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साववजलनक सनुवुाई कामवक्रभ, २०७९ 

प्रथभ चौभालसक 

बलूभका 

नेऩारको सॊववधान य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे स्थानीम तहको सन्दबवभा अगालड 
सायेका ववषम वस्तहुरूराई भूतव रूऩ ददन तथा एकरूऩता कामभ गनव स्थानीम तहभा वावषवक रुऩभा 
तीन ऩटक साववजलनक सनुवुाई गनुव ऩने हनु्छ । मसैका आधायभा नागरयकको अऩेऺाराई सम्फोधन 
गनव य स्थानीमता अनरुूऩ ववकास गलतववलधहरू सञ्चारन गनव स्थानीम सयकायका लनवावचचत 
जनप्रलतलनलधहरुको ठुरो बलूभका यहेको हनु्छ । मसका रालग हयेक स्थानीम तहहरूरे आफ्नो ऺभता 
अनरुूऩ वावषवक रुऩभा जन अऩेऺा य आभ जनभानसका रालग नगयको गलतववलधहरुको सभवितगत 
वववयण चौभासीक रुऩभा जानकायी गयाउन जरुयी छ । उऩयोक्त ववषमराई भध्मनजय गयी मस 
कटायी नगयऩालरकारे आलथवक वषव २०७९÷८० को प्रथभ चौभालसकभा बएको आलथवक तथा बौलतक 
प्रगलतहरुको प्रगलत प्रलतवेदन लभलत २०७९/08/29 गते कटायी नगयऩालरकाको वडा नॊ. ११ भा 
यहेको सम्ऩकव  कामावरमवाट साववजलनक गयेको छ । 

उद्दशे्म 

१. नगयको ववकासका रालग आभ जनसभूदामको याम सझुाव सॊकरन गनव । 

2. जनचाहना अनरुुऩ नगयको सम्ऩणव गलतववलधहरु ऩायदचशव फनाउन । 

प्रस्ततुीकयण 

कामवक्रभभा मस कटायी नगयऩालरकाका सफ-ईचन्जलनमय श्री ओभ फहादयु लभश्ररे साववजलनक 
सनुवुाई कामवक्रभभा उऩचस्थत सम्ऩूणव सहबागीहरुराई स्वागत गनुव साथै साववजलनक सनुवुाई गनुवको 
उदे्दश्म य भहवकवको फायेभा प्रस्तलुतकयण गनुव बएको लथमो । 

वकमस ऩश्चात कामवक्रभ प्रस्तोतावाट आलथवक फषव २०७९/८० को प्रथभ चौभालसकभा बएको आलथवक 
तथा बौलतक प्रगलतको प्रलतवेदन ऩेश गनव कटायी नगयऩालरकाका चजन्सी शाखाका प्रभखु श्री मवुयाज 
भगयराई भाईक हस्तान्तयण गनुव बमो बने मवुयाज भगयरे आ.व. २०७९/८० को प्रथभ 
चौभालसकभा बएको सम्ऩूणव ववषमगत शाखाहरुवाट प्राप्त बएको आलथवक तथा बौलतक प्रगलत प्रलतवेदन- 
आलथवक ववकास तपव   ४ दशभरव ७१ प्रलतशत, साभाचजक ववकास तपव  २२ दशभरव, ८ प्रलतशत,  



 

 

ऩूवावधाय ववकास तपव  ७ दशभरव १७ प्रलतशत,  सशुासन तथा अन्तयसम्फचन्धत ऺेत्रभा ११ 
दशभरव ९६ प्रलतशत य कामावरम सॊञ्चारन तथा प्रशासन तपव  २४ दशभरव ९ प्रलतशत खचव गदै 
कूर १८ दशभरव ६३ प्रलतशत खचव बएको प्रलतवेदन साववजलनक गनुवबमो उऩचस्थत जनभानसभा 
प्रस्ततु गनुव बमो । 

प्रलतवेदन साववचजनक रगतै सफ ईचन्जलनमय ओभ फहादयु लभश्ररे नगयरे प्रथभ चौभालसकभा गयेको 
आलथवक तथा बौलतक प्रगलत प्रलतवेदन प्रलत उऩचस्थत आभजनसभदुामको धायणा याख्न अनयुो गनुव 
बएको लथमो । परस्वरुऩ कामवक्रभभा चजऻासा याख्दै सहबागी ऩेशर ऩोखयेरे सनुवुाई कटायी 
फजायभा ऩलन गनुवऩने फताउनबुमो । वकमसैगयी ददऩक याउतरे भालथल्रो बेगका रालग वेतेनीभा यहेको 
सम्ऩकव  कामावरमफाट आवश्मक सेवा ऩाउन नसकेकोरे सेवा थऩ गनव आग्रह गनुवबमो । 

वकमसैगयी हरय आरे भगयरे उऩचस्थलत न्मनु यहनभुा भालथल्रो वडाहरुभा सॊञ्चायको ऩहुॉच नऩगेुको 
फताउन ुबमो । 

साववजलनक सनुवुाईभा आभजनभानसवाट उठेका चजऻासाहरुको जवाप ददॊदै नगयऩालरकाका भेमय 
याजेशचन्र शे्र्ठलरे जनप्रलतलधहरुको तपव फाट सधुाय गनुवऩने कुयाहरु सधुाय गदै जाने फताउनबुमो । 
ऩायदशॉ नगय फनाउन कवटफद्ध यहेको फताउॉदै भेमय शे्र्ठलरे ऩवहरो ४ भवहनाको साववजलनक सनुवुाई 
बएको बन्दै नगयका जनुसकैु कभवचायी वा जनप्रलतलधहरुरे ऩैसा भागे साववजलनक गनव आग्रह गदै 
कावावहीको बालगदाय हनुऩुने फताउनबुमो। 

वकमसैगयी उऩभेमय लगता खड्कारे नगयको ग्रालभण सडकहरुभा नारीको आवश्मकता यहेको फताउॉदै 
ददगो ववकासका रालग काभ गनुवऩने फताउनबुमो । वकमसैगयी केन्र सयकायफाट सॊञ्चारन बएका 
सडकहरुको स्तयउन्नतीका रालग ऩलन नगयरे ऩहर गरययहेको उऩभेमय खड्कारे फताउनबुमो। 

कामवक्रभभा साववजलनक सनुवुाईका फायेभा जानकायी गयाउॉदै नगयऩालरकाका प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृत अलनर वकयातीरे ऩवहरो चौभालसकको वेतेनीभा गरयएको य दोस्रो चौभालसक कटायी फजाय 
आसऩास य अको चौभालसकको साववजलनक सनुवुाई वेरसोतभ गने मोजना यहेको फताउनबुमो। 

वकमसैगयी अलधकृत वकयातीरे नगयराई ववकास गनव य सभदृ्ध फनाउन आन्तरयक स्रोतको आवश्मकता 
ऩने फताउॉदै आन्तरयक स्रोत नगयभा न्मनु यहेको फताउनबुमो । आन्तरयक स्रोत ववृद्ध गनव आवश्मक 
यहेको फताउॉदै वकयातीरे नगयको सभस्माहरु ऩवहचान बएको य आगाभी ददनभा लनयन्तय सभाधान गदै 
जाने फताउनबुमो।कामवक्रभभा उऩचस्थलत न्मनु देचखएकोरे आगाभी ददनभा थऩ सचुना प्रचाय प्रसायको 
कामवराई लतव्रता ददने अलधकृत वकयातीरे फताउनबुमो । 



 

 

कटायी नगयऩालरका 
नगयकामवऩालरकाको कामावरम 

कटायी, उदमऩयु 

चौभालसक प्रगलत प्रलतवेदन, २०७९ 
क्र.स. फजेट चशषवक फजेट रु लनकासा खचव खचव 

प्रलतशत 
कैवपम
त 

1 आलथवक ववकास 
तपव  

5,28,78,000 27,43,383 27,43,383 4.71%  

2 साभाचजक ववकास 44,15,65,625 9,75,03,293.36 9,75,03,293.36 22.08
% 

 

3 ऩूवावधाय ववकास 12,83,54,000 93,01,032 93,01,032 7.17%  

4 सशुासन तथा 
अनतयसम्फचन्धत 
ऺेत्र 

2,62,30,000 31,37,135 31,37,135 11.96
% 

 

5 कामावरम सञ्चारन 
तथा प्रशासलनक 

14,97,87,967.3
0 

3,72,91,081.34 3,72,91,081.34 24.9%  

कूर 80,42,15,592.30 14,98,75,924.70 14,98,75,924.70 18.63%  

  

नमाॉ कामवक्रभहरु के के गरयमो  

१) प्रशासलनक कामवहरु 

 भालसक रुऩभा कामवऩालरकाको फैठक फस्नऩुने कानूनी व्मवस्थाराई अवरम्फन गयेको, 
हयेक काभ लनणवम अनसुाय नै गयेको  । 

 लनमलभत कभवचायी फैठक (Staff Meeting) - भवहनाको ऩवहरो सोभफाय, याखी शाखागत 
तथा कभवचायीको व्मचक्तगत सभस्माको सभाधान गने, सेवा प्रवाहको अवस्थाको जानकायी 
लरन,े शाखागत प्रगलतको छरपर गने, कामावऩालरकाको फैठकको लनणवम तथा सॊघ य 
प्रदेशफाट आउने ऩत्र तथा काभको फाये जानकायी गयाउने गयेको । 



 

 

 फैठकका लनणवम तथा नगयका अलधकाशॊ गलतववलधहरु लनमलभत रुऩभा नगयको वेवसाइट, 
कामावरमको आलधकारयक पेसफकु तथा ववलबन्न सञ्चाय लभलडमा य सूचना ऩाटी भापव त 
साववजलनक गयी नागरयकको सूचनाको हकराई सलुनचश्चत गरयएको 

 एउटै कोठाभा ४/५ जना कभवचायी फसेय सेवा प्रवाह गनुवऩने अफ्ठेयो अवस्थाको अन्वकम 
गनव कामावरमको रालग थऩ कोठा तथा पलनवचय य भेलसनयी साभाग्रीहरुको व्मवस्थाऩनभा 
जोड ददएको 

 प्रवकमेक कोठाभा इन्टयकभ टेलरपोन जडान य सीसी क्माभेयाको ववस्ताय गयेको 
 प्रवकमेक कोठाभा यहेको चजन्सी साभाग्रीहरुको वववयण सफैरे देख्न े गयी टाॉस्ने व्मवस्था 

गयेको 
 सूचना अलधकायी तथा गनुासो सनेु्न अलधकायीको व्मवस्थाराई साववजलनक गयेको 
 नगयको ३२ ओटै सवायी साधनको ३/४ वषव देचख फाॉकी यहेको नवीकयण य तेस्रो ऩऺ 

फीभा गयाएको 
 नगयको ववववध खचवराई कूऩन प्रणारीभा रुऩान्तयण गयेको 
 नगयको करयफ ४० कयोडको फेरुज ुयकभराई पर्छ्यौट गनव सम्फचन्धत सफैराई फायम्फाय 

ऩत्राचाय सूरु गयेको, गरययहेको य पर्छ्यौट प्रवक्रमा अगालड फढाएको । 
 मोजना सम्झौता गयेय भातै्र कामवन्वमनभा रैजान प्रोवकसाहन गयेको, कामवन्वमन बइयहेका य 

बइसकेका ठूरा आमोजना तथा कामवक्रभहरुको स्थरगत प्राववलधक अनगुभन गयेयभातै्र 
बकू्तानी गने गयेको  

 नगयको अलधकाशॊ भाध्मलभक ववधारम य वडा कामावरम ऩगेुय सॊयचनावकभक तथा 
बौगोलरक अवस्था तथा व्मवहारयक अवस्थाको जानकायी लरएको  

 वडागत रुऩभा दोहोयो चजम्भेवायी सवहत प्राववलधक कभवचायी खटाएको 
 साउन भवहना देचख कालतवक भसान्त सम्भ नगयकामवऩालरकावाट ४१ वटा आमोजनाहरु 

सम्झौता लनभावणको कामव सम्ऩन्न बई बकु्तानी बएको 
 नवलनवावचचत जनप्रलतलनलधहरुको रालग नगयऩालरकाको गलतववलध तथा वावषवक नीलत तथा 

कामवक्रभ तजुवभा सम्फन्धी अन्तवक्रव मा सञ्चारन गयेको 
 सेवाग्राहीराई जनप्रलतलनलधसॉग सीधा सम्ऩकव  गयाउन जनप्रलतलनलधहरुराई आलधकारयक 

भोफाइर नम्फय य इभेरको व्मवस्था गयी साववजलनक गयेको । 



 

 

 ववषमगत तथा ऺेत्रगत जानकायी आदानप्रदान गनव जनप्रलतलनलधहरुसॉग, नगयका सफै 
कभवचायीहरुसॉग, वडा सचचवहरुसॉग छुटाछुटै रुऩभा भेसेन्जय ग्रऩु फनाई कामावन्वमनभा 
ल्माएको 

 आलथवक वषव २०७८/७९ को सम्ऩूणव काभको शाखागत रुऩभै प्रगलत वववयण सवहत 
वावषवक सभीऺा सम्ऩन्न गयेको 

 साववजलनक लफदाको ददन तथा कामावरम सभम बन्दा पयक सभमभा ऩलन कामावरम खरुा 
याखी सेवा प्रवाह गनव सहज फनाउने प्रमास गरयएको 

 सफै कभवचायीराई आपूरे कामववववयण ददइएको 
 नगय प्रभखुसॉग प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत य प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतसॉग सफै शाखा 

प्रभखुको कामवसम्ऩादन सम्झौता गरयएको 
 शाखागत कामवमोजना स्वीकृत गयी सोही अनसुाय कामवसम्ऩादन गरयएको 
 वडा सचचवहरुराई कामावरम व्मवस्थाऩन, मोजना तजुवभा, उऩबोक्ता सलभलत गठन तथा 

सञ्चारन सम्फन्धी तालरभ कामवक्रभ गयेको 
 आलथवक वषव २०७९/८० भा सञ्चारन हनुे आमोजनाका रालग गठन बएका उऩबोक्ता 

सलभलतका २०५ जना अध्मऺ तथा सचचवहरुराई तालरभ उऩबोक्ता सलभलत गठन तथा 
सञ्चारन सम्फन्धी तालरभ कामवक्रभ गयेको 

 कामावरमभा कभवचायी रगफकु याचखएको 
 नगय तथा सफै वडाभा नागरयक फडाऩत्र याचखएको 
 नगयऩालरकाभा सेवाग्राही सन्तवुि सवेऺण पायाभ याचखएको 
 नगय प्रभखु, उऩप्रभखुसवहत लनमलभत ववधारम अनगुभन गरयएको  

 ववधाथॉको रालग ववलबन्न ददवस तथा अवसयभा यचनावकभक तथा लसजवनावकभक कामवक्रभहरु 
जस्तै कववता, चचत्रकरा, वकृ्तवकवकरा य हाचजयीजवाप प्रलतमोलगता सञ्चारन गरयएको 

 सॊववधान ददवस, फार ददवस, रैंलगक वहॊसा ववरुद्धको १६ ददने अलबमान, लनजाभती ददवस  

जस्ता ददवसहरुभा ववलबन्न कामवक्रभहरु गरयएको 
 नगयको सम्ऩूणव जग्गाराई ब ू उऩमोग लनमभावरी २०७७ फभोचजभ आवासीम य 

गैयआवासीमको रुऩभा वगॉकयण गयी नाऩी ववबाग, भारऩोत कामावरम ऩठाइएको 

 



 

 

नीलतगत कामवहरु 

 नगयको काभराई सहज य सयर फनाउन स्थानीम काननुको रुऩभा हारसम्भ ५८ वटा 
कामवववलध तथा लनदेचशकाहरु फनाइ ११ ओटा याजऩत्र प्रकाशन गरयएको । मो चौभालसकभा 
५ वटा फनाइएको 

 वावषवक मोजनाराई नगयको नीलतसॉग जोडेय नलतजाभूरक कामवक्रभ तजुवभा गरयएको 
 अनगुभनभापव त देचखएको सभस्मा, सवेऺण पायाभ भापव त आएको गनुासोहरुफाये 

कामावऩालरकाकव फैठकभा छरपर तथा उचचत लनणवम गरयएको । 

फैठकहरु कुनकुन सलभलतको कलतकलत वटा फलसमो  

 कामवऩालरका फैठक - ६ ओटा 
 वडा कामवसलभलत फैठक (सफै फैठक) - ८ 

 नगय चशऺा सलभलतको फैठक - 

 साभाचजक ववकास सलभलतको फैठक -३ 

 ववऩद तथा वातावयण व्मवस्थाऩन सलभलतको फैठक- २ 

 आलथवक ववकास सलभलतको फैठक -३ 

 ऩूवावधाय ववकास सलभलतको फैठक 

 ववधेमक सलभलतको फैठक -२ 

 सशुासन तथा सॊगठन ववकास सलभलतको फैठक - 

 कभवचायी फैठक- ४ 

 वडा सचचव फैठक- ४ 

 प्राववलधक फैठक - ४ 

कभवचायीको अवस्था के कस्तो छ  

 स्थामी कभवचायी 49 जना 
 कयाय 111 जना 
 डोयहाचजयी 31 जना 

 

 

 



 

 

सभस्माहरु 

१)  सॊयचनावकभक सभस्माहरु 
 सफै शाखा य कभवचायी अट्ने नगयको कामावरम बवन नबएको 
 अलधकाशॊ वडा कामावरमहरुको बवन नबएको, बएको ऩलन जीणव य अऩमावप्त बएको 
 स्वास््म चौकीहरु जीणव य ऩूयानो यहेको 
 अलधकाशॊ ववद्यारम बवन ऩलन चजणव य अऩमावप्त यहेको 
 ऩहाडी बेग बएकोरे सडकहरु कच्ची भात्र फढी बएको 
 ग्राभीण ऺेत्रभा सडक तथा अन्म ववकासका ऩूवावधाय सहज फनाउन नसवकएको 
 सम्ऩूणव वडाहरुभा सहज रुऩभा खानऩेानी तथा ववद्यतु सेवा ववस्ताय गनव नसवकएको 

 

२)  प्रशासलनक सभस्माहरु 

 सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सबे नगरयएकोरे नगयको कभवचायी दयफन्दी लनचश्चत नबएको 
 कभवचायीको ऺभता ववकास, उवकप्रयेणा तथा वूलत ववकासभा ध्मान कभ बएको 
 कामवसम्ऩादनभखुी कामववातावयणको अबाव 

 सेवा प्रवाह अझै प्रवक्रमाभखुी नै यहेको 
 अन्तयशाखा सभन्वम य सहकामवभा कभी यहेको   

 केही कभवचायीहरुको कामवऺ ेत्र अझै अस्ऩि यहेको  

 सेवाराई ववकेन्रीत गनव नसवकएको 
 

३)  नीलतगत सभस्माहरु 

 धेयै ववषमभा कामवववलधहरु तजुवभा नबएको 
 फनेका कामवववलधहरु सभमानकूुर सॊसोधन गनव नसवकएको  

 फैठकभा बएका सफै लनणवम कामवन्वमन हनु नसकेको 
 सॊघ तथा प्रदेशफाट तजुवभा हनुे नीलतहरुको जानकायीभा कभी बएको  

 आवलधक मोजना तथा नगय  

 

४)  आलथवक सभस्माहरु 

 आन्तरयक श्रोतको ऩवहचान, सॊकरन तथा ऩरयचारन गनव नसवकएको 



 

 

 आन्तरयक श्रोत व्मवस्थाऩनभा चासो कभ बएको 
 सॊघ तथा प्रदेशफाट न्मनु फजेट आउने गयेको 
 सॊघ तथा प्रदेशफाट वढरो लनकासा हनुे गयेको 
 भभवत तथा ववऩद व्मवस्थाऩनभा फजेट कभ ववलनमोजन बएको  

 आलथवक सहामताभा फढी खचव हनुे गयेको 
 ववतयणभखुी फजेटको फाध्मता यहेको 

५)  व्मवहारयक सभस्माहरु 

क)  सेवा प्रदामक ऩऺका सभस्मा 
 सेवाग्राहीको गनुासोराई साभान्म ठाने्न प्रवलृत 

 कामवऺ ेत्र तथा कामववववयणभै अस्ऩि 

 सही सभमभा सवह तरयकारे सही सेवा ददन नसवकयहेको 
 नलतजाबन्दा फढी प्रवक्रमाभा केन्रीत यहेको  

 सूचना प्रवाह तथा साववनजलनक गनुवऩछव बने्न जानकायी नबएको 
 कभवचायीभा ऺभताको कभी यहेको 
 कलतऩम ववषमभा कानून तथा लनणवम नबएको 
 जनप्रलतलनलध य कभवचायीफीच कामव 

ख) सेवाग्राही ऩऺका सभस्मा 
 नगयफाट कुन सेवा कसयी लरने केके कागजऩत्र चावहने बने्नको जानकायीको कभी बएको 
 सफै कुया नगयऩालरकाभा ऩाइन्छ बने्न धायणा 
 ऩहुॉचको आधायभा सेवा लरने फानी यहेको 
 नलभल्ने काभभा धम्काउने, थकावउन,े पकाउन,े रोभ्माउने ऩरयऩाटी यहेको    

 सेवा प्राप्त गनव नसक्दा कभवचायीरे ऩैसा भाग्मो बनेय बनी हाल्ने 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

कटायी नगयऩालरका 
नगयकामवऩालरकाको कामावरम 

कटायी, उदमऩयु 
(ऩञ्जीकयण शाखा) 

चौभालसक प्रलतवेदन, २०७९ 

प्रगलत वववयण 

 

साउन देचख काचिक भसाॊत सम्भको घटना दताव 
 अनराईनफाट घटनादताव बएको जम्भा सॊख्मा : 1005 

 जन्भदताव सॊख्मा : 520 

 भवृकमदुताव सॊख्मा : 137 

 वववाहदताव सॊख्मा : 222 

 सम्फन्ध ववच्छेद दताव सॊख्मा : 15 

 फसाईसयी आएको दताव सॊख्मा : 52 

 फसाईसयी जानेको दताव सॊख्मा : 59 

 

साभाचजक सयुऺा बिा तथा घटना दताव सम्फन्धी प्रगती वववयण 

 साभाचजक सयुऺा बिा ववतयण गनवको रालग थऩ नमाॉ फैंक सॉग सम्झैता गरयएको । 

 आ व २०७९/८० प्रथभ तै्रभालसक साभाचजक सयुऺा बिाको रालग जम्भा राबग्राही सॊख्मा 
५१५८ यहेको य प्रथभ तै्रभालसकको रालग रु ४,८३,३०,०२३।– यकभ ववतयणको रालग 
फैंक ऩठाईएको । 

 जे्ठल नागरयक सॊख्मा  – 2879 

 जे्ठल नागरयक दलरत सॊख्मा – 238 

 जे्ठल नागरयक एकर भवहरा सॊख्मा- 388 

 ववधवा सॊख्मा – 589 

 ऩूणव अऩाङ्ग सॊख्मा सॊख्मा – 207 

 अलतअशक्त अऩाङ्ग सॊख्मा – 403 

 दलरत फारफालरका सॊख्मा – 410 

 रोऩन्भखु जालत सॊख्मा – 44 

 

 स्थानीम तह साभाचजक सयुऺा बिा ववतयण फैंवकङ्ग सभस्मा सभाधान तथा सहजीकयण 
सलभलतहरु य फैंकका शाखा प्रभखु ज्मूहरु सॊग फैठक फठी ववलबन्न फदुाॉहरुभा छरपर गरय 
लनणवम गरयमो। 



 

 

 सफै वडाहरु सॉग सभन्वम गयी अनराईन भापव त VPN सम्फन्धी जानकायी तथा अनराइन 
सऩोटव गरयएको । 

 लभलत २०७९/04/15 भा फसेको नगयऩालरकाको फैठकको लनणवम अनसुाय आ.व. 

२०७९/८० को ऩवहरो तै्रभालसक देचख साभाचजक सयुऺा बिा तऩचशर फभोचजभ ववतयण 
गनुवऩने बएकोरे वटा य फैंकहरुराई जानकायी गयाईको । 

तऩचशर 

लस.न. फैंक शाखा वडा न. कैवपमत 
१ श्री कृवष ववकास फैंकलर., कटायी शाखा ७  

२ श्री सेञु्चयी कभलसवमर फैंक लर., कटायी शाखा ३  

३ श्री भाछाऩचु्रे फैंक लर., कटायी शा खा १, ११, १३ , १४  

४ श्री एन एभ वव फैंक लर., कटायी शाखा ५  

५ श्री एन लस लस फैंक लर., कटायी शाखा ८, १२  

६ श्री एन आई लस एचशमा फैंक लर., कटायी शाखा ९  

७ लसद्धाथव फैंक लर.,  कटायी शाखा ४  

८ नववर फैंक लर., कटायी शाखा ६  

९ ग्रोफर आईएभइ फैंकलर., कटायी २, १०  

 याविम ऩरयचमऩत्र तथा ऩञ्जीकयण ववबागको दताव नॊ. १८१, लभलत २०७९/04/30 ऩत्र अनसुाय 

मस नगयऩालरकाभा दताव नॊ. 324 लभलत 2079/05/01 दताव अनसुाय वावषवक प्रगलत प्रलतवेदन 

ववबागभा उऩरब्ध गयाईएको। 

 भाछाऩचु्रे फैंक लर शाखाराई सा स ुबिा ताॉहा फैंक भापव त ववतयण बईयहेको १ नॊ वडाका 
राबग्राहीहरुराई ववलबन्न सेवा शलु्क तथा अन्म चशषवकभा ववलबन्न यकभहरु असरु गरययहेको 
बनी गनुासोहरु लरचखत जानकायी गयाई । फैंकरे लरचखत जानकायी गयाई मस नगयभा दताव 
नॊ ५५२ लभलत २०७९/५/३० भा गनुासो पस्छौट गरयएको । 

 ईराका प्रशासन कामावरम कटायीको दताव नॊ ९९ लभलत २०७९/५/27 गते ऩत्रनसुाय मस 
नगयऩालरकाभा दताव नॊ ५६५ लभलत २०७९/५/३० दताव अनसुाय १४ वटै वडाहरुभा वडा 
कामावरमफाट जायी हनुे १३ अङ्क सवहतको व्मचक्तगत घटना दतावको प्रभाणऩत्रराई भात्र 
कामावन्वमन रालग जानकायी गयाईएको । 

 काठभाण्डौं चजल्रा अदारत फफयभहर काठभाण्डौंको च.नॊ ५३७३ लभलत २०७९/४/२४ 
गते ऩत्रनसुाय मस नगयऩालरकाभा दताव नॊ ६८१ लभलत २०७९/०६/२४ दताव अनसुाय 
ऩत्रअनसुायजन्भदतावको अलबरेख प्रलतलरऩीउऩरब्धगयाईको। 



 

 

 साभाचजक सयुऺा बिा राबग्राहीहरुको रालग नवीकयण छुट सम्फचन्ध दोश्रो ऩटक सचुना प्रकाशन 
गयी ऩनु: पोन वा साभाचजक सञ्जार भाध्मभफाट सूचना गयाइएको। 

 साभाचजक सयुऺा बिा राबग्राहीहरुको फैंक सम्भ उऩचस्थत हनु नसक्ने राबग्राहीको वववयण 
सफै वडाहरुफाट उऩरब्ध गयाई नगयफाट सफै फैंक शाखाहरुराई चचठ्ठी ऩठाईएको । 

 साभाचजक सयुऺा बिा ववतयण गने सफै फैंक शाखाहरुराई नमाॉ खाता खोल्न फाॉकी यहेको 
राबग्राहीको वववयण उऩरब्धको रालग चचठ्ठी/ ईभेर / पोन भापव त जानकायी गयाईएको।केही 
फैंकरे उऩरब्ध गयाएको साथै सो अनसुाय वडाभा सभेत ऩरयऩत्र गयेको । 

 मसै आ.व. को प्रथभ वकस्ता नववकयण छुट बई सा.स.ु बिाफाट वचञ्चत बएका 
राबग्राहीहरुराई ववबागसॉग सभन्वम गयी दोस्रो वकस्ताभा उि छुटहरुराई बिा ववतयण गने 
व्मवस्था गरयमो ।  

 साभाचजक सयुऺा बिा ववतयणभा साभाचजक सयुऺा राबग्राहीहरुको फैंकभा देखा ऩने 
सभस्माहरुको वडासॉग सभन्वम गयी लनयन्तय लसपारयस प्रदान गरययहेको। 

 

सभस्माहरु 

 वडाहरुभा ऩञ्जीकयण सम्फन्धी काभकाग अलनवामव अनराईन गनुवऩने तय ईन्टयनेट ददगो 
नबएकोरे काभकागजभा सभस्मा आएको । 

 फैंकहरुरे सभमभा साभाचजक सयुऺा बिा ववतयण नगने तथा सभमभा ऩेप ऩलन नगने। 

कटायी नगयऩालरका 
नगयकामवऩालरकाको कामावरम 

कटायी, उदमऩयु 
प्रधानभन्त्री योजगाय कामवक्रभ २०७९/८० 

चौभालसक प्रलतवेदन 
१. आलथवक वववयण्  

क्र.स. फजेट चशषवक फजेट रु लनकासा खचव खचव 
प्रलतशत 

कैवपमत 

१ चार ु 2159523.00 498600.00 498600.00 २3%  

२ ऩूॉचजगत 7999000.00 0 0  आमोजना 
सञ्चारन हनुे 
क्रभभा यहेका 
। 

 कूर 10158523.00 498600.00 498600.00 8.85%  



 

 

 

२. वडागत बएको खचव्  ० (शनु्म) आमोजना सञ्चारनभा यहेको  
३. नमाॉ गरयएका कामवक्रभहरु्   

क. आमोजनाहरुको कामवऩालरका फैठकद्धाया छनौट गयी लनणवम गरयमो ।  
 ख. २४ वटा आमोजनाहरुभध्मे ५ वटा आमोजनाहरु सम्झौता गयी कामव सरुु।  
 ग. अन्म आमोजनाहरु सरुु हनुे चयणभा यहेको ।  
 

४. फैठक् स्थानीम लनदेशक सलभलतको फैठक फसेको सॊख्मा् ३ (तीन)  
 लभलत्  २०७९÷०४÷०९, २०७९÷०७÷२९, २०७९÷०८÷१९   
  

५. लनणवम कामवन्वमनको अवस्था् राग ुबइयहेको य कामावन्वमनका चयणभा यहेको।  
६. कभवचायीहरुको अवस्था्  ऩमावप्त कभवचायी बएको तथा दऺ कभवचायी बएकोरे काभ गनव सहज 
बएको ।  
 

७. सभस्माहरु्  
 १. नव लनवावचचत ऩदालधकायीहरुसॉग मस कामवक्रभका फायेभा सभमभै छरपर गने अवसय 
लसजवना नहुॉदा कामवक्रभफाये फझुाइभा सभस्मा  
 २. वडा कामावरमफाट योजगाय उऩबोक्ता सलभलत गठनभा वढराई हुॉदा आमोजना सरुुवात गनव 
नसवकएको ।  
 ३. वडागत आमोजनाहरुभा साझेदायी गनव नसक्दा कामवक्रभ वढरो बएको ।  
 ४. कभवचायीहरुराई सभम सभमभा तालरभ नबएका कायण केही प्राववलधक सभस्मा ।  
 ५. सभम सभमभा आमोजनास्थर ऩगु्न सभस्मा बएको ।  
८. थऩ गनुवऩने काभहरु्  
 क. कामावरमफाट सीऩभूरक तालरभ आमोजना गयी सोही अनसुायको आमोजना छनौट गनुॊ 

। जस्तै् प्रम्फय, ढुॉगाको गाह्रो रगाउने, प्रास्टय गने । 

 ख. स्थानीम स्तयफाट केही फजेट छुट्याई स्थानीम स्तयभै योजगायी लसजवना गने आमोजना 
सञ्चारन गनुव । 

 ग. कभवचायीराई सभम सभमभा तालरभ ददनऩुने । 



 

 

 घ. कभवचायीराई साभान्म भौदरक तथा गैह्रभौदरक (इन्धन, वपल्ड बिा) सवुवधा प्रदान 
गदाव उच्च भनोफर बई कामवसम्ऩादनस्तय फढ्ने । 

कटायी नगयऩालरका 
नगयकामवऩालरकाको कामावरम 

कटायी, उदमऩयु 
याविम बलूभ आमोग 

बलूभहीन दलरत, बलूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवचस्थत फसोफासी, सेवा केन्र कटायी  
चौभालसक प्रगलत वववयण   

 

क. प्रगती वववयण  
१. प्रलफचस्टको प्रगलत: 

 

 

वडा नॊ. अनसूुची-३   बलूभहीन दलरत 
अनसूुची-३       बलूभहीन 

सकुुम्फासी 
अनसूुची-४       अव्मवचस्थत फसोफासी जम्भा 

१ ३ १७ ९४९ ९६९ 

२ ३४ १५७ ५८६ ७७७ 

३ ५ ६२ ६४२ ७०९ 

४ ५६ ८२ १६०८ १७४६ 

५ ११६ २४९ १३१७ १६८२ 

६ ३९ २२० ६१७ ८७६ 

७ २० ५८ १०४६ ११२४ 

८ २ १३ ३५६ ३७१ 

९ ० ० १४३ १४३ 

१० ३ १ ० ४ 

११ ० १ ८३ ८४ 

१२ १० ४ १४४ १५८ 

१३ ० ४ ४१ ४५ 

१४ ० ० १४६ १४६ 

जम्भा  २८८ ८६८ ७६७८ ८८३४ 



 

 

मस याविम बलुभ आमोग, बलूभहीन दलरत, बलूभहीन सकुुम्फासी य अब्मफचस्थत फसोफासी सेवा 
केन्र , कटायी नगयऩालरकारे प्रलफचस्ट गरयएको अनसूुची ३(बलूभहीन दलरत, बलूभहीन सकुुम्फासी य 
अनसूुची ४ (अव्मवचस्थत फसोफासी) पायाभ सॊख्मा लनम्न अनसुायको प्रलफचस्ट बएको व्महोया अनयुोध 
छ। 

तऩलसर : 
नोट: भालथको तालरकाभा उल्रेचखत फाहेक २०० पायाभभा आवश्मक कागजऩत्रको कभी तथा 
सफ्टवेमयको कायणरे गदाव अऩूणव यहेका छन।्   

२. नाऩीको प्रगलत: 

    कामवऩालरकाको लनणवम अनसुाय नाऩीको काभराई २०७८ असोज १ गतेफाट सरुु गरयएको 
लथमो, उक्त नाऩीको क्रभभा वडा नॊ.१,२ य ४ नाऩी बइ नक्साको तमायी अवस्थाभा छ बने उक्त 
नक्साराई नाऩीफाट प्रभाणीकयण गने चयणभा यहेको छ।नाऩी बइसकेको जग्गाको जम्भा ऺेत्रपर 
६१८ हेक्टय यहेको छ। २०७९/०५/३०को लभलतभा लनवावचन आमोग, नेऩारद्वाया जायी प्रसे 
ववऻलप्त अनसुाय याविम बलूभ आमोगराई रारऩजुाव ववतयण गने रगामतका सम्ऩूणव कामवहरु स्थलगत 
गनव लनदेशन ददएको हनुारे हार मस कामवराई फन्दगयी प्रलफचस्ट गने कामव भात्र बइयहेको छ।  

 जम्भा नाऩी बएको जग्गाको ऺेत्रफ़र- ६१८ हेक्टय  

 जम्भा नाऩी बएको जग्गाको वकिा- ४१२३ वकिा  

 नाऩी बएको जग्गा १,२ य ४ नॊ.वडाको वप्रन्ट नक्शाको दताव कोड हाल्ने कामव बएको छ। 

ख.सभस्मा  

१. सभन्वमको  अबाव। 

२. जनशचक्त(अलभन य सबेऺक) तथा श्रोतसाधनको अबाव। 

३.  ऩयुाना आमोगरे अधयुा छोडेको कामवरे गदाव नाऩी गनव धेयै सभस्मा बोग्न ुऩयेको छ। 

पायभ प्रलफस्ट हनु ्फाॉकी यहेको पायभको कायण तऩलसर फभोचजभ यहेको छ। 

१  जम्भा ९९०६ पायाभ भध्म ८८३४ पायाभ प्रलफस्ट बएको जानकायी अनयुोध छ 

२ अन्म वडाहरुको प्रलफस्ट गने क्रभभा कागजऩत्र अऩगु बएय केवह पायाभ प्रलफस्ट गनव फाॉकी  
३ प्रलफस्ट गने क्रभभा एउटै ऩरयवाय सदस्मरे छुट्टाछुटै्ट पायभ बरयएकोरे प्रलफस्ट हनु सकेको छैन  

४ अन्म चजल्राफाट पायभ बरयएको कायणरे गदाव ऩलन पायभ प्रलफस्ट हनु ्फाॉकी छ 

५ १० नॊ.वडाभा ऐरानी जग्गाको ऺेत्रफ़र पायभभा उल्रेख नगरयएको हनुारे ।  



 

 

कटायी नगयऩालरका 
नगयकामवऩालरकाको कामावरम 

कटाय, उदमऩयु 
रैलगॊक वहॊसा योकथाभ तथा प्रलतकामव ऩरयमोजना 

चौभालसक प्रलतवेदन, २०७९ 

साभदुावमक भनोसाभाचजक कामवकताव य सॊमोजकरे जरुाई देचख नोबेम्फय सम्भको गयेका 
वक्रमाकराऩको प्रलतवेदनको सभचककयण 

क. लस.वऩ.एस.डब्रदु्वाया फ्रोअऩ गरयएका घटनाहरुको वववयण-         २६८ 

 भवहरा् २६८ ऩरुुष् ४ 

१. वक्रमाकराऩहरु्  
1. भनोसाभाचजक सभस्मा य मसका सभाधानका फायेभा जनचेतना कामवक्रभ (२०) 
2. आवकभहवकमा य मस फाट फच्न सवकने उऩामका फायेभा जनचेतना कामवक्रभ (१५)  
3. रैलगक वहॊसा ववरुद्धको १६ ददने अलबमान  
4. भनोऩयाभशव सेवा (३०) 
5. फार वववाह न्मूलनकयण सम्वचन्ध जनचेतना कामवक्रभ (१०) 
6. रैलगक वहॊसा सम्फचन्ध कामवक्रभ (१५) 
7. स्थालनम सयोकायको मोजनाहरुरे प्रबाववत भवहराहरुको आवश्मकताराई कसयी सम्फोधन 

गरयएको छ बन्ने ववषमभा अन्तयवक्रमा  
क) अन्म वक्रमाकराऩहरु् सडकभा अरऩत्र ऩयेका भानलसक सभस्मा बएकारे ऩालरका य 

वडा कामवरम साथै लस.मस.सी नेऩारको ऩहरभा कोशी अस्ऩतारभा उऩचाय ऩश्चात 
भानसेवा आश्रभभा ऩनु उऩचायको रालग सभन्वम गरय येपय गरयएको (१) 

ख)  वहॊसाका घटनाहरु व्मवस्थाऩन गनवका रालग ववलबन्न लनकामभा नगयऩालरका ,न्मावमक 
सलभलत ,सेप हाउस , अस्ऩतार , इराका प्रहयी कामवरम , ओ.लस.एभ.लस. , भवहरा 
सहकायी सॊस्था ,ववध्मारम आदद ठाउॉभा सभन्वम गरयएको । 

ग)  ववलबन्न शाखा तथा जनप्रलतलनलध रगाएत इराका प्रहयी कामवरमभा वहॊसा आपु ऩलन 
नगने य अरुरे गये नसहन ेबलन प्रलतवद्धता सवहत सेतो रयवनको व्माज ववतयण गरयमो 
। 

 



 

 

२. उदेश्महरु् 
1. भनोसाभाचजक सभस्मा बएकाहरुराई भनोऩयाभशव ददनकुा साथै औषलध उऩचाय गनुवभा 

प्रोवकसाहन गने । 

2. रैलगक वहॊसा न्मलुनकयणभा एवभ ्वहॊसा व्मवस्थाऩनभा गने । 

3. आवकभाहवकमा य मसफाट फच्ने उऩामहरुका फायेभा जानकायी ददने । 

4. फारवववाह कभ गनेका रालग ववलबन्न स्थानभा गई कानलुन ववषमभा जानकायी गयाएको । 

5. आपु वहॊसा नगने य अरुरे वहॊसा गये नसने बलन  सचेतना गयाउने । 

6. रैलगक वहॊसाका जानकायी गयाई वहॊसा अरुराई नगनव य वहॊसा नसहन अलबऩेय्रयत गने । 

7. रैवङ्गक वहॊसा योकथाभ तथा न्मूनीकयण  एवभ ्वहॊसा व्मवस्थाऩन गने। 

8. भनोसाभाचजक सभस्मा य मसका सभाधानका वायेभा जानकायी ददने । 

9. आवकभ हवकमा य मस फाट फच्न सवकने उऩामहरुवाये  जानकायी ददने । 

10. वहॊसा प्रबाववतहरु असयुचऺत बई घय जङ्गरभा नवस्नका रालग सयुऺावासको जानकायी 
गयाइएको । 

11. भनोऩयाभशवका ववषमभा जानकायी गयाइ कुनै ऩलन भानलसक सभस्मा बएय नफस्नका रालग 
जानकायी गरयएको । 

12. नेऩार सयकाय द्धाया प्रदान गरयएका कुनै ऩलन सेवा सवुवधाफाट फचन्चत नहनुका रालग । 

 

३. भखु्म लसकाई् 
1. रैंलगक वहॊसाववरुद्धको फायेभा सहबागीफाट फझुाइ बएको य आफ्ना सभस्मा याख्न    थारेका 

। 

2. सेवाग्राहीहरुराई बेट्ने य उनीहरुको कुयाराई सम्वचन्धत लनकामभा सभन्वम गनव सकेको । 

3. सभदुामभा गएय अलत ववऩन्न भवहराहरुको सहबालग गनव सकेको । 

4. कामवक्रभभा सहबागीहरुराइ व्मवचस्थत गयेय कामवक्रभ सन्चारन गनव  सकेको । 

5. कामवक्रभ लनकै जनचेतना भूरक यहेको बनाइ सहबालग य जनप्रलतलनलधफाट आएको य मस्तै 
कामवक्रभ वडाफाट ऩलन फजेट लनकासा गने वडा अध्मऺको बनाई 

6. रैंलगक वहॊसा योकथाभभा कभ गनव वडा फाट ऩलन फजेट छुटाएको य गाउॉ घयभा सचेतना 
भरुक कामवक्रभ गरयएको । 

7. कामवरमभा आई आफ्ना सभस्मा बन्न सकेका  



 

 

8. भनोसाभाचजक सभस्मा बएकाहरुरे थऩ सेवाका रालग तै्रभालसक रुऩभा आउने भनोचचवकवकसक 
बेट्ने य थऩ लफषमभा जानकायी लरन खोचजएको 

४.  चनुौलत् 
१. सहबागीहरु तोवकएको बन्दा फवढ उऩचस्थत हदुाॉ व्मवस्थाऩनभा सभस्मा 
 

५. वहॊसाका प्रकायहरु् 
लस.नॊ. वहसाॊका वववयणहरु सॊख्मा कैवपमत 

१ फरवककाय 4 
 

2 शारययीक दव्ु्र्रमवहाय 112  

3 भानलसक तथा बावनावकभक दवु्र्रमवहाय 171  

4 स्रोत साधनफाट फचञ्चत 57  

5 फार वववाह 3  

6 मौन दवु्र्रमवहाय 7  

7 अन्म 5  

जम्भा 355  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

कटायी नगयऩालरका 
कटायी नगयकामवऩालरकाको कामावरम 

कटायी, उदमऩयु 

भवहरा ववकास शाखा 
चौभालसक प्रलतवेदन, २०७९ 

भवहना कामवक्रभको वववयण रऺ प्रगलत फजेट खचव 
यकभ 

कैवपमत 

साउन अऩाङ्ग ऩरयचम ऩत्र ववतयण 

फैठक  तथा चशववय 
सॊचारन 

भाग 
अनसुाय 
यहेको 

७७ वटा 
३ ऩटक 
फसेको 

आवश्मकता 
अनसुाय 
यहेको 

 
-क_ वगव-८ जना 
ख_ वगव-५३ जना 
ग_ वगव-१६ जना 
घ_ वगव-० 

कटायी अऩाङ्ग सॊघ दतावका 
रालग ववधान तमाय कामव  

० १ ० ०  

बदौ अऩाङ्ग ऩरयचम ऩत्रको 
लनवेदन दताव गने कामव 

० ३० ० ० रक्ष्म फावहयको 

जे्ठल नागरयक ऩरयचम ऩत्र 
ववतयण 

भाग 
अनसुाय 

४८ वटा ० ०  

असोज 

 
 

कटायी अऩाङ्ग सॊघ दताव 
गने कामव बएको 

    चजल्रा प्रशासन 
कामावरम,उदमऩयुभा 

अऩाङ्ग ऩरयचम ऩत्रको 
लनवेदन दताव गने कामव 

० ४२ जना ० ०  

जे्ठल नागरयक ऩरयचम ऩत्र 
ववतयण 

भाग 
अनसुाय 

४० जना ० ०  

कालतवक  नबएको      
 

 

 

 

 

 



 

 

१. आ.व. २०७९÷८० भा अऩाङ्गता बएका व्मचक्तहरुराई अऩाङ्ग ऩरयचम ऩत्र ववतयण गरयएको 
वववयण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

वगव सॊख्मा भवहरा ऩरुुष 

क १६ ८ ८ 

ख ११२ ३७ ७५ 

ग २८ ८ २० 

घ १ ० १ 

कुर जम्भा १५७ ५३ १०४ 

नववकयण 
 

सॊख्मा 
 

भवहरा 
 

ऩरुुष 
 

अनभुोदन 

जम्भा वगव ऩरुुष भवहरा 
क १ १ ० २ ग १ १ 

कुर 
जम्भा  

१ १  २    

वगव सॊख्मा भवहरा ऩरुुष कैवपमत 

ख १ १ — प्रलतलरऩी 
कुर जम्भा  १ १ — — 

वगव सॊख्मा भवहरा ऩरुुष ववृद्ध बएको वगव 
ख ६ २ ४ क 

ग ३ ४ १ ख 

कुर 
जम्भा  

९ ६ ५  



 

 

कटायी नगयऩालरका 
नगयकामवऩालरकाको कामावरम 

कटायी, उदमऩयु 
भेडऩा कामवक्रभ  

चौभालसक प्रलतवेदन 
१.  आलथवक वववयण  

क्र.स. फजेट 
चशषवक 

फजेट रु लनकासा खचव खचव 
प्रलतशत 

कैवपमत 

! चार ु 2900000.00 450360.00 450360.00 15.52% कामवक्रभ 
सञ्चारन हनुे 
क्रभभा यहेको । 

@ कूर 2900000.00 498600.00 498600.00 15.52%  

२. वडागत बएको खचव्   ० (शनु्म) आमोजना सञ्चारनभा यहेको  
३.  नमाॉ गरयएका कामवक्रभहरु्  
 क. कामवक्रभका रालग कामवऩालरका फैठकद्वाया छनौट ।     

 ख. उद्यभीहरुको भाग अनसुायका वडा न. १४ भा तालरभ सञ्चारन कामव सरुु।  

 ख. वडा नॊ २ भा तालरभ सरुु हनुे चयणभा यहेको । 

४. फैठक M कामवक्रभ सञ्चारनका रालग फसेको फैठक सॊख्मा्  ३ (तीन) 
 लभलत् २०७९÷०५÷२६, २०७९÷०८÷१३, २०७९÷०८÷२०   
५. लनणवम कामवन्वमनको अवस्था् राग ुबइयहेको य कामावन्वमनका चयणभा यहेको।  
६. कभवचायीहरुको अवस्था्  ऩमावप्त कभवचायी नबएको तथा राभो ववदा (सवुककेयी ववदा) भा कभवचायी 

फसेकोरे काभ गनव असहज बएको ।  
७. सभस्माहरु्  

क. नव लनवावचचत ऩदालधकायीहरुसॉग मस कामवक्रभका फायेभा सभमभै छरपर गने 
अवसय लसजवना नहुॉदा कामवक्रभफाये फझुाइभा सभस्मा  

 ख.  वडा कामावरमफाट ऩमावप्त सहचजकयण नहुॉदा काभ सरुुवात गनव नसवकएको ।  
ग.  कभवचायीहरुराई सभम सभमभा तालरभ नबएका कायण केही सभस्मा लनचम्तन े

गयेको।  



 

 

८. थऩ गनुवऩने काभहरु् 
 क.  स्थानीम तहफाट केही फजेट ववलनमोजन गयी कामवक्रभको दामया फढाउन सवकने ।  
 ख.  कभवचायीराई सभम सभमभा तालरभ ददनऩुने । 

 
 
 

कटायी नगयऩालरका 
स्वास््म शाखा 

प्रलतवेदन 

येकलडवङ तथा येऩोवटिंग : 

१. वावषवक सलभकऺा गरयएको छ  साथै भालसक  रुऩभा लभवटॊग सॊचारन गरय येकलडवङ तथा येऩोवटिंग 
कामव लनमेलभत रुऩभा गदै आइयहेका छौ | 

लफयाभी जाच सेवा : 

१. कटायी नगयऩालरका अन्तगवत यहेका स्वास््म सॊस्थाफाट जम्भा १६८२४ (भवहरा-९६६६, ऩयुष-
७१५८) जनारे उऩचाय सेवा लरएका छन ्| 

खोऩ कामवक्रभ : 

१. कटायी नगयऩालरका अन्तगवत यहेका १४ वटै स्वास््म सॊस्था भापव त प्रवकमेक भवहना २-५ वटा 
सम्भ खोऩ केन्रभा गइ खोऩ कमवक्रभ सॊचारन गरयएको छ | 

२.२०७९ सारको ऩवहरो चौभालसकभा जम्भा २१११ ऩटक फारफालरकारे खोऩ सेवा लरएका छन ्
बने ऩूणव खोऩ ऩाउने २२९ जना यहेका छन ्| 

३. प्रवकमेक ववद्यारमभा खोऩ केन्र तोकी कोलबड-19 लफरुद्धको pfizer खोऩको दवैु भात्रा ५ वषव 
भालथका ववद्याथॉहरुराई रगाईएको छ |  

४.१२ वषव देचख भालथकाराई कोलबड-19 लफरुद्धको भोडनाव खोऩको फूस्टय डोज रगाईएको छ | 

५.कटायी अस्ऩतारफाट हफ्ताको दईु ददन कोलबड-19 लफरुद्धको खोऩ (ऩवहरो/दोस्रो/फूस्टय ) 
रगाइएको छ | 



 

 

ऩोषण कामवक्रभ : 

१. कटायी नगयऩालरका अन्तगवत यहेका स्वास््म सॊस्था भापव त प्रवकमेक भवहनाभा स्वास््म सॊस्था 
सवहत ३-५ वटा सम्भ गाउघय चक्रलनक सॊचारन गरय ववृद्ध अनगुभन, गबववती जाच,ऩरयवाय 
लनमोजन, स्वास््म चशऺा रगामतका सेवा प्रदान गरयएको छ, जसभा जम्भा ४१७ जना फारफालरका 
य ५२१ जना गबववतीरे सेवा लरएका छन ्| 

२. याविम लबटालभन ए तथा जकुाको औषलध खवुाउने अलबमान सॊचारन गरय जम्भा ३८७१ जना ६ 
भवहना देचख ५ वषवको फारफालरकाराई लबटालभन ए य ३६०७ जनाराई जकुाको औषलध खवुाइएको 
छ | 

३. फारफालरकाराई फारबीटा खवुाउने कामवको सरुुवात गरयएको छ | कटायी अस्ऩतारभा OTC 
सेन्टय (कुऩोलसत फच्चाको उऩचाय केन्र ) को स्थाऩना गरयमो बने क्रभस् अन्म स्वास््म सॊस्थाभा 
रैजाने मोजन यहेको छ |  

४.स्वास््म सॊस्थाभा सवुककेयी गयाउने गबववती भवहराराई स्वास््म सॊस्था भापव त चघउ ज्वानो ववतयण 
गरयएको छ, जसभा जम्भा २४६ जनाराई ववतयण गरयएको छ | 

सयुचऺत भातवृकव सम्फचन्ध लफफयण : 

१. कटायी नगयऩालरका अन्तगवत जम्भा ६ वटा फलथिंग सेन्टय सॊचारनभा यहेको य स्वास््म चौकी 
सोरुॊगभा सॊचारनको तमायीभा यहेको छ | 

२. २०७९ ऩवहरो चौभालसकभा २१३ जनाको normal delivery गरयएको छ बने ३३ जनाको 
कटायी अस्ऩतारभा सल्मवक्रमा भापव त सवुककेयी गयाईएको छ |आभा सयुऺा कामवक्रभ अन्तगवत 
मातामात खचव, गबववती उवकप्रयेणा, न्मानो झोरा ववतयण लनमलभत रुऩभा हदैु आइयहेको छ | 

३. कटायी नगयऩालरका अन्तगवतका स्वास््म सॊस्थाफाट जम्भा ५४७ जनारे गबववती जाच सेवा 
ऩाएका छन ्| 

४.सवुककेयी घयबेट कामवक्रभ (PNC कामवक्रभ) सॊचारन गरय २५६ जना सवुककेयी भवहराको तथा 
नवजात चशशकुो घयभा गइ स्वास््म जाच तथा ऩयाभसव गरयएको छ | 



 

 

ऺमयोग कामवक्रभ : 

१. ऺमयोग कामवक्रभ अन्तगवत हार ९ वटा DOTs सेन्टयफाट जम्भा ३९ जना ऺमयोगीहरुराई 
लनशलु्क औषलध खवुाउने कामव गरयदैछ|  

२.स्वेभसेवक खटाई ACTIVE CASE FINDING कामवक्रभ सॊचारन गरय उल्रेखम भात्राभा 
ऺमयोग लनदान गरयकोछ|  

३.हार कटायी न.ऩा. अन्तगवत वडा न २भा दईु जना फाहेक अन्म वडाहरुभा कु्ठलयोगीको लफयाभी 
नयहेको य दईु जनारे औषलध लनमलभत रुऩभा खाइयहेका छन ्| 

लफऩन्न नागरयक लसपारयस सम्फचन्ध लफफयण : 

१. ऩवहरो चौभालसकभा कूर २६ जनाराई (भटुु योग, क्मान्सय योग, भगृौरा योग,spinal/head 
injury) योगको उऩचाय सहलुरमतका रालग भाग फभोचजभको अस्ऩतारभा लसपारयस गरय ऩठाईएको 
छ | 

२. ४६ जना क्मान्सय योग  य भगृौरा प्रवकमायोऩन गयाएका, डाइराइलसस गयाईयहेका य भेरुदण्डको 
ऩऺघात बएका लफऩन्न लफयाभीहरुका रालग नऩेार सयकायफाट तोवकएको यकभ लनकासा को क्रभभा 
यहेको य एक हफ्ता लबत्र उऩरब्ध गयाउने गरय कामव बइयहेको छ | 

भहाभायी लनमन्त्रण/ न्मूनीकयण: 

१.डेंग ुयोग लनमन्त्रणको रालग सचेतना, भाइवकॊ ग, येलडमो सन्देस, राबाव खोज्ने य नस्ट गने अलबमान 
रगामत प्रबाववत ऺेत्रहरुभा वकटनासक औसलध प्रमोग गरय fogging रगामतको कामवक्रभ गरयएको 
छ | 

२.स्वास््म चौकीहरुफाट डेंग ु योग रागेका व्मचक्तहरुका रालग साभान्म उऩचाय गरयमो बने कटायी 
अस्ऩतारभा लफयाभीको उऩचायको रालग लफसेस  व्मवस्था लभराइएको छ | 

 

 

 



 

 

औषलध ब्मफस्थाऩन : 

१.कटायी अस्ऩतार रगामत सम्ऩूणव स्वास््म सॊस्थाहरुफाट लनशलु्क औषलध (३५ प्रकायका) लनमलभत 
रुऩभा दददै आइयहेको छ | कुनै सॊस्थाभा केवह सभम केवह आइटभ खरयद प्रवक्रमा तथा ढुवानीको 
कायणरे उऩरब्ध नबए ताऩलन सकेसम्भ लछटो उऩरब्ध गरयएकोछ | 

कभवचायी ब्मफस्थाऩन : 

१. दयफन्दी स्वीकृत बएका स्वास््म सॊस्थारुभा नगयभा उऩरब्ध स्वास््मकभॉहरु ऩरयचारन गरय 
सेवा दददै आइयहेका छौ बने नमा खरेुका आधायबतू स्वास््म केन्र तथा सहयी चक्रलनकहरुभा 
नगयफाट कयाय सेवा गरय कभवचायी खटाई काभकाज सचुारु गरयएको छ |(दयफन्दी स्वीकृत बएका 
य आऩगु स्वास््मकभॉ रोकसेवाफाट भाग गरय लफऻाऩन ऩलन खलुरसकेको छ |) 

कटायी अस्ऩतारफाट थऩ सेवा : 

१. MDGP डाक्टयफाट लनमलभत रुऩभा c/s सेवा सॊचारनको साथसाथै hydrocel, hernia, 
appendicitis रागमतका surgery सेवा ददन थालरएको छ | 

२. नवजात चशशकुो उऩचाय तथा ब्मफस्थाऩनको सम्ऩूणव तमायी ऩयुा बइ फारयोग ववशषेऻ सवहत सॊचारनको 
तमायीभा यहेको छ | 

 

कटायी नगयऩालरका 
नगयकामवऩालरकाको कामावरम 

कटायी,उदमऩयु 
ववऩद् ब्मवस्थाऩन तै्रभालसक प्रलतवेदन, २०७९ 

१. आलथवक वववयण  
क्र.स. फजेट 

चशषवक 
फजेट रु लनकासा खचव खचव प्रलतशत कैवपमत 

1 चार ु 4१65000 80000 80000 1.92%  

2 ऩूॉचजगत ३५००००० १०८७०६६ १०८७०६६ ३१.०६%  

3 कूर 7665000 1167068 1167068 15.22%  

 
 



 

 

२. नमाॉ गरयएका कामवक्रभहरु्   

क. ववऩद् ब्मवस्थाऩन सलभलतको लनणवम कामावऩालरकावाट अनभुोदन गयाउने कामवको थारनी 
गरयमो ।  

ख.  ७९ वटा भाग लनवेदन ऩयेकोभा आवश्मकताको प्राथलभवककयणको आधायभा ४० वटा 
लनवेदन उऩय सलभलतरे फैठक फसी भाग सॊफोधन गरयसकेको छ । 

 ग.  अन्म सलभलतको फैठक फसी लनणवम गने चयणभा यहेको छ ।  
 घ. वडागत ववऩद् ब्मवस्थाऩन सलभलत गठनको तमायीभा यहेको । 

ङ. ववऩद् ब्मवस्थाऩन कोष सञ्चारन कामवववलध, २०७९ तमाय गयी काऩावलरका फैठकभा 
स्वीकृतका रालग ऩेश गनव तमाय बएको । 

४. फैठक् स्थानीम लनदेशक सलभलतको फैठक फसेको सॊख्मा् २ (दईु)  
 लभलत्  २०७९÷०४÷१७, २०७९÷०४÷३१   
५. लनणवम कामवन्वमनको अवस्था् राग ुबइयहेको य कामावन्वमनका चयणभा यहेको।  
६. कभवचायीहरुको अवस्था्  एक कभवचायीरे धेयै शाखाको काभकाज गनुव ऩने बएकारे कलतऩम 

आवश्मक सभमभा सलभलतको फैठक फस्न सभमको अबाव यहेको ।  
७. सभस्माहरु्  

क. ववऩद् ऩयेका ब्मचक्त तथा ऩरयवायहरु तवककार नै याहत उऩरब्ध गयाउन सभस्मा यहेको ।   
ख. वडा कामावरमफाट ववऩद् सम्फन्धी कागजऩत्र ऩूया नगरय ऩठाईएको हदुाॉ लनणवम गनव वढरा 

बएको ।  
ग. याहतभा ददएको जारीहरु प्राववलधक र.ई. फभोचजभ ऺेती बएको स्थानहरुभा प्रमोग गयेको वा 

नगयेको एवकन हनु नसकेको । 

८.  थऩ गनुवऩने काभहरु्  
क. कुनै ऩलन वडा तथा नगयऩालरकाभा ववऩद् सम्फन्धी प्राथलभक  औजायहरु नयहेकोरे प्राथलभक औजायहरु 

खरयद गरय वडा तथा नगयऩालरकाभा याख्न ुऩने । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

कटायी नगयऩालरका 
नगयकामवऩालरकाको कामावरम 

कटायी, उदमऩयु 
न्मावमक सलभलत 

चौभालसक प्रलतवेदन, २०७९  
  

न्मावमक सलभलतभा दताव बएका लनवेदन  सॊख्मा :–१६ 

 सम्झोता अनसुाय ऩारयश्रभलभक लनदमको सॊख्मा:–२ 

 जग्गा चखचौरा:–४ 

 गालरगरोज सम्फन्धभा: –१ 

 सहकायीके कजाव यकभ ददराइऩाउ: – १ 

 रेनदेन:–५ 

 जग्गाको भअुब्जा सम्फचन्ध: –१ 

 कयको कम्ऩाउण्ड तडपोड गयेको: –१ 

 ऩारन ऩोषण नगयेको:–१ 

 
 

भेरलभराऩ बएको सॊख्मा ४ 

लनमलभत अदारत ऩठाइएको सॊख्मा ५ 

फावक भेलरभराऩ प्रवक्रमाभा यहेका सॊख्मा ७ 

नगयऩालरका अन्तगवत यहेका भेरलभराऩ कतावहरुराइ सूचचकॄ्रत गरयएको 
भेरलभराऩ सम्फचन्ध अधायबतु ऩणुवताजवक तालरभ सॊन्चारनका रालग प्रवकमेक वडाफाट सहबालग 
छनोट लगयएको 
ववधमेक सलभलत 

नगयऩालरकारे हार सम्भ ५८ वटा कामवववलधहरु वनाइ याजऩत्रभा प्रकालसत गयेको छ । 

 मस अलथवक फषवभा ववधमेक सलभलतफाट कामवऩालरकाभा ऩेश बइ कामवऩालरकारे ऩास गरय याजऩत्र 
११ भा प्रकालसत बएका कामवववलध ४ वटा तथा लनदेचशका १ वटा छन ्

 नगय खेरकुद ववकास सलभती गठन कामवववधी २०७९ 

 टोर ववकास सॊस्था गठन तथा ऩरयचारन कामवववलध २०७९ 



 

 

 कटायी नगयऩालरकाको उऩबोक्ता सलभलत गठन, ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन कामवववलध 
२०७९ 

 कटायी नगयऩालरका भेरलभराऩ केन्र सञ्चारन सम्फन्धी कामवववलध, २०७९ 

 कटायी नगयऩालरका प्रभूख तथा उऩ–प्रभूखको स्वकीम सचचवारम गठन तथा सॊचारन 
सम्फन्धी लनदेचशका, २०७९ 

ववधमेक सलभलतफाट कामवऩालरकाभा ऩेश कामवववलध तथा लनदेचशकाहरु 

 

 कटायी नगयऩालरका नभनुा उन्भखु ववद्यारम ववकास कामवक्रभ कामवववलध, २०७९ 

 कटायी नगयऩालरका साना सवायीसाधन दताव, नवीकयण तथा व्मवस्थाऩन कामवववलध, 
२०७९ 

 कटायी नगयऩालरका साना लसॉचाइ आमोजना सञ्चारन लनदेचशका, २०७९ 

 स्थानीम हाटफजाय व्मवस्थाऩन तथा सॊचारन कामवववधी, २०७९ 

 कटायी नगयऩालरकाफाट गरयने फजाय अनगुभन लनदेचशका, २०७९ 

 
 

कटायी नगयऩालरका 
नगयकामवऩालरकाको कामावरम 

कटायी, उदमऩयु 

कृवष शाखा  
चौभालसक प्रलतवेदन, २०७९ 

g=kf= tkm{ 

    

  

l;=g+= sfo{qmdsf] gfd 

ljlgof]lht 

/sd vr{ vr{ -%_ afls df}Hbft s}lkmot 

1 cfsl:ds afnL ;+/If)f 
1,00,000 1,00,00 100   

sfo{qmd 

;lsPsf] 

  

     

  

g=kf= tkm{ j*fsf] sfo{qmd 

    

  

l;=g+= sfo{qmdsf] gfd 
ljlgof]lht 

/sd 
vr{ vr{ -%_ afls df}Hbft s}lkmot 

1 
t/sf/L v]lt nlIft 

sfo{qmd -j8f g+= $_ 
1,50,000   100   

e'QmfgL 

lng afFsL 



 

 

2 
t/sf/L v]lt sfo{qmd -

j8f g+= ^_ 
2,00,000   100   

sfo{qmd 

;FDkGg 

eO{;s]sf] 

3 

6g]n Knfli6s ljt/0f∕ 
ljp ljhg sfo{qmd -

j8f g+=*_ 
2,00,000       

vl/b eO{ 

ljt/0f 

ug{ afFsL 

4 
s[lif ;fdfu|L ljt/0f -

j8f g+= *_ 
1,00,000       

vl/b eO{ 

ljt/0f 

ug{ afFsL 

5 
6g]n Knfli6s ljt/0f 

sfo{qmd -j8f g+= %_ 
4,00,000       

vl/b 

k|s[ofdf 

/x]sf] 

6 
cfn'sf] ljp vl/b tyf 

ljt/0f -j8f g+=!#_ 
2,50,000       

sfo{qmd 

;FDkGg 

eO{;s]sf] 

g]kfn ;/sf/ z;t{ cg'bfg 

tkm{sf] 

    

  

l;=g+= sfo{qmdsf] gfd 
ljlgof]lht 

/sd 
vr{ vr{ -%_ afls df}Hbft s}lkmot 

1 

cfn' tyf t/sf/L 

ljsf; sfo{qmd -

vfog cfn' pTkfbg_ 

sfo{qmd 

15,20,000 15,20,000 100   
e'QmfgL 

lng afFsL 

2 

vfb\ofGg jfnLsf] 

pGgt ljp pkof]udf 

cg'bfg  

10,00,000 340,000 34 660,000 
e'QmfgL 

lng afFsL 

s6f/L gu/kflnsf s[lif ljsf; zfvf tkm{sf] cfly{s k|ult 

ljj/0f 

 
 

  

  

/sd vr{ vr{ -%_ afls df}Hbft 

afls 

df}Hbft -

%_  

1 s'n /sd  39,20,000 24,10,000 61.48 15,10,000 38.52 

2 g=kf= af^ ljlgof]lht 1,00,000 1,00,000 100 0 0 

3 g=kf= tkm{ j*fsf] 13,00,000 4,50,000 34.61 850,000 65.39 

4 g]kfn ;/sf/ z;t{ cg'bfg 25,20,000 18,60,000 73.8 660,000 26.2 

cGo sfo{qmdx? M 

1 

j8f g+= ! Dff s[lif ;DalGw 6f]nsf] tYofª\s 

;+sng 

   

  

2 ks]6, Ansx/sf] xfn;Ddsf] k|ult / exit strategy ;DalGw 

 

  



 

 

sfo{qmddf ;xdflutf 

3 dfl;s ;dGjo tyf tYofª\s cWofjlws a}7s df ;xeflutf 

 
 

  

4 

ks]6, Ansx?sf] xfn;Ddsf] k|ultsf] lgoldt l/kf]l6{ª df 

;xeflutf 

 
 

  

5 

s[lif !fg s]Gb|af6 afF8kmfF8 ul/Psf] dn 

ljt/0f sfo{qmd         

 
 

कटायी नगयऩालरका 
नगयकामवऩालरकाको कामावरम 

कटायी, उदमऩयु 

ऩश ुशाखा  
चौभालसक प्रलतवेदन, २०७९ 

g=kf= tkm{ 

     

l;=g+= sfo{qmdsf] gfd 

ljlgof]lht 

/sd vr{ 

vr{ -

%_ 

afls 

df}Hbft s}lkmot 

1 cf}iflw vl/b 
4,00,000 2,00,000 50 2,00,000 

afFsL /sdsf] 

vl/b k|s[ofdf 

2 

/]ljh EoflS;g]zg 

sfo{qmd 
1,00,000 99,970 99.97 30 

sfo{qmd ;lsPsf] 

3 EoflS;g]6/ sfo{qmd 
1,00,000     1,00,000 

sfo{qmd ug{ 

afFsL 

       g=kf= tkm{ j*fsf] sfo{qmd 

     
l;=g+= sfo{qmdsf] gfd 

ljlgof]lht 

/sd 
vr{ 

vr{ -

%_ 

afls 

df}Hbft 
s}lkmot 

1 
kz' :jf:Yo tflnd -j8f 

g+= !$_ 
50,000     50,000   

2 

ljkGg kl/jf/nfO{ 

j+u'/sf] kf7fkf7L ljt/0f 

sfo{qmd -j8f g+= !)_ 

2,00,000     2,00,000   

3 

pGgt hftsf] jf]o/ 

jf]sf ljt/0f -j8f g+= 

!@_ 
3,00,000     3,00,000   

4 
kz' :jf:Yo lzlj/ -j8f 

g+= !_ 
2,00,000     2,00,000   



 

 

5 
j+u'/ kfng sfo{qmd -

j8f g+= ^_ 
2,00,000     2,00,000   

6 
kz' :jf:Yo lzlj/ -j8f 

g+= #_ 
50,000 50,000 100 0 

k]ZsL /sd af6 

sfo{qmd eO{ 

/x]sf] 

7 

jf]o/ jf]sf vl/b tyf 

ljt/0f sfo{qmd -j8f g+= 

$_ 

1,50,000     1,50,000   

8 
uf]7 ;'wf/ sfo{qmd -j8f 

g+= *_ 
1,00,000     1,00,000   

9 
ufO{, e}Fl;sf] uf]7 ;'wf/ 

sfo{qmd -j8f g+=@_ 
2,00,000     2,00,000   

10 
uf]7 ;'wf/ sfo{qmd -j8f 

g+= #_ 
1,50,000     1,50,000 

j8fdf lg0f{o u/L 

sfo{qmd ;+rfng 

k|s[ofdf /x]sf 

11 

ufO{, e}Fl; / j+u'/sf] uf]7 

vf]/ ;'wf/ sfo{qmd -j8f 

g+= (_ 

5,00,000     5,00,000 

j8fdf lg0f{o u/L 

sfo{qmd ;+rfng 

k|s[ofdf /x]sf 

       g]kfn ;/sf/ z;t{ cg'bfg tkm{sf] 

     
l;=g+= sfo{qmdsf] gfd 

ljlgof]lht 

/sd 
vr{ 

vr{ -

%_ 

afls 

df}Hbft 
s}lkmot 

1 

kz' ;]jf ljefu / 

k|fblzs lgsfodf 

kz'kG5L tYofª\s tyf 

k|]if0f 

20,000     20,000 
l/kf]{6 eO{ /x]sf] 

e'QmfgL lng afFsL 

2 

kz'kG5L /f]usf] cGj]if, 

gd'gf ;+sng tyf k|]if0f 
10,000     10,000 

l/kf]{6 eO{ /x]sf] 

e'QmfgL lng afFsL 

3 

s[lqd uef{wfg ld;g 

sfo{qmd 

2,00,000 2,00,000 100   

k]ZsL /sd af6 

sfo{qmd eO{ 

/x]sf] 

4 

Olk8]ldof]nf]lhsn 

Reporting 
20,000     20,000 

l/kf]{6 eO{ /x]sf] 

e'QmfgL lng afFsL 

 
      

 

 

 

 

 

 

     



 

 

l;=g+= ljj/)f /sd vr{ 
vr{ -

%_ 

afls 

df}Hbft 
afls df}Hbft -%_  

1 s'n /sd  29,50,000 549,127 18.62 2400030 81.38 

2 g=kf= af^ ljlgof]lht 6,00,000 2,99,270 49.87 3,00,730 50.13 

3 g=kf= tkm{ j*fsf] 21,00,000 50000 2.38 20,50,000 97.62 

4 

g]kfn ;/sf/ z;t{ 

cg'bfg 2,50,000 200000 80 50,000 20 

 
 

कटायी नगयऩालरका 
चशऺा शाखा 

आ. व. २०७९/०८० को प्रथभ तै्रभालसक लनकासाको प्रगलत प्रलतवेदन  

सॊघीम, प्रदेश सयकाय वा अन्म कामवक्रभ  

क्र. 
सॊ.  

फजेट उऩशीषवक  हार (तेस्रो 
तै्रभालसक)स

म्भको 
लनकासा   

तै्रभालसकभा 
लनकासा 

लरएको यकभ  

तै्रभालसक (प्रथभ) 
भा बएको खचव 

यकभ 

जम्भा खचव कैवपमत  

१ 

सॊघीम 
सयकायका 
कामवक्रभ 

० ० ० ०   

२ 

सफैका रालग 
चशऺा-आधायबतु 
तह 

१४०३०००
०० 

४२२२१६८१
.९६ 

४२२२१६८१.
९६ 

४२२२१
६८१.९६ 

  

३ भाध्मलभक तह 
३६०००००

० 

११८९४२५०
.४० 

११८९४२५०.
४० 

११८९४
२५०.४०   

४ 

ववद्यारम ऺेत्र 
ववकास 
कामवक्रभ (प्रदेश 
तथा स्थानीमका 
रालग) 

६९५७३००
० 

१८६२००६० १८६२००६० 
१८६२०
०६० 

  



 

 

५ 

प्राववलधक चशऺा 
तथा 
व्मावसावमक 
तालरभ ऩरयषद 
(ववशेष 

कामवक्रभसभेत) 

० ० ० ०   

६ 

सवहद स्भलृत 
ववद्यारमराई 
अनदुान  ० ० ० ०   

  जम्भा  
२४५८७३०

०० 

७२७३५९९२
.३६ 

७२७३५९९२.
३६ 

७२७३५
९९२.३६   

ववलतम हस्तानान्तयण बएका कामवक्रभगत प्रगलत वववयण (स्थानीम तह) 

क्र. 
सॊ.  

वक्रमाकराऩ नॊ.  
वक्रमाकराऩ
को नाभ  

वविीम रक्ष्म  वविीम प्रगलत  

वविीम 

प्रगलत 
प्रलतशत  

कैवपमत  

१ १.१.३.३  

आधायबतू 
तहका 
स्वीकृत 
दयफन्दी 
चशऺक, 

अनदुान 
चशऺकका 
रालग तरफ 

बिा अनदुान 
(ववशेष चशऺा 
ऩरयषद् 
अन्तगवतका 
चशऺक/ 
कभवचायीहरुस
भेत ) 

१४०३००००
० 

४२२२१६८१.
९६ 

३०.०९
% 

  



 

 

२ १.१.३.४  

भाध्मलभक 
तहका 
स्वीकृत 
दयफन्दीका 
चशऺक, याहत 
अनदुान 
चशऺकका 
रालग तरव 
बिा अनदुान 
( ववशेष 
चशऺा ऩरयषद 
अन्तयगतका 
चशऺक/कभव
चायी/ 

प्राववलधक 
धायका 
प्रचशऺकसभेत
) 

३६०००००० 
११८९४२५०.

४० 

३३.०३
% 

  

३ 1.1.4.1 

प्रायचम्बक 

फार ववकास 
चशऺकको 
ऩारयश्रलभक 
तथा ववद्यारम 
कभवचायी 
व्मवस्थाऩन 
अनदुान  

१९३२६००० ५८२१२०० 
३०.१२

% 

  



 

 

४ २.७.१३.५०  

प्रलत ववद्याथॉ 
रागतका 
आधायभा 
लसकाई 
साभाग्री तथा 
लडचजटर 
लसकाई 

साभाग्री 
व्मवस्थाका 
रालग 
ववद्यारमराई 
अनदुान  

४७८५००० २६९३३५० 
५६.२८

% 

तहगत रुऩभा 
कऺा फारववकास, 

१-५, ६-८, ९-
१०, ११-१२ 
क्रभश् 
४५,१३,१२, य ७ 
ओटा ववद्यारमराई 
वावषवक एकभिु य 
कऺा १ भा नमाॉ 
बनाव बएका 
ववद्याथॉको 
ऩोटवपोलरमोको 
रालग प्रलत ववद्याथॉ 
क्रभश् ५००, 

१५०, २००, 

२००, २५० य 
१०० का दयरे   

५ २.४.६.१  

साववजलनक 
ववद्यारमका 
ववद्याथॉहरुका 
रालग 
लन्शलु्क 
ऩाठ्यऩसु्तक 

अनदुान  

० ० ० 

  

६ ७.२.१.१  

साववजलनक 
ववद्यारमभा 
अध्ममनयत 
ववद्याथॉहरुका 
रालग 
छात्राफचृि 

(आवालसम 
तथा गैय 

० ० ० 

  



 

 

आवालसम)  

७ २.७.१३.१०   

ववद्यारम 
सॊचारन तथा 
व्मवस्थाऩन 
अनदुान 

४७१४००० १४४५००० 
३०.६५

% 

तहगत रुऩभा कऺा 
१-५, ६-८, ९-१० 

य ११-१२ 
क्रभश्४५, १३, 

१२, ७ ओटा 
ववद्यारमका रालग 

प्रलत ववद्यारम  

क्रभश् १५०००, 

२००००, 

२५०००, य 
३०००० का 

दयरे  

८ २.७.१३.११  

शैचऺक ऩहुॉच 
सलुनचश्चतता, 
अनौऩचारयक 
तथा 
फैकचल्ऩक 
चशऺा 
कामवक्रभ ( 
ऩयम्ऩयागत 
ववद्यारम, 

फैकचल्ऩक 
ववद्यारम, 

साऺयता य 
लनयन्तय 

चशऺाका 
कामवक्रभसभे
त ) 

० ० ० 

  



 

 

९ २.७.११.१  

तोवकएका 
ववद्याथॉको 
ददवा 
खाजाका 
रालग 
ववद्यारमराई 
अनदुान  

१८०६०००० ६६६०५१० 
३६.८७

% 

कऺा फारववकास 
देचख कऺा ६ 
सम्भ ७५२६ 
ववद्याथॉका रालग 
रु १५ का दयरे 

५९ ददनको  

१० ११.१.२.४४५  

केन्रफाट 
छनोट बएका 
नभनुा 
ववद्यारमको 
क्राभागत 
बवन लनभावण 
तथा कऺा 
११ 
स्तोयन्नती 
बएका 
प्राववलधक 
धाय 
ववद्यारमको 
ल्माव 
व्मवस्थाऩन 

अनदुान  

० ० ० 

  

११ २.७.१३.१३  

ववद्यारमभा 
शैचऺक 
गणुस्तय 
सदुृढीकयण 
एवभ ्
कामवसम्ऩादन
भा आधारयत 

प्रोवकसाहन 
अनदुान  

४०००००० २०००००० 
५०.००

% 

शनु्म दयफन्दी 
बएका ववद्यारमहरु 
क्रभश: आवव 
कटहयबन्ज्माङ-
१०, आवव वऩनाऩू-
१०, आवव फेलतनी-
११ य आवव 
खोयबन्ज्माङ- ८ 
का रालग एकभिु 



 

 

अनदुान फाऩत प्रलत 
ववद्यारम ऩवहरो 
लनकासा रु 
५००००० का 
दयरे  

१२ २.७.१३.२३  

साभदुावमक 
ववद्यारमका 
छात्राहरुराई 
लन्शलु्क 
सेनेटयी प्माड 

व्मवस्थाऩन 

० ० ० 

  

१३ २.७.१३.२१  

बटुानी 
शयणाथॉ 
अध्ममनयत 
ववद्यारमका 
रालग चशऺक 
य 
ऩाठ्यऩसु्तक 

व्मवस्थाऩन 
अनदुान  

० ० ० 

  

१४ २.७.१३.४०  

भाध्मलभक 
तह कऺा 
(९-१०) भा 
अॊग्रजेी, गचणत 
य ववऻान 
लफषमभा 
चशऺण 
सहमोग 
अनदुान  

० ० ० 

  



 

 

१५ २.७.१३.४१  

भाध्मलभक 
तह कऺा 
(६-८) भा 
अॊग्रजेी, गचणत 
य ववऻान 
लफषमभा 
चशऺण 
सहमोग 
अनदुान  

० ० ० 

  

१६ २.७.१३.४९  

कोलबड- १९ 
फाट ऩगेुको 
शैचऺक 
ऺलतको 
ऩरयऩूयण तथा 
अन्म  

० ० ० 

  

१७ २.७.१३..५१  

सस्थागत 
ऺभता 
ववकास, 

ऩरयऺा 
सॊचारन 
एवभ ्ववद्याथॉ 
भलु्माॊकन  

० ० ० 

  

१८   

प्राववलधक 
चशऺा तथा 
व्मावसावमक 
तालरभ 
ऩरयषद् 
(ववशेष 
कामवक्रभ 

सभेत) 

० ० ० 

  

१९ २.७.१३.९  
सवहद स्भलृत 
ववद्यारमराई 

० ० ० 
  



 

 

अनदुान  

    जम्भा  
२२७१८५००

० 

७२७३५९९२.
३६ 

३२.०२% 
  

ववद्यारम चशऺा ऺते्र कामवक्रभ (प्रदेश तथा स्थानीमका रालग) 

२० ११.१.२.१२६  

फौदद्वक 
अऩाङ्गता 
बएका 
फारफालरकाह
रुका रालग 
प्रवकमेक 
प्रदेशभा 
ऩूवावधायमकु्त 
आवासीम 
ववद्यारम 
सॊचारन  

        

२१ २.७.१३.३१  

प्रदेश स्तयीम 
IEMIS 

व्मवस्थाऩन  

        

२२ २.७.१३.१२  

वावषवक, 

चौभालसक 
प्रलतवेदन 
तमायी तथा 
प्रकाशन  

        

२३ २.७.१३.४  

शैचऺक नीलत, 

कामवक्रभ 
तथा 
लनदेचशका 
सम्फन्धभा 
अलबभखुीकय
ण  

        



 

 

२४ २.७.१३.१०  

ववऩद 
व्मवस्थाऩन
का रालग 
शैचऺक 
कामवक्रभ  

        

२५ २.६.१.१०  
चशऺक 

तालरभ  
        

२६ २.७.१३.३५  

चशऺा तालरभ 
केन्रको 
Digital 
Learning 

Centre को 
ववकास तथा 
सदुृढीकयण  

        

२७ २.७.१३.३६  

चशऺा ववकास 
तथा सभन्वम 
इकाइसॊग 
कामवक्रभ 
कामावन्वमन
को सभीऺा 
तथा सभन्वम 
फैठक  

        

२८ ११.१.२..३१५  

स्थानीम तह 
य प्रदेशको 
सॉगको 
साझेदायीभा 
ठुरा 
ववधामर 
ववकास गनव 
छनोट बई 
DPR तमाय 
बएका 

        



 

 

ववद्यारमका 
रालग ऩूवावधाय 
ववकास 
अनदुान  

२९ २.७.१३.२१  

कऺा १० 
(SEE) ऩरयऺा 
सॊचारन  

        

 
 

कटायी नगयऩालरका 
नगयकामवऩालरकाको कामावरम 

कटायी, उदमऩयु 

आन्तरयक याजश्व सॊकरको प्रगती वववयण वडा कामावरम सभेत  

लस.न.  चशषवक नम्फय  आम चशषवक नाभ  सॊकलरत यकभ रु.  

1 11313 सम्ऩती  कय 233435.50 

2 11314 भारऩोत ÷बभुी कय  612542.10 

3 11321 घय, जग्गा वहार कय  757993.30 

4 14212 सयकायी सम्ऩती ववक्रीफाट प्राप्त यकभ  353.00 

5 14219 अन्म सेवा शलु्क  813953.00 

6 14224 ऩरयऺा शलु्क  12000.00 

7 14242 नक्साऩास दस्तयु  319397.00 

8 14243 लसपारयस दस्तयु  484030.00 

9 14244 व्मचिगत घटनादताव दस्तयु  165000.00 

10 14245 नाता प्रभाणीत दस्तयु  23860.00 

11 14249 अन्म दस्तयु  532104.00 

12 14253 व्मवसाम यचजिेशन दस्तयु  905752.00 



 

 

13 14312 प्रशासकीम दण्ड÷जरयवाना य जपत  500.00 

14 15111 फेरुज ु 74085.00 

15 0 कवाडी जडीफटुी , जीवजन्त ुकय  253000.00 

16 0 वातावयण प्रदषुण  3817638.00 

जम्भा 9005642.90 
 
 

वडागत याजस्व वववयण 

वडा नॊ. ३ 

लस.नॊ
. 

चशषवक 

नम्फय 
आम चशषवक नाभ सॊकलरत यकभ (रु.) 

1 14243 लसपारयश दस्तयु 26,780.00 

2 14244 व्मचक्िगत घटना दताव दस्तयु 7,200.00 

3 14245 नाता प्रभाचणत दस्तयु 2,800.00 

4 14249 अन्म दस्तयु 12,490.00 

लभलत 2079/04/01 देचख 2079/08/20 सम्भ सम्भको रु 49,270.00 

अ.ल्मा जम्भा रु. 0.00 

जम्भा : 49,270.00 

        

वडा नॊ. ४ 

लस.नॊ
. 

चशषवक 

नम्फय 
आम चशषवक नाभ सॊकलरत यकभ (रु.) 

1 14243 लसपारयश दस्तयु 1,68,380.00 

2 14244 व्मचक्िगत घटना दताव दस्तयु 29,400.00 

3 14245 नाता प्रभाचणत दस्तयु 5,600.00 

4 14249 अन्म दस्तयु 71,150.00 

लभलत 2079/04/01 देचख 2079/08/20 सम्भ सम्भको रु 2,74,530.00 



 

 

अ.ल्मा जम्भा रु. 0.00 

जम्भा : 2,74,530.00 

        

वडा नॊ. ५ 

लस.नॊ
. 

चशषवक 

नम्फय 
आम चशषवक नाभ सॊकलरत यकभ (रु.) 

1 14219 अन्म सेवा शलु्क 14,000.00 

2 14243 लसपारयश दस्तयु 61,450.00 

3 14244 व्मचक्िगत घटना दताव दस्तयु 13,000.00 

4 14245 नाता प्रभाचणत दस्तयु 2,900.00 

5 14249 अन्म दस्तयु 19,400.00 

6 14253 व्मवसाम यचजिेशन दस्तयु 150.00 

लभलत 2079/04/01 देचख 2079/08/20 सम्भ सम्भको रु 1,10,900.00 

अ.ल्मा जम्भा रु. 0.00 

जम्भा : 1,10,900.00 

        

वडा नॊ. ६ 

लस.नॊ
. 

चशषवक 

नम्फय 
आम चशषवक नाभ सॊकलरत यकभ (रु.) 

1 11314 बलुभकय/भारऩोत 43,495.00 

2 14219 अन्म सेवा शलु्क 2,240.00 

3 14243 लसपारयश दस्तयु 21,070.00 

4 14244 व्मचक्िगत घटना दताव दस्तयु 13,100.00 

5 14245 नाता प्रभाचणत दस्तयु 2,460.00 

लभलत 2079/04/01 देचख 2079/08/20 सम्भ सम्भको रु 82,365.00 

अ.ल्मा जम्भा रु. 0.00 



 

 

जम्भा : 82,365.00 

        

वडा नॊ. ७ 

लस.नॊ
. 

चशषवक 

नम्फय 
आम चशषवक नाभ सॊकलरत यकभ (रु.) 

1 11314 बलुभकय/भारऩोत 66,577.04 

2 14219 अन्म सेवा शलु्क 4,560.00 

3 14243 लसपारयश दस्तयु 28,600.00 

4 14244 व्मचक्िगत घटना दताव दस्तयु 9,100.00 

5 14245 नाता प्रभाचणत दस्तयु 600.00 

लभलत 2079/04/01 देचख 2079/08/20 सम्भ सम्भको रु 1,09,437.04 

अ.ल्मा जम्भा रु. 0.00 

जम्भा : 1,09,437.04 

        

वडा नॊ. ८ 

लस.नॊ
. 

चशषवक 

नम्फय 
आम चशषवक नाभ सॊकलरत यकभ (रु.) 

1 11314 बलुभकय/भारऩोत 37,863.00 

2 14243 लसपारयश दस्तयु 23,500.00 

3 14244 व्मचक्िगत घटना दताव दस्तयु 19,500.00 

4 14245 नाता प्रभाचणत दस्तयु 1,700.00 

5 14249 अन्म दस्तयु 6,240.00 

लभलत 2079/04/01 देचख 2079/08/20 सम्भ सम्भको रु 88,803.00 

अ.ल्मा जम्भा रु. 0.00 

जम्भा : 88,803.00 

        



 

 

वडा नॊ. ९ 

लस.नॊ
. 

चशषवक 

नम्फय 
आम चशषवक नाभ सॊकलरत यकभ (रु.) 

1 11314 बलुभकय/भारऩोत 42,912.00 

2 14243 लसपारयश दस्तयु 18,700.00 

3 14244 व्मचक्िगत घटना दताव दस्तयु 22,300.00 

4 14245 नाता प्रभाचणत दस्तयु 600.00 

5 14249 अन्म दस्तयु 6,770.00 

लभलत 2079/04/01 देचख 2079/08/20 सम्भ सम्भको रु 91,282.00 

अ.ल्मा जम्भा रु. 0.00 

जम्भा : 91,282.00 

        

वडा नॊ. १२ 

लस.नॊ
. 

चशषवक 

नम्फय 
आम चशषवक नाभ सॊकलरत यकभ (रु.) 

1 11314 बलुभकय/भारऩोत 24,356.06 

2 14243 लसपारयश दस्तयु 7,300.00 

3 14244 व्मचक्िगत घटना दताव दस्तयु 6,500.00 

4 14245 नाता प्रभाचणत दस्तयु 850.00 

5 14249 अन्म दस्तयु 2,930.00 

लभलत 2079/04/01 देचख 2079/08/20 सम्भ सम्भको रु 41,936.06 

अ.ल्मा जम्भा रु. 0.00 

जम्भा : 41,936.06 

        

वडा नॊ. १३ 



 

 

लस.नॊ
. 

चशषवक 

नम्फय 
आम चशषवक नाभ सॊकलरत यकभ (रु.) 

1 11314 बलुभकय/भारऩोत 39,578.00 

2 14243 लसपारयश दस्तयु 31,950.00 

3 14244 व्मचक्िगत घटना दताव दस्तयु 10,600.00 

4 14245 नाता प्रभाचणत दस्तयु 1,100.00 

5 14249 अन्म दस्तयु 20,810.00 

लभलत 2079/04/01 देचख 2079/08/20 सम्भ सम्भको रु 1,04,038.00 

अ.ल्मा जम्भा रु. 0.00 

जम्भा : 1,04,038.00 

    
हार सम्भ वडा नॊ. १,२,१०,११,१४ को रयऩोटव आईनऩगेुको  

    
मस अवधीभा गरयएका कृमाकराऩहरु  

क. आन्तरयक याजश्व सॊकरन  

ख. सयसपाई, व्मवसामक कय सॊकरनका रालग फजायभा अलबमान ÷अनगुभन  

ग. जलडवटुी-कवाडी य जीवजन्त ुकय सॊकरनका रालग ठेक्का रगाई सम्झौता । 

घ. ववऻाऩन कयको यकभ खाताभा जम्भा  

ङ. ढुॊगा,लगट्टी,फारकुो ठेक्का आह्वान  

च. उऩबोक्ता सॊस्था ÷ कृषक सभूह दताव नववकयण  

छ. वातावयण सॊयऺण वाऩतको यकभ न.ऩा.को खाताभा जम्भा  

ज .नदचजन्म ऩदाथवको कय सॊकरनका रालग नगय प्रहयी य पायपाईटय ऩरयचारन  

  

आगाभी ददनहरुका गनुवऩने कृमाकराऩहरु  

क. आन्तरयक आम वृवद्धका रालग घय जग्गा वहार कय, सयसपाई,व्मवसाम दर्रतावका रालग रगत सॊकरन  

ख. वडाभा सपट्वमृे ेय जडान  

ग. याजश्व सम्फन्धी वडा वडाभा चशववय सॊचारन  

घ. याजश्व सम्फन्धी वडाभा अन्गभन  



 

 

ङ. ढुॊगा,लगट्टी,फारवुाको तेस्रो ऩटक सूचना प्रकाशन  

च. उदमऩयु उद्योग वाचणज्म सॊघसॉगको सभन्वमभा याजश्व सम्फचन्ध अन्तयकृमा  
 
 
 

 

कटारी नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय, उदयपुर 

कायायियको कोड : ८०१११४०१३०० 
 

 
रु. हजारमा 

 आ.व. : २०७९/८०   मलहना : सबै   अवधी :  २०७९/०४/०१-२०७९/०७/३०  

लस.नं. 
क्षेत्र/उप क्षेत्र लवलनयोजन खर्य 

खर्य 

(%) 
मौज्दात 

१ आर्थथक लवकास ५,८२,७८,०००.०० २७,४३,३८३.०० ४.७१ ५,५५,३४,६१७.०० 

१ कृलष १,४४,००,०००.०० १२,४४,०५४.०० ८.६४ १,३१,५५,९४६.०० 

२ उद्योग २९,००,०००.०० ३,३६,०५०.०० ११.५९ २५,६३,९५०.०० 

३ पययटन ५८,००,०००.०० ०.०० ० ५८,००,०००.०० 

४ सहकारी ८,२०,०००.०० ०.०० ० ८,२०,०००.०० 

५ जिश्रोत तथा ससर्ाई २,७३,५८,०००.०० ८,६३,३०९.०० ३.१६ २,६४,९४,६९१.०० 

६ बन ५,००,०००.०० ०.०० ० ५,००,०००.०० 

७ पशुपन्छी लवकास ३२,००,०००.०० २,९९,९७०.०० ९.३६ २९,००,०३०.०० 

८ भूलम व्यवस्था ३१,००,०००.०० ०.०० ० ३१,००,०००.०० 

९ आपूर्थत २,००,०००.०० ०.०० ० २,००,०००.०० 

२ सामालजक लवकास ४४,१५,६५,६२५.०० ९,७५,०३,२९३.३६ २२.०८ ३४,४०,६२,३३१.६४ 

१ लशक्षा २९,७८,७५,०००.०० ७,३१,२८,६४८.३६ २४.५५ २२,४७,४६,३५१.६४ 

२ स्वास््य ८,७७,००,०००.०० २,०६,७३,७३९.०० २३.५७ ६,७०,२६,२६१.०० 

३ खानेपानी तथा सरसफाई  १,२३,५०,०००.०० २,५०,५९०.०० २.०२ १,२०,९९,४१०.०० 

४ भाषा तथा संस्कृलत १७,५५,०००.०० ०.०० ० १७,५५,०००.०० 

५ 

िैंलगक समानता तथा 

सामालजक समावेशीकरण ३,५७,८४,६२५.०० १८,९९,३१६.०० ५.३१ ३,३८,८५,३०९.०० 

६ युवा तथा खेिकुद ४४,००,०००.०० ०.०० ० ४४,००,०००.०० 

७ 

सामालजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण १७,०१,०००.०० १५,५१,०००.०० ९१.१८ १,५०,०००.०० 

३ पूवायधार लवकास १२,८३,५४,०००.०० ९२,०१,०३२.०० ७.१७ ११,९१,५२,९६८.०० 

१ यातयात पूवायधार ७,८७,०४,०००.०० ६४,३०,७०६.०० ८.१७ ७,२२,७३,२९४.०० 

२ 

भवन, आवास तथा सहरी 

लवकास ४,७१,००,०००.०० २७,७०,३२६.०० ५.८८ ४,४३,२९,६७४.०० 

३ उजाय २३,५०,०००.०० ०.०० ० २३,५०,०००.०० 

४ सम्पदा पूवायधार २,००,०००.०० ०.०० ० २,००,०००.०० 

४ 

सुशासन तथा 

अन्तरसम्बलन्धत क्षेत्र २,६२,३०,०००.०० ३१,३७,१३५.०० ११.९६ २,३०,९२,८६५.०० 



 

 

१ लवपद व्यवस्थापन ७६,६५,०००.०० ११,६७,०६६.०० १५.२३ ६४,९७,९३४.०० 

२ शालन्त तथा सुव्यवस्था ३०,४०,०००.०० ६,९३,६००.०० २२.८२ २३,४६,४००.०० 

३ कानुन तथा न्याय ५,७५,०००.०० ०.०० ० ५,७५,०००.०० 

४ श्रम तथा रोजगारी १,३४,००,०००.०० ११,६१,९६९.०० ८.६७ १,२२,३८,०३१.०० 

५ प्रशासकीय सुशासन १५,००,०००.०० १,१४,५००.०० ७.६३ १३,८५,५००.०० 

६ लवत्तीय सुशासन ५०,०००.०० ०.०० ० ५०,०००.०० 

५ 

कायायिय सञ्चािन तथा 

प्रशासलनक १४,९७,८७,९६७.३० ३,७२,९१,०८१.३४ २४.९ ११,२४,९६,८८५.९६ 

१ 

कायायिय सञ्चािन तथा 

प्रशासलनक १४,९७,८७,९६७.३० ३,७२,९१,०८१.३४ २४.९ ११,२४,९६,८८५.९६ 

कुि जम्मा ८०,४२,१५,५९२.३० १४,९८,७५,९२४.७० १८.६३ ६५,४३,३९,६६७.६० 

 
 

 आ.व. : २०७९/८०   मलहना : सबै   अवधी :  २०७९/०४/०१-२०७९/०७/३०  बजेट प्रकार : र्ाि ु 

लस.नं. 
क्षेत्र/उप क्षेत्र लवलनयोजन खर्य 

खर्य 

(%) 
मौज्दात 

१ आर्थथक लवकास २,२९,२०,०००.०० १८,८०,०७४.०० ८.१९ २,१०,३९,९२६.०० 

१ कृलष १,३४,००,०००.०० १२,४४,०५४.०० ९.२७ १,२१,५५,९४६.०० 

२ उद्योग २९,००,०००.०० ३,३६,०५०.०० ११.५९ २५,६३,९५०.०० 

३ सहकारी ८,२०,०००.०० ०.०० ० ८,२०,०००.०० 

४ बन ५,००,०००.०० ०.०० ० ५,००,०००.०० 

५ पशुपन्छी लवकास ३२,००,०००.०० २,९९,९७०.०० ९.३६ २९,००,०३०.०० 

६ भूलम व्यवस्था २१,००,०००.०० ०.०० ० २१,००,०००.०० 

२ सामालजक लवकास ४०,०४,४१,६२५.०० ९,७२,६७,७०३.३६ २४.२९ ३०,३१,७३,९२१.६४ 

१ लशक्षा २९,१२,७५,०००.०० ७,३१,२८,६४८.३६ २५.११ २१,८१,४६,३५१.६४ 

२ स्वास््य ८,१६,५०,०००.०० २,०६,७३,७३९.०० २५.३२ ६,०९,७६,२६१.०० 

३ खानेपानी तथा सरसफाई  ३०,००,०००.०० १५,०००.०० ०.५ २९,८५,०००.०० 

४ भाषा तथा संस्कृलत ३,१०,०००.०० ०.०० ० ३,१०,०००.०० 

५ 

िैंलगक समानता तथा 

सामालजक समावेशीकरण १,९७,५५,६२५.०० १८,९९,३१६.०० ९.६१ १,७८,५६,३०९.०० 

६ युवा तथा खेिकुद २७,५०,०००.०० ०.०० ० २७,५०,०००.०० 

७ 

सामालजक सुरक्षा तथा 

संरक्षण १७,०१,०००.०० १५,५१,०००.०० ९१.१८ १,५०,०००.०० 

३ पूवायधार लवकास ३,५०,०००.०० ०.०० ० ३,५०,०००.०० 

१ 

भवन, आवास तथा सहरी 

लवकास ३,५०,०००.०० ०.०० ० ३,५०,०००.०० 

४ 

सुशासन तथा 

अन्तरसम्बलन्धत क्षेत्र २,२२,९०,०००.०० १९,६४,०६९.०० ८.८१ २,०३,२५,९३१.०० 

१ लवपद व्यवस्थापन ४१,६५,०००.०० ८०,०००.०० १.९२ ४०,८५,०००.०० 

२ शालन्त तथा सुव्यवस्था ३०,००,०००.०० ६,९३,६००.०० २३.१२ २३,०६,४००.०० 

३ कानुन तथा न्याय ५,७५,०००.०० ०.०० ० ५,७५,०००.०० 

४ श्रम तथा रोजगारी १,३०,००,०००.०० १०,७५,९६९.०० ८.२७ १,१९,२४,०३१.०० 



 

 

५ प्रशासकीय सुशासन १५,००,०००.०० १,१४,५००.०० ७.६३ १३,८५,५००.०० 

६ लवत्तीय सुशासन ५०,०००.०० ०.०० ० ५०,०००.०० 

५ 

कायायिय सञ्चािन तथा 

प्रशासलनक १४,७५,८७,९६७.३० ३,७१,२९,९३५.३४ २५.१६ ११,०४,५८,०३१.९६ 

१ 

कायायिय सञ्चािन तथा 

प्रशासलनक १४,७५,८७,९६७.३० ३,७१,२९,९३५.३४ २५.१६ ११,०४,५८,०३१.९६ 

कुि जम्मा ५९,३५,८९,५९२.३० १३,८२,४१,७८१.७० २३.२८ ४५,५३,४७,८१०.६० 

 
 

आ.व. : २०७९/८०   मलहना : सबै   अवधी :  २०७९/०४/०१-२०७९/०७/३०  बजेट प्रकार : पूंजीगत  

लस.नं. 
के्षत्र/उप क्षेत्र लवलनयोजन खर्य 

खर्य 

(%) 
मौज्दात 

१ आर्थथक लवकास ३,५३,५८,०००.०० ८,६३,३०९.०० २.४४ ३,४४,९४,६९१.०० 

१ कृलष १०,००,०००.०० ०.०० ० १०,००,०००.०० 

२ पययटन ५८,००,०००.०० ०.०० ० ५८,००,०००.०० 

३ जिश्रोत तथा ससर्ाई २,७३,५८,०००.०० ८,६३,३०९.०० ३.१६ २,६४,९४,६९१.०० 

४ भूलम व्यवस्था १०,००,०००.०० ०.०० ० १०,००,०००.०० 

५ आपूर्थत २,००,०००.०० ०.०० ० २,००,०००.०० 

२ सामालजक लवकास ४,११,२४,०००.०० २,३५,५९०.०० ०.५६ ४,०८,८८,४१०.०० 

१ लशक्षा ६६,००,०००.०० ०.०० ० ६६,००,०००.०० 

२ स्वास््य ६०,५०,०००.०० ०.०० ० ६०,५०,०००.०० 

३ खानेपानी तथा सरसफाई  ९३,५०,०००.०० २,३५,५९०.०० २.५२ ९१,१४,४१०.०० 

४ भाषा तथा संस्कृलत १४,४५,०००.०० ०.०० ० १४,४५,०००.०० 

५ 

िैंलगक समानता तथा सामालजक 

समावेशीकरण १,६०,२९,०००.०० ०.०० ० १,६०,२९,०००.०० 

६ युवा तथा खेिकुद १६,५०,०००.०० ०.०० ० १६,५०,०००.०० 

३ पूवायधार लवकास १२,८०,०४,०००.०० ९२,०१,०३२.०० ७.१९ ११,८८,०२,९६८.०० 

१ यातयात पूवायधार ७,८७,०४,०००.०० ६४,३०,७०६.०० ८.१७ ७,२२,७३,२९४.०० 

२ भवन, आवास तथा सहरी लवकास ४,६७,५०,०००.०० २७,७०,३२६.०० ५.९३ ४,३९,७९,६७४.०० 

३ उजाय २३,५०,०००.०० ०.०० ० २३,५०,०००.०० 

४ सम्पदा पूवायधार २,००,०००.०० ०.०० ० २,००,०००.०० 

४ सुशासन तथा अन्तरसम्बलन्धत क्षेत्र ३९,४०,०००.०० ११,७३,०६६.०० २९.७७ २७,६६,९३४.०० 

१ लवपद व्यवस्थापन ३५,००,०००.०० १०,८७,०६६.०० ३१.०६ २४,१२,९३४.०० 

२ शालन्त तथा सुव्यवस्था ४०,०००.०० ०.०० ० ४०,०००.०० 

३ श्रम तथा रोजगारी ४,००,०००.०० ८६,०००.०० २१.५ ३,१४,०००.०० 

५ कायायिय सञ्चािन तथा प्रशासलनक २२,००,०००.०० १,६१,१४६.०० ७.३२ २०,३८,८५४.०० 

१ कायायिय सञ्चािन तथा प्रशासलनक २२,००,०००.०० १,६१,१४६.०० ७.३२ २०,३८,८५४.०० 

कुि जम्मा २१,०६,२६,०००.०० १,१६,३४,१४३.०० ५.५२ १९,८९,९१,८५७.०० 

 


