


3f]/fxL pkdxfgu/kflnsfsf] gS;f



कार्यक्रमको उद्देश्र्
 पालिकावाट प्रवाह हनेु वस्तु तथा सेवासवुवधाहरुिाई गणुस्तरीर् र प्रभावकारी 

वनाउन सेवाग्राहीहरुवाट रचनात्मक पषृ्ठपोषण लिने ।

 पालिकावाट प्रवाह हनेु वस्तु तथा सेवासवुवधाहरुमा सरोकारवािा नागररकहरुको 
पहुुँच ववृि गरर पालिकािाई जवाफदेही र उत्तरदार्ी वनाउने ।

 कार्यक्रमहरुमा भएका कमी कमजोरीहरु सधुार गनय र कार्यक्रमहरुमा पारदर्शयता 
कार्म गनय ।

 पारदशी शासन व्र्वस्था, जनउत्तरदार्ी प्रशासनर्न्त्र, सहभालगतामूिक पिलत र 
लनवायध रूपमा सूचनाको पहुुँचमा प्रत्र्ाभलूत गनय ।

 सहकार्यको संस्कार ववकास गनय तथा सेवा प्रदार्क र सेवाग्राहीको संर्कु्त प्रर्ासवाट 
ववकास कार्यक्रमिाई अझ बवि प्रभावकारी र उपिव्धीमिुक वनाउन ।



 पारदर्शयता र जवाफदेवहता प्रवियनका िालग सेवाग्राही र सेवाप्रदार्क लनकार्का ववचमा सावयजलनक 
चासोको ववषर्मा हाकाहाकी खिुा छिफि गने र सम्वर्न्त्धत लनकार्वाट प्रदान हनेु वस्त ुतथा 
सेवासवुवधाका सम्बन्त्धमा आलधकाररक व्र्र्क्त माफय त स्पष्टता ल्र्ाउन ।

 स्थानीर् सरकार र नागररकका ववचमा दोहोरो सम्वाद स्थापलत गनय र नागररकबाट प्राप्त 
रचनात्मक सझुाव ग्रहण गरी र्जम्मेवार संस्कार बसाउन ।

 सावयजलनक सनुवुाइ गदाय त्र्सिे जनताप्रलत उत्तरदावर्त्व मार बोध गराउुँदैन, स्थानीर् लनकार्प्रलत 
जनताको ववश्वास पलन अलभववृि गराउुँछ । 

 नागररकहरुिाई ववकास लनमायणको प्रवक्रर्ामा अथयपूणय सहभालगता गराई सेवा प्रवाहिाइ अझ 
ववि गणुस्तरीर् र प्रभावकारी वनाउन स्थालनर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को पररच्छेद १० 
को दफा ७८ को उपदफा ५ बमोर्जम घोराही उप–महानगरपालिकािे सावयजलनक जवाफदेवहता 
प्रवियन सम्बन्त्धी कार्यववलध,२०७७ वमोर्जम सावयजलनक सनुवुाइिाई अलनवार्य गररएको छ ।

साबयजलनक सनुवुाई वकन ?



साबयजलनक सनुवुाइका क्रममा अविम्वन गररएका ववलध/पिलतहरु 
पवहिो चरण 

• सावयजलनक सनुवुाइ सञ्चािन सलमलत गठन 
• सहजकताय (व्र्र्क्त/संस्था) प्रश्ताव आव्हान 
• सहजकताय छनोट र सम्झौता 
• सावयजलनक सनुवुाइको लमलत, समर्, स्थान छनौट 
• नागररक प्रलतवेदन पर र नागररक अलभमत संकिन 
• नागररक प्रलतवेदन पर र नागररक अलभमत संकिन का आधारमा सावयजलनक 

सनुवुाइको सवाि/ववषर् छनौट 
• जवाफदेही वक्ता छनौट तथा सहभालगिाई पराचार 
• हि तथा अन्त्र् ब्र्वस्थापवकर् कार्य 



दोश्रो चरण 
• पालिकावाट चाि ुआ.व.को प्रथम चौमालसक अवलधमामा प्रदान गररएका वस्त ु

तथा सेवा  सवुवधाका वारेमा प्रस्ततुीकरण
• नागररक प्रलतवेदन पर र नागररक अलभमत संकिन वाट प्राप्त नलतजाको 

प्रस्ततुीकरण
• अन्त्तरवक्रर्ा, छिफि तथा प्रश्नोत्तर
• पालिकावाट सावयजलनक प्रलतविता व्र्क्त
• कार्यक्रमको समापन

तेस्रो चरण 

• प्रलतविता कार्ायन्त्वर्न सम्बर्न्त्ध अवस्थाको अनगुमन



qm=;+ u'0ff;f] ug]{

JolQmsf] gfd, y/

/ 7]ufgf

;xefuLsf] k|Zg, u'0ff;f], ;'emfj hjfkmsf] Joxf]/f 5f]6s/ldf

!
xl/ k|;fb

kf08] 

3f]/fxL !& 

u'nl/of

• 3f]/fxL pkdxfgu/kflnsfsf] laleGg

j8fx?df hnfzo lgdf{0f sfo{ eof] t/ 

To; If]qdf laB't la:tf/ x'g ;s]g 

lsg <

• 3f]/fxL pkdxfgu/kflnsfdf rs|ky

lgdf{0f ul/ zx/Ls/0fsf] lasf; 

of]hgfaf/] pkdxfgu/kflnsfn] lsg

l9nf] u/]sf] 5  <

Clif/fd s];L 

-k|d'v k|zf;lso clws[t 3f] p d g kf sfof{no

laB't la:tf/ ul/ s]lx j8fdf sfo{ ;+kfbg e};s]sf] 5 eg] s]lx 

j8fx?df laB't k|falws/0f;+u ;dGjo ul/ of]hgf lgdf{0f k|s[of 

e}/x]sf] 5 . rs|ky lgdf{0f ul/ ko{6lso If]q lgdf{0fsf nfuL df:6/ 

Knfgsf] cfaZoStf k5{ o;sf nfuL ;dGjo tyf of]hgf lgdf{0f

e}/xsf] 5 .

@= lagf]b s];L 

3f]/fxL !% 
• ;/sf/af6 k|bfg ul/g] #% k|sf/sf

cf}iflwx? :jf:Yo sfof{nodf k|ofKt

5}g lsg < olb Aoa:yf 5 eg] ;do 

/ /f]u cg';f/sf] cf}iflw lat/0f lsg

x'b}g < . 

gf/fo0f 3tL{ 

-:jf:Yo zfvf k|d'v, 3f]/fxL pkdxfgu/kflnsf_

;/sf/af6 #% k|sf/sf cf}iflwsf] lgz'Ns Aoa:yf ePklg tL dWo] !^ 

j6f cf}iflw l;w} vl/b ug{sf nfuL :j:Yo sfo{fnon] kfngf ug'{kg]{ 

lgod tyf k|s[ofx? k'/f ug'{kg]{ x'G5 , ;/sf/L lgtLsf] l;ldttf tyf

k|s[of cg';f/ ;a} cf}iflw lat/0f ePsf] 5 . 

अघिल्लो पटकको सार्वजघिक सुिुर्ाईमा उठेका सर्ाल तथा  गरिएका प्रघतबद्धता ि प्रयासहरु
२०७८/८/१५ गते



qm=;+ u'0ff;f] ug]{

JolQmsf] gfd,

y/ / 7]ufgf

;xefuLsf] k|Zg, u'0ff;f], ;'emfj hjfkmsf] Joxf]/f 5f]6s/ldf

३
lagf]b 

s];L 

3f]/fxL !% 

• af6f] lkr ubf{ klxnf lsg

gfnL agfOb}g / af6f]df

vfN6fv'N6L lsg k'l/b}g .

o"j/fh kf}8]n 

l8lehg OlGhlgo/ 

;8s lgdf{0f ubf{ dfkb08sf] cfrf/;+lxtf eGbf aflx/ hfg g;Sg] ePsf]n] 

gfnf agfpgdf ;d:of ePsf]] xf], lgod cg';f/ af6f]df gfnf lgdf{0f ePsf

5g . 3f]/fxL pkdxfgu/kflnsfsf] jf8 g+ !%,!& / !* df ePsf vfN6fv'N6L

af6f] dd{t sfo{ x'b}5 eg] cGo j8fdf klg dd{t ug]{ of]hgf agfpb}5f} . 

४ l6sf/fd

yfkf

3f]/fxL !$

• Kff/blz{tf ;'rs cg';f/ 3f]/fxL

pkdxfg/kfnsfaf6 k|afx ul/g] 

;]jf;'lawfaf/] #^ k|ltzt

c;Gt'i6 dfkg lsg cfof] <

Clif/fd s];L 

k|d'v k|zf;lso clws[t 

cfly{s aif{sf] k|yd rf}dfl;s ;fa{hlgs ;'g'jfO ePsf]n] cem} lasf; lgdf{0fsf

k|utL gb]lvPsf] xf] . !)) hgf ;+u lnPs]f cledt Pp6f ;]Dkn dfq xf] of] 

dWo] #^ k|ltzt cledt c;Gt'i6 cfpg' :jfeflas xf] . cledt lnbf k|Zgstf{ 

/ hjfkmb]lx aQmfsf] ;jfn hjfkmdf klg km/s a'emfOn] ub{f  of] kl/0ffd

cfPsf] xf]nf olx k|Zg cGo s]lx km/s AolSt ;+u u/]df c;Gt'li6 dfkb08sf] 

k|ltzt a9]sf] x'g;S5 .

अघिल्लो पटकको सार्वजघिक सुिुर्ाईमा उठेका सर्ाल तथा सम्र्ोधि



qm=;+ u'0ff;f] ug]{ JolQmsf]

gfd, y/ / 7]ufgf

;xefuLsf] k|Zg, u'0ff;f], ;'emfj hjfkmsf] Joxf]/f 5f]6s/ldf

५
;kgf af]x/f 

3f]/fxL !%
3f]/fxL pkdxfgu/kflnsfdf s'g} 

klg laifosf] tYofÍ ;'rgf ;dodf

pknAwtf x'b}g lsg <

3f]/fxL b]lv ndxL / t'N;Lk'/sf] 

;8s v08df vfN6fv'N6Ln] af6f] 

w'nfDd] 5 lsg dd{t ePsf] 5}g <

Clif/fd s];L 

k|d'v k|zf;lso clws[t 

 s'g} klg ;'rgfsf] tYofs dfu ubf{ k|s[of k'/ofP/ dfu ug'{kg]{ x'G5 . olb k|s[of 

k'/ofP/ ;'rgf dfu u/]df !% ldg]6 leqdf ;'rgf zfvfaf6 ;'rgf pknAw u/]sf

5f} / cGo lasNksf] nfuL ;'rgf zfvfsf] j]a;fO6 af6 klg ;a} tYofÍ lng

;Sg]Aoa:yf ul/Psf] 5 . 

➢ ;8ssf] vfN6fv'N6L k'g]{  xsdf ;]jf/ v]fnf b]lv u'h]{ vf]nf ;Dd j8f ;+u ;dGjo

u/]/ af6f] dd{t e}/x]sf] 5 eg] cGo 7fFpsf] nfuL klg of]hgf agfpg] sfd e}/x]sf] 5 . 

६ ;fg' gf/fo0f

clwsf/L 

3f]/fxL !&

k|b]z ;/sf/af6 k|fKt ePsf] ah]6 

clxn] ;Dd lsg k|of]u ePg <

nf]sd0fL zdf{

n]vf clws[t 

. ;+3 / k|b]z ;/sf/sf] ;'rgf cg';f/ ;fa{hlgs ;'g'jfOsf nfuL ;'rgf clwsf/LnfO{ ;a} 

tYofs lbO;s]kl5 cfh} dfq ah]6 cfPsf] x'gfn] l/kf]6df vr{ gePsf] b]lvof] . ah]6 

Aoa:yf eP nuQ} lasf;sf sfd /f]lsg] 5}g .

अघिल्लो पटकको सार्वजघिक सुिुर्ाईमा उठेका सर्ाल तथा सम्र्ोधि



qm=;+ u'0ff;f] ug]{ JolQmsf]

gfd, y/ / 7]ufgf

;xefuLsf] k|Zg, u'0ff;f], ;'emfj hjfkmsf] Joxf]/f 5f]6s/ldf

७
;fg' gf/fo0f

clwsf/L 

3f]/fxL !& 3/wlgn] 3/ agfpbf af6f] 5]Sg] ul/ 

af6f]df /fv]sf] lu§L afn'jf / 9'+uf h:tf 

;fdfu|L Aoal:yt ug]{ lhDd]jf/L s:sf] xf] 

<olb 3f]/fxL pkdxfgu/kflnsfsf] xf] eg]  

lsg lgu/fgL ub}{g <

o"j/fh kf}8]n 

l8lehg OlGhlgo/ 

3/ lgdf{0f ubf{ af6f] ca/f]w ul/ ;fdfu|L /fVg] clwsf/ s;}sf] 5}g 

o;sf nfuL ;a{ k|yd 6f]naf;Lx?n] g} Wofg lbg'kg]{ x'G5 / ToxfFaf6

klg ;dfwfg geP ;8s laefudf kxnsf] nfuL cg'/f]w ug{ ;lsG5

.

८
a;Gt u'Ktf

3f]/fxL !$

• sNk'wd{zfnf lgdf{0f kl5 j8f cWoIfsf] 

lgb]{zg cg';f/ dnfO{ ;+rfng ug{] 

cg'dlt lbOPsf] lyof] t/ xfn yf? 

;d'bfon] pQm wd{zfnfdf tfnf nufof] 

lsg <o;df gu/kflnsfsf] Wofg lsg

hfb}g  <

zlSt/fd 8FfuL

j8f cWoIf 3f]/fxL pkdxfgu/kflnsf j8f g+ !$

3]f/fxL pkdxfgu/kflnsfsf] !$,!% / !* g+ j8fsf j8f

cWoIfx?sf] ;DnUgdf sfo{ ;ldlt u7g ePsf] 5 . pQm ;ldlt

dfkm{t g} wd{zfnfsf] p4]Zo cg';f/ lgod kfngf ul/ sfo{ ;+rfng

ug'{kg]{ xf] . tfnfalGbsf] ;jfndf j8faf6 lgu/fgL x'g]5 .

अघिल्लो पटकको सार्वजघिक सुिुर्ाईमा उठेका सर्ाल तथा सम्र्ोधि



अघिल्लो पटकको सार्वजघिक सुिुर्ाईमा उठेका मुख्य मुख्य सर्ालहरु तथा सम्र्ोधि
afFsL p7]sf ;d:of dfly ;Daf]wg –

;Ltf l;Ub]n Gof}kfg] - gu/ pkk|d'v _,qm[lif/fd s];L -k|d'v k|zf;lso clws[t _

• ;8s lgdf{0f kl5 gfnf agfpg] xsdf gu/ pkk|d'vn] PsLs[t9+un] sfdf x'g g;Sbf ;8s lgdf{0fdf ;d:ofx? cfPsf] 

atfpg' eof] ahf/ If]qsf ;8sx? ;+3 ;/sf/n] dd{t ug'kg]{ ePtfklg ;8s laefun] Wofg glbbf ;d:of cfPsf] xf] .

• 3f]/fxL pkdxfgu/kflnsf af6 k|afx x'g] ;]jf ;'lawfx?sf] kf/blz{tfaf/] kqsf/x?n] klg ;dfrf/df pNn]v ug{' 

cfaZos 5 .

• 3f]pdgkf leq ljsf; lgdf{0fsf] sfo{df of]hgfsf] sfddf s]lx ;d:of ePdf To;nfO{   ;Daf]wg ug{ ;w} tTk/ 5f} .

• laB't la:tf/ sfo{ laB't k|falws/0fn] ug]{ ePsf]n] laB't zfvfaf6 kf]n Aoa:yfkgaf/] l;kmfl/; kq NofPdf

pkdxfgu/kflnsf dfkm{t ;dfwfgsf] nfuL k|s[of cuf8L a9fpg ;lsG5 .

• 6f]n k|ltlglwsf] kftnf] pkl:yltsf] xsdf 3f]/fxL pkdxfgu/kflnsfn] ;fa{hlgs ;'g'jfO{ sfo{s|dsf] nfuL :yflgo

klqsf dfkm{t ;fa{hlgs ;'rgf k|sfzg u/]sf] x'G5 / 6f]naf6 k|ltlglwd'ns lx;fan] ;a} j8fnfO{ ;d]6g] ul/ 

;xefuLx?nfO{ lgdGq0ff ul/G5 .

• ljB't tf/ tyf kf]nsf] xsdf ljB't k|flws/0fsf] dfkb08 cg';f/ g} x'g] ePsf]n] ;f]lx adf]lhd sfo{ ug{ ;DaGwLt

;/f]sf/jfnf;+u 5nkmn ul/g]5 .

• gLlt tyf sfo{s|dsf] xsdf ;a} nlIft ;/f]sf/jfnfx?nfO{ ;dflxt u/]/ of]hgf agfP/ sfo{ ug]{ u/]sf] ;fy} ah]6 

ljlgof]hg ug]{ ul/Psf] 5 .



/fd|f] nfu]sf] s'/fx?

• sd{rf/Lsf] af]Ng] :jefj /fd|f] 5 .

• vfg]kfgL zf}rfno / k|ltIffnosf] /fd|f] Aoa:yfkg ePsf]  5 .

• ;]jf u|fxLnfO{ sfo{fnosf] sd{rf/Laf6 k|bfg ug]{ Aoa:yf ePsf] .

• lasf;sf of]hgfaf/] /fd|f];+u hfgsf/L eof] .

• /fhZj ltbf{ gDal/ª k|0ffnL /fd|f] ePsf] .

• sfof{no aflx/sf] Aoa:yfkg /fd|f] 5 .

• sd{rf/Lx? ;dodf sfof{no k'Ug'kg]{ l;:6ddf s]lx ;'wf/ ePsf] 5 .



;'wf/ ug'{kg]{ laifox?

• kx'Frsf] cfwf/df geP/ ;dfgtfsf] cfwf/df ;]jf u|fxLnfO{ ;]jf k|bfg ug'{kg]{ .

• sfof{no kl/;/ aflx/sf] zf}rfno ;kmf x'g'kg]{  .

• nlIftau{nfO{ laz]if Wofgdf /fv]/ lasf;sf of]hgf agfpg kg]{ .

• gu/kflnsfn] ;+kGg u/]sf ;+k'0f{ lasf;sf sfo{s|dsf] kf/blz{ ?kdf cg'udg

x'g'kg]{ .

• lgod sfg'g / hgtfn] kfpg'kg]{ xs clwsf/af/] u|fld0f ;d'bfosf gful/sx?nfO{ 

;r]t agfpg' kg]{ .

• kmf]6f]skL ;'lawf gu/kfnsf leq} x'g'kg]{ .

• s'g} klg of]hgf kf; ug]{ sfo{  l56f] x'g'kg]{ .



आ.व.२०७८/०७९ को प्रगति वववरण
• cf=j=@)&*÷)&( sf] s"n jflif{s jh]6 

प्रारम्भिक अनुमान
• कूल: रु. @ cj{ @) s/f]8 @* nfv &* xhf/

• k"FhLut M ! cj{ & s/f]8 @% nfv (% xhf/ ( ४८.६९%)
• rfn'     M ! cj{ !# s/f]8 @ nfv *# xhf/ (५१.३१%)
संशोलधत अवस्था हाि सम्म
चाि ु:१,१४,५३,१९,०३४
पुँर्जगत :१,०८,८२,७८,९६६
जम्मा :२,२३,३५,९८,०००
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rfn' k'lhut

र्जेट वर्घियोजि अिुपातको प्रर्वृि प्रािम्म्िक अिुमाि

61%

39%
cf=j 2075/076

rfn' k'lhut
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cf=j 2078/079

rfn' k'lhut
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जम्मा ८,९०,४४,००० १ ,५१ ,१७,५४७ १६.९७

प्रदेश सिकािबाट हस्तान्तरित कायविम



शीषवक बावषवक बजेट रु.००० खचव रु.००० खचव(%)

चालु १ ,१४,५३,१९,०३४ ५४,४०,४५,३३३.३१ ४७.५

पंूजीगत १ ,०८,८२,७८,९६६ १६,१४,७२,३१६.८९ १४.८४

जम्मा २,२३,३५,९८,००० ७०,५५,१७,६५०.२० ३१ .५८

समग्र कायविम



४९.५९ ४६.९४

०

४७.५

१६.२६ १२.४९
१८.८९ १४.८४

२८.२

४२.३९

१६.९७

३१ .५८

०.
१०.
२०.
३०.
४०.
५०.
६०.

घोराही उप महानगर 
कायफपाललका

संघीय सरकारबाट 
हस्िान्िररि कायफक्रम

प्रदेश सरकारबाट 
हस्िान्िररि कायफक्रम

s'n hDdf

rfn' vr{ k''hLut vr{ hDdf vr{

र्जेट खचव अर्स्था



महाशाखा/शाखा अिुसाि प्रगघत वर्र्िण 
आ.र्.२०७८/०७९



;fdfGo k|zf;g dxfzfvf

l;=g+
=

ljj/)f ck|fljlws k|fljlws hDdf

1 sfof{no tyf j*fdf sfo{/t :yfoL 100 25 125

2 :jf:Yo ;]jf tkm{sf :YffoL 100

3 {s/f/ tyf Hofnfbf/Ldf -j*f sfof{no _ 35 36 71

4 :jf:Yo tkm{sf s/f/ 1 1

5 sfof{no ;xof]uL -:yfoL s/f/_ -:jLk/ afx]s_ 76

6 ;jf/L rfns 18

7 Pd=cfO{=P; ck/] /̂ 3

8 pBf]u ljsf; ;xhstf{ 2

9 /f]huf/ ;+of]hs 1 tyf ;xfos 1 2

10 gu//Ifs 6

11 :jLk/ 18

hDdf 422

hDdf cf] P)* Pd af  ̂:jLs[t b/jGbL  >])fL ljlxg afx]s 498



;fdfGo k|zf;g dxfzfvf

sfof{no ;xof]uL/xg] zfvf, dxfzfvf, lgsfo

1 sfof{no zfvf dxfzfvf 34

2 j*f sfof{no 19

3 :jf:Yo ;+:yf 23

4 kz';]jf s]Gb| 4

hDdf 80



आन्तरिक व्यर्स्थापि तथा खरिद शाखा
ि सं बजेट कायविम वर्घियोम्जत 

िकम रु मखु्य कायवहरु दोस्रो चौमाभसक सम्म
खचव िएको िकम रु कैक्रफयत

१ सर्ािी साधि १००००००० बबद्यघुतय बोलपत्रबाट वपक अप गाडी तथा 
SUV म्जप खरिद 0

खरिदको लाधग सचुिा
आव्हाि गरिएको

2
मेभशििी तथा औजाि 9000000 महाशाखा/शाखा/र्डा कायावलयहरुको लाधग 

कम्प्यटुिजन्य उपकिण खरिद 54,35037

३ फघिवचि तथा क्रफक्चसव 5000000 महाशाखा/शाखा/र्डा कायावलय लगायतको 
लाधग फघिवचिजन्य सामाि खरिद 35,10704

४
मसलन्द तथा कायावलय 
सामग्री 7000000 महाशाखा/शाखा/र्डा कायावलय लगायतको 

लाधग स्टेसििी लगायत अन्य सामाि खरिद 38,83163

५
सर्ािी साधि ममवत
खचव 8000000 उपमहािगिपाभलका अन्तगवतका 

सर्ािी/याम्न्त्रक साधिहरुको ममवत 43,26030

६

मेभसििी तथा औजाि 
ममवत सिंाि तथा 
सत्र्चालि खचव

3000000
उपमहािगिपाभलका अन्तगवतका 
मेभसि/उपकिणहरुको ममवत सिंाि तथा
सञ्चालि

6,98969

७
पत्रपबत्रका छपाई तथा 
सचूिा खचव 7000000

उपमहािगिपाभलकाबाट प्रर्ाह/जािी हुिे 
सचुिा तथा अन्य जािकािीमलुक 
सन्देश/िाजपत्र लगायतको प्रकाशि

36,48330

८ ईन्धि (पदाधधकािी) 4000000 प्रदेश काििु समेतको आधािमा 
पदाधधकािीहरुको ईन्धि सवुर्धा 17306

९
ईन्धि (कायावलय 
प्रयोजि) 15000000

प्रदेश काििु तथा स्थािीय काििु/मापदण्ड 
समेतको आधािमा कमवचािी लगायतको
ईन्धि सवुर्धा

90,33392

जम्मा ६८०००००० 3,05,52931



• उपमहािगिपाभलका ि अन्तगवतका र्डा कायावलयहरु एर्ं स्र्ास््य तथा पश ुसेर्ा 
केन्रहरुको सञ्चालिको लाधग आर्श्यक मसलन्द, औजाि उपकिण, स्र्ास््य 
सामाग्री एर्ं कायावलय सामग्रीहरु उपलब्ध गिाईएको साथै िगि कायवपाभलकाको 
घिणवय बमोम्जम वर्भिन्ि संि/ सुँस्था /घिकाय /अन्य मागकतावलाई सामग्रीहरु 
उपलब्ध गिाईदै आईएको।



कायवपाभलका बैठक व्यर्स्थापि तफव ः
आ.र्. २०७८/०७९को दोश्रो चौमाभसकको कायवपाभलका बैठकको प्रगघत वर्र्िण 
• कायवपाभलका बैठक संख्याः ११
• घिणवय संख्याः १३४
• कायवपाभलकाबाट पारित कािूिहरुः
१ . कायववर्धध संख्याः ४
२. मापदण्डः २
३. ऐिको मस्यौदाः १ 
४ घिदेभशका १ गिी जम्मा ८ र्टा कािूि घिमावण िएका छि ।



k"jf{wf/ dxfzfvf

क्र. संख्या वववरण योजना संख्या कैफर्यि
१ ५० लाख िन्दा वढी वजेटको आयोजना १४
२ ५ लाख देखख ५० लाख सभमको आयोजना २३१
३ ५ लाख िन्दा कम वजेटको योजना २२१

जभमा ४६६

र्जेट आकािको आधािमा िगि स्तिीय योजिा वर्र्िण



योजिा कायावन्र्यि अर्स्था

४६५
१०७९

१५४४

२०९
७७१ ९८०

१८९ २१९ ४०८
४१ ७९ १२०

०
५००

१०००
१५००
२०००

िगिस्तिीय- र्डास्तिीय जम्मा 

कूल योजिा हालसम्म सम्झौता  िएका कायविम संख्या

प्रक्रियामा िहेका सम्पन्ि  कायविम संख्या



योजना कायाफन्वयन अवस्था

प्रदेश सिकाि तफव

कूल कायविम संख्या

हालसम्म सम्झौता 
/स्र्ीकृत िएका 
कायविम संख्या

सम्पन्ि  
कायविम संख्या

प्रक्रियामा 
िहेका र्ा 

अधुिो िहेका
कायविम कैक्रफयत

ससतव अिुदाि -१२ ६
वर्शषे अिुदाि -
समपुिक अिुदाि-१४ ५

संिीय सिकाि तफव
ससतव अिुदाि -४ १
वर्शषे अिुदाि -१ १
समपुिक अिुदाि-३ १ बाटो



भवन अनमुलत तथा मापदण्ड कार्ायन्त्वर्न शाखा
आ.व. ०७८/०७९

१ र्लिन्त्थिेभि इजाजत संख्र्ा :१२१
२ सपुरस्रक्चर इजाजत संख्र्ा:१२८
४ लनमायण कार्य सम्पन्न : १११
५ नक्सा नामसारी : ३५



महाशाखा/शाखा अिुसाि प्रगघत वर्र्िण िगि स्तिीय लक्ष्य तोक्रकएका कायविम

भस.ि.ं शाखा /महाशाखा कूल आयोजिा
हालसम्म 

सम्झौता/स्र्ीकृत 
िएका कायविम 

सख्या

सम्पन्ि
आयोजिा

प्रफक्रयामा 
रहेको वर्घियोजि

रु.०००
वर्विय प्रगघत िौघतक 

प्रगघत
जम्मा खचव प्रघतशत(%)

१ कृवष वर्कास िगि १८ ८ ४ १० ८००० १२८६.२ १५ ८०
कृवष वर्कास संघीय ७ २ २ ५ ९९०० ५७७ ३२ ३३
कृवष वर्कास प्रदेश १ 0 0 १ ५० ० ० ०

२ पशुसेर्ा १८ १६ ५ ६८६० २१९३.२ ३४ ६४.६७
३ सहकािी ७ ७ ३ ४ ९९० २०४.८ २१ १४
४ उपिोक्ताहहत संिक्षण ११ ११ ३ ४ २०१० ६४४ ३२ ५२
५ पयवटि तथा संस्कृघत प्रर्धवि १७ ६ ७ १ २२५० ४६४.७ २० ४१
६ महहला तथा र्ालर्ाभलका ४४ ५ ३४ ५ १०२४२ ५६७७.०९ ५५ ७०
७ जिस्र्ास््य प्रर्धवि

५१ १२ २ १६ ८१०३५ १८१०७ २२.३४ ३३.४

८ भशक्षा तथा खेलकूद २९ ५ ५०७२२ १७९०३ ३५ ३६



महाशाखा/शाखा अिुसाि प्रगघत वर्र्िण िगि स्तिीय लक्ष्य तोक्रकएका कायविम

भस.िं. शाखा /महाशाखा
कूल 

आयोज
िा

हालसम्म 
सम्झौता/स्र्ी
कृत िएका 
कायविम 
सख्या

सम्पन्ि
आयोज
िा

प्रफक्रया
मा 

रहेको
वर्घियोजि 
रु.०००

वर्विय प्रगघत
िौघतक
प्रगघतजम्मा खचव प्रघतशत

(%)

९ सामाम्जक सरुक्षा िथा 
पंजीकरण ५ ४ १ 950 ६३४.६ ६७ ८४

१० वािावरण िथा ववपद्
व्यवस्थापन २२ १६ ६ १३ 59549 18300 36 ४३

११ सरसपाई व्यवस्थापन ३४ ६ ८ २० 9750 1471 31 ५०
१२ पवूाफधार ४६५ १३ ३ ७२२३३२.८ ९०६४६.७ १३ २९
१३ काननूी मालमला ८ २ २ 1410 107 28 ३८

१४
सामान्य 
प्रशासन(सामी‚िलूम
व्यवस्था) 6500 706 11 १९

१५ राजश्व व्यवस्थापन ५ १ १ ३ 1150 154 13 १७
१६ सचूना िथा संचार 

प्रववगध १६ ७ २ ४ 5325 565 11 २०.६
१७ उद्योग प्रवद्फधन ८ ८ २ १ २९०० १०० १००



संिीय सिकािर्ाट हस्तान्तिीत लक्ष्य तोक्रकएका कायविम

भस.िं. कायविमहरु कूल 
आयोजिा

वर्घियोजि 
रु.०००

वर्विय प्रगघत
िौघतक 
प्रगघतजम्मा खचव प्रघतशत(

%)

१
संघीय सरकारबाट 
हस्िान्िररि कायफक्रम (शसिफ 
अनुदान)

१४१ ६५५५२० ३०५२४९ ४५६३

२
संघीय सरकारबाट 
हस्िान्िररि कायफक्रम (ववर्ेश 
अनुदान)

२ ३५३०० ४३० १ १४

३
संघीय सरकारबाट 
हस्िान्िररि 
कायफक्रम(समपुरक अनुदान)

३ १०४०० ० ० ०

कूल १४३ ७२१२२० ३०५६७९ ४४



प्रदेश सिकािर्ाट हस्तान्तिीत लक्ष्य तोक्रकएका कायविम

भस.िं. कायविमहरु कूल आयोजिा वर्घियोजि 
रु.०००

वर्विय प्रगघत िौघत
क 

प्रगघतजम्मा खचव प्रघतशत(
%)

१ प्रदेश सरकारबाट हस्िान्िररि 
कायफक्रम (शसिफ अनुदान)

१७ ५१०४४ ६३०८ १२ २३

२ प्रदेश सरकारबाट हस्िान्िररि 
कायफक्रम (ववरे्श अनुदान)

१ ८००० ० ० ०

३ प्रदेश सरकारबाट हस्िान्िररि 
कायफक्रम (समपुरक अनुदान)

9 ३०००० ८८०७ २९ ३३

कूल 27 ८९०४४ १५११५ १७



• xfn ;Dd & j6f /f]huf/ d'ns cfof]hgf ;DkGg eO !( hgf a]/fhuf/ JolQmn] /f]huf/ 
k|fKt u/L ?= $^$(*! Hofnf kfPsf 5g .

• !& j6f cfof]hgf ;Demf}tf eO ;+rfngdf /x]sf 5g lt cfof]hgfx?df *% hgf
;'lrs[t a]/f]huf/ JolQm /f]huf/Ldf ;+nUg 5g .

• jfsL !^ j6f cfof]hgfx? ;Demf}tfsf] r/0fdf /x]sf 5g .

s'n cfof]hgf
;+Vof

xfn;Dd ;Demf}tf
ePsf cfof]hgf

;DkGg cfof]hgf
;+Vof

k|lqmofdf /x]sf jf
cw'/f] cfof]hgf ;+Vof

s}lkmot

$) !& & !^

प्रधािमन्त्री िोजगाि कायविम



वडा अनुसार लक्ष्य िोफकएका कायफक्रम प्रगति वववरण
लस.नं. वडा कूल आयोजना सभपन्न 

आयोजना ववतनयोजन खचफ खचफ (%) मौज्दाि

१ वडा न.ं १ ५१ १४ १०००० ३२६४ ३३ ६७२८
२ वडा न.ं २ ६१ ९ १०००० १३५७ १४ ८६३८
३ वडा नं. ३ १०००० २८७० २९ ७१२१
४ वडा न.ं ४ ५१ २७ १०००० ५४५३ ५५ ४५२९
५ वडा न.ं ५ ८९ ३ १०००० ५०० ५ ९९९५
६ वडा न.ं ६ १०००० ३४०७ ३४ ६५७६
७ वडा नं. ७ ५८ १४ १०००० १६६४ १७ ८३३४
८ वडा न.ं ८ १०००० १४६२ १५ ८५३४
९ वडा न.ं ९ ८५ ६ १०००० ९८० १० ९०१४
१० वडा न.ं १० ६६ ११ १०००० १६६६ १७ ८३३१



र्डा अिुसाि िाजश्र् संकलिको अर्स्था
क्र.सं. वववरण जभमा रकम रु. कैफर्यि

१
नगर कायफपाललकाको 

कायाफलय 55515825.2
२ १ नं वडा कायाफलय 463352.4
३ २ नं वडा कायाफलय 1632867.72
४ ३ नं वडा कायाफलय 1900299.79
५ ४ नं वडा कायाफलय 2383878.78
६ ५ नं वडा कायाफलय 1922302.62
७ ६ नं वडा कायाफलय 1294355.27
८ ७ नं वडा कायाफलय 1936995.6
९ ८ नं वडा कायाफलय 2206748.46
१० ९ नं वडा कायाफलय 2904775.98



वडा अनुसार लक्ष्य िोफकएका कायफक्रम प्रगति वववरण
भस.िं. र्डा कूल 

आयोजिा
सम्पन्ि
आयोज
िा

ववतनयोजन खचफ खचफ (%) मौज्दाि

११ वडा न.ं ११ ६५ ६ १०००० २५३५ २५ ७४६०
१२ वडा न.ं १२ ५६ १६ १०००० १४६० १५ ८५३९
१३ वडा न.ं १३ ५२ ७ १०००० १७७३ १८ ८२२२
१४ वडा न.ं १४ ७१ ३२ १०००० ३७७१ ३८ ६२१८
१५ वडा न.ं १५ २८ १० १०००० २७६३ २७ ७५२९
१६ वडा न.ं १६ ५३ ८ १०००० १२५६ १३ ८७४०
१७ वडा नं. १७ ४८ १३ १०००० ३९९२ ३८ ६३९२
१८ वडा न.ं १८ ४३ १३ १०००० ३१५१ ३२ ६६३८
१९ वडा न.ं १९ ७६ १२ १०००० १९३३ १९ ८०५८

1016.00 950.00 १९०००० ४५२५७ 23.81 १४५५९६



वडा अनुसार राजश्व सकंलनको अवस्था
क्र.सं. वववरण जभमा रकम रु. कैफर्यि

११ १० नं वडा कायाफलय 6714456.63
१२ ११ नं वडा कायाफलय 2640386.4
१३ १२ नं वडा कायाफलय 3440194.94
१४ १३ नं वडा कायाफलय 3249886.55
१५ १४ नं वडा कायाफलय 11446409.18
१६ १५ नं वडा कायाफलय 18633067.62
१७ १६ नं वडा कायाफलय 3977427.37
१८ १७ नं वडा कायाफलय 4898120.85
१९ १८ नं वडा कायाफलय 3995822.79

२० १९ नं वडा कायाफलय 0
रु.१२३४०० न पा मा 

जोडडएको
जभमा 131157174.2



अिुसूधच-५
दफा १० को उपदफा १ सुँग सम्बम्न्धत

व्यम्क्तगत िटिा दतावको संक्षक्षप्त प्रघतरे्दि
म्जल्ला : दाङ गा.पा/ि.पा. : िोिाही दताव भमघत देखख : २०७८-०८-०१ दताव भमघत सम्म : २०७८-११ -३०

र्
डा 
िं.

जन्म मतृ्यु
सम्बन्ध
बबच्छेद वर्र्ाह बसाई सिी आएको बसाई सिी जािे

बेर्ा
रिसे

ज
म्मापरुूषमहहला

तेश्रो
भलङ्ग

ज
म्मापरुूषमहहला

तेश्रो
भलङ्ग जम्मा जम्मा जम्मा

दताव 
संख्या

सदस्यको
संख्या

दताव 
संख्या

सदस्यको
संख्या

ज
म्मा

१ ६२ ६८ १३० १३ ५ १८ २ ३६ ३ ८ ८ ३४ १९७
२ ८९ ८५ १७४ १५ १३ २८ २ ७० १७ ६० ८ २५ २९९
३ ६२ ६६ १२८ १८ १४ ३२ २ ६४ २५ १०५ ९ ३३ २६०
४ ६९ ६५ १३४ १५ ११ २६ ३ ४५ १९ ७३ ९ ३५ २३६
५ ५१ ५७ १०८ १७ ९ २६ ४ ४७ १० ४७ १९ ६६ २१४
६ ५८ ३७ ९५ ५ ६ ११ २ ४७ २१ १०० ७ २७ १८३
७ ५५ ५८ ११३ १० १२ २२ ३ ७० ९ ३० ४ ९ २२१
८ ७५ ७१ १४६ १७ ६ २३ ५ ८५ १७ ६५ ८ २५ २८४
९ ९१ ६४ १५५ १६ १७ ३३ ६४ १० ४१ १८ ७१ २८०
१० ७० ४१ १११ १७ ८ २५ ६ ६१ ७२ २५५ ३ १५ २७८



अनसुगूच-५
दर्ा १० को उपदर्ा १ सँग सभबम्न्धि

व्यम्तिगि घटना दिाफको संक्षक्षप्ि प्रतिवेदन
म्जल्ला : दाङ गा.पा/न.पा. : घोराही दिाफ लमति देखख : २०७८-०८-०१ दिाफ लमति सभम : २०७८-११ -३०

वडा
न.ं

जन्म मतृ्यु
सभबन्ध 
बबच्छेद वववाह बसाई सरी आएको बसाई सरी जाने 

बेवारर
से

जभमापुरूर् महहला
िेश्रो
ललङ्ग

ज
भमा पुरूर् महहला

िेश्रो
ललङ्ग जभमा जभमा जभमा दिाफ संख्या

सदस्यको 
संख्या दिाफ संख्या

सदस्यको 
संख्या

ज
भमा

११ ५१ ४० ९१ ११ ४ १५ ४ ४४ १४ ५४ १४ ४७ १८२
१२ ११० १०३ २१३ २५ १२ ३७ ५ ९६ २९ १०७ १६ ६३ ३९६
१३ ६८ ६७ १३५ ११ ९ २० ६ ५६ ५९ २१५ १६ ५१ २९२
१४ ५५ ५४ १०९ ८ ९ १७ ४३ ३९ १५९ २२ ७४ २३०
१५ ५६ ४० ९६ १८ १४ ३२ ८ ६० ६३ २४९ १७ ६९ २७६
१६ ५४ ४६ १०० १७ १२ २९ ७ ४७ ४५ १९३ १३ ४७ २४१
१७ ८४ ७० १५४ ७ ११ १८ २ ५६ ६३ २५७ ४ १९ २९७
१८ ५३ ६१ ११४ ११ ११ २२ ४ ४६ ३५ १३९ १० ३४ २३१
१९ ६२ ५६ ११८ १७ १२ २९ ५ ४० १० ४० ९ ३९ २११
ज
भमा १२७५ ११४९ ०

२४२
४ २६८ १९५ ० ४६३ ७० १०७७ ५६० २१९७ २१४ ७८३ ० ४८०८



मखु्य मखु्य उपलब्धीहरु 
पवूाफधार ववकास
• एक्रककृत शहिी वर्कास योजिा घिमावण िई कायावन्र्यिमा िहेको
• एक र्डा एक स्र्ास््य केन्रको अर्धािणा अिसुाि सर् ैर्डाहरुमा स्र्ास््य संस्था संचालिमा िहेको साथ ैर्डामा 

िहेका स्र्ास््य संस्थाहरुको सर्लीकिण सदुृहिकिण एरं् िौघतक परू्ावधाि वर्कासमा वर्शषे जोड हदर्एको।
• उपमहािगिपाभलका स्तिीय अस्पताल स्थापिाका लाधग संिीय सिाकाि ि प्रदेश सिकाि संग समन्र्य गरि र्डा िं 

४ लक्ष्मीपिुमा १५ शयैाको अस्पताल घिमावणका लाधग कायव अगाडड बिार्एको ।
• यस ५ र्षवको अर्धधमा मखु्य रुपमा जम्मा १९३ र्टा स्थािीय सडकहरुमा किीर् १४० क्रकलोभमटि सडक कालोपत्र े, 

१८७ क्रकलोभमटि सडक ग्रािेल तथा स्तिोन्िघत‚ १५२ क्रकलोभमटि ियाुँ सडक घिमावण, ४० क्रकलोभमटि सडक 
घियभमत ममवतिएका छि ििे ६७ र्टा स्थािीय पलु, कलिटव घिमावण , २ र्टा झोलङु्गे पलु घिमावणले सर् ै
र्डाहरुलाई सहज सडक संजालले जोडी सामाम्जक जीर्िलाई सिल तुल्याएको छ यसले जिताको आधथवक म्स्थघतमा 
सधुाि िएको छ ।

• िगिर्ासीहरुलाई स्र्च्छ खािेपािी उपलब्ध गिाउिे घिघत अिरुुप  थप ३४०२ ििपरिर्ािलाई खािेपािी सवुर्धा 
उपलब्ध िएको, ८५ र्टा कुर्ा घिमावण, ४० र्टा डडप बोरिङ घिमावण िई करिर् ९५ प्रघतशत ििधिुीमा स्र्च्छ 
खािेपािी सवुर्धाको पहुुँच पगेुको छ । 

• हाल सम्म १९ र्टा ियाुँ पाकव  घिमावण, १ र्टा स्यािेटिी ल्यान्ड क्रफल सार्टको घिमावण, ५९.९१ क्रकलोभमटि िल 
घिमावण, २८ क्रकलोभमटि िदी घियन्त्रणको काम िएको छ ।

•



मखु्य मखु्य उपलब्धीहरु 
•

• र्हुपक्षक्षय वर्कासमा टेर्ा पयुावउिे २६ र्टा कृघतम जलाशय घिमावण, ६३५ हेक्टि जभमिमा सािा भसचंाई,५ र्टा 
र्कैल्पीक उजाव उत्पादिको लाधग सोलाि जडाि ‚६८ क्रक.मी.वर्द्यतुय प्रसािि लार्ि वर्स्ताि‚ ५ र्टा सौयव उजाव 
जडडत प्लान्ट घिमावणले भसुँचाईमा सवुर्धा िएको ि कृवष उत्पादिमा र्दृ्धध लगायत पयावर्िण 
सन्तुलि‚पयावपयवटिको वर्कास िई िगिर्ाभसहरुको आधथवक तथा समाम्जक जीर्ि स्ति र्िेको छ ।

•

• १३ र्टा खेलकुद मदैाि घिमावण, ४ र्टा िंगशाला घिमावणमा आधथवक तथा प्रावर्धधक सहयोग, १ र्टा हाटबजाि 
व्यर्स्थापि,१ र्टा मकु्त कमलिी िर्ि घिमावण, १५ र्टा ियाुँ वर्द्यालय िर्ि घिमावण, २२ र्टा वर्द्यालयमा 
ियाुँ कक्षाकोठा थप घिमावण तथा ममवत २३ र्टा स्र्ास््य संस्था िर्ि घिमावण,१ र्टा योगा हल घिमावण, ४ र्टा 
किडव हल घिमावण,१ र्टा ध्याि केन्र घिमावण, १४ र्टा यात्र ुप्रघतक्षालय घिमावण ि ३३ र्टा सामदुाघयक िर्ि 
घिमावण िएका छि।्

• त्यसगैिी ८ र्टा सार्वजघिक शौचालय ५ र्टा हदप्सिा िर्ा केन्र १४ र्टा मठ मम्न्दि गुम्र्ा मदशाव हरुमा िौघतक 
घिमावण‚१४ र्टा र्डा कायावलय िर्ि घिमावणि ७ र्टा र्डा कायावलय िर्ि तथा कोठा ममवत गरिएको ‚खिको छािा 
वर्स्थापि कायविम अन्तिगत हाल सम्म १४०० ििधिुी मा टीिको छािा लगार्एको ।

• यस अर्धधमा ३३ क्रकलोभमटि तािर्ाि घिमावण‚२३ र्टा ियुाुँि थाि घिमावण िएको छ ििे र्ाभलम खोला पक्की 
पलुको डडपीआि तयाि िएको छ ।

• यस ैगिी िोिाही उपमहािगिपाभलकाको आफ्ि ैप्रशासघिक िर्िको लाधग ठेक्का संझौता िर् कायावन्र्यिको चिणमा 
छ ।



मखु्य मखु्य उपलब्धीहरु 

कृवर् िथा पशपंुक्षी ववकास
क कृवष वर्कास कायविमलाई सवु्यर्म्स्थत सचुारु गिव कृवष सम्बन्धी कायववर्धधहरु घिमावण गरिएको छ ।
ख अिदुाि सम्बन्धी मखु्य मखु्य कायविमहरु
१ .कृवष समहू / सहकािी माफव त सञ्चालि सािा भसचाई ६०% अिदुािमा सञ्चाभलत योजिा ६६ र्टा
२.कृवष याम्न्त्रकिण सािा औजाि अिदुािमा वर्क्रि वर्तिण ५०% अिदुाि सञ्चाभलत १४५ र्टा
३.वर्भिन्ि बालीको पकेट के्षत्र घिधाविण तथा कायविम सञ्चालि 
४.र्ीउ उत्पादि गिे समहू/सहकािीहरुलाई अिदुािमा मलू र्ीउ (धाि गहु तोिी ि मसिुो) तीि र्टा वर्उ उत्पादि गिे 
सहकािी वर्तिण 60% अिदुाि मे.टि 9 र्ीउ वर्तिण
५.कृषकहरुलाई वर्भिन्ि बालीको (प्याज, धाि, गहुुँ ि तिकािी) उन्ित र्ीउ अिदुािमा ३४५० जिा कृषकहरुलाई वर्तिण 
६०% अिदुाि मे.टि ५०
६.बेमौसमी गोलिेडा खेतीको लागी फलाम स्टक्चि प्लाम्ष्टक टिेल ७५% अिदुाि ३८ र्टा २०*६ मी.को ३५ जिा 
कृषकलाई वर्तिण
७ कुखुिा मास ुतथा अण्डामा िोिाही उपमहािगिपाभलपका आत्म घििवि िएको।
८ रं्गुिको मासमुा आत्म घििवि (र्ंगुि पाठापाठी तथा मासकुा लाधग र्ंगुि साप्ताहहक रुपमा िोिाही र्ाहहि िुर्ािी 
िएका) ।



क्र.सं. वववरण ०७४/०७५ ०७५/०७६ ०७६/०७७ ०७७/०७८ ०७८/०७९

१
सािा 
भसचंाई क्षेत्र 
वर्स्ताि

हेक्टि हेक्टि 14 हेक्टि 17 हेक्टि 7 हेक्टि 20

२
कृषी 
यान्त्रीकिण 
औजाि 
वर्तिण

सखं्या
पार्िहटलि

िोटािेटि

8

2

पार्िहटलि 
िोटािेटि
थ्रेसि

12     

2

1

पार्िहटलि

िोटािेटि 
भमघिटेलि

रिपि

18

2

51

1

३

फलाम 
स्टक्चि 
प्लाम्ष्टक 
टिेल

सखं्या सखं्या 3 सखं्या 25



पयफटन
िगिस्तिीय पयवटि तथा संस्कृघत प्रर्धवि सभमघत गठि तथा कायवसंचालि कायववर्धध, २०७५ घिमावण
पयवटि/संस्कृघतसुँग सम्बम्न्धत प्रकाशिहरु

• िोिाही उपमहािगिका पयवटकीय सम्पदा
• गन्तव्य िोिाही ब्रोसि (िेपालीमा)
• Destination Ghorahi (Brochure in English)
• तस्र्ीिमा िोिाही (PHOTOGRAPH OF GHORAHI)
• TOURISM MAP OF GHORAHI
• बेङ्टुयाव िािी बटकुही (थारु लोककथा)
• िोिाहीको थारु प्रदशविकािी कला 
• बक्रकव माि (थारु लोकमहािाित)
• थारुज ्फोटु पोस्टा
• उर्वसी महाकाव्य 
• मुख्य मुख्य पयवटकीय सम्पदाका पोष्टिहरु

िोिाही उपमहािगिको पयवटकीय/सांस्कृघतक सम्पदाहरुको र्िृधचत्र घिमावण 
बकाविाच र्िृधचत्र
गन्तव्य िोिाही र्िृ धचत्र

सहकारी
• िोिाही उप-महािगिपाभलकाको सहकािी ऐि ि घियमार्ली तयाि गिी पारित गरिएको । 
• िोिाही उपमहािगिपाभलकाको सहकािी संस्थाहरुको वर्द्यमाि अर्स्था देखखिेगिी ब्रोसि लगायतका सम्बम्न्धत सामग्री प्रकाशि गिेको । 
• िोिाही उप-महागििपाभलका अन्तगवत िहेका सहकािी संस्थाहरुको सुसंचालि होस ्ििी अिुगमि तथा सुपरिर्ेक्षण कायवलाई घििन्तिता 

हदएको ।
• व्यार्साघयक सहकािीहरुलाई व्यर्साय प्रर्द्वधि गिव आर्श्यक ताभलम संचालि गिेको । 
• सहकािी संस्थाका सदस्यहरुलाई स्र्िोजगाि घिमावण गिव गैि सिकािी संस्थाहरुसुँग सहकायव गिी कायविम संचालि गिेको ।



उपिोतिा हहि संरक्षण 

१ . स्थाघिय बजाि व्यर्स्थापि तथा अिगुमि ऐि, २०७८ बिाई जािी गरिएको । 
२. र्स्तु र्ा सेर्ा प्रदायक र्ा वर्िेताको व्यर्साघयक कािोर्ािको दताव, िवर्किण, आपघूतव, मलू्य, गुणस्ति, िापतौल, 
वर्ज्ञापि लगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको घियमि गिव तत्काल िगिपाभलकार्ाट घियभमत रुपमा प्रिार्कािी 
बजाि अिगुमि गिव आर्श्यक िएकोले िोिाही उपमहािगिपाभलकाको बजाि अिगुमि घिदेभशका, २०७५ जािी िई 
कायावन्र्यि िईिहेको ।
३. बजाि व्यर्स्थापि कायववर्धध २०७४ तजुवमा गिी लागु गरिएको ।
४. उपिोक्ताहरुलाई दैघिक उपिोग्य र्स्तु , खरिद तथा वर्क्रि गदाव ध्याि हदिपुिे वर्वर्ध वर्षयका जािकािीमलूक   
होडडङ र्ोडवहरु जडाि गरिएको ।
५. उपिोक्ता हहत सम्र्न्धी प्रचाि प्रसािका जस्ता सामाग्री, ब्रोसि, भलफलेट तयाि गिी वर्तिण गिेको ।
६. दैघिक उपिोग्य खाद्यबस्तु तथा दधुको गुणस्ति कायम गिव पिीक्षण कायवका लाधग आर्श्यक उपकिण 
व्यर्स्थापि गिे कायव थालिी गरिएको । 
७. घियभमत रुपमा बजाि अिगुमि गिे गरिएको ।



उद्योग िथा व्यवसाय प्रवद्फधन
• िोिाही उपमहािगिपाभलकाको उद्योग तथा व्यर्साय प्रबधवि शाखा २०७७ साल 

पौष देखख सन्चालिमा आएको छ यस शाखा अन्तगवत लिु उद्यम वर्कास 
मोडलमा आधारित कायविम सन्चाभलत िहेको

• लिु उद्यम वर्कास कायविम सञ्चालि घिदेभशका –२०७७ बमोम्जम योजिा तथा 
कायविम सन्चालिमा िहेको छ । 

• जस अन्तगवत २०७८ साल आषाि मसान्त सम्ममा िोिाही उपमहािगिपाभलका 
भित्र २०० जिा लिु उद्यमीहरुले उद्यमभशलता वर्कास ताभलम हाभसल गिेका 
छि ।

• २०७८ साल आषाि मसान्त सम्म िोिाही उप महािगिपाभलका भित्र वर्भिन्ि ५० 
प्रकािका उद्योगहरु िएका साथै दताव संख्या ३४५५, उद्यमी संख्या ३९४३ ि 
िोजगािी संख्या १४३०७ िहेको छ ।



फक्रयाकलाप २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९
ववतनयोम्जि बजेटर 

रु००० - १०००० ४४३० १०८२७ ६९६३

खचफ रकम रु.००० - ७७८५.८७२ ३८४७.६४७ ८१९७.८९९ २०११

कुल सचंाललि 
आयोजना - ३३ २१ ३२ ११

सगुचकृि बेरोजगार 
व्यतिी सखं्या - ९०९१ ८०६ १२४८ ६८१

रोजगारीमा सलंग्न
व्यतिी सखं्या - ६४१ ४११ ३२६ ९०

प्रधािमन्त्री िोजगाि कायविम 



लशक्षा 
• यस अर्धध सम्म भशक्षा सुँग सम्र्म्न्धत ७ र्टा ऐि घियमार्ली कायववर्धधहरु तयाि गिी 
कायावन्र्यिमा िहेको

• एउटा पघि स्थायी मा.वर्. दिबन्दी ििएका माध्यभमक वर्द्यालयमा माध्यभमक तहको स्थायी भशक्षक 
दिबन्दीको व्यर्स्थापि गरिएको ।

• एउटा पघि स्थायी घि.मा.वर्. दिबन्दी ििएका घिम्ि माध्यभमक तहको स्थायी भशक्षक दिबन्दीको 
व्यर्स्थापि गरिएको 

• भशक्षक दिबन्दी भमलाि गिी दगुवम र्डाका वर्द्यालयहरुमा वर्द्याथी संख्याको आधािमा भशक्षक 
• व्यर्स्थापि गरिएको ।
• र्ाल वर्कास केन्रका बाल बाभलकाहरुको बसाई व्यर्स्थापिका लाधग वप.वप. म्याट कापेट तथा 
चकटीको व्यर्स्थापि गरिएको ।

• प्रत्येक र्डामा थप १ जिा बाल वर्कास सहजकतावको व्यर्स्था गरिएको । 
• वर्द्यालयको आर्श्यकता तथा मागको आधािमा माध्यभमक तथा घिम्ि माध्यभमक वर्द्यालयहरुमा 
िगि अिुदाि भशक्षक व्यर्स्थापि गरिएको । 

• िगि भशक्षा योजिा घिमावण गरिएको । 
• थारु िाषाको पाठ्यिम घिमावण गरि पाठ्यिम लेखिको काम अघि र्िार्एको। 
• िगि मेयि कप फुटर्ल तथा महहला िभलबल घियभमत रुपमा सञ्चालि हुदै आएको ।
• िगि स्तिीय तथा क्रिकेट तथा ब्याटमेन्टि खेलको प्रािम्ि गिीएको ।



लशक्षा
• र्ाल वर्कास सहजकतावहरुको लाधग क्षमता वर्कास तथा मन्टश्र्िी वर्धधको ताभलम घिमभमत रुपमा 
सञ्चालि िएको ।

• अंगे्रजी माध्यमबाट पठिपाठि सहज बिाउिे उदेश्यले अंगे्रजी िाषाको ताभलम संञ्चालि िएको । 
• शैक्षक्षक सामाग्री घिमावण सम्बम्न्ध ताभलम संञ्चालि िएको ।
• शैक्षक्षक गुणस्ति कायम गिव न्यायोधचत तरिकाले वर्द्याथी संख्यामा आधारित िहेि वर्द्यालय मजव, 
दिबन्दी भमलाि ि सरुर्ा पदस्थापि प्रक्रियालाई प्राथभमकताका हदर्एको । 

• भशक्षा युर्ा तथा खेलकुद महाशाखाबाट सम्पन्ि िएका कामहरुको चौमाभसक रुपमा शैक्षक्षक बुलेटीि 
ि बावषवक क्यालेण्डि प्रकासि गिेको । 

• िोिाही उपमहािगिपाभलकाका भित्र बसोबास गिे ि  सामुदाघयक वर्द्यालयबाट माध्यभमक तहको 
परिक्षामा उच्च अंक प्राप्त गिे डाक्टि र्म्न्जिीयि पििे छात्र।छात्रहरुको लाधग छात्रबवृि प्रदाि 
गरिएको । 

• प्रत्येक सामुदाघयक माध्यभमक वर्द्यालयहरुमा स्र्ा्य कभमवको व्यर्स्थापि गदै जािे घिघत घिमावण 
गरिएको ।

• वर्द्यालयका प्र.अ. तथा लेखाका कमवचािीहरुलाई लेखा व्यर्स्थापि तथा क्षमता अभिबदृ्धध ताभलम 
हदर् क्षमता वर्कास गिेको । 



जिस्र्ास््य
• स्र्ास््य संस्था संचालि तथा व्यर्स्थापि कायववर्धध २०७४
• स्थािीय तहमा स्र्ास््य संस्था दताव अिमुघत तथा िर्ीकिण सम्बन्धी घिदेभशका‚ २०७६
• कोिोिा िार्िस संिमण (कोभिड-१९) िोकथाम तथा उपचाि कोष संचालि सम्बन्धी कायववर्धध‚२०७७
• उपप्रमखु खुत्रकु्के बचत कायविम सञ्चालि कायववर्धध २०७७
• शहिी जीर्िलाई स्र्स््य बिाउि घििोधात्मका जिस्र्ास््य कायविम संचालि गरिएको । उपचािात्मक सेर्ाका 

लाधग एक र्डा एक स्र्ास््य केन्रको अर्धािणा अिसुाि सर् ैर्डाहरुमा स्र्ास््य संस्था संचालिमा िहेको 
• र्डा िं ४ लक्ष्मीपिुमा १५ शयैाको अस्पताल घिमावणका लाधग कायव अगाडड बिार्एको ।
• मािभसक संतुलि गुमाएका व्यम्क्तहरूको व्यर्स्थापि गिव सम्बम्न्धत सिोकािर्ालाहरूलाई प्रोत्साहि गरिएको 

।
• यस उपमहािगिपाभलका के्षत्रभित्र आधािितू स्र्ास््य सेर्ा घिःशलु्करुपमा उपलब्ध िएको ि वर्शषेज्ञ सेर्ा 

प्राप्त
• भसकल सेल ऐघिभमयाघिदाि गिी सोबाट हुिे मािर्ीय क्षती कम गिव घिःशलु्क ल्यार् पिीक्षणको व्यर्स्था 

भमलाएको जसअिसुाि भमघत २०७६ साल असाि महहिामा िोिाही र्डा िं २,७ ि १० मा भसकलसेल एघिभमया 
भशवर्ि संचालि िएको ि िामपिु िािायणपिु स्र्ास््य चौकी ि लक्ष्मीपिु स्र्ास््य चौकी चौकीमा न्यिूतम 
सेर्ा सहहतको प्रयोगशाला सञ्चालि िएको ि हिकपिु स्र्ास््य चौकीमा प्रयोगशाला प्रकृयामा िहेको ।

•



• आधथवक रुपले बबपन्ि र्गवका जि समुदायलाई आकम्स्मक स्र्ास््य सेर्ाको लाधग 
सुबबधायुक्त अस्पताल सम्मको पंहुच वर्स्ताि गिव उपमहािगिपाभलकामा एम्बुलेन्स 
आकम्स्मक कोषको स्थापिा िएको।

• घियभमत संचालिमा िहेका बाहय खोप केन्र गाउुँिि म्क्लघिकलाई थप सुवर्धायुक्त 
गरिएको । 

• िामपुिमा योग िर्ि घिमावण िएको । 
• संिामक महामािी िोगको प्रिार्कािी घियन्त्रण  गिव  तल्लो ईकाई सम्म महामािी 

िोग तथा वर्पद ब्यर्स्थापिको पुर्व तयािी हटम लाई शसक्त बिार्एको ।
• स्र्ास््य सेर्ा तफव  िाप्ती आुँखा अस्पताल तुलसीपुिको प्रावर्धधक सहयोगमा ६९ जिा 

मोघतयाबबन्दकुो घिःशलु्क शल्यक्रिया, 
• िगि प्रमुख िक्त संचाि कायविम अन्तगवत ४८ जिालाई घिःशलु्क िगत प्रदाि,
• भसकलसेल एिेभमया, थाल्सेभमया ि प्रसुती सेर्ाका वर्िामीहरुका लाधग िगत घिःशलु्क 

प्रदाि गिव िेपाल िेडिस सोसाईटीको सहकायवमा िगि प्रमुख िक्त संचाि सेर्ा 
संचालि गरिएको । 



• १७५ जिा उपप्रमुख खुत्रकेु बचत कायविमबाट प्रत्यक्ष लािाम्न्र्त िएका छि। 
• त्यस्तै जेष्ठ िागरिक ििदैलो कायविम, वपएिसी भिम्जट कायविम, घिःशलु्क औषधी 

बबतिण कायविम, खोप कायविम , आमा सुिक्षा कायविम, परिर्ाि घियोजि कायविम, 
स्र्ास्थयकमी द्र्ािा होम आर्सोलेसिमा बसेका कोभिड बबिामीहरुको पिामशव तथा 
िििेट कायविम, धचक्रकत्सक सहहतको िुम्ती टोली द्र्ािा कोभिड बबिामीको उपचाि तथा 
पिामशव कायविम सम्पन्ि िएका छि।

• कोभिड(१९ महामािी िोकथाम ि घियन्त्रणका लाधग हालसम्म ८,५०४ (आठ हजाि पाुँच 
सय चाि) जिालाई कोभिभसल्ड भ्याम्क्सि ि २,६८३(दईु हजाि छ सय घतिास्सी) 
जिालाई िेिोभसल भ्याम्क्सि गिी जम्मा ११ ,१८७९ एिाि हजाि एक सय सिासी 
जिालाई कोभिड बबरुद्ध खोप लगाई सक्रकएको छ 

• ििे ११ ,१३९९एिाि हजाि एक सय उिन्चालीस० जिाको एम्न्टजेि परिक्षण गरिएको छ।



महहला वालवाललका िथा जेष्ठनागररक
काननूी व्यवस्थापन
बालअधधकाि संिक्षण कायववर्धध २०७४
िोिाही उपमहाििपाभलका अन्तगवत अपाङ्गता िएका व्यम्क्तको परिचय-पत्र वर्तिण 
कायववर्धध, 2075
बालकल्याण सभमघत कोष (सन्चालि) कायववर्धध, 2075
बाल गहृ सञ्चालि कायववर्धध, 2075
सडक बालबाभलकाको व्यर्स्थापि खचव कायववर्धध, 2075
समाज कल्याणका के्षत्रमा काम गिे संस्थालाई हदर्िे अिदुाि सम्बन्धी मादण्ड, 2075
लङै्धगक हहसंा घिर्ािण कोष सञ्चालि मापदण्ड २०७७
िोिाही उपमहािगिपाभलकाको बाल संिक्षण तथा सम्बद्वधि मापदण्ड २०७७
जेष्ठ िागरिक सम्बन्धी सञ्चालि कायववर्धध २०७७
लङै्धगक समािता तथा सामाम्जक समार्ेशीकिण िीघत‚ २०७७
बालमतै्री स्थािीय शासि कायावन्र्यि तथा िोषणा घिदेभशका २०७८



बालमैत्री  वडा घोर्णा 
• २०७२ फागुि २५ गते िेपाल अधधिाज्यको आठौं सौडडयाि गावर्स तथा हालको िोिाही उपमहािगिपभलका र्डा िं ५, 

६,७ बालमैत्री र्डा िोषाणा िै सकेको छ ।
• यसलार् घििन्तिता हदि बालमैत्रीका चािर्टा क्षेत्रका सर्ाललाई स्थािीय तहको िीघत, संिचिा, प्रणाली ि कायव 

प्रक्रिया ि व्यर्हािमा संस्थागत गिे शासकीय पद्धघतलाई अर्लम्र्ि गदै सि ्२०२२ तदिुसाि २०७८ फागुि मसान्त 
सम्ममा िोिाही उपमहािगिपाभलकालार्व बालमैत्री उपमहा िगिपाभलका िोषणा गिे िीघतगत घिणवय गिी १९ र्टै 
र्डामा  वर्भिन्ि चिणर्द्धरुपमा कायविमहरु संचालि िैिहेका छ

• बालमैत्री आचाि संहहता ,कायवयोजिा िीघत तय िएको ,
• ििदैलो अभियािले गाुँउतहसम्म बालमैत्रीको संन्देश हदएको ।
• िए गिेका कामको अभिलेखीकिण ,समन्र्य ,बालक्लर्हरुको सक्रियता  सर्ै तह तप्का सिोकािर्ालाको सक्रियता 

िहेको
• बालवर्र्ाह न्युघिकिण हुदै गएको
• बाल अधधकाि प्रघत सिोकािर्ालाहरु सचते ि म्जम्मेर्ाि िएको
• बालबाभलकाको क्षेत्रमा योजिा कायविम ि बजेट बबघियोजिहुदै गएको
• बालमैत्री अभियािमा सबै पक्ष तथा सिोकािर्ालाको सकृय सहिाधगता ि अपित्र् बढ्दै गएको ।
• बालबाभलकाको सहभिगतामा र्दृ्धध
• घिणवय प्रक्रियामा सक्रियता
• िि परिर्ािको उत्प्रेिणा ि सक्रियता



• २५०००० बालकोष स्थापिा िएको
• बाल गहृ तथा सडक बालबाभलकाहरुको लाधग आपतकाभलि पुिवस्थापिा केन्र संचालिमा िहह ५ र्षवमा जम्मा २६६ 

जिा बालबाभलकाहरुमा परिर्ािमा गएको ८८ जिा उच्च भशक्षा हाभसल बाहहि घिम्स्कएका ३३ जिा १४ जिा उमेि पुगेि 
वर्र्ाह िएि गएको १०कक्षा पास गिेवपछ िम्जकको िातेदािले लगेको ६२ िागेका १०   एक महहिा २ महहिामा 
आफन्ती पिा लागेि जािे जिा २९ जिा बालबाभलकाहरु बाल शान्ती गहृमा व्यर्स्थापि िएको पालि पोषण तथा 
पठिपाठिमा उच्च भशक्षा सम्मको व्यर्स्था िहेको उच्च भशक्षा हाभसल पश्चात बालगहृ छाडिे गएको छ । ५ र्षवमा 
जम्मा २० जिा उमेि पुगेि वर्र्ाह िएि गएको

• बालक्लर् ५५७
• क्रकशोिी समुह ११९
• टोल वर्कास संस्था        ७२४
• र्डा स्तिीय बाल संजाल १९
• िगिस्तिीय बाल संजाल १
• क्रकशोिी संजाल १
• र्डा बाल संिक्षाण सभमघत १९
• िगिस्तिीय युर्ा संजाल १
• जेष्ठिाधगिक पुस्ताहस्तान्तिण िगिस्तिीय सभमघत १
• एकल महहला िगि स्तरिय व्यर्साघयक सभमघत १
• लैधगकं हहसंा प्रिावर्तको व्यर्साघयक सभमघत १
• महहला सहकािी संस्था ११



सेर्ा केन्र संख्या १
सेर्ा केन्रर्ाट लािान्र्ीत २७२
बालगहृ  सहयोग संख्या १
बालगहृ लािान्र्ीत २६७
अपतकाभलि बाल आश्रय गहृ १
बालबाभलका संख्या २८
बालक         २६
बाभलका         २
परिर्ािमा पुिवस्थापिा िर् शैक्षीक सहयोग पाएका    १६
िागेि परिर्ािमा गएको ४
अपतकाभलि गहृमा िहेका   ८ जिा
अपांगता परिचय पत्र वर्तिण संख्या  ७५१
आर्०७५ साल देखी हाल  सम्म
-क र्गव महहला ६२ पुरुष ८४
-ख र्गव महहला १७० पुरुष २२३
-ग र्गव महहला ५४ पुरुष ७८
-ि र्गव महहला २९ पुरुष ४२
महहला ३१५ पुरुष ४३६ = जम्मा  ७५१
जेष्ठ िागिीक परिचय पत्र वर्तिण
०७४ साल देखख हाल सम्म जम्मा ७२४८
महहला ३६५२ महहला ३५९६
संस्था सुधचकृत ि िवर्किण भसफारिस संख्या १८२
संस्था सुधचकृत संख्या ८२
िवर्किण भसफारिस संख्या १००



वर्पद् व्यर्स्थापि तथा सिसफाई
• आपतकालीि कायव संचालि केन्रको स्थापिा 
• सिुक्षक्षत आर्ास कायविम अन्तिगत के्षत्र िं.१ अन्तिगत १८६ ि के्षत्र िं.२ अन्तिगत ५१८ गिी जम्मा ७०४ िि घिमावण
• खिको छािा वर्स्थापि कायविम अन्तिगत र्डा िं.१ मा ४०‚ र्डा िं ६ मा ८‚ र्डा ि.ं ७ मा ३५ र्डा िं. ९ मा ९४‚

र्डा ि.ं१४ मा १ ि र्डा ि.ं १७ मा ५ गिी जम्मा १८३ आर्ास घिमावण िएका छि ।
• िोिाही उपमहािगिपाभलका भित्र ६ स्थािमावर्पद् जोखखम न्यघूिकिणका लाधग समयमा ि ैसचूिा प्राप्त गिव 

सक्रकिेआधघुिक परु्व सचतेिा प्रणाली(Early Warning System)जडाि िएको छ।
• िोिाही उपमहािगिपाभलकाको समग्र फोहिमलैा व्यर्स्थापि गिव ठोस आधाि ििएकोले फोहिमलैा व्यर्स्थापि गिव 
फोहिमलैा व्यर्स्थापि कायववर्धध २०७४ र्िाएको ।

• िोिाही उपमहािगिपाभलका र्जाि के्षत्रर्ाट घिस्किे गल्िे फोहि व्यर्स्थापि गिव र्कैम्ल्पक उजाव प्रर्द्वधि केन्र सुँगको 
संझौता अिसुाि िोिाही उपमहािगिपाभलका र्डा िं. १६ किौंतीडाुँडामा र्ायोग्याुँस घिमावण कायव शरुु गिी सम्पन्ि 
अर्स्थामा िहेको ।

• सिसफाईमा कृषक तथा व्यर्सायीहरुलाई प्रोत्साहि गिव एक्रककृत र्धशाला घिमावण कायव िोिाही उपमहािगिपाभलका 
कपासी र्धगया टोलमा सरुुर्ात िर् घिमाविाधधि  प्रक्रियामा िहेको ।

• र्डास्तिीय खािेपािी तथा स्र्च्छता (र्ास)योजिा तयाि गिी त्याङ्क संकलक गणकहरु माफव त वपउिेपािी सम्र्म्न्ध 
योजिा छिौट गिी कायावन्र्यिमा िहेको  ।

• िोिाही उपमहािगिपाभलका के्षत्र भित्र पिे कृष्णसेि मागवको तुलसीपिु चोक देखख कटुर्ाखोला ि िोिाही प्यठूाि सडक 
खण्डको िर्लपिु टोल सम्म धग्रिरे्ल्ट घिमावण गिी हरियाली सौन्दयवताका लाधग उपयकु्त प्रजाघतका वर्रुर्ाहरु िोवपएको ।

• सार्वजघिक स्थािमा छरिएि िहेका पश ुचौपायाले सडक दिूवटिा ि र्ातार्िण तथा सिसफाईमा समस्या भसजविा गिेकाले 
घत सामदुाघयक पश ुचौपायालाई व्यर्म्स्थत गिव िोिाही २ चाक्लीिाटमा गौशाला घिमावण गिी व्यर्स्थापि गरिएको ।



सचूना िथा संचार प्रववगध
• कायावलयमा सचूिा प्रवर्धध परू्ावधािको स्थापिा तथा वर्कास ।
• सचूिा तथा संचाि प्रवर्धध सम्बन्धी क्षमता वर्कासका कायविमहरु संचालि।
• पत्रकािहरुको क्षमता वर्कास कायविमहरु संचालि।
• वर्द्यतुीय माध्यमहरुको प्रयोग तथा व्यर्स्थापि । र्ेबसार्ट, ग्रुप एस.एम.एस., डडम्जटल सचूिा पाटी, मल्टीभमडडया, 

सामाम्जक संजाल लगायतका माध्यमहरु संचालि। 
• वर्द्यतुीय शासि संग सम्बम्न्धत वर्भिन्ि र्-सेर्ाहरु जस्तै अिलाईि िटिा दताव, अिलाईि िाजस्र् संकलि, 

अिलाईि गुिासो व्यर्स्थापि आदी संचालिाथव सहयोग तथा सहजीकिण।
• िेडीयो कायविम, टेलीभिजि कायविम तथा पत्रपबत्रकामा सचूिा प्रकासि तथा प्रसािि कायविम संचालि।
• सार्वम्जिक जर्ाफदेहहता सम्बन्धी सार्वजघिक सिुरु्ाई, प्रगती सभमक्षा , आर्धधक आय-व्यय प्रकाशि, स्र्त प्रकाशि 

लगायतका कायविम संचालि।
• िगि सचूिा केन्रको स्थापिा तथा व्यर्स्थापि ।
• स्थािीय िाजपत्र प्रकाशि।
• सचूिाको हक सम्बन्धी कायवहरु ।
• कायवलयमा प्रयोग हुिे सचूिा व्यर्स्थापि प्रणाली, र्ेबबेस्ड सफ्टर्ेयि प्रणाली तथा अन्य सफ्टर्ेयिहरुको 

व्यर्स्थापि तथा वर्कास।
• उपल्लो घिकाय तथा तालकु घिकायहरुमा घियभमत हुि ुपिे प्रगती प्रघतरे्दि तथा अन्य दस्तार्ेजहरु सम्पे्रषण तथा 

प्रसाि गिे कायव।
• अन्ति पाभलका, प्रदेश तथा संि सिकाि संग समन्र्यात्मक कायविमहरुमा सहजीकिण ।
• स्थािीय तह संस्थागत क्षमता स्र्मलू्यांकि गिे कायवको संयोजि ।
• सशुासिको लाधग वर्िीय जोखखम न्यघूिकिण संयोजि



कािूि तथा न्याय
• न्याघयक कायववर्धध, उजुिी क्रकिािा गदाव अपिाउिुपिे कायववर्धध तथा न्याघयक सभमघतको बैठक 

सञ्चालि सम्बम्न्ध घिदेभशका घिमावण
• िगि स्तिीय मेलभमलाप केन्र गठि
• मुलुकी फौजदािी कायववर्धध संहहता 2074, मुलुकी देर्ािी कायववर्धध संहहता 2074 ि स्थािीय 

सिकाि सञ्चालि ऐि २०७४ मा िएका कािुिी व्यर्स्था बािे जिप्रघतघिधध, कमवचािीहरुलाई 
अभिमुखखकिण कायविम

• महहला जिप्रघतघिधधहरुलाई कािुिी भशक्षा सम्बन्धी अभिमुखीकिण कायविम सञ्चालि
• न्याघयक सभमघतमा दताव िएका उजुिीको संख्यात्मक तथा गुणात्मक अर्स्था बािे जािकािी हदि 

पत्रकाि सम्मेलि कायविम सञ्चालि
• पीडडत असहाय अशक्तहरुलाई घिशुल्क कािुिी सहायता तथा पुिवस्थापिा कोषको स्थापिा
• र्डा स्तिीय मेलभमलाप केन्र गठि
• लैङ्धगक हहसंा न्युिीकिण सम्बन्धमा जिप्रघतघिधध, पत्रकाि तथा सिोकािर्ालाबीच छलफल 

अन्तक्रिव या कायविम सञ्चालि



राजश्व सुधार
• ि र्गवको घिमावण व्यर्सायी र्जाजत सम्बन्धी कायववर्धध‚ २०७५
• अटो रिक्सा, ई-रिक्सा दताव सम्बन्धी कायववर्धध, 2075
• िाजश्र् सुधाि योजिा २०७४
• िाजश्र् सुधाि योजिा २०७८/०७९
• सर्ै र्डाहरुर्ाट सफ्टरे्यि प्रणाली माफव त िाजश्र् संकलि गिेको
• िाजश्र्मा काम गिे कमवचािीहरुलाई िाजश्र् संकलि तथा अन्य सूचिा प्रवर्धध 

सम्र्म्न्ध ताभलम प्रदाि गिेको 
• िाजश्र् सुधाि योजिा अिुसाि किका दायिा र्िाई संकभलत िाजश्र् िकम र्दृ्धध 

िैिहेको 



िूलम व्यवस्थापन
म्याद भित्र संकलि िएको त्यांक वर्र्िण अिुसाि 
िूभमहीि दभलत÷ िूभमहीि सुकुम्बासी ५,०८२
अब्यर्म्स्थत बसोर्ासी              ११ ,०६८

जम्मा           १६,१५० थाि 

लगत प्रवर्म्ष्टको को काम भमघत २०७८।०४।१९ गत ेसम्म जम्मा ८५० थाि िएको ।


