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१.सामान्र् प्रशासन 
१.१ कमयचारी प्रशासन 
विराटनगर महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा आठ िटा महाशाखा अन्तगयत रहेका शाखाहरु/१९ 
िटा िडाहरुमा जम्मा ६०९ जना कमयचारीहरु मध्र्े साधारण तफय  समार्ोजन भई १२७ जना र स्थानीर् लनकार् 
तफय  ४८२ जना कार्यरत छन ्। अलधकृतस्तरका विलभन्न पद र तहमा ९५ जना,  सहार्कस्तरको विलभन्न पद र 
तहमा २३५ जना र अन्र् शे्रणीविवहनमा २७९ जना कमयचारीहरुिे महानगरिासीिाई साियजलनक सेिा प्रिाह गदै 
आईरहेका छन ्। कुि कमयचारी ६०९ मध्र्े २६४ जना स्थार्ी, ८ जना अस्थार्ी र ३३७ जना करार सेिामा 
कार्यरत छन ्। महानगरपालिकाको १९ िटा िडा कार्ायिर्हरुमा अलधकृतस्तर १५ जना,  सहार्कस्तर ७८ जना 
र अन्र् शे्रणी विवहन १०९ जना गरी जम्मा २०२ जना कमयचारीहरु कार्यरत छन ्।   

महानगरको कार्य चापिाई मौजदुा जनशक्षतत्तिे मात्र सहज रुपिे समाधान गनय समस्र्ा भईरहेको हुुँदा प्रदेश नं. 
१ मखु्र् मन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कार्ायिर् माफय त प्रदेश िोकसेिा आर्ोगमा प्रशासन समहु अलधकृतस्तर छैठौं 
तह १२, िेखा समहु िेखापाि १५ र प्रशासन समहु सहार्कस्तर पाुँचौं तह २० गरी जम्मा ४७ पदपूलतयका िालग 
माग गररएको छ । 

कार्यरत कमयचारीहरु 

१ समार्ोजन कमयचारी १२७ 

२ स्थानीर् तह ४८२ 

  जम्मा ६०९ 

क स्थार्ी २६४ 

ख अस्थार्ी ८ 

ग करार ३३७ 

 जम्मा ६०९ 

 

कार्यरत कमयचारीहरुको तहगत वििरण 

लस.नं. पद नाम लनजामती 
स्थानीर् 

जम्मा 
स्थार्ी सेिा करार 

अस्थार्ी 

१ सहसक्षचि १ ० ०   १ 

२ उपसक्षचि दशौं १ ० ०   १ 

३ निौँ १ ० ०   १ 

४ आठौ ५ ३ ०   ८ 

५ सातौ ६ १५ ५   २६ 

६ छैठौ ३५ ११ ११ १ ५८ 

  जम्मा अलधकृत ४९ २९ १६ १ ९५ 

७ पाुँचौ ३४ २५ ३५ २ ९६ 

८ चौथो ३९ ९ ८० २ १३० 

९ ततृीर् ० ० ९ ० ९ 

  जम्मा सहार्क ७३ ३४ १२४ ४ २३५ 
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लस.नं. पद नाम लनजामती 
स्थानीर् 

जम्मा 
स्थार्ी सेिा करार 

अस्थार्ी 

१० शे्र.वि.  अन्र् ५ ४८ १५२ ० २०५ 

११ कुक्षचकार ० २६ ४५ ३ ७४ 

  जम्मा शे्र.वि. ५ ७४ १९७ ३ २७९ 

कुि जम्मा १२७ १३७ ३३७ ८ ६०९ 

िडा कार्ायिर्मा कार्यरत स्िास््र् बाहेक   

िडा नं. अलधकृत सहार्क अन्र् जम्मा 
१ १ ८ ६ १५ 

२ १ ३ ६ १० 

३ १ ४ ७ १२ 

४ १ ७ ५ १३ 

५ १ ५ ७ १३ 

६ १ २ ६ ९ 

७ ० ५ ६ ११ 

८ १ ४ ८ १३ 

९ १ ५ ४ १० 

१० १ ३ ७ ११ 

११ १ ३ ६ १० 

१२ १ ४ ४ ९ 

१३ १ ३ ४ ८ 

१४ १ ४ ५ १० 

१५ ० ४ ६ १० 

१६ ० ३ ६ ९ 

१७ ० ३ ५ ८ 

१८ १ ४ ५ १० 

१९ १ ४ ६ ११ 

जम्मा १५ ७८ १०९ २०२ 

 
१.२ खररद तथा सम्पत्ती व्र्िस्थापन 
विराटनगर महानगरपालिकाको स्िालमत्िमा रहेका घर जग्गाको वििरण: 

मोरङ्ग स्थान हाि िडानं. वक.नं. िते्रफि कैवफर्त 

 
बखरी ६ग १५ २४५ ०-३-६-०   

विराटनगर िडानं. १५ 

बस स्टेण्ड  बखरी ६ग १५ २४८ ०-३-४-० 

 बखरी ६ग १५ २४९ ०-२-९-० 

 बखरी ६ग १५ २५५ ०-४-५-० 
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मोरङ्ग स्थान हाि िडानं. वक.नं. िते्रफि कैवफर्त 

 बखरी ६ग १५ १९२३ ०-४-११-० 

 बखरी ६ग १५ २६९ ०-०-१०-० 

 बखरी ६ग १५ ३२७ ०-३-०-० 

 विराटनगर १० १० २२० ०-१०-१५-० हाटखोिा १० 

 विराटनगर १२ १२ २२ ०-१-७-३ लस प्िट र लड प्िट 

 विराटनगर १२ १२ २९ ०-१-९-१ 
 

 विराटनगर १४ १४ ९ ०-१-१२-०  
 

विराटनगर १४ ए, लब प्िट 
सब्जी मण्डी 

 विराटनगर १४ १४ ७४ ०-१-०-१ 

 विराटनगर १४ १४ १६३ ०-१-१२-० 

 विराटनगर १४ १४ २१ ०-६-१३-०३ 

 विराटनगर १४ १४ ७५ ०-२-१०-०३ 

 विराटनगर १४ १४ १४९ ०-१-१६-० 

 विराटनगर ९ ९ ५ ०-३-६-० न.पा. भिन 

 विराटनगर ९ ९ २१ ०-२-१४-२ 
 

 कंचनिारी १ क ४ ९३४ ०-४-११-०  लमलन बसपाकय को िालग खररद 

 कंचनिारी १ क ४ ९३२ ०-२-७-० 
 

 विराटनगर २ २ २०२७ ०-०-१०-०   

 कंचनिारी ३ ख ४ २७१७ ०-२-१४-० बारुणर्न्त्र भिन विराटनगर ४ 

 कंचनिारी ३ ख ४ २७२० ०-१-०६-० 
 

 केरािारी ३ क   १३ ०-१६-०७-० केराबारी 
 केरािारी ३ क   १६८ ०-७-२-० केराबारी 
 मधमुल्िा ३ ज   १३६ ०-१९-२-२ मधमुल्िा 
 मधमुल्िा ३ ज   १६० ०-०-१७-२ 

 

 विराटनगर ५ १० ६ ०-६-१४-० िीरेन्र सभा गहृ 

 विराटनगर ५ १० ७ ०-१३-१०-० 
 

 विराटनगर ५ १० ६७१ ०-७-२-१ अलतथी गहृ 

 विराटनगर १४ २० २९० ०-०-१९-० िडा कार्ायिर् १६ 

 विराटनगर १३ २० ५०३ ०-०-७-० िडा कार्ायिर् १६ 

 

क्षजल्िा  न.पा.र गा.वि.स. िडानं. वििरण वक.नं. िते्रफि 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ग आिादी २९ ०-५-१०-० 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ग आिादी ३० ०-९-९-० 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ग आिादी ३२ ०-९-८-० 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ग आिादी ३३ १-१६-०-० 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ग आिादी ३४ ०-५-१५-० 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ग आिादी ३५ ०-४-१४-० 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ग आिादी ५१ १-१०-०-० 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ग आिादी ६० ०-४-०-० 
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क्षजल्िा  न.पा.र गा.वि.स. िडानं. वििरण वक.नं. िते्रफि 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ग आिादी ६१ ०-४-०-० 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ग आिादी ६२ ०-१-१५-० 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ग आिादी ६६ ०-१४-१६-० 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ग आिादी ६७ ०-३-४-० 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ग आिादी ६८ ०-१-१७-० 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ग आिादी ६९ ०-१०-३-० 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ग आिादी ७० ०-२-६-२ 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ग आिादी ७१ ०-१०-१७-० 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ग आिादी ७२ ०-७-२-२ 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ख आिादी ७३ ०-१५-०-० 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ग आिादी ७३ ०-७-२-२ 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ख आिादी ८७ ०-१-१०-० 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ख आिादी ८८ ०-३-१०-० 
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मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ग आिादी ११४ १-०-०-० 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ग आिादी १२२ ०-५-०-० 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ग आिादी ८२ ०-४-०-० 

मोरङ्ग डंग्राहा गा.वि.स. ५ग आिादी १३० १-०-०-० 

मोरङ्ग हाक्षत्तमडुा २ग आिादी ६२ ०-२-१०-० 

मोरङ्ग हाक्षत्तमडुा २ग आिादी ५ ०-१-१५-० 

मोरङ्ग हाक्षत्तमडुा २ग आिादी ५३ ०-१-१२-० 

मोरङ्ग हाक्षत्तमडुा २ग आिादी ९६ ०-४-६-० 

मोरङ्ग हाक्षत्तमडुा २ग आिादी ९७ ०-४-६-० 

मोरङ्ग हाक्षत्तमडुा २ग आिादी ४ ०-१-१२-० 
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क्षजल्िा  न.पा.र गा.वि.स. िडानं. वििरण वक.नं. िते्रफि 

मोरङ्ग हाक्षत्तमडुा २ग आिादी ६३ ०-२-१०-०  

मोरङ्ग हाक्षत्तमडुा २ग आिादी ५५ ०-१-१२-०  

मोरङ्ग हाक्षत्तमडुा २ग आिादी ६० ०-२-१०-०  

मोरङ्ग हाक्षत्तमडुा २ग आिादी ५४ ०-१-१२-०  

मोरङ्ग हाक्षत्तमडुा २ग आिादी ६१ ०-२-१०-०  

मोरङ्ग ज.क. हाि विराटनगर १८ २ख आिादी ४९२ ०-१६-०-० 

मोरङ्ग ज.क.२ख हाि िडा नं.१४ २ख आिादी २२९५ ०-२-१०-० 

 

फोहोरपानी प्रशोधन केन्र लनमायण स्थि 
क्षजल्िा  न.पा.रगा.वि.स. िडानं. वकलसम वक.नं. िते्रफि 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म १०३ ०-५-०-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म १३२ ०-२-०-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म १३४ ०-२-०-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म २९१ ०-३-७-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म ११२ ०-४-११-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म २४० ०-५-११-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म २४३ ०-८-८-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म २४७ ०-१२-०-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म २९३ ०-८-१-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म १०१ ०-४-०-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म २८७ ०-१-१४-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म २८९ ०-२-९-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म १०८ ०-१-५-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म २४६ ०-११-०-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म १२ १-४-१-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म ११ ०-५-५-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म १५ ०-११-१३-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म १६ १-१-१३-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म १७ १-६-१३-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म २३९ ०-८-८-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म १४ ०-२-१८-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म ७९ १-०-१०-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म १३ ०-११-१०-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म १३५ ०-१-१९-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म १३३ ०-२-०-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म २४१ ०-३-३-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म २४२ ०-८-८-० 
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क्षजल्िा  न.पा.रगा.वि.स. िडानं. वकलसम वक.नं. िते्रफि 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म ३०१ १-०-०-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म २९ ०-१६-०-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म २२२ ०-१-०-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म १५२ ०-१०-५-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म २९९ ०-०-९-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म २९७ ०-१-१५-० 
मोरङ्ग जतिुा कठकुप्पा १ घ १८  खेत,  दोर्म २९५ ०-१-१०-० 
मोरङ्ग विराटनगर २२  खेत,  दोर्म ११ १-१०-०-० 
 

साराशंमा विराटनगर महानगरपालिका कार्ायिर्को स्िालमत्िमा रहेको जग्गाको वििरण 
क्र.सं स्थान िते्रफि कैवफर्त 

१ विराटनगर  ३-१६-१.२  

२ बखरी १२-१५-४.२  

३ कन्चनिारी  २-११-१९.०  

४ ज.क  १४-३-६-१  

५ हाक्षत्तमढुा १-६-१५.०  

६ झापा बैजनाथपरु ०-१-११.३  

७ डंग्राहा २५-२-१९.२  

८ केरािारी १-३-९.०  

९ मधमुल्िा  १-०-०-०  

१० विरेन्र सभागहृ र अलथलत गहृ १-७-६.१  

 जम्मा जग्गा िते्रफि ६३-८-१२.३  

 

विराटनगर महानगरपालिकाको स्िालमत्िमा रहेको िडा कार्ायिर्  भिन 
िडा नं. भिन भाडामा कैवफर्त  
१ प्रथम तल्िा पक्की घर     
२ भईुतल्िा पक्की घर     
३ भईुतल्िा पक्की घर     
४ भईुतल्िा पक्की घर     
५   √ लनमायणालधन 
६ भईुतल्िा पक्की घर     
७ प्रथम तल्िा पक्की घर     
८   √ लनमायणालधन 
९ प्रथम तल्िा पक्की घर     
१० भईुतल्िा पक्की घर     

११ भईुतल्िा पक्की घर     

१२ भईुतल्िा पक्की घर     
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िडा नं. भिन भाडामा कैवफर्त  
१३   √   

१४ भईुतल्िा पक्की घर     

१५ भईुतल्िा पक्की घर     

१६ भईुतल्िा पक्की घर     

१७ भईुतल्िा पक्की घर     

१८   √ लनमायणालधन 
१९ प्रथम तल्िा पक्की घर     

 

विराटनगर महानगरपालिकामा रहेको चारपांग्र ेसिारी साधनको वििरण 
क्र.सं.  सिारी साधनको 

प्रकार  

सिारी नं.   प्रालि लनमायता कम्पनी 
र देश  

लनमायण 
िषय  

कैवफर्त  

स्रोत मलु्र् रु. 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
१ वटपर को१क ७५६ खररद ११७९२०० स्िराज भारत २००४ चािू 
२ वटपर को१क ७५७ खररद ११७९२०० स्िराज भारत २००४ चािू 
३ BACK HOE LODER को१क ८१६ खररद २८१९९२९ जेलसलब भारत २००७ चािू 
४ एम्बूिेन्स को१च २१६७ सहार्ता   आर्सर भारत १९९९ लबग्रकेो 
५ पािर टेिर को१त ४६९७ खररद ८२००० चाइना २००३ चािू 
६ टेतटर को१त ३३५३ खररद ४१०३०० एच.एम.टी.भारत २००३ चािू 
७ टेतटर को१त ५७० खररद ४६१२३० टाफे भारत १९९५ चािू 
८ टेतटर को१त ५०९ खररद ४६१२३० टाफे भारत १९९५ चािू 
९ शिबहान को१च १७४६ सहार्ता   जापान   चािू 
१० िारुणर्न्त्र ४ थान चािू २       २ विग्रेको 
११ टेतटर को१त ३५ खररद 

 
एच.एम.टी.भारत २००३ चािू 

१२ टेतटर को१त ३६ खररद 
 

एच.एम.टी.भारत २००४ चािू 
१३ टाटासूमो का१च ५५८० अनूदान 

 
टाटा भारत २००९ चािू 

१४ टोर्ोटा को१झ ४९४ अनूदान 
 

जापान २०१० चािू 
१५ वटपर को१ग १११  खररद 

 
भारत २०१४ चािू 

१६ प्रहरी भेन को१ग ११० खररद 
 

टाटा भारत २०१४ चािू 
१७ विधलुतर् हाइटोलिक 

गाडी 
को१ग ११४ खररद ४७४६००० भारत २०१५ चािू 

१८ क्षजप ल्र्ान्डरोभर  बा २ झ १३१५ संक्षघर् मालमिा बाट 
अनदुानमा आएको  

  २०१०   

१९ वपकअप क्षजप  प्रदेश नं १ ०२ 
००१ झ ०७७८ 

STIUEIP बाट सहर्ोग   २०११   

२० वपकअप क्षजप  प्रदेश नं १ ०२ 
००१ झ ०७७९ 

STIUEIP बाट सहर्ोग   २०११   

२१ िारुणर्न्त्र  प्रदेश नं १−०४− 
००१ ग ००१६ 

१ नं प्रदेशबाट सहर्ोग       
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क्र.सं.  सिारी साधनको 
प्रकार  

सिारी नं.   प्रालि लनमायता कम्पनी 
र देश  

लनमायण 
िषय  

कैवफर्त  

स्रोत मलु्र् रु. 
२२ ब्र्ाकिोडर जे.लस.लभ 

ACE 

  खररद   

३८२५००० 
भारत २०२१   

२३ स्कावपयर्ो वपकअप क्षजप  प्रदेश नं १ ०२ 
००१ झ ००१४ 

खररद   

४४३५००० 
भारत २०२०   

२४ रोिर  को १ ग १३६ खररद   
३४४५००० 

भारत २०१८   

२५ टेंकर  को १ ग १५९ खररद   
३४५७८०० 

भारत २०१८   

२६ ब्रमुर ना १ ग ८१५ खररद   
६२१५००० 

भारत २०१८   

विराटनगर महानगरपालिकाको मोटरसाईकिको वििरण 

क्र.सं.  सिारी साधनको 
प्रकार  

सिारी नं.   सिारी साधन 
प्रर्ोग गने 

शाखाको नाम  

मोड्ि 
नं.  

प्रालि 
स्रोत मलु्र् (भ्र्ाट 

सवहत) 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१ मोटरसाइकि प्र१−०२-००१ब 

३०२४ 

िेखा शाखा २०१५ खररद २२२९०० 

२ मोटरसाइकि प्र१−०२-००१ब 
३०२८ 

सिारी चािक २०११ खररद १४८७०० 

३ मोटरसाइकि प्र १-०२-००१ब 
३०२७ 

सिारी चािक २०१२ खररद १४९९०० 

४ मोटरसाइकि प्र१-०२-००१ब 
३०२६ 

न.पा.तिाटर २०१० प्रोजेतट नखिेुको 

५ मोटरसाइकि प्र १-०२-००१ब 
३०२३ 

प्िेम्बर २०११ खररद १८३९०० 

६ मोटरसाइकि को६प७४ सिारी चािक २००९ खररद १४८९०० 
७ मोटरसाइकि प्र१-०२-००१ब 

३०२५ 

रानी करचौकी २००९ खररद १४७९०० 

८ मोटरसाइकि एभेन्जर  को १ ब १९१३  िडा नं १ अध्र्ि २०१८ खररद २९३९०० 
९ मोटरसाइकि एभेन्जर  को १ ब १९११ िडा नं २ अध्र्ि २०१८ खररद २९३९०० 
१० मोटरसाइकि एभेन्जर  को १ ब १९०८ िडा नं ७ अध्र्ि २०१८ खररद २९३९०० 
११ मोटरसाइकि एभेन्जर  को १ ब १९०९ िडा नं ८ अध्र्ि २०१८ खररद २९३९०० 
१२ मोटरसाइकि एभेन्जर  को १ ब १९१७ िडा नं ९ अध्र्ि २०१८ खररद २९३९०० 
१३ मोटरसाइकि एभेन्जर  को १ ब १९१४ िडा नं १२ अध्र्ि २०१८ खररद २९३९०० 
१४ मोटरसाइकि एभेन्जर  को १ ब १९०६ िडा नं १५ अध्र्ि २०१८ खररद रु. २९३९००  
१५ मोटरसाइकि एभेन्जर  को १ ब १९०४ िडा नं १६ अध्र्ि २०१८ खररद रु. २९३९००  
१६ मोटरसाइकि एभेन्जर  को १ ब १९१२ िडा नं १७ अध्र्ि २०१८ खररद रु. २९३९००  
१७ मोटरसाइकि एभेन्जर  को १ ब १९१० िडा नं १८ अध्र्ि २०१८ खररद रु. २९३९००  
१८ मोटरसाइकि एभेन्जर  को १ ब १९०७ सामान्र् प्रशासन 

महाशाखा 
२०१८ खररद रु. २९३९००  
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क्र.सं.  सिारी साधनको 
प्रकार  

सिारी नं.   सिारी साधन 
प्रर्ोग गने 

शाखाको नाम  

मोड्ि 
नं.  

प्रालि 
स्रोत मलु्र् (भ्र्ाट 

सवहत) 
१९ मोटरसाइकि एभेन्जर  को १ ब १९१५ सहरी विकास म.शा २०१८ खररद रु. २९३९००  
२० मोटरसाइकि एभेन्जर  को १ ब १९१८ बस्ती विकास शाखा  २०१८ खररद रु. २९३९०० 
२१ मोटरसाइकि एभेन्जर  को १ ब १९०५ कार्ायिर्  २०१८ खररद रु. २९३९०० 
२२ मोटरसाइकि एभेन्जर  को १ ब १९१६ कार्ायिर्  २०१८ खररद रु. २९३९०० 
२३ स्कुटर  को १ ब १९२४ प्रशासन शाखा   २०१८ खररद रु. १९२९०० 
२४ होन्डा साईन मो.सा को १ ब १९२५ १० नं िडा अध्र्ि २०१८ खररद रु. १९६९०० 
२५ होन्डा साईन मो.सा को १ ब १९२३ १३ नं िडा अध्र्ि २०१८ खररद रु. १९६९०० 
२६ होन्डा साईन मो.सा को १ ब १९२१ १४ नं िडा अध्र्ि २०१८ खररद रु. १९६९०० 
२७ होन्डा साईन मो.सा को १ ब १९२२ १९ नं िडा अध्र्ि २०१८ खररद रु. १९६९०० 
२८ होन्डा साईन मो.सा को १ ब ५९२५ िातािरण शाखा २०१८ खररद रु.२२४९०० 
२९ स्कुटर  को १ ब २५६८ सहरी विकास शाखा २०१८ खररद रु. २३४९०० 

३० स्कुटर  प्रदेश१−०२−००१ 
ब ३२९ 

प्रशासन शाखा  २०२० खररद रु.२२४९०० 

३१ स्कुटर  प्रदेश १−०२ ००१ 
ब ३२८ 

घरनतसा शाखा २०२० खररद रु. २२४९०० 

३२ स्कुटर  प्रदेश १ ०२ ००१ 
ब ४८१ 

क्षजन्सी शाखा २०२० खररद रु २३४९०२ 

३३ स्कुटर  प्रदेश १ ०२ ००१ 
ब २३०४ 

िातािरण शाखा  २०२१ खररद रु. २४८९०० 

३४ स्कुटर  प्रदेश १ ०२ ००१ 
ब ८०६४ 

काननु शाखा  २०२१ खररद रु. २८५९०० 

३५ मोटरसाइकि अपाचे प्रदेश १−०२−००१ 
ब ४९१  

 सामदुावर्क शाखा  २०२१ खररद रु २५८९०२ 

३६ स्कुटर  प्रदेश १−०२−००१ 
ब ३३७६ 

 राजस्ि शाखा  २०२१ खररद रु. २८५७५६ 

३७ मोटरसाईकि होन्डा  प्रदेश−१−०२−००१ 
ब ३३४५ 

आलथयक विकास 
महाशाखा 

२०२१ खररद रु. २९९११५ 

३८ स्कुटर  प्रदेश−१−०२−०४७ 
प ८१७४  

स्िास््र् महाशाखा २०२१ खररद रु. २८३९४६ 

३९ मोटरसाईकि   को १ ब २५७६ स्िास््र् महाशाखा २०१९ खररद रु. २६४९०० 
४० मोटरसाईकि   प्रदेश−१−०२−००१ 

ब ३४०७  
मवहिा बािबालिका 
शाखा  

२०२१ खररद रु. २६४९०० 
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१.३ काननु तथा न्र्ार् 
काननु शाखािे हािसम्म जम्मा ८३ िटा ऐन, लनर्माििी, कार्यविलध, लनदेक्षशकाहरु लनमायण सम्पन्न गरेको छ । 
उक्त ऐन लनर्मको नामाििी र्सै प्रलतिेदन साथ संिग्न छ। र्स शाखािे लमलत २०७६/०२/१४ देखी अषाढ 
मसान्त सम्म लनम्नानसुारको मदु्दाहरुमा बहस तथा पैरिी सम्बक्षन्धत कार्य गरेको छ। 

(क) मोरड क्षजल्िा अदाित: १७ (फैसिा भएको: ७ चलिरहेको: १०) 
(ख) उच्च अदाित विराटनगर: ५२ -फैसिा भएको: ३६ चलिरहेको १६ 

(ग) सिोच्च अदाित: ०९ चलिरहेको  
 

न्र्ावर्क सलमलतमा मदु्दा दताय तथा वकनारा वििरण 

लस.न आ.ि उजरुी दताय वकनारा िागेको बावकुँ  रहेको कैवफर्त 

१ ०७४/०७५ ७५ ६८ ७  

२ ०७५/०७६ ७६ ३९ ३७  

३ ०७६/०७७ १२७ ९४ ३३  

४ ०७७/०७८ १८२ १६० २२  

५ ०७८/०७९ २१० १७५ ३५  

जम्मा ६७० ५३६ १३४  

नोट न्र्ावर्क सलमलतिे गरेको लनणयर्/ फैसिा उपर क्षचत नबकु्षझ पनुरािदेन परेका मदु्दा सख्र्ा -२२ 

१.४ नगर प्रहरी व्र्िस्थापन 
१. लबराटनगर महानगर पालिकाको १९ िटै िडाहरुमा अव्र्िक्षस्थत फुटपाथ िाई ब्र्बक्षस्थत गने कार्य 

लनरन्तर गररएको। 

२. सडक तथा पेटीमा राक्षखएको ७० ठाउुँका लनमायणजन्र् सामाग्रीहरु हटाउने कार्य गररएको। 

३. मखु्र् बजार िेत्रमा रहेका अिैधालनक रुपमा रहेका अव्र्िक्षस्थत होलडंग बोडयहरु हटाउने कार्य गररएको। 

४. सडक अिरुर्द् हनुे गरर िलत्रएको केिि तारहरु हटाउन ेकार्य गररएको। 

५. अिैध रुपमा लसंक्षघर्ा खोिा,केशलिर्ा खोिा  उत्खनन गने कार्य िाई लनर्न्त्रण गने कार्य गररएको। 

६. सरसफाई कार्यक्रमको िालग विलभन्न संघसंस्थािे आर्ोजना गने कार्यक्रम मा सहभागी हनुे कार्य गररएको। 

७. साबयजलनक ऐिानी र पती जग्गा, साबयजलनक भिन, सम्पदा  तथा भौलतक संरचना को सरुिा गने कार्य 
गररएको। 

८. स्थानीर् स्तरमा हनुे सभा समारोहमा परम्परा तथा जात्रा चाडपबयको सरुिा ब्र्बस्थामा खवटने कार्य गररएको 
९. स्थानीर् बजार तथा पावकिं ग स्थिको रेखदेख तथा अव्र्िक्षस्थत तररकािे पावकय ङ गने सिारीसाधन िाई 

ह्वीििक् िगाई जररिाना गरी कारबाही गने कार्य प्रारम्भ गररएको। 

१०. लबराटनगर महानगरपालिकािाई सडक मानब रवहत बनाउने कार्यको िालग विलभन्न मक्षन्दरहरु कािी मक्षन्दर, 
शलन मक्षन्दर िगार्तका स्थानबाट घर थाहा नभएका नपेािी नागररक २५ जना सडक मानबको उर्द्ार 
गरी मानबसेिा आश्रममा राक्षखएको र २० जना भन्दा बढी भारतीर् नागररकहरुिाई स-सम्मान आफनै 
देश वफताय गने गररएको। 

११. नगर प्रहरी कमयचारी हरुिाई आफनो पेशामा दि बनाउने उद््र्िे ७ ददने नगर प्रहरी िमता अलभबवृर्द् 
तालिम तथा प्राकृलतक प्रकोप बाढी/डुबान मा परेका पीलडत हरुिाई उदार गनय सतने बनाउन को िालग  
५ ददन को रबर बोट हेण्डलिंग तथा पौडी तालिम संचािन गररएको। 
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१२. बारुण पररसरमा महानगर िेत्र लभत्र प्राकृलतक विपलत को बेिा सेिा प्रबाह गने गरर LEOC को स्थापना 
गररएको। 

१३. बारुण र्न्त्र मा कार्यरत ४ जना कमयचारीिाई प्रदेश सरकार आन्तररक मालमिा तथा काननु  मन्त्रािर्िे 
संचािन गरेको दमकि सम्बन्धी तालिममा सररक गराई तालिम गराईएको। महानगर िेत्रलभत्र आगिागी 
भएमा तत्काि सम्बक्षन्धत स्थानमा पगु्न सतने गरी महानगरको दक्षिण भाग हेने गरी विराटनगर िडा नं. 
१४ मा १ दमकि सवहत बारुणर्न्त्र इकाई स्थापना गररएको। 

१४. नगर प्रहरी तथा बारुण र्न्त्रमा  संचार सम्पकय को िालग संचार साधन (िवक टकी) सेट ८ थान तथा 
ररवपटर १ थान खररद तथा  जडान  गरर संचािनमा ल्र्ाइएको। 

१५. महानगर िेत्रमा कोलभड-१९ लनर्न्त्रण तथा रोकथाम को िालग विलभन्न देशबाट नेपाि आउन े
नेपािीहरुिाई लसमानाकाबाट होल्डीङ्ग सेन्टर, होल्डीङ्ग सेन्टरबाट लबलभन्न तिारेन्टाइन सम्म ल्र्ाउने तथा 
तिारेन्टाइनको सम्पूणय सरुिाको ब्र्बस्था नगर प्रहरीद्वारा गररएको | साथै कोलभड-१९ को कारण मतृ्र् ु
भर्को शि ब्र्बस्थापनमा समेत खवटई कार्य गररएको। 

१६. नगर प्रहरी शाखाबाट फुटपाथ, छाडा चौपार्ा लनर्न्त्रण, अिैध खोिा उत्खनन तथा अव्र्िक्षस्थत पावकिं ग 
गरे बापत जररिाना रकम रु. १३,७९,२००.  राजस्ि संकिन गररएको। 

१.५ अन्तराविर् सम्बन्ध 
र्ोजनाको नाम वक्रर्ाकिापहरु संघ संस्था 

आरोहन गरुुकुि 
लबराटनगर  

Dispute Settlement गरर लनमाणयको कार्य पनुः सरुु भई उद्घाटन पलछ 
हाि संचािनमा  भारतीर् दतुािास 

कोररर्न शीिक  

KOICA को Teaching Volunteer प्रोग्राम माफय त विराटनगर महानापयलिका 
क्षस्थत विलभन्न विद्यािर्िाई सहर्ोग हनु ेगरर कोररर्ाबाट स्रं्गसेिक को 
रुपमा क्षशिक उपिब्ध गराईको   

KOICA, कोररर्ा 
सरकार 

फोहरमैिा 
व्र्बस्थापन  

विराटनगर महानगरपालिका िेत्र लभत्रका  फोहर व्र्बस्थापनका कोररर्न 
सरकारको सहर्ोगमा गरुु र्ोजना तैर्ार गरी महानगरपालिकािाई 
हस्तान्तरण गररएको  

कोररर्ा सरकार 

समािशेी क्षशिा 

विराटनगर महानगरपालिकािे महानगरपालिका िेत्रलभत्रका विद्यािर्हरुमा 
समािशेी क्षशिा (Inclusive Education) पक्षद्तबाट विद्यािर् संचािन गनय 
भारतको नर्ां ददल्िी क्षस्थत Inclusive Education कै विषर्मा विविध 

परुस्कार बाट विभवुषत अमर ज्र्ोती च्र्ाररटेबि ट्रष्ट संग समन्िर् गरी 
प्रारक्षम्भक छिफि तथा विद्यािर् भ्रमण गरी शैक्षिक सीप हस्तान्तरण गने 
प्रकृर्ा अगाडी िढाइएको    

अमर ज्र्ोलत 
चाररटेिि ट्रस्ट, 

नर्ा ददल्िी, 
भारत अमर ज्र्ोलत चाररटेिि ट्रस्टको समािेशी क्षशिा सम्बक्षन्ध मोडेि आदशय 

मा वि मा संचािनिाई थप सहर्ोग र सिि बनाउन विराटनगर 
महानगरपालिका, आदशय मा वि र करुणा फाउनदेशन नेपाि बीच लत्रपक्षिर् 
सम्झौता गररएको 

लसटीनेट 

एक्षशर्ा प्रशान्त िेत्रमा ददगो विकासका िालग प्रलतबर्द् सहरी 
सरोकारिािाहरूको सबैभन्दा ठूिो सङ्घ लसटीनेटको विराटनगर 
महानगरपालिका सदस्र् रहेको 

CITYNET 
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र्ोजनाको नाम वक्रर्ाकिापहरु संघ संस्था 

 लसटीनेटको आर्ोजनामा विलभन्न देश जस्तै, मिेलसर्ा, लसंगापरु, श्रीिंका, 
कोररर्ा, जापान, भारत िगाएतका देशहरुमा संचािन गररएको गरेका 
विलभन्न प्रकारका तालिम, गोष्ठी तथा कार्यक्रममा विराटनगर 
महानगरपालिका कमयचारी तथा पदालधकारीहरुको लनरन्तर रुपमा भ्रमण 
तथा सहभालगता रहेको 

कोररर्ा 

भागीलन सम्बन्ध 

 मेर्र फोर वपस (Mayor for Peace)   वहरोक्षशमा, जापान 

िहूु शहर क्षचन 

िहुान शहर, क्षचन 

रोचेसटर शहर अमेररका  

तेि अविि इज़रार्ि 

 

१.६ भलूम व्र्िस्थापन 
गत आ.ि. मा भलुम ब्र्िस्थापन शाखा स्थापना भइ भलुमवहन दलित सकुुम्िासी र अिक्षस्थत बसोबासीको 
िगत स +किन सम्िक्षन्ध कार्यविलध २०७८ अनसुार िडागत रुपमा भलुमवहन दलित÷ सकुुम्िासी पवहचानका 
िालग अनसुकु्षच फाराम ३ र अिक्षस्थत बसोबासीका िालग अनसुकु्षच फाराम ४ फाराम स +किन गने कार्य 
सम्पन्न भर्ो । सो अनसुारको वििरणा तपलसि बमोक्षजम रहेको छ । 

िडा नं. 
अनसूुची  

कैवफर्त 
३ ४ जम्मा 

१ १५ २२९ २४४   

२ १३४ १०० २३४   

३ २४ ५२ ७६   

४ १०० २८० ३८०   

५ ४० ९४ १३४   

६ ० ० ०   

७ ६० ३३ ९३   

८ ० ० ०   

९ ६७ १३ ८०   

१० ४३ ७४ ११७   

११ १४६ ३७ १८३   

१२ ६९ १३९ २०८   

१३ १६ ४४ ६०   

१४ २०८ ६२ २७०   

१५ ११८ १०४ २२२   

१६ ८५ १०७ १९२   
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िडा नं. 
अनसूुची  

कैवफर्त 
३ ४ जम्मा 

१७ १७७ १९७ ३७४   

१८ २४ ७९ १०३   

१९ ८६ ५५० ६३६  

जम्मा १४१२ २१९४ ३६०६   

विगत ५ िषयमा महानगरपालिकाबाट विलभन्न संघसंस्थाहरुिाई उपिब्ध गराइएको साियजलनक तथा पलतय 
जग्गाहरुको वििरण  

लस.नं. िडा नं. जग्गा प्राि गने संस्था कठ्ठा धरु 

१ ८ िडा प्रहरी (ख) कार्ायिर् भिन लनमायण  ५ ७ 

२ १८ स्िास््र् चौकी  १६ ० 

३ ३ हाम्रो जेष्ठ नागररक हातेमािो सेिा समाज भिन लनमायणा १ ० 

४ ८ विराटनगर ८ सकु्षशिा कोइरािा फाउण्डेसन  ३ ० 

५ ७ विराट व्र्ाडलमन्टन तिि विराटनगर ७ ६ ० 

६ २ क्षचत्रगिु छैटीमाता मक्षन्दर र सामदुावर्क भिन लनमायण विराटनगर २ २ ० 

७ ११ साह सलमलतको धमयशािा लनमायण विराटनगर ११ २ ० 

८ ६ नेपाि सन्तमत सत्संग सलमलत केक्षन्रर् कार्ायिर् डाइलनर्ा िडा नं. ६ सत्संग 
भिन र सामदुावर्क अलतलथ भिन लनमायण  

२ ३ 

९ १८ जनक लनम्न मा.वि. विराटनगर १८ झवटर्ाहीको हातामा रहेको २ वकत्ता 
जग्गा गरी जम्मा ज.वि. ०–२–६–० मध्र्े वक.नं. ७८२ िेत्रफि 
३९२.५० िगयलमटरको कविता कुमारी साहको नाममा दताय रहेको जग्गा 
न्र्ावर्क सलमलतको छिफि र सहमलत पलछ ५ िाख अनदुान उपिब्ध गराई 
विद्यािर्को नाममा नामसारी गने  

१ ३ 

१० १२ राविर् अपांग महासंघ नेपाि विराटनगर १२ ० १६ 

११ १९ श्री जागतृ आ.वि. खराटोि विराटनगर १९ ४ १ 

१२ ७ र ३ हनमुान मलुतय प्रलतस्थापन एिं पाकशािा÷भान्साघर तिुसाको मोठ तथा वििाह 
मण्डप र पावकय ङ उपर्ोग  

१ १० 

१३ ४ सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई फाउण्डेशन, विराटनगर ४, मोरङ  ६ ० 

१४ ४ नेपाि उद्योग िाक्षणज्र् महासंघ, प्रदेश नं. १  २ ८ 

१५ ४ राविर् मानि अलधकार आर्ोग, प्रदेश नं. १  ३ १० 

१६ ४ नेपाि पिुय प्रहरी संगठन पररिार  १ ० 
  जम्मा ५७ १८ 
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२.आलथयक प्रशासन 
महानगरपालिकाको आर्व्र्र्को सन्दभयमा आ.ि. २०७५।०७६ देक्षख २०८७।०७९ सम्मको र्थाथय आर्व्र्र् 
वििरण तपलसिको तालिकाहरुमा प्रस्ततु गररएको छ।  

२.१ आर् वििरण 

लस.नं. बजेटको स्रोत प्रालिको श्रोत 
आ.ि. २०७५।०७६ 

आम्दानी कैवफर्त 

१ आन्तररक श्रोत आन्तररक राजस्ि ३२२४२२२३५   

२ संघीर् सरकार अन्तर विक्षत्तर् हस्तान्तरण     

  संघीर् सरकार समालनकरण अनदुान ३४२४०००००   

  संघीर् सरकार शसतय अनदुान ५०१८१३०००   

  संघीर् सरकार सामाक्षजक सरुिा अनदुान १४९०१६०००   

३ प्रदेश सरकार अन्तर विक्षत्तर् हस्तान्तरण     

  प्रदेश सरकार समालनकरण अनदुान ७८४४०००   

  प्रदेश सरकार शशतय अनदुान ७८३८५०००   

४ बाुँडफाुँड भई प्राि हनेु राजस्ि       

  संघीर् सरकार मूल्र् अलभबदृद र अन्त शलु्क कर १३९६१४९५१   

  प्रदेश सरकार  सिारी साधन कर २६४४५९७९   

  प्रदेश सरकार  घरजग्गा रक्षजषे्टशन दस्तरु २१०४१२८५८   

५ अन्र् अन्र् राजस्ि जनसहभागीता समेत ६५४८५२११   

६ अन्र् अन्र् संघ संस्थािाट ८६३३१६६९   

  ऋण नगर विकास कोष १६९६८२१९   

    जम्मा १९४७१३९१२१   

 

लस.नं. बजेटको स्रोत प्रालिको श्रोत 
आ.ि. २०७६।०७७ 

आम्दानी कैवफर्त 

१ आन्तररक श्रोत आन्तररक राजस्ि ३४९७०३५८४   

२ संघीर् सरकार अन्तर विक्षत्तर् हस्तान्तरण     

  संघीर् सरकार समालनकरण अनदुान ३८२७०००००   

  संघीर् सरकार शसतय अनदुान ६२०५३७०००   

३ प्रदेश सरकार अन्तर विक्षत्तर् हस्तान्तरण     

  प्रदेश सरकार समालनकरण अनदुान ११२७००००   

  प्रदेश सरकार समपरुक अनदुान १०००००००   

  प्रदेश सरकार शशतय अनदुान १२२८६१०००   

  प्रदेश सरकार विषेश अनदुान १३४१४०००   

४ बाुँडफाुँड भई प्राि हनेु राजस्ि       

  संघीर् सरकार मूल्र् अलभबदृद र अन्त शलु्क कर १४०४४७०२४   

  प्रदेश सरकार  सिारी साधन कर २५६५७४२४   

  प्रदेश सरकार  घरजग्गा रक्षजषे्टशन दस्तरु २०८२४२०१६   
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लस.नं. बजेटको स्रोत प्रालिको श्रोत 
आ.ि. २०७६।०७७ 

आम्दानी कैवफर्त 

५ अन्र् अन्र् राजस्ि जनसहभागीता समेत १४०४५५६६६   

६ अन्र् अन्र् संघ संस्थािाट ६५७९७८७१   

    जम्मा २०९१०८५५८४   

 

लस.नं. बजेटको स्रोत प्रालिको श्रोत 
आ.ि. २०७७।०७८ 

अनमुान आम्दानी 
१ आन्तररक श्रोत आन्तररक राजस्ि ९५७५५४८५१ ४०४९८३२४२ 

२ संघीर् सरकार अन्तर विक्षत्तर् हस्तान्तरण     

  संघीर् सरकार समालनकरण अनदुान ३६९७००००० ३६९७००००० 

  संघीर् सरकार शसतय अनदुान ६७१५१२००० ६७१५१२००० 

  संघीर् सरकार विषेश अनदुान १४००००००० ० 

  संघीर् सरकार अन्र् अनदुान ७१०६३२९६७ ५०००००० 

३ प्रदेश सरकार अन्तर विक्षत्तर् हस्तान्तरण     

  प्रदेश सरकार समालनकरण अनदुान ११०६८००० ११०६८००० 

  प्रदेश सरकार समपरुक अनदुान ३००००००० ३००००००० 

  प्रदेश सरकार अन्र् अनदुान २१११०००० १०५५५००० 

४ 
बाुँडफाुँड भई प्राि हनेु 
राजस्ि       

  
संघीर् सरकार 

मूल्र् अलभबदृद र अन्त 
शलु्क कर १७३५६०९४० १७७०७०७४५ 

  प्रदेश सरकार  सिारी साधन कर ४४६९२००० ४३१५७०१८ 

  प्रदेश सरकार  घरजग्गा रक्षजषे्टशन दस्तरु ६६३६५५१७५ ३५४७२३८२२ 

५ अन्र् जनसहभागीतािाट १४२०५५५०३ ४८६३२९५८ 

६ अन्र् अन्र् संघ संस्थािाट ३५६४७४१८ ९६२८३९० 

  ऋण नगर विकास कोष   ८१४२९६२ 

७   मैज्दात २८०२७१४६४   

    जम्मा ४२५१४६०३१८ २१४४१७४१३७ 

 

लस.नं
. बजेटको स्रोत प्रालिको श्रोत 

आ.ि. २०७८।०७९ 

अनमुान आम्दानी 
१ आन्तररक श्रोत आन्तररक राजस्ि ९९९०३५९२५ ४९७८९०४५४ 

२ संघीर् सरकार अन्तर विक्षत्तर् हस्तान्तरण     

  संघीर् सरकार समालनकरण अनदुान ४०४६००००० ४०४६००००० 

  संघीर् सरकार शसतय अनदुान  चाि ु ७६४४५०००० ७५९०९४००० 

  संघीर् सरकार शसतय अनदुान  पुुँजीगत ६२९५०००० ६७८०६००० 

  संघीर् सरकार समपरुक अनदुान पुुँजीगत १०३८००००० १०३८००००० 

  संघीर् सरकार अन्र् अनदुान चाि ु ४५००००००० ० 

३ प्रदेश सरकार अन्तर विक्षत्तर् हस्तान्तरण     
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लस.नं
. बजेटको स्रोत प्रालिको श्रोत 

आ.ि. २०७८।०७९ 

अनमुान आम्दानी 
  प्रदेश सरकार समालनकरण अनदुान २६१९७००० २६१९७००० 

  प्रदेश सरकार शसतय अनदुान  चाि ु २१९४८००० १३४३८१२० 

  प्रदेश सरकार शसतय अनदुान  पुुँजीगत ५१८००००० ५१८००००० 

  प्रदेश सरकार समपरुक अनदुान पुुँजीगत १००००००० १००००००० 

  प्रदेश सरकार अन्र् अनदुान चाि ु ११४६८८०७ ८४५९८८० 

४ बाुँडफाुँड भई प्राि हनेु राजस्ि     

  
संघीर् सरकार 

मूल्र् अलभबदृद र अन्त शलु्क 
कर १७४७८३००० २०४१९९३२०.३६ 

  प्रदेश सरकार  सिारी साधन कर ४००००००० ३६२४५६९३.२ 

  प्रदेश सरकार  घरजग्गा रक्षजषे्टशन दस्तरु १०१७२१६७९० ३९५९२२७६९.३७ 

५ अन्र् जनसहभागीतािाट ११२६१९९९६ ८२१८६०९४.८७ 

६ अन्र् अन्र् संघ संस्थािाट १०९७५८८०७ ६९७६७३५९ 

७ आन्तररक ऋण नगर विकास कोष ११००००००० १७६६७९१२ 

८   मैज्दात २५०३५११७५   

    जम्मा ४७२०९७९५०० २७४९०७४६०३ 

आ.ि. २०७४।०७५ देक्षख २०७८।०७९ सम्मको आन्तररक आर्को अिस्था 
आलथयक िषय अनमुान र्थाथय आम्दानी 

२०७४।०७५ २७१४४०००० २३३७२१५६८ 

२०७५।०७६ ५४०३००००० ३२२४२२२३५ 

२०७६।०७७ ५९९८१५००० ३४९७०३५८४ 

२०७७।०७८ ९५७५५४८५१ ४०४९८३२४२ 

२०७८।०७९ ९९९०३५९२५ ४९७८९०४५४ 

 

 

 

 

 

०

२००००००००

४००००००००

६००००००००

८००००००००
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२.२ व्र्र् वििरण 
आ.ि. २०७५।०७६ देक्षख २०७८।०७९ सम्मको िेत्रगत विलनर्ोजन र र्थाथय खचयको वििरण 

लस.नं. िते्र आ.ि. २०७५।०७६ खचय (%) 

    विलनर्ोजन र्थाथय खचय   

१ आलथयक विकास ३४२४९००० १६०२५३९४ ४६.७९ 

२ सामाक्षजक विकास ६४८१२८६२७ ४९३००५७८५ ७६.०७ 

३ पूिायधार विकास १५७३८२७८२५ ७१११३७७१४ ४५.१९ 

४ सशुासन तथा अन्तरसम्बक्षन्धत िेत्र १०२९२६००० ६३१२०९०८ ६१.३३ 

५ कार्ायिर् सञ्चािन तथा प्रशासलनक ५९३१४७००० ४६१५३९००१ ७७.८१ 

कुि जम्मा २९५२२७८४५२ १७४४८२८८०३ ५९.१० 

 

लस.नं. िते्र आ.ि. २०७६।०७७ खचय (%) 

    विलनर्ोजन र्थाथय खचय   

१ आलथयक विकास २३९२८८००० १२२५१२२६ ५.१२ 

२ सामाक्षजक विकास ११२१३३४००० ६५५६०१७१९ ५८.४७ 

३ पूिायधार विकास २६३१५७०२५० ११४०१०९६८९ ४३.३२ 

४ सशुासन तथा अन्तरसम्बक्षन्धत िेत्र ४४५२६५०० १२५७८५३४ २८.२५ 

५ कार्ायिर् सञ्चािन तथा प्रशासलनक ३९९९६६००० ३६९५८३४६० ९२.४ 

कुि जम्मा ४४३६६८४७५० २१९०१२४६२८ ४९.३६ 

 

लस.नं. िते्र आ.ि. २०७७।०७८ खचय (%) 

    विलनर्ोजन र्थाथय खचय   

१ आलथयक विकास १४९५९०४१८ ११६१६४०५ ७.७७ 

२ सामाक्षजक विकास १४५५९२५३९० ६८३४९९६९५ ४६.९५ 

३ पूिायधार विकास २०१५३४१४३६ ७३०३८२६७० ३६.२४ 

४ सशुासन तथा अन्तरसम्बक्षन्धत िेत्र ३९५४५००० १३८६३८२३ ३५.०६ 

५ कार्ायिर् सञ्चािन तथा प्रशासलनक ५९१०५८०७४ ५२८८४२०८० ८९.४७ 

कुि जम्मा ४२५१४६०३१८ १९६८२०४६७३ ४६.२९ 

 

लस.नं. िते्र आ.ि. २०७८।०७९ खचय 
(%) 

    विलनर्ोजन र्थाथय खचय   

१ आलथयक विकास ९१२७०००० १८५५२६४९ २०.३२ 

२ सामाक्षजक विकास १५२४०९९१४८ ७२४०१५०५८ ४७.५ 

३ पूिायधार विकास २३८१४०७८७७ ९६०७११८१० ४०.३४ 

४ सशुासन तथा अन्तरसम्बक्षन्धत िेत्र ७७०५३५५० २३४४५८१९ ३०.४३ 

५ कार्ायिर् सञ्चािन तथा प्रशासलनक ६४७१४८९२५ ५३०७६९६३३ ८२.०२ 

कुि जम्मा ४७२०९७९५०० २२५७४९४९७० ४७.८२ 
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विलनर्ोजन र्थाथय खचय

आलथयक विकास
सामाक्षजक विकास
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आ.व. २०७८।०७९
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२.३ वित्तीर् स-ुशासन/ बेरुज ु
आ.ि. २०७३।०७४ देक्षख २०७७।०७८ सम्मको बेरुजकुो क्षस्थलत (रु. हजार) 

आ.ि. २०७४।०७५  

वििरण 

आ.ि. 
२०७३।०७४ 
सम्मको बेरुज ु

सं.प.को 
िागी पेश 
भएको 

संपररिण 
भएको रकम 

गत 
आ.ि.सम्मको 

िांकी 

आ.ि. २०७४।०७५ को थप   

असिु 
गनयपने 

प्रमाण 

कागजात 
पेश गनुयपने 

लनर्लमत 

गनुयपने 
पे्की जम्मा कुि जम्मा 

कार्ायिर् तफय  २९६८६४ १४०६६८ १४०६६८ १५६१९६ ५४७३ ७२७० २५२१६ ३८८९३ ७६८५२ २३३०४८ 

STIUEIP/RUDP तफय  ३५१२०५ ० ० ३५१२०५ २५१२६ १९२३ ७६५२   ३४७०१ ३८५९०६ 

जम्मा ६४८०६९ १४०६६८ १४०६६८ ५०७४०१ ३०५९९ ९१९३ ३२८६८ ३८८९३ १११५५३ ६१८९५४ 

 

 आ.ि. २०७५।०७६ 

          रु. हजारमा 

वििरण 

गत 
आ.ि.सम्मको 

बेरुज ु

सं.प.को िागी 
पेश भएको 

संपररिण 
भएको 
रकम 

गत 
आ.ि.सम्मको 

िांकी 

आ.ि. २०७५।०७६ को थप   

असिु 
गनयपने 

प्रमाण 

कागजात 
पेश गनुयपने 

लनर्लमत 

गनुयपने 
पे्की जम्मा कुि जम्मा 

कार्ायिर् तफय  २३३०४८ ५१९२५ ५१९२५ १८११२३ २००२३ ८४९३ ३२२११ ५७९९६ ११८७२३ २९९८४६ 

STIUEIP/RUDP तफय  ३८५९०६     ३८५९०६ २८५६१   १५२   २८७१३ ४१४६१९ 

जम्मा ६१८९५४ ५१९२५ ५१९२५ ५६७०२९ ४८५८४ ८४९३ ३२३६३ ५७९९६ १४७४३६ ७१४४६५ 
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 आ.ि. २०७६।०७७ 

          रु. हजारमा 

वििरण 

गत 
आ.ि.सम्मको 

बेरुज ु

सं.प.को 
िागी पेश 
भएको 

संपररिण 
भएको 
रकम 

गत 
आ.ि.सम्मको 

िांकी 

आ.ि. २०७६।०७७ को थप   

असिु 
गनयपने 

प्रमाण 

कागजात 
पेश गनुयपने 

लनर्लमत 

गनुयपने 
पे्की जम्मा कुि जम्मा 

कार्ायिर् तफय  २९९८४६ ४४०८० ७९२४ २९१९२२ ९९९४० १००७२० ८६७९० ८४९४१ ३७२३९१ ६६४३१३ 

STIUEIP/RUDP तफय  ४१४६१९     ४१४६१९ ४२०३ २७१८१ ५७४८०   ८८८६४ ५०३४८३ 

जम्मा ७१४४६५ ४४०८० ७९२४ ७०६५४१ १०४१४३ १२७९०१ १४३२७० ८४९४१ ४६१२५५ ११६७७९६ 

 

 आ.ि. २०७७।०७८ 

          रु. हजारमा 

वििरण 

गत 
आ.ि.सम्मको 

बेरुज ु

सं.प.को 
िागी पेश 
भएको 

संपररिण 
भएको 
रकम 

गत 
आ.ि.सम्मको 

िांकी 

आ.ि. २०७७।०७८ को थप   

असिु 
गनयपने 

प्रमाण 

कागजात 
पेश गनुयपने 

लनर्लमत 

गनुयपने 
पे्की जम्मा कुि जम्मा 

कार्ायिर् तफय  ६६४३१३ 
५१०७७३ 

१९५४२९ ४६८८८४ ९७१६९ ७४५३४ २८३५७३ ६१६७८ ५१६९५४ ९८५८३८ 

STIUEIP/RUDP तफय  ५०३४८३ ४८१६५ ४५५३१८ ४६२५१ १४८३१० २६   १९४५८७ ६४९९०५ 

जम्मा ११६७७९६ ५१०७७३ २४३५९४ ९२४२०२ १४३४२० २२२८४४ २८३५९९ ६१६७८ ७११५४१ १६३५७४३ 
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बेरुज ुर समपररिणको अिस्था 

   रु हजारमा 
आलथयक िषय िेरुज ु सपररिण बाकंी िेरुज ु

२०७३।०७५ ६४८०६९ १४०६६८ ५०७४०१ 

२०७४।०७५ १११५५३ ५१९२५ ५९६२८ 

२०७५।०७६ १४७४३६ ७९२४ १३९५१२ 

२०७६।०७७ ४६१२५५ २४३५९४ २१७६६१ 

२०७७।०७८ ७११५४१   ७११५४१ 

जम्मा २०७९८५४ ४४४१११ १६३५७४३ 

 

आ.ि. २०७८।०७९ को पे्की बाुँकीको वििरण 

 

लस.नं. वििरणा पे्की रकम 

१ पदालधकारी २५००० 

२ कमयचारी ७८९८३२३ 

३ उपभोक्ता सलमलत ७२०४९५१३ 

४ संस्थागत २३५३६७१३ 

५ ठेकेदार ४८७०४९१७ 

  जम्मा १५२२१४४६६ 
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०

२०००००

४०००००

६०००००

८०००००

२०७३।०७५ २०७४।०७५ २०७५।०७६ २०७६।०७७ २०७७।०७८

िेरुजु
सपररिण
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३. राजस्ि व्र्िस्थापन 
३.१ राजस्िसुँग सम्बक्षन्धत कार्यविधी तथा ऐनहरुः  

कर तथा राजस्ि संकिनका िालग सभाबाट लनणयर् गरी प्रत्र्ेक आ.ि.मा आलथयक ऐन जारी गरी कर तथा राजस्ि 
संकिन गररन्छ ।  

क. कर तथा गैरकर राजस्ि सम्बक्षन्ध ऐन २०७८  

३.२ राजस्ि संकिन केन्र 

• विराटनगर महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् । 

• १९ िटा कार्ायिर्मा स्थापना गररएको राजस्ि संकिन काउण्टर । 

३.३ राजस्ि दाक्षखिा 
विराटनगर महानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्मा िैकंमा दाक्षखिा भएको भौचरिाई आधारमालन 
आम्दानी राख्नने गरेको र सिै िडा कार्ायिर्मा िैक भौचर चेक तथा नगद माफय त कर संकिन गरर कृवष विकास 
िैकिे िडामा गई नगद संकिन गने गरेको छ । 

३.४ राजस्ि संकिनका िालग भएका प्रर्ासहरुः  

विराटनगर महानगरपालिकाबाट आन्तररक आर् िवृर्द्का िालग देहार्का प्रर्ासहरु भएका छन ।   

• सालग्रिासुँग सम्झौता गरर अनिाईन माफय त कर तथा राजस्ि संकिन भैरहेको ।   

• स्िर्सेिक पररचािन गरर करदाता क्षशिा अलभर्ान सञ्चािन गररएको ।  

• सिै िडामा अनिाईन  माध्र्मबाट कर संकिन भैरहेको ।  

• कर संकिन कार्यमा खवटएका कमयचारीहरुिाई िमता विकास तालिम ददएको ।  

• स्थानीर् सञ्चार माध्र्मबाट कर सम्बन्धमा सचुना प्रिाह गरेको ।  

• लनक्षित समर् लभत्र कर बझुाउने करदातािाई छुटको व्र्िस्था गरेको । 

३.५ आि ०७४।०७५ देक्षख ०७८।०७९ सम्मको कुि  

लस.न. आि अनमुान र्थाथय रु. िावषयक आर् प्रलतशत 
१ ०७४।०७५ २७१४४०००० २३३७२१५६८ ८६.१० 
२ ०७५।०७६ ५४०३००००० ३२२४२२२३५ ५९.६७ 
३ ०७६।०७७ ५९५८१५००० ३४९७०३५८४ ५८.६९ 
४ ०७७।०७८ ९५७५५४८५१ ४०४९८३२४२ ४२.२९ 
५ ०७८।०७९ ९९९०३५९२५ ४९७८९०४५४ ४९.८३ 

आि ०७८।०७९ सम्मको वििरण 

क्र.स. शीषयक जम्मा दतायिाि 
कारदाता संख्र्ा 

कर बझुाउने 
करदाता संख्र्ा 

बझुाउन बाुँकी कैवफर्त 

1.  सम्पलत कर ७३३२७ ३८५६९ ३४७५८  

2.  व्र्िसार् कर ३०२७६ ७८५४ २२४२२  

3.  िहािकर ३७०८ २५१७ ११९१  

ईररतशा अनमुालनत दताय ८८३ िटा 
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राजस्ि महाशाखा अन्तयगत कार्यरत जनशक्षक्त 

क्र.स. पद संख्र्ा 
1.  अलधकृतस्तर आठौ १ 

2.  अलधकृतस्तर छैठौ १ 

3.  पाचौ तह १ 

4.  चौथो तह १ 

5.  का.स. १ 
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४. शहरी पूिायधार विकास 
४.१ सडक तथा अन्र् पूिायधार विकास 
र्स विराटनगर महानगरपालिकामा विगत आ.ि. हरुमा भएका भौलतक पूिायधार तफय  विलभन्न उपिब्धीहरु हालसि 
गररएको छ । र्स अिलधमा मखु्र्रुपमा गररएका पूिायधार लनमायणमा रेलडर्ो नेपािको सहर्ोगमा विराटनगर-४ 
मा तारणी प्रसाद कोइरािा संचार ग्राम भिन लनमायण भएको छ । त्र्सैगरी भारतीर् दूतािासको सहर्ोगमा 
विराटनगर-८ मा गरुुकुि आरोहणको अलडटोररर्म हिको लनमायण सम्पन्न भएको छ भने र्स महानगरपालिकाको 
िडा नं. ३ ११ १२ १४ १५ १६ १७ र १९ नं. िडा कार्ायिर् भिनहरु नर्ाुँ लनमायण भएका छन ्। िडा 
नं. १० िडा कार्ायिर् भिनकािालग लनलमयत भिन खररद गररएको छ । र्सै अिधीमा विराटनगर 
महानगरपालिकािे नगरविकास कोषको ऋण सहर्ोगमा आधलुनक बसपाकय  लनमायण गरी सञ्चािनमा रहेको छ 
।त्र्सै गरी विराटनगर ७ मा इको पाकय को लनमायण सम्पन्न भई सकेको छ ।  

विराटनगरको डुिान समस्र्ा लनराकरणका िालग S7 र A1 जस्ता ठूिा नािाहरुको लनमायण कार्य सम्पन्न भई सकेको¸ 
नगर विकास कोषको ऋण सहर्ोगमा विराटनगर ७ क्षस्थत िीरेन्र सभागहृको सििीकरण तथा क्षजणोर्द्ारको 
काम लतव्र गलतमा अक्षघ बढी रहेको छ सम्भित र्सै आ.ि.मा सम्पन्न हनुे अनमुान गररएको छ । त्र्स्तै 
विराटनगर-९ क्षस्थत वहमािर् रोडको सौन्दवर्यकरणका िालग लनमायण कार्य पलन लतव्र रुपमा जारी छ । त्र्सै गरी 
नेपाि सरकारको अनदुान सहर्ोगमा विराटनगर ७ मा र्स महानगरपालिकाको प्रशासलनक भिन लनमायणका िालग 
पलन ठेक्का व्र्िस्थापन भई लनमायण व्र्िसार्ीसुँग सम्झौता समेत भइसकेको छ ।  

हािसम्मको भौलतक पूिायधार सम्िन्धी त्र्ाङ्कगत वििरण 

क्र.सं. विषर् िते्र उपिते्र ईकाइ भौलतक प्रगलत 

1 सडक (पररर्ोजना र 
कोशी राजमागय 
बाहेक) 

कािोपते्र वक.मी. 108=16 

ग्राभेि वक.मी. 150=74 

ढिान वक.मी. 17=79 

इन्टरिक ब्िक वक.मी. 2=51 

कच्ची सडक वक.मी. 55=31 

२ किभटय बतस िटा 7=00 

स्ल्र्ाि (२-६ लम. स्पान) िटा 206=00 

३ पाकय  लनमायण   िटा 6=00 

४ नदी लनर्न्त्रण  ग्र्ाविर्न बतस जािी  वक.मी. 0=40 

५ पोखरी/ताितिैर्ा    िटा 12=00 

६ भिन लनमायण सरकारी िटा 58=00 

सामदुावर्क िटा 70=00 

साियजलनक िटा 60=00 

सभागहृ िटा 1=00 

बस टलमयनि िटा 1=00 

आरोहण गरुुकुि िटा 1=00 

तारणी प्रसाद कोइरािा संचार ग्राम िटा 1=00 
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आ.ि. २०७४/०७५ देक्षख २०७८/०७९ सम्मको स्िीकृत िडास्तरीर् र नगरस्तरीर् र्ोजना वििरण 

आ.ि. 
िडास्तरीर् र्ोजना नगरस्तरीर् र्ोजना 

संख्र्ा विलनर्ोक्षजत रकम संख्र्ा विलनर्ोक्षजत रकम 

०७४/०७५ ४७७ ९६६००००० ८५ १५८४७५००० 

०७५/०७६ ४४२ २३०८२५००० २९३ ४९७०००००० 

०७६/०७७ ५४७ २६२७०३२५० १९७ १९४७००००० 

०७७/०७८ ५७४ २६२२००००० १५६ १९००००००० 

०७८/०७९ ५३२ २९८०००००० २९० ३९९९३५००० 

 

४.२ भ-ूउपर्ोग तथा िस्ती विकास 
विराटनगर महानगरपालिका, सहरी पूिायधार विकास महाशाखा अन्तगयत रहेको भ ूउपर्ोग तथा िस्ती विकास 
शाखा २०७८ मा व्र्िक्षस्थत िस्ती विकास सम्बक्षन्ध नीलत कािायन्िर्न तथा तजुयमा , Land Pooling, व्र्िक्षस्थत 
भ-ूउपर्ोग नीलत कािायन्िर्न तथा तजुयमा आदद उदे्र्का साथ स्थापना भएको छ।  

हािसम्म संचालित सम्बक्षन्धत र्ोजनाहरु: 

1. महानगर आिास र्ोजना िाडय नं- १९ 

2. महानगर आिास र्ोजना िाडय नं- ५ 

3. महानगर आिास र्ोजना िाडय नं- १२ 

4. सरुक्षित नागररक आिस र्ोजना 
४.३ भिन लनमायण तथा संवहता 
भिन लनमायण सम्बन्धी नर्ाुँ दताय तथा लनमायण सम्पन्न भएका वििरण र राजस्िः 

आ.ि. नर्ाुँ दताय लनमायण सम्पन्न राजस्ि राजस्ि िवृर्द्दर 
०७४।०७५ १३०७ १३६२ ३,५०,००,०००  
०७५।०७६ १३०५ १४६३ ४,२९,७३,०००  
०७६।०७७ १४१८ ९७४ ३,६०,७४,०००  
०७७।०७८ १२१८ ९१० ३,९८,५०,०००  
०७८।०७९ १३१२ ९९२ ५,५१,९०,०००  

जम्मा ६५६० ५७०१ २०,९०,८७,०००  
• लमलत २०७९।०३।३२ सम्म नतशा पास लनमायण सम्पन्न प्रमाण पत्र- ३५,४५४ मात्र । 

• लमलत २०७४।१०।०३ देक्षख २०७९।०३।३२ सम्म भिन लनमायण सम्िन्धी दताय उजरुी संख्र्ा-५७४ 
मात्र । 

• लमलत २०७२।०४।०१ गते बाट भिन लनमायण संवहता पणुय रुपमा पािना गररएको साथै संवहता पािनाका 
िालग स्थिगत अनगुमन गरी कडाईका साथ पािना गराउन जोड ददइरहेको । 

• लमलत २०७८।१२।३० सम्म परुाना नतशा पास नभएका घरहरुिाई करको दार्रामा ल्र्ाउनको िागी 
अलभिेक्षखकरण गररएको। महानगरपालिका सबै िडाका जम्मा ८२९ िटा अलभिेक्षखकरणका िालग दताय भई 
६२३ िटा अलभिेक्षखकरण प्रमाण पत्र प्रदान गररएको सथै बाकी प्रकृर्ामा रहेको छ । 
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िडा नं. दताय अलभिेक्षखकरण प्रमाण पत्र (सम्पन्न) 

१ ६० ५३ 

२ २७ २० 

३ ७८ ४४ 

४ १३६ ८८ 
५ ५९ ५१ 
६ ८७ ५४ 

७ ४० ४० 

८ ३३ २२ 

९ २५ २२ 

१० ४१ ३३ 

११ ३२ २५ 

१२ ४७ ३४ 
१३ ४३ ३८ 

१४ ४८ ४३ 
१५ २० २० 

१६ १२ ११ 

१७ १४ ६ 

१८ २ २ 

१९ २५ १७ 
जम्मा ८२९ ६२३ 

• भिन लनमायण संवहता पणुय रुपमा पािना गनयका िागी डकमी तालिम आ.ि. ०७३।०७४ देखी 
०७७।०७८ सम्ममा १६० जनािाई र्स कार्ायिर्बाट प्रदान गररएको छ । 

• आ.ि. ०७८।०७९ मा ४४ जना कन्सिटेन्सी तथा लडजाइनरहरु र्स शाखामा सकु्षचकृत भइ कार्य 
गरररहेको छ। 

४.४ STIUEIP/RUDP 
मझौिा शहरको एवककृत शहरी िातािरक्षणर् सूधार पररर्ोजना (STIUEIP) तफय ः 

• विराटनगर, विरगंज, बूटिि र काभ्र ेभ्र्ािी समेटेर सन २००८ मा र्ो पररर्ोजनाको पररकल्पना भर्ो । 

• Report November २००९ मा पेश गरेको । 

• पररर्ोजनाको िागत साझेदारी तफय  पररर्ोजनाकािालग आि्र्क जग्गा प्रािीकािालग नेपाि सरकार 
९०%  र नगरपालिका १०% प्रशासलनक खचय तफय  नेपाि सरकार / एलडवि ७०% अनूदान र नगरपालिका 
३०%, परामशयदाता तफय  १००%  एलडवि र लनमायण कार्य तफय  ८१%  अनूदान  नेपाि सरकार / एलडवि,  

नगरपालिका म्र्ाक्षचङ ८% र नगरपालिकाको ऋण ११% नगर विकास कोष (TDF) माफय त रहेको । 
ऋणको हकमा ५% ब्र्ाजदरको सहूलिर्तपणुय ऋण लनमायण अिलध पिातको २० िषे समर् अिलधमा 
लतनूयपने रहेको । 
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• PPTA Report िमोक्षजम विराटनगर १४ जतिूामा १३ विगाहा १० कठ्ठा र विराटनगर १७ छािा 
फ्र्ाकट्रीमा १ विगाहा १० कठ्ठा जग्गा प्राि गरेको। उक्त जग्गाको लनधायररत मूआब्जा रकम 
रु.९,११,५३,०००।०० भकू्तानी भएको । 

• दात ृलनकार् एलडवि को मापदण्ड िमोक्षजम पररर्ोजना लनमायण कार्यको Detailed Design & Supervision 

(DSC)  गनय अन्तराविर् परामशयदाता SMEC Australia and Associates छनौट भै २२ December २०११ 
मा सम्झौता भएको । 

• DSC िे Detail Design र Estimate गदाय PPTA मा भएको Scope अनूसारको लनमायण कार्य गनय गराउन 
कररि ७ अबय िाग्न ेDraft Final Report बूझाए पलछ तत्काि उपिब्ध हूने िजेट २ अबय २५ करोडमा 
एलडवि िाट १ अबय भन्दा िवढ रकम थप गरर रु.३,२७,८१,४०,०००।०० रकम िागतको मात्र 
पररर्ोजना तर्ारी गनय सवकएको । 

• DSC िे DPR तर्ार गदाय लनमायणको गूणस्तर सूलनक्षित हूने गरर को Specification; Quality Assurance 

Plan, Environmental Safeguard, Social safeguard, Safety; project को Operation and Maintenance 
हूने गरर को Business Plan िगार्तमा दात ृलनकार्को मापदण्ड िमोक्षजम गरेको । DPR को Review 

PCO र ADB मा समेत गरेर मात्र क्षस्िकृत भएको। 

• अन्तराविर् स्तरको िोिपत्र माफय त CTCE-Kalika JV, Kathmandu छनौट भई December2, 2013 मा 26 

May, 2016 मा लनमायण कार्य सम्पन्न गने गरर रु.२,३९,१३,३२,११७।०६ (भ्र्ाट तथा प्रोलभजनि सम 
समेत) को सम्झौता भएको । 

• लनमायण ब्र्िसार्ीिे ढि प्रणािी पररिण पिात एक िषयसम्म ममयत संभार र फोहोरपानी प्रशोधन तथा 
ढि प्रणािी संचािन गरर 25 May, 2020 मा पररर्ोजना सम्पूणय रुपमा हस्तान्तरण गरेको । 

• पररर्ोजना लनमायण कार्यको जम्मा भकू्तानी र.३,१९,६२,७२,७९८।४८ (भ्र्ाट, प्रोलभजनि सम र मूल्र् 
समार्ोजन समेत) भएको । 

• पररर्ोजनािाट सम्पन्न भएको मूख्र् कार्यहरुमा ३६.६८ वक.लम. ठूिा नािा लनमायण गरर शहरको मूख्र् 
डूिान समस्र्ा समाधान गररएको । ३६.०५ वकलम. सडक छेउको नािा लनमायण, ४३.२६ वक.लम. ढि 
प्रणािी जडान गरर १४३४ िटा मेनहोि, १७९५ िटा लसिर ईनिेट, १८४७ िटा हाउस कनेतसन 
चेम्िर लनमायण गररएको । मनेरोड पूष्पिािचौक देक्षख पानीटंकी खण्डको ३.३२ वक.लम. फूटपाथ सवहत 
४० एम एम एसफाल्ट कंवक्रट वपच नमनुा सडक िगार्त थप ४१.३६ वक.लम. सडक सूधार गररएको 
। ६.५७५ वक.लम. नर्ां खानेपानी पाईपिाईन जडान गररएको । िडा नं. १४ जतिूामा कररि १३ 
विगाहा १० कठ्ठा िेत्रफिको जग्गा खररद गरर फोहोरपानी प्रशोधन केन्र लनमायण र संचािन गररएको 
। ढि प्रणािी संचािनकोिालग आिस्र्क सिारी साधन र उपकरण समतेको ब्र्िस्था गररएको । 

• िेलत्रर् शहरी विकास पररर्ोजना (RUDP) को रुपमा दोश्रो चरणकोिालग रु.३,००,३०,४७,८६७।८४ 
िागत अनूमानको पररर्ोजना कार्ायन्िर्नकािालग अगाडी िढेको । 

• परामशयदाता (DSC) को सम्झौता 28 February 2019 सम्म रहेको र उक्त अिलधमा DSC तफय  जम्मा 
भकू्तानी रु.१४,४१,५६,६९२।९८ भएको। 

• र्स पररर्ोजना अन्तगयत न ैशहरको मूख्र् िेत्र िाहेक गररि िक्षस्तहरुमा समेत पररर्ोजनाको सकारात्मक 
प्रभाि होस ्भनेर सामाक्षजक विकास कार्यक्रम Community Development Program (CDP) रहेको ।  
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• Fri- PAD िे 31 Dec 2016 सम्म सम्झौता िमोक्षजमको कार्य गरेको र उक्त अिलधमा Fri-PAD िाई 
रु.१,९७,४०,५०७।३८ भकू्तानी गररएको । CDP कार्यक्रम तफय को जम्मा खचय 
रु.९,७३,१५,५८७।०७ भकू्तानी भएको । 

• CDP िाट सम्पन्न भएको मूख्र् कार्यको रुपमा गररि िक्षस्तहरुमा ९.५ वक.लम. ग्राभेि सडक, १७.३४ 
वक.लम. नािा, ५२४ िटा पाररिाररक शौचािर्, १० िटा टर्िु िेि, ७७ िटा टर्िु ििेको चौताि, 

िैवङ्गक र अपाङ्गमैत्री ६ िटा साियजलनक शौचािर् लनमायण, एउटा मोिाईि टिाईिेट खररद, र िडा नं. 
१५ हडतालि हाटमा  रहेको परुानो शौचािर् को िररपररको िातािरण सूधार हून ्। २६२ जनािाई 
CTEVT िाट मान्र्ता प्राि िमता अलभबवृर्द् तालिम समेत प्रदान गररएको । टोि संगठन, मवहिा, दलित 
समेटेर सचेतनामिुक तालिम र सचुना प्रिाह भएको । 

• नािा सफाईमा सहजता होस भनेर रु.३३,९०,०००।०० को Ditch cleaning Machine खररद गरेर 
नगरपालिकािाई हस्तान्तरण गरेको । 

• पररर्ोजनाकोिालग प्रशासलनक खचय रु.६,३९,२१,११२।९२ भएको । 

िलेत्रर् शहरी विकास पररर्ोजना (RUDP) तफय ः 
• पररर्ोजनाको संरचनागत ढांचा साविकको STIUEIP जस्तै रहेको र पररर्ोजनाको िागत साझेदारीमा 

प्रशासलनक खचय तफय  नेपाि सरकार/एलडवि ७०% अनूदान र नगरपालिका ३०%, परामशयदाता तफय  
१००%  एलडवि र लनमायण कार्य तफय  ९३.८%  अनूदान  नेपाि सरकार/एलडवि,  महानगरपालिका म्र्ाक्षचङ 
६.२% रहेको । 

• Design and Supervision (DSC_ गनय Building Design Authority, (P) Ltd., in JV with B.N. Consultancy 

Pvt. Ltd, and Plus Engineers and Architects (P) Ltd, Nepal छनौट भै 28 August 2017 मा सम्झौता 
भएको र DSC िे 6 September, 2017 देक्षख कार्य आरम्भ गरेको । 

• लनमायण कार्यकोिालग अन्तरावष्ट«र् स्तरको िोिपत्र माफय त ZHONGHENG Construction Group 

International Engineering Co. Ltd., Beijing, China छनौट भै 10 October, 2017 मा 1 November, 2019 

मा लनमायण कार्य सम्पन्न गने गरर रु.२,६१,१०,८८,३९०।६० (भ्र्ाट र प्रोलभजनि सम समेत) सम्झौता 
भएको ।  

• पररर्ोजना सम्पन्न गनय थप काम गनूयपने Site Condition िे ३ पटक Variation आदेश जारी भै संशोलधत 
सम्झौता रकम रु.३,०५,८४,८८,१९५।४३ (भ्र्ाट र प्रोलभजनि सम नर्ां खानेपानी पाईप िाईन 
विस्तार तफय  महानगरको १००छ ब्र्होने रु.३,९९,९९,९६६।९४ समेत) भएको । 

• मूनालसि कारणिे पररर्ोजनाको म्र्ाद ४ पटक थप गरर 11 February,2021 मा सम्पन्न गररएको 
• ११ फेबू्रअरी २०२१ मा लनमायण सम्पन्न भै २८ फेबू्रअरी २०२२ मा ममयत संभार अिलध समेत समाि 

भएको र २०७९ असार मसान्त सम्म लनमायण कार्य तफय  रु.३,४४,०४,९०,९९६।२८ (भ्र्ाट, प्रोलभजनि 
सम र मलु्र् समार्ोजन समते), परामशय तफय  रु.१२,०३,६९,७११।८३ र प्रशासलनक तफय  
रु.५,५१,५१,३२८।९९ खचय भकू्तानी भएको एिं मूख्र् उपिब्धीमा ०.५८५ वकलम. ठूिा नािा, 
४४.५० वकलम. सडक छेउको नािा, १८.५६ वक.लम. ढि प्रणािी जडान गरर ६०६ िटा मनेहोि, 

६९१ िटा लसिर ईनिेट, २९०६ िटा हाउस कनेतसन चेम्िर लनमायण सम्पन्न गररएकोस ७९ वक.लम. 
एसफाल्ट कंवक्रट वपच र १९ वक.लम. फूटपाथ लनमायण गररएकोस नगरपालिकािे १००छ खचय ब्र्होने 
गरर १७.७० वक.लम. नर्ां खानेपानी पाईपिाईन समते विस्तार गररएको छ । ४७५० घरधूरीिाई ढि 
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प्रणािी जडान गने सूविधा प्रदान गररएकोमा हािसम्म कररि २००० भन्दा िढी घरहरुमा ढि जडान 
भै ढि प्रणािी र फोहोर पानी प्रशोधन केन्र ब्र्िक्षस्थत रुपमा संचािन भै रहेको  

 पररर्ोजनाको ददगोपनाकािालग चालिएका पहिहरु: 

१. ढि प्रणालििे कभरेज गरेको िेत्रमा मालसक सलु्क र ढि जडानको  दररेटमा पररमाजयन भएको 
२. ढि प्रणालि नभएका स्थानहरुको De-sludging गने सम्िन्धी : 

➢ ढि प्रणािी मा जोडन नसवकने घरहरुको सेफटी टैंक सफा गनय सतसन मेलसन (ठ्ुरिो ९००० 
लि.) िाट प्रलत पटक रु ५०००।०० को दरिे   शूल्क लिईने छ । 

➢ ढि प्रणािी मा जोडन नसवकने घरहरुको सेफटी टैंक सफा गनय सतसन मेलसन (सानो ४००० 
लि.) िाट प्रलत पटक रु २५००।०० को दरिे   शूल्क लिईने छ ।  

➢ ढि प्रणािी मा जोडन नसवकने घरहरुको सेफटी टैंकसफा गनय नीक्षज िेत्रिे संकिन गरेको 
फोहोर अलनिार्य रुपमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्रमा विसजयन गनूय पनेछ र सोेे िापत िाट 
प्रलत पटक रु ५००।०० को दरिे  शूल्क लिईने छ । 

३. हाउस कनेतसन जडानकािालग प्रोत्साहनः 
➢ कक्षम्तमा १५/१५ ददन पनु माईवकङ्ग गररएको । 

➢ ढि जडान शलु्क िापतको रकम रु३०००।०० छुट गररएको । 

➢ िडा सलमलतहरुिाट कर लिदा अलनिार्य रुपमा आलथयक िषय २०७७/२०७८ िाट ढि सेिा 
शूल्क लिने गररएको । 

➢ ढि जडान कार्यका िालग सहजकताय पररचािन (मवहिा स्िास््र् स्िरं् सेविकाहरुिाई) गररएको 
। 

➢ ढि प्रणालिमा पने िडाका जनप्रलतलनलधज्रू्हरुिाई आधा ददिलसर् ढि जडानका विषर्मा 
कार्यशािा गोवष्ठ गररएको । 

➢ ढि प्रणालिमा पने िडाका सक्षचि, समदुार् पररचालिकाहरु र मवहिा स्िास््र् स्िरं्सेविकाहरुिाई 
आधा ददिलसर् ढि जडान तथा शलु्क संकिनका विषर्मा कार्यशािा गोवष्ठ गररएको । 

➢ ढि प्रणािी भएको तर प्राविलधक रुपमा घरमा ढि जडान गनय नसवकएका ग्राहकहरुको 
शौचािर्बाट समते फोहरपानी तानेर फोहरपानी प्रशोधन केन्रमा विशजयन गने व्र्िस्था 
लमिाएकािे आ.ि. २०७७/२०७८ बाट ढि प्रणािी भएका सिैको स्िीकृत ढि शलु्क 
अलनिाई रुपमा अन्र् कर संग जोडेर लिने व्र्िस्था लमिाईएको । 

४. पररर्ोजना संचािन तथा दीघयकालिन व्र्िस्थापन गनय आि्र्क कमयचारी, सडक सफाईकमी, सडक 
सनु्दररकरणका िालग: नि लनलमयत सडक तथा फुटपाथ सफा राख्न,बोट विरुिाको संरिण गनय तपक्षशि 
बमोक्षजम Length Worker महानगरपालिकािे पररचािन गराउनपुने । 

क्र.सं. िडा नं. आि्र्क Length Worker (जनशक्षक्त) 
१ १, २ र ३ २ जना 
२ ४ र ५ १ जना 
३ ६ १ जना 
४ ७, ८ र ९ ३ जना 
५ १०  २जना 



~30~ 
 

क्र.सं. िडा नं. आि्र्क Length Worker (जनशक्षक्त) 
६ ११ र १२ १ जना 
७ १५ र १७  १ जना 
  कुि ११ जना 

५. कमयचारी ब्र्िस्थापन 

समग्र पररर्ोजनाको व्र्िस्थापन/संचािनका िालग आि्र्क कमयचारी व्र्िस्थापन । 

क. पररर्ोजना कार्ायन्िर्न ईकाई ।   
क १, पररर्ोजना व्र्िस्थापक १ जना कार्यरत रहेको 
क २, पररर्ोजना उप व्र्िस्थापक १ जना कार्यरत रहेको 
क ३, लसलभि, र ईिेक्षतट्रकि ईक्षन्जलनर्र  २ जना कार्यरत रहेको 
क ४, िेखा अलधकृत  १ जना कार्यरत रहेको 
क ५, सामाक्षजक विकास अलधकृत १ जना कार्यरत रहेको 
क ६, प्रशासन सहार्क १ जना कार्यरत रहेको 
क ७, कार्ायिर् सहर्ोगी २ जना कार्यरत रहेको 

 

ख) ढि प्रणािी तथा फोहरपानी प्रसोधन केन्र 

१. ब्र्िस्थापन ईक्षन्जलनर्र १ जना (न.पामा कार्यरत जनशक्तीिाई थप क्षजम्मेिारी ददईएको) 

२. ईन्भारोमेण्ट ईक्षन्जलनर्र १ जना (न.पामा कार्यरत जनशक्तीिाई थप क्षजम्मेिारी ददईएको) 

३. माईक्रो िार्ोजोक्षजष्ट (अलधकृत) १ जना (नर्ां लनर्कु्षक्त) 
४. प्रशासन सहार्क १ जना (न.पामा कार्यरत जनशक्तीिाई थप क्षजम्मेिारी ददईएको) 

५. ईिेक्षतट्रलसर्न २ जना (कार्यरत कमयचारीिाट व्र्िस्थापन गररएको) 
६. सम्पििे जेनेटर अपरेटर १ जना (नर्ा लनर्कु्ती गररएको) 
७. जलेसलभ अपरेटर १ जना(नर्ा लनर्कु्ती गररएको) 
८ जेवटंग अपरेटर १ जना(नर्ा लनर्कु्ती गररएको) 
९. सतसन अपरेटर १ जना (नर्ा लनर्कु्ती गररएको) 
१०. टेम्पो ड्राईभर  १ जना (नर्ा लनर्कु्ती गररएको) 
११. ट्रक/वट्रपर/के्रन अपरेटर  २ जना (नर्ा लनर्कु्ती गररएको) 

१२. ट्रातटर ड्राईभर  १ जना  (नर्ा लनर्कु्ती गररएको) 
१३. मेकालनक १ जना (नर्ा लनर्कु्ती गररएको) 
१४. लमक्षि िेिर ईन्चाजय  १ जना (नर्ा लनर्कु्ती गररएको) 

१५. सरुिा गाडय २ जना (नर्ा लनर्कु्ती गररएको) 
१६. दैलनक ज्र्ािादारी मजदरु ७ जना (पररचािन गररएको) 

 

ग) ढि प्रणािी जडान: 

आिस्र्क सहक्षजकरण गररएको 
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४.५ फोहोर पानी प्रसोधन केन्र (WWTP) तथा ढि प्रणािी  
STIUEIP/RUDP पररर्ोजनाहरु माफय त फोहोर पानी प्रशोधन केन्र लनमायणको िालग जग्गा खररदमा 
रु.९,११,५३,०००।०० र लनमायण कार्यमा जम्मा रु.६,५९,३७,०७,८३४।२६ खचय भइ तपक्षशि अनूसारका 
पिुायधार लनमायण कार्य सम्पन्न भएको । 

लस.नं. पिुायधार विकास िते्रफि इकाई 

१. फोहोरपानी प्रशोधन केन्र लनमायण (WWTP) 

जग्गा खररद 
१३.१०.०० विगाहा 

२. एस्पाल्ट वपच सडक लनमायण ८२.३२ वक.लम. 
३. ग्राभेि सडक CDP माफय त ९.५ वक.लम. 
४. ठूिा नािा (Strom Water Drainage) ३७.२६५ वक.लम. 
५. सडक छेउका नािा  ८०.५५ वक.लम. 
६. फुटपाथ २६ वक.लम. 
७. ढि प्रणािी जडान ६१.८२ वक.लम. 
८. मेनहोि ढि प्रणािीको २०४२ िटा 
९. लसिर इनिेट ढि प्रणािीको २४८६ िटा 
१०. हाउस कनेतसन चेम्िर ४७५० िटा 
११. नर्ा खानेपानी पाइप िाइन जडान २३.५७५ वक.लम. 
१२. साियजलनक शौचािर् CDP माफय त ६ िटा 
१३ पाररिाररक शौचािर् CDP माफय त ५२४ िटा 

लनमायण सम्पन्न भएका उपरोक्त पिुायधारहरु मध्र्े महत्िपणुय र महत्िकांक्षि र्ोजनाको रुपमा रहेको नगरको ढि 
प्रणािी (Sewer System) संचािन व्र्िस्थापन गनय  विराटनगर महानगरपालिका िडा नं. १४ क्षस्थत जतिुाको 
पिुी िेत्रमा रहेको लसंलगर्ाही नदद पक्षिम वकनारामा ढि प्रणिीको अक्षन्तम लनकासा हनुे स्थान (Outlet) रहेको 
ठाउमा सम्पणुय पिुायधारहरु समेतको फोहोर पानी प्रशोधन केन्र (Waste Water Treatment Plant) लनमायण भइ 
लमलत २०७७ साि साउन मवहना देक्षख नगरपालिका आफैिे संचािन गरर सेिा विस्तारको कार्यिाइ समेत 
लनरन्तरता ददइरहेको छ । 

३.विराटनगर महानगरपालिका ढि प्रणािी संचािन इकाईको मूख्र् संरचनाहरुको ितयमान अिस्था   (Summary 

of present Status of all major Components of the Unit) 

 

३.१.१ पिुायधार हरु - विराटनगर महानगरपालिका फोहोर पानी प्रशोधन केन्र तथा ढि प्रणािी अन्तरगत 
रहेका मखु्र् संरचनाहरु (Components of the Plant) 
लस.नं. मूख्र् संरचना अन्तरगत संरचना/वििरण िते्रफि/पररमाण 

१. फोहोरपानी प्रशोधन केन्र 
WWTP (बछृारोपण 
समेतको घेरािारा भएको) 

सूरिाकलमय बस्ने भिन–१ 

सम्पबेि–१ 

जेनेरेटर घर–१ 

पोखरी (Oxidization Ponds)-६ 

Sludge Dying Bed –१ 

प्रसाशनीक भिन–१ 

१३–१०–०० विगाहा 
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लस.नं. मूख्र् संरचना अन्तरगत संरचना/वििरण िते्रफि/पररमाण 

तर्ाक्षन्टन घर–१ 

ग्र्ारेज–१ 

सिारी पावकय गं ओपन सेड–२ 
२. लसिर िाइन Sewer 

Line 
HDPE/RCC ६१.८२ वक.लम. 

३. मेनहोि ढि प्रणािीको  २०४२ िटा 
४. लसिर इनिेट ढि 

प्रणािीको 
 २४८६ िटा 

५. हाउस कनेतसन चेम्बर  ४७५० िटा 
६. ढि प्रणािी संग 

नगरिालसिाइ सेिा 
Household 
Connection 

 २००० 
घर/होटि/बैक/कार्ायिर्/साियजलनक 
भिनहरु 

 

३.१.२ सिारी साधन तथा उपकरणहरु - विराटनगर महानगरपालिका फोहोर पानी प्रशोधन केन्र तथा ढि 
प्रणािी अन्तरगत रहेका मखु्र् सिारी साधन तथा उपकरणहरु  

लस.नं वििरण इकाई कैवफर्त 

१. टाटा सूमो क्षजप १ प्र.१-०२-००१झ०७८० 

२. सतसन टेंक्कर सानो (४००० लि.) १ प्र.१-०२-००१ग १७२ 

३. सतसन टेंक्कर ठूिो (९००० लि.) १ प्र.१-०२-००१ग १८० 

४. जेवटङ टेंकर सानो (६००० लि.) १ प्र.१-०२-००१ग १७५ 

५. जेवटङ टेंकर ठूिो (१२००० लि.) १ प्र.१-०२-००१ग १७६ 

६. टाटा र्लुनके्रन १ प्र.१-०२-००१ग १७४ 

७. जेलसलभ १ प्र.१-०२-००१ग १७३ 

८. वटपर १ प्र.१-०२-००१ग १७७ 

९. ट्रार्ातटर २ प्र.१-०२-००१द ११८ र ११९ 

१०. अटो ररतसा १  

११. लडच क्षतिलनङ मलसन १  

१२. मोिाइि टिाइिेट १  

१३. ब्रमुर १ ना. १ ग ८१५ 

१४. मोटर साईकि १०  

१५. वपकअप स्कवपयर्ो १ प्र.१-०२-००१झ०७९८ 

 

३.२ सरसफाइ, स्िास््र् सूरिा र िातािरणीर् पि  

सरसफाइ, स्िास््र् सूरिा र िातािरणीर् सूधार सम्बन्धी मखु्र् कार्यहरु 

लस.नं. कामको वििरण पररमाण/िमता स्थान 

१. बिृारोपण  ३०००  प्रशोधन केन्र पररसर 
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लस.नं. कामको वििरण पररमाण/िमता स्थान 

२. नसयरी केन्रको स्थापना (बन कार्ायिर्को समन्िर्मा) १ -१०००० 
विरुिा) 

प्रशोधन केन्र पररसर 

३. फोहोर व्र्िस्थापनमा कार्यरत कमयचारीहरुको िालग 
स्नानगहृ र शौचािर् लनमायण  

२ िटा प्रशोधन केन्र पररसर 

४. औजार र उपकरण गोदाम (Equipment Store Yard) १ िटा प्रशोधन केन्र पररसर 

५. व्र्क्षक्तगत सूरिाका औजारतथा सामाग्रीहरु (Safety 

Measures)- 

ज्र्ाकेट,मास्क,सािून,िूट,ग्िोभ्स,्हेिमेट,सूरिा चस्मा, 
फष्टएड सामान आदद 

प्रर्ाि कार्ायिर् 

 

३.३ विक्षत्तर् अिस्था  
ई.सं. २०११ मा  Comprehensive Financial Management Improvement Plan (CFMIP) तर्ार भई 
विराटनगर महानगरपालिकाको विक्षत्तर् व्र्िस्थापन सूधारको िालग लबलभन्न ९ (Nine Areas for Improvement 

in Municipality’s Financial Management System) पवहचान गरर सूधारको िालग समेत लसफाररस गरेको र 
महानगरपालिकािे पलन लसफररस अनूसार तपक्षशिका ९ िेत्र अन्तरगत ६५ िटा कृर्ाकिापहरु मध्र्े ३८ 
कृर्ाकिाप हरु पणुय रुपमा र १३ कृर्ाकिापहरु आंक्षशक रुपमा सम्पन्न गरर विक्षत्तर् व्र्िस्थापन सूधारको 
िेत्रमा सन्तोषजनक सूधार गरेको छ । 

Improvement Areas No of Identified 

Activities 

Com

plete

d 

Partially 

Completed 

Not Done 

Accounting System 10 10 0 0 

Accrual Ac. System 9 0 0 9 

Budgeting 8 5 3 0 

Revenue Collection 16 6 7 3 

Internal Audit 7 5 2 0 

External Audit 7 7 0 0 

Inventory & Procurement 6 3 1 2 

PPP 1 1 0 0 

Staff Training 1 1 0 0 

Total 65 38 13 14 

Percentage  58% 20% 22% 

 

र्सरी ७८ प्रलतशत कृर्ाकिाप माफय त केवह कामहरु भएर विराटनगर महानगरपालिकाको आलथयक सचुाड्ढहरु 
सूधारोन्मूख भएता पलन महानगरिे हािको बदलिदो पररक्षस्थलतमा विक्षत्तर् व्र्िस्थापनमा देक्षखएका नर्ा चनूौलतहरुको 
सामना गनय र्स िेत्रमा बाकी रहेको २२ प्रलतशत कृर्ाकिापहरु समेत अझ बवढ काम गनूय पने अिस्था रहेको 
छ ।   

विराटनगर महानगरपालिकािे आ.ि. २०७७/०७८ श्रािण देक्षख CFMIP को विक्षत्तर् मलु्र्ाड्ढनको सूझाि अनूसार 
सम्पलत कर सग जोडेर लिइरहेको ढि जडान तथा सेिा शूल्क िाइ आ.ि. २०७८/०७९ मा समेत भिनको 
िलगयकरण अनूसार आलथयक ऐनको अनूसकु्षच १० माफय त लनददयष्ट गरेका दररेटहरु िागू गदै लनरन्तरता ददएको छ 
।  



~34~ 
 

३.३.२ आ.ि. २०७७।०७८ र २०७८।०७९ को २०७९ साि बैशाख मसान्त सम्मको ढि सेिा शूल्क 
िाट भएको अनूमालनत तथा र्थातय आम्दानी र फोहोरपानी प्रशोधन केन्र संचािनको खचयः 
 

आम्दानी खचय 
२०७७।०
७८ को 
अनूमान 

२०७७।
०७८ को 
र्थातय 

२०७८।०
७९ को 
अनूमान 

२०७८।
०७९ को 
र्थातय 

२०७७।०
७८ को 
अनूमान 

२०७७।
०७८ को 
र्थातय 

२०७८।०
७९ को 
अनूमान 

२०७८।
०७९ को 
र्थातय 

२२५९५०
००।०० 

११२५४
००० 

२०६५५०
००।०० 

११६११
४७८ 

१९०३६०
००।०० 

१२७११
८९८ 

२०६५५०
००।०० 

१८४२६
४०८ 

 
३.५.१ नगरको ठोस फोहोरमैिा व्र्िस्थापन संगको समन्िर् (Coordination with Municipality's Solid 

Waste Management) 

विराटनगर महानगरपालिकाको ठोस फोहोरमैिा उत्सजयनको कूरा गदाय नगरिेत्रमा मूख्र्त व्र्ापार व्र्िसार्, 

उधोग तथा किकारखाना, अस्पताि र घरपररिार िाट लनक्षस्कने जैलबक (Compostable),, अजैलबक (No 

compostable) र जोक्षखम फोहोर (Hazardous) समेत ३ प्रकारका फोहोरहरु उत्सजयन हून ेगरेको जसमध्र् े
व्र्ापार व्र्िसार्िाट १०५ मे.टन, र घरार्सी फोहोर ५० टन समेत मालसक जम्मा कररि १५५ मे.टन (एवककृत 
नगर प्रोफाइि विराटनगर, २०६४, उधोग र अस्पतािजन्र् फोहोरको आकडा बाहेक ) फोहोरको उत्पादन भएको 
देक्षखन्छ । िलगयकरणको रुपमा राख्दा व्र्ापार व्र्िसार्िाट लनस्कने फोहोरको ४१.९०% (४४ म.ेटन.) जैलबक 
र िाकी ५८.१०% (६१ म.ेटन) अजैलबक फोहोर रहेको र धरार्सी फोहोरको ठूिो मात्रा कररि ८०% भन्दा 
ज्र्ादा जैलबक फोहोर रहेको छ । र्सरी लनक्षस्कएको फोहोरमैिाको विसजयन/व्र्िस्थापन िाइ हेने हो भने व्र्ापार 
व्र्िसार्िाट लनस्कने फोहोरको ३७% (३८.८५ म.ेटन.) फोहोर त्र्सै सडक नािामा फर्ावकन ेर िाकी ६३% 
फोहोर संकिनकताय (न.पा.को ठेकेदार) र स्िमं व्र्ापार व्र्िसार्ी माफय त फोहोरको अक्षन्तम व्र्िस्थापन गरेको 
देक्षखन्छ । त्र्स्तै घरार्लस फोहोरको भने कररि ४१.४% फोहोर सडक, नािा, खोल्सा, र फोहोर थूपाररएको 
ठाउमा जथाभािी रुपमा पm्र्ालिने गरेको एवककृत नगर प्रोफाइि विराटनगर, २०६४ को सिैिणिे देखाएको 
छ । िातािरणीर् र मानि समतेको स्िास््र्को वहसाििे अलतनै संिदेनक्षशि रहेको जोक्षखम फोहोरमैिा को 
अक्षन्तम बैज्ञानीक विसजयन र व्र्िस्थापनको सम्बन्धमा नगरपालिकाको कूनै ठोस लनलत तथा कार्यक्रम नभएको 
पररप्रिेमा अस्पताि तथा किकारखानाहरुिे आ-आफ्नो तबरिाट फोहोर न्र्लुनकरणको िेत्रमा केवह पहिकदमी 
भएता पलन प्रर्ाि भएको देक्षखन्दैन । 

र्सरी उत्सक्षजयत फोहोरको ठूिो मात्रािाइ जथाभावि फ्र्ातदा शहरको एवककृत फोहोरमैिा व्र्िस्थापनको िालग 
लनमायण भएका पिुायधारहरु- सडक पेटी, नािा, सतह ढि, हाउस कनेतसन चेम्बर, लसिरिाइनको म्र्ानहोि हूदै 
अन्तत्िगत्िा फोहोरपानी प्रशोधन केन्र सम्म आइ फोहोर व्र्िस्थापन कार्यमा बाधा उत्पन्न भएकोिे फोहोर 
उत्पादनको चरण िाटन ैबैज्ञानीक फोहोर व्र्िस्थापनको िालग सबै पिसग समन्िर् गरर ठोस लनलत लनमायण गनूय 
पने आि्र्कता टट्कारो रुपमा देक्षखएको छ । 

३.६ गूनासो ब्र्िस्थापन  

गूनासो ब्र्िस्थापन तफय  आ.ि.२०७८।०७९ मा नगरिासीिाट प्राि २३४ गूनासाहरुको संिोधन गररएको छ 
। ढि प्रणािीमा रहेका तर प्राविलधक रुपमा ढि प्रणािीमा जोलडन नसकेका २०५ घरधूरीको ढि संकिन 
गररएकोछ भने ढि प्रणािी नपूगेका िेत्रहरुको २ घरधूरीको ढि संकिन गररएको छ ।  
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४.प्रमूख समस्र्ा/लनष्कषय तथा सूधारका र्ोजनाहरु (Key Issues and Improvement Plan)   

िते्र (Sector) समस्र्ा (Key Issues) सूधारको र्ोजना (Improvement Plan) 

(क)पिुायधार एिं 
क्षजक्षन्स सम्पती । 

१.प्िान्ट संरिणको िालग 
सूरिा व्र्िस्था वफतिो 
रहेको । 

 

२.प्िान्टिाइ लसंलगर्ाही 
नदीिाट बाढीको खतरा । 

३.सिारी साधन तथा 
उपकरणहरुको सूरिा र 
संरिण वफतिो रहेको । 

४.सम्पिेि संचािनमा लबधूत 
प्रशारण अिरोध । 

५. लनमायण सम्पन्न भएका 
सडक, ढि, नािा समते 
पिुायधारहरुको ममयत सम्भार  

१. प्िान्ट पररसर  घेरािारमा काडेतार जडान गनूय पने ।  

१.१कक्षम्तमा ३ जना सूरिाकमीको व्र्िस्था  गनूयपने र 
हाि भएका सूरिाकमी समते थप ३ जना सूरिाकलमयको 
लनर्कु्षक्त गने । 

१.२ प्िान्ट पररसरमा थप लसलसवटलभ तर्ामेरा जडान गने 
। 

२.नदद लनर्न्त्रणको उपार् अििम्बन गने 
(Fencing/Retaining/Plantation etc.) 

३.लनमायणालधन ग्र्ारेज तथा सिारी साधन पावकय ङ स्थि 
लनमायण सम्पन्न गने । 

४.तर्ापालसवट बैक जडान गने । 

५.लनर्लमत ममयत सम्भारको िालग अनूगमन, समस्र्ा 
पवहचान र बजेट तजूयमा गरर लनर्मानूसार ममयत सम्भारको 
कार्य गने । 

(ख)स्िास््र् 
सरसफाई र 
िातािरणीर् 
सूरिा 
(Occupational 
Health Safety, 
Social and 
Environmental 
Safeguards) 

१.सफाइमा कार्यरत 
कमयचारीको  व्र्िसार्ीक 
पेशागत सूरिा । 

२.सफाइ कमयचारी हरुिाइ 
Health, Hygiene & 

Safety सम्बक्षन्ध तािीम 
तथा सचेतनाको कलम । 

३.गूनासो ब्र्िस्थापन 
(Grievance Redress 
Mechanism)  

४. ममयत गनूयपने भक्षत्कएका 
संरचना िाट हूने जोक्षखम 
ढत्चबााषअ् तबातथण् । 

५. जथाभािी खूल्िा ठाउमा 
फोहोर लबसजयन गदाय 
सडक,सडकपेटीको छेउमा 
रहेको नािा, बषायको पालन 
बग्ने ठूिा नािाहरु, लसिर 
इनिेटहरु जस्ता ठाउहरुमा 
देक्षखएका फोहोरको थूप्रोहरु 
र त्र्सको पररणाम स्िरुप 
उत्पन्न भएका समस्र्ाहरु 
जस्तै शहरको दूगयन्ध, 

१. Professional Safety Measures को प्रर्ोगिाइ 
महत्ि ददन प्रर्ाि मात्रामा सूरिा समाग्रीहरुको खररद गने 
। 

१.१ चेकलिष्ट समतेको Safeguards Monitoring 

Guidelines(SMG) प्िान्ट संचािन व्र्िस्थापन लनदेक्षशका 
माफय त िागू गने । 

२.सम्बक्षन्धत सचेतना तालिम कार्यक्रमको आर्ोजना गने 
। 

३. Grievance Redress Desk (GRD) को स्थार्ी 
व्र्िस्था गने ।  

४. Traffic Signboards, Safety boards आदद राखी 
सचेत गनूय पदयछ । 

५.घरार्सी, औधोलगक तथा अस्पतािजन्र् फोहोरको 
विसजयनको िालग सबै पिहरुसग समन्िर् गरेर एवककृत 
फोहोर मैिा व्र्िस्थापनको िालग कार्यगत एकता गने, संध 
संस्था तथा समूदार् स्तरमा समेत फोहोर मैिा व्र्िस्थापन 
सम्िक्षन्ध तालिम कार्यक्रमहरुको आर्ोजना गने गराउने 
साथै  एतसरे,केलमकल्स,तथा लग्रनहाउस ग्र्ास आददको  
न्र्लुनकरणका उपार् अििम्बन गने र गनय िगाउने । 

Trainings; 

• On Household Level SWM . 

• On Mitigation of Greenhouse Gases, etc. 
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िते्र (Sector) समस्र्ा (Key Issues) सूधारको र्ोजना (Improvement Plan) 

महामारी, खतरनाक 
केलमकि तथा  लग्रनहाउस 
ग्र्ासको उत्सजयन । 

६. साियजलनक तथा घूक्षम्त 
शौचािर्हरुको वफतिो 
संचािन व्र्िस्थापन । 

५.१ जथाभािी फोहोरमैिा फ्र्ातने कार्यिाइ लनर्न्त्रण गनय 
सूपरलभजन कार्यको िालग प्रत्र्ेक िडाहरुमा सूपरभाइजर र 
Length Workers राख्न े। 

६.Public Private Partnership (PPP) अिधारणािाइ 
प्रोत्साहन गदै शाियजलनक शौचािर्हरुको संचािन 
व्र्िस्थापनमा प्राइभेट सेतटर पररचािन गनूय पदयछ ।  

(ग)सेिा लबस्तार
  

१.ढि प्रणािी संजाि लभत्र 
रहेका घरहरु समेत सेिा 
बाट बक्षन्चत भएको । 

२. ढि प्रणािी सेिाप्रलत 
नगरिालसहरु लनरुत्साहीत 
देक्षखनू । 

३. ढि प्रणािीको ददगोपन 
। 

४. ढि सेिा विस्तार 

 

१. बनेका भौलतक पिुायधारहरुमा िती नपूग्ने गरर हाउस 
कनेतसन गरर सेिा लबस्तार गने तथा प्राविलधक रुपमा ढि 
प्रणािीमा जोलडन  नसतने भएमा सतसन मेलसनिाट ढि 
सफागने र ढि प्रणािी नपूगेका िेत्रहरुमा समेत तोवकएको 
सेिा शूल्क लिई हज सफागने  कार्यिाइ लनरन्तरता ददन े 
। 

२ ढि प्रणािीिाट नगरिालसको स्िास््र्मा पूग्ने फाइदा 
सगैं र्सको पररणाम स्िरुप नगरिालस तथा नेपाि सरकार 
समेतको  स्िास््र् िेत्रमाहूने  खचयको कटौती जस्तो  
आि्र्कता तथा औक्षचत्र्को   विषर्मा नगरिालसिाइ 
जागरुक बनाउन सचेतना कार्यक्रमहरुको -सेलमनार, गोष्ठी, 
रेलडर्ोएफएम तथा टलिलभजन) आर्ोजना गरी ढि जढान 
लबस्तार गने कार्यिाइ समेत उत्सावहत गने । 

३. GIS based House Numbering System विकास गरर 
र्सिाइ न.पा. को घरजग्गाकर तथा अन्र् राजस्िको 
Database सग जोड्नू पदयछ ।   

(घ)मानि 
संसाधन 
(Human 
Resources) 

१. आि्र्कता अनूरुप 
प्रर्ाि जनशक्तीको अभाि । 

२. जनशक्ती प्रक्षशिण 
(Staff Training) 

१. उत्तरदाईत्ि समते अलधकार सम्पन्न कमयचारीहरुको 
पररचािन गने  

२.कार्यरत कमयचारीहरुिाइ आिस्र्क प्रक्षशिण 
कार्यक्रमहरु द्वारा प्रक्षशक्षित गने  

 

४.१ ितयमान ढि सेिा शूल्कका दरहरुिे समग्र ढि प्रणािीको संचािन खचय धान्न सतने अिस्था नदेक्षखएको 
हंूदा ढि प्रणािी कभरेज एररर्ाको विस्तार गनूयपने,  एिं ढि प्रणािी नपूगेका िेत्रहरुिाई समेत र्स केन्रिाट 
ढि संकिन गनय सवकने विषर्मा नगरिासीहरुिाई पर्ायि जानकारी नहंूदा नगरिासीहरुिे िवढ शूल्क लतरी नीक्षज 
िेत्रिाट ढि सफा गराईरहेको एिं नीक्षज िेत्रिे उक्त ढिको िैज्ञालनक ब्र्िस्थापन नगरी जथाभािी खूल्िा 
िेत्रहरु एिं नददनािामा फािी िातािरण प्रदूषण गरररहेको हंूदा आलथयक ऐन २०७९ को ब्र्िस्था िमोक्षजम 
नीक्षज िेत्रिे संकिन गरेको ढििाई अलनिार्य रुपमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्रमा विसजयन गनूय पने ब्र्िस्थािाई 
कडाईका साथ िागू गनूयपने एिं सहज रुपमा कम शूल्कमा मा नगरिासीहरुको ढि संकिन गने गराउन े
ब्र्िस्था गरेमा समग्र ढि सेिा शूल्कको दार्रा विस्तार भई ढि प्रणािी संचािन खचयको ब्र्िस्थापन समेत हून े
देक्षखन्छ । 
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५. शैक्षिक प्रशासन 
५.१ क्षशिा 
विराटनगर महानगरपालिका एक शैक्षिक हिको रुपमा विकास भइरहेको छ।उच्चक्षशिा तफय  लत्रभिुन विश्वविद्यािर् 
र पूिायञ्चि विश्वविद्यािर्का आलगंक र सम्िन्धन प्राि शैक्षिक संस्थाहरुका साथै प्राविलधकक क्षशिा तथा व्र्िसावर्क 
तालिम पररषदबाट सम्िन्धन प्राि प्राविलधकधारका क्षशिण संस्थाहरु विराटनगरमा रहेका छन ्। 

१.कानूनी व्र्िस्था: स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११ ‘ज’ िे स्थानीर् तहिाइय क्षशिा सम्बन्धी 
२३ िटा काम गने गरी अलधकार हस्तान्तरण गरेको छ ।विद्याि क्षशिाको ब्र्िस्थापनको क्षजम्मिेारी काननुिे 
स्थानीर्तहिाइ ददएको हदुा सो को कार्यन्िर्नका िालग  विराटनगर महानगरपालिकािे वि.सं.  २०७४ मा 
विराटनगर महानगरपालिकामा विद्र्ािर् क्षशिा संचािन ‚व्र्िस्थापन तथा लनर्मन कार्यविलध २०७४ जारी गरी 
कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाएको र २०७६ मा महानगरपालिका क्षशिा ऐन २०७६  बनाइय कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाएको  छ । 
संघीर् कार्ायन्निर् भएता पलन हाि सम्म क्षशिा सम्बन्धी संघीर् ऐन कानून नबनेका कारणिे स्थानीर् तहिाइय 
प्राि क्षशिा सम्बन्धी अलधकार कार्ायन्िर्नमा भने समस्र्ा  रहेको छ । र्स महानगर पािीकामाऐन लनर्मको 
कार्यन्िर्न गरी क्षशिाका गलतविलध सन्चािन र व्र्िस्थापनका िालग लनम्नानसुारका सलमलतहरु रहेकाछन ्। 

1. नगर क्षशिा सलमलत  

2. समािशेी क्षशिा तथा स्रोत किा अनगुमन सलमलत 

3. ददिा खाजा व्र्िस्थापन तथा अनगुमन सलमलत 

4. छात्रा सेनीटरी प्र्ाड व्र्िस्थापन तथा अनगुमन  

5. सस्थागत विद्यािर् छात्रिृत्ती व्र्िस्थापन सलमलत 

6. सस्थागत विद्यािर् शलु्क लनधायरण लसफाररस सलमलत 

7. िहपु्राविलधक क्षशिािर् सञ्चािन सलमलत 

8. िडा क्षशिा सलमलत 

9. विद्यािर् व्र्िस्थापन सलमलत 
२.विद्यािर् संख्र्ा:  IEMIS ररपोटय २०७८ अनसुार र्स विराटनगर महानगरपालिकामा देहार् बमोक्षजमका 
विद्यािर्हरु रहेका छन ्। 

क्र.स. विद्यािर्को वििरण जम्मा विद्यािर् संख्र्ा 
१ सामदुावर्क विद्यािर् ५६ 

२ धालमयक विद्यािर् २० 
३ संस्थागत विद्यािर् ९९ 

३.क्षशिक संख्र्ा:  
तह स्िीकृ

त 
दरब
न्दी 

राहत 
दरब
न्दी 

प्राविलधक 
धार तफय  
किा ११ 
र १२ 
विज्ञान 
क्षशिक 

किा ११-
१२ 
प्रक्षशिक/स
हार्क 
प्रक्षशिक 

संघी
र् 
अनु
दान 

विशेष 
क्षशिा 
पररष
द 

महानगर
पालिका 
आन्तररक 
श्रोत 

साविक 
उ.मा.वि.

क्षशिक 

कुि 
जम्मा 

माध्र्लमक ८६ ८ ८ १६ ५ २ ६ १४ १४५ 
आधारभतू-

लन.मा.वि.) 

१०४ ६ - - १० १ १ - १२२ 
प्राथलमक ३२३ ७० - - - - - - ३९३ 
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तह स्िीकृ
त 
दरब
न्दी 

राहत 
दरब
न्दी 

प्राविलधक 
धार तफय  
किा ११ 
र १२ 
विज्ञान 
क्षशिक 

किा ११-
१२ 
प्रक्षशिक/स
हार्क 
प्रक्षशिक 

संघी
र् 
अनु
दान 

विशेष 
क्षशिा 
पररष
द 

महानगर
पालिका 
आन्तररक 
श्रोत 

साविक 
उ.मा.वि.

क्षशिक 

कुि 
जम्मा 

जम्मा ५१३ ८४ ८ १६ १५ ३ ७ १४ ६६० 
 

४.विद्यािर् कमयचारी तथा बािविकास सहजकताय संख्र्ा:  
वििरण संख्र्ा 
बािविकास सहजकताय १५० 

विदरर्ािर् सहार्क कमयचारी -िेखा सम्बन्धी काम गने) २१ 

विद्यािर् सहर्ोगी कमयचारी ५६ 

जम्मा २२७ 
 

५. वि् िविद्यािर् तथा तर्ाम्पस 

क्षशिािाई प्रलतसपधी ,प्रविलधमैत्री,रोजगारमिुक र उत्पादनमखुी बनाई देशको आि्र्कता अनरुुपको मानि 
संशाधन विकास गने उद्दे् र् विराटनगर महानगरपालिका िेत्रलभत्र लत्रभिुन विश्वविद्यािर् अन्तगयतको 
आंलगक/सम्बन्धन प्राि तर्ाम्पस,पूिायञ्चि विश्वविद्यािर् अन्तगयतका आवङ्गक/सम्बन्धन प्राि तर्ाम्पस,प्राविलधक 
तथा व्र्िसावर्क क्षशिा प्रदार्क तर्ाम्पसहरु संचािनमारहेका छन।्प्राविलधक तथा व्र्िसावर्क क्षशिामा 
प्रोत्साहनको नीलत बमोक्षजम दि इक्षन्जलनर्र उत्पादनका िालग समेत तर्ाम्पस स्थापना गररएको छ । विराटनगर 
महानगरपालिका नगरिेत्र लभत्र देहार्बमोक्षजम तर्ाम्पस रहेको छ। 

 

कं्र सं क्षशिण संस्थाको नाम  तर्ाम्पस संख्र्ा 
१ लत्रभिुन विश्वविद्यािर् १२ 

२ पूिायञ्चि विश्वविद्यािर् १५ 
 

६. सािरताको अिस्था :  रावष्टर् नीलत, शैक्षिक र्ोजनाकार्यक्रम र ददगो विकासका िक्ष्र् परुा गनय अपररहार्य 
भएकोिे ९५ % नागरीक सािार भएपलछ सािर क्षजल्िा घोषणा गने िक्ष्र् अनरुुप मोरङ क्षजल्िा सािर घोषणा 
भएको हदुा र्ो महानगरपालिकाका पलन सािर नगर घोषणामा परीसकेको छ ।िाह्यबाट बसाइसराइ गरी 
आउनेको संख्र्ा र्स पालिकामा धेरै नै भएको र रोजगारीको िालग आउने जनसंख्र्ा पलन रहेको हदुा सािर 
हनुबाुँकी रहेका नागररकहरु पलन अझै रहेका छन ्। पालिकास्तरीर् सािरता सिेिण नभएको हदुा ितयमान 
अिस्थामा नगरमा के कलत व्र्क्षत्तहरु सािर हनु बाुँकी छन ्र्वकन हनु सकेको छैन ।  

७. शैक्षिक सूचकको तिुनात्मक ितयमान अिस्था : क्षशिा तथा मानि श्रोत विकास केन्रको शैक्षिक सूचना 
राष्टईर् पणािी Flash repot २०७८ अनसुार र्स विराटनगर महानगरपालिकाका शैक्षिक सूचकहरुको अिस्था   
लनम्नानसुार रहेको छ । 
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क्र.स. शैक्षिक सूचकहरु राविर्  प्रदेशनं. १ 
विराटनगर 
महानगरपालिका कैवफर्त 

१ प्रारक्षम्भक बािविकासको सहजै देक्षखन ेभनायदर -GER) ९१.९१ ८८ ८६.९२  

२ प्रारक्षम्भक बािविकासको खदु देक्षखने भनायदर (NER) ६९.८८ ६७.१९ ७६.०१  

३ किा (१-५) को कुि भनायदर (GER) १२१.७९ ११८.७९ ११८.३१  

४ किा (१-५) कोखदु भनायदर (NER) ९६.९० ९६.९० ९६.८३  

५ किा (६-८) को कुि भनायदर (GER) १११.४८ १००.५९ १०२.९७  

६ किा (६-८) कोखदु भनायदर (NER) ९४.२० ८२.९५ ८३.४९  

७ आधारभतू तहको कुि भनायदर (GER) ११६.६३ १०९.६८ ११०.६४  

८ आधारभतू तहकोखदु भनायदर (NER) ९५.५५ ९०.७० ९०.१६  

८ किा (९-१०) को कुि भनायदर (GER) ९८.९० ९५.३२ १०४.३०  

१० किा (९-१०) कोखदु भनायदर (NER) ७६.०८ ८१.१३ ८१.२१  

११ किा (११-१२) को कुि भनायदर (GER) ६५.४३ ६६.७६ ३७.१६  

१२ किा (११-१२) कोखदु भनायदर (NER) ३५.८८ ३६.५७ ३४.६२  

१३ किा १ को सहजै देक्षखने भनायदर १२७.३४ १२६.२० १२०.९६  

१४ किा १ को खदु भनायदर ९६.३१ ९८.९५ ९९.१३  

 

८.शैक्षिक बजेट कार्ायन्िर्नको अिस्था : र्स विराटनगर महानगरपालिकाबाट लबलनर्ोक्षजत शैक्षिक बजेटको 
वििरण तपलसि बमोक्षजम रहेको छ । 

क्र.सं. आ.ब. विलनर्ोक्षजत बजेट 

आन्तररक श्रोत 

(िडाबाट 
विलनर्ोक्षजत बाहेक) 

 
खचय रकम 

संघीर् सशतय तफय  खचय रकम 

१ आ.ब.२०७४/०७५ १०१००००  -  
२ आ.ब.२०७५/०७६ ३२१४४०००  -  

३ आ.ब.२०७६/०७७ ७९०५२५००  ४०६११३०००  

४ आ.ब.२०७७/०७८ ९५८७५०००  ५१६११९०००  

५ आ.ब.२०७८/०७९ ९६८६९००० ३३३८५९४४ ५६४५३०००० ५००२२३००० 

 

९.साियजलनक विद्यािर्को विद्याथी वििरण: 

शैक्षिक सत्र विद्याथी संख्र्ा विद्याथी बढ्दै गएको  संख्र्ा   

२०७४ १९४४१  

२०७५ २१०८५ १६४४ 

२०७६ २२३०७ १२२२ 

२०७७ २४२४७ १९४० 

२०७८ २७१०५ २८५८ 

मालथको त्र्ाङ्क अनसुार विराटनगर महानगरपालिका अन्तगयतका साियजलनक विद्यािर्हरुमा प्रत्र्के शैक्षिक सत्रमा 
विद्याथी संख्र्ा बढेको देक्षखन्छ । 
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१०.साियजलनक विद्यािर्को भौलतक अिस्थाको वििरण: 

क) सामदुावर्क विद्यािर्को भौलतक अिस्था: 
 

विद्यािर् भिन 

फलनयचर 
संख्र्ा 

खानेपानी 
वफल्टर 
प्िान्ट 

छात्र 
शौचािर् 
संख्र्ा 

छात्रा 
शौचािर् 
संख्र्ा 

कम्प्र्टुर 
संख्र्ा 

पसु्तकािर् 
संख्र्ा पक्की ट्रस्ट किा कोठा संख्र्ा 

१०८ ११० ६६३ ६७५७ ३३ ८१ ७८ ४७६ १९ 

 

ख) विद्यािर्को भौलतक प्रगलत वििरण (आ.ब.२०७५/७६ देक्षख आ.ब.२०७९/७९ सम्मको) 
र्ोजनाको 
प्रकार 

 
आलथयक बषय 
२०७५/७६ 

आलथयक बषय 
२०७६/७७ 

आलथयक बषय 
२०७७/७८ 
 

आलथयक बषय 
२०७८/७९ 
 

आन्तररक 
अनदुान 

सशतय 
अनदुान 

आन्तररक 
अनदुान 

सशतय 
अनदुान 

आन्तररक 
अनदुान 

सशतय 
अनदुान 

आन्तररक 
अनदुान 

सशतय 
अनदुान 

चारकोठे 
भिन 

 
० 

० 
 

४ ० ३ ३ ० २ 

२ कोठे 
भिन  

० २ 
 

१ ० ० ८ ० १ 
Wash 

सवहतको 
शौचािर् 

० ३ १ ३ ० ४ ० ० 

शरु्द् 
खानेपानी 
व्र्िस्थापन 

० ० ६ ० ० ० ० ० 

पसु्तकािर् ० ४ ० ४ ० ४ ० ४ 
ICT ल्र्ाि ० ३ ० ३ ० ३ ० ३ 
विज्ञान 
प्रर्ोगशािा 

० ३ ० ३ ० ३ ० ३ 
 

११.विद्यािर् अनमुती तथा किा थपको वििरण (शैक्षिक सत्र २०७५ देक्षख २०७९ सम्म): 

विद्यािर्को 
वििरण 

शैक्षिक सत्र 
२०७५ 

शैक्षिक सत्र २०७६ शैक्षिक सत्र 
२०७७ 

शैक्षिक सत्र 
२०७८ 

शैक्षिक सत्र 
२०७९ 

सामदुावर्क 
विद्यािर् 

० १ िटा विद्यािर् 
(बािसधुार गहृ मा.वि.) 

स्थापना,किा थप 
भएका ५ िटा 

५ िटा 
विद्यािर्मा 
किा थप 

५ िटा 
विद्यािर्मा 
किा थप 

५ िटामा 
किा थप 

धालमयक 
विद्यािर् 

१ (किा ८ 
थप) 

० २ िटा 
विद्यािर्िाइय 
स्थापना 

१ िटा 
विद्यािर्मा 
किा थप 

२ िटामा 
किा थप 

संस्थागत 
विद्यािर् 

६ िटामा किा 
१अनमुती,९ 
िटामा किा थप  

११ िटा विद्यािर्मा 
किा थप अनमुती 

१६ िटा 
विद्यािर्मा 
किा थप 

९ िटा 
विद्यािर्मा 
किा थप 

१३ िटामा 
किा थप 

इलसडी/मन्टेश्वरी ५ िटा ० ० ५ िटािाइय 
अनमुती 

१ मा नर्ाुँ 
अनमुती 

जम्मा २१ १७ २३ २० २१ 
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१२.साियजलनक विद्यािर्मा ददिा खाजा व्र्िस्थापन: विराटनगर महानगरपालिकाका साियजलनक विद्यािर्हरुमा 
ददिा खाजा तपलसि बमोक्षजम व्र्िस्थापन गररएको छ । 

 

क्र.सं. आ.ब. खाजा खाने विद्याथी संख्र्ा 
आन्तररक श्रोत संघीर् सशतय  अनदुान 

१ आ.ब.२०७६/०७७ ११९० जना ० 

२ आ.ब.२०७७/०७८ ० ११७६७ 

३ आ.ब.२०७८/०७९ ० ११२८१ 

 

१३. शैक्षिक प्रशासन महाशाखाको दरबन्दी तथा पदपूतीको अिस्था: 
दरबन्दी संख्र्ा पदपूती भएको साि कैवफर्त 

उपसक्षचि दशौं तह १ २०७५ चैत्रबाट दरबन्दी 
अलधकृतस्तर 
सातौं/आठौं  

३ २०७६ बाट दरबन्दी 
अलधकृतस्तर छैठौं  ३ २०७८ बाट दरबन्दी 
प्राविलधक सहार्क ३ २०७७ मा १ जना,२०७८ मा १ जना ररक्त पद१,२ जना दरबन्दी पूती 

कार्ायिर् सहर्ोगी २   

सबइक्षन्जलनर्र  १   
क्षशिक (काज) २ १ जना २०७४ बाट,१ जना २०७९ 

बाट 
 

 

१४.महानगर बहपु्राविलधक क्षशिािर्को स्थापना: विराटनगर महानगरपालिका र CTEVT को साझेदारीमा महानगर 
बहपु्राविलधक क्षशिािर् लब.स.२०७७ मा स्थापना भइय ४ िटा विधा अन्तगयत किा सञ्चािन गदै आएको छ । 
आफ्नै भिनको अभािमा श्री जनता माध्र्लमक विद्यािर्मा Diploma in Architecture Engineering र Diploma 

in Civil Engineering को किा सञ्चािन हदैु आएको छ भने Diploma in Geomatic engineering श्री आदशय 
बालिका मा.वि. र Diploma in Electrical Engineering श्री महेन्र मा.वि.मा सञ्चािन हदैु आएको छ । महानगर 
बहपु्राविलधक क्षशिािर्मा हाि तपलसि बमोक्षजमका विद्याथी अद्यर्नरत रहेका छन ्। 

तपलसि 
क्र.स
. 

विद्यािर्को 
नाम 

सञ्चालित मोडि विषर् लसट 
संख्र्ा 

अध्र्र्नरत 
विद्याथी संख्र्ा 

 
कैवफर्त आंलगक लनजी साझेदा

री 
३ महानगर 

बहपु्राविलधक 
क्षशिािर् 

  √ 1.Diploma in 
Architecture 
Engineering 

४८ 1st semester -8 
3rd semester - 7 

विराटनग
र 
म.न.पा.र 
CTEVT 

को 
साझेदारी 

2.Diploma in Civil 
Engineering 

४८ 1st semester - 43 
3rd semester – 47 

3.Diploma in 
Electrical 
Engineering  

४८ 1st semester - 24 
3rd semester – 24 

4.Diploma in 
Geomatic 
engineering 

४८ 1st semester - 48 
3rd semester – 45 
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१५.स्थानीटरी प्र्ाड व्र्िस्थापन:केन्रीर् सशतय अनदुानबाट प्राि स्र्ालनटरी प्र्ाड व्र्िस्थापन कार्यक्रमिाइय 
प्रभािकारी रुपमा कार्ायन्िर्न गने सन्दभयमा र्स विराटनगर महानगरपालिकािे सबै साियजलनक 
विद्यािर्मा(सामदुावर्क र धालमयक) अध्र्र्नरत छात्राहरुिाइय स्र्ालनटरी प्र्ाड वितरण गदै आएको छ ।  

१६.कोलभड-१९ प्रकोपको समर्मा गररएको शैक्षिक व्र्िस्थापन:विराटनगर महानगरपालिकािे कोलभड १९ 
प्रकोपको अिस्थामा लनम्नानसुारका कार्यक्रम सञ्चािन गरेको । 

क) शैक्षिक सत्र २०७७ : 

➢ किा ४ देक्षख १०  सम्मका विद्याथीहरुको लसकाइय लनरन्तरताका िालग ३ िटा स्थानीर् 
एफ.एम.रेलडर्ो र १ स्थानीर् टेलिलभजनबाट पाठको प्रत्र्ि प्रशारण गररएको । 

➢ सबै साियजलनक विद्यािर्मा स्िास््र् सरुिा सामाग्री वितरण  

➢ पाठ्यबस्त ुसमार्ोजन ढाुँचा २०७७ लनमायण र कार्ायन्िर्न 

 

ख) शैक्षिक सत्र २०७८: 

➢ बैकक्षल्पक लसकाइय व्र्िस्थापन -CUG लसम, Zoom किा, Google meet बाट किा,टोिटोिमा 
लसकाइय र सम्पकय  किा सञ्चािन) 

➢ सबै साियजलनक विद्यािर्मा स्िास््र् सरुिा सामाग्री वितरण  

१७. स्थानी पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक विकास :  किा १–५ को स्थानी पाठ्यक्रम तर्ार गरर विद्यािमा 
कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाईको छ र किा १–५ को स्थानी पाठ्यक्रमको कार्ायन्निर्िाइ प्रभािकारी रुपमा कार्ायन्िर्न 
गनय किा १–३ को सन्दभय सामाग्री विकास भईसकेकोछ ।  किा ४–५ को सन्दभय सामाग्रीको मस्र्ौदा 
तर्ार भइ  भइसकेकोछ भन ेकिा ६ –८ को  स्थानी पाठ्यक्रम तर्ारीको काम शरुु गरीएको छ ।  

१८. कार्यक्रम कार्यन्िर्न प्रवक्रर्ा : महानगरपालिकाबाट सम्पादन हनुे कार्यक्रमहरु सङ्घीर् शशतय अनदुानबाट 
हस्तान्तरण भइ आएका कार्यक्रमका िालग क्षशिा तथा मानि स्रोत विकास केन्रबाट प्रकाक्षशत कार्यक्रम कार्यन्िर्न 
पकु्षस्तकाका आधारमा तथा महानगरपालिकाका आन्तररक कार्यक्रम कार्यन्िर्नका िालग कार्यक्रम कार्यन्िर्न 
पकु्षस्तका (आन्तररक), नगर क्षशिा सलमलतको लनणयर्, नगर प्रमखु/उपप्रमखुस्तरीर्, प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतस्तरीर् 
लनणयर् तथा महाशाखा प्रमखुस्तरीर् लनणयर् बमोक्षजम कार्यन्िर्न हुुँदै आएको छ ।  
१९.क्षशिाका मरु्द्ाहरु: 

 १.समतामूिक पहुुँच, सहभालगता तथा लसकाइ उपिक्षब्ध सलुनक्षित :  पहुुँच, सहभालगता तथा लसकाइ उपिक्षब्धका 
दृवष्टिे क्षशिा प्रणािीमा पछालड परेका समदुार्को सहभागीता सलुनित गनय  । 

२. गणुस्तर: गणुस्तरीर्तामा अलभिृवर्द् गराई विद्याथीको लसकाइ सधुारमा सलुनक्षितता प्रदान गनुय । गणुस्तरसग 
लसकाइको िातािरण, पाठ्यक्रम, क्षशिण लसकाइ सामग्री , क्षशिण विलध, मूल्र्ाङ्कन तथा परीिाको सान्दलभयकताको 
सम्िन्ध रहेको हदुा र्ी सिैमा समर्ानकुुि विकास हनु आि्र्क छ ।  

३. सिमताः लसकाइ िातािरण तथा क्षशिण लसकाइ पर्द्लतका न्रू्नतम र सियस्िीकार्य मापदण्ड स्थावपत गरी 
सशुासन तथा व्र्िस्थापकीर् पर्द्लतको सदुृढीकरणबाट विद्यािर् क्षशिा प्रणािीिाई सधुारगनय स्थानीर् सरकारिाई 
उत्तरदार्ी बनाउन ।  

४. सशुासन तथा व्र्िस्थापनः विद्यािर्मा स्थानीइ सरकार र अलभभािक सहभागीतामा  िागत साझेदारीको 
अिधारणा अनरुुप ददगो र सदुृढ आलथयक व्र्िस्थापन सलुनक्षित गनुय ।  
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५. विद्यािर् सरुिा तथा विपत ्जोक्षखम न्रू्नीकरण गदै विद्यािर्तहको क्षशिािाई विपत्का अिस्थामा लसकाइिाई 
लनरन्तरत ददन ।  

५.२ र्िुा तथा खेिकुद 
१.काननुी व्र्िस्था: विराटनगर महानगरपालिका खेिकूद ऐन २०७९ जारी भएको ।  

२.सवहद रंगशािा: राविर् खेिकूद पररषद र विराटनगर महानगरपालिकाका बीच सवहद रंगशािा सञ्चािन 
व्र्िस्थापनका िालग दद्वपिीर् सम्झौता भइ हस्तान्तरण भइ आएको । 

३.महानगरपालिकाका खेिकूदसुँग सम्बर्द् गलतविलध तथा कार्यक्रमहरु 

(क) साफ मवहिा च्र्ाक्षम्पर्नसीप सम्पन्नताका िालग सहर्ोग 

(ख) विराट गोल्ड कप सञ्चािनका िालग सहर्ोग 

(ग) महानगरपालिका लभत्रका ए लडलभजन फुटबि तिबहरुिाई सहर्ोग 

(घ) विराटनगर महानगरपालिका िेत्रलभत्र हनुे विलभन्न खेिकूद प्रलतर्ोलगतामा सहर्ोग 

(ङ) प्रदेश तथा राविर्स्तरका खेिकूद प्रलतर्ोलगतामा महानगरपालिकाको सहभालगता 
(च) उपमरे्र वकशोरी आत्मरिा खेिकूद प्रक्षशिण 

(छ) राविर् मवहिा लिग प्रलतर्ोलगता -फुटिि) मा सहभालगता 
(ज) उप मरे्र कप राविर् मवहिा प्रलतर्ोलगता (फुटिि) सहभालगता 
(झ) विराटनगर महानगरपालिका तथा मोफसिमा हनु े खेिकूदसुँग सम्बक्षन्धत कृर्ाकिापका िालग 
सहर्ोग 

४.र्िुा तथा खेिकूद शाखाबाट सम्पाददत हनुे खेिकूद सम्बक्षन्ध कार्य वििरण 

• र्िुा तथा खेिकुद शाखाको कार्य वििरण िमोक्षजम नीलत,काननु,मापदण्ड,र्ोजना 
तजुयमा,कार्ायन्िर्न अनगुमन,मलु्र्ाङ्कन र लनर्मन गने । 

• महानगरपालिका लभत्रको खेिकुद संरचनाको पूियधार लनमायण , सञ्चािन तथा विकास 

• महानगरपालिका स्तरीर् खेिकुद प्रशासन तथा संघ संस्थाको लनर्मन र समन्िर् 

• खेिकुदको विकास र प्रिधयन तथा सह वक्रर्ाकिाप 

• खेिकुद प्रलतर्ोलगता आर्ोजना र सहभालगता 
५.विराटनगर महानगरपालिका लभत्र सञ्चालित र्िुा तथा खेिकूद शाखामा अलभिेखीकरण भएका खेिकुद 

गलतविलध गने संस्था/ तििहरुको वििरण २०७८ 

क्र.स. तििको नाम ठेगाना  स्थापना 

1.  लमल्स गोल्डकप फुटिि ट्रष्ट रानी लमल्स एररर्ा विराटनगर १६ २०७२ 

2.  लमल्स र्थु  तिि विराटनगर १६ रानी २०७८ 

3.  झवटर्ार्ी र्िुा तिि विराटनगर १८ २०७६ 

4.  पूिायञ्चि वक्रकेट एकेडेमी विराटनगर-३ २०७४ 

5.  पषु्पिाि स्पोवटयङ तिि विराटनगर ३ २०७५ 

6.  राजधानी र्िुा तिि विराटनगर ३ २०७५ 

7.  होराईजन वक्रकेट तिब विराडनगर ४ 

बरगाछी  

२०७८ 

8.  विराटनगर वक्रकेट तिि विराटनगर -८  

मधमुारा 
२०१८ 
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क्र.स. तििको नाम ठेगाना  स्थापना 

9.  मदन भण्डारी स्पोट्सय एकेडेमी प्रदेश नं १ २०६७ 

10.  पररितयनका िालग हातेमािो  विराटनगर ३ २०७५ 

11.  प्रदेश नं. १ ITF तेतिान्दो संघ विराटनगर १ २०५६ 

12.  मोलतराम स्पोवटयङ तिि विराटनगर -७ २०५२ 

13.  नेपाि तेतिान्दो संघ विराटनगर ७ २०६३ 

14.  साईनो स्पोवटयङ तिि विराटनगर १६ २०७६ 

15.  नेपाि हक्की संघ मोरङ विराटनगर १२ २०११ 

16.  Life Vision Samudayik 
Rihabilitation Center 

विराटनगर १ २०६४ 

17.  मोरङ क्षजल्िा फुटिि संघ विराटनगर -७ २०५२ 

 
६.र्स विराटनगर महानगरपालिका अन्तगयत रहेका केवह खेि मैदानहरुको वििरण: 

क्र.स. खेिमैदानको नाम ठेगाना कैवफर्त 

१ सवहद रंगशािा विराटनगर म.न.पा.-७  

२ परुानो हिाइवफल्ड खेि मैदान विराटनगर म.न.पा.-  

३ हाटखोिा मैदान विराटनगर म.न.पा.-  

४ बैजनाथपरु सत्र विगाहा विराटनगर म.न.पा.-१९  

५ रानी प्रहरी खेिमैदान विराटनगर म.न.पा.-  

६ मदननगर कबडहि विराटनगर म.न.पा.-३  
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६. जनस्िास््र् 
नेपािको संविधानको अनसुचुी-८ मा आधारभतू स्िास््र् र सरसफाई सम्बन्धी अलधकार स्थानीर् तहिाई 
प्राि भएसुँगै स्थालनर् सरकार संचािन ऐन २०७४ ददएका २२ िटा अलधकारहरु मध्र्े आधारभतु स्िास््र् 
र सरसफाई अन्तगयत महानगरपालिकािे आधारभतु स्िास््र् सेिािाई सबैको पहुुँच सम्म परु्रर्ायउन ेउरे्द््र्िाई 
प्रमखु प्राथलमकतामा राखी सेिा संचािन गरररहेको छ । नेपाि सरकारको सशतय अनदुान र महानगरको 
आन्तररक श्रोतबाट स्िास््र् िेत्रका कार्यक्रमहरु संचािन भईरहेका छन ्। कोलभड-१९ संक्रमण साथै अन्र् 
महामारी रोकथाम तथा लनर्न्त्रण िाई प्रमखु समेत प्राथलमकतामा राखेर महानगरिे स्िास््र् सेिा प्रिाह 
गरेको देक्षखएको छ । कोलभड-१९ विरुर्द्को खोप अलभर्ानका विलभन्न समर्हरुमा विराटनगर 
महानगरपालिकाका १९ िटै स्िास््र् संस्थाहरु, लनजी तथा सामदुार्ीक विद्यािर्हरु, क्षजल्िा प्रशासन कार्ायिर् 
एिम ्नेपाि पररिार लनर्ोजन संघबाट खोप सेिा संचािन गरर अनमुालनत ८५%  नगरिालसिाई कोलभड-१९ 
विरुर्द्को खोपको पणुय मात्रा प्रदान गरर सवकएको छ र खोप सेिा लिएका कुि नगरिासीहरु मध्र्े 
आि्र्कताका आधारमा अनमुालनत १५००० जनािाई QR Code सवहतको प्रमाण पत्र  समेत उपिब्ध 
गराईएको छ ।  

शहरी स्िास््र् महाशाखा अन्तगयत कमयचारीहरुको वििरण  

लस.नं. तह  स्थार्ी अस्थार्ी  जम्मा  कैवफर्त  

१ अलधकृतस्तर आठौँ १ २ ३   

२ अलधकृतस्तर सातौँ १ २ ३   

३ अलधकृतस्तर छैठौँ १७ ० १७   

४ सहार्कस्तर पाचौँ २१ ८ २९   

५ सहार्कस्तर चौथो १९ २७ ४६   

७ सहार्कस्तर चौथो ० ९ ९ 
हाि अपाङ्गता रोकथाम तथा लनर्न्त्रण 
कार्यक्रम अन्तगयत कार्यरत । 

६ सहार्कस्तर शे्रणी विवहन  १ ० १   

जम्मा      १०८   

 

विराटनगर महानगरपालिकाको शहरी स्िास््र् महाशाखा, प्रा.स्िा.के. रानी र बैजनाथपरु स्िा.चौ.मा मात्र नेपाि 
सरकारको स्िीकृत दरबन्दी रहने व्र्िस्था रहेको छ । जस मध्र्े १ जना जन-स्िास््र् प्रशासक सवहत ४ जना 
अलधकृत स्तरका कमयचारीहरु शहरी स्िास््र् महाशाखामा, १ जना मे.अ. सवहत ९ जना प्रा.स्िा.के. रानीमा रहन े
र १ जना अलधकृत स्तरको कमयचारी सवहत ६ जना बैजनाथपरु स्िा.चौकीमा गरर २१ जनाको मात्र दरबन्दी 
रहेको छ भने अन्र् आधारभतु स्िास््र् केन्रहरुमा १ जना पारामेलडतस र १ जना नलसयङ्ग कमयचारी गरर ३४ 
जान प्राविलधक कमयचारीहरु आन्तररक श्रोतबाट करार गनय सवकन ेव्र्िस्था रहेको छ साथै रानी भन्सार नाकामा 
१ जना म.ेअ. र १ जना ल्र्ा.अ. सवहत ५ जनाको दरबक्षन्द रहने व्र्िस्था अनरुुप जम्मा स्थर्ी र करार गरी 
वि.म.न.पा..मा जम्मा स्िास््र् तफय का  जम्मा ५९ जनाको दरबक्षन्द रहेकोमा हाि दरबक्षन्द, फाक्षजि र करार 
सवहत १०८ जना कमयचारीहरु कार्यरत रहेका छन ्। दरबक्षन्द भन्दा बढी कामयचारी रहेकािे जनशक्षक्त पररचािनमा 
समस्र्ा भई िक्ष्र्ानरुुपको प्रगती हालसि गनय सवकएको छैन ।  
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विराटनगर महानगरपालिका का आफ्नै स्िास््र् संस्थाहरुको वििरण लनम्नानसुार छ।  

लस.नं. स्िास््र् संस्था नाम/प्रकार  संख्र्ा िडा नं. कैवफर्त  

१ प्राथलमक स्िास््र् केन्र  १ १५  

२ स्िास््र् चौकी बैजनाथपरु १ १९  

३ आधारभतु स्िास््र् केन्र १७ अन्र् सबै िडाहरु  

४ आधारभतु आर्िेुद स्िास््र् सेिा केन्र  १ ११  

५ रानी नाका हेल्थ डेस्क  १ १६   

विराटनगर महानगरपालिकामा लनर्मानसुार दताय भई संचािनमा रहेका लनजी स्िास््र् संस्थाहरुको वििरण 
लनम्नानसुार छ ।  

लस.नं. स्िास््र् संस्थाको वििरण संख्र्ा   कैवफर्त  

१ लनजी अस्पताि तथा क्षतिलनक ५७  

२ ल्र्ाब  २७  

३ डार्ग्नोवष्टक सेन्टरहरु  ९  

४ पनुस्थापना गहृहरु  ७  

५ अन्र् -पररिार लनर्ोजन, सनुौिो पररिार नेपाि आदी) ४  

महानगरपालिका मातहतमा रहेका माथी उल्िेक्षखत स्िास््र् संस्थाहरुिे नगरिासीहरुिाई प्राथलमक स्िास््र् 
उपचार सेिा प्रदान गरररहेका छन,् जस मध्र् ेप्राथलमक स्िास््र् केन्र रानी माफय त स्िास््र् लबमा सेिा समते 
संचािनमा रहेको देक्षखएको छ । विगतका बषयहरुमा स्थापना भएका स्िास््र् संस्थाहरुमा प्राविलधक 
जनशक्षक्तहरुको व्र्िस्था भएको देक्षखएको छ र ३ िटा स्िास््र् संस्थाहरुको मात्र आफ्नै भिन रहेको छ भन े
अन्र् स्िास््र् संस्थाहरुका िागी सामदुार्ीक भिन एिं भाडाका घरहरुको प्रर्ोग भईरहेको देक्षखएको छ ।  

भाडाका घरहरुमा पर्ायि कोठाहरु नहनु ेर थोरै कोठाहरुमा साघरुो समेत हनुे हुुँदा सबै स्िास््र् संस्थाहरुको 
स्थार्ी भौलतक संरचनाको विकाश गनुयपने देक्षखएको छ । 
महानगर िेत्र लभत्र १ संक्षघर् अस्पताि (कोशी अस्पताि), १ प्रदेश सरकारबाट संचालित अस्पताि (कोशी 
कोलभड-१९ उपचार केन्र) र १ मेलडकि किेज (नोिेि क्षशिण अस्पताि) रहेकोिे महानगर िेत्र लभत्र 
प्रलतकारात्मक, प्रिधयनात्मक र उपचारात्मक गरर लतनै वकलसमको स्िास््र् सेिा उपिब्ध देक्षखएको छ । 

महानगरिे स्िास््र् िेत्रमा नविनतम अभ्र्ास गने क्रममा लिङ्ग पवहचान र भ्रणु हत्र्ा रोकथामका िालग “छोरर 
बचाउ, छोरी पढाउ” कार्यक्रम, संस्थागत प्रसतुीिाई प्रोत्सावहत गनय “लनशलु्क प्रसतुी सम्बिेुन्स सेिा”, अपाङ्गता 
रोकथामका िालग विलभन्न कार्यहरु गने एिं अपाङ्गता भएका व्र्क्षक्तहरुिाई समदुार्मा पनुस्थायपना गने उरे्द््र्िे 
प्रदेश सरकार, करुणा फाउण्डेसन नेपाि र स्थालनर् सरकारको लत्रपक्षिर् साझेदारीमा “अपाङ्गता रोकथाम तथा 
पनुस्थायपना कार्यक्रम” संचािनमा रहेको छ । महानगरिासी िाई रक्त संचार सेिा माफय त सहर्ोग गने उरे्द््र्िे 
“महानगरिासी हरुका िालग लनशलु्क रक्त संचार सेिा” संचािनमा ल्र्ाएको छ । 

 

कार्यक्रम तथा सेिाको वििरण 

लस.नं. सेिाको वििरण सेिा पाएको संख्र्ा  कैवफर्त  

१ छोरी बचाउ छोरी पढाउ कार्यक्रम  प्रथम र दोस्रो गरर २२६   

२ लनसलु्क प्रसतुी एम्बिेुन्स सेिा  २९  
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लस.नं. सेिाको वििरण सेिा पाएको संख्र्ा  कैवफर्त  

३ अपाङ्गता रोकथाम तथा पनुस्थायपना कार्यक्रम  ३६०० भन्दा बढी  

४ लनशलु्क रक्त संचार सेिा  १७४  

विपन्न नागररकहरुिाई स्िास््र् उपचारमा सहलुिर्त प्रदान गनय सरकारिे “विपन्न नागररक औषधी उपचार कोष 
लनदेक्षशका २०७५” मा तोकेका आठ िटा रोगका विरामीहरुका िागी उपचार लसफाररस सेिा प्रदान गने गरेको 
छ । 
विपन्न उपचार सेिा अन्तगयत लसफाररस सेिा लिएका व्र्क्षक्तहरुको वििरण । 

आ.ब २०७८/७९ असार मसान्त सम्मको वििरण 

रोगको नाम  मवहिा  परुुष जम्मा  कैवफर्त  

Heart Disease ९९ ६६ १६५ 
 

Kidney ५३ २७ ८० 
 

Cancer  ४९ ५३ १०२ 
 

Head injury १७ १४ ३१ 
 

Spinal injury  ६ ७ १३ 
 

Parkinson’s Disease   0 १ १  

कुि जम्मा  ३९२ 
 

महानगरिे मवहिाहरुको प्रजनन स्िास््र् सधुारका िागी पररिार लनर्ोजन तर्ाम्प साथै पाठेघरको मखुको तर्ान्सर 
क्षस्क्रलनङ्ग तर्ाम्प जस्ता कार्यक्रमहरु समेत संचािन गने गरेको देक्षखएको छ । साथै िाग ुऔषध दवु्र्यसन 
रोकथाप तथा पनुस्थापनामा समेत सहकार्य गने गरेको देक्षखएको छ । 
१.१ कोलभड-१९ व्र्िस्थापन साथै अपाङ्गता रोकथाम तथा पनुस्थायपना  

कोलभड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा लनर्न्त्रणका क्रममा महानगरिे राहत वितरण, तिारेन्टाईन सेन्टर तथा 
आफ्नै आईसोिेसन सेन्टरहरु समेत संचािनमा ल्र्ाएको देक्षखएको छ, साथै कोलभड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा 
लनर्न्त्रणम अग्रपंतीमा रवह कार्य गने स्िास््र्कमी, सरुिाकमी एिम ्अन्र् कमयचारीहरुिाई जोक्षखम भत्ता समते 
उपिब्ध गराएको देक्षखएको छ र RT-PCR मेलसन खररद गरर कोशी अस्पताििाई हस्तान्तरण समेत गरेको 
देक्षखएको छ ।कोलभड-१९ संक्रमण लनदानका िागी लनर्लमत स्िाब संकिन गने कार्यिाई लनरन्तरता ददएको 
देक्षखएको छ । साथै कोलभड-१९ संक्रमण उपचारमा सहर्ोग गने उरे्द््र्िे प्िाज्मा दानका िालग प्िाज्मा 
संकिनका िालग Plasma Bank नामक APP स्थापना गरर ४८ वपन्ट प्िाज्मा संकिन गरर संक्रलमतहरुको 
उपचारमा सहर्ोग गररएको देक्षखएको छ । 

कोलभड-१९ विरुर्द्को खोप सेिा सम्बक्षन्ध वििरण । 

लस.नं. वििरण मवहिा  परुुष जम्मा  कैवफर्त  

१ कोलभड-१९ विरुर्द्को खोप लिएका  99050 ८९३७५ १८८४२५  

जम्मा कोलभड-१९ संक्रमण लनर्न्त्रण तथा रोकथाम संग सम्बक्षन्धत वििरण 

लस.नं. वििरण Positive  Negative जम्मा पररिण कैवफर्त  

१ PCR पररिण का िालग स्िाब संकिन १९४४१ ७६९७३ ९६४१४  

२ Antigen पररिण ६२४ २२१६२ २२७८६  
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रानी नाका (Point of entry)  माफय त कोलभड-१९ को पररिण  

लस.नं. वििरण Positive  Negative जम्मा पररिण कैवफर्त  

१ Antigen पररिण २८३ १६८९३ १७१७६  

विराटनगर महानगरपालिकािे संचािन गरेको तिारेन्टाईन र आईसोिेसन माफय त सेिा लिएको/ददएको वििरण 

लस.नं. वििरण जम्मा पररिण कैवफर्त  

१ महानगरका ५ िटा तिारेन्टाईन सेन्टरहरु बाट सेिा लिएको १०५७  

२ महानगरका आईसोिेसनहरु माफय त सेिा  ५०३  

 

कोलभड १९ को संक्रमण अिस्था तथा रोकथाम तथा लनर्न्त्रणका िालग गररएका वक्रर्ातिापहरु 

विश्वमा नै कोलभड १९ संक्रमण भएको िेिा विराटनगर महानगरपालिकामा कोलभड १९ संक्रमणको पवहिो र 
दोस्रो िहर गरी र्सको अिस्थाहरुको िारेमा िणयन गररएको छ । 

 

 
पवहिो िेभमा  ८७७० र दोस्रो िेभको असार मसान्त सम्ममा ११११४ गरी जम्मा २२३४६ मा संक्रमण 
देक्षखएको छ भने दोस्रो िेभमा ददन प्रलतददन नुँर्ा विरामी थवपने क्रम नरोवकएको देक्षखएको छ । 

 

लिङ्ग अनसुार कोलभड १९ संक्रमण 

मवहिा भन्दा बढी परुुष संक्रलमत देक्षखएको छ । परुुष ५३ प्रलतशत रहेको छ भने मवहिा ४७ प्रलतशत रहेकोछ 
। मालथको त्र्ांङ्क अनसुार कोलभड १९ संक्रमणमा मवहिा र परुुषमा हनुे संक्रमणमा खासै अन्तर देक्षखएको 
छैन । 
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उमेर अनसुार कोलभड १९ विरामीहरुको िगीकरण 

 

उमेर अनसुार सबै भन्दा िढी विरामी ३० देक्षख ३९ उमरे समहुका २४२७ जना देक्षखएको छ भने क्रमशः २० 
देक्षख २० उमेर समहुको २२४३ जना र ४० देक्षख ४९ उमेर समहुका १९६८ जना देक्षखएको लथर्ो ।  

संक्रमण दर प्रलत हजारमा 

 

पवहिो िहरमा प्रलत हजार ४० जनािाई देक्षखएको लथर्ो भने दोस्रो िहरमा प्रलतहजार ५१ लथर्ो भने कुि 
जम्माको हकमा प्रलतहजार ९० जनािाई संक्रमण देक्षखएको लथर्ो ।  

मतृ्रू् दर 

पवहिो िहरमा ६७ जनाको मतृ्रू् भएको लथर्ो भने दोस्रो िहरमा १४६ जना गरी जम्मा २१३ जनाको मतृ्रू् 
कोलभड १९ को कारणिे मतृ्रू् भएको लथर्ो । सबै भन्दा बढी मतृ्रू् २०७८।०२।०६ गते ९ जनाको भएको 
लथर्ो भने क्रमशः २०७८।०२।११ गते ७ जना र बैशाख ३० गते ६ जनाको मतृ्रू् भएको लथर्ो भने औषतमा 
प्रलतददन १.८७ (िगभग २ जना) को मतृ्रू् भएको देक्षखएको लथर्ो । 
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Case Mortality Rate 

 

पवहिो िहरमा ०.७६ प्रलतशत केश मोटायलिटी रहेकोमा दोस्रो िेभमा र्ो प्रलतशत बढेर १.३१ भएको लथर्ो । 
र्सको कारण दोस्रो िभेमा संक्रमण दर तथा अस्पतािको विरामी भनायदर पलन बढी भएर हून सतछ । 

लिङ्गको आधारमा मतृ्रू् वििरण 

 

झण्डै चार जना पूरुषमा (७३ %) १ जना मवहिाको (२७ %) मतृ्रू् भएको देक्षखन्छ । 

उमेर अनूसारको मतृ्रू् वििरण 

 

उमेर अनूसार मतृ्रू् वििरण हेदाय ५० देक्षख ५९ उमेर समूहको सबै भन्दा बढी ४९ जनाको मतृ्रू् भएको लथर्ो 
भने सबै भन्दा कम उमेर २८ िषयको १ जनाको मतृ्रू् भएको देक्षखन्छ भने सबै भन्दा िढी उमेर समूह ९० 
िषयको १ जनाको मतृ्रू् भएको देक्षखन्छ । 

मोबाईि स्िाब भेन माफय त स्िाब तथा एक्षन्टजेन पररिण  

जर्ेष्ठ नागररक, गभयिती तथा सूत्केरी साथै अशक्त अपाङ्गहरुका िालग मोबाईि स्िाब भेन माफय त घर घरमा गई 
कोलभड १९ पररिणका िालग वपसीआर स्िाब नमूना संकिन तथा एक्षन्टजेन पररिण गररएको लथर्ो । असार 
मसान्त १६९१ जनाको मोबाईि स्िाब भेन माफय त घरमा नै गईकन सेिा प्रदान गरेको देक्षखएको लथर्ो । 
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िेड अकूपेन्सी रेट  

महानगरपालिका िेत्र तथा िररपरर रहेका कोलभड अस्पतािहरु कोशी कोलभड अस्पताि, कोशी अस्पताि, विराट 
मेलडकि किेज तथा न्रू्रो अस्पतािमा गरी जम्मा विरामी भनाय दर ६६ प्रलतशत रहेको देक्षएको छ । 

प्रत्रे्क िडाबाट केश ईन्भेसवटगेसन तथा कन्टर्ातट टे्रलसग  

महानगरपालिका लभत्र रहेको १९ िटै िडामा रहेका स्िास््र्कमीहरुिाई एक एक जना फोकि पसयन तोकी 
लतनीहरुिाई तालिमको व्र्िस्था गरीएको र सो स्िास््र्कमीिे आफनो िडामा भएको सम्पणुय स्िास््र्कमीहरु 
लसकाई आ आफनो िडामा पोजेवटभ देक्षखएको विरामीहरुको कन्टर्ातट टे्रलसग गने व्र्िस्था गरेको देक्षखएको छ 
। 

वपसीआर जाुँचको पररणाममा एस एम एस माफय त जानकारी 
महानगरपालिकाबाट वपसीआर स्िाब नमनुा संकिन गररएको व्र्क्षक्तहरुिाई एस एम एस तथा फोन माफय त 
वपसीआरको नमनुा पररिणको ररजल्टको बारेमा जानकारी गराउने व्र्िस्था लमिाएको देक्षखएको छ । 

घरबाट अस्पताि सम्म जान लनःशलु्क एम्बिेुन्स सेिा  

कोलभड १९ िागेका व्र्क्षक्तहरुिाई घर देक्षख अस्पताि सम्म जानको िालग महानगरपालिका र्द्ारा ३ िटा 
लनःशलु्क एम्बिेुन्सको व्र्िस्था गरेको देक्षखएको लथर्ो ।  

शि व्र्िस्थापन 

अस्पताि तथा घरमा कोलभड १९ संक्रलमत भई मतृ्र् ु भएका िालग नगर प्रहरी लनररिकको नेततृ्िमा शि 
व्र्िस्थापन टोिी पररचािन गरी सेिा प्रदान गने गरेको लथर्ो ।  

अस्पतािहरुमा भएको िेड सम्बन्धी वििरण दैलनक रुपमा साियजालनक  

विराटनगर महानगरपालिका िेत्र भररका कोलभड अस्पतािहरुको दैलनक िेड भनाय, खािी रहेको िेड तथा सम्पकय  
व्र्क्षक्तहरुको बारेमा दैलनकी रुपमा साियजलनक गरी विरामी भनाय प्रवक्रर्ामा सहजीकरणको व्र्िस्था लमिाईएको 
लथर्ो । 

टोि सलमलत गठन  

लबराटनगर महानगरपालिका लभत्र २० देक्षख २५ घरिाई समेटेर र्लुनट एतसन वटम बनाई होम आईसोिेसनमा 
भएका विरामीहरुिाई आि्र्क सहर्ोगको व्र्िस्था लमिाईएको लथर्ो । 

संस्थागत आईसोिेसन  

२०७७ श्रािण २५ गते देक्षख र्स महानगरपालिका र्द्ारा आईसोिेसन संचािन भएको लथर्ो । अक्षतसजन 
सवहतको २५ िडेको आईसोिेसन विराटनगर १९ मा रहेको स्िास््र् चौकी बैजनाथपरुमा र अक्षतसजन सवहतको 
५१ िडेको आईसोिेसन िडा न. १ क्षस्थत आर आर भिनमा संचािन गररएको साथै उतm ठाउमा क्षचवकत्सक 
सवहतको स्िास््र्कमीहरुको व्र्िस्था लमिाईएको लथर्ो ।  

लनःशलु्क प्रसतुी एम्बिेुन्स सेिा  

कोलभड १९ महामारीको समर् देक्षखनै गभयिती मवहिाहरुिाई सतु्केरी गराउन अस्पताि सम्म जानको    िालग 
लनःशलु्क डेलडकेटेड एम्बिेुन्सको व्र्िस्था गररएको छ । 

होम आईसोिेसनमा भएकाहरुिाई अक्षतसजन सेिामा सहजीकरण  

होम आईसोिेसनमा भएका विरामीिाई अस्पताि िैजान ुपदायको समर् सम्म अक्षतसजन अभाि हनु नददनको िालग 
अक्षतसजनको व्र्िस्था लमिाईएको लथर्ो । 
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परामशय सेिा  

नेपाि क्षचवकत्सक संघ संग समन्िर् गरी फोन माफय त लनःशलु्क परामशयको िालग ३० जना क्षचवकत्सकहरुको  
नामििी र सम्पकय  नम्बर साियजलनक गररएको र सो सेिा माफय त होम आईसोिेसन रहेको विरामीिाई कोलभड 
१९ लनर्न्त्रणका िालग फोन परामशय सेिा प्रदान गने गररएको लथर्ो ।  

लडसई्न्फेकसन सेिा  

कोलभड १९ संक्रलमत भएका व्र्क्षक्तहरुको घरमा विरामी लनको भैसकेपलछ िा विरामी अस्पताि भनाय हनु गएको 
खण्डमा विरामीको घरमा लडसई्न्फेकसनको व्र्िस्था लमिाईएको लथर्ो । 

कोलभड १९ ओपडी सेिा  

कोलभड १९ को विरामीहरुिाई क्षचवकत्सक संग समन्िर् गरी शरुुिाती अिस्था देक्षख नै महानगरपालिका लभत्र 
३ िटा ठूिा अस्पतािहरुमा ओवपडी सेिा संचािनमा ल्र्ाई अस्पताि भनाय नहनुे विरामी तथा होम आईसोिेसन 
रहेका विरामीहरुिाई ओवपडी माफय त सेिा सेिाको व्र्िस्था लमिाईएको लथर्ो । 

अस्पताि संग समन्िर् गरी िेड िमता बनाउन पहि  

विरामीको चाप बढदै गएको अिस्था र अस्पतािमा सबै िडे प्र्ाक भएको बेिामा सबै अस्पताि संग समन्िर् 
गरी िेड िमता बडाईएको लथर्ो । 

अपाङ्गता रोकथाम तथा पनुस्थायपना कार्यक्रम  
त्र्सैगरर अपाङ्गता रोकथाम तथा पनुस्थायपना कार्यक्रमका िालग ९ जना प्राविलधक कमयचारीहरु व्र्िस्था गरर 
कार्यक्रम संचािन भईरहेको देक्षखएको छ । र्स कार्यक्रम माफय त अपाङ्गता भएका व्र्क्षक्तहरुिाई उपचार सहर्ोग, 
अपापङ्गता भएका िाििालिकाहरुका िालग शैक्षिक सहर्ोग भएको देक्षखइको छ । कार्यक्रम माफय त अपाङ्गता 
भएका व्र्क्षक्तहरुको प्रारक्षम्भक स्िास््र् पररिणको िालग स्िास््र् क्षशविर संचािन भएको र क्षशविरमा १६०० 
जनाको पररिण गदाय ९८० जना विलभन्न प्रकृतीका अपाङ्गता भएका व्र्क्षक्तहरु पवहचान भएको देक्षखएको छ । 

अपाङ्गता रोकथामका िालग समर्मै अपाङ्गता पवहचान गनय लनशलु्क लभलडर्ो एतसरे सेिा संचािन भईरहेको र १९ 
नं िडा क्षस्थत बैजनाथपरु स्िास््र् चौकीमा बलथयङ्ग सेन्टर संचािनको िालग तर्ारी अक्षन्तम चरणमा पगेुको देक्षखएको 
छ । 

हात्तीपाईिे रोग विरुद्घ आम औषधी सेिन कार्यक्रमको प्रगलत: 

आ.ि.२०७५।०७६ मा हात्तीपाईिे रोग विरुद्घ आम औषधी सेिन कार्यक्रममा औषंलध खानेको  प्रगलत ७७.२३ 
प्रलतशत रहेको लथर्ो भने आ.ि. २०७६।०७७ मा र्ो प्रगलत ५८.३३ प्रलतशत रहेको लथर्ो भने आ.ि. 
०७७।०७८ मा र्ो प्रगती प्रलतशत ६६.६७ रहेको र ०७९।०८९ आएर र्ो ८२ प्रलतशत पगेुको देक्षखन्छ । 

िर्रोग लनर्न्त्रण कार्यक्रम 

सबै प्रकारको िर्रोगी पत्ता िगाउने दर (TB Case Notification Rate) 

र्स म.न.पा. मा आ.ि. २०७५।०७६ मा TB Case Notification Rate २१७.३ लथर्ो भन े आ.ि. 
२०७६।०७७ मा १५३.२ लथर्ो भने आ.ि. २०७७।०७८ मा ९९.३ पगेुको छ र आ.ि. २०७८।०७९ 
मा आएर र्ो ९० प्रलतशत मा झरेको देक्षखएको छ ।  

उपचार सफि हनुे दर -Treatment Success rate) 

मालथको तालिकामा देखाएअनसुार र्स म.न.पा. मा विरामी लनकोहनुे दर र्स आ.ि.मा ९३.२प्रलतशत  देक्षखन्छ 
भने आ.ि.२०७६।०७७ मा ९४ प्रलतशि र आ.ि. २०७५।०७६ मा २२.७ प्रलतशत रहेको लथर्ो । 
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कुष्ठरोग लनर्न्त्रण कार्यक्रम 

नर्ाुँ रोगी पत्ता िगाउने दर/१०,००० (New case Detection Rate) 

आ.ि. २०७५।०७६ मा िऋ्म्च०्.२९ रहेकोमा आ.ि. २०७६।०७७ मा १.६ लथर्ो भने आ.ि. 
२०७७।०७८ मा २ प्रलतशत रहेको लथर्ो भने गत आ.ि. मा आएर र्ो १.८ रहेको छ । 

कुष्ठरोगीको जम्मा लबरामी संख्र्ा  

विगत ३ आ.ि.मा कुष्ठरोगीको जम्मा लबरामी संख्र्ा बढदो क्रममा देक्षखएको छ । आ.ि. २०७५।०७६ मा 
७ जना लथर्ो भने आ.ि. २०७६।०७७ मा ४० जना लथर्ो भने आ.ि. २०७७।०७८ मा ५० जनामा कुष्ठरोग 
देक्षखएको लथर्ो ।  

पोषण कार्यक्रम (Nutrition Programme) 

SDG तथा Global Health Assembly for Nutrition को आधारमा नेपाििे देहार् अनसुारको िक्ष्र् लिएको छ । 

 

दईु िषय मलुनका बच्चाहरुको िृवर्द् अनगुमन 

 

विगत ३ आ.ि.मा िवृर्द् अनगुमनको प्रगती प्रलतशत दर घटदो क्रममा देक्षखएको छ । आ.ि. २०७५।२०७६ 
मा २०.७ प्रलतशत रहेकोमा आ.ि. २०७६।०७७ मा दईु िषय मनुीका ११.३% बच्चाहरुको िृवर्द् अनगुमन 
गररएको लथर्ो भन ेआ.ि. ०७७।०७८ मा ७.१ % मा झरेको छ । कोलभड १९ को व्र्ापक संक्रमणिे गदाय 
समेत िृवर्द् अनगुमन घटेको हनु सतने देक्षखन्छ ।  

बवृर्द् अनगुमन गररएको २ िषय मनुीका बच्चाहरू मध्रे् कम तौि भएका बच्चाहरूको प्रलतशत 

 

विगत िषयहरुको तिुनामा उमेर अनसुार कम तौि भएका बच्चाहरुको प्रलतशत दर बढेको पाईन्छ । आ.ि. 
२०७५/०७६ मा १.१ प्रलतशत, आ.ि. २०७६/०७७ मा ०.६ प्रलतशत र आ.ि. २०७७/०७८ मा ५.५ 
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प्रलतशत रहेको छ । र्सरी कम तौि भएका बािबालिकाहरुको पवहचान समदुार् स्तर सम्म पगेुर पलन र्ो दर 
िृवर्द् भएको हनु सतछ । र्स विषर्मा थप अध्र्नको आि्र्क रहेको देक्षखएको छ ।   

क्षशश ुतथा बाल्र्कािीन पोषण तथा सकु्ष्म पोषकतत्ि (बािलभटा) समदुार् प्रिद्र्घन कार्यक्रम 

६–२३ मवहना उमेर समूहमा ३ पटक बािलभटा वितरण गररएको वििरण 

६ मवहना देक्षख २३ मवहना उमेर समहुका बािबालिकाहरुिाई ३ साईकि बाि लभटा वितरण तथा प्रर्ोग गने 
प्रलतशत पलन घटदो क्रममा पाईएको छ। आ.ि. २०७५/०७६ मा ९.१ % रहेको लथर्ो भने आ.ि.२०७६/०७७ 
मा ८.७ % र आ.ि २०७७/०७८  मा र्ो प्रलतशत घटेर ३.४ % पगेुको देक्षखएको छ  । 

पूणय स्तनपान 

 

िृवर्द् तथा अनगुमनका िालग आएका ० देक्षख २३ मवहनाका बािबालिकाहरु मध्र्े पूणय रुपमा स्तनपान गररएको 
प्रलतशत बढदो क्रममा देक्षखएको छ । आ.ि. २०७५/७६ मा १.७ प्रलतशत, आ.ि. २०७६/०७७ मा २.५ र 
आ.ि. २०७७/०७८ मा ७.५ प्रलतशत पगेुको देक्षखएको छ । 

समदुार्मा आधाररत निजात तथा बािरोगको एवककृत व्र्िस्थापन (CB-IMNCI) 

निजात क्षशशहुरुमा ब्र्ातटेररर्ाको संम्भावित गक्षम्भर संक्रमण तथा उपचार 
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आ.ि. २०७७/०७८ मा अनमुालनत जीवित जन्म भएकाहरु मध्र्े ०.८८ प्रलतशत निजात क्षशशहुरुिाई 
ब्र्ातटेररर्ाको संम्भावित गम्भीर संक्रमण देक्षखएको लथर्ो । त्र्स्तै ब्र्ातटेररर्ाको संम्भावित गम्भीर संक्रमण 
भएकाहरु मध्र्े ५५.३ प्रलतशत निजात क्षशशहुरुिाई जने्टामाईलसनको पवहिो मात्रा र्द्ारा उपचार गररएको लथर्ो 
भने पूणय रुपमा जेन्टामाईलसन सईु र्द्ारा उपचार गररएको बािबालिकाको प्रलतशत ९१.५ रहेको पाईएको छ ।  

लनमोलनर्ाको ईक्षन्सडेन्स दर /१००० (५ बषय मलुनका बच्चाहरुमा) 

 

आ.ि. २०७५।०७६ मा र्स म.न.पा.मा ५ िषय मलुनका प्रलत १००० बच्चाहरुमा ३४.५ जनािाई लनमोलनर्ा 
देक्षखएको लथर्ो भने आ.ि. २०७६।०७७ मा प्रलत १००० मा ३७.७ जना िाई लनमोलनर्ा देक्षखएको लथर्ो भन े
आ.ि. २०७७/०७८ मा प्रलत १००० बच्चाहरुमा िगभग १७ जनािाई लनमोलनर्ा देक्षखएको लथर्ो ।   

 नर्ाुँ लनमोलनर्ा भएकाहरु मध्रे् कडा लनमोलनर्ाको भएको प्रलतशत 

 

लनमोलनर्ा भएका बािबालिकाहरु मध्र्े कडा लनमोलनर्ा भएको प्रलतशत आ.ि. २०७६/०७७ मा १.१ प्रलतशत 
र आ.ि. २०७७/०७८ मा ०.६२ प्रलतशत रहेका देक्षखएको लथर्ो । 

 

 

 

0.88

55.3

91.5

0

20

40

60

80

100

% of PSBI cases among
expected live births

% of PSBI Cases treated with
first dose of gentamycin

% of PSBI cases received
complete dose of Gentamicin

2077/078

34.5
37.7

16.9

0

10

20

30

40

2075/076 2076/077 2077/078

0

1.1

0.62

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

2075/076 2076/077 2077/078



~56~ 
 

झाडापखािा रोगको ईक्षन्सडेन्स दर/१००० (५ बषय मलुनका बच्चाहरुमा) 

 

आ.ि. २०७५/०७६ मा पाुँच िषय मूलनका बािबालिकाहरुमा १००० जनामध्र् े १४१ जनामा र आ.ि. 
२०७६।०७७ मा १००० जना मध्र्े १५३ जनामा  र आ.ि. २०७७।०७८ मा पाुँच िषय मलुनका प्रलत 
१००० बच्चाहरुमा ११५ जनािाई Diarrhoea भएको देक्षखन्छ ।  

झाडापखािाका विरामी मध्रे् कडा जिविलनर्ोजन भएको % (५ िषय मनुीका बच्चाहरु) 

 

आ.ि.२०७६/०७७ मा ५ िषय मलुनका बच्चाहरुमा Severe Dehydration २.४% लथर्ो भन े आ.ि. 
२०७७/०७८ मा र्ो प्रलतशत बढेर ५.६ मा पगेुको पाईएको छ ।  

क्षजंक र ओ.आर.एस. बाट उपचार गररएका झाडापखािाको लबरामी प्रलतशत (५ बषय मलुनका बच्चाहरुमा) 

 

आ.ि. २०७७।०७८ मा ५ िषय मलुनका झाडापखािा िागेका बच्चाहरु मध्र्े ७६.५% बच्चाहरुको उपचार 
क्षजंक चक्की तथा पनुजयलिर् झोिबाट गरेको देक्षखन्छ जनु गत आ.ि.२०७६/०७७मा ७९.७ % र आ.ि. 
२०७५/०७६ मा ९३.५ प्रलतशत  रहेको लथर्ो  । 

पररिार स्िास््र् कार्यक्रम (Family Health Programme) 
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Method wise (modern contraceptives) new accepters 

 

आ.ि.२०७७।०७८ मा Method Wise New Accepter मा सबै भन्दा बढी १४३९ प्रर्ोगकताय वपल्स प्रर्ोग 
गरेको देक्षखएको छ । त्र्स्तै १२३९ जना लडपोप्रोभेरा र ११२८ जना ईम्प्िान्ट सेिा प्रर्ोग गररएको कण्डम 
प्रर्ोगकताय ३८८ देक्षखएको र IUCD नर्ाुँ प्रर्ोगकतायको संख्र्ा १६४ देक्षखएको छ । 

% of New Acceptors (All Methods-MWRA) 

 

आ.ि.२०७५।०७६ मा पररिार लनर्ोजनको नर्ाुँ प्रर्ोगकतायको प्रलतशत १४.८ प्रलतशतबाट आ.ि. 
२०७६।०७७ मा घटेर ८.५ प्रलतशतमा झरेर आ.ि. २०७७।०७८ मा गत आ.ि.को तिुनामा बढेर ९.५ 
प्रलतशतमा पगेुको छ । 

Contraceptive prevalence rate (CPR) (modern spacing methods) among women of reproductive age 

(MWRA): 

 

विगतको आ.ि. को तिुनामा र्स आ.ि. २०७७।०७८ मा पररिार लनर्ोजन प्रर्ोगकताय दर (modern spacing 

methods) केही बढेर २२% पगेुको छ । 
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सरुक्षित माततृ्ि कार्यक्रम (Safe motherhood Programme) 

कुनै पलन समर्मा पिुय प्रशतुी सेिा लिने मवहिाहरुको प्रलतशत 

 

र्स म.न.पा.मा कुन ैपलन समर्मा उत्तर प्रशलुत सेिा लिन आउने मवहिाहरुको सरदर प्रलतशत शत प्रलतशत रहेको 
छ ।  

प्रोटोकि अनसुार चार पटक पिुय प्रशतुी सेिा लिने मवहिाहरुको प्रलतशत 

 

मालथको ग्राफमा र्स म.न.पा.मा गभयिती मवहिाहरु मध्र्े गत ३ आ.ब. मा प्रोटोकि अनसुारको चार पटक 
गभयिती जाुँचको दर क्रमशः बढदो क्रममा देक्षखएको छ । आ.ि. २०७५।०७६ मा ६२.४ प्रलतशत, आ.ि. 
२०७६।०७७ मा ६९.८ प्रलतशत र आ.ि. २०७७।०७८ मा ७४.७ प्रलतशत रहेको छ ।  

गभयिती मवहिा मध्र्े १८० IFA Tablet  लिने प्रलतशत 

 

मालथको ग्राफमा र्स म.न.पा मा गभयिती मवहिाहरु मध्र् ेगत आ.ब. २०७५/०७६ मा १८० IFA Tablet खान े
७.४ प्रलतशत लथर्ो भने आ.ि. २०७६/०७७ मा घटेर ६.२ प्रलतशत रहेको छ भने आ.ि. २०७७।०७८ मा 
घटेर ४.२ प्रलतशतमा झरेको छ । र्सको मखु्र् कारण शहरी िेत्रमा बसोबास गने गभैिती मवहिाहरु लनजी 
क्षतिनीकमा गएको र सोको अलभिेख HMIS मा समािेश नभएको पलन हनु सतछ । 

सतु्केरी मवहिाहरु मध्रे् लभटालमन ए खान ेमवहिाहरुको प्रलतशत 
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मालथको ग्राफमा सतु्केरी  मवहिाहरु मध्र्े लभटालमन A खाने मवहिाहरु गत आ.ब.हरु भन्दा बढदो क्रममा 
देक्षखएको छ । आ.ि. २०७५।०७६ मा २७.९ प्रलतशत, आ.ि. २०७६/०७७ मा ३४.७ प्रलतशत लथर्ो भन े
आ.ि. २०७७।०७८ मा र्ो प्रलतशत  बढेर ३७.४ मा पगेुको छ ।  

अनमुानीत क्षजवित जन्म मध्रे् दि स्िास््र्कमीबाट प्रशतुी गराउने मवहिाहरुको प्रलतशत 

 

र्स म.न.पा. मा हनुे सम्भावित क्षजवित जन्म मध्र्े दि स्िास््र्मी हनुे सरुक्षित प्रसतुी सेिा शत प्रलतशत रहेको 
छ । आ.ि. २०७५/०७६ मा ३२०.७ प्रलतशत रहेकोमा आ.ब.२०७६/०७७ मा ३५२.३ प्रलतशत रहेको 
लथर्ो भने आ.ि. २०७७।०७८ मा २३६.२ प्रलतशत रहेको छ । प्रदेश न.१ को लबरामीहरु र्स 
महानगरपालिका लभत्रका रेफरि अस्पतािमा आई प्रसतुी गराउने भएर पलन र्ो संख्र्ा धेरै भएको हनु सतछ । 

अनमुानीत क्षजवित जन्म मध्रे् दि स्िास््र्कमीबाट बाहेक अन्र् स्िास््र्कमीबाट प्रशतुी गराउन ेमवहिाहरुको 
प्रलतशत 

 

राविर् िक्ष्र् अनसुार एस.लब.ए. बाहेकका अन्र् स्िास््र्कमीहरुबाट गराईने प्रसतुी सेिा १ प्रलतशत भन्दा कम 
हनु ुपने छ जस अनसुार र्स आ.ि. आ.ि. २०७५।०७६ र २०७६/०७७ मा १ प्रलतशत भन्दा कम रहेकोमा 
आ.ि. २०७७।०७८ मा १.४ प्रलतशत रहेको छ ।  
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स्िास््र् संस्थामा प्रशतुी गराउनेहरुको प्रलतशत (Institutional Deliveries) 

 

र्स म.न.पा. मा संस्थागत प्रशतुी गराउनकेो प्रलतशत आ.ि. २०७५।०७६ मा ३२०.७ प्रलतशत, आ.ि. 
२०७६/०७७ मा ३५२.७ प्रलतशत रहेको छ र आ.ि. २०७७/०७८ मा २३७.६ प्रलतशत रहेको छ । 
विराटनगर महानगरपालिका लभत्र रेफरि अस्पताि रहेको र प्रदेश भरीका सेिाग्राहीहरु महानगरपालिका लभत्रका 
रेफरि अस्पतािहरुमा सेिा लिन आएको हनुािे पलन र्ो प्रलतशत धेरै भएको हनु सतछ । 

२४ घण्टा लभत्रमा उत्तर प्रशतुी (PNC Visit_) सेिा लिन ेप्रलतशत 

 

सम्भावित क्षजवित जन्म मध्र् ेर्स म.न.पा. अन्र्तगतका स्िास््र् संस्थाहरुमा हनुे उत्तर प्रसतुी सेिा शत प्रलतशत 
रहेको छ ।  आ.ब.२०७५।०७६ मा ३२०.२ प्रलतशत, आ.ि. २०७६।०७७ मा ३४३.५ प्रलतशत र आ.ि. 
२०७७।०७८ मा २२६.५ प्रलतशत रहेको छ । अस्िािमा नै सतु्केरी हनुे भएको हनुािे र्ो प्रलतशत बढेको 
हनु सतने देक्षखएको छ । 
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७. सामाक्षजक विकास  
७.१ मवहिा, बािबालिका तथा समाज कल्र्ाण 
७.१.१ बािमैत्री स्थानीर् शासन (CFLG) प्रिर्द्यन एिं ददगोपना 
पररभाषा 
बाि िचाउ, बाि विकास, बाि संरिण र अथयपणुय बाि सहभालगता जस्ता बाि अलधकारका सिाििाई स्थानीर् 
तहको नीलत, संरचना, प्रणािी र कार्य प्रकृर्ा र व्र्िहारमा संस्थागत गने शासकीर् पर्द्ती नै बािमैत्री स्थानीर् 
शासन हो । सामान्र् भाषामा बािबालिकाको िालग नीलत तथा र्ोजना िनाउनू, बािबालिकाको िालग िजेट 
विलनर्ोजन र िगानी सूलनक्षितता, बािबालिकाको आिाज सूनू्न र उनीहरुको अथयपणुय  सहभालगता िृवर्द् गनूय एिं 
बािअलधकारको संरिण र प्रिर्द्यन गनूय हो । 

विषर् प्रिेश 

• विराटनगर महानगपालिकािे तत्कालिन उपमहानगपालिका हूदै २०६४ बाट पवहिो बािमैत्री नगर 
अिधारणा पत्रको विकास गरेको । 

• २०६६ सािमा एकीकृत कार्यमिुक र्ोजना िनाई त्र्सको कार्ायन्िर्न गरेको 
• नेपाि सरकारिे जारी गरेका राविर् रणनीलत तथा कार्ायन्िर्न कार्यविलध २०६८ र बािमैत्री नगर 

घोषणा मापदण्ड २०७० िमोक्षजम ३९ िटा सचुकमा रहेर कार्य गरेको । 

• २०७३ साि िैशाख ३१ गते नेपािकै दोस्रो बािमैत्री नगर घोषणा भएको । 

• त्र्स पिात बािमैत्री स्थानीर् शासन दीगोपना र प्रिर्द्यनको कार्य लनर्लमत हूुँदै आएको छ । 

• र्स िीचमा विराटनगर महानगरमा रुपान्तरण हंूदा नर्ां िडाको रुपमा िडा नं. १८ र १९ थप िेत्र 
समेवटएको र लत २ िडािाई समेत िक्षित गरी कार्य भैरहेको छ । 

• हाि राविर् रणनीलत पररमाजयन भई बािमैत्री स्थानीर् शासन कार्ायन्िर्न लनदेक्षशका २०७८ जारी भए 
िमोक्षजम सचुकहरु र घोषणा मापदणहरु समेत पररमाजयन भएको छ ।  

पररमाक्षजयत सचुकहरु जम्मा ५१ िटा ( तत्कालिन सचुकहरु: ३९ )  

सेिाको प्रिह िते्र सूचक संख्र्ा विगत पररमाक्षजयत(ितयमान) सूचक संख्र्ा 
बाि िचाउ १० १४ 

बाि संरिण ५ १० 

बाि विकास ६ ६ 

बाि सहभालगता ६ ६ 

संस्थागत विकास १२ १५ 

 ३९ ५१ 

 

बािमैत्री स्थानीर् शासनको िालग भएका प्रमूख नीलतगत व्र्िस्थाहरुः 
• लनकृष्ठ बािश्रम विरुर्द्को आचार संवहता २०६२ 

• वि.सं. २०६४ मा बािमैत्री अिधारणा पत्रको लबकास  

• एकीकृत नगर प्रोफाईि २०६६ 

• बािमैत्री नगर एकीकृत कार्यमिुक र्ोजना २०६६ र पररमाक्षजयत कार्यमिुक र्ोजना २०७१, बािमैत्री 
नगर घोषणा तथा दीधयकालिन रणनीलतक र्ोजना २०७२ (घोषणा पिातको िालग  
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• आिलधक नगर लबकास र्ोजना २०६९ 

• बािबालिकाको िालग िगानी र्ोजना २०६९ र बािबालिकाको िगानी र्ोजना २०७२ ( घोषणा 
पिातको िालग ) 

• बाि सहभागीता लनदेक्षशका २०६६ 

• बाितिि संचािन लनदेक्षशका २०६९ 

• बािमैत्री स्थानीर् शासन राविर् रणनीलत तथा कार्ायन्िर्न कार्यविलध २०६९ । (राविर्) 

• लबद्यािर्हरुकािालग बािमैत्री आचारसंवहता २०६८ 

• बाि संरिण नीलत २०७२ । 

• बािबालिकाको िस्तूगत वििरण २०७२ र क्षस्थलत प्रलतिदेन २०७२ 

• बािबालिका सम्िक्षन्ध ऐन २०७५ । (राविर्) 

• बािअलधकार संरिण तथा सम्िद्र्धन कार्यविलध २०७८ 

• बाितिब तथा बाितिब सञ्जाि गठन तथा सञ्चािन लनदेक्षशका २०७८ पररमाक्षजयत 

• बाि उद्यान तथा बािमैत्री स्थानीर् शासन अध्र्र्न केन्र सञ्चािन कार्यविलध, २०७८ 

• बािमैत्री स्थानीर् शासन कार्ायन्िर्न लनदेक्षशका २०७८ । (राविर्) 
विराटनगर महानगरपालिकाको बािमैत्री स्थानीर् शासन र्ात्रा र दीगोपना 

• पिुय तर्ारी चरण (२०६२ -२०६४) :अध्र्र्न, लसकाई, अिधारणा लबकास  

• प्रारक्षम्भक चरण(२०६५-२०६६): सहज िातािरण र आधारशीिा तर्ार, नीलत तथा र्ोजना लनमायण, 

संस्थागत लबकास 

• कार्ायन्िर् चरण(२०६७ -२०६८): र्ोजनाको कार्ायन्िर्न, समन्िर् र सहकार्य, श्रोत व्र्िस्थापन  (राविर् 
रणनीलत तथा कार्यविलध लनमायण २०६८ मा) 

• नलतजा उन्मूख र अनूगमन चरण (२०६९-२०७०): अनूगमन, सलमिा, लनरन्तर लसकाई र आि्र्क  

• नीलत विकास एिं पररमाजयन (राविर् बािमैत्री घोषणा मापदण्ड २०७० लनमायण) 

• घोषणा चरणः ददगोपनाको िागी(२०७१-२०७३ ) :बािमैत्री नगर घोषणा तथा दीघयकालिन रणनीलतक 
र्ोजना  र िगानी र्ोजना लनमायण र लनरन्तर कार्ायन्िर्न, बािमैत्री नगर घोषणाको तर्ारी,  मन्त्रािर्को 
अनूगमन र अनूमलत प्राि र अन्तत बािमैत्री नगर घोषणा २०७३ िैसाख ३१ गते शूक्रबार 

• दीगोपना र प्रिर्द्यन  चरण  (२०७४-२०७८): दीगोपनाका नीलत तथा कार्यक्रम तजूयमा, लनर्लमत फिोअप 
अनगुमन,नर्ा िडा िक्षित समेत बािमैत्री स्थानीर् शासन प्रिर्द्यन कार्यक्रम तजूयमा र  लनर्लमत कार्ायन्िर्न 
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संस्थागत संरचना लनमायण एिं पररचािन भएको 
क्र.सं. संरचना संख्र्ा वििरण 

१ बािमैत्री स्थानीर् शासन नगर तथा िडा 
सलमलतहरु गठन 

२० नगर सलमलत १, िडा सलमलत १९ 

२ बाि अलधकार संरिण नगर तथा िडा 
सलमलतहरु गठन 

२० नगर सलमलत १, िडा सलमलत १९ 

३ महानगरपालिका बािकल्र्ाण अलधकारी 
तोवकएको  

१ बािबालिका सम्िक्षन्ध ऐन २०७५िे 
व्र्िस्था गरे िमोक्षजम 

४ विद्यािर् बाितिि गठन पररचािन १३२ १९ िटै िडामा गठनभएको 
५ नगर तथा िडा बाितिि संजाि गठन तथा 

पररचािन 
२० नगर बाितिि संजाि १ िडा बाितिि 

संजाि १९ (पूनगयठनको तर्ारीमा रहेको   
६ बि उद्यान तथा बािमैत्री स्थानीर् शासन 

अध्र्र्न केन्र व्र्िस्थापन सलमलत 
१ विराटनगर १ मा संचािनमा रहेको 

बािउद्यान तथा बािमैत्री स्थानीर् शासन 
अध्र्र्न संचािनको िालग 

७ खगोि तथा अन्तररि विज्ञानको अध्र्र्न 
अनूसन्धान सलमलत 

१ बि उद्यान तथा बािमैत्री स्थानीर् शासन 
अध्र्र्न केन्र संचािन कार्यविलध २०७८ 
मा व्र्िस्था भए िमोक्षजम 

८. उल्िेक्षखत संरचनाहरु र सरोकारिािाहरुिाई अलभमूक्षखकरण एिं िमता अलभिरृ्द्ी तालिम लनर्लमत संचािन 
९ उल्िेक्षखत संरचनाहरुका िैठक र गलतविलधहरु लनर्लमत एिं आि्र्कता अनूसार भएको । 

र्ोजना तजूयमा प्रकृर्ामा बािबालिका 

1. िडा स्तरीर् र्ोजना तजूयमामा िडा बाितिि संजािको सहभालगता रहने गरेको  

2. र्ोजना तजूयमा अक्षघ प्रत्र्ेक िडा र नगरमा समेत बािभेिा गरी बािबालिकाहरुिे आफ्ना र्ोजनाहरु 
आफै पवहचान गने र प्राथलमवकरण गने अभ्र्ास गदै आएको । (कोरोना अिलधमा २ िषय िाहेक) 
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3. नगर बािभेिािे प्राथलमवककरण गरेका र्ोजनाहरु नगर र्ोजना तजूयमा सलमलतमा पेश गने र लनधायररत 
सचुकहरु एिं बािबालिकाका आिाज सम्िोधन हून ेगरी र्ोजना तजूयमा गने गरेको । 

पिुायधार संरचाना विकास 

1. नेपािकै पवहिो बािमैत्री स्थानीर् शासन अध्र्र्न केन्र स्थापनाः २०७४ भार २९ गते विराटनगर १ 

2. बाि उद्यानको स्तरउन्नती तथा पूनलनमायण : लनमायणालधन विराटनगर १ । 

3. बािमैत्री स्थानीर् शासन अध्र्र्न केन्रमा खगोि तथा अन्तररि विज्ञानको अध्र्र्न अनूसन्धानको िालग 

टेिीस्कोप व्र्िस्थापन (बाितििको पिुय सदस्र् तथा सल्िाहकारहरुको पहिमा) 

सेिा प्रिाह तफय  
१ बािश्रम लनिारण कार्यक्रम संचािन । 

क) अिलध साि बािश्रलमकको 
संख्र्ा 

घटेको पररिार तथा 
पनुस्थायपना भएको संख्र्ा 

 २०५७ साि राविर् श्रम प्रलतष्ठान ६५००  

 २०६७ सािको सिेिण  २७८१ ३७१९ 

 २०७० सािको सिेिण  ११२२ १६५९ 

 २०७१ देक्षख २०७३ साि बािमैत्री नगर घोषणा 
अिलधमा 

५५२ ६०७जना पररिार 
पनुस्थायपना 

 २०७४-२०७५ सािमा नर्ा २ िडा समेत थवपएको र 
सिेिण नभएकोिे अगाडीको संख्र्ामा पररिार पनुस्थायपना 
भएको संख्र्ा घटाएर आएको संख्र्ा मात्र उल्िेख गरीएको 
हो ।  

२८६ २६६जना पररिार 
पनुस्थायपना 

 २०७६/२०७८ साि (२०७७ र २०७८ मा २ साि 
कोलभडको कारण बािश्रम उर्द्ार अलभर्ान प्रभािकारी 
नभएको ) 

सिेिण 
भएको छैन 

३९ जना पररिार पनुस्थायपना 

 

ख) बािश्रम मूक्त घर अलभर्ान 
क्र.सं. वििरण घरधरुी संख्र्ा 
१ िडा नं. ११ को २७ टोि संगठनका घरहरुको घर नम्िर सवहतको बािश्रम 

मूक्त घर िेक्षखएको स्टीकर िोडय टालसएको  
२२३० 

 

२ बािवििाह लनर्न्त्रण 

क्र.सं. अिलध साि बािवििाह 
संख्र्ा 

बािवििाह 
रोवकएको 

 २०६९ सािमा ५२  

 २०७० सािमा २२  

 २०७१ सािमा १५  

 २०७२ सािमा ८  

 २०७३ देक्षख २०७४ सम्म सिेिण नभएको    
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क्र.सं. अिलध साि बािवििाह 
संख्र्ा 

बािवििाह 
रोवकएको 

 २०७५ सािमा २ िटा नर्ा िडा समते  १९ जना ६ 

 २०७६/२०७८ सािमा सिेिण नभएको  ( सूचना प्राि हूना साथ 
क्षजल्िा प्रहरी र लसविन संग सहकार्य गरेर रोतने कार्य भएको  

 ८ 

 

३. श्रमबाट उर्द्ार गररएका बािबालिकाहरुिाई संरिणको िालग परामशय सवहतको अल्पकालिन आिास 
व्र्िस्थापन लसविन िाि हेल्पिाईन संगको सहकार्यमा भएको । 

४. बािश्रम प्रर्ोग गने रोजगार दाताहोटि तथा व्र्िसार्हरुिाई नविकरण रोक्का गररएको ।  

५. बािश्रम, बािवििाह विरुर्द्का स्टीकर, पचायहरु विलभन्न अलभर्ान संचािन गरी वितरण तथा टांस गने कार्यहरु 
लनर्लमत भएको । 

६. नगर तथा िडा बाितिि संजाि र  विद्यिार् बाितििहरुको िालग िमता विकास तालिमहरु संचािन 
गरेको । ( नेततृ्ि विकास, सजृनात्मक सोचाई, मनोसामाक्षजक विमशय, िोल्ने सीप, बाि अलधकार संरिण र 
बाितिि संचािन सीप, बािभेिा, बािमैत्री स्थानीर् शासन, समािेशी बाितिि व्र्िस्थापन, बाितििको भलूमका 
आदद विषर्मा ) 
७. बाि भेिा र बािमैत्री र्ोजना तजूयमा प्रकृर्ािाई एकरुपता कार्म गनय र्स महानगरमा भएको नगर बाि 
भेिाको सम्पणुय प्रकृर्ाहरु लभलडर्ो छर्ांकन गरी लमरेस्ट नपेाि संस्थाबाट डकून्मेन्ट्री तर्ार गररएको र र्ो लभलडर्ो 
बािभेिा प्रकृर्ामा ठुिो मद्दत पूगेको । 

८. बाितिि र सरोकारिािाहरुको िमता अलभिृर्द्ीको िालग समर् समर्मा अध्र्र्न अििोकन भ्रमणको प्रिन्ध 
भएको । 

९ राविर् बािददिस कार्यक्रम विलभन्न कार्यक्रम गरी सम्पन्न गररएको  

क्र.सं. कार्यक्रमतथा र्ोजना वििरण 

१ बािबालिका संग मरे्र अन्तर सम्िाद , छर्ांकन र प्रसारण १ पटक न्रू्ज २४ बाट प्रशरण 

२ उत्कृष्ठ िडा बाितिििाई पूरस्कार र प्रमाण पत्र वितरण २ पटक 

३ सिै िडा बाितिििाई साउण्ड ितस वितरण भएको १९ िडा िाई 

४ पूिायञ्चि बािसेिा आश्रमिाई शैक्षिक सामाग्री तथा खाद्य सामाग्री 
सहर्ोग 

३पटक 

५ िैज्ञालनक संग बािबालिका ( महािीर पून संग संम्िाद) १ पटक 

६ बािश्रम तथा बािवििाह विरुर्द् सचेतना ¥र्ािी, अन्तरकृर्ा, 
सांस्कृलतक नतृ्र् तथा गार्न प्रलतर्ोलगता संचािन 

पटकपटक 

 

 

१० नगर तथा िडा बाितिि संजािबाट संचालित कार्यक्रमहरु  

क्र.सं. कार्यक्रमतथा र्ोजना वििरण 

१ BMC Child Friendly Quiz कार्यक्रम संचािन १ पटक,  १९ िडाका विद्यािर् 

२ क्षचत्रकिा प्रलतर्ोलगता प्रत्र्ेक विद्यािर्बाट सहभागी गराएर  १ पटक ५२ सहभागी २ 
चरणमा 
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क्र.सं. कार्यक्रमतथा र्ोजना वििरण 

३ िकृ्तत्िकिा प्रलतर्ोलगता १९ िडा बाितििबाट १ पटक १९ जनाको 
प्रलतलनलधत्ि 

४ सूरक्षितमवहनािारी व्र्िस्थापन सचेतना लसविर संचािन 
अलभमूक्षखकरण सवहत सेलनटरी प्र्ाड समते वितरण भएको 

३ ठाउमा (िडा नं. १८, १९ र 
आदशय विद्यािर्मा ) १।१ ददन 

५ सूरक्षित मवहनािारी व्र्िस्थापन सम्िक्षन्ध िृत्त क्षचत्र तर्ार गरेको १ पटकनगर संजाििे  

६ कोलभडको पररचर् र र्सबाट िच्ने उपार्हरु सवहतको 
सन्देशमिुक काटूयन लभलडर्ो तर्ार गरी प्रशारण गरेको । 

कोरोना अिलधभर नगर संजाििे 

७ विराटनगरमहानगरको बाितििको इलतहास ,बाितििको 
विकास, बािमैत्री गलतविलध र बाितिििे गरेका कामहरु 
समेवटएको िृत्त क्षचत्र तर्ार गरी साियजलनक गरेको 

नगर संजाििे बाि ददिसको 
अिसरमा साियजलनक गरेको । 

८ िडा स्तरमा बािवििाह बािश्रम विरुर्द्का ¥र्ािी, डेंगू सम्िन्धी 
सचेतना, हाक्षजरी जिाफ, क्षचत्रक्रिा प्रलतर्ोलगता र विज्ञान प्रदशयनी, 
नतृ्र् तथा गार्न प्रलतस्पधाय, टोि सरसफाई कार्यक्रम, 

िकृ्तत्िकिा, आखा पररिण लसविर, गरीि पररिारका 
बािबालिकाहरुिाई स्टेसनरी वितरण ,बाितििको भलूमका िारे 
सरोकारिािा िीच अन्तरकृर्ा , प्रावि स्तरीर् स्पेिीङं प्रलतर्ोलगता 
, गूणस्तरीर् क्षशिा सम्िक्षन्ध अन्तरकृर्ा र िाग ुपदाथय दूव्र्र्सन 
विरुर्द्को ¥र्ािी, आदी संचािन भएका र िडा बाितिििे 
संचािन गरेका कार्यक्रमहरुमा नगर संजािको समेत संिग्नता 
रहने गरेको । 

 

 

११. कोलभड १९को समर्मा बािबालिकाहरु प्रलत सरोकारिािा लनकार्, अलभभािक, विद्यािर्हरुिे लनभाउनू पने 
भलूमकाको िारेमा संचार माध्र्मबाट सचुना सन्देश प्रशारण गरेको । 

१२. िकडाउन र कोलभड प्रभावित गररि पररिार र लतनका बािबालिकाहरुको अिस्था पवहचान गरी लसविन 
नेपाि संगको समन्िर् र सहकार्यमा खाध्र्ान्न सामाग्री मास्क र सेलनटाईजरहरु वितरण गने कार्य भएको । 

१३. स्थानीर् संचार माध्र्म, एफ.एम. र अनिाईनहरुसुँग  सहकार्य गरी बािअलधकार संरिण र बािमैत्री 
स्थनीर् शासन प्रिर्द्यन गनय आि्र्क सचुना र सन्देश प्रसारण एिं सािावहक कार्यक्रमहरु समते संचािन भएको 
। 
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७.१.२ मवहिा िक्षित कार्यहरु  
क्र.सं. कार्यक्रम वििरण वििरण 

१ िैलगक वहंसा लनिारण कोष संचािन कार्यविलध २०७८ स्िीकृत भएको  

२ मवहिा जनप्रलतलनधहरुको िालग समर् सापेि ऐन कानून कार्यविलध, नेततृ्ि विकास तथा 
िमता विकास सम्िक्षन्ध अलभमूक्षखकरण तालिम संचािन 

 

३ मवहिा िक्षित विलभन्न सचेतनामिुक िमता अलभिृर्द्ी कार्यक्रम ( घरेिू वहंसा, मवहिा 
अलधकार, नतेतृ्ि विकास, दाईजो, बािवििाह, िहूवििाह, अपराध संवहता ऐन, घटना दताय, 
प्रजनन स्िास््र्, िगार्तका विलभन्न सचेतनामिुक कार्यक्रमहरु)  

 

४ अन्तराविर् मवहिा ददिस ८ माचय प्रत्र्के िषय सिै सरोकारिािाहरु सवहतको संिग्नतामा 
विलभन्न कार्यक्रमहरु गरी मनाएको । अन्तरकृर्ा, अन्तर सम्िाद, प्रभातफेरी, ¥र्ािी, झावंक 
प्रदशयनी, सडक दौड, विलभन्न प्रलतर्ोलगता, रक्तदान, दीप प्रज्ििन आदी । 

 

५ न्र्ावर्क सलमलतको काम र अलधकार िेत्र बारेमा सलमलतका सदस्र्हरु, िडाअध्र्िहरु, 

सक्षचिहरु, मिे लमिापकताय र सरोकारिािा महाशाखा तथा शाखाको समेत सहभागीतामा 
िमता अलभिृवर्द्को िालग अलभमूक्षखकरण तालिम संचािन । 

 

६ महानगरका सम्पणुय जनप्रलतलनलधहरुको  िमता अलभिृर्द्ीको िालग मवहिा अलधकार संरक्ष्ुँणुँ्, 
अपराध संवहता ऐन, र्ोजना तजूयमा प्रकृर्ा, नागररकता लसफाररस प्रकृर्ा, स्थानीर् सरकार 
संचािन ऐन, स्थानीर् सरकारसुँग  समिक्षन्धत काननुी प्रुँिधानहरुको िारेमा अलभमूीखकरण 
संचािन भएको   

 

७  िैंगीक वहंसा रोकथाम तथा प्रलतकार्य र्ोजना संचािन ।  

 

आ.ि. २०७८।७९ बाट रू्नएफपीए, आईपास, र सीएमसीसुँग को सहकार्यमा महानगरका ५ िडा िडाबाट 
प्रारम्भ भएको र्ो पररर्ोजनामा ८ जना जनशक्ती पररचािन गरी वहंसामा परेका प्रभावित व्र्क्षक्तहरुिाई  लनशल्क 
परामशय तथा उपचार सेिा उपिब्ध गराउंदै आएको छ । हाि सम्मको प्रगलत वििरण :  

 

िडा नं. प्रभावित संख्र्ा (घरभेट एिं परामशय सेिा प्राि गने) ओ.लस.एम.लस 
उपचार सेिा 

प्रहरीमा 
पठाएको 

न्र्ावर्क 
सलमलतमा 
पेश 

 मवहिा पूरुष बािबालिका जम्मा    

१ २४ ३ ० २७ ७ ३ ० 

६ २७ १ ० २८ १ ३ ० 

१२ २६ ७ १ ३४ ८ ७ २ 

१४ २३ ३ ० २६ २ ३ १ 

१५ २२ ४ ० २६ ४ ४ ३ 

जम्मा १२२ १८ १ १४१ २२ २० ६ 
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७.१.३ अपाङ्गता सम्बन्धी 
१. अपाङ्गता पररचर् पत्र वितरण 

विराटनगर महानगरपालिकािे महानगरपालिका िेत्र लभत्रका अपाङ्गहरुको पवहचान तथा पररचर् पत्र वितरण का 
िालग महानगरपालिकािे जारी गरेको “अपाङ्गता भएका व्र्क्षक्त पररचर् पत्र वितरण कार्यविलध २०७५”  बमोक्षजम 
२०७९ असार मसान्त सम्म मा देहाएका अनसुार वितरण  गररर्ो । 

लसं.नं. काडयको प्रकार कूि वििरण संख्र्ा 
१ पूणय अशक्त ( रातो ) ३३८ 

२ अलत अशक्त ( लनिो) ६१४ 

३ मध्र्म (पहेिो) २४६ 

४ सामान्र् ( सेतो) ६३ 

 कूि जम्मा १२६१ 

 

  २ सहार्क सामाग्री वितरण वििरण 

लस.नं. सहार्क सामाग्री वििरण संख्र्ा 
१ कृलतम जतु्ता ७ जोर 

२ िाकर ३ थान 

३ दह्विक्षचर्र २३ थान 

४ ट्राई साईकि ४ थान 

५ टिाईिेट क्षचर्र ४ थान 

६ विषेश कुलसय १ थान 

            

७.२ गैह्रसरकारी संस्था समन्िर् तथा सामदुावर्क पररचािन 
र्स शाखािे विराटनगर महानगरपालिका िेत्रलभत्र महानगरपालिकाको आन्तररक श्रोत तथा अन्तराविर्/राविर् 
गैर सरकारी सस्थाहरुसंगको साझेदारीमा महानगरपालिकामा सकु्षचकृत सवहत पिुय सहमलतलिई गररवि लनिारण, 

सीप तथा आर् आजयन मूिक तालिम, िमता विकास तथा सशक्षक्तकरण कार्यक्रम, अलत विपन्न सकुुम्बालस 
पररिारहरुको समग्र विकासका दीघयकालिन कार्यक्रम, महानगर आिास कार्यक्रम अन्तगयत सकुुम्िालस 
पररिारहरुिाई एवककृत िक्षस्त विकास तथा व्र्िस्थापन गनय महानगर आिास कार्यविलध–२०७५ तर्ार गरी 
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कार्ायन्िर्न गररएको साथै सडक आश्रीत मानि, जेष्ठ नागररक तथा बाि आश्रम, जेष्ठ नागररक ददिासेिा कार्यक्रम 
िगार्तका कार्यक्रमहरु महानगरपालिका आफै तथा साझेदारीमा कार्ायन्िर्न भैरहेको छ । 

प्रजातन्त्र सेनानी सम्मान कार्यविलध–२०७५ प्रकाशन गरी २००७ सािको प्रजातन्त्र प्रालिका िालग र्ोगदान 
परु्ायउनहुनु ेव्र्क्षक्तहरुिाई सम्मान स्िरुप मालसक भत्ता, नगरका सिैभन्दा होचो व्र्क्षक्तिाई मालसक प्रोत्साहन भत्ता, 
भाषा, किा, सावहत्र् आदी िते्रमा लबविध कार्यक्रम, विराटनगरको एलतहालसक तथा परुाताक्षत्िक सम्प्रदा, घटना, मठ 
मक्षन्दर, क्षचनारी, दस्तािजे आदी विषर्िाई समेटी एलतहालसक विराटनगर नामक वकताि प्रकाशन गररएको, गैर 
सकारी सस्थाहरुको िमता विकास, महानगर स्तररर् गैर सकारी संस्था पाश्वक्षचत्र लनमायण, भाषा विदको स्मलृत ग्रन्थ 
प्रकाशन, एलतहालसक धालमयक स्थिहरुको खोक्षज तथा सो को अध्र्र्न एिं गरुु र्ोजना तर्ारी आदद कार्य भैरहेकोछ 
। 

महानगरपालिकाको घरधरुरको बस्त ुअिस्था, महानगरपालिकाको समग्र विकासमा समदुार् पररचािन, पाररिारर 
बचत तथा ऋण पररचािन अन्तगयत एक िडा एक सहकारी गठन तथा व्र्िस्थापन गनय महानगरपालिकाको सिै 
घरधरुी समेटेर िडालभत्र टोि विकास संस्था, प्रत्र्ेक एक िडामा संर्कु्त टोि िडा समन्िर् सलमलत सवहत नगर 
स्तररर् संर्कु्त टोि नगर समन्िर् सलमलत गठन, संचािन आददका िालग टोि विकास सस्था संचािन सम्िक्षन्ध 
लनदेक्षशका लनमायण गरी सो बमोक्षजम कार्ायन्िर्नमा रहेको । 

महानगरपालिका िेत्रलभत्र रहेका आददिासी जनताजी, दलित, वपछडाबगय, मधेक्षश, अल्पसंख्र्क, िोपोन्मखु 
जातजालतहरुको अलभिेख, बहृत्तर विकासका िालग भाषा, किा, सावहत्र्, भेषभषुा, रहनसहन आदीको संरिण तथा 
जगेडाय आदी कार्ायन्िर्नमा रहेको । 

बैदेक्षशक रोजगाररिाई मर्ायददत र व्र्िक्षस्थत गनय र्स शाखाबाट सरुक्षित आप्रिासन कार्यक्रम संचािन गरी क्षजल्िा 
प्रशासन कार्ायिर्मा आप्रिालस श्रोत केन्र (सचुना केन्र) स्थापना गरी सेिा प्रदान गरररहेको छौ भने मनोसामाक्षजक 
कार्य, विक्षत्तर् सािरता, कानलुन परामशय, सामाक्षजक पररचािन आदी कार्य समेत भैरहेको ।  

महानगरपालिकामा आउन े सेिाग्रावह मध्र्े बवहरा व्र्क्षक्तहरुिाई सहज सेिा प्रबाह गनय विराटनगर 
महानगरपालिकामा विगत िामो समर्देक्षख संचािनमा रहेको विराट बवहरा संघसुँग को साझेदारीमा सांकेलतक 
भाषा सम्िक्षन्ध तालिम प्राि व्र्क्षक्त पररचािन गरर सेिा प्रदान गररएको ।  

मालथका गलतविलधहरु अन्तगयत आ.ि. २०७९ असार मसान्त सम्ममा भए गरेको कामको त्र्ाकंगत वििरणः 
➢ १०३ िटा अन्तराविर्/राविर् गैर सरकारी संस्थाहरु सकु्षचकृत भएको । 

➢ अन्र् दात ृ सस्थाहरुको सहर्ोगमा र्स विराटनगर िेत्रलभत्र कार्य गने गरी १३ िटा संस्थाहरुिाई 
सहमती ददएको  । 

➢ ८३ गैर सकारी संस्थाहरुसंगको आलथयक तथा प्राविलधक साझेदारीमा आर् आजयन, सीपमिुक तािीम, 

िैलगक वहंसा, सचेतना, िमता अलभिवृर्द् िगार्तका कार्यक्रमहरु संचािन भएको ।  

➢ िडा नं. १९ मा ३२ आिास लनमायण गरर हस्तान्तरण भैसकेको र िडा नं. १२ मा १४५ अलत विपन्न 
सकुुम्िालस पररिाहरुिाई महानगर आिास कार्यक्रम अन्तगयत आिास लनमायण भैरहेको । 

➢ २००७ सािको प्रजाताक्षन्त्रक आन्दोिनका ७ जना (शान्ता अलधकारी, गोपाि प्रसाद शमाय, तोरेन्रमान 
लसंह प्रधान, क्षशिदत्त उपाध्र्ार्, ्र्ाम बहादरु सबु्बा लिम्ब,ु नारार्ण प्रसाद अर्ायि, रमा प्रसाद ररजाि  
(स्िगयबास) र्ोर्द्ाहरुिाई सम्मान स्िरुप मालसक भत्ता वितरण ।  

➢ विराटनगर महानगरपालिका िेत्रलभत्र बसोिास गने सिै भन्दा होचो व्र्क्षक्त मध्र्े िडा नं. १९ का ३१ 
ईक्षन्चका व्र्क्षक्तिाई मालसक पोषण भत्ता वितरण गने गरेको । 
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➢ सडक  आश्रीत मानि रवहत महानगरपालिका अन्तगयत मानिसेिा आश्रमसुँग को साझेदारीमा २०० 
व्र्क्षक्तिाई आश्रममा संरिण गररएको । महानगरपालिकाको अलभभािकत्िमा िडा नं. ६ मा भिन 
लनमायणको कार्य भैरहेको । 

➢ २ बरृ्द्ाश्रम तथा १ बाि आश्रममा आश्रमसुँग को साझेदारीमा सेिा प्रिाह गरररहेको । 

➢ नगर िेत्रलभत्र ७ िटा केन्र माफय त ददिा सेिा संचािनमा रहेको । 

➢ ए्लतहालसक विराटनगर नामक वकताि प्रकाशन । 

➢ नेपािी िाङ्मर् जगतका क्षशखरपूरुष नेपािी भाषाका पाक्षणलन, प्राध्र्ापक, भाषा सावहत्र्का िालग मदन 
पूरस्कार प्राि श्रद्दरे् िािकृष्ण पोखरेिको स्मलृतग्रन्थ प्रकाशन गररएको । 

➢ महानगरपालिका िते्रलभत्र संचािनमा रहेका गैर सरकारी सस्थाहरुको अलभिेक्षखकरण सवहत पाश्वक्षचत्र 
प्रकाशन । 

➢ बैदेक्षशक रोजगाररिाइ मर्ायददत तथा व्र्िक्षस्थत गनय संचालित सरुक्षित आप्रिासन कार्यक्रम अन्तगयत प्रदान 
गररएका सेिाहरु । 

o श्रोत केन्र (सचुना केन्र) बाट ४६५१ जनािाई सेिा प्रदान गरररहे । 

o मनोसामाक्षजक परामशयमा १०१ जना, 
o विक्षत्तर् सािरता अन्तगयत सहभालग छनौट संख्र्ा १०१, समहु गठन ४, किा संचािन ९६ 

पटक, नर्ां व्र्िसार् संचािन ७, कागजपत्र राख्नकेो संख्र्ा ९५ र आम्दालन खचयको रेकडय ९५ 
जना । 

o न्र्ार्मा पहुंच ११० जना ।  

o बैदेक्षशक रोजगारीमा जाने १६ जनािाई तालिम, 

o बैदेक्षशक रोजगाररमा िग्न ेभनी ठलगमा परेका व्र्क्षक्तहरुको ३,११,१४,०००।०० िलतपलुतय 
िापतको रकम वफलतय । 

o ररटलनय स्िरं्सेिक पररचािन तफय  ४,४४९ व्र्क्षक्तिे सचुना पाएको, 
o समदुार् अलभमकु्षखकरण कार्यक्रमबाट १५ जना र गहन अलभमकु्षखकरण कार्यक्रमबाट १० जना  

➢ महानगरपालिका कार्ायिर् तथा नगर लभत्रका अन्र् कार्ायिर्हरुमा बवहरा सेिा ग्रावहका िालग एकजना 
सांकेलतक भाष विद्िाई पररचािन गररएको ।  

➢ अपाङ्गता रोकथाम तथा पनुरस्थापन कार्यक्रम अन्तगयत प्रदेश सरकार प्रदेश नं. १, करुणा फाउण्डेशन 
नेपाि समेतको साझेदारीमा महानगरपालिका िेत्रलभत्र अपाङ्गता भएका व्र्क्षक्तहरुको िडागत केन्र स्थापना 
गरी रोकथाम तथा उपचारका सिग्र िेत्रमा कार्य गरररहेको ।    

शाखािाट राजपत्रमा प्रकाशन गररएका अलभिेखहरुः 
➢ प्रजातन्त्र सेनानी सम्मान कार्यविलध–२०७५ 

➢ महानगर आिास कार्यविलध–२०७५ 

➢ महानगर आिास कार्यक्रम नमूना बक्षस्त विकास लनमायण लनदेक्षशका–२०७८ 
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➢ साियजलनक–लनजी साझेदारी ऐन–२०७८ 

 

 

 

 

 

७.३ पञ्जीकरण तथा सामाक्षजक सरुिा 
पषृ्ठभलूम 

राविर् पररचर्पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ र लनर्माििी, २०७७ (पवहिो संशोधन २०७८) अनसुार व्र्क्षक्तगत 
घटना दताय गने प्रािधान रहेको छ । भत्ता वितरण कार्यिाई सरि र पारदशी बनाउन अनिाइन प्रविलध र 
बैंवकङ्ग प्रणािीमाफय त वितरण गनय विधतुीर् माध्र्मबाट सामाक्षजक सरुिा भत्ता वितरण रणनीलत २०७६ िागू भई 
सोही अनसुार भत्ता वितरण कार्य अक्षघ बवढरहेको छ । सामाक्षजक सरुिा भत्ता वितरण कार्यविलध, २०७७ िे 
सम्पूणय िाभग्राहीहरुको वििरण MIS Online मा प्रविष्ट गनुयपने, काननुबमोक्षजम नाम दताय, िगतकट्टा र नविकरण 
गनुयपने प्रािधान व्र्िस्था गरेको छ ।  

कार्यक्रमको उद्दे् र् 

१) व्र्क्षक्तगत घटना दताय तथा सामाक्षजक सरुिा भत्ता कार्यक्रमिाई थप प्रभािकारी, आधलुनक प्रविलधमा आधाररत 
र जनताको पहुुँच तथा सहभालगता सलुनक्षित गनुय ।  

२) घटना दताय तथा सामाक्षजक सरुिा भत्ता वितरण कार्यिाई विधतुीर् माध्र्ममा आधाररत बनाई भत्ता वितरण 
प्रणािीिाई पारदशी तलु्र्ाई िाभग्राहीको पहुुँच विस्तार गनुय ।  

४) नेपाि सरकारिे लिएको लडक्षजटि नेपािको पररकल्पना अनरुुप हस्तलिक्षखत घटना दतायका प्रमाणपत्रिाई 
Digitization गनुय,  

   

िडा नं. १९ मा लनलमयत सकुुम्िालस पररिारका िालग ३२ घर हस्तान्तरण भैसकेको 

  

िडा नं. १२ मा लनलमयत सकुुम्िालस पररिारका िालग १४५ घर, लनमायणालधन 
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चाि ुआ.ि. २०७८।०७९ को प्रगलत वितरण 

• अपाङ्गआ.ि.२०७८।०७९ सम्म राज्र्बाट दोहोरो सवुिधा लिईरहेका ३२ जना िाभग्राहीहरुको नाम 
सामाक्षजक सरुिा भत्ता अलभिेखबाट हटाइएको, हािसम्म ३२९ जना दोहोरो सवुिधा पाइरहेका 
िाभग्राहीहरुको वििरण हटाइएको । दोहोरो दतायकका कारण ६३ जनाको नाम अलभिेखबाट हटाइएको 
।  भत्ता पाइरहेका िाभग्राहीहरुमध्र्े ३१२ जना िाभग्राहीको नाम मतृ्र्कुा कारण हटाइएको ।  

• अपाङ्गलमलत २०७८।०९।११ गतेका ददन राविर् पररचर् पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, काठमाण्डौं र 
विराटनगर महानगरपालिकाको संर्कु्त आर्ोजनामा सामाक्षजक सरुिा सम्बक्षन्धत प्रदेशस्तरीर् साियजलनक 
सनुिुाई कार्यक्रम सम्पन्न गररएको । 

• अपाङ्गसामाक्षजक सरुिा भत्ता पाइरहेका िाभग्राहीको मतृ्र्पुिात पलन लनजको संरिकबाट सामाक्षजक सरुिा 
भत्ता बकु्षझरहेका पाइएकोिे, मतृ्र्पुिात बढी भकु्तानी लिएको रु.३४,८८०।०० लनजबाट असिुउपर 
गराइएको । 

• अपाङ्गसामाक्षजक सरुिा तथा व्र्क्षक्तगत घटना दताय क्षशविर सम्पन्न गररर्ो ।  

घटना दतायका वकलसम घटना संख्र्ा 
जन्म २०५४ 
मतृ्र् ु ६३ 

वििाह ५१४ 

सम्बन्ध विच्छेद ३ 

बसाईसराइ  ५४ 

सामाक्षजक सरुिा भत्ता नर्ाुँ नाम दताय ४९ 

जम्मा २७३७ 

• अपाङ्गआ.ि. २०७८।०७९ को अन्त्र् सम्ममा १३,९२४ जना व्र्क्षक्तहरुिे सामाक्षजक सरुिा भत्ता प्राि 
गरेको ।  

• अपाङ्गआ.ि. २०७३।०७४ देक्षख २०७८।०७९ सम्म ५ बषयको अिलधमा जन्मः २०७५४, मतृ्र्ःु 
६२७७, सम्बन्धलबच्छेदः २७३, वििाहः ११२७७, बसाइसरी आउने संख्र्ाः १७११८, बसाइसरी जान े
संख्र्ाः १२६७३ िटा व्र्क्षक्तगत घटना दताय भएको । 

बेरुज ुसम्बन्धमा 
आलथयक बषय बेरुज ुक्षशषयक बेरुज ुरकम फछ्र्र्ौट बाुँकी कैवफर्त 

 

२०७६।७७ 
दोहोरो जम्मा, अर्ोग्र् 
व्र्क्षक्तिाई भत्ता 
वितरण तथा मतृ्र् ु
पिात बढी भकु्तानी  

६८६८०८८०
 
  

६०१०८३००
  

८५७२५८०   

 

२०७८।७९ 
मतृ्र् ु पिात बढी 
भकु्तानी 

१६०९१०० १६०९१०० ० मतृ्र् ु लमलतसम्मको 
भकु्तानीका िालग प्राि 
लनिदेनमा मतृ्र्पुिात 
बढी रकम भकु्तानी 
नभएको  
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आलथयक बषय बेरुज ुक्षशषयक बेरुज ुरकम फछ्र्र्ौट बाुँकी कैवफर्त 

दोहोरो रकम जम्मा ४५८८०० ४३५२०० २३६०० दोहोरो रकम जम्मा 
भएको भलन 
जनाइएपलन 
अलधकांशको दोहोरो 
जम्मा नभएको 

  

बेरुजकुा कारणहरु 

1. बषायन्तको अन्त्र्मा बैंकिे समर्मै िाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा नगरेको । 

2. भत्ता प्राि गने व्र्क्षक्तको मतृ्र् ुभएपिात समर्मै घटना घटेको सूचना ददने कतयव्र् भएका व्र्क्षक्तिे सूचना 
नददन,ु जसका कारण िाभग्राहीको मतृ्र् ुपिातपलन सामाक्षजक सरुिा अलभिेखमा त्र्स्ता व्र्क्षक्तको वििरण 
सवक्रर् भई भत्ता बैंक खातामा जम्मा हनु।ु 

 

कार्यक्रमका उपिक्षब्धहरु  

१. VERSP-MIS प्रणािीमा वििरण अध्र्ािलधक गनय छुटेका व्र्क्षक्तहरुको वििरण अध्र्ािलधक गररएको ।  

२. राज्र्र्द्ारा उपिब्ध गराउदै आएको सामाक्षजक सरुिा भत्ता र्थाथयपरक ढंगिे तोवकएको समर्मा सहज 
तररकािे विधतुीर् माध्र्मबाट वितरण भएको ।  

३. सामाक्षजक सरुिा तथा व्र्क्षक्तगत घटना दताय प्रणािी VERSP-MIS संचािन गनय सिम भएको ।  

४. व्र्क्षक्तगत घटना तथा सामाक्षजक सरुिा सम्बन्धी उठेका गनुासोहरुको अनिाइन प्रणािीमा दताय गनय सरुु 
भएको ।  

५. सामाक्षजक सरुिा तथा व्र्क्षक्तगत घटना दताय क्षशविर कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।  

६. नेपाि सरकार  राविर् पररचर्पत्र तथा पंक्षजकरण विभागको ददघयकालिन र्ोजनामा सहर्ोग पगेुको ।  

कामको लसिलसिामा भएका चनुौती तथा समस्र्ाहरु  

१. सामाक्षजक सरुिा तथा व्र्क्षक्तगत घटना दताय सम्बन्धी सम्बक्षन्धत िडाका काम गने व्र्क्षक्तिाई बेिा बेिामा 
पनुतायजलग अलभमकु्षखकरण कार्यक्रम गराई सिम बनाएपलन लसकेका कुराहरुिाई व्र्िहाररकतामा नगनुय । 

२. व्र्क्षक्तगत घटना दताय वकताबका हस्तलिक्षखत प्रमाणहरु Digitization नहनु,ुजसका कारण अझैपलन हस्तलिक्षखत 
प्रलतलिवप जारी हनु,ु जसका कारण एउटै व्र्क्षक्तको दोहोरो घटना हनुे सम्भािना हनु ु।   

३. िडा कार्ायिर्सुँग कामको लसिलसिामा भए गरेका समस्र्ाहरु समाधानका िालग दैलनक सम्पकय  गनुयपने हनुािे 
संचारका िालग टेलिफोनको व्र्िस्था नहनु ु। 
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८. िातािरण तथा विपद व्र्िस्थापन 
८.१ विपद व्र्िस्थापन 
विपद् व्र्िस्थापनका िालग महानगरमा तपलसिका काननुी तथा नीलतगत व्र्िस्था कार्ायन्िर्नमा रहेको छ ।  

• विपद् व्र्िस्थापन ऐन, २०७५ 

• स्थानीर् विपद् तथा जििार् ुउत्थानशीि र्ोजना, २०७५ 

• विपद् जोक्षखम न्र्लुनकरण नीलत, २०७६ 

• विपद् जोक्षखम न्र्लुनकरण रणनीलतक कार्यर्ोजना, २०७६  

• विपद् व्र्िस्थापन कोष २०७५  

• विपद् व्र्िस्थापन कोष संचािन लनदेक्षशका, २०७६  

• विपद् पिुय तर्ारी तथा प्रलतकार्य र्ोजना, २०७७  

• स्थानीर् आपत्कािीन कार्य संचािन केन्र (LEOC), २०७७  

• BIPAD पोटयिको प्रर्ोग तथा सचुना सम्प्रषेण । 

• कोलभड, बाढी डिुान तथा आगिागी वपलडतहरुिाई राहत वितरण । 

लस.नं. प्रकोप वििरण प्रभावित घरपररिार राहत रकम कैवफर्त 

१ आगिागी २४ १,४५,०००  

२ बावढ तथा डिुान ७६८५ २१,२१,२५०  

३ कोलभड १९ २९७५० १,५२,५७,०००  

 जम्माः ३७४५९ १,७५,२३,२५०  

• शीतिहरबाट प्रभावितहरुिाई िडास्तरमा ५० तिीन्टि दाउरा वितरण । 

• िडा नं.१९ मा स्थानीर् २५जना स्िरं्सेिक दस्ता गठन गरी बाढी प्रकोप उद्दार अभ्र्ास गराईएको । 

• बहपु्रकोपको संकटासन्नता तथा िमताको िेखाजोखा कार्य सम्पन्न । 

• शैक्षिक पाठ्यक्रममा विपद् जोक्षखमको विषर् समािेशीकरण कार्य सम्पन्न भएको । 

• विपद् पिुयतर्ारी तथा प्रलतकार्य सम्बक्षन्ध सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न । 

• विपद् व्र्िस्थापन कोषमा रु.७७,६४,००० रकम जम्मा गने कार्य सम्पन्न । 

• कोलभड महामारी अलतविपन्न पररिारिाई नगद हस्तान्तरण कार्य सम्पन्न । 

लस.नं. प्रकोप वििरण प्रभावित घरपररिार राहत रकम कैवफर्त 

१ कोलभड प्रभावित १४८४ १,४८,४०,०००  

• स्थानीर् विपद् तथा जििार् ुउत्थानशीि र्ोजना अद्यािलधक, २०७८  

• बाढी तथा डिुान प्रभावितिाई राहत उद्दारका िालग विपद् व्र्िस्थापन सम्पकय  व्र्क्षक्तको संर्ोजनमा 
र्ोजना, क्षजन्सी, सरसफाई, स्िास््र्, क्षशिा, सरुिा तथा सामदुावर्क शाखाबाट प्रलतलनलधत्ि हनुेगरी Rapid 

Response Team गठन तथा पररचािन । 

िावषयक बजेट तथा खचयको प्रगती 
क्र.स. आ.ब. बजेट खचय प्रगलत प्रलतशत कैवफर्त 

1.  २०७४।०७५ ५०००००० २२२२२९५  ४४।४५   

2.  २०७५।०७६ ४९००००० ४१६५९९८  ८५।०२   
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क्र.स. आ.ब. बजेट खचय प्रगलत प्रलतशत कैवफर्त 

3.  २०७६।०७७ ५४५०००० ४४१८२९१  ८१।०७   

4.  २०७७।०७८ ७५७०००० ३४०९१६७  ४५।०४   

5.  २०७८।०७९ ५०८९०००० २३४८९३०९ ४६.१३  

 

विराटनगर महानगरपालिकाको विपद् व्र्िस्थापन (बाढी) रेस्पोन्स वटम 

1. सहकार्य समन्िर् –  

क. संर्ोजक: राजने्र प्रधान, ९८४२०३००११  

ख. सह-संर्ोजक: पनुम दाहाि, ९८५२०२२७२९ 

2. खाद्य व्र्िस्थापन – रामहरी कोइरािा, ९८४२०२८७८७ 

3. बसोबास (सेल्टर) व्र्िस्थापन – दगुाय प्रसाद खलतिडा, ९८४२४२९५५८ 

4. सरुिा व्र्िस्थापन – राजन पौडेि, ९८४२०५८९३६ 

5. स्िास््र्, पोषण औषधी तथा स्िच्छता – रमेश काकी, ९८४२०२३६७९ 

6. सरसफाई, विपद् व्र्िस्थापन – वहरा र्ादि, ९८४२०४३४६० 

7. पूिायधार व्र्िस्थापन – गोपाि पोखरेि, ९८४२०२९२२१ 

8. प्रशासलनक व्र्िस्थापन – अजुयन थपलिर्ा, ९८५२०३००१० 

9. सञ्चार व्र्िस्थापन – लमन कुमार निोददत, ९८५२०५११७७ 

स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापनमा महानगरपालिकामा उपिव्ध नगर प्रहरी तथा स्िास््र्कमीहरुको सहभालगता । 

लस.नं. तत्काि उपिव्ध जनशक्षक्त संख्र्ा कैवफर्त 

१ नगर प्रहरी २७  

२ स्िास््र्कमी १०३  

३ फार्रम्र्ान १३  

 

स्थानीर् आपतकािीन कार्य संचािन केन्रमा उद्दार सामग्री व्र्िस्थापन । 

लस.नं सामानको लबबरण संख्र्ा 
१ मेधाफोन २  ” ” 
२ साउण्ड बतस १  ” ” 
३ स्टेचर २  ” ” 
४ FIRE   EXTINGUISHER १  ” ” न.पा. िलगएको 
५ पिास्टीक कुसी १० ओटा 
६ पिास्टीक को बाल्टीन ७  ” ” 
७ ”  ”       जग ७  ” ” 
८ ”  ”  डस्िीन बकेट २  ” ” 
९ ”  ”  हेल्मेट  सेतो ७  ” ” 
१० नोट डाईरी ७  ” ” 
११ टचय िाईट ३  ” ” 
१२ LAZER स्प्र े ३  ” ” 
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लस.नं सामानको लबबरण संख्र्ा 
१३ हतौडा ३  ” ” 
१४ वपक ३  ” ” 
१५ साबेि ३  ” ” 
१६ बन्चरो ३  ” ” 
१७ कोदािो ३  ” ” 
१८ वटनको बातस (सानो) २  ” ” 
१९ िाटर प्रबु िाईफ ज्र्ाकेट ७  ” ”(बेसाबतु) 
२० पंजा ७  ” ” 
२१ वटनको ठुिो बाकस १  ” ” 
२२ सेतो प्िास्टीक १० लमटर 

२३ लसठ्ठी १ प्र्ाकेट ७ ओटा 
२४ नाइिन डोरी ३ रोि 

२५ मातस १ प्र्ाकेट 

२६ बेल्चा १५ ओटा  

२७ कोदािो  १५ ओटा  

२८ स्टेचर  २  ओेटा 
२९ सेप्टी बेल्ड ८ सेट 

३० िाईफ गाड ३ ओटा 
३१ टचय िाईट  १२ ओटा  

३२ नाईिन डोरी २ रोि 

३३ रिटय बोट १ थान 

३४ पप्प  १ थान 

३५ पाईडि ४ थान 

३६ िाईफ ज्र्ाकेट २७ थान 

३७ उद्दार हेिमेट ३७ थान 

३८ स्टेवटक डोरी २०० लमटर 

३९ डाईनालमक डोरी २०० लमटर 

४० पोलिमाईड डोरी २०० लमटर 

४१ हारनेस सेट ५ िटा 
४२ थ्रो ब्र्ाग ५ सेट 

४३ तर्ाराविनर १० िटा 
४४ तर्ानेलडर्न ग्िोब र पंजा १० जोर 

४५ स्टीि टोईभएका गमबटु १५ जोर 

४६ रेनकोट ३२ सेट 

४७ पानीबटु ३० जोर 

४८ लसंगि पलु्िी ६ थान 
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लस.नं सामानको लबबरण संख्र्ा 
४९ एसेन्डर १ थान 

५० लडसेन्डर १ थान 

५१ रोप ग्रर्ाप फि एरेष्टर १ थान 

 

स्थानीर् आपतकािीन कार्यसंचािन केन्रमा रहेका संचािन सामग्रीहरुः 
लस.नं. संचार उपकरण को नाम  सेट लसररर्ि नं. पररमाण  

 १ कम्पर्टुर मोलनटर  १  थान 

 २ CPU  १  ” ” 
 ३ वप्रन्टर  १  ” ” 
 ४ मल्टीप्िक  १  ” ” 
 ५ आई कम बेशसेट ०४००१२१५ १ 

 ६ एै.को एन्टेना   १ 

 ७ एै.को वफडर  १५ लम. 
८ आई कम बेश ए.सी. कन्भटर  १ 

९ आई कम H/H सेट  ०१००२२९९–१ १ 

१० आई कम H/H चाजयर   १ 

११ आई कम H/H ब्र्ाट्री  १ 

 

८.२ िातािरण तथा हररर्ािी प्रिर्द्यन 
िातािरण शाखा अन्तरगत २०७४ साि देक्षख २०७९ सम्म गररएका कार्यहरु  
क्र.स. कार्यक्रम स्थान र सहकार्य 
१ िृिारोपण  २५०० 

िटा 
कन्चनिारी केशलिर्ा सडक, खाजी , कोचाखाि, विहानी पथ, कामत चौक 
देक्षख दरैर्ा सम्म ,असोक चौक देक्षख विश्वकमाय चौक , सोमिारे मागय ,जतिुा 
चोक देक्षख कटकुपा सम्म , देिकोटा चौक एररर्ा लसंक्षघर्ा वकनार िगार्त 
अन्र् स्थानहरुमा लडलभजन िन कार्ायिर्, िातािरण तथा भसंुरिण विभाग र 
नगर िासीको सहकार्यमा   

२ पाकय  ब्र्िस्थापन ३ 
िटा 

राजिंशी चौक पक्षिम हररर्ािी पाकय , हृदर्न्दपाकय , फाउन्टेन पाकय  

३ विरुिा उत्पादनको 
िालग नसयरी को 
स्थापना १ िटा  

विराटनगर महानगरपालिका र लडलभजन िन कार्ायिर्कोे ेसहकार्यमा फोहोर 
पानी प्रशोधन केन्र िडा नं. १४ मा िावषयकरुपमा  एक िषे ५०,००० र 
बहबुषे २०००० उत्पादन गने गररएको  

४ नगर सौन्दर्यकरण िजार िेत्रमा सो प्िान्ट सवहतको फूि र गमिा राक्षख सौन्दर्यकरण गररएको  
५ िारू् प्रदूषण मापन 

केन्दको स्थापना  
िातािरण विभागको सहर्ोग र  विराटनगर महानगरपालिकाको सहकार्यमा 
लडलभजन िन कार्ायिर्मा प्रदूषण मापन केन्रको लडतस प्िे राक्षखएको । 

६ निीकरक्षणयर्  उजाय 
प्रविलध  

िार्ोग्र्ास लनमायण ६२ िटा, सधुाररएको चिुो ९५ िटा र ईण्डतसन चिुो 
१४५ िटा सोिार ६० िटा नगरिासीहरुिाइ वितरण गररएको । 
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क्र.स. कार्यक्रम स्थान र सहकार्य 
७ आर्ोजनाहरुको 

लसफारीश तथा 
स्िीकृलत  

िातािरण संरिण  ऐन २०७६ र लनर्माििी २०७७ बमोेेक्षजम 
पालिकािायइ ददइएको अलधकार िेत्रमा रही कार्यविलध २०७७ स्िीकृत गराई  
प्रारक्षम्भक िातािरण अध्र्र्न९क्ष्भ्भ०्  ६ िटा लसफारीश १ िटा स्िीकृत 
,  िातािरणीर् प्रभाि मलु्र्ांकन ९भ्क्ष्ब०् ४ िटा लसफारीश  र संक्षिि 
िातािरणीर् अध्र्र्न ९द्यभ्क्० २ िटा  स्िीकृत गररएको 

८ िातािरण संरिण 
सम्िन्धी तालिम  

१ कम्पोष्ट मि बनाउन ेर सचेतना तालिम ११५० जना । २.कपडाको 
झोिा बनाउने तालिम ३५ जना । ३. जििार् ुअनकुुिन सम्बन्धी सचेतना 
२०० जना ४.िातािरणमैत्री स्थानीर् शासन प्रारुप, २०७० विषर्मा ६० 
जना  

९ विरुिा संरिण र 
धिुो न्रू्नीकरण  

लनर्लमत रुपामा ४ जना मािी खटाइ रोक्षएको विरुिा संरिण जि मि हल्न े
कार्य गररनकुो साथै वहउद मवहनामा कच्ची तथा ग्राििे सडकमा पानीको 
ट्ांकरबाट पानी हािी प्ररषण न्र्नुीकारण गने गररएको 

१० प्रदूषण लनर्न्त्रण उद्योग किकारखाना, होटि पसि,प्रलतष्ठान , अस्पताि,घर बाट हनुे प्रदषण 
न्र्नुीकरण गनय सलमलत गठन गरी लनर्लमलत अनुे ुगमन गरी १६५ िटा को 
समस्र्ाको समाधान गररन ुको साथै  रु.१५२०००। जररिाना गररएको  

११ सरुक्षित नागररक 
आिास कार्यक्रम 

पराि तथा टािीको घर भएका गररि पररिार पवहचान गरी सिे गरीएको 
७१० जना मध्र् ेछनौटमा परेकाहरुिाई पवहिो वकस्ता रु.३००००। का 
दरिे ४७४ जना िाइ उपिब्ध गराएको 

८.३ सरसफाई व्र्िस्थापन 
लस.नं. कार्यक्रम स्थान र सहकार्य 

1.  नगरको फाहोरमैिा 
ब्र्िस्थापन 

वि.स.२०५३ साि देक्षख साियजलनक लनजी साझेदारी अिधारणा बमोक्षजम 
नीक्षज िेत्रसंगको साझेदारीमा नगरको फोहोर ब्र्िस्थापन कार्य गदै 
आइरहेको छ ।  

संस्थाकोनाम र समर् अिलध 

१.वि.एम.सीलंसल्ट -वि.स.२०५३ देक्षख २०६४ असार मसान्त सम्म 

२. सामाक्षजक सधुार तथा िातािरणीर् विकास मञ्च -वि.स.२०६४ पौष 
देक्षख २०६७ असार मसान्त 

३. स्िास््र् र शाक्षन्तका िालग िातािरण नेपाि         वि.स.२०६७ 
चैत्र देक्षख २०७२ फागनु मसान्त 

४.िषे्ट मेनेजमेन्ट ग्रपू नेपाि प्रा.िी र जे.भी.      वि.स.२०७३ बैशाख 
देक्षख २०७८ कालतयक  मसान्त 

 

५.नेपाि फूििारी िेष्ट थ्री आर पोिशुन कन्ट्रोि सलभयस, उत्तरी िेत्र 
(िडा नं.१,२,३,४,५,र १९) 
वि.स.२०७८ मंलसर १ देक्षख २०८३ कालतयक मसान्त सम्म । 
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लस.नं. कार्यक्रम स्थान र सहकार्य 
६.स्िास््र् र शाक्षन्तका िालग िातािरण नेपाि      मध्र् िेत्र -िडा 
नं. ६,७,८,९,१०,११ वि. स.२०७८ मंलसर १ देक्षख २०८३ कालतयक 
मसान्त सम्म । 

७. सगरमाथा मल्टी सलभयस प्रा.िी        दक्षिणीिेत्र 
(िडानं.१२,१३,१४,१५,१६,१७,१८) वि.स.२०७८ 

मंलसर १ देक्षख २०८३ कालतयक मसान्त सम्म । 

महानगरपालिकाको आफ्नो ल्र्ाण्डवफि साइड नभएकोिे नीक्षज िेत्रिे 
आफै भाडामा लिइ  ब्र्िस्थापन गदै आइरहेको । 

2.  ल्र्ाण्डवफि साइडको 
िालग जग्गा  

साविक डंग्राहा र हाक्षत्तमडुा गा.वि. स मा जम्मा २६– १०– १७ 
जग्गा खररद गरेता पलन ल्र्ाण्डवफि साइड विभन्न अिरोधका कारण 
बन्न नसकेको । पनु विराटनगर महानगरपालिको िडा नं. १६ मा  
१०–१०–० जग्गा खररद गरीएको ।    

3.  मेशीनरी तथा जनशक्षक्त महानगरपालिकासंग २ िटा स्काभेटर, २ िटा ट्रीपर संचािनमा रहेको 
र ३ िटा टे्रतटर िेष्ट मनेेज्मेन्ट ग्रपुिाई भाडामा ददईएको, ७६ जना 
सरसफाई कमयचारी (प्रत्र्के िडामा २ जनाका दरिे ३७ जना, साझेदार 
संस्थासंग ३० जना, विश्राक्षन्त घाटमा १ जना, परोपकार घाटमा १ जना, 
विराटनगर बसपाकय मा १ जना र कार्ायिर्मा ६ जना)  

4.  फोहोरमैिा ब्र्िस्थापन 
सम्बन्धी भएको अध्र्र्न  

कोररर्ा सरकार मातहत KEITI-Doha Engineering Co. Ltd माफय त 
विराटनगरको फोहोरमैिा व्र्िस्थापन गरुुर्ोजना तजुयमा कार्य सम्पन्न 
गरी प्रलतिदेन प्राि गरेको । 

5.  कम्पोष्ट िीन र डष्टिीन  ४०० िटा कम्पोष्ट िीन वितरण र ११५० िटा डष्टिीन वितरण तथा 
सडक वकनारमा राक्षखएको 

6.  सचेतना कार्यक्रम  विलभन्न संघ संस्थाहरुको साझेदारीमा नगर  सरसफाइ सािावहक 
कार्यक्रम गदै आइरहेको 

7.  अनगुमनको ब्र्िस्था  नगरको सरसफाई अनगुमन कार्य िडा अध्र्िर्को संर्ोजकत्िमा िढीमा 
५ सदस्र् रहने गरी सलमलत गठन भइ सो सलमलतिे अनगुमन गने गरेको 
। 

आ.ब. २०७४/७५ देक्षख २०७८/७९ सम्मको खचय प्रगलत 

आ.ब.२०७८/०७९ को प्रगलत प्रलतिदेन 

क्र.स बजेट क्षशषयक 

वित्तीर् प्रगलत 

विलनर्ोक्षजत  

बजेट (संसोधन 

समेत) 
खचय वित्तीर् प्रगलत 

प्रलतशत 

१ हररर्ािी प्रिधयन कार्यक्रम मनुािपथ    ५००००० २४१८६०.६ ४८.३७ 
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क्र.स बजेट क्षशषयक 

वित्तीर् प्रगलत 

विलनर्ोक्षजत  

बजेट (संसोधन 

समेत) 
खचय वित्तीर् प्रगलत 

प्रलतशत 

२ 

फोहोरपानी प्रसोधन केन्रमा रहेको नसयरीमा 
लबरुिा उत्पादन कार्यक्रम लडलभजन बन 

कार्ायिर्को साझेदारीमा  
२००००० २००००० १०० 

३ िातािरण मैत्री स्थानीर् शासन प्रिधयन  २००००० १०००००  ५० 

४ िातािरण प्रदूषण अनगुमन तथा लनररिण  १००००० १००००० १०० 

५ 
िातािरण सम्बक्षन्ध राविर् तथा अन्तराविर् 
ददिस मनाउने  

१०००००  १०००००  ५० 

६ फोहोरबाट कम्पोस्ट मि बनाउने  १००००० २५०००  २५ 

७ िातािरणीर् प्रदूषण लनर्न्त्रण  १०००००  १०००००  १०० 

८ 
रोवपएका लबरुिा संरिणका िागी मािी 
व्र्िस्थापन  

२०००००  १८००००  २२.५ 

९ कोशी राजमागयमा हररर्ािी प्रिधयन  ५०००००  ०  ० 

  जम्मा २०००००० १०४६८६०.६ ५२.३४ 

  सरसफाई       

१० नगर सफाई खचय सम्झौता अनसुार  १४०००००० १०३९४२७० ७४.२५ 

११ 
नगर सरसफाई लबशसे नािा सफाई, सफाई 

सम्बक्षन्ध औजार समते   
२०००००० ७३९९०३ ३७ 

१२ जम्मा १६०००००० १११३४१७३ ६९.५८ 

 

आ.ब. २०७७/०७८ को प्रलतिेदन  

क्र.स बजेट क्षशषयक वित्तीर् प्रगलत 

विलनर्ोक्षजत  बजेट 
(संसोधन समेत) 

खचय वित्तीर् प्रगलत 
प्रलतशत 

१ महानगरीर् हररर्ािी प्रबधयन कार्यक्रम  ४००००० ४००००० १०० 
२ विलभन्न संस्थाको सहभालगतामा 

बजारीिेत्रहरुमा सौन्दररकरण 

८००००० ८००००० १०० 

३ विश्व िातािरण ददिश  ५००००   ० 
४ विरुिा संरिणका िालग मािी 

व्र्िस्थापन  
६९०००० १८०००० २६ 
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क्र.स बजेट क्षशषयक वित्तीर् प्रगलत 

विलनर्ोक्षजत  बजेट 
(संसोधन समेत) 

खचय वित्तीर् प्रगलत 
प्रलतशत 

५ स्मलृत बावटका लनमायण १४०००००   ० 
६ गाडेन लडजाइन व्र्िस्थापन कार्यक्रम  ५०००००   ० 
७ गाडेलनगंको िालग चावहने आि्र्क 

सामग्री खरीद तथा वितरण 

२०००००   ० 

८ िडा नं. सात को हररर्ािी पाकय  
व्र्िस्थापन  

२५०००००   ० 

९ नेपाि िातािरण सेिा केन्रिाई 
सहर्ोग 

१०००००   ० 

१० खािी जग्गाहरुमा हररर्ािी प्रबधयन १०००००० १०००००० १०० 
११ कम्पोष्ट विन खररद साझेदारीमा  ४०००००   ० 

१२ फोहोरमैिा व्र्िस्थापनको बेसिाईन 
सभे 

५००००० १००००० २० 

१३ िडा नं १४ को नसयरी व्र्िस्थापन  २००००० २००००० १०० 

१४ कार्ायिर् र सडक वकनारहरुमा गमिा 
सवहतको विरुिा तथा मि व्र्िस्थापन  

१५०००० ५१५०० ३४ 

  शसतय अनदुान तफय       

१५ िार्ोग्र्ास जडान  200000 120000 60 

१६ सूधारीर्को चिुो 100000 99500 100 

 जम्मा 9190000 2951000 32 

  सरसफाई तफय        

१७ टोि सरसफाईका िालग जनशक्षक्त 
पररचािन 

5500000  5500000 १०० 

१८ नगर सफाइ खचय संझौता  14500000  १४४९०८१४.३४ ९९.९४ 

१९ विशेष नािा सरसफाइ 900000  ८९५०७१ ९९.४५ 

२० फोहोरमैिा ब्र्िस्थापनकािालग सचुना 
प्रकाशन माइवकग तथा प्रचार प्रसार र 
होलडंग बोडय  

100000  १०५०० १०.५ 

२१ सरसफाइ सचेतना कार्यक्रम संचािन , 

टोि संगठ अलभर्ान परुस्कार तथा 
सामदुावर्क सफाई डस्टिीन खररद 
५० प्रलतशत साझेदारी  

200000  ० 0 

२२ सफाइ सम्िन्धी औजार तथा उपकरण 1000000  ७०७१३२ ७०.७१ 

 कुि 22200000 २१६०३५१७  ९७ 

 



~82~ 
 

आ.ि. २०७६/२०७७ मा गररएका कार्यक्रमहरुको प्रगलत प्रलतिेदन 

क्र.स. कार्यक्रम 

वित्तीर् 
प्रगलत 
विलनर्ोक्षजत 
बजेट      

खचय  

वित्तीर् 
प्रगलत 
प्रलतशत न.पा. साझेदारी  जम्मा 

1 िृिारोपण कार्यक्रम 

७४२९००।
०   ७४२९००।० ७४२९००।० 100 

2 

नसयरी स्थापना र विरुिा 
उत्पादन 

९२११३५।
० 

१००००००
।० १९२११३५।० 

१९२११३५।
० 100 

3 िार्ेग्र्ास जडान  

४९६०००।
०   ४९६०००।० ४९६०००।० 100 

4 

प्िावष्टक झोिा लनषलेधत 
अलभर्ान  

१०००००।
० १३०००।० ११३०००।० ११३०००।० 100 

5 िातािरणीर् सेिा केन्र 

१०००००।
०   १०००००।० १०००००।० 100 

6 

गाडेलनग लडजाइन तालिम 
कार्यक्रम 

४४९९६६।
०   ४४९९६६।० ४४९९६६।० 100 

7 

लसमेन्टको विजुिुीको 
पोिमा गमिा राख्न ेकार्य  

१०००००।
० 

१३५०००।
० २३५०००।० २३५०००।० 100 

8 

िातािरणीर् सचेतना 
तालिम 

२०००००।
०   २०००००।० २०००००।० 100 

9 

िातािरणीर् सचेतना 
सडक नाटक 

१०००००।
० २६०००।० १२६०००।० १५२०००।० 100 

10 स्मलृत िावटका 
५०००००।
०   ५०००००।० ५०००००।० 100 

11 सरसफाइ सचेतना  २५०००।०   २५०००।० २५०००।० 100 

12 जििारू् पररियतन 

१०००००।
०   १०००००।० १०००००।० 100 

  जम्मा 
३८३५००१
।० 

११७४०००
।० ५००९००१।० 

५००९००१।
० 100 

  सरसफाई           

13 

नगरको सफाई तथा 
फोहोरमैिा व्र्िस्थापन 
खचय           



~83~ 
 

क्र.स. कार्यक्रम 

वित्तीर् 
प्रगलत 
विलनर्ोक्षजत 
बजेट      

खचय  

वित्तीर् 
प्रगलत 
प्रलतशत न.पा. साझेदारी  जम्मा 

13 

टोि सरसफाई कार्यक्रम 
तथा जनशक्षक्त पररचािन  

५०००००
० 

    ५०००००० १०० 

14 लबशेस नािा सरसफाई ७५००००     ७५०००० १०० 

15 

सफाई सचेतना कार्यक्रम 
संचािन टोि संगताहन 
सफाई अभ्र्ाुँ परुस्कार 
तथा सामदुावर्क सफाई 
कार्यक्रम टोि मवहिा 
समूह सहकारी नगर 

साझेदारी ५० % 
डस्टविन 

१५००००
० 

५००००० २०००००० १४९१७९६ ७४।५ 

15 

सफाई सम्बक्षन्ध औजार 
तथा उपकरण ठुिो 
साइजको प्िाक्षस्टक 
कन्टेनर 

१५००००
० 

    १३६६८२९ ९१।१
२ 

 १४ 

नगर सफाई खचय 
सम्झौता अनसुार 

१४५०००
०० 

    १४५००००
० 

१००  

  जम्मा 
२३७५००

०० 

    २३१०८६२
५ 

९७।२
९ 

 

 

आ.ि २०७५/०७६ को कार्यक्रम 

क्र.स  बजेट क्षशषयक 

वित्तीर् प्रगलत  

विलनर्ोक्षजत  बजेट 
(संसोधन समेत) 

खचय  वित्तीर् प्रगलत प्रलतशत  

१. सडक वकनारमा िृिारोपण २०००००० ४५३००० २२.६५ 

२. 
विश्व िातािाराब ददिस तथा राविर् सरसफाई 
सिाह,पानी ददिस िगार्का सचेतनामिुक 
कार्यक्रम मनाउने  

५०००० ५०००० १०० 

३. फोहोरमैिा व्र्िस्थापन तालिम कम्पोस्ट विन  २०००००  २००००० १०० 
४. जाििार् ुपररितयन गोष्ठी कार्यक्रम  ५०००० ५०००० १०० 
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क्र.स  बजेट क्षशषयक 

वित्तीर् प्रगलत  

विलनर्ोक्षजत  बजेट 
(संसोधन समेत) 

खचय  वित्तीर् प्रगलत प्रलतशत  

५. 
िातािरण सरसफाई बजार अनगुमन,लनररिण र 
सपुररिेिण 

१०००००  १००००० १०० 

६. प्िाक्षस्टक झोिा लनषलेधत गोष्ठी कार्यक्रम  १०००००  १००००० १०० 

७. 
िातािरण मैत्री स्थानीर् शासन प्रारूप संचािन 
जनप्रलतलनलध र सरोकार संघ संस्थाहरुको िागी 
गोष्ठी सवहतको सूचक तर्ार  गने समते  

१०००००  १००००० १०० 

८. 
कागजको थुंगा,झोिा तथा कपडा झोिा बनाउन े
लसपमिुक तालिम  

१०००००  १००००० १०० 

 जम्मा  २६०००००  ११५३००० ४४.३४ 
 सरसफाई 

   

१. सफाई सम्बक्षन्ध औजार र उपकरण  २५०००० ० ० 

२ डस्टविन खररद २५०००० ० ० 

३. 
फोहोरको पनु प्रर्ोग,पनुचक्रण, मि बनाउन ेर 
सचेतना तालिम 

२००००० १९२१५९ ९६.०८ 

४ नगर सफाई तथा फोहोर व्र्िस्थापन  १५०००००० 
१४७८२८३३.
०९ 

९८.५५ 

 जम्मा १५२००००० १४९७४९९२ ९८.५१ 
 

आ.ब २०७४/०७५ को कार्यक्रम 

क्र.स बजेट क्षशषयक 

वित्तीर् प्रगलत 

विलनर्ोक्षजत  
बजेट (संसोधन 

समेत) 
खचय 

वित्तीर् 
प्रगलत 
प्रलतशत 

१. सडक वकनारमा िृिारोपण २०००००० १०००००० ५० 

२. 
विश्व िातािाराब ददिस तथा राविर् सरसफाई सिाह,पानी ददिस 
िगार्का सचेतनामिुक कार्यक्रम मनाउने  

५०००० ५०००० १०० 

३. फोहोरमैिा व्र्िस्थापन तालिम कम्पोस्ट विन  २०००००  २००००० १०० 
४. जाििार् ुपररितयन गोष्ठी कार्यक्रम  १५०००० १५०००० १०० 

५. िातािरण सरसफाई बजार अनगुमन,लनररिण र सपुररििेण १०००००  १००००० १०० 
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क्र.स बजेट क्षशषयक 

वित्तीर् प्रगलत 

विलनर्ोक्षजत  
बजेट (संसोधन 

समेत) 
खचय 

वित्तीर् 
प्रगलत 
प्रलतशत 

६. प्िाक्षस्टक झोिा लनषलेधत गोष्ठी कार्यक्रम  ३०००००  ० ० 

७. 
िातािरण लबशेस कोषको समेत साथै विलभन्न संघ संस्थासंग 
समन्र्िर् गरी गररने िातािरण कार्यक्रम संचािन  

२०००००  २००००० १०० 

८. फोहोरको पनु प्रर्ोग,पनुचक्रण, मि बनाउन ेर सचेतना तालिम  ५००००  ५०००० १०० 

९ 
१९ िटै िाडयमा टोि विकास संस्थान िगार्त अन्र् संस्थाहरु 
संग गररनर िातािरण सैसफई कार्यक्रम 

२००००० १९९५०० ९९.७५ 

१० 

सम्झतुा िाहेकका िडा नं १८ र १९ मा नगर सरसफाई, 

िृिारोपण,हररर्ािी संरिण िगार्त विलभन्न चाडपिय र बसयद्को 
समर्मा लबशेस सरसफाई कार्यक्रम संचािनको िागी कमयचारी 
व्र्िस्थापन साथै प्रलत िडा clean the city अलभर्ान बापत िावषयक 
रु ५००००का दरिे समते  

५००००००   

११ सफाई कमीहरुको स्तरोन्नलतको िागी अििोकन भ्रमण १००००० ०  

१२ लबरुिाहरूमा िागेका परुाना तारजािी व्र्िस्थापन  १००००० ०  

१३ जिउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रण, जिाधार संरिण तथा तटबन्ध लनमायण  २०००००० ०  

१४ EFLGP अिाधरणा अनरुुप कार्ायन्िार्न कार्यक्रम  १००००० ०  

 जम्मा ८८००००० १८४९५०० २१.०१ 
 सरसफाई     

१५ नगर सरसफाई खचय सम्झौता अनसुार  १५०००००० १४४००००० ९६ 
१६ सफाई सम्बक्षन्ध औजार, उपकरण क्षद्स्त्िन र अन्र् सामग्री समेत ५००००० ४००००० ८० 
 जम्मा  १५५०००००  १४८००००० ९५ 
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९. र्ोजना अनगुमन तथा सूचना प्रविलध 
९.१ र्ोजना तथा अनगुमन 

आ.ि. बैठक 
संख्र्ा 

अनगुमन भएको र्ोजनाको 
संख्र्ा 

कैवफर्त 

074/075 67 295 जाुँचपास तथा फरफारक गररएको । 

075/076 83 528 जाुँचपास तथा फरफारक गररएको । 

076/077 103 738 जाुँचपास तथा फरफारक गररएको । 

077/078 63 640 जाुँचपास तथा फरफारक गररएको । 

078/079 72 747 जाुँचपास तथा फरफारक गररएको । 

 

९.२ उपभोक्ता वहत संरिण 
उपभोक्ताको वहत संरिणको िालग संघ र प्रदेशका विद्यमान काननुका अलतररक्त विराटनगर महानगरपालिकािे 
छुटै्ट विराटनगर महानगरपालिकाको बजार अनगुमन लनदेक्षशका, २०७५ तजुयमा गरी महानगर िेत्रलभत्रका बजार 
अनगुमन गनय नीलतगत व्र्िस्था गरेको छ र सोही आधारमा बजार अनगुमन कार्यक्रम कार्ायन्िर्न भएको 
छ।िाक्षणज्र्, आपलतय तथा उपभोक्ता संरिण विभागबाट महानगरपालिकाका अलधकृतस्तर छैठौँ तहका एक जना 
कमयचारीिाई लनरीिण अलधकृत तोवकएको छ। 

बजार अनगुमन 

क्र.स. आ.ब बजार अनगुमन (पटक) कैवफर्त 

१.  ०७४/७५ ११ क्षजल्िाका अन्र् कार्ायिर् 
बाट भएका अनगुमनमा 
महानगरपालिकाको 
प्रलतलनलधत्ि रहने गरेको 
छ। 

२.  ०७५/७६ १६ 

३.  ०७६/७७ १९ 

४.  ०७७/७८ १७ 

५.  ०७८/७९ १४ 

 

९.३ सूचना तथा संचार प्रविलध 
सूचना शाखा 
विराटनगर महानगरपालिका िेत्र लभत्र प्रधान कार्ायिर् रहेने गरी स्थापना भएका, लनर्मानसुार लनर्लमत रुपमा 
न्रू्नतम ६ मवहना भन्दा िामो समर्देक्षख प्रकाशन गदै आएका स्थानीर् पत्र पलत्रका¸ एफ.एम. रेलडर्ो¸ टेलिलभजन 
िगार्तका सञ्चार माध्र्महरुको सम्बधयन र प्रिधयन गने उरे्द््र्का साथ िोककल्र्ाणकारी विज्ञापन र चेतनामूिक 
कार्यक्रम सम्प्रषेण गरे िापत सहर्ोग रकम उपिब्ध गराउुँदै आएको छ। विज्ञापन¸ तालिम¸ कार्यक्रम िगार्तका 
महानगरका गलतविलध सम्बक्षन्ध कार्यक्रम प्रकाशन र प्रसारण गदाय स्थानीर् सञ्चार माध्र्म तथा संघ संस्थािाई नै 
पवहिो प्राथलमकता ददइएको छ।   
र्स महानगरपालिकामा आ.ि.०७७/७८ देक्षख ०७८/७९ सम्म सूचना माग गने लनिेदन संख्र्ा ४३ िटा 
भएकोमा ३६ िटािे मात्र नेपािको संविधानको धारा २७¸ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र लनर्माििी 
२०६५ बमोक्षजम सूचनाको हक प्रर्ोग गरी सूचनाको माग भएकािे लनर्मानसुार पेश भएका लनिदेकिाई मात्र 
सूचना उपिब्ध गराइएको छ ।  
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३.  आ.ि.२०७८/७९ को िावषयक कार्यक्रम  

क्र.सं र्ोजना/कार्यक्रम विलनर्ोक्षजत रकम खचय भएको रकम बाुँकी 

१ 

विराटनगर महानगरका महत्िपूणय 
व्र्क्षक्तत्िहरु  पूिय प्रधानमन्त्री¸ पूिय मरे्र¸ 
पूिय उपमरे्र¸ प्रजातन्त्र सेनानी¸ राविर् 
व्र्क्षक्तत्िहरु को अलभिेख तर्ारी 

२००००० - २००००० 

२ 

महानगर गलतविलध सम्बन्धी टेलिलभजन¸ 
रेलडर्ो एफ.एम. र अन्र् प्रशारण 
कार्यक्रम संचािन 

१५००००० २७६०५० १२२३९५० 

क. 
विराटलभजन लमलडर्ा प्रा.लि.िाई दृ्र् 
सूचना प्रिाह गरे िापत रु.९६०५०/- 

      

ख. 
न्रू् सवृष्ट दैलनकिे विज्ञापन प्रकाशन गरे 
िापत रु.१८००००/- (िेखा शाखाबाट 
प्राि) 

      

३ कल्र्ाणकारी विज्ञापन र पत्रपलत्रका खचय २२०००००/- 

2033929विविध 
शीषयकका वििहरु 
ररभषय भएको रकम 
रु.१४६२०० 

३१२२७१/- 

क. मालसक अनदुान िापत कल्र्ाणकारी विज्ञापन र पत्रपलत्रका 

क्र.सं. सञ्चार माध्र्मको नाम मालसक दर िावषयक भकु्तानी रकम 

१ शभुारम्भ/धालमयक मालसक २००००/- २४००००/- 
२ मकाि ुलमलडर्ा/वट.लभ. १००००/- १२००००/- 
३ न्रू् सवृष्ट रंलगन दैलनक  ४०००/- ४८०००/- 
४ पूिेिी जनसञ्चार हाम्रो मत/रंलगन दैलनक  ४०००/- ४८०००/- 
५ सौगात प्रकाशन/उद्घोष /रंलगन दैलनक ४०००/- ४८०००/- 
६ दशयन/सादा दैलनक ३०००/- ३६०००/- 
७ नमस्ते/सादा दैलनक ३०००/- ३६०००/- 
८ कोशी टाइम्स/सादा दैलनक ३०००/- ३६०००/- 
९ कम्रू्लनटी लमलडर्ा/एफ.एम. २५००/- ३००००/- 
१० रेलडर्ो स्टार  २५००/- ३००००/- 
११ नभ सञ्चार प्रा.लि./रेलडर्ो पूिेिी २५००/- ३००००/- 
१२ नागररक लमलडर्ा/ एफ.एम २५००/- ३००००/- 
१३ स्काई एफ.एम. २५००/- ३००००/- 
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क्र.सं. सञ्चार माध्र्मको नाम मालसक दर िावषयक भकु्तानी रकम 

१४ ओ.वि. लमलडर्ा/वि.एफ.एम.  २५००/- ३००००/- 
१५ रेलडर्ो पूिायञ्चि २५००/- ३००००/- 
१६ स्ितन्त्र विराट/सािावहक २०००/- २४०००/- 
१७ राविर् जनवहत/सािावहक २०००/- २४०००/- 
१८ शाक्षन्त नेपाि/सािावहक २०००/- २४०००/- 
१९ ददग्दशयन/सािावहक २०००/- २४०००/- 
२० फेिा सािावहक २०००/- २४०००/- 
२१ काक्षन्तपथ/सािावहक २०००/- २४०००/- 
२२ क्राइम अपरेशन/सािावहक २०००/- २४०००/- 
२३ नमस्कार/सािावहक २०००/- २४०००/- 
२४ साकार/सािावहक २०००/- २४०००/- 
२५ सूचना र सञ्चार/सािावहक १४००/- १२६००/- 
२६ जनिादी आिाज सािावहक २०००/- २४०००/- 
२७ विराटनगर सािावहक २०००/- २४०००/- 
२८ दृष्टान्त सािावहक २०००/- २४०००/- 
२९ श्रीजनमत सािावहक २०००/- २४०००/- 
३० संगम अलभर्ान/मालसक १५००/- १८०००/- 
३१ ग्रालमण विकास सञ्चार/मालसक १५००/- १८०००/- 
३२ विराट टाइम्स १५००/- १८०००/- 
३३ विराट पोष्ट/पोटयि १५००/- १८०००/- 
३४ खिर पूिायञ्चि/पोटयि  १५००/- १८०००/- 
३५ घमुघाम लमलडर्/पोटयि १५००/- १८०००/- 
३६ विराट लभजन/पोटयि १५००/- १८०००/- 
३७ रातो तारा डटकम/पोटयि १५००/- १८०००/- 
३८ िाइभ नेपाि/पोटयि १५००/- १८०००/- 
३९ जनचचाय लडक्षजटि/पोटयि १५००/- १८०००/- 
जम्मा     13¸26¸600 
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ख. विज्ञापन िापतको भकु्तालन रकम 

क्र.सं 
विज्ञापन प्रकाशन 
गने संघ/संस्था विज्ञापन शीषयक प्रकाशन लमलत 

विज्ञापन िापतको 
भकु्तानी रकम 

१ न्रू् सवृष्ट दैलनक 

गररब लनिारण कार्यक्रम संचािनका 
िालग गणक तथा सपुरीििेकको 
आि्र्कता सम्बन्धी सूचना  प्रकाशन  

२०७८।८।२३ १६०००/- 

२ न्रू् सवृष्ट दैलनक िडा नं.९ को सूचना प्रकाशन २०७८।९।२५ १००००/- 

३ 
उत्सि लमलडर्ा 
सलभयस ब्िाष्ट 

िडा नं.१० को दरभाउ पत्र स्िीकृत 
आसर्को सूचना 

२०७८।९।२५ २००००/- 

४ 
पूिेिी जनसञ्चार 
/हाम्रोमत दैलनक 

हाददयक शभुकामना िडा दशैं¸ लतहार 
तथा छैठ पिय २०७८।६।२५ १५०००/- 

५ 
पूिेिी जनसञ्चार 
/हाम्रोमत दैलनक 

प्रसे विज्ञलि २०७८।४।१५ १५०००/- 

६ एिटय सािावहक जानकारीमूिक सूचना २०७८।५।६ ५०००/- 

७ हाईटेक अफसेट जनवहतमा जारी सन्देश २०७८।४।२७ ५०००/- 

८ बराह सािावहक 
सूचना/भिन लनमायण तथा िस्ती 
विकास शाखाको अनरुोध 

२०७८।६।१७ १००००/- 

९ 
लमलडर्ा कनेतसन 
सेन्टर  

विराटनगर महानगरपालिकाको अनरुोध २०७८।५।४ १००००/- 

१० 
नेपाि बोडयकाक्षस्टङ्ग 
च्र्ानि प्रा.लि. 

कोलभड १९ को सूचना सन्देश तथा 
दशै शभुकामना सन्देश  

२०७८।६।२४ १५०००/- 

११ 
पररितयन खिर डट 
कम 

विराटनगर महानगरपालिकाको सूचना    १००००/- 

१२ विराट पोष्ट 
महानगरिासीमा महानगरपालिकाको 
अनरुोध 

  १९०००/- 

१३ 
उत्सि लमलडर्ा 
सलभयस/ब्िाष्ट 

प्रसे विज्ञलि २०७८।४।१७ २५०००/- 

१४ न्रू् सवृष्ट दैलनक  प्रसे विज्ञलि २०७८।४।१५ २५०००/- 

१५ 
सौगात प्रकाशन 
प्रा.लि./उद्घोष दैलनक 

प्रसे विज्ञलि २०७८।४।१५ २५०००/- 

१६ 
मालिका लमलडर्ा 
ररसचय प्रा.लि. 

हाददयक शभुकामना/बडा दशैं¸ लतहार 
तथा छैठ पिय 

  १५०००/- 
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क्र.सं 
विज्ञापन प्रकाशन 
गने संघ/संस्था विज्ञापन शीषयक प्रकाशन लमलत 

विज्ञापन िापतको 
भकु्तानी रकम 

१७ दशयन दैलनक 

शवहद रंगशािा पररसरको सटर किि 
ठेक्कामा िगाउनको िालग दोश्रो 
पटकको सूचना 

२०७८।४।१७ ६५००/- 

१८ दशयन दैलनक 

शवहद रंगशािा पररसरको सटर किि 
ठेक्कामा िगाउनको िालग तेश्रो 
पटकको सूचना 

२०७८।५।२९ ६५००/- 

१९ 
ईष्ट नेटिकय  प्रा.लि.¸ 
मोरङ्ग 

सन्देशमूिक सूचना   ९५००/- 

२० 
Crescent Media 

Pvt.Ltd., विराटनगर 
प्रसे विज्ञलि २०७८।४।२४ १००००/- 

२१ 
सौगात प्रकाशन 
प्रा.लि./उद्घोष दैलनक 

बार्ोग्र्ांस जडान तथा सधुाररएको 
चिुो खररदका िालग दरभाउ पत्र 
आव्हान 

२०७८।११।०३ ७०००/- 

२२ एिटय सािावहक सन्देशमूिक सूचना   ५०००/- 

२३ 
उत्सि लमलडर्ा 
सलभयस/ब्िाष्ट दैलनक 

विराटनगर महानगरपालिका विशेषांक २०७८।६।२ ४९९९९/- 

२४ न्रू् सवृष्ट दैलनक 
महानगरपालिकाको सूचना/राजस्ि 
शाखा 

  ७०००/- 

२५ 
शाक्षन्त नेपाि 
सािावहक 

शभुकामना   ५०००/- 

२६ झी पचुः शभुकामना सदुशयन कवपिा 
लसरपाः२०७८ 

१००००/- 

२७ 
पररितयन खिर डट 
कम 

सन्देशमूिक सूचना    ५०००/- 

२८ न्रू् सवृष्ट दैलनक  समवृर्द्को बाटोमा विराटनगर महानगर   ३५०००/- 

२९ सनसनी सािावहक सन्देशमूिक सूचना    ८०००/- 

३० कोशी लमलडर्ा लिंक सन्देशमूिक सूचना   ५०००/- 

३१ 
जनचचाय लडक्षजटि 
प्रा.लि. विविध विज्ञापन   ५०००/- 

३२ 
शाक्षन्त नेपाि 
सािावहक 

शभुकामना   ५०००/- 

३३ 
शाक्षन्त नेपाि¸ 
सनुसरी नर्ाुँ िषय २०७९ को शभुकामना   ५०००/- 

३४ 
पूिेिी जनसञ्चार 
सहकारी संस्था लि. 

समवृर्द्को बाटोमा विराटनगर महानगर 
विशेषांक 

  ३५०००/- 
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क्र.सं 
विज्ञापन प्रकाशन 
गने संघ/संस्था विज्ञापन शीषयक प्रकाशन लमलत 

विज्ञापन िापतको 
भकु्तानी रकम 

३५ न्रू् सवृष्ट दैलनक   
महानगरपालिकाको सूचना/सामूदावर्क 
विकास शाखा २०७९।१।५ २०००/- 

३६ नौिो संघषय जनचेतनामूिक सूचना २०७९ िैशाख 
मवहना ५०००/- 

३७ 
सौगात प्रकाशन 
उर्द्ोष राविर् दैलनक 

महानगरपालिकाको सटर भाडामा २०७९।१।१४ १६९५०/- 

३८ 
समर् नेटिकय  
लमलडर्ा प्रा.लि. सन्देशमूिक सूचना 

िावषयक 
तर्ािेण्डरमा १००००/- 

३९ 
पूिेिी जनसञ्चार 
सहकारी संस्था लि. 

महानगरपालिकाको सूचना/राजस्ि 
शाखा २०७९।२।३१ ५०००/- 

४० 
सौगात प्रकाशन 
उर्द्ोष राविर् दैलनक 

महानगरपालिकाको सूचना/राजस्ि 
शाखा २०७९।२।२९ ५०००/- 

४१ 

पूिेिी जनसञ्चार 
सहकारी संस्था 
लि./हाम्रोमत 

महानगरपालिकाको आर् ठेक्का संकिन 
गनयका िालग साियजलनक बोिपत्र 
आव्हानको सूचना/ राजस्ि शाखा 

२०७९।३।३ २५०००/- 

४२ 
सौगात प्रकाशन 
उर्द्ोष राविर् दैलनक 

महानगरपालिकाको आर् ठेक्का संकिन 
गनयका िालग साियजलनक बोिपत्र 
आव्हानको सूचना/ राजस्ि शाखा 

२०७९।३।३ २८२५०/- 

४३ न्रू् सषृ्टी दैलनक राजस्ि बझुाउने सम्बन्धी सूचना 
२०७९।३।१७ 
र 
२०७९।३।१९ 

९०००/- 

४४ 
मकाि ुलमलडर्ा 
प्रा.लि. 

२०७९/८० को िावषयक नीलत तथा 
कार्यक्रमको प्रत्र्ि प्रशारण गरे िापत 

२०७९।३।१० ५६५००/- 

४५ 

छपाई िापतको 
रकम तीनिटा 
संस्थाको नाममा 

    ८०१३०/- 

जम्मा       707329/- 
 

क्र.सं. र्ोजना/कार्यक्रम विलनर्ोक्षजत रकम खचय भएको रकम बाुँकी 

४ चौमालसक र िावषयक बिेुवटन प्रकाशन २०००००/- - २०००००/- 

५ तर्ािेण्डर प्रकाशन  २०००००/- - २०००००/- 

६ महानगरसुँग पत्रकार कार्यक्रम   २०००००/- ९२७९६/- १०७२०४/- 
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क्र.सं. र्ोजना/कार्यक्रम विलनर्ोक्षजत रकम खचय भएको रकम बाुँकी 

७ पत्रकार महासंघिाई -पूुँक्षजगत अनदुान)       

क. क्षजल्िा महासंघ ५०००००/- ४९४९४०/- ५०६०/- 

ख. प्रदेश महासंघ ५०००००/- ४७८४०२/- २१५९८/- 

८ पत्रकार कल्र्ाण कोष -पूुँक्षजगत अनदुान) २०००००/- - २०००००/- 

९ अनगुमन तथा लनरीिण ७५०००/- १५०००/- ६००००/- 

१० नगर विकास पत्रकाररता कल्र्ाण कोष -
पूुँक्षजगत अनदुान) 

४०००००/- - ४०००००/- 

११ राविर् पलत्रकाको ग्राहक १५००००/- ४०००/- १४६०००/- 

१२ प्रसे इक्षन्स्टच्र्टु/ पत्रकाररता तालिम ७५०००/- ३७५००/- ३७५००/- 

१३ कम्प्रू्टर/ल्र्ापटप खररद १०००००/- - १०००००/- 

१४ डकुमने्ट्री लनमायण ५०००००/- - ५०००००/- 
  जम्मा  ७००००००/- ३२८६४१७/- ३७१३५८३/- 

 

आ.ि.२०७८/७९ को संघसंस्थागत चाि ुर्ोजनाहरु 

क्र.
सं 

र्ोजना विलनर्ोक्षज
त रकम 

खचय भएको 
रकम 

बाुँकी रकम कैवफर्त 

१. विराटनगरको विकासका विविध 
गलतविलधमा प्रमखुको र्ोजना  

२५¸००¸

००० 
१३८८४९९ ११¸११¸५०१  

क. काक्षन्तपरु पक्षब्िकेशनमा महानगरको 
गलतविलध विशषेांक प्रकाशन िापत डच 
लमलडर्ा प्रालििाई रु. ४०००००/- 

  -  

ख. के.वि. फाउण्डेशनिे महानगरको 
विकाससुँग सम्बक्षन्ध गलतविलधको 
श्रब्र्दृष्र् सामाग्री प्रकाशन गरे िापत 
रु. ४९००००/- 

  -  

ग. न्रू्ज िाइभ नेपाि वटलभसुँग िृत क्षचत्र 
लनमायण िापत रु. ४९८४९९/- 

  -  

घ. लमवटङ्ग प्िाईन्ट महानगरको 
विकाससुँग सम्बक्षन्ध गलतविलधको 
श्रब्र्दृष्र् सामाग्री प्रकाशन गरे िापत 

  - आ.ि. 
०७९/८० 

का िालग 
रु.९९०००/
- दावर्त्ि 
हस्तान्तरण 
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क्र.
सं 

र्ोजना विलनर्ोक्षज
त रकम 

खचय भएको 
रकम 

बाुँकी रकम कैवफर्त 

२. नेपाि प्रसे इक्षन्स्टच्र्टु प्रा.लि.  ९००००
०/- 

४९६३५८/
-  

४०३६४२/-  

क. आधारभतू समाचार िेखन तथा 
तालिम संचािनमा सहभागीिाई 
प्रर्ोगात्मक ररपोवटयङ्ग र्ातार्ात खचय 
िापत रु. ४७०००/- 

    

ख. नेपाि प्रसे इक्षन्स्टच्र्टु प्रा.लि. िाई 
ल्र्ापटप¸ वप्रन्टर खररद िापत रु. 
१३९७००/- 

    

ग. नेपाि प्रसे इक्षन्स्टच्र्टुमा रंग रोगन 
िापत रु. ३०९६५८/- 

    

३. पत्रकार लमलडर्ा प्रा.लि./ (उद्घोषण 
तथा भाषण किा तालिम)  

३००००
०/- 

१४९५००/
- 

१५०५००/-  

४. ददगो विकास समाज (रेलडर्ो 
पूिायञ्चििाई लमतसर म्र्ाकी अमेररका 
१ थान खररद) 

२००००
०/- 

९९०००/- १०१०००/-  

५. जनतासुँग मरे्र (आभाष अलभर्ान 
लमलडर्ा एण्ड ररसचय प्रा.लि.¸ 
विराटनगरिे र्स महानगरका 
महत्िपूणय गलतविलध र विकास 
लनमायणमा भएका उपिक्षब्धमूिक 
कार्यहरु जनता लबच परु्ायउन 
श्रब्र्दृष्र् सामाग्री प्रकाशन गरे िापत) 

४००००
०/- 

३९९०००/
- 

१०००/-  

६. र्गु पक्षब्िकेशन/ल्र्ापटप खररद १५०००
०/- 

७५०००/- ७५०००/-  

 जम्मा ४४५००
००/- 

२६¸०७¸३५
७/- 

1८,4२,६४३/
- 

 

 

आ.ि.२०७८/७९ का िालग प्रदेश माननीर्हरुको कार्यक्रम 

क्र.सं. माननीर् अनदुान प्राि 
संघ/संस्थाको नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

कार्यक्रमको नाम  खचय भएको अनदुान 
रकम 

कैवफर्त 

१. केदार 
काकी  

पूिेिी जनसञ्चार सहकारी 
संस्था लि.¸ विराटनगर 

जनचेतनामूिक 
कार्यक्रम 

९९९४८।५०  

२. विक्षन्दर्ा 
काकी 

आभाष अलभर्ान लमलडर्ा 
एण्ड ररसचय प्रा.लि.¸ 
विराटनगर 

जनचेतनामूिक रेलडर्ो 
कार्यक्रम 

९९६००/-  
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क्र.सं. माननीर् अनदुान प्राि 
संघ/संस्थाको नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

कार्यक्रमको नाम  खचय भएको अनदुान 
रकम 

कैवफर्त 

३. केदार 
काकी 

आभाष अलभर्ान लमलडर्ा 
एण्ड ररसचय प्रा.लि.¸ 
विराटनगर 

जनचेतनामूिक रेलडर्ो 
कार्यक्रम 

२९८८००/-  

४. विजर्कुमार 
विश्वास 

प्र.स.वि. लमलडर्ा प्रा.लि. 
विराटनगर 

संक्षघर्ता र विकास 
रेलडर्ो कार्यक्रम 

३९९९९७/-  

५. सावित्रा 
कुमारी 
रेग्मी  

पूिेिी जनसञ्चार सहकारी 
संस्था लि.¸ विराटनगर 

कम्प्रू्टर वप्रन्टर 
िगार्तका सञ्चार 
सामाग्री खररद 

४९८२९०/-  

जम्मा रकम १३¸९६¸६३५।५०  
अिरमाः तेह्र िाख लछर्ानब्बे हजार छ सर् पैंलतस रुपैंर्ा पचास पैसा मात्र । 

सञ्चार माध्र्महरुिाई हाि उपिब्ध गराउुँदै आएको रकम 

क्र.सं. सञ्चार माध्र्मको वििरण मालसक अनदुान िापतको 
रकम 

कैवफर्त 

१. रंलगन दैलनक पलत्रका ४०००/-  

२. सादा दैलनक पलत्रका ३०००/-  

३. सािावहक पलत्रका २०००/-  

४. मालसक पलत्रका १५००/-  

५. अनिाईन पोटयि १५००/-  

६. टेलिलभजन १००००/-  

७. एफ.एम. रेलडर्ो २५००/-  

८. शभुारम्भ मालसक २००००/-  
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सूचना प्रविलध 

सूचना प्रविलधसुँग सम्बक्षन्धत आ.ब. २०७८/७९ असार मसान्त सम्म भएका कार्यहरु। 
• विराटनगर महानगरपालिका िेत्रलभत्र आम नागररकिाई लन:शलु्क इन्टरनेटको सलुबधा प्रदान गनय 

विलभन्न १० स्थानमा फ्री-िाईफाईको व्र्िस्था गररएको।(स्थानहरु: वहमािर् रोड, हनमुान मक्षन्दर, िडा 
नं. १५, िडा नं. १६, िडा नं. १८, कन्चनबारी चोक, डाुँफे चोक, सरोक्षचर्ा, वपचरा, लत्रिेणी चोक) 

▪  Unlimited -Session time: 12 hours) 

▪  Bandwidth 3 Mbps  

▪  Download limit 3 GB per day 

• नगर कार्ायपालिका कार्ायिर्मा ५० Mbps र िडा कार्ायिर्मा ५ Mbps को Leased Internet 

Connectivity रहेको। 

• महानगर िेत्रलभत्र रहेका घरधरुीहरुको GPS based नम्बररङको िालग कर बाहेक रकम रु. 
१७,४७,०००। मा सम्झौता भई कार्य सम्पन्न भएको।िडागत वििरण सवहतको घरधरुी सभेिणबाट 
महानगरपालिकामा जम्मा ४७,८६३ घरधरुी संख्र्ा पवहचान भएको। नम्बर प्िेट तर्ारी र 
घरधरुीहरुमा टाुँस गनय बाुँकी रहेको।  

• महानगर कार्यपालिका कार्ायिर्मा आ.ि. २०७८/७९ असार देक्षख ई-हाक्षजरी संचािन प्रारम्भ 
गररएको।िडा कार्ायिर् र मातहातको कार्ायिर्हरुमा जडान गनय बाुँकी रहेको। 

• लनर्लमत रुपमा कार्ायिर्को आलधकाररक इमेि, िेबसाइट, सामाक्षजक संजािहरु अध्र्ािलधक गने कार्य 
सम्पन्न गररएको। विलभन्न तािकु मन्त्रािर् तथा लनकार्हरुिाट संचालित १४ िटा पोटयिहरुमा प्रगती 
प्रलतिदेन तथा वििरणहरु प्रविवष्ट गररएको। 

• महानगरको आफ्नै सभयर नरहेको तर NITC को सहर्ोगमा २ िटा VPS माफय त आन्तररक प्रणािीको 
िालग सफ्टिर्ेरहरु संचािन गरररहेको।  

• हाि महानगरिे प्रर्ोगमा ल्र्ाएका सफ्टिेर्र प्रणािीहरु लनम्न बमोक्षजम रहेको 
o अनिाईन कर भकु्तानी प्रणािी (https://eservice.biratnagarmun.gov.np) 
o अनिाईन घटना दताय प्रणािी (https://public.donidcr.gov.np) 

o एवककृत विपद् पोटयि संचािन (https://biratnagarmun.bipadportal.gov.np) 

o SUTRA System 

o Fiduciary Risk Assessment, LISA स्िामलु्र्ाङ्न प्रणािी 
o Public Assets Management System (PAMS) 

o Bulk SMS सेिा 
o PIS System 

o Co-operative MIS 

o EMIS 

o पेशी सूची 
  

https://public.donidcr.gov.np/
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१०. आलथयक विकास 
१०.१ कृवष विकास 
विराटनगर महानगरपालिकामा अलधकांश शहरी िेत्र भएता पलन खेलत र्ोग्र् जलमन १३७५ हेतटर रहेको छ । 
बािी सघनता २२०० हेतटर रहेको छ । मखु्र्त र्स महानगरपालिकाको िडा नं. 
४,५,६,११,१२,१४,१७,१८,१९ मा खेलत र्ोग्र् जलमन िढी  रहेको छ । र्स नगर स्तरीर् कृवष तथा पशपंुिी 
त्र्ाङ्क संकिन कार्यक्रमिे र्स महानगरपालिका लभत्र सबै भन्दा िढी खाद्यान्र् बािी (धान, मकै, गहुुँ) तथा 
तरकारी बािी िागाउने देखाएको छ।   

र्स कृवष शाखाबाट कृषक समूह, कृवष सहकारीहरुिाई लसजनअनसुारको लबलभन्न खाद्यान्र् बािी जस्तै: धान, मकै, 

गहुुँको उन्नत बीउ ५० प्रलतशत अनदुानमा वितरण गदाय हाि सम्म जम्मा  ६३२ घरधरुी िाभाक्षन्ित भई ३१६ 
हेतटर िेत्रफिमा कृवष िािी विस्तरामा सहर्ोग पगेुको छ । महानगरपालिकािे तरकारीको लमलनवकट 
कृषकहरुको माग अनसुार शतप्रलतशत उपिब्ध गराउदै आएको छ । कृवष आधलुनकीकरण तथा र्ाक्षन्त्रकरणका 
िालग ५० प्रलतशत अनदुानमा  प्रविलध लबतरण गररएको छ। विलभन्न बािीमा िाग्ने रोग वकरा व्र्िस्थापन 
सम्बक्षन्ध बािी उपचार क्षशविर कृषक समूहहरुमा सन्चािन भएको छ। संघीर् सरकारको शसयत अनदुान कार्यक्रम 
अन्तगयत चाि ुआलथयक िषयमा र्स महानगर लभत्रका नर्ाुँ धान बािी पकेट कार्यक्रम  २ िटा कृषक समूहमा 
स्थापना भई संचािनमा रहेको छन ।  

हाि कृवष शाखामा अलधकृत स्तर छैठौ -१, ना.प्रा.स - ३ जना, र का.स. - १ जना  गरी जम्मा ५ जना 
कमयचारी कार्यरत छन ्। 
सकृर् समूह/सहकारीहरु: 
➢ कृषक समूह : ३० िटा 
➢ कृवष/पश ुफमय : ५६ िटा  

➢ कृवष सहकारी : ११ िटा  

➢ रासार्लनक मि लबतरण केन्र जम्मा : १३ िटा  

➢ भलमङ्ग कम्पोष्ट उत्पादन गने संस्था : २ िटा 
कमयचारी वििरण:  

➢ मेलसनरी औजार वितरणको वििरण:  
लस.न. वििरण संख्र्ा ठेगाना वितरण आ.ि. 
१ कम्बाई हारभेष्टर १ लब.म.न.पा. १९  ०७७/०७८ 

२ कम्बाइ थे्रसर १ लब.म.न.पा. १२ ०७८/०७९ 

३ टेतटर १ लब.म.न.पा. १८ ०७७/०७८ 

४ पािर वटिर ७ लब.म.न.पा. १९,१८,४,१ ०७५/०७६ 

५ रोटाभेटर १ लब.म.न.पा. १८ ०७५/०७६ 

६ ररपर ४ लब.म.न.पा. १९,१८ ०७५/०७६ 

७ ईिेतटीक मोटर २० लब.म.न.पा. १९,१८ ०७५/०७६ 

८ पम्पसेट १२ लब.म.न.पा. १८,१२ ०७८/०७९ 

९ मकै थेसयर ५ लब.म.न.पा. १८,१४ ०७५/०७६ 

जम्मा ५२ 
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मखु्र् खाद्यान्र् बािी 
खाद्यान्र् बािी खेती गरेको 
िते्रफि 

जम्मा कुि उत्पादन नगदे बािी खेती गरेको 
िते्रफि 

जम्मा कुि उत्पादन 

धान (१०५० हे) ४२०० म.ेट तोरी (५० हे.) ५० म.ेट 

गहुुँ (५१८ हे.)  २३०५ म.ेट उख ु(२० हे.) १६०० म.ेट 

मकै (२५५ हे) १७८५ म.ेट पटुिा (१० हे.) ३४ म.ेट 

बजेट र खचयको अिस्था 
लस.
नं. 

आलथयक 
िषय 

आन्तरीक बजेट (संशोलधत) शसयत बजेट जम्मा 
विलनर्ोज
न बजेट 

जम्मा 
खचय 

रकम रु. 

ज
म्मा 
%  विलनर्ोज

न बजेट 
खचय 

रकम रु. 
प्रलत
शत 

विलनर्ोज
न बजेट 

खचय 
रकम रु. 

प्रलत
शत 

१ ०७८।
०७९ 

२५,००,

००० 

२२,००,

००० 

८८ २८,००,

००० 

२५,००,

००० 

८९ ५३,००,

००० 

४७,००,

००० 

८९ 

२ ०७७।
०७८ 

३२,७७,

५०० 

१७,५०,

००० 

५३ ४४,००,

००० 

४०,००,

००० 

९१ ७६,७७,

५०० 

५७,५०,

००० 

७५ 

३ ०७६।
०७७ 

६२,६०,

००० 

४४,६०,

००० 

७१ १०,००,

००० 

१०,००,

००० 

१०
० 

७२,६०,

००० 

५४,६०,

००० 

७५ 

४ ०७५।
०७६ 

६१,३५,
००० 

४०,००,
००० 

६५ ० ० ० ६१,३५,
००० 

४०,००,
००० 

६५ 

५ ०७४।
०७५ 

४५,६९,
००० 

४५,६९,
००० 

१०
० 

१६,३४,
००० 

१६,३४,
००० 

१०
० 

६२,०३,
००० 

६२,०३,
००० 

१०
० 

 

१०.२ पश ुविकास 
लबराटनगर महानगरपालिका दधु उत्पादन र प्रशोधनमा अगालड बवढरहेको अिस्था छ। नगरका िडाहरु मध्र् े
िडा नं. १, २, ३, ७, ८, ९, १०, ११ र १३ मा आंक्षशक रुपमा र फाटफुट बाहेक सबै िडामा पशपुािन 
भईरहेको अिस्था छ। त्र्स मध्र्े िडा न. ४, ५, ६, १२, १४, १७, १८ र १९ मा पशपुािन र कृवष 
पेशािाई न ैमखु्र् अधार बनाएको देक्षखन्छ । व्र्बसावर्क रुपमा गाई पािन प्रलतको आकषयणिे गाई फामयको 
संख्र्ा उत्साहजनक रुपमा बवढरहेका छन ् । आ.ि.२०७८/७९ मा कृवष/पशपुन्छी त्र्ाुँक संकिन गदाय 
पशपुािन सबै िडामा भएको देक्षखन्छ । वकसानहरुिाट घाुँसको िीउुँ, च्र्ाफ कटर,  कृ.ग. र िीउुँको िालग 
बोकाहरुको माग लनकै िवढरहको छन।् 

र्स शाखामा पश ुक्षचवकत्सक सातौं -१ जना, अलधकृत छैठौं -३ जना, सहार्क पाुँचौं -१ जना गरी जम्मा -५ 
जना कमयचारीहरु कार्यरत छन ्। 

हािसम्म भएका पशपुन्छी प्रसार सम्िन्धी सहजताहरू 
लस.न. वक्रर्ाकिाप संख्र्ामा कैवफर्त 

१ समूह गठन १९  

२ पशपुन्छी/कृवष फामय दताय ५४  

३ पश ुप्राविलधक दताय १२  
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२०७४/०७५देक्षख २०७८/०७९सम्मको प्रगलत 

लस.न. वक्रर्ाकिाप २०७८/०७९ २०७७/०७८ २०७६/०७७ २०७५/०७६ २०७४/०७५ 

१ PPR खेप 
फगाएको 

२४९८ १२००२ ७५००   

२ बाख्रा लबमा ३६३ ------    

३ िार्ो सेतरू्रेवट 
सक्षम्बलध गोष्ठी 

१००  जना ३०  जना २६  जना   

४ पश ु प्रालबलधक र 
अगिुा कृषक कृ. 
ग. सम्बक्षन्ध 
गोष्ठी   

३०  जना  २२  जना   

५ िडय फ्िू 
लनर्न्त्रण गोष्ठी 

  २५  जना   

६ स्िच्छ 
माछा.मास ुर दूध 
उत्पादन 

गोष्ठी 

  ७२  जना   

७ लबउको. िोर्र 
बोका लबतरण 

 ४  िटा    

८ कृषक भमण ३०  जना     

९ समूह समूह विच 
अन्तर वकर्ाय 

३०  जना     

१० कृषक तालिम ७  जना  ९५  जना    

११ लन:शलु्क परक्षजिी 
लनर्न्त्रण 

९५०० ९५०० ४०३० ६०९५ ३००८ 

१२ बाख्रा खोर 
लनमायण 

 ९५  िटा                                                                                                                                                                                                                               

१३ उपचार सेिा ७०९ ६७३ २६५६   

१४ कृलत्रम गभोधान ५९६ ३६० २९९   

१३ गाइय / भैलसमा 
FMD खोप 

१००२३ ५२१४ ७०००   

१४ H. S. @ B. Q.  
खोप 

१५००  १५००   

१५ C. S. F. Vaccine १००० ५०० ५००   

१६ Rabies Vaccine. 
कुकुरमा 

------ ------ ७०  िटा ३५०८ २५०७ 
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२०७५।०७।०८ देक्षख महानगरपालिका िडा नं. ८ (साविक विराटनगर ११) मा लनमायणाधीन रहेको पश ु
बधशािा सम्बन्धी अध्र्ार्न अििोकन कार्यको िालग श्री अन्त ुडाडा र इिाम समतेको भ्रमण गरी उप- प्रमखुको 
संर्ोजकत्िमा कार्यकारी अलधकृत संबक्षन्धत िडाको अध्र्ि िगार्तको वटमिे भारतको हररर्ाण्णा राज्र्मा समेत 
पश ुबधशािाको अध्र्र्न अििोकन गरी हेफर इन्टरनेश्नि नेपाििे पश ुबधशािाको प्राविलधक सहर्ोगिाट 
डी.पी.आर. समेत तर्ार गरी लन:शलु्क रुपमा महानगरपालिकािाई उपिब्ध गराएको छ।पश ुसेिा लबभागिाई 
लडजाईन स्िीकृत गरर लमलत २०७७।०३।०१ मा लनणयर् गरर र्स कार्ायिर्मा पठाइसकेको र प्रारक्षम्भक 
बाताबरणीर् पररिण प्रलतिेदन लमलत २०७९।०१।०५ मा प्रदेश नं. १ बन बातािरण तथा भ ूसंरिण मन्त्रािर् 
बाट प्राि भएको ।  

बजेट विनर्ोजन र खचयको अबस्था लनम्न अनसुार रहेको छ । 

आ.ि. आन्तररक 
बजेट(संशो
लधत) 

खचय प्रलतश
त 

सशतय 
बजेट 

खचय प्रलतश
त 

जम्मा 
बजेट 

खचय प्रलतश
त 

२०७८/

०७९ 
१२,५०,०
०० 

००० ०% ११०,६
००० 

१०४३,

०६२ 
९४.
३० 

२३५६,

००० 
१०४३,

०६२ 
४४.
२७ 

२०७७/

०७८ 
१९,२५,०
०० 

००० ० १५२०,

००० 
१५००,

००० 
९९.
० 

३४४५,

००० 
१५००,

००० 
४३.
५४ 

२०७६/

०७७ 
३७१५,०
०० 

१५०५
००० 

४०.
५१ 

६४५,०
०० 

५२५,०
०० 

८१.
३९ 

४३६०,

००० 
२०३०,

००० 
४६.
५५ 

 

१०.३ उद्योग तथा व्र्िसार् प्रिर्द्यन 
१०.३.१ घ िगयको लनणायण व्र्िसार् 
आ.ब. २०७४/७५ मा क्षजल्िा समन्िर् सलमलतबाट सम्बक्षन्धत स्थानीर् तहिाई घ िगयका लनमायण व्र्िसार् 
सम्बन्धी अलभिेख तथा कागजपत्र हस्तान्तरण पिात र्स महानगरपालिका िेत्रलभत्र फमयको ठेगाना राखी दताय 
भएका जम्म २५२ िटा फाइि  प्राि गरी घ िगयको लनमायण व्र्िसार्िाई लनर्मन गनय महानगरपालिकािे 
विराटनगर महानगरपालिकािे घ िगयको लनमायण व्र्िसार् इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविलध २०७५ तजुयमा गरी 
कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाएको छ। 

दताय तथा नविकरण 
क्र.स. आ.ब. नर्ाुँ दताय  निीकरण कैवफर्त 

1.  २०७४/०७५ २५२  क्षज.स.स बाट प्राि 
संख्र्ा 

2.  २०७५/०७६ ० ०  

3.  २०७६/०७७ ० ०  

4.  २०७७/०७८ ५ २२५  

5.  २०७८/०७९ १५ २३७  

 

१०.३.२ व्र्िसार् दताय  
हाि सम्म महानगरपालिकामा दताय भएका व्र्िसार्हरुको संख्र्ा जम्मा ३०,२७६ रहेका छन ्। 
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१०.४ संस्कृलत, पर्यटन तथा सम्पदा 
आ.ि. २०७८/0७९ मा स्थावपत र्स शाखाका िालग गत आ.ि. मा पर्यटन सम्िन्धी कार्यक्रमका िालग मात्र 
िजेट विलनर्ाजन भएकोमा र्स महानगरपालिकाको पर्यटन गरुुर्ोजना लनमायण कार्य सम्पन्न हनुकुा साथै विराट 
मेिाका िालग मिेा महत्सि क्षशषयकिाट सहर्ोग भएको लथर्ो। पर्यटन गरुुर्ोजनािाट  र्ोजनािद्घ पर्यटन 
विकासका िालग महतिपूणय आधार लनमायण भएकोछ । 

बजेट र खचयको अबस्था 
लस.नं. आ.ि. विलनर्ोक्षजत िजेट 

(संशोधन सवहत) 
खचय रकम खचय प्रलतशत 

१. २०७८/0७९ ७,५०,००० 5,4५,००० 72.67 

 

१०.५ सहकारी 
मिुकुमा संघीर्ता िागू भएसुँगै एउटा मात्र स्थानीर् तहमा कार्यिेत्र भएका सहकारीहरुको लनर्मन अनगुमन र 
लनरीिण गने अलधकार समेत स्थानीर्मा न ैकार्म भर्ो। वि.सं २०७५ सािमा साविकको लडलभजन सहकारी 
कार्ायिर्, मोरङ खारेजीसंगै विराटनगर महानगरपालिकािाई सो कार्ायिर्बाट हस्तान्तरण भएका सहकारीका 
फार्िहरु समेत र्स पालिकामा हाि 193 िटा सहकारीहरु रहेको छन। 

सहकारी संस्थाहरुिे बचतकताय र शेर्र सदस्र्हरुको बचत र शेर्रको रकम वहनालमना गरेका गनुासा र उजरुीहरु 
समर् समर्मा आउने गरेका छन।् उक्त उजरुी र गनुासाहरुको सम्बोधनका िालग र्स शाखाको तफय बाट दिैु 
पििाई राखेर छिफि गराई उपर्कु्त समाधानको बाटो पवहचान गरी समस्र्ाको समाधानको पहि गररएको 
छ। महानगरपालिका कार्यिेत्र रहेका सहकारी संस्थाहरुिाई थप व्र्िक्षस्थत र अद्यािलधक गनयका िालग आ.ि. 
२०७९/०८० बाट सहकारी संस्थाहरुिाई digitization गनयका िालग र्स शाखािे छुटै्ट सहकारी सफ्टिेर्र 
लनमायण गरी िागू गरेको छ। समग्रमा सहकारी प्रशासनिाई लनर्लमत गनय महानगर स्तरमा ४ िटा काननुहरु 
तजुयमा गरी कार्ायन्िर्न गरेको अिस्था छ। 

                                                                           सहकारी काननुहरु 

क्र.सं. वििरण जारी लमलत 
१. सहकारी ऐन, २०७५ -पवहिो संशोधन, २०७६)  
२. सहकारी लनर्माििी, २077  

१४५

२८
११४

५

सहकारी संस्थाहरुको संख्र्ा

िचत तथा ऋण बहउुदे्द्र्ीर् कृवष उपभोक्ता अन्र्
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आ.ि. २०७५/०७६ देक्षख २०७८/०७९ सम्म 

अन्र् 
     उजरुी  प्राि-९ िटा  फर्छ्यौट-४ िटा            बाुँकी- ५ िटा 

विलनर्म 
संशोधन/पनुिेखन 

     -       -  

          जम्मा- २१ िटा 

कोपोलमसको पासिडय 
वितरण संख्र्ा 

     -       -     

          जम्मा-१०९ िटा 

जररिाना भएका 
संस्था 

१२ िटा        -   जम्मा रकम रु. १,४१,000।- 

 

बजेट र खचयको तथा प्रगलतको अबस्था 

 

१०.६ कार्यक्रम 
१०.६.१ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम  
नेपाि सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाक्षजक सरुिा मन्त्रािर्बाट प्रत्रे्क स्थानीर् तहमा एक रोजगार सेिा केन्र 
स्थापना गरी सो सेिा केन्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्र्क्षक्तहरूिाई एक आलथयक िषयमा न्रू्नतम १०० 
ददनको रोजगारी लसजयना (मखु्र् रूपमा विकास लनमायणको आर्ोजनामा माग अनसुारको श्रलमक आपूलतय) गनय र्स 
महानगरपालिकामा आ. ि. २०७५/७६ देक्षख ससतय कार्यक्रमको रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हािसम्म 
लनरन्तर संचालित रहेको छ | उक्त कार्यक्रमका मखु्र् उपिक्षब्धहरू ति प्रस्ततु गररएको छ |  

क्र.सं. वििरण जारी लमलत 
३. सहकारी संस्था दताय ददग्दशयन, २०७७  
४. सहकारी संस्था एकीकरण सम्बन्धी कार्यविलध, २०७७  

 
 

क्र .
सं .  

 
 

   आ  .ि .  

                 बजेट           सहकारी संस्थाहरुको 
संख्र्ा 

अनगुमन   
तथा 

लनरीिण 
भएका 
संस्था 

  
जम्मा 

विलनर्ोक्षजत 
बजेट 

(संशोधनसवहत) 

 

  खचय रकम 

 

 खचय 
प्रलतशत 

साविकमा   
रहेका 

प्रदेश 
हस्तान्तरण    
भएका 

नर्ाुँ 
दताय 

 
जम्मा 

१ . २०७६ /०७७ ४७,53,000 ४,१३,000 ८.६९  २०३   १२  ०  
१९१ 

  ६५ 

२ . २०७७/०७८ ६,५०,००० १,24,000 १९.08  १९१    ३  १  
१८९ 

  ३५ 

३. २०७८/०७९ १२,००,000 ७,92,000 66.5  १८९    १  ५  
१९३ 

  ७७ 

          जम्मा ६६,03,000 १३,29,657 ३१.27    -    १६  ६  
१९३ 

   - 
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बजेट र खचयको तथा प्रगलतको अबस्था 
क्र.
सं. 

 आ. ि. बजेट 

 
रोजगारी वििरण आर्ोजना 

कार्ायन्ि
र्न 
संख्र्ा  

विलनर्ोक्षजत 
रकम  

खचय रकम खचय 
प्रलतश
त 

सूचीकृत 
बेरोजगारहरु
को संख्र्ा 

रोजगार
को 
िक्ष्र्  

रोजगा
र प्राि 
संख्र्ा  

औस
त 
कार्य 
ददन 

१.  २०७८/
७९  

६१०००
०० 

३६१७०
०० 

६०.८
५ 

१९१ ६६  ४८ ९० १० 

२. २०७७/
७८  

५१७००
००  

१२२०२
९२  

२३.६  १२८ १०० १४ 25 ३ 

३. २०७६/
७७  

२४०५०
००  

२२२००
०  

९.२३ ४२ ४२ ६ ३३ १ 

 

१०.६.२ गररि पररिार पवहचान तथा पररचर्पत्र वितबरण कार्यक्रम 
प्रदेश नं.-१ मा रहेको गररिीको रेखामलुन जनसंख्र्ा र िहआुर्ालमक गररिीको जनसंख्र्ा क्रमश १२.४ प्रलतशत 
र १९.७ प्रलतशतको तिुनामा र्स महानगरपालिकामा दिैु गररिीको त्र्ांक तिुनात्मक रुपमा न्रू्न रहे पलन 

आलथयक असमनता-सम्पत्तीमा िगभग प्रदेश कै हाराहारीमा रहेको छ। मानि विकास सचुाकांकको अिस्था राविर् 
औसत  ०.६०२ भन्दा सदुृढ अिस्थामा रहेको छ । नपेाि सरकारको भलूम व्र्िस्था, सहकारी गररिी लनिारण 
मन्त्रािर्को सहर्ोगमा गररि पररिार पवहचान तथा पररचर्पत्र वितबरण कार्यक्रम अन्तरगत त्र्ांक संकिन 
कार्यकािालग ४ जना सपुरीििेक र ३६ जना गणक माफय त र्स महानगरपालिका लभत्रका ४५,२०४ घरधरुीमा 
मध्र् े३१,४०१ घरधरुीमा िसोिास गने पररिारको त्र्ांक संकिनको कार्य सम्पन्न भई िाुँकीको त्र्ाकं 
संकिन लिने कार्य लनरन्तर चलिरहेकोछ ।  

बजेट र खचयको अबस्था 
लस.नं. आ.ि. विलनर्ोक्षजत िजेट 

 

खचय रकम खचय प्रलतशत कैवफर्त 

१. २०७८/0७९ १,१३, ७२,००० ७७८७३४९ 6८.४८  
 

 

 

१०.६.३ गररिी लनिारणका िालग िघ ुउद्यम विकास कार्यक्रम 
नेपाि सरकारको उद्योग, िाक्षणज्र् तथा आपूलतय मन्त्रािर् (औद्योलगक तथा िगानी प्रियद्घन महाशाखा) को शसयत 
अनदुानमा गत आ.ि. २०७७/०७८ देखी गररिी लनिारणका िालग िघ ु उद्यम विकास कार्यक्रम र्स 
महानगरपालिकामा सञ्चालित छ । जसमा गररिीको रेखामूनी रहेका, िैदेक्षशक रोजगारीबाट फवकय एका िा स्िदेशमा 
रोजगारी गमुाएका िेरोजगार व्र्क्षक्तिाई िक्षित कार्यक्रम (कक्षम्तमा ७०% मवहिा ६०% र्िुा हनुपुने) ।र्स 
कार्यक्रम चरणिर्द् रुपमा १.सामाक्षजक पररचािन २. उद्यमक्षशिता तालिम ३. लसप विकास तालिम ४. प्रविलधमा 
पहचु ५. िघ ुलबत्तमा पहचु ६. बजार बजारीकरणमा पहचु जस्ता ६ चरणमा सञ्चािन हनु्छ ।  
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र्सको मूख्र् उदे्र् िघ ुउद्यमी  तथा स्िरोजगार लसजयना गरी गररिी न्रू्लनकरण गनुय हो । आ.ि. २०७८/०७९ 
मा र्स महानगरपालिकाका िडा नं. १६ र १९ मा नर्ाुँ िघ ुउद्यमी लसजयना तफय  ८५ जना र िडा नं. १९ मा 
परुाना िघ ुउद्यलमिाई स्तरोन्नती तफय  ४० जना िघ ुउद्यमीिाई कार्यक्रम संचािन सम्पन्न भएको छ । जसमा 
उद्यमशीिता तालिममा मवहिा ७४ जना, परुुष १5 जना गरी जम्मा ८९ जना र बाख्रा पािन तालिम, िंगरुपािन 
तालिम , लसिाई कटाई तालिम, मखमलि जतु्ता चप्पि तालिम, इिेतट्रीलसर्न ६ िटा प्राविलधक सीप विकास तालिम 
सञ्चािनिाट मवहिा ७४ जना, परुुष ११ जना गरी जम्मा ८५ नर्ाुँ उद्यमी लसजयना भएका छन ्  ।  

बजेट र खचयको अबस्था 
लस.नं. आ.ि. विलनर्ोक्षजत िजेट 

(संशोधन सवहत) 
खचय रकम खचय 

प्रलतशत 

कैवफर्त 

१. २०७८/0७९ २७,००,००० २०,९६,९६१ 77.67 
 

2. ०७७/०७८ २५,००,००० 0 0 कार्यक्रम 
नभएको 
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११. लनष्कषय तथा आगामी कार्यददशा 
विराटनगर महानगरपालिकाको आलथयक, सामाक्षजक विकासका विलभन्न आर्ाम र व्र्िस्थापकीर् पिहरुको वििरण 
तथा त्र्ाङ्कहरु अग्रपषृ्ठका १० िटा भागहरुमा विस्ततृ रुपमा उल्िेख भइसकेको छ। प्रस्ततु वििरण तथा 
त्र्ाङ्कहरुको गम्भीर अध्र्र्न तथा विश्लषेण गदाय महानगरपालिकाको र्थाथय अिस्था तथा लनष्कषय देहार्बमोक्षजम 
रहेको छ। 

१. कार्ायिर्को अलधकार िते्र, कार्यिोझ, राजस्ि िमता र खचयको आकारिाई ध्र्ानमा राखी संगठन तथा 
व्र्िस्थापन सभेिण (O & M) का आधारमा नगरसभाबाट स्िीकृत दरबन्दीमा कमयचारी भनाय गनुयपनेमा 
सोको अििम्बन नगरी कमयचारी भनाय गदाय र समार्ोजन सहमलत ददुँदा हाि ६०९ जनाको जम्बो 
कमयचारी संर्न्त्र रहेको छ। जसमा ३४५ जना अस्थाई/करारका कमयचारी रहेका छन।् कुि कमयचारी 
मध्र्े २७६ जना शे्रणीविहीन स्तरका रहेका छन।् कमयचारी भनायबारे महािेखा परीिकको कार्ायिर्िे 
समेत बेरुज ुिेखेको छ। अकोतफय  दि जनशक्षक्त र आि्र्क प्रकृलतको जनशक्षक्तको अझै कमी छ। 
िडा कार्ायिर्हरुमा अलधकृतस्तरका िडासक्षचि र प्रशासलनक कमयचारीहरुको अभाि रहेको छ। 

२. महानगरपालिकाको स्िालमत्िमा हाि ६३ लबघा ८ कट्ठा १२ धरु जग्गा रहेको छ तथावप साविक 
डङ्ग्राहा र हात्तीमढुा गा.वि.स.मा खररद गरेको २५ विघा जग्गाको हािसम्म कुन ैउपर्ोग भएको छैन। 
विगत ५ िषयमा साियजलनक तथा पलतय जग्गाहरु पलन मनोमानीपूणय तबरिे १६ िटा संघसंस्थाहरुिाई 
कुि २ लबघा १७ कठ्ठा १८ धरु जग्गा प्रदान गररएको पाइर्ो, जसिे भविष्र्मा महानगरका िालग 
आि्र्क साियजलनक तथा खलु्िा स्थान, पाकय  र उद्यानहरुका िालग जग्गाको कमी हनुे देक्षखन्छ। 

३. रु.६२ िाख १५ हजारमा खररद गरेको ब्रमुर सरसफाईमा प्रर्ोग नगरी सरुुदेक्षख नै लबग्ररे थन्काइएको 
अिस्थामा छ।विकास लनमायणसम्बन्धी आि्र्क उपकरणहरु थोरै मात्रामा रहेका छन।् 

४. विगत पाुँच िषयमा ८३ िटा  ऐन, लनर्म, कार्यविलध, ददग्दशयन, लनदेक्षशका जारी गररएको छ।तथावप 
लतनीहरुको संशोधन तथा पररमाजयन गरी समसामवर्क काननु बनाइएको देक्षखएन।टोि विकास 
संस्थासम्बन्धी कार्यविलध जारी हनु नसतन ुसामदुावर्क विकासका िालग ठूिो विडम्िना रह्यो। 

५. कार्ायिर्को िारुणर्न्त्रहरुिे लछमकेी क्षजल्िाहरुिगार्त भारतसुँगको लसमािती िेत्रहरुमा समेत सवुिधा 
परु्ायउुँदै आएका छन।्तथावप िारुणर्न्त्रका कमयचारी, मेक्षशन उपकरण, ममयतसम्भार र इन्धनिगार्तको 
ठूिो बजेट महानगरका करदाताहरुबाट उठेको करबाट खचय िेहोररने पररपाटीिे महानगरमा आलथयक 
बोझ बढ्दै गएको अिस्था छ। 

६. वित्तीर् स्रोतको अनमुान र र्थाथय बीच ठूिो खाडि (GAP) रहेको छ। विगत पाुँच िषयमा अनमुानको 
कररब ५०.६४ प्रलतशतमात्र र्थाथय आर् प्राि भएको छ। 

७. महानगरपालिका हनुका िालग आन्तररक आर् न्रू्नतम रु. १ अबय हनुपुने भए पलन विगत ५ िषयमा 
सबैभन्दा बढी आ.ि. ०७८/७९ मा रु. ४९ करोड ७८ िाख मात्र राजस्ि संकिन भएको छ। 

८. विकास लनमायण कार्यमा न्रू्न र नाममात्रको जनसहभालगता रहेको छ।उपभोक्ता सलमलत र ठेकेदारहरुबीच 
लमिेमतो भई आर्ोजना कार्ायन्िर्न गराउन ेपररपाटीिे प्रश्रर् पाएको छ।जनसहभालगता पररचािन हनु 
नसतदा विकास लनमायणमा नगरिासी/समदुार्को अपनत्िको कमी र महानगरपालिकामा स्रोतको चाप पनय 
गएको छ। 

९. विगत ५ िषयमा बजेटको ठूिो आकाऱ घोषणा भए पलन कुि बजेटको औसतमा ४९.२० प्रलतशत मात्र 
खचय भएकोिे विकास लनमायण अधरुो भई नगरिासीिे पाउन ेसेिासवुिधा समर्मा पाउन नसकेको देक्षखन्छ। 

१०. आलथयक अनशुासनतफय  आ.ि. ०७४/७५ मा रु. ६१ करोड ८९ िाख बेरुज ुरहेकोमा आ.ि. ७७/७८ 
सम्ममा बेरुज ुअंक बढ्दै गई कुि रु. १ अबय ६३ करोड ५७ िाख पगेुको छ। 
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११. महानगरको दरुदृवष्ट (Vision) सवहत आिलधक र्ोजना तथा िेत्रगत र्ोजनाहरु हािसम्म तजुयमा गररएको 
छैन। हचिुाका आधारमा जथाभािी स्रोतको विलनर्ोजन गरेबाट विकासका ठोस उपिक्षब्धहरु हालसि हनु 
सकेका छैनन।् 

१२. महानगर िेत्रमा ५६ िटा सामदुावर्क विद्यािर्,२० िटा धालमयक विद्यािर् र ९९ िटा संस्थागत 
विद्यािर्हरु रहेका छन।्सामदुावर्क विद्यािर्हरुको पठनपाठनमा केही सधुार भई विद्याथी भनायदर िृवर्द् 
भएको छ। तथावप गणुस्तरीर् क्षशिा, भौलतक पूिायधार र क्षशिकहरुको पेशागत विकासको अिस्था अझै 
कमजोर रहेको छ।संस्थागत विद्यािर्हरुिाई महानगरको शैक्षिक अनशुासनको दार्रामा राख्न सवकएको 
छैन। महानगर बहपु्राविलधक क्षशिािर्को गणुस्तर तथा ददगोपना चनुैतीपूणय छ। 

१३. जनस्िास््र् सेिा उपिब्ध गराउन महानगरका २१ िटा स्िास््र् कार्ायिर् र १०८ जना 
स्िास््र्कमीहरुको व्र्िस्था गररएको छ। तथावप महानगरिासीको स्िास््र्मा पहुुँच र भऱपदो सेिा हनु 
सकेको छैन। प्राथलमक स्िास््र् केन्र, स्िास््र् चौकी तथा आधारभतू केन्रहरुको भौलतक अिस्था र  
सेिाको स्तर ज्र्ादै कमजोर रहेको छ। 

१४. विपद् व्र्िस्थापनसम्बन्धी स्थार्ी सिि संर्न्त्रको स्थापना हनु सकेको छैन। उद्दार सामग्रीहरुको 
मौज्दात पलन ज्र्ादै न्रू्न रहेको अिस्था छ। 

१५. फोहोरमैिाको ददगो व्र्िस्थापनको िालग हािसम्म एकीकृत फोहोरमैिा व्र्िस्थापन केन्र/Landfill site 
को व्र्िस्था हनु सकेको छैन।अकायतफय  उक्त प्रर्ोजनका िालग खररद गररएका जग्गाहरु र्लतकै खािी 
बसेका छन।्सरसफाईमा सामदुावर्क सहर्ोग र सहभालगताको कमजोर अिस्था रहेको छ। 

१६. उपभोक्ता वहत संरिणको िते्रमा विगत ५ िषयमा ठोस काम भएको छैन। बजार अनगुमन तथा स्िास््र् 
संस्थाहरुको अनगुमन कमजोर हुुँदा उपभोक्ताहरु मारमा परेको अिस्था छ।सहकारीका सदस्र् तथा 
उपभोक्ताहरुको वहत संरिण हनु नसकी जोक्षखम बढ्दै गएको छ। 

१७. STIUEIP/RUDP आर्ोजना सम्पन्न भएको छ। उक्त आर्ोजनामा जग्गा खररदका िालग रु.  ९ करोड 
१1 िाख ५३ हजार र विकास लनमायण तफय  रु. ६ अबय ५९ करोड ३७ िाख खचय भएको 
छ।आर्ोजनाबाट कािोपते्र सडक ८२ वक.लम, ग्राभेि सडक ९.५ वक.लम, ठूिा नािा (Strom Water 

Drainage)- ३७ वक.लम., सडक छेउको नािा ८०.५ वक.लम., फुटपाथ २६ वक.लम., ढि प्रणािी 
जडान ६१.८ वक.लम., मनेहोि ढि प्रणािी २0४२ िटा, लसिर इन्िेट ढि प्रणािी २४८६ िटा, 
हाउस कनेतसन च्र्ाम्बर ४७५० िटा, नर्ाुँ खानेपानी िाइन २३.५ वक.लम., साियजलनक शौचािर् ६ 
िटा, पाररिाररक शौचािर् ५२४ िटा लनमायण भएको छ। 

१८. महानगर िेत्रमा STIUEIP/RUDP र कोशी राजमागयबाहेक कािोपते्र सडक १०८ वक.लम., ग्राभेि १५० 
वक.लम., ढिान १७ वक.लम. र कच्ची सडक ५५ वक.लम. मात्र रहेको अिस्था छ। 

१९. विगत ५ िषयमा संक्रमणकािमा सरुु गररएका बस टलमयनि, तारऱणीप्रसाद कोइरािा संचारग्राम र आरोहण 
गरुुकुिबाहेक अन्र् ठूिा तथा ठोस आर्ोजनाहरु सम्पन्न भएका छैनन।् 

२०. महानगरलभत्र विगतदेक्षखकै ६ िटा खेिमैदानहरु संचािनमा रहेका छन।् १ िषयअक्षघ राविर् खेिकुद 
पररषद र महानगरपालिकाबीच सम्झौता भई शवहद रङ्गशािा महानगरिे संचािन तथा ममयत गने व्र्िस्था 
भएकोमा रङ्गशािाको हािसम्म ममयतसम्भार र रेखदेख नहुुँदा रङ्गशािा जीणय देक्षखदै गएको छ। 
रङ्गशािाका सटरहरुसमेत भाडामा निाग्ने अिस्थामा पगेुको छ। 

२१. खेिकुद विकासका िालग नगरका र्िुाहरुिाई प्रोत्साहन गनुयपनेमा नगर र क्षजल्िाभन्दा बावहरका 
खेिाडीहरुिाई सहभागी गराई महानगरपालिकाको नाममा खेिाउने गररएको छ।  
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२२. िडा नं. ८ मा विगत १० िषयदेक्षख लनमायणाधीन अिस्थामा रहेको पशबुधशािा हािसम्म पलन लनमायण 
सम्पन्न नभएकािे बधशािा संचािन तथा व्र्िस्थापन हनु सकेको छैन। 

 

मिुकुमा संघीर् िोकताक्षन्त्रक गणतन्त्रको स्थापनापिात हामीिे पवहिो लनिायक्षचत स्थानीर् सरकारको अनभुि पलन 
गररसकेका छौँ। स्थानीर् सरकार जनताको सबैभन्दा नक्षजकको देख्न, सनु्न र अनभुलूत गनय सवकन ेभरपदो सरकार 
हो।विगतको लनराशा, विसंगलत, विकृलत र कमीकमजोरीहरुिाई क्षचदै दोस्रो स्थानीर् सरकारका रुपमा आएका 
महानगरपालिकाका हामी जनप्रलतलनलधहरुिे सशुासन र सम्बवृर्द्को र्ात्रािाई अगालड बढाउनपुने आि्र्कता 
देक्षखएको छ। आगामी ददनहरुमा र्ोजनाबर्द् विकास, स्रोतको कुशि विलनर्ोजन तथा पररचािन, आन्तररक 
राजस्िमा अलभिृवर्द्, छररतो तथा कार्यमूिक प्रशासलनक संरचनाको व्र्िस्था, गणुस्तरीर् क्षशिा तथा स्िास््र्, 
साियजलनक सम्पक्षत्तको संरिण, संस्थागत िमताको विकास, आलथयक अनशुासन, फोहोरमैिाको ददगो व्र्िस्थापन, 
सामदुावर्क विकास, विपद् व्र्िस्थापनको सबि संर्न्त्र, भएका पूिायधार तथा सम्पक्षत्तहरुको ममयतसम्भार र 
पारदशी तथा जनउत्तरदार्ी स्थानीर् सरकारको प्रत्र्ाभलूततफय  हाम्रो कार्यददशा हनुेछ।   

 
*** 


