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नगर प्रमखुज्यू,  

नगर उपप्रमखुज्यू,  

नगर सभा सदस्यज्यू,  

उपस्स्ित महानभुाव,  

 

     आज हामी बेलका नगरपाधलकाले आधििक वर्ि २०७८/०७९ को लाधग धलएको वार्र्िक नीधत 
तिा कायिक्रम, योजना तिा बजेटको अििवार्र्िक सधमक्षाका सािै कायिक्रम प्रगधत साविजधनकीकारण 
कायिक्रमका लाधग उपस्स्ित भएका छौ | यस नगरपाधलका राज्य पनुसंरचना पश्चात २०७३ सालमा 
स्िापना भएको नगरपाधलका हो र ९ वडा भई प्रशासधनक रुपमा संचाधलत पाधलकाको हो | मूलत 
धतन धतरबाट नदीहरुले अन्य पाधलकासँगको धसमाना छुट्याएको छ | सांस्कृधतक, िाधमिक, आधििक, 
सामास्जक, राजनैधतक, भौगोधलक, श्रोत तिा सािन, कृर्र्, प्राकृधतक सम्पदा, पयिटन, पयाि-पयिटन 
तिा ऐधतहाधसक लगायतका क्षेत्रहरुमा प्रचरु सम्भावना र र्वर्विता बोकेको यस पाधलकामा बाहय 
लगानी प्रवर्द्िन गरी समग्र सम्भार्वत क्षेत्रहरुमा उत्पादन वरृ्र्द् गनिका लाधग प्रािधमकता ददई 
कायिक्रम संचाधलत गररएको छ | यसरी शहरीकरणको प्रारूपबाट सापेस्क्षत रुपमा गाउँबाट शहरमा 
रुपान्तररत हदैु गएको अवस्िामा केन्रीय तथयांक र्वभागबाट प्रस्ततु गररएको बाहौ जनगणना 
२०७८ को प्रारस्म्भक नधतजा अनरुुप यस नगरपाधलकामा ५१,४५८ जम्मा जनसंख्या रहेको जसमा 
२४,६३१ परुुर् र २६,८२७ मर्हला पगेुको तथयांक आएको छ |  

यस आधििक वर्िको अििवार्र्िक अवधिमा आईपगु्दा नगरपाधलकाको र्वर्यगत शाखाको मखु्य मखु्य 
कायि तिा प्रगधत धनम्न रहेको छ |  

क. प्रशासन शाखा  

१. धनयधमत कायिपाधलका तर्ि   

 संघीय माधमला तिा सामन्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको दरवन्दी – ५७  

 हाल स्िायी कमिचारी पदपूधति – २८  

 स्िायी दरवन्दी ररक्त २९  

 स्िायी दरवन्दीमा पदपूधति करार कमिचारी – १२  

 धनयधमत तर्ि  करार कमिचारी – ३६  

 कायािलय सहयोगी – १८  

 नगर प्रहरी – ६  

 सवारी चालक –१४  

 सरसर्ाई- ४ 

 धनयधमत कायिपाधलका तर्ि  जम्मा – ११८ 

२. स्वास्थय तर्ि  (स्वास्थय संस्िा, नगर अस्पताल, आिारभतू स्वास्थय केन्र र शहरी स्वास्थय स्ललधनक)  

 धनयधमत स्िायी – २३  

 पदपूधति- २१  

 ररक्त – २  

 करार जम्मा – ४६  

 स्वास्थय तर्ि  जम्मा – ६९ 



 
2 

 

३. रार्िय पररचय पत्र तिा पंजीकरण तर्ि  (साझेदारी)  

 जम्मा – ३  

४. प्रिानमन्त्री रोजगार तर्ि  
 जम्मा – २  

५. मनोसामास्जक कायिक्रम तर्ि  (साझेदारी) 
 जम्मा – ८  

६. एन.एल.आर. तर्ि  (साझेदारी) 

 जम्मा – ४  

७. भधूम इकाई तर्ि   

 ५ जना तिा र्र्ल्ड कामिचारी  

८. दैधनक ज्यालादारी तर्ि   

 जम्मा – १०  

यसरी धनयधमत स्िायी तिा करार गरी जम्मा कुल २१९ जना कामिचारी कायिरत रहेका अवस्िा छ|  

ख. र्वपद व्यबस्िापन शाखा  

१. सपि दंश अन्तगित  

 जम्मा १३८ जना सपिको टोकाईबाट र्पधडत  

 १ जनाको मतृ्य ु 

 १३७ जना लाई धनको बनाइएको  

२. आगलागीबाट भएको क्षधत र्वअवारण  

 गोठ जलेको २ वटा 
 परालको माच जलेको ५ वटा  

 घर जलेको ७ वटा 
 बे.न.पा. ८ को १ जना जलेर मतृ्य ुभएको  

 उल्लेस्खत क्षधत भएकोमा नगरपाधलकाले क्षधत अवस्िा अनसुार दश हजार देस्ख पच्चीस हजार 
राहत र्वतरण गरेको  

३. जाली तिा जस्तापाता र्वतरण र्ववरण  

 नगरपाधलका भरर यस अििवार्र्िक समयावधिमा ४७५ िान जाली र्वतरण गररएको  

 ३० वंडल जस्तापाता र्वतरण गररएको  

४. अधत र्वपन्न खाध्य र्वतरण कायिक्रम अन्तगित नगरपाधलकाका ७५ जना व्यस्क्तलाई खाध्यान र्वतरण 
गररएको  

५. नदीबाट प्रवाधभत भइ क्षधतभएको १६१ वडा नं. १ र २ का घरिरुीलाई खाद्यान्न र्वतरण गररएको  

६. हात्ती र्पधडत १५ घरिरुीलाई खाद्यान्न र्वतरण  

७. नगरपाधलका धभत्र भएका तत्काल प्रधतकायि गनुिपने कायि अन्तगित ४८ जना लाई तत्काल राहत 
सहयोग प्रधतकायि गररएको  

८. खोला धनयन्त्रण गनिका लाधग नगरपाधलकाको जे.धस.भी. ७०० घण्टा  

९. धत्रपाल र कम्मल २० जनालाई र्वतरण गररएको  

१०. ७० वटा पोल र ९,५०० मी. तार खररद भई र्वतरण गररएको  
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११. ४४१ जनालाई न्यानो कपडा र्वतरण गररएको  

१२. र्वपद व्यवस्िापनका लाधग धनमािण गरी कायि संचालन गररएको ऐन, कयिर्वधि, कायि योजना  

 तार जाली खररद गने कायि योजना  

 नदीजन्य पदािि उत्खनन गने क्षेत्र पर्हचान कायिर्वधि  

ग. प्रिानमन्त्री रोजगार कायिक्रम तर्ि  
 कायि सम्पन्न प्रधतवेदन तयारी तिा पेश 

 स्िानीय धनदेशक सधमधतको बैठक संचालन २ पटक 

 वडाबाट आयोजनाको माग गरी कायिपाधलकामा पेश तिा ९ वटा वडाका ४५ वटा 
आयोजनाहरु बैठकबाट अनमुोदन 

 वेरोजगारहरुको प्रािधमकीकरण र्ववरण ९ वटै वडामा पेश 

 श्रम रोजगार तिा सामास्जक सरुक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय समीक्षा 
कायिक्रममा सहभागी 

 उपभोक्ता सधमधत गठन तिा अनसु्शक्षण कायिक्रम 

 आयोजनाहरुको स्िलगत अनगुमन गरी लगत इस्स्टमेट तयारी तिा आयोजना सम्झौता 
 वडा नं ६ र  बाहेक सबै  वडामा आयोजनाहरु संचालन भईरहेको  

 बेरोजगारहरुको र्ारम भनिका लाधग सूचना प्रकाशन, र्ारम छपाइ तिा ९ वटै वडामा 
र्ारम र्वतरण गरी हाल र्ारम भनि सहजीकरण गरररहेको 

घ. स्वास्थय शाखा तर्ि   

धस.नं. कायिक्रम वजेट पटक 

प्रगती 
% ददििकाधलन असर कैर्र्यत 

१ क्षयरोगको अिि बार्र्िक कोहटि र्वश्लरे्ण २२५०० १ १०० 

सन२्०५० सम्म नेपाललाई क्षयरोग मकु्त समाज वनाउन े
अधभयानलाई टेवा पयुािउनकुो सािै बेलका नगर के्षत्र धभत्र क्षयरोग 
धनयन्त्रन गनि।   

२ 

स्वास्थय संस्िाहरुको मास्शक बैठक 
तिा डाटा र्वश्लरे्ण  २५००० ७ १०० 

स्वास्थय संस्िाको ब्यवस्िापर्कय पक्ष वधलयो वनाउन र तथयाङ्क त्ररु्ट 
रर्हत वनाउन।   

३ 

स्वास्थय संस्िाहरुको बार्र्िक सधमक्षा 
गोर्ि ४७००० १ १०० 

स्वास्थय कायिक्रमहरुको बार्र्िक लक्ष्य, प्रगती सधमक्षा तिा अगामी 
योजना तजुिमा गनि।   

४ 

कोधभड१९ रोग धनयन्त्रन सम्वन्िी बह ु
धनकाय संग अन्तर्क्रि या ३९००० १ १०० 

कोधभड-१९ रोग धनयन्त्रन सम्वन्िी भएका गधतर्वधिहरु वारे 
जानकारी र अगामी योजना तजुिमा गनि।   

५ 

कोधभड१९ रोग धनयन्त्रन गनि RRT को 
बैठक ११००० १ १०० 

वडाहरुमा कोधभड-१९ रोग धनयन्त्रनका लाधग CRRT को पनुगिठन 
तिा सर्क्रय खोजपडतालका लाधग CRRT पररचालन गनि।   

६ 

स्वास्थय संस्िाहरुको लाधग और्िी 
खररद १४००००० १ १०० 

स्वास्थय संस्िाहरुमा बर्ि भररनै धनिःशलु्क और्िी र्वतरणका लाधग 

टेन्डर प्रर्क्रया मार्ि त और्िी खररद भएको।   

७ मानस्शक रोगको और्िी खररद ६३००० १ १०० 

नगर के्षत्र धभत्र रहेका मानस्शक र्वरामीहरुको धनयधमत उपचारका 
लाधग और्िी खररद भएको।    

८ 

मैनामैनी वधििङ्ग सेन्टरका लाधग औजार 
उपकरण खररद १०००००० १ १०० 

दगुिम के्षत्रका मर्हलाहरुलाई दक्ष प्रसतुीकमीबाट बर्ि भररनै सरुस्क्षत 
सतु्केरी गराउन।   

९ ग्राधमन अल्रासाउण्ड कायिक्रम     १०० गभिवती मर्हलाहरु र पेट धभत्रका स्शशकुो अवस्िा मलु्याङ्कन गनि।   
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१० कोधभड१९ धबरुर्द्को खोप       

बेलका नगर के्षत्र धभत्र वसोवास गने हाल सम्म मर्हला-२८७३५ 

जना,परुुर्-२२७०३जना गरी जम्मा-५१४७५ जनालाई १८ राउण्ड 
बाट जन समदुायको लस्क्षत वगिलाई कोधभड भ्यास्लसन उपलव्ि 
गराएको।   

११ 

स्िाधनय स्वास्थय संस्िा संचालन कायि 
र्वधि २०७७       

नगर के्षत्र धभत्र संचालनमा रहेको स्वास्थय संस्िाहरुको संचालन 

ब्यवस्िापन गनि कायि र्वधि पास गनुि पने।   

१२ 

स्िाधनय तहमा स्वास्थय संस्िा 
दताि,संचालन अनमुधत तिा नर्वकरण 

सम्वन्िी धनदेस्शका-२०७७       

बेलका नगर के्षत्र धभत्र सरकारी तिा गैर सरकारी स्वास्थय संस्िा, 
पोधलस्ललधनक, नधसिङ्ग होम तिा स्वास्थय उपचार स्ललधनकको 
दताि,नर्वकरण र सम्वन्िन प्रदान गनि।   

बलेका नगर अस्पताल तर्ि - 

१ 

नगर अस्पताल बधििङ्ग सेन्टरबाट 
सतु्केरी सेवा       

२०७८ श्रावण देस्ख हाल सम्म १४१ जना लाई दक्ष 
प्रसतुीकमीबाट सरुस्क्षत सतु्केरी गराई वाल नवजात र मात ृमतृ्य ुहनु 
वाट बचाएको।   

२ नगर अस्पताल बाट उपलव्ि सेवाहरु       

नगर अस्पतालबाट २०७८ श्रावण देस्ख हाल सम्म र्वधभन्न रोगहरु 
गरी मर्हला-५३३५,परुुर्-३८८१ जम्मा-९२१६ जनालाई सेवा 
प्रदान गरेको र र्वमाको लाधग  र्वधमत संख्या-५९९१ जनाले सेवा 
धलईरहेको।   

३ सरुस्क्षत गभिपतन सेवा       

बेलका नगर अस्पतालबाट २०७८ श्रावण देस्ख हाल सम्म -५० 
जना लाई सरुस्क्षत गभिपतन सेवा प्रदान गरेको।   

४ अस्लसजन प्लान्ट सेवा       

नगर अस्पताल पररसर धभत्र रहेको अस्लसजन प्लान्ट बाट हाल 
सम्म १३० वटा अस्लसजन धसधलण्डर भरेको र १०० वटा 
धसधलण्डरु र्वर्क्र र्वतरण गरेको।उत्पादन क्षमता २४ घन्टामा ३० 
वटा ठुलो धसधलण्डर।    

  नगर आयवेुद और्िालय तर्ि - 

१ धबरामी उपचार सेवा       

नगर आयवेुद और्िालयबाट २०७८ श्रावण देस्ख हाल सम्म 

मर्हला-८६९,परुुर्-७७७ गरी जम्मा-१६४६ जनालाई र्वधभन्न 
रोगहरुको उपचार सेवा ददएको।   

२ 

स्तनपायी आमाहरुलाई दगु्ि बििक 
और्िी र्वतरण       

नगर के्षत्र धभत्रका १६ जना मर्हलाहरुलाई दगु्ि बििक और्िी 
र्वतरण गरी सेवा ददएको।   

३ स्स्टम वाि धसर्टङ्ग मेस्शन खररद       

नगर के्षत्र धभत्रका र्वरामीहरुलाई पंचकमि स्वदेन कमि गनि स्स्टम 

वाि धसर्टङ्ग मेस्शन खररदको प्रर्क्रयामा रहेको।   

४ स्शरोिरा टेवल सेट मेस्शन खररद       

नगर के्षत्र धभत्रका र्वरामीहरुलाई पंचकमि स्वदेन कमि गनि स्स्टम 

वाि धसर्टङ्ग मेस्शन खररदको प्रर्क्रयामा रहेको।   

अस्स्मता राई सपिदंश उपचार केन्र रामपरु- 

१ 

धबर्ाल ुसपिको टोकाईबाट हाल सम्म 
उपचार गरेको संख्या-           

२ 

सपिको टोकाईबाट बच्न सचेतना 
कायिक्रम           

आखँा उपचार केन्र रामपरु- 

२२ 

आखँा उपचार केन्र रामपरुबाट प्रदान 
गररएका सेवाहरु       

आखँा उपचार केन्र रामपरुबाट २०७८ श्रावण देस्ख हाल सम्म 
धबधभन्न रोगहरुको मर्हला-९०८ र परुुर्-८०३ जम्मा-१७११ जना 
लाई आखँा रोगहरुको उपचार गरेको।    

ङ. पशपंुस्क्ष तिा मत्स्य र्वकास शाखा तर्ि   

क  (बेलका नगरपाधलका                                                                    बजेट रु हजार 

क्र.सं र्क्रयाकलाप र्ववरण ईकाई चाल ुआ व को वार्र्िक लक्ष्य प्रगधत 
प्रधतशत पररमाण बजेट भार 

क पश ुसेवा प्रसार कायिक्रम  सशति      ७१६० १०० ६४ 
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ख पश ुसेवा प्रसार कायिक्रम  समाधनकरण     ५००० १०० ७० 

  जम्मा     १२१६० १०० ६७ 

ख  (अन्य  धनकायहरु                                                                                       वजेट रु हजार 

१ नपेाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजना 

क्र.सं र्क्रयाकलाप र्ववरण ईकाई चाल ुआ व को वार्र्िक लक्ष्य प्रगधत 
प्रधतशत पररमाण बजेट भार 

क धत्रवेणी वोयर बाख्रा श्रोत र्वकास समूह वेलका 
७ सूयिचोक  (बाख्रापालन) 

समूह १ १०००० १०० ६० 

ख खसमाझटोल स्िानीय बाख्रा श्रोत सधमधत वेलका 
८ (बाख्रापालन) 

समूह १ ८५०० १०० ६० 

ग खयरवनी पशपुालन समूह वेलका ५   

(बाख्रापालन) 

समूह १ ५००० १०० ७० 

  जम्मा     २३५००   ६३ 

२ भेटेररनरी अस्पताल तिा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्र 

क्र.सं र्क्रयाकलाप र्ववरण ईकाई चाल ुआ व को वार्र्िक लक्ष्य प्रगधत 
प्रधतशत पररमाण बजेट भार 

  पश ुपन्छी खोप           

क र्पर्पआर सङ्खख्या १६००० ८००००   ९० 

ख खोरेत   ११००० ११००००   ७० 

ग रानीखेत   ५००० १००००   ५० 

घ स्वाइन र्र्वर   ८०० ४०००   ८० 

  जम्मा   ३२८०० २०४०००   ७३ 

३ पश ुपन्छी रोग अन्वेर्ण प्रयोगशाला र्वराटनगर 

क्र.सं र्क्रयाकलाप र्ववरण ईकाई चाल ुआ व को वार्र्िक लक्ष्य प्रगधत 
प्रधतशत पररमाण बजेट भार 

क रेर्वज खोप सङ्खख्या ८०     १०० 

ख र्पर्पआर खोप सङ्खख्या १९००     १०० 

ग रानीखेत खोप सङ्खख्या ५०००     १०० 

  जम्मा   ६९८०     १०० 

४ पश ुपन्छी ताधलम केन्र दहुवी सनुसरी 
क्र.सं सहभाधगको ना ईकाई चाल ुआ व को वार्र्िक लक्ष्य प्रगधत 

प्रधतशत पररमाण बजेट भार 

क शरणकुमार चौलागाँई प्रयोगशाला प्रर्वि २ हपे्त जवान   १       १ 

ख सपना राई प्रस्शक्षक प्रस्शक्षण २ हपे्त जवान   १       १ 
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ग सवुास र्वष्ट कृधत्रम गभाििान २ हपे्त जवान   १       १ 

घ दगुाि माझी जोनोर्टक रोग ३ ददन े जवान   १       १ 

ङ बीमा अधभमूस्खकरण ताधलम प्रार्विक  जवान   ३       ३ 

  जम्मा     ७       ७ 

च. कृर्र् र्वकास शाखा तर्ि  
क्र.स. भएका र्क्रयाकलाप   

१ बेलका न.पा. वडा  न. १ मा कृर्र् तिा पशपुालन उपज को भण्डारणका लाधग ५०० मे.ट क्षमताको कोल्ड स्टोरेज को 
धसर्वल तर्ि को काम ९० % र मेकाधनकल तर्ि को सामान खररद भइ जडान मात्र को कायि बाकी रहेको  

२ आधििक वर्ि २०७८/७९ को वार्र्िक स्वीकृत कायिक्रम अनसुार अनदुान कायिक्रम को छनौट भएका अनदुानग्राही संग 
कायिक्रम सम्झौता सम्पन्न भइ अब १ मर्हना धभत्र सम्पूणि भकु्तानी सम्मको कायि सम्पन्न हनुे 

३ बेलका न. पा. वडा न. ९ भचवुामा कृर्र् बजार धनमािणका लाधग अस्घल्लो आधििक वर्िमा धनमािण कायि प्रारम्भ भइ बार्क 
रहेको कायिका लाधग यस आधििक वर्िमा आवस्यक बजेट छुट्याई ठेक्का लाग्ने सम्मको कायि सम्पन्न भएको     

४ उत्पादन धनयन्त्रण प्रणाली मार्ि त र्कसान पररचय पत्र र्वतरणका लाधग सबै वडामा कलर र्प्रन्टर हस्तान्तरण गरर र्वतरणको 
कायि भईरहेको  

५ वडा न. ८ डडुखोलामा रार्िय कृर्क समूह महासंघ नेपाल , धलवडि नेपाल र न.पा को संयकु्त सहकायिमा पोर्ण घर बगैचा 
कायिक्रम संचालनमा रहेको 

६ वडा न. २ र ५ मा र्वपन्न पररवारका लाधग न.पा ले  जग्गा भाडामा धलई  करार खेधत गराईरहेको   

७   कृर्र् यन्त्रीकरण तिा प्रवििन केन्र - नाफ्तास्जझको सहयोगमा बेलका न. पा. वडा न. ८ -सेतीखोला र वडा न. ३ मा डीप 
बोररंग को धनमािण कायि  शीग्ररुपमा भईरहेको  

 प्रमास्णत गररएको ऐन तिा काननुहरु   

क्र.स.   

१ बेलका नगरपाधलकाको कृर्र् ऐन-२०७६(संसोधित) 

२ कृर्र् र्वकास कायिक्रम संचालन तिा व्यवस्िापन कायिर्वधि 

३ स्िानीय कृर्र् श्रोत ब्यस्क्त र्वकास तिा पररचालन कायिर्वधि 

4 a]nsf gu/kflnsf If]q leqsf lglh, P]nfgL, ;/sf/L, klt{ / afemf] hUufdf s[lif tyf rSnfaGbL v]tL ;+rfng sfo{ljlw @)&% 

5 कृर्र् यास्न्त्रकरण अनदुान तिा पररचालन कायिर्वधि, २०७५ 

6 करार खेती प्रविर्द्न कायिर्वधि,२०७६ 

छ. भौधतक पूवाििार शाखा तर्ि   

नगरपाधलकाको माघ मसान्तसम्म भौधतक पूवाििार शाखाले सम्पन्न, सम्झौता गरेको आयोजना/ 
कायिक्रमहरुको र्ववरण  

वडा बजेटका योजनाहरु 

धस  .नं.  वाडि नं. योजनाहरुको र्ववरण 

सम्झौता भएको सम्पन्न भएको सम्पन्न हनु बाकँी 
१ १ १८ १ १७ 

२ २ १६ ० १६ 

३ ३ १५ २ १३ 

४ ४ ११ ० ११ 

५ ५ १३ १ १२ 
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६ ६ १२ ० १२ 

७ ७ ११ १ १० 

८ ८ ९ १ ८ 

९ ९ ६ ० ६ 

जम्मा १११ ६ १०५ 

नगर बजेटका योजनाहरु 

धस  .नं.  वाडि नं. योजनाहरुको र्ववरण 

सम्झौता भएको सम्पन्न भएको सम्पन्न हनु बाकँी 
१ १ २ ० २ 

२ २ ४ ० ४ 

३ ३ १ ० १ 

४ ४ २ ० २ 

५ ५ ५ १ ४ 

६ ६ २ ० २ 

७ ७ १ ० १ 

८ ८ १ ० १ 

९ ९ २ ० २ 

जम्मा २० १ १९ 

ज. सहकारी शाखा तर्ि   

र्वर्य गत सहकारीहरु 

वचत तिा ऋण कृर्र् वहउुदेश्यीय कैर्र्यत जम्मा ४८ वटा सहकारी 
७ २७ १० १वटा उपभोक्ता सहकारी 

१ करोडभन्दा कम र त्यस भन्दा माधि आधििक कारोवार गने सहकारीहरु 

१ करोड मधुन १ करोड माधि कैर्र्यत    

४२ ६      

र्वधनयम पनुलेखन वा संसोिन गनेको संख्या 
वचत तिा ऋण कृर्र् वहउुदेश्यीय कैर्र्यत 

१ पनुलेखन १ संसोिनका लाधग 
पेश भएको 

      

धड .स.का.वाट हस्तान्तरण भएका सहकारी संख्या  

वचत तिा ऋण कृर्र् वहउुदेश्यीय कैर्र्यत २७वटा सहकारी  
५ १७ ५   

पाधलकावाट दताि कायम भएका सहकारी संख्या 
वचत तिा ऋण कृर्र् वहउुदेश्यीय कैर्र्यत २१वटा सहकारी 

२ १३ ६   

आ .व.७८/को भौधतक तिा र्वस्त्तय प्रगधत ७९  

कायिक्रमको नाम वजेट खचि म. प.ु जम्मा कैं र्र्यत 
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कोपोधमस ताधलम १२०००० ३० २० ५० २६ वटा सहकारी 
अनगुमन ९६४०     १ उद्यमशील 

वहउुदेश्यीय 
स .स.धल.  

सािारण सभा सम्पन्न गने सहकारीको संख्या 
वचत तिा ऋण कृर्र् वहउुदेश्यीय कैर्र्यत १२ वटा सहकारी 

२ ७ ३   

सकृय र धनस्कृय सहकारीको संख्या 
सकृय धनस्कृय जम्मा     

१५ ३३ ४८ वटा सहकारी    

 

वहउुदेश्यीय कारोवारका आिारमा 
वहउुदेश्यीय कारोवार गने स.संख्या कारोवारको नाम  

२ १. धनमािण समाग्री र्वक्री गने १वेसार प्रशोिन 
गने १ 

 

झ. भधूम इकाई तर्ि   

तथयाकं संकलन  ,प्रर्वर्ष्ट एवम ्नापनलशाङ्कन  

    पर्हलो चरणमा बेलका नगरपाधलकाले धमधत २०७७।०७।२७ गते भधूम सम्बन्िी समस्या समािान 
आयोगसंग सम्झौता पश्चात प्रश्नवली र्ारामद्वारा भधूमहीन दधलत, भधूमहीन सकुुम्बासी र अव्यवस्स्ित 
बसोबासीहरुको १३००० को हाराहारीमा तथयाङ्क संकलन, १ नं. वडा बाहेकका सम्पूणि वडाहरुमा धनस्सा 
र्वतरण समेत गरी, पनु: २०७८।०९।२४ रार्िय भधूम आयोगसँग सम्झौता गरेर संकधलत धनवेदन 
र्ारामलाई रार्िय भधूम आयोगले उपलब्ि गराएको भधूम प्रणालीद्वारा अधभलेखीकरण भइरहेको छ। 
हालसम्मको तथयाङ्क प्रर्वर्ष्ट भधूमहीन दधलत १९७, भधूमहीन सकुुम्बासी ३०४ र अव्यवस्स्ित बसोबासी 
२५०६ गरी जम्मा ३००७ रहेको छ। टोटल श्टेशनको प्रयोगले जग्गा नापी कायि वडा नं.५को ५९० 
हेलटर, ( ८७१ धबगाहा) ३६११ र्कत्ता नापनलशा गने कायि सम्पन्न गररएको छ।सािै वडा नं ३ मा एउटा, 
४मा दईुटा, ८ मा एउटा र ९मा दईुटा टोलीद्वारा स्िलगत नापीको कायि िमािम भईरहेको छ । वडा नं. 
३मा ५५ हेलटर ४७४ र्कत्ता, वडा नं. ४मा ८४ हेलटर ६८० र्कत्ता, वडा नं. ८ मा ५६ हेलटर ३६३ 
र्कत्ता र वडा नं. ९ मा ७६ हेलटर ७१६ र्कत्ता जग्गा नापनलशाङ्कन भई सकेको र कायि धनरन्तर चधलरहेको 
छ। वडा नं. ५ को नापजाँच सम्पन्न भई सकेको हनुाले जग्गा िनी पूजाि तयारीका लाधग सम्बस्न्ित 
धनकायसँग समन्वय गरी चैत्र मर्हनासम्म मा पूजाि र्वतरणको प्रर्क्रया अगाधड बढाउन तयारी भई रहेको छ । 

ञ. वन तिा वातावरण तर्ि   

बेलका नगरपाधलका के्षत्रमा वनको समग्र अवस्िा: 
 वन क्षेत्र: १७८१८.७ हे.  (५१.८ %) 

 सामदुार्यक वन: ५६ वटा: ११,५४१.८ हे. (६४.८ %) 

 दताि गररएका धनजी वन: ० वटा 
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वन ऐन:  

बेलका नगरपाधलकाको “वन तिा जैर्वक र्वर्विता संरक्षण ऐन, २०७७” 
सामदुार्यक वनबाट आय 

 वन पैदावारको बाह्यय र्वक्री र्वतरणबाट आएको १० प्रधतशत रकम  

बेलका न.पा. बाट आ.व. २०७८/79 को र्ाल्गणु १ सम्ममा स्वीकृत धनजी जग्गाको IEE र्ववरण 

धस.नं. 
खोला/खहरे, 

जग्गािनी, अन्य 

वडा 
नं/ 

टोल/ 
स्िान 

र्क. न. / 
नदी खोलाको 

नाम 

जग्गाको क्षेत्रर्ल 

(र्वघा)  

उत्खनन ्गनि 
स्वीकृत 

पररमाण 
(घ.धम.) 

उत्खनन ्गनि 
स्वीकृत 

ददईएको र्मि 

अविी 
(देखी-
सम्म) 

१ 

धसता कुमारी मगर    

वड
ा नं

 ०
४ 

  

८१ ०-१०-० र्व. 

५४
२२

१.
४३

 

भौ
डा
देव

ी क
न्स

रल
सन्

स ्
एण्

ड 
सप्

ला
यस

ि प्र
ा.ल

ी., 
बेल

क
ा 

न .
पा 

०२
  

मा
घ-

जेि
 म
सा
न्त

 

भोजराज खड्का  २३१ ०-३-० 

लोक बहादरु 
धनरौला  

१३१ ०-१०-० 

नरमाया धनरौला  
१२७ ०-६-१० 

१२८ ०-५-२ 

एक बहादरु धनरौला  
१३० ०-१०-० 

४८ ०-५-० 

धडल्लीराम आचायि  १५७ ०-८-० 

अस्म्बकादेर्व दाहाल  
४६ ०-४-१२ 

१२१ ०-१-१७ 

२ 

२-१४-०-१ रो. 

वड
ा न

 ५
 

१ ज १८ २-१४-०-१ रो. ६०० 

सग
रम

ाि
ा ध
नम

ािण
 से

वा
 

अस
ोज
-मं

धस
र 
र 
पर्

-
जेठ

 

९-२-१-० २ ग १४ ९-२-१-० रो. ७५० 

९-१-०-० २ ख २३ ९-१-०-० रो. ९०० 

८-११-३-० २ ख २६ ८-११-३-० रो. ९०० 

२०-३-०-१ २ ख २९ २०-३-०-१ रो. १८०० 

३ 

१५-१०-८-३ रो 

वड
ा न
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८ झ १४, 

१५, १६, 

१४५, ९६, 

१९,२०,२१ 

१५-१०-८-३ रो ३९५०० 

सग
रम

ाि
ा ध
नम

ािण
 से

वा
 

 पर्
-जे

ठ 

४-४-०-० रो 
8 ख १४२, 

१४३ १४५ 
४-४-०-० रो ८६४० 

४ 

रत्न ब. राई 

वड
ा न

 ६
 

७ त ६९ १२-०-० रो 

३३
९२

३.
४५

 

खड्
क
ा द

ाज
भुा
ई 

क
न्स्
रल

सन्
स 

प्रा 
धल
. 

मंध
सर

-जे
ठ 

मस
ान्त

 २
०७

९ 

लालस्जत राई ७ त ४६ ७-२-२ रो 
िन कुमार राई ७ त ४३ ७-२-२ रो 
कमल ब. राई ७ त ४४ ७-२-२ रो 

जमान धसंह राई 

७ त १ ३-८-१-० रो 
७ त ६ २२-१२-०-० रो 
७ त ८ १४-५-२-० रो 
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५ 

०-१५-१७ र्व. 

वड
ा न

 ५
 

९ ख २०५ ०-१५-१७ र्व. 1050 

सौ
गा
त 

सप्
ला
यस

ि ए
ण्ड

 
रेड

सि 

अस
ोज
-मं

धस
र 
र 
पर्

-जे
ठ 

०-५-0 र्व. ९ ग २ ०-५-0 र्व. 600 

०-7-10 र्व. २ ख १३१ ०-7-10 र्व. 900 

०-9-3 र्व. २ ख १६१ ०-9-3 र्व. 800 

०-2-0 र्व. २ ख २३१ ०-2-0 र्व. 200 

०-3-0 र्व. २ ख २३२ ०-3-0 र्व. 450 

६ 

मि
रुा 

अध
िक

ारी
 

वड
ा न

 ८
 

९ ग 
६,७,१६,17 

78932.4 वगि धम. 

१०
६५

५८
.७

४ 

मैन
ामै
नी
 ए

ग्री
क
ल्च

र 
प्रा.

धल
. 

मंध
सर

-जे
ठ 

मस
ान्त

  

 

ट. योजना तिा अनगुमन शाखा तर्ि   

र्वगत आधििक वर्िमा सम्झौता भई दार्यत्व सरेका योजनाहरु 

क्र .सं  कामको र्ववरण  सम्झौता रकम रु  

(मु .अ.कर सर्हत(  

सम्झौता धमधत  भौधतक 
प्रगधत  %मा  

कैर्र्यत  

१ आिारभतू स्वास्थय सेवा केन्र भवधन 
धनमािण वडा नं .२ 

३८,८६,९१९।८१ २०७६ भार ९ गते ९५   

२ आिारभतू स्वास्थय सेवा केन्र भवधन 
धनमािण वडा नं .८ 

२५,७३,१५९|७३ २०७६ भार ९ गते ९८   

३ अधतधि गहृ भबन धनमािण  २०,३२,४४१|१७ २०७७ जेठ ८ गते  १००   

४ कोल्ड चेम्बरका लाधग रस भबन धनमािण  ८५,८८,०१०।२४ २०७८ बैशाख १० गते  ९०   

५ भचवुा ररङरोडको स्तरोन्नती तिा कालोपते्र  ६७,८२,१९७।१३ २०७८ बैशाख १० गते  ७५   

६ िौंरी पाकि  तिा र्ोहोर व्यवस्िापन 
केन्रको भेन्टीलेटेड कज्वे, कम्पाउण्ड 
वाल र पहुँच सडकको धनमािण कायि 

१,००,८७,१०३|४५ २०७८ बैशाख १० गते  ५५   

७ 

 

१० शैयाको आिारभतु अस्पताल धनमािण 
कायि  

६,५९,०८,१७९।७३ २०७८ बैशाख १० गते   ०   

८ औद्योधगक ग्राम घेराबेरा  ५०,६८,५५५।१४ २०७८ जेठ २४ गते   १००   

९ िौंरी पाकि  तिा र्ोहोर व्यवस्िापन 
केन्रमा रस सेड धनमािण कायि  

४०,६९,९४४।६९ २०७८ जेठ २४ गते   १००   

१० कोल्ड स्टोरका लाधग कोल्ड चेम्बर खररद 
तिा जडान  

२,१२,९९,९९५।४९  २०७८ असार १८ गते  ९०   

चाल ुआधििक वर्ि संचाधलत योजनाहरु 

१ वडा नं  .को पर्हलो तला धनमािण ४   १४,३६,४६१।११ २०७८ असोज २५ गते १००   

२ मगरनी खोला स्लायभकल्भटि धनमािण २७,७३,६४०|१३ २०७८ पसु २६ गते ५   

३ लेकाली खेल मैदान स्तरोन्नती  ४३,५१,३९५।०९ २०७८ पसु ८ गते २५   

४ र्वद्यसतुीय तार पोल खररद  १७,७३,३९४  २०७८ पसु ८ गते १००   
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५ ह्यमुपाईप खररद  ७,३५,६३० २०७८ पसु ९ गते १००   

६ सोमबारे मायङुटार सडक स्तरोन्नती ३७,५२,३७४।५८ २०७८ र्ागनु ९ गते ०   

७ सपुाडे भधुतया दह हाइर्कङ रुट धनमािण 
तिा दह व्यवस्िापन आयोजना  

४,१४,२९,७५६।०६  २०७८ पसु ७ गते ०   

८ रामपरु सातपते्र भागलपरु आम्बासी सडक 
धनमािण तिा स्तरोन्नती (आम्बासी खण्ड) 

ठेक्का आह्वान भई मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको  

९ कृर्र् उपज बजारको धनमािण तिा 
स्तरोन्नती  

ठेक्का आह्वान भएको  

१० बेलका नगरपाधलका वडा नं  . ५
उचाल्नेढंुगामा ६ स्शखरमाडी र वडा नं 

धनमािण हनुे झोलङु्गे पलुका लाधग आवश्यक 
धनमािण सामाग्री 

ठेक्का आह्वान भएको  

११ र्ोहोर व्यवस्िापन तिा उद्यान केन्र जाने 
बाटोमा कल्भटि धनमािण तिा नदी 
व्यवस्िापन कायि  

ठेक्का आह्वान भएको  

१२ कभडि हल धनमािण तिा स्तरोन्नती कायि  ठेक्का आह्वान भएको  

ठ. मनोसामास्जक परामशि कायिक्रम तर्ि  
क्र स योजनाको नाम  बजेट रु हजारमा खचि  आर्यिक प्रगधत% उपलस्ब्ि 

१ 
मार्हला सरुक्षा आवस गहृ 

व्यबस्िापन    
५ जनाले सेवा धलएको 

२ 
अधतर्वपन्न खाध्यान्न र्वतरण 

कायिक्रम    

७५ जनाले धनयधमत 
खाएको 

३ 
मानधसक समस्य भएका 
धबराधम उपचार 

३०० ३०० १००% ४२ जना ले सेवा धलएका 

४ मनोधबमशि सेवा ० ० ०  ५जना ले सेवा धलएका 

५ मनोपरामशि सेवा वडा न १ ० ० ० 
२२ मार्हला ले सेवा 
धलएका  

  ६   मनोपरामशि सेवा वडा न २ 
   

२१ मर्हला  परुुर् ६ 
जना सेवा धलएका  

  ७ मनोपरामशि सेवा वडा न ३ 
   

१७ जना २ परुुर् 

  ८ मनोपरामशि सेवा वडा न ४ 
   

१६ जना मर्हला सेवा 
धलएका 

  ९ मनोपरामशि सेवा वडा न ५ 
   

८ मार्हला \परुुर् २ सेवा 
धलएका 
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 १० मनोपरामशि सेवा वडा न ६ 
   

६ जाना मर्हला  

 ११  मनोपरामशि सेवा वडा न ७ ० ० ० १५ जना मर्हला 

 १२ मनोपरामशि सेवा वडा न ८ ० ० ० १८ जना मर्हला 

 १३ मनोपरामशि सेवा वडा न ९ ० ० ० १२ जना मर्हला 

 १४ 
मानधसक रोधगहरुले धनरन्त 
जाच 

० ० ०  २५० जना 

 १५ 
मानधसक रोधगहरु सेवा 
धलयको    

६५० जनाश 

ड. उद्यम र्वकास तर्ि   

बेलका नगरपाधलका आधििक र्वकास उद्यम  तिा सहकारी प्रवर्द्िन इकाई अन्तगित आधििक बर्ि 
२०७५/०७६ देखी २०७८/०७९ सम्मको आधििक तिा भौधतक प्रगधत र्ववरण यस प्रकार रहेको छ । 

बेलका नगरपाधलका बाट र्वधनयोस्जत बजेट जम्मािः ८६,९८००० लाख। 
१. आधििक बर्ि २०७५/०७६ 

 धबधनयोस्जत  रकम रु ३१ लाख  

 नयाँ उद्यमी धसजिना १९० जना 
 रुग्ण उिोग ५ वटा 

२. आधििक बर्ि २०७६/०७७ 

 र्वधनयोस्जत रकम रु ३५ लाख 

 नयाँ धसजिना उद्यमी २२० 

 रुग्ण उिोग १ 

३.  आधििक बर्ि २०७७/०७८  

 र्वधनयोस्जत रकम ७ लाख   

 नयाँ उद्यमी धसजिना २० जना 
 रुग्ण उिेग १ वटा  

      ४. आधििक बर्ि ०७८/०७९ 

 र्वधनयोस्जत रकम १३ लाख ९८ हजार  

 नयाँ उद्यमी धसजिना २० जना 
 संघीय अनदुान मार्ि त गररधब धनबारणको लाधग लि ुउद्यम र्वकास कायिक्रम अन्तगितको 

बजेट तिा कायिक्रमहरु 

५. आधििक बर्ि २०७७/0७८ 

 र्वधनयोस्जत रकम रु ३८ लाख । 

 नयाँ उद्यमी धसजिना १०१ जना 
 प्रधबधि सहयोग ४० जना 
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 साझा सधुबिा केन्र भवन धनमािण १ 

 स्तरोन्नधत ४० जना  

६. आधििक बर्ि २०७८/७९ 

 र्वधनयोस्जत रकम ३१ लाख 

 नयाँ उद्यमी धसजिना ४१ जना  

 स्तारोन्नधत ९ जना  

 कायिक्रम सचालनमा रहेको 

 कुल बजेटको खचि ४२.३७ प्रधतशत  
 संचाधलत उद्योगहरु   

क्र. स. ब्यबसायको नाम वडा न. प्रर्वधि सहयोग  
१ दालमोट भस्जया उद्योग बेलका नपा ५ ,६ ,१, २ रािाकृष्ण र्धनिचर उद्योग वेनपा ४ 

२ होमस्टे बेलका नपा ६ वृन्दा धग्रल उद्योग वेनपा २ 

३ मोटर साइकल वकशप बेलका नपा  ५ सन्देश र्धनिचर उद्योग वेनपा ४ 

४ धसलाइ कटाइ बेलका नपा १, २, ४, ५ र्हमाली च्याउ उद्योग वेनपा १ 

५ ब्यटुीपालिर बेलका नपा १, २ होटलहरु ४ वटा वेनपा ८ 

६ िपु्पा उद्योग बेलका नपा २ रुवा वनाउन ेउद्योग वेनपा ९ 

७ होटल ब्यबसाय बेलका नपा २ ,८ र्वस्कुट फ्यालरी वेनपा १ 

८ ब्याग पसि बेलका नपा १ ,२ र्धनिचर उद्योग मोटर वेनपा १ 

९ खाधड तिा ढाका  बेलका नपा ७ ,९, ६  

१० बाख्रा पालन  बेलका नपा ४ ,९  

११ अचार तिा मस्यैरा बेलका नपा १  

१२ बाँसको हस्तकला  बेलका नपा ९  

१३ डोकोडालो उद्योग वेलका नपा ५  

१४ मोवाइल ममित उद्योग वेलका नपा ६  

१५ चौलागाई गाई र्मि वेलका नपा ४  

१६ तामाको भाडँा उद्योग वेलका नपा ४  

१७ साल तिा भोलािको टपरी उद्योग वेलका नपा ३  

१८ लाहाको चरुा तिा क्रीस्टल गहना 
उद्योग 

वेलका नपा १ र ९  

१९ होस्जयारी उद्योग  वेलका नपा ९  

ढ. स्शक्षा शाखा तर्ि  
 नगरस्शक्षा सधमधतको ५ बैठक सञ्चालन भइ ९५ प्रधतसत कायि कायािन्वयन भएको छ। 

 नगर धभत्रका ५२ वालर्वकास केन्रका सहयोगीका लाधग ६ ददने क्षमता र्वकास पनुिताजगी ताधलम 
सम्पन्न । 

 शनु्य दरबस्न्द भएको लाधलगरुाँस आ.र्व. छेटोमलाइ १० लाख अनदुान व्यवस्िापन। 

 पाँच र्वद्यालयलाइ रु.५ लाख बराबरको खानेपानी कायिक्रम सञ्चालन 
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 कक्षा ५ सम्मका सबै वालबाधलकालाइ धनयधमत ददवा खाजा तिा कररब १०० जनाको लाधग 
होस्टेलको व्यवस्िा तिा छात्राका लाधग धन:शूल्क स्यान्टरी प्याड र्वतरण। 

 नगरको सहयोगमा कक्षा १० का सबै र्वद्यािीका लाधग कोस्चङ सहायता कक्षा सञ्चालन। 

ण. सामास्जक सरुक्षा तिा पंजीकरण शाखा तर्ि   

१. आ.व ०७८/७९ को प्रिम तै्रमाधसक बापतको सामास्जक सरुक्षा भत्ता धबतरणिः- 
 बेलका नगरपाधलका १ नं वडा देखी ९ वडाका (जे.ना,जे.ना.द,जे.ना एकल मर्हला,र्विवा,पूणि 

अपाङ्ग,अधत अशक्त अपाङ्ग) गरर कुल-४८७७ लाभग्रार्हलाई रु. ४५११२९८९ अक्षरोपी चार 
करोड एकाउन्न लाख बाह्र हजार नौ सय उनानब्बे रकम धबतरण गररएको धियो । 

२.  चाल ुआधििक बर्िको श्रावण १ देखी माघ अस्न्तम सम्ममा बेलका १ देखी ९ सम्म कायम भएको 
घटना दताि (जन्म,मतृ्य,ुधबबहा,बसाईसराई,सम्बन्ि धबच्छेद दताि) गरर कुल १८४२ घटना दताि कायम 
भएको यस शाखाको अधभलेखमा देस्खएको छ । 

३. आ.व ०७८/७९ को दोश्रो तै्रमाधसक बापतको सामास्जक सरुक्षा भत्ता धबतरणिः- 
 बेलका नगरपाधलका १ नं वडा देखी ९ नं. वडाका (जे.ना,जे.ना.द,जे.ना एकल 

मर्हला,र्विवा,पूणि अपाङ्ग,अधत अशक्त अपाङ्ग गरर) कुल-४९३७ लाभग्रार्हलाई कुल 
४५८१४४३६ (अक्षरोपी चार करोड अन्ठाउन्न लाख चौि हजार चार सय छस्त्तस रुपैया) 
रकम धबतरणको लागी सम्बस्न्ित बैंक लाई पठाईएको छ । 

४. यस आधििक बर्ि बाट पणुि रुपमा सम्पणुि वडाको सामास्जक सरुक्षा भत्ता बैंर्कङ्ग प्रणाधल बाट धबतरण 
हनु िालेको । 

५. घटना दताि तिा नागररकता धसर्ाररस सम्बस्न्ि अधभमसु्खकरण कायिक्रम सञ्चालन । 
६. सामास्जक सरुक्षा सम्बस्न्ि क्षमता अधभबरृ्र्द् सम्बस्न्ि ताधलम कायिक्रम सञ्चालन । 
७. शाखा बैठक ३ पटक संचालन गररएको । 

त. संस्िागत क्षमता स्वमूल्याकंन (LISA) को प्रगधत र्ववरण 

 

अनसूुची ५  

मूल्याकंन ताधलका  
धस .नं   सूचकनं  सूचक क्षते्र  पूणािङक  प्राप्ताङ्क  कैर्र्यत  

सूचक क्षते्र १ : शासकीय क्षते्र  

1 १ .१.१  सभाको संचालन प्रर्क्रया  १ १   

2 १ .१.२   कायिपाधलकाको धनणिय प्रर्क्रया  १ १   

3 १ .१.३   

सभा /कायिपाधलकाले बनाएका स्िानीय कानून )ऐन , धनयम, धनदेस्शका, कायिधबधि र 
मापदण्ड  (तिा धनणियहरुको साबिजधनकीकारण  १ १   

4 १ .२.१.  सभा र कायिपाधलकाका सधमधत /उप-सधमधत संचालन सम्बन्िी कायिर्वधि   १ १   

5 १ .२.२  

कायिपाधलकाको बैठक संचालन )बैठक बोलाउने ,धमधत स्िान तोलन े,कायिसूची उपलब्ि 
गराउने,गणपूरक संख्या, धनणिय पसु्स्तकामा हस्ताक्षर, धनणियमा असहमधत आदद ( १ १   
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6 १ .२.३  आन्तररक धनयन्त्रण प्रणाली  १ ०   

7 १ .२.४   स्िानीय तहका पदाधिकारीहरुको सम्पधत धबबरण  १ १   

8 १ .३.१  मूल्यांकन अवधिमा बसेको कायिपाधलकाको बैठक संख्या  १ १   

9 १ .३.२  लेखा प्रणालीमा SUTRA को प्रयोग  १ १   

जम्मा प्राप्ताङ्क ९ ८ .०    

सूचक क्षते्र २: संगठन तिा प्रशासन  

१० २ .१.१   गाउँ /रपाधलकाकोनग  क्षमता धबकास  १ 0.5 
 ११ २ .१.२.  प्रधतबेदन तिा धबबरण प्ररे्ण  १ ० .७५    

१२ २ .२.१  

धबर्यगत धबभाग, महाशाखा, शाखा,उपशाखा,एकाईहरु एंव जनशस्क्तको 
काम,कतिब्य,अधिकार र स्जम्मेवारीको कायिधबबरण १ १   

१३ २ .२.२   स्िायी पदपूधति नगने भधनएका पदहरुमा करारबाट मात्र पदपूधति  १ १   

१४ २ .२.३   कमिचारीको कायि सम्पादन सम्झौता  १ १   

१५ २ .३.१    जनशस्क्त धबकासमा लगानी  १ १.   

१६ २ .३.२   

प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतको उपस्स्िधत )ददन )/(आफ्नो क्षेत्रधभत्र काजमा रहेको अवधि  

समेत  १ १   

१७ २ .३.३   क्षमता धबकास कायिक्रममा पदाधिकारी र कमिचारीहरुको सहभाधगता   १ १.   

जम्मा प्राप्ताङ्क ८ ७ .२५    

सूचक क्षते्र ३: बार्र्िक बजेट तिा योजना ब्यबस्िापन  

१८ ३ .१.१   बार्र्िक बजेट तिा कायिक्रम र आवधिक योजना तजुिमा  १ ० .५    

१९ ३ .१.२  बजेट तिा कायिक्रम तजुिमा र पाररत गने कायिमा सम्बर्द् सधमधत र समन्वय  १ १   

२० ३ .२.१  ददगो धबकासका लक्ष्यहरुको स्िाधनकरण  १ ०.   

२१ ३ .२.२  धबर्यक्षेत्रगत रुपमा बजेट धसधलङ धनिािरण  १ १   

२२ ३ .२.३  बजेट प्रस्तधुत तिा स्वीकृधत  १ १   

२३ ३ .२.४  गैरसरकारी सङ्घ  संस्िाहरुले गाउँ /नगर सभाबाट पाररत गरर योजना  १ १.   

२४ ३ .३.१  कूल बार्र्िक बजेटमा आन्तररक आयको र्हस्सा  १ ० .५    

२५ ३ .३.२  पांच लाख भन्दा कम लागतका योजनाले कूल पूजँीगत बजेटको ओगटेको र्हस्सा  १ १   

२६ ३ .३.३  बार्र्िक आन्तररक आय बदृी गत बर्िको तलुनामा  १ ० .५    

२७ ३ .३.४  गै .स.स.  मार्ि त योजना कायािन्वयन गरेको अवस्िामा गै .स.स.को नगद लागत साझेदारी   १ १   

२८ ३ .३.५  

समपरुक अनदुानबाट संचालन हनुे आयोजनाहरुमा लागत साझेदारीका लाधग धबधनयोजन 
बजेट  १ १   

जम्मा प्राप्ताङ्क ११ ८ .५  

 
सूचक क्षते्र ४ : र्वधतय एवम ्आधििक ब्यबस्िापन  

२९ ४ .१.१   आन्तररक श्रोत  1 १.   

३० ४ .१.२  र्वधतय अनशुासन  1 ० .७५    

३१ ४ .२.१  आय व्ययको बधगिकरण तिा लेखाङ्कनका लाधग नेपाल सरकारद्वारा धनिािररत पद्वधत र 1 १ .०    



 
16 

ढाँचाको प्रयोग  

३२ ४ .२.२  आय र बयायको धबबरण साविजधनकीकारण  1 १.   

३३ ४ .२.३  प्रचधलत कानून अनसुार खररद गरुुयोजना र बार्र्िक खररद योजना तयारी र कायािन्वयन 1 ०   

३४ ४ .२.४   बार्र्िक बजेट कायािन्वयनको प्रगधत सधमक्षा  1 १   

३५ ४ .३.१  रकमान्तर 1 १   

३६ ४ .३.२  प्रशासधनक खचि  1 १   

३७ ४ .३.३  पंूजीगत खचि  1 १   

३८ ४ .३.४  राजस्व सङ्गकलन 1 ०   

३९ ४ .३.५  खचि गने अस्ख्तयारी  1 १   

जम्मा प्राप्ताङ्क 11 ८ .७५    

सूचक क्षते्र  ५  :सेवा प्रबाह   

४० ५ .१.१   सेवा प्रबाह  1 ० .५    

४१ ५ .१.२   वडाले उपलब्ि गराउने सेवा  1 १.   

४२ ५ .१.३  सेवा प्रधतको सन्तरु्ष्ट  1 ० .७५    

४३ ५ .२.१  

सेवा प्रवाहमा प्रधबिमा आिाररत टोकन,अनलाईन रस्जिेसन वा कम्प्यूटर धबधलङ्ग प्रर्वधिको 
प्रयोग  1 ० .५    

४४ ५ .२.२  सेवा प्रवाहको मापदण्ड )SOP) 1 ०.   

४५ ५ .२.३  बैंर्कंङ्ग प्रणालीबाट भकु्तानी  1 ० .५    

४६ ५ .२.४  वडामा सेवा प्रवाहको बैकस्ल्पक ब्यबस्िा  1 १.   

४७ ५ .३.१  गनुासो र्र्छ्यौट 1 ०   

४८ ५ .३.२  सामास्जक सरुक्षा भत्ता बैंर्कं खाता मार्ि त भकु्तानी 1 १   

४९ ५ .३.३  जन्मेको धमधतले ३५ ददनधभत्र दताि भएको कूल जन्मदताि संख्या  1 ०   

५० ५ .३.४  साबिजधनक सनुवाई  1 १   

५१ ५ .३.५   

सेवा प्रवाहमा घमु्ती सेवाको प्रयोग घमु्ती सेवाका क्षेत्रहरु (खोप,धभटाधमन ए 
र्वतरण,स्वास्थय स्शधबर,कृर्र् पश ुसम्बन्िी सेवाहरु व्यस्क्तगत घटना दताि आदद ( 1 १   

५२ ५ .३.६  स्शक्षामा सबै बालबाधलकाको पहुँच  1 १   

५३ ५ .३.७  स्वास्थय सेवामा नागररकको पहुँच  1 १.   

५४ ५ .३.८  कृर्र् र पश ुसेवा  1 १   

५५ ५ .३.९    स्िानीय उत्पादनको प्रवर्द्िन र बजारीकरण  1 ०   

जम्मा प्राप्ताङ्क 16 १० .२५  

 
सूचक क्षते्र  ६  :न्यार्यक कायिसम्पादन   

५६ ६ .१.१   न्याय सम्पादन  1 १   

५७ ६ .२.१    मेलधमलाप कतािको ब्यबस्िा  1 १   
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५८ ६ .२.२  न्यार्यक सधमधतको धनणिय प्रकृया  1 १   

५९ ६ .२.३  न्यार्यक सधमधतको प्रधतबेदन प्रणाली  1 ०   

६० ६ .३.१  उजूरी र्र्छ्यौट  1 १   

६१ ६ .३.२   न्यार्यक सधमधतको धनणिय उपर परुाबेदन  1 १   

६२ ६ .३.३  मेलधमलाप केन्र गठन  1 १   

जम्मा प्राप्ताङ्क ७ ६   

सूचक क्षते्र  ७  :भौधतक पूवाििार   

६३ ७ .१.१  सडक यातायात गरुुयोजना अनसुार सडक पूवाििार धनमािण  1 ० .५    

६४ ७ .१.२  जोस्खम संबेदनस्शल भ ू -उपयोग   1 ० .५    

६५ ७ .१.३  भौधतक पूवाििार धबकासमा साविजधनक -धनस्ज साझेदारी नीधत   1 ०   

६६ ७ .२.१  बालमैत्री तिा अपाङ्गमैत्री पूवाििार  1 ०   

६७ ७ .२.२  धनधमित पूवाििारको उपयोग र ददगो ब्यबस्िापन  1 १.   

६८ ७ .२.३  

आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन -प्रारस्म्भक वातावरणीय प्रभाब मूल्याकंन  (IEE र 
वातावाणीय प्रभाब मूल्यांकन )EIA) 1 ० .५    

६९ ७ .२.४   रािीय भवनसंर्हता र मापदण्ड  1 ० .५    

७० ७ .३.१  सडकको धबस्तार  1 ० .५    

७१ ७ .३.२  सडकको स्तर उन्नधत  1 १.   

७२ ७ .३.३  खानेपानी सेवा धबस्तार  1 ० .५    

७३ ७ .३.४  बार्र्िक योजनाको कायािन्वयन स्स्िधत  1 १   

७४ ७ .३.५  र्ोहोर मैला ब्यबस्िापन  1 १.   

७५ ७ .३.६   औद्योधगक पूवाििार  1 ० .५    

जम्मा प्राप्ताङ्क १३ ७ .५    

सूचक क्षते्र  ८  :सामास्जक समाबेशीकरण    

७६ ८ .१.१  सामास्जक र्वभेदको न्यूनीकरण  1 ० .५    

७७ ८ .१.२  समानपुाधतक सहभाधगता  1 १ .०    

७८ ८ .२.१  सामास्जक सरुक्षा तिा संरक्षण 1 १ .०    

७९ ८ .२.२  घरेल ुर्हंसा अन्त्यका लाधग बहस,पैरवी तिा चेतनामूलक अधभयान  1 १ .०    

८० ८ .२.३  बालश्रम,बालधबबाह,दाईजो /दहेज ,बोलसी,चौपडी जस्ता प्रिसंग सम्बस्न्ित कायिहरु  1 १ .०    

८१ ८ .२.४   लैंधगक उतरदायी बजेट पररक्षण )GRB audit )  1 ० .०    

८२ ८ .३.१  मर्हला र्वरुद्व हनुे घरेल ुर्हंसाको घटनामा कधम )अस्घल्लो आ.ब.को तलुनामा (  1 ० .०    

८३ ८ .३.२  

बालश्रम,बालधबबाह,बहधुबबाह,दाईजो /दहेज ,बोलसी,छाउपडी जस्ता प्रिा रोकिामका लाधग 
तजुिमा गररएका कायिक्रममा लगानी )सशति अनदुान बाहेक बाकँी  बजेटको ( 1 १ .०    

८४ ८ .३.३  मर्हला /दधलत/अपाङ्गता भएका व्यस्क्त संयोजक/अध्यक्ष भएको उपभोक्ता  सधमधतहरुको 1 ० .०    
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संख्या )कूल गदठत उपभोक्ता सधमधतको (   

८५ ८ .३.४  

आधििक तिा सामस्जक रुपमा पधछ परेका मर्हला,बालबाधलका,दधलत,अपाङता भएका 
व्यस्क्त,जेि नागररक,अल्पङ्खख्यक,धसमान्तकृत समदुायको सामास्जक र आधििक उत्पादन 
गररने लगानी )सशति अनदुानबाहेक बाँकी बजेटको (  1 ० .५    

जम्मा प्राप्ताङ्क १० ६ .०    

सूचक क्षते्र  ९  :वातावरण संरक्षण तिा र्वपद्  ब्यबस्िापन    

८६ ९ .१.१  र्वपद् ब्यबस्िापन  1 १.   

८७ ९ .२.१  वातावरणीय प्रदूर्ण धनयन्त्र )जल ,भधूम,ध्वनी,वाय ुर खाि ( 1 ० .५    

८८ ९ .२.२  वातावरणमैत्री पूवाििार  1 ०.   

८९ ९ .२.३  र्वपद् जोस्खम क्षेत्रको पर्हचान र नलसाङकन    1 १.   

९० ९ .३.१   वातावरणीय क्षेत्र प्रवर्द्िनमा बजेट धबधनयोजन  1 ० .५    

९१ ९ .३.२  वातावरण संरक्षणमा टोल र्वकास संस्िा,नागररक तिा धनस्ज क्षेत्र गै .स.स.को सहभाधगता   1 ०.   

९२ ९ .३.३  स्िानीय र्वपद् ब्यबस्िापन कोर्मा बजेट धबधनयोजन )बार्र्िक रुपमा (  1 १.   

९३ ९ .३.४  टोल र्वकास संस्िा गठन तिा संचालन  1 १.   

९४ ९ .३.५   एम्बलेुस,अस्ग्न धनयन्त्रण जस्ता आकस्स्मक सेवाहरुको उपलब्िता  1 ० .५    

जम्मा प्राप्ताङ्क ९ ५ .५    

सूचक क्षते्र  १०  :क्षते्र सहकायि र समन्वय   

९५ 

१०
.१.१  संघ,प्रदेश र स्िानीय तह धबचको सहकारी र समन्यव  1 ०.   

९६ 

१०
.१.२  

अन्तर स्िानीय तह सहकारी समन्वय )प्राकृधतक श्रोतको संरक्षण र  उपयोग,पूवाििार 
धनमािण,वातावरण संरक्षण तिा र्ोहोरमैला ब्यबस्िापन,आपतकालीन सेवा 
ब्यबस्िापन,राजश्व सङ्कलन आदद  1 ०.   

९७ 

१०
.२.१  

दईु वा सो भन्दा बढी स्िानीय तहको सरोकारको धबर्यमा बने्न सधमधतहरुको गठन र 
संचालन  1 १.   

९८ 

१०
.३.१  अन्तर सरकारी समन्वय तिा सहजीकरण  1 ०.   

९९ 

१०
.३.२  अन्तर स्िानीय तह आझेदारी  1 ० .५    

१०
० 

१०
.३.३  स्जल्ला समन्वय सधमधतसंगको समन्वय  1 ०.   

जम्मा प्राप्ताङ्क 6 १ .५    

कुल जम्मा प्राप्ताङ्क १०० ६९ .२५    

 
 

      

ि. मर्हला वालबाधलका ज्येष्ट नागररक तिा समाज कल्याण उप-शाखा तर्ि  
बालबाधलका तिा र्कशोरी र्वकाससगँ सम्बस्न्ित कायिक्रम  
क्र .स.  कायिक्रम र्वधनयोस्जत 

बजेट 

धबस्त्तय प्रगधत             भौधतक प्रगधत कैर्र्यत 

मर्हला परुुर् अपाङ्गता अन्य जम्मा 
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बालमैत्री स्िाधनय वडा धनमािण कायिक्रम 
जम्मा बजेट 

८,००,०००।  

 
 
 

१. 

रार्िय बालददबसको अबसरमा 
)बालमैधत्र स्िाधनय शासन धनमािणका 
लाधग धबिमान अवस्िा,अवसर र 
चनुौधतहरु सम्बस्न्ि( कायिपत्र प्रस्तधुत तिा 
सरोकारवाला धनकायहरु र 
बालबाधलकाहरुसंग अन्तर्क्रि या छलर्ल 
कायिक्रम 

  
 
 

८०,०००। 

 
 
 

५६ 

 
 
 

६४ 

 
 
 

० 

 
 
 

० 

 
 
 

१२० 

 
 
 

२ वटा 
वडामा 

 

२. 
बाल संरक्षण तिा संम्वर्द्िन 
सधमधत बैठक 

  

४०,०००। 
      २ वटा 

वैठक 

 जम्मा रु. ६ ,८०,।०००  १,२०,०००। ५६ ६४ ० ० १२०  

र्कशोरी र्वकाससँग सम्बस्न्ित कायिक्रम  

१. अन्तरािर्िय र्कशोरी ददवसको 
अवसरमा "वाल र्ववाह र 
परम्परागत अभ्यास र्वर्यक "

अन्तर्क्रि या कायिक्रम 

 
 

२५,०००। 

 
 

२५ ,।०००  

 
 

३७ 

 
 

० 

 
 

० 

 
 

० 

 
 

३७ 

 

२. वडा स्तररय र्कशोरी संञ्जाल 
गठन कायिक्रम )वटै वडामा९(  

६५ ,।०००  ६५ ,।०००  २५० ० ० ० २५०  

३ न .पा.स्तररय र्कशोरी संञ्जाल 
बैठक 

       १पटक 

 

 जम्मा रु. ९० ,।०००  ९० ,।०००  २८७    २८७  

२ .ददने अधभयान१६लैंधगक र्हंसा र्वरुर्द्को  (Nov*24 To Dcem*)"घरैबाट सरुु गरौ ,मर्हला र्हंसा अन्त्य 
गरौ"धभयान कायिक्रमसँग सम्बस्न्ित औ अन्तरािर्िय मर्हला र्हंसा र्वरुर्द्को अ३०भने्न नाराका साि मनाईएको 

कृयाकलापहरुिः 

क्र .स.  कायिक्रम र्वधनयोस्जत 
बजेट 

र्वस्त्तय प्रगती          भौधतक प्रगती कैर्र्यत 

मर्हला परुुर् अपागंता अन्य जम्मा 
१. १६ ददने अधभयान संमन्वय बैठक ४० ,।०००  १० ,।०००  १६ १० १ ० २७  

२. १६ददने अधभयानको उद्घाटन कायिक्रम  १० ,।०००  ४४ १५ २ ० ६१  

३. प्रजनन ्स्वास्थय ,बालर्ववाह,लागू पदािि 
दवु्यिसनी लैंधगक र्हंसा र मानधसक 
स्वास्थय सम्बन्िी प्रस्शक्षण कायिक्रम 

 २० ,।०००  ३३ १० ३ ० ४६  

४. लैंधगक र्हंसा प्रभार्वत मर्हलाहरुलाई 
)SYIB (ददने ७स्जर्वकोपाजिन छनोटताधलम

यिक्रमतिा स्जर्वकोपाजिन सहयोग का  

४
,००,।०००  

३ ,५०,।०००  १७ ० ३ ० २० *आ
.ज.१०*

दधलत-२  

*मिेशी-
२ 

*अन्य-६  
५. र्वश्व एड्स ददवसका र्कशोरीहरुसँग 

अधभमसु्खकरण कायिक्रम 
  १३ ८ ० ० २१ स्वास्थय 

शाखाको 
बजेट  
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६. स्िाधनय सरकारको रणनीधत 
कायियोजनाले र्हंसा प्रभार्वतहरुको 
आवश्यकता सम्बोिन 
र्वर्यक /, लैंधगक र्हंसा धनवारण कोर् 
सम्बन्िी १ददने अन्तर्क्रि या 

  ३५ ७ ३ ० ४५ cocon 

nepal र 
ओरेकको 
बजेट 

७. बालर्ववाह र्वरुद्दको सडक नाटक 
"अचेल"  

१० ,।०००  १० ,।०००  १४ ८ ० ० २२ ocmc 
को बजेट 

८. प्रजनन ्स्वास्थय ,बालर्ववाह,लागू पदािि 
दवु्यिसनी ,मानव वेचधबखन,लैंधगक र्हंसा 
ददने २स्वास्थय सम्बन्िी र मानधसक 

प्रस्शक्षण कायिक्रम)वडा नं.७(  

५० ,।०००  ५० ,।०००  ५० २५ ० ० ७५  

९. प्रजनन ्स्वास्थय ,बालर्ववाह,लागू पदािि 
दवु्यिसनी ,मानव वेचधबखन,लैंधगक र्हंसा 
ददने १र मानधसक स्वास्थय सम्बन्िी 

प्रस्शक्षण कायिक्रम)वडा नं.२,८र ४(  

  ८२ ६३ ६ ० १५१ वडाको 
बजेट 

 जम्मा रु. ५
,००,।०००  

४ ,५०,।०००  ३०४ १४६ १८ 

 
० ४६८  

२.बेलका नगरकायिपाधलकाको कायािलय मर्हला ,बालबाधलका,ज्येि नागररक सम्बन्िी धनधत,धनयम तिा 
कायिर्वधिहरुिः  

१ .धनधत  
 उपमेयर पिृपोर्ण कायिक्रमलाई मर्हला लस्क्षत र्क्रयाकलापमा समेत सञ्चालन गनि दायरा अझै बनाईनेछ। 

 बालबाधलकासँग जनप्रधतधनिी कायिक्रमलाई धनरन्तरता ददईनेछ। 

 मर्हला पनुिःस्िापना साझेदारी कोर् धनमािण गररनेछ। 

 मर्हला ,आददवासी जनजात,मजदरु तिा आदशिजाती लस्क्षत ददवस र समारोहहरू आयोजना गरी सशस्त्तकरण 
गररनेछ। 

 ज्येि नागररकलाई सम्मान गदै स्वास्थय बचाउ अधभयानका सािै न्यानो कपडा र्वतरण गररनेछ। 

 लैंधगक र्हंसालाई रोलन र मर्हला सशस्त्तकरण गनि लैंधगक र्हंसामकु्त नगर धनमािणका लाधग आवश्यक गधतर्वधि 
संचालन गने नीधत धलईनेछ। 

 बालमैत्री तिा अपांगमैत्री कायिक्रम संचालन गने नीधत धलईनछे। 

 र्कशोर र्कशोरीमैत्री कायिक्रम संचालन गने नीधत धलईनेछ। 

 लैंधगक र्हंसा न्यधुनकरणका लाधग टोलधबकासमा आमा समहु तिा मर्हला समहु गठन गने नीधतको अवलम्वन 
गररनेछ। 

 लैंधगक र्हंसा र्पधडत मर्हलाहरुलाई आयआजिन उन्मखु धसप र्वकास तिा क्षमता र्वकास तिा उिमस्शता 
र्वकास कायिक्रमको माध्यमबाट स्व -चालन गररनेछ।धनभिर बनाउने कायिक्रम सं  

२ ज्येि नागररक शाखासगँ,बालबाधलका,मर्हला.सम्बस्न्ित बनाइएका धनयमकाननु तिा कायिर्वधिहरु धबबरणिः, 

(क) बेलका नगरपाधलका अपांगता भएका ब्यास्क्तहरुलाई पररचय-पत्र सर्वतरण कायिर्वधि,२०७५ 

(ख) बेलका नगरपाधलका लैंधगक र्हंसा धनवारण कोर् संचालन तिा  ब्यावस्िापन मापदण्ड,२०७७ 

(ग) बेलका नगरपाधलका बाल संरक्षण तिा संमवर्द्िन कायिर्वधि,२०७८ 

(घ) बेलका नगरपाधलका ज्येि नागररक पररचय-पत्र र्वतरण धनदेस्शका,२०७८(पाररत हनु बाँकी) 
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(ग) बेलका नगरपाधलका मर्हला सरुक्षावास संचालन धनदेस्शका,२०७७ 

३.मर्हला,बालबाधलका शाखार्द्ारा संचालन गररएको कृयाकलापहरुिः 
(क)अपागंता भएका ब्यास्क्तहरुलाई प्रदान गररएको पररचयपत्र सम्बन्िी र्ववरणिः 

आ.व.२०७८ श्रावणदेस्ख २०७८ माघ मसान्तसम्म प्रदान गररएको अपागंता पररचयपत्रको धबबरण धनम्ननसुार रहेको 
छ ।  

आ.व.२०७८श्रावणदेखी माघ मसान्त सम्म प्रदान 
गररएको पररचयपत्र संख्या 

 आ.व२०७५/७६देखी०७७/७८सम्ममा 
प्रदान गररएको पररचयपत्रको धबबरण 

 जम्मा संख्या  कैर्र्यत          क्र.स. पररचयपत्रको प्रकार सख्या  क्रस. पररचयपत्रको  संख्या 

१ रातो क वगिको पररचयपत्र ५ १ 

रातो क वगिको 
पररचयपत्र ८२ ८७।   

२ धनलो ख वगिको पररचयपत्र ४ २ 

धनलो ख वगिको 
पररचयपत्र १५१ १५५।   

३ पहेलो ग वगिको पररचयपत्र ४ ३ 

पहेलो ग वगिको 
पररचयपत्र ८४ ८८   

४ सेतो घ वगिको पररचयपत्र ० ४ 

सेतो घ वगिको 
पररचयपत्र २१ २१   

  जम्मा संख्या  ९   जम्मा संख्या  ३३८। ३५१ वटा   

  कुल जम्मा प्रदान गररएको पररचयपत्रको सख्या ३५१ वटा     

(ख)ज्येि नागररक पररचयपत्र सम्बन्िी र्ववरणिः 

क्रस. धबबरण मर्हला परुुर् जम्मा कैर्र्यत 

१ वडा नं.१ १ २ ३ 

 २ वडा नं.२ ० १ १ 

 ३ वडा नं.३ १६७ १६५ ३३२ 

 ४ वडा नं.४ ० ० ० 

 ५ वडा नं.५ २ ६ ८ 

 ६ वडा नं.६ ० ० ० 

 ७ वडा नं.७ ० ० ० 

 ८ वडा नं.८ ० २ २ 

 ९ वडा नं.९ ४६ ३० ७६ 

 

 

जम्मा २१६ २०६ ४२२ 

 ग)लैंधगक र्हंसा प्रभार्वत मर्हलाहरुलाई ताधलम पश्चात उधनहरुले छनोट गरेका ब्यावसायको प्रकार तिा 
ब्यावसाय गनिका लाधग प्रदान गररएको आधििक सहयोग रकमको धबबरणिः 
क्र.स. ब्यावसायको नाम संख्या टेवा पसु्ज रकम रू. कैर्र्यत 

१. कुशन गधुडया ताधलम २जना २०,०००। ताधलम 

२. बाख्रापालन ५जना ५०,०००। बस्त ुर्कधनददएको 
३. धसलाई कर्टंङ ४जना ५६,०००। धसलाई मेधसन 

४. तरकारी पसल ४जना ३०,०००। ओर्टङ मेधसन तिा नगद 
५. बगरुपालन २जना १०,०००। बगरुको पाठा 
६. र्कराना पसल १जना १०,०००। नगद 
७. मोवाईल पसल १जना १०,०००। नगद 
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८. तरकारी खेती १जना १०,०००। नगद 
 जम्मा  २०जना २,१६,०००।  

(घमहिला समुि,सहमहि िथा संस्था सम्बन्धी हििरण 
 

क्र.

स 

 
हििरण 

 
समुि संख्या 

 
सहमिी 

संख्या 

 
संस्था 

संख्या 

 
कैहिय

ि 

१. साविकको मविला बालबावलका कार्ाालर्द्धारा 

गवित समुि,सवमती र संस्था 
१४० १४० २  

२. नगरपावलकाबाट नर्ा गवित समुि,सवमती र 

संस्था 

३५ ६ ०  

 जम्मा संख्या १७५ १४६ २  

  प्रमखु उपलब्िीहरु 

    

 

१. बालमैधत्र वडा धनमािणका लाधग परुा गररएको र परुा गनि बार्क सूचक सम्बन्िमा सरोकारवालाहरु सचेत भएको  
 

 

२.बाधलका तिा र्कशोररहरुलाई बालधबबाह गनि हनु्न र हनु ददन ुहनु्न भनेर सचेत गररएको  
  

 

३.नपालाई र्कशोरीमैधत्र बनाउन पहल गररएको 
     

 

४.नपा  र्कशोरर सञ्जाल तिा वडा स्तररय र्कशोरी संञ्जाल गठन गरर र्कशोररहरुको सशस्त्तकरणका लाधग संगदठत  

गररएको, 
३.मर्हला,बालबाधलका,ज्येि नागररक तिा अपांगता भएका हक अधिकारको सधुनस्श्चतता गरर संरक्षण गने कायिका 
लागी आवश्यक धनयम,काननु तिा कायिर्विीको धनमािण गररएको, 
४.लैंधगक र्हंसा न्यधुनकरणका लाधग समदुायदेखी नै सचेततना जगाउने कायिको सरुुवात गररएको, 
५.लैंधगकमैत्री न.पा धनमािणको लागी घरैदेखी लैंधगकमैत्री ब्यावहारको लाधग पहलकदमी गररएको, 
६.ज्येि नागररकको अपांगता भएका ब्यास्लत्तको संरक्षण र सम्मानको लाधग आवश्यक काननुको तजुिमा गररएको 
७.घरेल ुतिा लैंधगक र्हंसा न्यधुनकरण र धनबारणका लाधग लैंधगक र्हसा र्पधडत मर्हलाहरुलाई आधििक रुपमा सबल र सक्षम बनाउन े 
कायिको िालनी गररएको 
८.ग्राधमण तिा लघ ुउिम,ब्यावसाय गनिका लाधग ब्याबसार्यक धसप तिा ज्ञान प्रदान गररएको, 
९.मर्हलाहरुलाई आरु्ले लगाधन गनि सलने ब्याबसाय छनोट गनि धसकाउन,ेआदद । 

 

 


