेको छ । र्स नगरपालिकामा र्हााँका प्रमुि पर्यटकीर् 

स्थिहरुमा नेपािकै चार धाम मध्र्ेको एक धामको रुपमा रहेको प्रलसद्ध वैद्यनाथ धाम, लजमराडी धाम, िप्तड, 

नाइनी, धविछडा, कािािेकी, जाल्पादेवी, हाडासैन, लवमकोट पर्यटकीर् के्षत्र हन भने प्रमुि आर्थयक केन्िमा 

समग्र अछाम लजल्िाकै व्यापाररक केन्िकोरुपमा रहेको सााँफेबगर, बर्ािपाटा, ठााँटी, िासी बजार, बुढा बगर र 

श्रीकोट बजार रहेका छन।   

            नगर के्षत्रमा बसोबास गने बहसंख्र्क जनिा कृलष पेशामा संिग्न रहेका छन भने पशुपािन पलन 

सहार्क पेशाको रुपमा रहेको छ । चारैलिर हररर्ािी बन र सुन्दर बस्िी भएको सााँफेबगर नगरपालिका 

सुदरूपलिम प्रदेशकै लवकास र सम्वृदद्दको सम्भावना बोकेको नगरपालिका लभत्र पदयछ । स्रोि र साधनको उलचि 

प्रर्ोग हन सकेको िण्डमा अपार जिस्रोिको रुपमा रहेका बुढीगंगा, कैिाशिोिा, आदोिी गाड, लजजाडी 

गाड, प्रभािी गाड, इक्डी गाड आददिे र्स के्षत्रको कृलष िथा जिलवदु्यिको लवकासमा टेवा पुरर्ाउने देलिन्छ । 

अब म र्स नगरपालिकामा आ.व. २०७७।०७८ को श्रावर् देलि असार मलहना सम्म सञ्चािन भई सम्पन्न 

भएका दक्रर्ाकिापहरुको संलक्षप्त लववरर् शािागि रुपमा लनम्नानुसार प्रस्िुि गनय चाहान्छु । 

प्रशासन शािा 

 प्रशासन शािािे लवलभन्न कार्ायिर्, व्यलक्त, सगंठनबाट प्राप्त पत्रहरु, कमयचारीका लनर्ुलक्तका पत्रहरु, 

हालजरी पत्रहरु िगार्ि संस्थागि िथा व्यलक्तगि लनबेदन गरी जम्मा २३३३ पत्रहरु दिाय भइ 

प्रदक्रर्ामा गएका छन । 

 प्रशासन शािािे लवलभन्न कार्ायिर्, व्यलक्त, सगंठनबाट प्राप्त पत्रहरु, कमयचारीका लनर्ुलक्तका पत्रहरु, 

हालजरी पत्रहरु िगार्ि संस्थागि िथा व्यलक्तगि लनबेदन सलहि अन्र् प्राप्त पत्रहरुको अलभिेि रािी 

जम्मा २१६५ पत्रहरु चिानी भएका छन । 

 र्स नगरपालिका र सो अन्िगयिका शािा/कार्ायिर्मा कार्यरि कमयचारीहरु कार्ायिर्को कामबश र्स 

नगरपालिका/लजल्िा लस्थि कार्ायिर् र लजल्िा बालहरका कार्ायिर्मा जााँदा भ्रमर् अलभिेि रािी 

अलभिेि व्यवस्थापनमा चुस्ििा ल्र्ाइएको । 

 र्स नगरपालिकामा कार्यरि जम्मा १०३ जनाको करार सम्झौिा हनुका साथै, नगरपालिका र सो 

अन्िगयिका कमयचारीको हालजरी व्यवस्थापन गरीएको छ ।  

 स्थानीर् िहको स्वःमूल्र्ाङ्कन लिसा अपडेट गरेको । 

 कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन फाराम प्रत्र्ेक कमयचारीको संकिन िथा व्यवस्थापन गरेको ।   

 कार्ायिर्मा प्राप्त सब ैशािा र सो अन्िगयिका कमयचारी र जनप्रलिलनलधहरु गरी जम्मा ४२५ जनाको 

सम्पलि लबवरर् दिाय गरी अनिाइन प्रलवलष्ट गररएको । 

 प्रदेश मन्त्रािर्िाई पर्यटन गुरुर्ोजनाको प्रलिवेदन पठाइएको साथै भाषा आर्ोगिाई नगरलभत्र 

वोलिने भाषाको लववरर् पठाएको । 

 सााँफेबगर नगरपालिकाका क्रमश १ देिी १४ सम्मका वडाका जग्गाको न्र्ूनिम मूल्र्ाङ्कन २०७८ 

लजल्िा मािपोि कार्ायिर्मा पठाइएको । 
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 कमयचारी मालसक बैठक संर्ोजन, कमयचारी लवदा अलभिेि व्यवस्थापन, प्रदेश िोकसेवा आर्ोगिाइ 

ररक्त पदको माग आकृलि फाराम भरी पठाइएको, ४ जना कमयचारी लनर्ुलक्त िथा पदस्थापना भएको, 

१४ जना प्रालवलधक कमयचारीको कार्यलजम्मेवारी िोकेको । 

 संघीर्, प्रादेलशक िथा र्स कार्ायिर्बाट समर् समर्मा २३ वटा सुचना टााँस । 

 कररब ४२६ वटा सवारी पास लसफाररस गरी कोरोनाको समर्मा आविजाविमा सहजीकरर् भएको 

। 

नगरपालिकाको सगंठन सरंचना र कमयचारीहरु 

 कुि जम्मा दरबन्दी ५७ मध्र्े ३८ जना कमयचारीको पदपूिी भई १९ जनाको दरबन्दी िािी रहकेो 

जसमा हािै प्रदेश िोक सेवा आर्ोगमा आ.ि.ेप अलधकृि १ जना, म.लव.लन १ जना, सहार्क पााँचौ 

िहका ३ जना र लशक्षा प्रालवलधक १ जना गरी जम्मा ६ जनाको माग आकृलि फाराम भरर पठाइको । 

 आ.व. २०७७/७८ मा करार सेवा िफय  जम्मा १०३ जना कमयचारी रहेका छन । 

अलमन शािा 

 आर्थयक बषय २०७७/०७८ सािमा नक्शा पास सम्पन्न संख्र्ा ९ वटा । 

 आर्थयक बषय २०७७/०७८ सािमा नक्शा पास हने  प्रदक्रर्ामा रहेको ६ वटा । 

 २०७७/०७८ सािमा अलभिेिीकरर् नक्शा पास संख्र्ा १० वटा । 

 न्र्ालर्क सलमलिमा आएका आलिधुर सम्बन्धी लववाद समाधानका िालग सहर्ोग गरेको । 

  नापी र मािपोिमा हने काम जस्िै हािसालबक रालजनामा सम्बलन्ध जानकारी प्राप्त गरी आवश्र्क 

सहजीकरर् गदै आएको  ।         

बहक्षते्रीर् पोषर् र्ोजना   

 एफ.एम. बाट पोषर् सम्बलन्ध संदेश प्रसारर् सम्पन्न । 

 नगर स्िरीर् पोषर् िथा िाध्र् सुरक्षा लनदेशक सलमलिको ३ वटा बैठक सम्पन्न । 

 पोषर् सम्बलन्ध लबषर्गि शािाहरुको ४ वटा बठैक सम्पन्न । 

 वडा स्िररर् पोषर् िथा िाद्य सुरक्षा लनदेशक सलमलिको १६ वटा बैठक । 

कृलष लवकास शािा 

 लवलभन्न वािीमा िागे्न रोग दकरा लनर्न्त्रर्का िालग १४ वटा वडामा रोग िथा दकटनाशक लवषादद 

उपकरर् िथा लविरर् कार्यक्रम सम्पन्न । 

 कृषक दिाय व्यवस्थापन सम्बन्धी अलभमूलिकरर् कार्यक्रम सम्पन्न । 

 वषे फिफूि (आप ३५०, कागिी ५०० र लिलच १५० लवरुवा) लविरर् । 

 १४ वटा वडाका ३५० जना कृषकहरुिाई लवलभन्न रोग िथा दकराहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थिगि 

िालिम सम्पन्न  भएको । 
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 १४ वडाका १/१ जना गरी जम्मा १४ जना अगुवा कृषकहरुिाई कृलष सामग्री लविरर्  कार्यक्रम 

सम्पन्न । 

 ११ जना कमयचारीहरुका िालग िलजलष्टक िररद िथा लविरर् कार्यक्रम सम्पन्न  । 

 कमयचारी बैठक वार्षयक ३ पटक सम्पन्न । 

 कृलष पकेट कार्यक्रम अन्िगयि अदवुा पकेटमा ४४ जना र िरकारी पकेटमा ४३ जना गरी जम्मा ८७  

जना िाभालन्वि भएका । 

 कृलष िथा पशुपंक्षी  सम्बन्धी िथ्र्ाङ्क अध्र्ावलधक कार्यक्रम सम्पन्न भएको । 

 नर्ााँ बहउदे्यश्र्ीर् नसयरी स्थापना कार्यक्रम सानपा ९ बुढाकोटमा सम्पन्न । 

 बहके्षत्रीर् पोषर् अन्िगयि १ देिी १४ वडाका सुनौिा १०००  ददनका आमाहरु र दकशोरीहरु जम्मा 

२२०० जनािाई पोषर् सुधार िथा िरकारीको महत्व  सम्बन्धी स्थिगि िालिम र २२००  जनािाई 

वषे लमलनदकट लविरर् कार्यक्रम सम्पन्न । 

सामालजक सरुक्षा िथा पञ्जीकरर् शािा 

सामालजक सरुक्षा भत्ता लविरर् कार्यक्रम 

 सामालजक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गने िाभग्राहीहरुको प्रथम चौमालसक सामालजक सुरक्षा भत्ता नगद 

लविरर् गररएको। 

 सामालजक सुरक्षा भत्ता रकम बैंकमाफय ि लविरर् गने प्रर्ोजनाथय नगरपालिका लस्थि ०६ वटा बैंक साँग 

सम्झौिा गरी दोस्रो र िेस्रो चौमालसक सामालजक सुरक्षा भत्ता बैंकमाफय ि भुक्तानी गररएको।   

सामालजक सरुक्षा भत्ता लविरर् लववरर् 

क्र.सं. पलहिो चौमालसक दोस्रो चौमालसक िेस्रो चौमालसक 

१ संख्र्ा रकम संख्र्ा रकम संख्र्ा रकम 

७१५३ ४२४४०४१०।- ६०५३ ३८४४६१३३।- ६०५६ ३८८८८५५१।- 

जम्मा ११९७७५०९४।- 

रकम दफिाय रु. ८२,६४,९०६।-  

 सामालजक सुरक्षा भत्ता लविरर् कार्यक्रममा अनिाईन प्रर्ािीमा लववरर् अध्र्ावलधक कार्यक्रम (वडा 

नं.  ०१ देलि १४ सम्म) 

क्र. 

सं. 

नर्ााँ नाम दिाय 

िलक्षि समूह 

संख्र्ा क्र.सं  िगि कट्टाको कारर् संख्र्ा कैदफर्ि 

१ जेष्ठ नागररक ७० 

वषयमालथ 

९८ ९  बसाईसराई ६०  

२ जेष्ठ नागररक दलिि ८३ १०  अन्र् ३०५  

३ जेष्ठ नागररक एकि 

मलहिा 

२० ११  दोहोरो दिाय ११६  

४ लवधवा ७३ १२  नलवकरर्को िालग लनवदेन पेश 

नगरेको 

१७५  
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५ पुर्य अपाङ्गिा ७ १३  मृत्र् ु २०२  

६ अलि अशक्त 

अपाङ्गिा 

२४ १४  एकि मलहिाि ेलववाह गरेको १  

७ बािबालिका के्षत्र 

िोदकएका  

५०० १५  जन्मको ६० मलहना पुगेको ९२५  

८ दलिि बािबालिका २३६ १६  पेन्सन,भत्ता नलिने घोषर्ा गरेको ०  

 जम्मा १०४१   जम्मा १७८४  

 कुि जम्मा  २८२५  

 २०७७ बैशाि देलि २०७७ चैत्र सम्मको व्यलक्तगि घटना दिायको लववरर् 

क्र

स.ं 

जन्म दिाय मृत्र् ुदिाय लववाह 

दिाय 

संख्र्ा 

बसाईसराई दिाय सम्बन्ध 

लवच्छेद 

संख्र्ा 

जम्मा कैदफर्

ि मलहिा परुुष जम्मा मलह

िा 

परुुष ज

म्मा 

दिाय 

संख्र्ा 

गएको 

संख्र्ा 

आए

को 

सं

ख्र्ा 

बसाईसरा

ईको 

संख्र्ा 

१ १०६६ ११२२ २१८

८ 

१७५ ५७५ ७५

० 

४१६ ३७६ ८८५ १५ ९०० ० ३७३० - 

 सामालजक सुरक्षा भत्ता पाउने १४ वटै वडाका िाभग्राहीहरुको फोटो सलहिको लववरर् रलजष्टरमा 

अलभिेि गने  कार्य सम्पन्न भई व्यलक्तगि घटना दिाय िथा सामालजक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना 

प्रर्ािी मा अध्र्ावलधक गने कार्य जारी रहेको। 

 व्यलक्तगि घटना दिायको २०७४ साि श्रावर्देलि २०७६ साि पौष मलहनासम्मको व्यलक्तगि    घटना 

दिायको लववरर् लडलजटाईजेशन कार्य सम्पन्न भएको । 

क्रसं

. 

जन्म दिाय मतृ्र् ुदिाय लववाह 

दिाय 

सखं्र्ा 

बसाईसराई दिाय सम्बन्ध लवच्छेद 

सखं्र्ा 

जम्मा कैदफ

र्ि 

जम्मा जम्मा  दिाय सखं्र्ा    

१ ६७०५ ८०४ ८६३ २५८ ० ८६३० - 

 व्यलक्तगि घटना दिाय िथा सामालजक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रर्ािी सम्बन्धी वडा सलचवहरुको 

िालग अनिाईन िालिम सम्पन्न गरी वडा न.ं०३, ०४, ०६, ०७, ०८ र ११  गरी ०६ वटा वडामा 

व्यलक्तगि घटना दिाय अनिाईन प्रर्ािी माफय ि सुरुवाि भएको । 

 व्यलक्तगि घटना दिाय िथा सामालजक सुरक्षा सम्बन्धी दिाय लशलवर सञ्चािनको िालग वडा सलचव िथा 

वडा अध्र्क्षज्र्ूहरुिाई अलभमुलिकरर् कार्यक्रम सम्पन्न भएको िथा वडा कार्ायिर्बाट छनौट गरी 

पठाएका लववरर् संकिकहरुिाई िालिम समेि प्रदान गरीएकोमा कोभीड -१९ का कारर् हाििाई 

दिाय लशलवरको अन्र् प्रदक्रर्ा बााँकी रहेको।  

 दिाय लशलवर सम्बन्धी सूचना सञ्चार सामाग्रीहरुको छपाई कार्य सम्पन्न गररएको । 
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लशक्षा र्वुा िथा ििेकुद शािा  

 आ.व. २०७७/७८ को वषय भररमा  ४ पटक नगर लशक्षा सलमलिको बैठक बसेको ।  

 कोलभड १९ को कारर् अवरुद्द शैलक्षक गलिलवलध सुचारु, 

 नगर लशक्षा सलमलिका पदालधकारीहरुको कार्य लबभाजन  

 लवद्यािर्हरुको सामालजक िथा िेिा पररक्षर् सम्पन्न ।  

 म्र्ाद नाघेका लवद्यािर्हरुको लव.व्य.स. र लश.अ.संघ पुनगयठन । 

 प्रत्र्क वडामा सम्पकय  लवद्यािर् िथा सम्पकय  लशक्षक िोकेको ।  

 स्थानीर् िह लशक्षा समुह गठन  

 नगरपालिका लभत्रका सम्पूर्य सामुदालर्क िथा संस्थागि शैलक्षक संस्थाहरुिाई अलनवार्य रुपमा IEMIS  

मा िथ्र्ांक भनय िगाई सामुदालर्क लवद्यािर्हरु िथा बािलवकास केन्िहरुिाई सोलह िथ्र्ांकको 

आधारमा लनशुल्क पाठ्यपुस्िक, छात्रवृलि, प्रलि लवद्याथी िागिका आधारमा अनुदान संचािन 

व्यवस्थापन अनुदान, ददवा िाजा िगार्िका अनुदान रकम लनकासा  

 प्रकोपको समर्मा लसकाइिाई लनरन्िरिा ददन लशक्षाको लबपि प्रलिकार्य र्ोजना लनमायर्  

 सम्पूर्य सामुदालर्क लवद्यािर्का (कक्षा १-३) नेपािी लवषर् पढाउने लशक्षकहरुको िालग  एकीकृि 

पाठ्यक्रम (कक्षा १-३) प्रबोलधकरर् िालिम संचािन  

 पालिका लभत्रका सम्परू्य लवद्यािर्का प्र.अ. िथा िेिापाि हरुको िालग  IEMIS सम्बलन्ध िालिम 

संचािन गररएको  

 सामुदालर्क माध्र्लमक लवद्यािर्का  लबपन्न वगयको दकशोरीहरुिाई  सेनेटरी प्र्ाड लनमायर् सम्बलन्ध 

िालिम संचािन  

 सम्पूर्य बािलवकासका सहजकिायहरुिई ददवा िाजा िथा सरसफाई सम्बलन्ध अलभमुिीकरर् कार्यक्रम 

संचािन 

 पालिका स्िरीर् आधारभूि लशक्षा पररक्षा सलमलिको बैठक बसी कक्षा ८ को पररक्षा संचािनको क्रममा 

पररक्षािाई मर्ायददि बनाउन  लबलभन्न लनर्यर्हरु गररएको र लवषर् लवज्ञ पालिकामा लझकाई स्िरीर् 

प्रस्नपत्र लनमायर् गरर प्रश्न बैंकको स्थापना गररएको िथा कक्ष ८ को ग्रेड लसट िर्ार गरी प्रमालर्ि गरर 

लविरर् गररएको ।  

 सेिो गुरााँस संस्थाको सहर्ोगमा कोलभडको समर्मा लसकाइिाई लनरन्िरिा ददन बािलवकास केन्िका 

सहजकिायहरुको क्षमिा लवकास िथा सामग्री लविरर्  

 सामुदालर्क लवद्यािर् महासंघ अथायि लसकाइ लनरन्िर संस्थाको सहर्ोगमा लवद्यािर्का लशक्षकहरु, 

लव.व्य.स.पदालधकारी लश.अ.संघ का  पदालधकारीहरुको िालग मनोसामालजक परामशय िालिम सचंािन  

 कोलभडको समर्मा लसकाईिाई लनरन्िरिा ददन लशक्षा िथा मानवस्रोि लवकास केन्ििे प्रकाशन गरेको 

टेलिलभजन बाट प्रशारर् गररने लबलभन्न कक्षा िथा लवषर्को समर्िालिका बारे लवद्यािर्हरुिाई 

जानकारी लशक्षकहरुिाई प्रलवलधको प्रर्ोग िथा टोि लसकाईको माध्र्म बाट लसकाईिाई  लनरन्िरिा 

ददन लनदेशन ददइएको | 
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 कोलभडको क्रममा लसकाइिाई सहज बनाउन प्रत्र्ेक लवद्यािर्िाई रु १२००० internet जडान प्रलि 

लवद्याथी रु १२५ को दरिे ३ मलहनाको िालग सी.र्ु.जी. सेवा शुल्क रकम र प्रलि लवद्याथी रु २०० को 

दरिे स्वास्थ्र् सामग्री िचय लनकासा ददइएको  

 ३ वटा लवद्यािर्िाई ४ कोठे भवन ३ वटा लवद्यािर्िाई शौचािर् ३ वटा लवद्यािर्िाई पुस्िकािर् 

२ वटा लवद्यािर्िाई लवज्ञान प्रर्ोगशािा र २ वटा लवद्यािर्िाई ICT लविरर् गररएको  

 रािपलि शैलक्षक सुधार पररर्ोजनाकोिालग र्स पालिकाको १८ लवद्यािर् १८ वटा प्रस्िाव पेश 

भएकोमा अथायि ९ वटा लवद्यािर् र १० वटा कार्यक्रम छनौटमा परेको ।  

सचुना प्रलवलध : 

 इन्टरनेट जडानका िालग सवै वडामा सभे गररएको । 

 आ.व. २०७७-७८ मा पाररि लनलि, लनर्यर्हरु र बजेटिाई सााँफेबगर नगरपालिकाको वबेसाइट 

www.sanfebagarmun.gov.np र डाटा पोटयि  sanfebagar.susasan.org मा अपडेट । 

 डाटा पोटयि र सूचना प्रलवलध सम्बन्धी नगरका प्रर्ासहरुबारे लवलभन्न चरर्मा मालिका लवकास संघ 

संग समन्वर् गरर कार्यक्रम सञ्चािन । 

 पूवायधार व्यवस्थापन प्रर्ािीको पररक्षर् र सम्पूर्य लववरर् अपडेट गरर िुल्िा िथ्र्ाङ्क ददवसको 

अवसर पारी उद्घाटन । 

 ई-लसफाररसमा आवश्र्क सुलवधा थप गरर पररक्षर् गने काम भएको । 

 लवलभन्न लवभाग र मन्त्रािर्िाई सााँफेबगर नगरपालिकाका कार्यर्ोजनाबारे जानकारी गनयमा 

सहलजकरर् । 

िानपेानी िथा सरसफाई  शािा 

 सुनौिा १००० ददनका आमाहरुिाई स्वच्छ  िानेपानीको लवकासका िालग वडा नं.  २ र ५ मा 

दफल्टर लविरर् १०० वटा । 

पश ुसवेा शािा 

 पशु सेवा शािा िथा वडाहरुबाट सवेा लिने कृषक संख्र्ा  मलहिा ४१० पुरुष ३७७ गरी जम्मा 

७८७ जसमा दलिि २१२ जनजािी ६ जना । 

 पशुपंक्षी उपचार िथा परामशय सेवा । 

 कमयचारी बैठक २ पटक सम्पन्न । 

 शािा िथा वडाहरुमा जम्मा ७०२० पशुपंक्षीको उपचार भएको छ । 

 ७००० बाख्रािाई लप.लप. आर रोग लवरुद्धको िोप िगाइएको छ । 

 १४ वटै वडामा पशुपंक्षी िथ्र्ाङ्क संकिन ६५०० घरधुरीमा । 

 फमय दिायको िालग घरेिुमा लसफाररस  ५० वटा  

 पशुधन पूर्ियको िालग िप्तड रालिर् लनकुञ्जमा लसफाररस ७ वटा । 

 पशुधन मृत्र्ु क्षिीपुिी पशु लवमािाई लसफाररस २६ वटा, लडलभजन बन कार्ायिर्िाई  ३ वटा । 

 भेटेरीनरी अस्पिाि िथा पशु सेवा लवज्ञ केन्ि अछाममा र्ुवा िलक्षि कार्यक्रम िथा अन्र् 

कार्यक्रममा सहभालगिाका िालग लसफाररस १२४ जनािाई । 

 पशु सेवा शािाको समन्वर्मा भेटेरीनरी अस्पिाि िथा पशु सेवा लवज्ञ केन्ि अछामबाट कोरोना 

प्रभालवि िथा र्ुवा िलक्षि अन्र् कार्यक्रममा सहभागी कृषकहरुको लववरर्ः 

http://www.sanfebagarmun.gov.np/
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o बाख्रापािन २७ जना 

o भैसीपािन ५ जना  

o माछापािन १ जना  

o कुिुरापािन  १० जना 

o बाख्रा िोर सुधार कार्यक्रममा ४ जना  

o रैथाने कुिुरा प्रबद्धयनमा १ जना  

o लमलन ह्याचरी स्थापना कार्यक्रममा २ जना 

o कुिुरा मोडेि फमयमा ५ जना  

o बंगुर िोर सुधारमा १ जना  

o नमुना बाख्रा िोर सुधार ४ जना  

o वोका लविरर्  २ जना 

 नगर प्रमुि सगं नौमुठे गाई संरक्षर् सम्बन्धी  अन्िर्क्क्रय र्ा कार्यक्रम १ पटक 

 िागि साझेदारीमा कुिुराको दाना बनाउने मेलसन लविरर् १ 

 सुनौिा १००० ददनका आमाहरुिाई  १ ददने कुिुरापािन सम्बन्धी १ ददने अलभमूिीकरर् । 

 सुनौिा १००० ददनका ३४८ जना आमाहरुिाई १३३३ वटा कुिुराका चल्िा लविरर् । 

 पशु स्वास्थ्र् लशलवर वडा न.ं ५, १२  र १४  गरी ३ पटक 

 कृलष िथा पशुपंक्षी फमय दिाय ५० वटा कृषक समहू िथा सलमलि दिाय ६ वटा भएको । 

 कमयचारीहरुिाई िलजलष्टक सामग्री लविरर्  

 भैसी पकेट कार्यक्रम संचािन गरी २३ वटा भैसी लविरर् 

 उत्पादनमा आधाररि अनुदानमा ५ जना कृषकिाई सम्मान िथा अनुदान लविरर् 

प्रालवलधक शािा  

क. भवन लनमायर् िफय  

 आ.ब. २०७७/७८ मा जम्मा ४२ वटा र्ोजनामध्र्े १६ वटा नर्ााँ भवन िथा शौचािर् लनमायर् 

िफय का छन िीमध्र्े ९ वटा भवन िथा शौचािर् लनमायर् सम्पन्न भइसकेका छन भने ७ वटा 

लनमायर्ाधीन अवस्थामा छन । बााँकी २६ वटा झ्र्ािढोका ममयि, पी.पी.सी., प्िाष्टर िगार्िका 

र्ोजनाहरु सम्पन्न भएका छन । र्स िफय का र्ोजनाको िालग ४ करोड ३२ िाि ५७ हजार 

लवलनर्ोलजि भएको लथर्ो ।  

ि. सडक लनमायर् िफय  

 आ.ब. २०७७/७८ मा र्स नगरपालिका अन्िगयि सडक लनमायर् िफय  जम्मा २१ वटा र्ोजनाहरु 

रहेका छन् जस मध्र्े ४ वटा नर्ा सडक लबस्िार गरी ५.५ दक.लम. नर्ा सडक लवस्िार भएको छ । 

वाकी रहेका १७ वटा र्ोजनाहरु सडक स्िरउन्नलि गरर हरेक वडाहरुमा र्ािार्ािको पहाँच भएको 

छ । र्स िफय का र्ोजनाको िालग १ करोड ३९ िाि १ हजार लवलनर्ोलजि भएको लथर्ो ।  
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ग. िानपेानी लनमायर् िफय  

 आ.ब. २०७७/७८ मा र्स नगरपालिका अन्िगयि िानेपानी लनमायर् िफय  जम्मा ५५ वटा   र्ोजनाहरु 

भएका छन् । जस मध्र्े ५५ वटा िानेपानी र्ोजना लनमायर् कार्यमा साफेबगर न.पा. लभत्र १४ वटा  

इन्टेक, २२ वटा RVT ,४१ वटा धारा मेनपाइप िाइन १५११५ लमटर, सहार्क पाइप िाइन ५८५० 

लमटर लनमायर् भएका । र्स िफय का र्ोजनाको िालग १ करोड ८४ िाि ७४ हजार लवलनर्ोलजि भएको 

लथर्ो ।  

घ. लसचाई लनमायर्िफय  

 आ.ब. २०७७/७८मा र्स नगरपालिका अन्िगयि लसचाई लनमायर् िफय मा जम्मा २६ वटा र्ोजनाहरु 

रहेका छन् । जसमध्र्े ३ वटा नर्ा लसचाई पोिरी र ६ वटा लसचाई कुिो लनमायर् भएका छन । बााँकी 

१७ वटा कुिोसुधार, पोिरी ममयि िगार्िका र्ोजनाहरु सम्पन्न भएका छन । र्स िफय का र्ोजनाको 

िालग ९८ िाि ८० हजार लवलनर्ोलजि भएको लथर्ो । जस अन्िगयिका र्ोजनाहरुको सबै भुक्तानी 

भइसकेको छ ।  

ङ. अन्र् लनमायर् िफय   (गोरेटो, PCC, बाटो,मलन्दर लनमायर्, ममयि) 

 आ.ब. २०७७/७८ मा र्स नगरपालिका अन्िगयि अन्र् लनमायर् िफय मा जम्मा ८९ वटा र्ोजनाहरु 

रहेका छन् । जसमध्र्े केलह गोरेटो लनमायर्, pcc बाटो लनमायर्, मलन्दर ममयि, घेरापिायि र लवदु्यि 

आदी हन ्। सबै र्ोजनाको काम उ. स. वाट लनमायर् कार्य सम्पन्न भैसकेका छन । र्स िफय का र्ोजनाको 

िालग २ करोड २३ िाि ३४ हजार ५ सर्  लवलनर्ोलजि भएको छ । जस अन्िगयिका र्ोजनाहरुको 

सबै भुक्तानी भइसकेको छ । 

नगर अनगुमन िथा सपुररवके्षर् : 

 गि आ.व.मा नगरलभत्रका दईु िाि भन्दा बदढ िागिका ७६ वटा सडक, िानेपानी, नहर, भवन 

िगार्िका र्ोजनाहरुको अनुगमन मूल्र्ाङ्कन िथा सुपरीबेक्षर् गरी आवश्र्क पृष्ठपोषर् ददइनुका 

साथै सोको प्रलिवेदन नगरपालिकामा पेश गरेको .  

राजस्व शािा        

 राजस्व परामशय  सलमलिको गि आ.व.मा ६ वटा वैठक सम्पन्न ।  

 आ.व. ०७७/७८ मा आन्िररक राजस्व अनुमान १ करोड १० िाि गररएकोमा रु १ करोड ६५ िाि 

राजस्व रकम संकिन भएको छ ।  

 राजस्वका श्रोि, दार्रा र दर समेि लवश्लेषर् गरी आगामी आ.व.मा प्राप्त हन सके्न राजस्वको प्रके्षपर् रु 

२ करोड अठचालिस िाि गररएको छ  राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िर्ारी िालिम िथा राजस्व सुधार 

कार्यर्ोजना िजुयमा सम्बन्धी छिफि कार्यक्रम सम्पन्न गररएको छ ।  
 राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको मस्र्ौदा िर्ार भएको छ । 

 

गि आ.व. को र्थाथय रकम र आगामी आ.व.को िालग अनुमालनि कर िथा गैर कर राजस्व रकम 

लस.नं. राजस्वको के्षत्रहरु गि आ.व.को र्थाथय 

रकम 

चािु आ.व.को 

संशोलधि 

अनुमान 

आगामी आ.व.को 

अनुमान 

कैदफर्ि 

११३१३ एकीकृि सम्पलि कर ९,२७,५६०.७५  १०,००,०००/-  

११३१४ मािपोि िथा भुलमकर ३,३३,२६८.७०  २,४०,०००/-  
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११३२१ घरबहाि कर १०,११,२२१.१२  ६,००,०००/-  

१४१५१ 
सरकारी सम्पलि बहािबाट 

प्राप्त आर् 

८२,६५,८२६/२१  १,९६,१०,०००/-  

१४१५९ 
अन्र् श्रोिप्राप्त रोर्ल्टी  )

वडािे उठाउने (  

१,१८,६५०/-  २,००,०००/-  

१४२४२ नक्सापास दस्िुर २,९७,८८६.१२/-  ३,००,०००/-  

१४२४३ लसफाररस दस्िुर ९,१८,२०३/-  १०,००,०००/-  

१४२४४ व्यलक्तगि घटना दिाय दस्िुर २,४०,५६५/-  ६,००,०००/-  

१४२४५ नािा प्रमालर्ि दस्िुर ७१,९२५/-  ५०,०००/-  

१४२४९ अन्र् दस्िुर ४१,७७,७९६/-  ५,००,०००/-  

१४६११ व्यवसार् कर १,४५,६७२/-  ७,००,०००/-  

जम्मा १,६५,०८,५७३/९०   २४८०००००/-  

मलहिा बािबालिका िथा जषे्ठ नागररक शािा  

 िैंलगक समानिा िथा सामालजक समावेशीकरर् नीलि, २०७७, बाि अलधकार सलमलि गठन 

कार्यलवलध, २०७७ र िैंलगक हहंसा लनवारर् कोष (संचािन) कार्यलवलध, २०७७ लनमायर् ।  

 अपांगिा भएका व्यलक्तहरुिाई अपागंिा पररचर् पत्र लविरर् गनयको िालग दईु चरर्मा                                    

अपांगिा पररचर् पत्र लविरर् लशलवर संचािन भएको |     

 अन्िरायलिर् अपांगिा ददवसको अवसरमा अपांगिा भएका व्यलक्तहरु लबच छिफि िथा अन्िरदक्रर्ा 

कार्यक्रम भएको | 

 िैंलगक हहंसा लवरुद्दको १६ ददने अलभर्ान अन्िगयि १ ददने अन्िरदक्रर्ा कार्यक्रम संचािन भएको | 

 अन्िरायलिर् नारी ददवसको अवसरमा एकि िथा लवपन्न मलहिाहरुिाई राहि सामग्री लविरर् 

गररएको | 

 बहके्षत्रीर् पोषर् र्ोजना अन्िगयि मलहनावारीको वियमान अवस्था र त्र्सको ददगो व्यवस्थापनको 

िालग सरोकारवािाहरु सगं एक ददने अलभमुिीकरर् कार्यक्रम ८ वटा वडामा भएको | 

 बाि अलधकार सलमलि र बाि संजाि सलमलिको बैठक बसी आमा बुवा गुमाएका बािबालिका हरुिाई 

सहर्ोग गन ेलनर्यर् गररर्ो | 

 धामी, झाक्री र पुजाररहरुिाई पोषर्, सरसफाई र मलहनावारी सुधारको िालग                                                                                                                                                                                               

१ ददने अलभमुिीकरर् कार्यक्रम सम्पन्न भएको | 

 आमा बुवा दइुवटै गुमाएका २६ जना बािबालिका हरुिाई शैलक्षक सामग्री लविरर् गररर्ो | 

 १४ वटै वडाका एच.आई.भी. संक्रलमि ५६ जना लवपन्न मलहिाहरुिाई िाद्य सामग्री लविरर्  गरेको  |   
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प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम  

 आ.व.२०७७/७८ अन्िगयि वडा कार्ायिर्मा दिाय गररएको ररिपूवयक लनवदेन ददएका सुलचकृि ३१६३ 

जना बेरोजगार व्यलक्तहरुको लववरर् रोजगार व्यवस्थापन सुचना प्रर्ािी (EMIS) मा प्रलवष्ट गररएको 

।  

 बेरोजगार व्यलक्तहरुिाई प्राथलमकीकरर् अनुसार िाभग्राही पररचर् पत्र प्रदान गरेर काममा 

िटाइएको । 

 रोजगारीमा िरटएका प्रत्र्ेक कामदारहरुको व्यलक्तगि बैंक िािा िोिी पाररश्रलमक बैंक माफय ि 

भुक्तानी गररएको ।  

 र्ुवा रोजगारीका िालग रुपान्िरर् पहि आर्ोजना अन्िगयि ७ वटा र कामका िालग पाररश्रलमकमा 

आधाररि सामुदालर्क आर्ोजना अन्िगयि ४६ वटा गरी जम्मा ५३ वटा आर्ोजनाहरु सम्पन्न गररएको 

।  

 र्ुवा रोजगारीका िालग रुपान्िरर् पहि आर्ोजना नगरपालिका अन्िगयिका वडा नं. १,२,१०,११, र 

१४ मा सञ्चािन गररएको लथर्ो भने सामुदालर्क आर्ोजना १ देलि १४ ओटै वडामा सञ्चािन 

गररएको ।  

 र्ुवा रोजगारीका िालग रुपान्िरर् पहि आर्ोजनामा सुलचकृि १०० जना र सामुदालर्क आर्ोजना 

अन्िगयि ९८३ जना गरी जम्मा १०८३ जना बेरोजगार व्यलक्तहरुिाई औषि ५४.१४ ददनको 

रोजगारीमा संिग्न गराइएको । 

 चािु आ.व.२०७८/७९ को िालग नगरपालिकाको १ देलि १४ ओटै वडामा १४२१ वटा बेरोजगार 

फारम दिाय भएकोमा ररिपूवयक फारम भरेका १३८१ जनािाई सुलचकृि गरर रोजगार व्यवस्थापन 

सुचना प्रर्ािी (EMIS) मा प्रलवष्ट गररएको छ ।     

स्वास्थ्र् शािा 

 आ.व. २०७७।७८ को स्वास्थ्र् कार्यक्रमहरूको वार्षयक सलमक्षा सम्पन्न गरर स्वास्थ्र् संस्थाको 

Ranking गररएको । 

 प्रत्र्ेक वडामा कोलभड १९ सम्बलन्ध जनचेिनाका साथै स्वाब संकिन गररएको । 

 बर्ािपाटा अस्पिािमा प्रत्र्ेक हप्ताको सोमबार र लबलहबार स्वाब संकिन गररएको । 

 स्वास्थ्र् संस्थाका प्रमुि िथा अन्र् स्वास्थ्र्कमीहरूिाइय DHIS-2  िालिममा पठाइयएको । 

 १४ वटै वडामा कोलभड १९ लवरुद्दको िोप अलभर्ान संचािन गररएको । 

 १४ वटै वडामा नगर उप प्रमिुसंग गभयवलि कोसेिी कार्यक्रम संचािन गररएको। 

 सम्पूर्य स्वास्थ्र् संस्थाहरूिाइय LAPTOP लविरर् गररएको । 

 बाब्िा बाहेक अन्र् स्वास्थ्र् संस्थाहरूमा Intenet र E-Hajiri  जडान गररएको 
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 सम्पूर्य स्वास्थ्र् संस्थाहरूमा स्वास्थ्र् संस्था न्र्ूनिम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम (HPMSS) संचािन 

गररएको । 

 िप्तड,घुघुरकोट र पाििकोटमा प्रसुलिगृह लनमायर् । 

 ग्रामीर् अल्रासाउण्ड कार्यक्रम संचािन गररएको । 

 स्वास्थ्र् सम्बलन्ध लनर्लमि कार्यक्रमहरू संचािन गररएको । 

न्र्ालर्क सलमलिि ेलनरुपर् गरेका लववादहरु 

 आिीधुर  -             १० वटा 

 सम्बन्ध लवच्छेद-      १ वटा 

 गािी बेइज्जिी- २ वटा 

 घरेिु हहंसा – ९ वटा  

 ज्र्ािा मजुरी नददएको – २ वटा  

 कुटलपट-  २ वटा 

 पलि पत्नीबीच िान िाउन नददएको - २ 

 आर्थयक िेनदेन -  ४ वटा  

 अकायको हकभोगमा रहेको जग्गा भोगचिन गरेको - १ 

उल्िेलिि लववादहरुिाई आर्थयक बषय अनुसार दहेार् बमोलजम प्रस्िुि गररएको छः 

आर्थयक बषय २०७४/०७५ २०७५/७६ २०७६/०७७ २०७७/७८ जम्मा 

उजुरी संख्र्ा ७ वटा ६ वटा ६ वटा १३ वटा ३२ वटा 

फर्छ्यौट संख्र्ा ७ वटा ६ वटा ६ वटा ७  वटा २६ वटा 

फर्छ्यौट हन बााँकी 

संख्र्ा 

० ० ० ६  वटा  ६  वटा 

 र्सै बषय न्र्ालर्क मालमिा व्यवस्थापन प्रर्ािी िागू भई सञ्चािनमा रहेको छ । 

 आ.व.२०७७/०७८ मा न्र्ालर्क सलमलि अन्िगयिका मेिलमिापकेन्िमा रहेका २० जना 

मेिलमिापकिायहरुिाई सूचीकृि गररएको । 

 न्र्ालर्क मालमिा िथा मेिलमिाप केन्ि व्यवस्थापन सम्बन्धी न्र्ालर्क सलमलि, वडा अध्र्क्ष र 

मेिलमिाप किायहरुिाई  १ ददने अलभमुिीकरर् िालिम सञ्चािन गररएको । 

मडेपा (िघ ुउद्दम लवकास )कार्यक्रम िथा कपाि देलि कम्प्र्टुर िालिम : 

 नगरपालिकामा मेडपा कार्यक्रम सञ्चािन गनयका िालग सााँफेबगर नगरपालिकाका ३, ४, ५ र ९ 

वडाहरु छनोट गरर ४ वटा अलभमूिीकरर् कार्यक्रम सम्पन्न गरेको । 

 अलभमूिीकरर् कार्यक्रम गररसकेका वडाहरुमा प्रर्ोगात्मक ग्रालमर् िेिाजोिा गरी फाराम ए र 

फाराम बी गरी जम्मा १४५ जनाको फाराम भरी मोवाईि एपमा प्रलवलष्ट गररएको । जसमध्र्े 

१०२ जनािाइ उद्यमलसि लवकास िालिम ददएको । 

 सहभालगहरुको इच्छा अनुसार लवलभन्न  सीप लवकास िालिम छनोट गरीएकोः व्युरटपाियर, हािे 

होजीर्ारी, डि कुसन, बाख्रापािन, िरकारी िेिी, चुरा लडजाइन, होटि िालिम, चाउलमन 

िालिम र कम्प्र्ुटर िालिम आदद । 
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 छनोट भएका मध्र्े हािे होलजर्ारी  िालिम सम्पन्न  भएको । 

 सुदरुपलिम प्रदेश सामालजक लवकास मन्त्रािर् व्यावसालर्क िथा लसप लवकास िालिम केन्ि 

धनगढी कैिािी र सााँफेबगर नगरपालिकाको समन्वर्मा १९ जना प्रलशक्षाथीको सहभालगिामा ३ 

मलहने हािे कडाई िालिम सम्पन्न गररएको । 

 कपाि देलि कम्प्र्ुटर िालिम िफय बाट कोलभड-१९ को कारर् िालिम संचािन गनय असहज 

वािावरर् भएिा पलन अलघल्िो आ.व सम्म िालिम लिई व्यवसार् सुरु गरेका २ जना र्ुवा 

उद्दमीहरुिाई आर्थयक सहर्ोग गरेको । 

अन्र् : 

१. अलिलवपन्न सहार्िा शीषयकबाट १४ वटै वडाका अलि लवपन्न समुदार् िफय का ३४ जना 

नागररकिाई सहर्ोग रकम उपिब्ध गराईएको । 

२. प्रकोप व्यवस्थापन कोषबाट प्रकोप लपलडि ६१ जना नागररकिाई सहर्ोग रकम उपिब्ध 

गराइएको । 
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सााँफेबगर नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, अछाम 

कार्ायिर्को कोड : ८०७७२४०४३०० 

  

अ.व २०७७/७८ को लशषयकगि बजटे िथा िचय  

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१ 

लस.न.ं 

  बजटे िचय 
िचय 

(%) 

ससिय 

अनदुान 

दफिाय  

मौज्दाि 

नाम चाि ु पूंजीगि जम्मा चाि ु पूंजीगि जम्मा चाि ु पूंजीगि जम्मा 

१ 
सााँफेबगर 

नगरपालिका 

१५,२७,४२,

६४० 

३,७७,०९,१६

०.२४ 

१९,०४,५

१,८००.२

४ 

११,३८,२९,

४६०.२५ 

२,९१,१७

,९८२ 

१४,२९,४७,४

४२.२५ 

७५.०

६ 
०. 

३,८९,१३,१

७९.७५ 

८५,९१,१

७८.२४ 

४,७५,०४,३

५७.९९ 

२ 

सुदरुपलिम प्रदेश 

सरकार समपुरक 

चािु अनुदान 

४९,५०,००

० 

१,०५,३४,००

० 

१,५४,८४,

००० 
४८,५७,१०७ 

७९,५१,०

०७ 

१,२८,०८,११

४ 

८२.७

२ 

२६,७५,८

८६  
० ० ० 

३ 

सााँफेबगर 

नगरपालिकावडा 

नं.१ 

१६,५०,००

० 
१९,५०,००० 

३६,००,०

०० 
१६,४९,७०० 

९,००,००

० 
२५,४९,७०० 

७०.८

३ 
०. ३०० 

१०,५०,०

०० 

१०,५०,३०

० 

४ 

सााँफेबगर 

नगरपालिकावडा 

नं.२ 

२५,१५,००

० 
२०,८५,००० 

४६,००,०

०० 
२४,८३,४७८ 

२०,७१,३

८५ 
४५,५४,८६३ 

९९.०

२ 
०. ३१,५२२ १३,६१५ ४५,१३७ 

५ 

सााँफेबगर 

नगरपालिकावडा 

नं.३ 

३६,०१,००

० 
२३,९९,००० 

६०,००,०

०० 
२८,८३,६०० 

२३,६८,४

४० 
५२,५२,०४० 

८७.५

३ 
०. ७,१७,४०० ३०,५६० ७,४७,९६० 

६ 

सााँफेबगर 

नगरपालिकावडा 

नं.४ 

२९,५०,००

० 
२४,५०,००० 

५४,००,०

०० 
२७,०१,४३५ 

२३,७७,९

०४ 
५०,७९,३३९ 

९४.०

६ 
०. २,४८,५६५ ७२,०९६ ३,२०,६६१ 
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७ 

सााँफेबगर 

नगरपालिकावडा 

नं.५ 

२६,५०,००

० 
१५,५०,००० 

४२,००,०

०० 
२४,८२,९२५ 

१५,३५,०

०० 
४०,१७,९२५ 

९५.६

६ 
०. १,६७,०७५ १५,००० १,८२,०७५ 

८ 

सााँफेबगर 

नगरपालिकावडा 

नं.६ 

१६,६२,००

० 
१७,३८,००० 

३४,००,०

०० 
१६,२४,७०० 

१७,३८,०

०० 
३३,६२,७०० ९८.९ ०. ३७,३०० ० ३७,३०० 

९ 

सााँफेबगर 

नगरपालिकावडा 

नं.७ 

२४,२४,००

० 
१३,७६,००० 

३८,००,०

०० 
२१,९८,४४९ 

१३,७५,९

९७ 
३५,७४,४४६ 

९४.०

६ 
०. २,२५,५५१ ३ २,२५,५५४ 

१० 

सााँफेबगर 

नगरपालिकावडा 

नं.८ 

२३,५०,००

० 
१९,५०,००० 

४३,००,०

०० 
२३,४८,६८८ 

१९,४९,७

२५ 
४२,९८,४१३ 

९९.९

६ 
०. १,३१२ २७५ १,५८७ 

११ 

सााँफेबगर 

नगरपालिकावडा 

नं.९ 

२६,५९,००

० 
२०,४१,००० 

४७,००,०

०० 
२६,१५,२९५ 

२०,४०,२

०६ 
४६,५५,५०१ 

९९.०

५ 
०. ४३,७०५ ७९४ ४४,४९९ 

१२ 

सााँफेबगर 

नगरपालिकावडा 

नं.१० 

३१,००,००

० 
२०,००,००० 

५१,००,०

०० 
२९,६२,०४८ 

१८,२४,६

७० 
४७,८६,७१८ 

९३.८

६ 
०. १,३७,९५२ 

१,७५,३३

० 
३,१३,२८२ 

१३ 

सााँफेबगर 

नगरपालिकावडा 

नं.११ 

२४,२०,००

० 
२०,८०,००० 

४५,००,०

०० 
२४,१०,९८३ 

२०,७९,६

५८ 
४४,९०,६४१ 

९९.७

९ 
०. ९,०१७ ३४२ ९,३५९ 

१४ 

सााँफेबगर 

नगरपालिकावडा 

नं.१२ 

१४,९०,००

० 
२४,१०,००० 

३९,००,०

०० 
१४,६४,७०१ 

२४,०८,७

६४ 
३८,७३,४६५ 

९९.३

२ 
०. २५,२९९ १,२३६ २६,५३५ 

१५ 

सााँफेबगर 

नगरपालिकावडा 

नं.१३ 

२९,७०,००

० 
१९,३०,००० 

४९,००,०

०० 
२९,५५,१७२ 

१९,३०,०

०० 
४८,८५,१७२ ९९.७ ०. १४,८२८ ० १४,८२८ 

१६ 

सााँफेबगर 

नगरपालिकावडा 

नं.१४ 

२८,७०,००

० 
२०,३०,००० 

४९,००,०

०० 
२७,३२,०४५ 

२०,३०,०

०० 
४७,६२,०४५ 

९७.१

८ 
०. १,३७,९५५ ० १,३७,९५५ 

१७ 

सुदरुपलिम प्रदेश 

सरकार लवशेष 

अनुदान 

० ६८,००,००० 
६८,००,०

०० 
० 

६८,००,०

०० 
६८,००,००० १०० ० ० ० ० 
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१८ 

संघीर् सरकारबाट 

हस्िान्िररि कार्यक्रम 

(शसिय अनुदान) 

३८,४९,३३,

६२० 

४,४५,४७,००

० 

४२,९४,८

०,६२० 

३५,१२,४५,

२५२.७० 

४,४५,२६

,९०३ 

३९,५७,७२,१

५५.७० 

९२.१

५ 

३,३७,०८

,४६४.३०  
० ० ० 

१९ 

प्रदेश सरकारबाट 

हस्िान्िररि कार्यक्रम 

(शसिय अनुदान) 

० 
३,४८,६१,००

० 

३,४८,६१,

००० 
० 

३,२८,५५

,००० 

३,२८,५५,००

० 

९४.२

५ 

२०,०६,०

००  
० ० ० 

जम्मा 
५७,७९,३७,

२६० 

१६,२४,४०,१

६०.२४ 

७४,०३,७

७,४२०.२

४ 

५०,३४,४५,

०३८.९५ 

१४,७८,८

०,६४१ 

६५,१३,२५,६

७९.९५ 

८७.९

७ 

३,८३,९०

,३५०.३०  

४,०७,१०,९

६०.७५  

९९,५०,४

२९.२४  

५,०६,६१,३

८९.९९  

             

 

संघीर् राजश्व बाडफाड िफय को रु.१,८९,२८,५३६/७० कम लनकासा भएकोमा रु.५,०६,६१,३८९.९९ बाट उक्त लनकासा नभएको रकम घटाई रु.३,१७,३२,८५३.२९ अ.ल्र्ा 

कार्म भएको  
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सााँफेबगर नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, अछाम 

कार्ायिर्को कोड : ८०७७२४०४३०० 

  

क्षते्रगि बजटे िथा िचय 

  

  

आ.व. : २०७७/७८ मलहना : सबै अवधी : २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१ 

लस.न.ं क्षते्र/उप क्षते्र लवलनर्ोजन िचय िचय (%) दफिाय रकम  मौज्दाि 

१ आर्थयक लवकास ३,३३,०२,००० २,७१,१९,१७५ ८१.४३ ०. ६१,८२,८२५ 

१ कृलष ८५,८३,००० ७४,१०,९०५ ८६.३४ ०. ११,७२,०९५ 

२ उद्योग ३८,४०,००० १२,८८,२२० ३३.५४ ०. २५,५१,७८० 

३ पर्यटन ९९,३९,००० ९१,५७,६०० ९२.१४ ०. ७,८१,४०० 

४ सहकारी ५,५०,००० ३,३५,९५० ६१.०८ ०. २,१४,०५० 

५ जिश्रोि िथा हसंचाई ८७,९५,००० ७६,८९,३८५ ८७.४३ ०. ११,०५,६१५ 

६ पशुपन्छी लवकास १५,९५,००० १२,३७,११५ ७७.५६ ०. ३,५७,८८५ 

२ सामालजक लवकास ४४,९६,४८,३७० ४०,८४,९९,१००.७० ९०.८५ ३,१४,७४,८३८.३०  ९६,७४,४३१  

१ लशक्षा ३०,२८,७२,००० २८,३८,८२,०५२ ९३.७३ १,८९,८९,९४८  ० 

२ स्वास्थ्र् ९,९६,७१,२०० ८,७१,८६,३०९.७० ८७.४७ १,२४,८४,८९०.३०  ० 

३ िानेपानी िथा सरसफाई २,६५,०१,२६७ २,२६,८३,०४२ ८५.५९   ३८,१८,२२५ 

४ भाषा िथा संस्कृलि ७,३५,००० ७,१०,००० ९६.६   २५,००० 

५ 
िैंलगक समानिा िथा सामालजक 

समावेशीकरर् 
८५,६७,००० ४४,७४,००१ ५२.२२   ४०,९२,९९९ 
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६ र्ुवा िथा िेिकुद ५१,२०,४०३ ३७,१३,७८६ ७२.५३   १४,०६,६१७ 

७ सामालजक सुरक्षा िथा संरक्षर् ६१,८१,५०० ५८,४९,९१० ९४.६४   ३,३१,५९० 

३ पूवायधार लवकास ३,४८,५५,३४० ३,०६,७२,९७० ८८   ४१,८२,३७० 

१ र्ािर्ाि पूवायधार २,३३,८९,००० १,९३,४२,१८७ ८२.७   ४०,४६,८१३ 

२ भवन, आवास िथा सहरी लवकास ५०,५०,००० ५०,३९,७२५ ९९.८   १०,२७५ 

३ उजाय ४०,८०,००० ४०,७६,३६३ ९९.९१   ३,६३७ 

४ संचार िथा सूचना प्रलबलध १४,८५,००० १३,७६,५०० ९२.६९   १,०८,५०० 

५ सम्पदा पूवायधार ७,३१,००० ७,१७,८५५ ९८.२   १३,१४५ 

६ पुनलनमायर् १,२०,३४० १,२०,३४० १००   ० 

४ सुशासन िथा अन्िरसम्बलन्धि के्षत्र ६,८४,०३,२५८ ५,१९,४१,१३९ ७५.९३ ६९,१२,५१२  ९५,४६,६०७  

५ कार्ायिर् सञ्चािन िथा प्रशासलनक १५,४१,६८,४५२.२४ १३,३०,९३,२९५.२५ ८६.३३ ०. २,१०,७५,१५६.९९ 

कुि जम्मा ७४,०३,७७,४२०.२४ ६५,१३,२५,६७९.९५ ८७.९७ ३,८३,९०,३५०.३०  ५,०६,६१,३८९.९९  

       
संघीर् राजश्व बाडफाड िफय को रु.१,८९,२८,५३६/७० कम लनकासा भएकोमा रु.५,०६,६१,३८९.९९ बाट उक्त लनकासा नभएको रकम घटाई रु.३,१७,३२,८५३.२९ अ.ल्र्ा 

कार्म भएको  
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सााँफेबगर नगरपालिका 
 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, अछाम 

कार्ायिर्को कोड : ८०७७२४०४३०० 

  

िलक्षि समहू अनसुार बजेट िथा िचय 

  

  

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१ 

लस.न.ं िलक्षि समहू लवलनर्ोजन िचय िचय (%) दफिाय  मौज्दाि 

१ अन्र् ६९,९८,१४,२२०.२४ ६१,६५,५२,००४.९५ ८८.१ ३,४७,४६,६५४.३०  ४,८५,१५,५६०.९९  

२ अपाङ्ग १,५०,००० १,५०,००० १००   ० 

३ जेष्ठ नागररक ६५,००० ६५,००० १००   ० 

४ दलिि १४,२५,००० १४,२४,९५६ १००   ४४ 

५ बािबालिका २,८४,७५,००० २,४८,३१,३०४ ८७.२ ३६,४३,६९६  ० 

६ मलहिा १,०४,४८,२०० ८३,०२,४१५ ७९.४५ ०. २१,४५,७८५ 

कुि जम्मा ७४,०३,७७,४२०.२४ ६५,१३,२५,६७९.९५ ८७.९७ ३,८३,९०,३५०.३०  ५,०६,६१,३८९.९९  

       संघीर् राजश्व बाडफाड िफय को रु.१,८९,२८,५३६/७० कम लनकासा भएकोमा रु.५,०६,६१,३८९.९९ बाट उक्त लनकासा नभएको रकम घटाई रु.३,१७,३२,८५३.२९ 

अ.ल्र्ा कार्म भएको  
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आ.व २०७६/७७ को वेरुजुको अवस्था : 

क्र.सं  आ.व २०७६/७७ को बेरूजु र्ोबषय 

सम्परीक्षर् 

बाट घटाईएको  

असुि उपर  प्रमार् पेश गनुयपने  लनर्लमि गनुयपने  पेश्की बेरुजु  जम्मा 

१  २६,५२,९३९/- ३,३१,६६,२४१/- १,०१,५४,३४९/-  ४८,४५०००/- ५,०८,१८,५२९/- ३८,३२०००/- 

 

 

धन्र्वाद !!!!! 

 

................................ 
(कुि बहादरु कुाँ वर ) 

नगर प्रमुि  


