
बेलका नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

रामपरु, उदर्परु

स्थान:
बेलका नगरपाललकाको सभा हल लमलि २०७९।०९।२8

आलथयक वर्य २०७९/०८०
प्रथम चौमालसक समीक्षा िथा

सावयजलनक सनुवुाई



क्र.सं नर्ााँ 
वडा समावेश गाववस / नगरपाललका जनसंख्र्ा के्षत्रफल(वगय

वक.मी.)

१ १ िपेश्वरी(४-९) ४९१९ ३४.८३

२ २ िपेश्वरी(१-३) ५२३३ २७.०८

३ ३ रामपरु ठोक्ससला(३-६) ५६५५ ४५.२९

४ ४ रामपरु ठोक्ससला(७) ४१२५ ७.६६

५ ५ रामपरु ठोक्ससला (८,९) र
कटुञ्जवेवला(१,२) ६५१४ ४३.५८

६ ६ कटुञ्जवेवला(३-९) ४४९३ ८०.०५

७ ७ मैनामैनी(१-८) २९५८ ३७.७

८ ८ मैनामैनी ९, रामपरु 
ठोक्ससला(१) ४६६० ४८.७८

९ ९ रामपरु ठोक्ससला(२) ३८२९ १४.३३

जम्मा ४२३८६ ३३९.३





बेलका नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

रामपरु, उदर्परु

स्थान:
नगरपाललकाको सभाहल

लमलि २०७9।०९।२८
लबहान ११:०० बजेदेक्ि

चाल ुआ.व.२०७९/०८०को प्रथम चौमालसक समीक्षा
प्रशासन, र्ोजना,अनगुमन,भौलिक पूवायधार िथा सूचना प्रलबलध शािा









क्र.सं. वडा नं. जम्मा र्ोजना संख्र्ा सम्झौिा भएका र्ोजना सम्झौिा हनु बााँकी र्ोजना कैवफर्ि 

१ १ १३ ० १३

लागि अनमुान
,लडजाइन र ड्रइङ्ग िर्ार गरी 

उपभोक्त
ा सलमलि गठन गने क

ार्य सम्पन्न भ भएक
ो

२ २ ११ ० ११
३ ३ १७ ० १७

४ ४ १५ ० १५
५ ५ १४ १ १३
६ ६ १२ १ ११

७ ७ १६ ० १६
८ ८ ९ १ ८
९ ९ १० ० १०



क्र.सं. र्ोजनाको नाम/कार्यक्रम प्रथम चौमावर्क प्रगलि 
१ प्राकृलिक स्रोिहरुको ददगो व्र्वस्थापन गने 

कार्यको लालग वािावरणीर् परीक्षण प्रलिवेदन 
िर्ार भईरहेको 

सम्झौिा भई वािावरणीर् परीक्षण कार्य भईरहेको। 
सम्झौिा रकम रु. ११,५०,०००

२ वडा नं. ८ को वडा कार्ायलर् भवन लनमायण ववस्ििृ पररर्ोजना प्रलिवेदन (DPR) िर्ार गने कार्य 
भईरहेको। 
सम्झौिा रकम रु. २,२०,०००

३ साप्ला िोला ग्रालमण सौर्य उजाय आर्ोजना
(क्रमागि)

८० प्रलिशि भौलिक प्रगलि भएको। 
सम्झौिा रकमः ५२०३५११.७२ 

४ रामपरु-सािपते्र-आम्बासी रामपरु सडक 
(आम्बासी सडक) (क्रमागि)

३५ प्रलिशि भौलिक प्रगलि भएको।
सम्झौिा रकमः २,२६,४३,८४०.५६

६ मगनी िोला स््र्ाव क्भटय (क्रमागि) ९० प्रलिशि भौलिक प्रगलि भएको। 
सम्झौिा रकमः २७,७३,६४०.१३

७ लेकाली िेल मैदान (क्रमागि) सम्पन्न भ भएको
सम्झौिा रकमः ४३,५१,३५९.०० 
भकु्तानी रकमः ४०,३६,३१४.०४



क्र.सं. र्ोजनाको नाम/कार्यक्रम प्रथम चौमावर्क प्रगलि 

८ कृवर् बजार पूवायधार लनमायण (क्रमागि)
कार्य सम्पन्न भ भएको
सम्झौिा रकमः ६८,२९,१६४.२२ 
भकु्तानी रकमः ६२,२८,८८३.५५ 

९ फोहोर व्र्वस्थापन केन्द जाने बाटोमा स््र्ाब क्भटय
लनमायण िथा नदी व्र्वस्थापन कार्य (क्रमागि)

६० प्रलिशि भौलिक प्रगलि भएको।
सम्झौिा रकमः ४६,५२,४४४.२४

१० झोलङु्गे पलु लनमायण (लनमायण सामाग्री िररद) (क्रमागि)
आपूलिय कार्य सम्पन्न भ भएको। 
सम्झौिा रकमः ४७,६९,९८१.५३
भकु्तानीः नभएको 

१२ झोलङु्गे पलु लनमायण (लनमायण कार्य उ.स.) (क्रमागि)

उचा्ने ढंुगा झो.प.ु लनमायण प्रगलिः ४० प्रलिशि
सम्झौिा रकमः २५,१८,८६३.१२
क्शिरमाडी झो.प.ु लनमायण प्रगलिः ० प्रलिशि
सम्झौिा रकमः ३०,३९,९८८.३३

१३ अधरुो कभडय हल लनमायण (क्रमागि)
९० प्रलिशि भौलिक प्रगलि भएको। 
सम्झौिा रकमः ३९,९२,५११.७४

१४ फोहोर व्र्वस्थापन केन्रको कम्पाउण्ड वाल, ट्वाईलेट 
िथा गोठ लनमायण कार्य (क्रमागि)

३० प्रलिशि भौलिक प्रगलि भएको। 
सम्झौिा रकमः ७२,७६,३५०.२१



क्र.सं. र्ोजनाको नाम/कार्यक्रम प्रथम चौमावर्क प्रगलि 

१५ प्रशासलनक भवनको कम्पाउण्ड वाल लनमायण बोलपत्र आह्वान गरी मु् र्ाङ्कन कार्य भईरहेको। 

९ अधरुो कवडय हल लनमायण बोलपत्र आह्वान गरी मु् र्ाङ्कन कार्य भईरहेको। 

१० को्ड स्टोर घेरावेरा बोलपत्र आह्वान गरी मु् र्ाङ्कन कार्य भईरहेको। 

१२ सोमबारे मार्ङुटार सडक बोलपत्र आह्वान गरी मु् र्ाङ्कन कार्य भईरहेको। 

१३ रामपरु-सािपते्र-आम्बासी रामपरु सडक (परुन्दह 
िण्ड)

लागि अनमुान िर्ार भइरहेको। 



बेलका नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

रामपरु, उदर्परु

चाल ुआ.व.२०७९/०८०को प्रथम चौमालसक समीक्षा
स्वास््र् शािा



लस.नं. स्वास््र् संस्था संख्र्ा

१ प्रस्िाववि नगर अस्पिाल संचालनमा रहेको १
२ स्वास््र् चौवक ३
३ आधारभिु स्वास््र् केन्र ५
४ शहरी स्वास््र् केन्र २
५ नगर स्िररर् आर्वेुद और्धालर् १
६ सपयदंश उपचार केन्र २
७ आाँिा उपचार केन्र १
८ िोप क्सललनक ३०
९ गााँउघर क्सललनक ३०
१० बलथयङ्ग सेन्टर २



लस.नं. स्वास््र् संस्था संख्र्ा

११ बलथयङ्ग सेन्टर २
१२ सरुक्क्षि गभयपिन सेवा केन्र २
१३ ५ वटै अस्थाई पररवार लनर्ोजन भएको २
१४ वकशोर वकशोरी मैत्री स्वास््र् संस्था २
१५ माईक्रोस्कवपक सेन्टर २
१६ डट्स सेन्टर ६
१७ प्रस्िाववि बलथयङ्ग सेन्टर १
१८ और्धी पसल १७
१९ नगर स्वास््र् शािा १
२० मवहला स्वास््र् स्वरं् सेववका ४४



लस.नं. पद दरवक्न्द स्थार्ी पद पिुी स्थाई ररक्त अस्थार्ी करार कवफर्ि
१ मेलडकल अलधकृि ० ० ० ० १

२ जन स्वास््र् अलधकृि १ १ ० ० ०

३ अलधकृि स्िर छैटौ हे.ई.( 
हे.अ./लस.अ.हे.व)

५ ५ ० ० ०

४ अलधकृि स्िर छैटौ प.हे.न. १ 0 १ ० ०

५ पााँचौ हे.ई –हे.अ./ लस.अ.हे.व. ४ ५ ० ० २

६ पााँचौ प.हे.न./ क.न.- स्टाफ नसय / 
अ.न.लम.

४ ५ ० ० ४

७ चौथो हे.ई.- अ.हे.व ४ ४ ० ० ६

८ चौथो प.हे.न.- अ.न.लम. ४ ४ ० ० ९

९ कार्ायलर् सहर्र्ोगी ० ० ० ० ११

१० रेलडर्ोग्राफर ० ० ० ० १



लस.नं. पद दरवक्न्द स्थार्ी पद पिुी स्थाई ररक्त अस्थार्ी करार कवफर्ि

११ ्र्ाव टेसनेलसर्न ० ० ० ० १

१२ ्र्ाव अलसषे्टन्ट ० ० ० ० २

१३ लड.फमाय ० ० ० ० १

१४ स्वीपर ० ० ० ० ३

१५ जम्माः २३ २२ १ ० ४१



S.n. Indicator. Population.

1 Total population of Municipality. 52220 -MOHP

2 Expected Live birth. 923

3 0-23 Months  Population. 1915

4 0-59 Months Population. 4856

5 10yrs- 19 yrs population. 9063

6 15yrs-44yrs female population. 13377

7 Married Women reproductive age.15-49 yrs 11994

8 Expected Pregnancy 1068

9 60 yrs +above 5913



कार्यक्रम लक्ष्र् प्रगिी प्रलिशि

स्वास््र् संस्थाहरुको लनर्लमि माक्शक बैठक ६ ६ १००

स्वास््र् कार्यक्रमहरुको बावर्यक सलमक्षा गोवि १ १ १००

क्षर्रोगको बावर्यक िथा प्रथम चौमाक्शक सलमक्षा गोवि २ २ १००

डेंगरुोग लनर्न्त्रन सम्वन्धी सरोकार वला संग १ ददने अन्िवक्रय र्ा १ १ १००

स्वास््र् संस्थाको लालग और्धी िररदको टेन्डर प्रवक्रर्ा १ १ १०० (१०४ प्रकार)

माहामारी लनर्न्त्रन गनय RRT/CRRT को पवुय िर्ारी बैठक १ १ १००

कोलभड १९ रोगको भ्र्ाक्ससन संचालन ६ ६ १००

बच्चाहरुको लालग लनर्लमि िोप कार्यक्रम संचालन ६ ६ १००



कार्यक्रम लक्ष्र् प्रगिी प्रलिशि

गााँउघर क्सललनक िथा िोप क्सललनक संचालन (ठााँउ) १८० १५० ८३.३३

भ्र्ाक्ससन सर् ुआर कोड प्रमाक्णकरण ६ ६ प्रत्रे्क ददन संचालनमा

मवहला स्वा.स्वरं् सेववका प्रोत्साहन कार्यक्रम ४४ ४४ १००

मािृ िथा नवक्शश ुकार्यक्रम फमय फरमेट छपाई १ १ १००

आमा सरुक्षा गभयविी उत्प्ररेणा प्रोत्साहन ३०८

पोवर्लो िाना सम्वन्धी फ्लेसस बैनर लनमायण १२ १२ १००

कोलभड १९ भ्र्ाक्ससन ललएको ५२२२
०

६५१८
१ १२४.८१

गााँउघर क्सललनक िथा िोप क्सललनक संचालन (ठााँउ) १८० १५० ८३.३३



कार्यक्रम लक्ष्र् प्रगिी प्रलिशि

Instutional Delivery- Person 923 164

1 st ANC Checkup 361

4th ANC  Checkup 269

Safe Abortion service 20 Rampur/Tapeshwari.

% of new Opd visit among total Pop. 52220 30

Total OPD visit 15688.6

Male 6697



लबवरण जना कैवफर्ि

लबर्ाल ुसपयको टोकाई मवहला-९     ,परुुर्-४     र बच्चा-२ १५

लबर् नभएको सपयको टोकाईबाट सेवा ददएको मवहला-४०  ,परुुर्-२५  र बच्चा-६ ७१

कुल जम्मा ८६



लबवरण जना कैवफर्ि

लबलभन्न भ आाँिाको रोगहरुबाट मवहलाको उपचार १०७०

लबलभन्न भ आाँिाको रोगहरुबाट परुुर्को उपचार १०९२

जम्मा २१६२



वडा नम्वर लबमा हनु ुपने घर संख्र्ा लबमा भएको घर संख्र्ा जेि नागररक म.स्वा.स्वरं्.से अन्र् जम्मा

वडा -१ ११८८ १७६ १८७ १ ५ १०३१

वडा-२ १४२९ १०४ ६८ ४ ४ ४२९

वडा-३ १४२९ २४३ २२३ ४ १० १३७५

वडा-४ १००४ १८२ १९३ १ ३ १००३

वडा-५ १५७१ २७८ २८२ ३ १६ १६२२

वडा-६ ९५१ ११७ २०० १ १० ७५१

वडा-७ ४९९ ३६ ११९ ३ ५ ३२६

वडा-८ १०४१ १२० १४५ १ ७ ७७२

वडा-९ १११७ ३३९ २३५ ४ १२ १९५९

जम्मा- १०२२९ १५९५       १६५२ २२ ७२ ९२६८



Indicators Fy.075/076 Fy.076/077 Fy.077/078 Fy.078/079 Fy.2079/080

No.of quarantine center. 0 2 1 0 0

Total available bed in quarantine. 0 90 15 0 0

No.of isolation center. 0 0 0 0 0

Total available bed in isolation. 0 0 0 0 0

Total PCR sample Collected. 0 224 0 0

Total no.Antigen test. 0 0 655 770 0

Covid 19 positive Female. 0 19 241 142 0

Covid 19 positive Male. 0 41 226 139 0

Total no.of counseled person at home 
isolation.

0 15 447 275 0

Number of holding center. 0 0 1 0 0

number of Health desk. 0 2 2 0 0

Total death cases. 0 0 10 0 0

Total no.of cured cases. 0 60 459 281 0

Incidence Rate. 0 0 9.74 0 0



लबवरण मवहला परुुर् कैवफर्ि

संभाववि डेंग ुरोगको पररक्षण ३३ ३७ ७० जना

डेंग ुसंक्रलमि ७ ८ १५ जना

मतृ्र्ु ० ०



बेलका नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

रामपरु, उदर्परु

चाल ुआ.व.२०७९/०८०को प्रथम चौमालसक समीक्षा
नगर अस्पिाल   
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$= sf=;= ! hgf

%= l:jk/ @ hgf

^= ;'/Iffuf8{ ! hgf

hDdf sd{rfl/ @) hgf



xfn ;+rfngdf /x]sf ;]jfx?sf] ljj/0f

 b}lgs cf]= lk= l8 ;]jf

 @$ cf}+ 306f O{d/h]lG; tyf k|;'lt ;]jf

 k|of]uzfnf ;]jf

 kmfd]{l; ;]jf

 :jf:Yo ljdf ;]jf

 O{=l;=lh ;]jf

 u|fld0f cN6«f;fpG8 ;]jf ue{jltsf] nflu dfq

 lz3| s'kf]if0fsf] Joa:yfkg

 b}lgs sf]le8 !( EoflS;g];g ;]jf

 dfgl;s :jf:Yo ;]jf

 ;'/lIt ue{ktg ;]jf

 Kl/jf/ lgof]hgsf] ;]jf

 DOTS ;]jf

 PMTCT ;]Jff

 EPI/ PHC ORC Clinic Service

 b}lgs cfFvf pkrf/ ;]jf

 ;k{b+z pkrf/ ;]jf

 AFS Service



k|yd rf}dfl;sdf ;]jfsf] k|ult

• lj/fdL pkrf/ ;+Vof !%!@! hgf

• O{d/h]lG; ;]jf lbPsf] ;+Vof *#( hgf

• k|of]uzfnf ;]jf lbPsf] ;+Vof !#($ hgf

• k|;'lt ;]jf kfPsf ;+Vof !)& hgf

• /]ljh EoflS;g ;]jf lbPsf] ;+Vof %# hgf

• :jf:Yo ljdf gofF tyf gljs/0f u/]sf] ;+Vof !^*^ hgf

• a]=g=kf= jf6 5'6\ofOPsf] cg'bfg /sd ?= !% nfv kfpg jfFls

• ut cf=a= sf] cfDbflg ?= ^^*%%@$. 

• ut cf=a= sf] vr{ /sd ?= #*%&^^@. 

• ut cf=a= sf] clGtddf a}+s df}Hbft ?= @*@&*$@.  



बेलका नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

रामपरु, उदर्परु

चाल ुआ.व.२०७९/०८०को प्रथम चौमालसक समीक्षा
क्शक्षा शािा  



ववद्यालर्
संख्र्ा

जनशक्क्त नगर क्शक्षक समेि ववद्याथी ECD कैवफर्ि

सामूदावर्क क्शक्षक / क्शक्क्षका ECD सहजकिाय कमयचारी र 
कास छात्र छात्रा जम्मा छात्र छात्रा जम्मा

आ.वव. (१-५) २५
१९४

५२ २६/८०

२२१
६

२१३
७

४३५
३

५५४ ४९९ १०५
३

आ.वव. (६-८) १३ १२१
७

१३७
१

२५८
८

मा.वव. (९-
१०)

५
४९

९२७ १०१
२

१९३
९

मा.वव. (११-
१२)

९ ४५१ ६२२ १०७
३

जम्मा ५२ २४३ ५२ १०६ ४८१
१

५१४
२

९९५
३ ५५४ ४९९ १०५

३

नगर क्शक्षक वववरण :- नगरबाट कूल जम्मा ७६ जना नगर क्शक्षक कार्यरि रहेको छन ्।



ववद्यालर्
संख्र्ा

ववद्याथी ECD

संस्थागि छात्र छात्रा जम्मा छात्र छात्रा जम्मा

आ.वव.(१-५) ११ ९९० ७४१ १७३१

४०४ ३२९ ७३३

आ.वव.(६-८) ३ ३१३ २१० ५२३

मा.वव.(९-१०) ४ ९८ ६२ १६०

मा.वव.(११-१२) १ १५ १० २५

जम्मा १९ १४१६ १०२३ २४३९ ४०४ ३२९ ७३३



ववद्यालर् भौलिक व्र्वस्थापन / लनमायण : (राष्ट्रपलि शैक्क्षक सधुार कार्यक्रम)

नर्ााँ भवन लनमायण: ( २ कोठे )   १  श्री शारदा आ.वव. ववललम्ला बेलका न.पा. ७ 

नर्ााँ भवन लनमायण: ( ४ कोठे )   श्री जनजागलृि आ.वव. झोरापाटा बेलका न.पा. ५

ICT ्र्ाव                     श्री जनिा नमनुा मा.वव. गरुुङ्गचौरी बे.न.पा. ४
ICT ्र्ाव                     श्री जनिा आ.वव. आराङ्गा बे.न.पा. ८



वव.व्र्.स. गठन भए 
नभएको :-

नगर लभत्र सञ्चाललि सम्पूरण 
लबध्र्ालर्हरुमा वव.व्र्.स.गठन 

भएको 



ICT/INTERNET

१४ मा.वव. र १७ आ.वव. (६ - ८) मा 
Internet सञ्चालन भएको,









लस.नं कार्यक्रम/आर्ोजना/वक्रर्ाकलापको नाम बजेट िचय तै्रमालसक प्रगलि प्रलिशि कै.
बेलका क्शक्षा कार्यक्रम
१ सदा मररक लगार्ि समदुार्का बस्िीमा कोक्चङ् कक्षा संचालन २००००० ७१०५० ३५.५३
२ भौलिक व्र्वस्थापन २०००००० - प्रस्िावना माग
३ अलभभावक क्शक्षा (बालमैत्री) वडा घोर्णा कार्यक्रम गने वडामा १००००० -

४ िाललम र व्र्वस्थापन(ECD र IEMIS) २००००० -
५ NAST TEST ३ र ५ कक्षा र एक पटक ६०००० -

६ प्रश्न पत्र बैंक लनमायण र वविरण कक्षा ५ र ८ ८०००० -

७ अधयवावर्यक र वावर्यक बलेुवटन प्रकाशन र शैक्क्षक सर्ालेन्डर लनमायण ९८००० -

८ क्शक्षक अनदुान सहार्िा ९६००००० ४८००००
० ५२

९ वव.व्र्.स. अध्र्क्ष र प्र.अ. लाइ समसामवर्क मदु्धामा सचेिीकरण ५०००० -

१० क्शक्षा ददवस, बाल ददवस लगार्ि समारोहहरु ५०००० -

११ लबद्याथीसाँग जनप्रलिलनलध कार्यक्रम ६०००० -

१२ ववद्यालर्को अनगुमन मू्र्ााँङ्कन कार्यक्रम २००००० ५२०० २.६
१३ क्शक्षासाँग सम्बक्न्धि बैठक अलिलथ सत्कार र व्र्वस्थापन कार्यक्रम २००००० -

१४ क्शक्षा शािा व्र्वस्थापन २५०००० -

१५ क्शक्षक व्र्वस्थापन परुन्दह, जनिा मा.वव. काक्न्चराङ १५००००० ४८०००० ३२



१६ स्काउवटङ ८०००० -

१७ सबै सामदुावर्क मा.वव.मा कोक्चङ कक्षा (१०) मा  सञ्चालन ५००००० - सम्झौिाका लालग सूचना भएको
१८ पोसाक ५५०००० -

१९ नगर ECD क्शक्क्षका ि.भ. चाडपवय िचय समेि १३ मवहना (नर्ााँ ३थप समेि) २२२२००० ४६५००० २४.८४

२० नगर क्शक्षाको आवलधक र्ोजना (५  वरे्) ३००००० -

२१ पाठ्यक्रम प्रबोधीकरण ३००००० -

२२ कक्षा ८ परीक्षा सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन ३००००० -

२३ प्राववलधक उच्च क्शक्षा अध्र्र्नरि छात्रवकृ्ि ८००००० - सूचना प्रकाशन भएको
२४ ववज्ञान क्शक्षक ८००००० २५०००० २५
२५ सर्ामपस सञ्चालन अनदुान ४००००० -
२६ िानेपानी र जस्िापािा ५००००० -
२७ प्र.अ. बैठक िथा व्र्वस्थापन २००००० -

२८ स्थानीर् पाठ्यक्रम कक्षा (१-३) सन्दभय सामग्री ९००००० -

२९ स.का., का.स.,ववद्यालर् कमयचारी र CLC  समेि ८७००००० -

३० ववद्यालर् प्रोत्साहन सबै िह(१क्खि ५),(१ देक्ि८)र(१देक्ि १२) १५०००० -

३१ CLC साँगको कार्यक्रम १५०००० -

३१५०००००



बेलका नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

रामपरु, उदर्परु

चाल ुआ.व.२०७९/०८०को प्रथम चौमालसक समीक्षा
कृवर् लबकास शािा



क्र.स. कार्यक्रमको नाम वावर्यक लक्ष्र् पवहलो चौमालसक प्रगलि कार्यक्रम सम्पन्न भ हनेु चौमालसक 

१
लहरे बालल िथा िरकारीको लबउ लबजन वविरण 
कार्यक्रम २०० जना वकसानलाइ सहर्ोग गने माग आवेदन संकलन गरर अनगुमन गरर

छनौट सम्मको कार्य भएको दोस्रो चौमालसक 

२

मोररंगा िेलि प्रवधयन कार्यक्रम २ स्थानमा प्रवधयन कार्यक्रम गने माग आवेदन संकलन गरर अनगुमन गरर
छनौट सम्मको कार्य भएको िेस्रो चौमालसक 

३

रैथाने बालल िथा उत्पादन, प्रशोधन िथा बजारीकरण 
सहर्ोग १ स्थानमा कार्यक्रम संचालन गने माग आवेदन संकलन गरर अनगुमन गरर

छनौट सम्मको कार्य भएको िेस्रो चौमालसक 

४

प्रांगाररक अलभर्ान िथा भमी कम्पोस्ट मल लनमायण 
सहर्ोग कार्यक्रम 

न.पा को १२ स्थानमा भमी कम्पोस्ट 
वपट लनमायण सहर्ोग गने 

माग आवेदन संकलन गरर अनगुमन गरर
छनौट सम्मको कार्य भएको िेस्रो चौमालसक 

५ वकसानहरुलाई टनेल वविरण कार्यक्रम १२० जना कृर्क हरुलाई वविरण गने माग आवेदन संकलन गरर अनगुमन गरर
छनौट सम्मको कार्य भएको दोस्रो चौमालसक 



क्र.स. कार्यक्रमको नाम वावर्यक लक्ष्र् पवहलो चौमालसक प्रगलि कार्यक्रम सम्पन्न भ हनेु चौमालसक 

६ साना लसंचाई ववकास कार्यक्रम 
माग र उपलब्ध स्रोि अनसुार
कृर्कहरुलाई मोटर िथा पाईप
सहर्ोग गने 

माग आवेदन संकलन गरर अनगुमन 
गरर छनौट सम्मको कार्य भएको दोस्रो चौमालसक 

७ करार िेलि प्रवधयन कार्यक्रम २ स्थानमा सम्झौिा भएको  करार 
िेलिमा सहर्ोग गने 

१ स्थानको कृर्क समहुलाई रु
७६००० सहर्ोग गरेको िेस्रो चौमालसक 

८ वकसान पररचर् पत्र वविरण कार्यक्रम सम्पूणय वडाहरुमा वविरण गने 
वडा न. १ को भौडादेवी जलबार् ु
अनकुुलन कृर्क समहुलाई वविरण 
गरेको 

िेस्रो चौमालसक 

६ साना लसंचाई ववकास कार्यक्रम 
माग र उपलब्ध स्रोि अनसुार
कृर्कहरुलाई मोटर िथा पाईप
सहर्ोग गने 

माग आवेदन संकलन गरर अनगुमन 
गरर छनौट सम्मको कार्य भएको दोस्रो चौमालसक 

७ करार िेलि प्रवधयन कार्यक्रम २ स्थानमा सम्झौिा भएको  करार 
िेलिमा सहर्ोग गने 

१ स्थानको कृर्क समहुलाई रु
७६००० सहर्ोग गरेको िेस्रो चौमालसक 







बेलका नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

रामपरु, उदर्परु

चाल ुआ.व.२०७९/०८० को प्रथम चौमालसक समीक्षा
सामाक्जक लबकास शािा



लस.नं. कार्यक्रमको नाम वावर्यक लक्ष्र् पवहलो चौमालसक लक्ष्र् कार्यक्र सम्न्न भ हनुे चौमालसक कैवफर्ि

१ लक्क्षि कार्यक्रम दोश्रो चौमालसकमा सलमलिको गठन नभएकोले

२ पोर्ण िथा िाध लनदेशक सलमलिको बैठक ३ १ कार्यक्रम िर्ार भएको

३ ब.के्ष. पोर्ण कार्यक्रम अन्िगयि सहकारी छनौट १ १ िेश्रो चौमालसक

४ टोल ववकास संस्थाको गठन र नववकरण लनर्लमि लनर्लमि लनर्लमि

५ लसचाई महुान दिाय ६ लनर्लमि

६ िानेपालन महुान दिाय ५ लनर्लमि

७ आंिा स्के्रलनङ क्शबर २ १ दोश्रो चौमालसक



लस.नं. कार्यक्रमको नाम वावर्यक लक्ष्र् पवहलो चौमालसक लक्ष्र् कार्यक्र सम्न्न भ हनेु चौमालसक कैवफर्ि

७ टोल ववकास संस्थाको व्र्वस्थापन १ ० दोश्रो चौमालसक

८ अपाङ्गिा भएका व्र्क्क्तहरुलाई सहार्क 
सामाग्री ह्वीलक्चर्र वविरण २० लनर्लमि

९ अप्रशेन सवहिको आाँिा क्शलबर १ १

१० लघ ुववि ववक्िर् संस्थाको सकु्चकृि 
नववकरण लनर्लमि

७ टोल ववकास संस्थाको व्र्वस्थापन १ ० दोश्रो चौमालसक

८ अपाङ्गिा भएका व्र्क्क्तहरुलाई सहार्क 
सामाग्री ह्वीलक्चर्र वविरण २० लनर्लमि

९ अप्रशेन सवहिको आाँिा क्शलबर १ १



बेलका नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

रामपरु, उदर्परु

चाल ुआ.व.२०७९/०८०को प्रथम चौमालसक समीक्षा
पशसेुवा िथा मत्स्र् लबकास शािा



क्र स कमयचारीको नाम पद कार्यरि स्थान कैवफर्ि

१ शरणकुमार चौलागााँई एक गाउ एक पशसेुवा प्राववलधक नगरपाललका

२ सपना राई एक गाउ एक पशसेुवा प्राववलधक नगरपाललका

३ सवुास ववष्ट नर्व पशसेुवा प्राववलधक वडा न १ र २



प्रगलि वववरण (आ व २०७९– ०८० पवहलो चौमालसक)

क) समालनकरण िफय

क्र.सं वक्रर्ाकलाप वववरण ईकाई
चाल ुआ व को 
वावर्यक लक्ष्र् सहश्राव्दी

लक्ष

प्रथम 
चौमालसक 
लक्ष्र्

प्रगलि उपलक्ब्ध कैवफर्ि

पररमाण बजेट भार परर
माण बजेट भार

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०
पश ुआहारा सेवा कार्यक्रम 

१ समूह/सहकारीसङ्गको सहकार्यमा जैघााँसको श्रोि ववकास कार्यक्रम हे २ २५० 7.1 8.2 a २ 250 ७ ०

समूह/सहकारीसङ्गको सहकार्यमा नमूना साईलोवपट लनमायण िथा 
साईलेज लनमायण सख्र्ा ४ ४०० 11.4 8.2 a

सचुना प्रकाशन भइ
आवेदन नपरेको

२ नश्ल सधुार कार्यक्रम

कृ.ग. िथा प्रा.ग. को अनगुमन गरी प्रलिवेदन पेश गने पटक ३ ३० 0.9 8.2 a 1 10 ०.३ ०

३ रोगजार मूलक व्र्वसार्ीक कार्यक्रम ( पश ुपन्छी िथा मत्स्र्) सङ्खख्र्ा ९ ४४० 12.6 8.2 a 0 0 ०.० सचुना प्रकाशन अनगुमन सम्पन्न भ गरर छनोट प्रवक्रर्ा र 
सम्झौिा गने कार्य सम्पन्न भ भएको

४ मवहला लक्क्षि मागमा आधाररि व्र्वसार्ीक कार्यक्रम  ( पश ु
पन्छी िथा मत्स्र्) सङ्खख्र्ा ४ १६० 4.6 8.2 a ० 0 ०.० सचुना प्रकाशन अनगुमन सम्पन्न भ गरर छनोट प्रवक्रर्ा र 

सम्झौिा गने कार्य सम्पन्न भ भएको

५ दललि जालिको मागमा आधाररि व्र्वसार्ीक कार्यक्रम  ( पश ु
पन्छी िथा मत्स्र्) सङ्खख्र्ा ३ १२० 3.4 8.2 a ० 0 ०.० सचुना प्रकाशन अनगुमन सम्पन्न भ गरर छनोट प्रवक्रर्ा र 

सम्झौिा गने कार्य सम्पन्न भ भएको

६ वजार प्रवदयन कार्यक्रम
िसीवोका सङ्कलन केन्र सञ्चालनका लालग आवश्र्क फलनयचर 
िथा सामाग्री िररद पटक १ १०० 2.9 १ 100 ३ ०



प्रगलि वववरण (आ व २०७९– ०८० पवहलो चौमालसक)

क) समालनकरण िफय



प्रगलि वववरण (आ व २०७९– ०८० पवहलो चौमालसक)

क) शशिय िफय
पश ुपन्छी िथा मत्स्र् ववकास शािा, आ व २०७९।८० 

आ.व २०७९।८०  बावर्यक कार्यक्रम सशिय िफय को चौमालसक ररपोटय   
वजेट रु. हजार

क्र.सं वक्रर्ाकलाप वववरण ईकाई चाल ुआ व को वावर्यक लक्ष्र् सहश्राव्दी लक्ष प्रथम चौमालसक लक्ष्र् प्रगलि लैलगक 
सम्वेदनक्शलिापररमाण बजेट भार पररमाण बजेट भार हाल सम्म

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० १३ १७

१
पश ुपन्छी रोगको अन्वेर्ण नमूना 
सङ्कलन िथा प्ररे्णण पटक ३ १० ०.५ 8.2 a ५ ३ ०.१६ िटस्थ

२ कृलत्रम गभायधान लमसन कार्यक्रम मवहना १२ २०० 10.9 8.2 a ४ ७० ३.८० ६४.०० अप्रत्क्ष

३ प्रधान मन्त्री कृवर् आधलुनकीकरण 
पररर्ोजना ०

४ आ व २०७८।७९ को वाख्राको
पकेट कार्यक्रम लनरन्िरिा मवहना १२ ७०० 38.0 8.2 a ४ २०० १०.९

सम्झौिा भई माघ 
मसान्िमा काम 
सम्पन्न भ गने

अप्रिक्ष

५ इवपडेलमर्ोलोक्जकल ररपोवटयङ्ग मवहना १२ २० 1.1 8.2 a २२ ७ ०.३८ अप्रिक्ष

६
पशु सेवा ववभाग र प्रादेक्शक
लनकार् पशु पन्छी ि्र्ाङ्क िथा
पशु सेवाका कार्यक्रमको प्रगलि
ररपोवटयङ्ग

पटक ३ २० 1.1 8.2 a २२ ७ ०.३८ प्रिक्ष

७ एक पाललका १ भेट डासटर मवहना १२ ४५० 24.5 2.3 f ४ १५० ८.१५ अप्रिक्ष

८
एक गााँउ एक पशु सेवा प्राववलधक
पररचालनको लालग म्र्ाक्चङ्ग फण्ड
जवान २

मवहना १२ ४४० 23.9 2.3 f ४ २०० १०.९ अप्रिक्ष

कूल जम्मा १८४० १०० ६३४ ३४



क्र.स. कार्यक्रमको नाम संख्र्ा कैवफर्ि
१ उपचार ७११
२ प्रर्ोगशाला पररक्षण ४२
३ आगन्िकु २५४
४ बन्ध्र्ाकरण ४९

दललि जनजालि अन्र् जम्मा

मवहला परुुर् मवहला परुुर् मवहला परुुर् मवहला परुुर्

32 38 67 126 130 267 228 453



दललि जनजालि अन्र् जम्मा

मवहला परुुर् मवहला परुुर् मवहला परुुर् मवहला परुुर्

19 13 137 126 98 159 254 298



पशकुो वववरण जम्मा पशु संख्र्ा

गाई ४५

भैँसी १९



बेलका नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

रामपरु, उदर्परु

चाल ुआ.व.२०७९/०८०को प्रथम चौमालसक समीक्षा
मवहला बालबाललका िथा जेि नागररक शािा र न्र्ावर्क सलमलि



cf=j= @)&९/८० sf] hDdf d'4f btf{ ;+Vof M ४३
d'4f िारेज सख्र्ा M km};nf ;+Vof M

x]Gf{ afFsL d'4f :f+Vof M३६ d'4f lkmtf{ M

d'4f ldnfkq ;+Vof M १ cbfnt k7fOPsf] d'4f ;+Vof M १
k|f/lDes ;'g'jfO u/L tf/]v lbPsf] d'4f ;+Vof M ९ k|f/lDes ;'jfO u/L cfb]z

ePsf] d'4f ;+Vof M



l;=g++= D'f4fsf] k|sf/

hDdf

d'4fsf] 

;+Vof

d'4f km};nf

;+Vof

d'4f ldnfkq

;+Vof
d'4f lkmtf{

d'4fsf] k|f=;'=u/L 

tf/]v lbPsf] ;+Vof

d'4fsf] k|f=;'= 

u/L cfb]z 

lbPsf] :f+Vof

cbfnt

k7fPsf]

D'f4f 

vf/]h

x]g{ 

afFsL

!hUuf lvrf]nf ७ — २ ५
@kltkTgL lar em}emu8f २ — १ — — १
#;DaGw laR5]b १ — १ —

$3/]n' lx+;f ५ — १ — ४
%s'6lk6 १ — ० — — — १
^Nf]gb]g… ४ — ३ — — — १
&Hofnf dhb'/L glbPsf] ९ — २ — — — ७
*ufnL a]OHhtL २ — १ — — — १
(;fj{hlgs ljjfbdddd १ — — — — १

!)
5nkmn u/fO kfpF ;DjGwL 

ph'/L
८ — — — ८

!!
OHht cfdb cg';f/ vfg 

nfpg glbPsf] 
५ — — — ५

!@Aff6f] ljjfb ० — — — — ०
!#lst]{ tyf hfn ;fh १ — — — १
!$s'nf] ljjfb ० — — — ०

hDd ४६ — १ ९ ३६



क्र.स वक्रर्ाकलापहरु संचालन गररएको स्थान लमलि कैवफर्ि

१. न्र्ावर्क सलमलिको बैठक नगर उपप्रमिुको कार्यकक्ष लनरन्िर(मवहनामा ४ पटक)

२. मेललमलापकिायको सूक्चकृि हनुे सूचना प्रकाशन,छनोट िथा लनर्कु्क्त पाललका ०७९ मंलसर

३. न्र्ावर्क सलमलि संचालन िथा व्र्वस्थापनका लालग सफ्टवेर्र जडान िथा  
सचालन न्र्ावर्क सलमलि

४. मवहला काननुी  अलधकार ववर्र्क िाललम नगर सभाहल २०७९ पसु १- ३



क्र.स वक्रर्ाकलाप/कार्यक्रमहरु संञ्चालन गररएको स्थान संचालन लमलि

१. १६ ददने अलभर्ान संमन्वर् बैठक नगरकार्यपाललकाको हल २०७९-०८-०७

२.
"सभ्र् समाजको पवहचान , लैंलगग  वहंसाको अलभर्ान" भन्न भे नाराका साथ 
लैलगक वहाँसा ववरुखको १६ददने अलभर्ानको उद्घाटन कार्यक्रम(लैलगक 
वहंसा ववरुद्धको अवधारणा प्रस्िलुिकरण)

नगरपाललका सभाहल २०७९-०८-०९

३. लाग ुपदाथय दवु्र्यसलन सम्बक्न्ध स्कुल कार्यक्रम, समदुार्मा लैंलगक वहंसा 
ववरुद्ध सचेिना कार्यक्रम

वडा
न.१,,३,४(Cocon/vso/worek
nepal )

२०७९-०८-२४ लभत्र

४. टो.वव.स. मा लैंलगक वहंसा ववरुद्ध सचेिना कार्यक्रम वडा न.१,२,३,४(ओरेक िथा
वडा कार्ायलर्) २०७९-८-२४ सम्म



क्रस वक्रर्ाकलाप/कार्यक्रमहरु संञ्चालन गररएको स्थान संचालन लमलि

५. आत्माहत्र्ा रोकथाम िथा मनोसामाक्जक समस्र्ा 
वारेमा अन्िरवकर्ा वडा न५ २०७८-०८-२४ लभत्र

(UNFPA,COCON,VESO,OCMC)

६.
मवहला जनप्रलिलनलध,मवहला समहु/सलमलि/संस्था र 
वकशोरी संजालको सदस्र्लाई मवहला काननुी अलधकार 
ववर्र्क िाललम 

पाललकाको सभाहल २०७९-०९-१देक्ि ३ 
गिेसम्म

७. बेलका नगरपाललका बाल अलधकार सलमलिको गठन 
बैठक संचालन पाललकाको हल लनर्लमि

८. नगर अपांगिा संमन्वर् सलमलि बैठक पाललकाको हल लनर्लमि



क्र सं अपांगिाको प्रकार
क बगयको संख्र्ा ि बगयको संख्र्ा ग बगयको संख्र्ा घ बगयको संख्र्ा जम्मा संख्र्ा

म पु अ जम्मा म पु अ जम्मा म पु अ जम्मा म पु अ जम्मा मवहला परुुर् अन्र् जम्मा

1 शारररीक 11 22 33 16 19 35 15 21 36 4 9 13 46 71 0 117

2 मानलसक अपाङ्गिा 5 1 6 1 4 5 0 0 6 5 0 11

3
स्वर िथा वोलाइ सम्वन्धी
अपाङ्गिा 3 2 5 16 23 39 6 4 10 1 1 25 30 0 55

4 . श्रवणदृवष्टवववहनिा 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2

5

. दृवष्ट सम्वन्धी अपाङ्गिा (क) 
पूणयदृवष्टवववहन (ि) दृवष्टवववहन 
(ग) न्र्नुदृवष्टर्कु्त

1 1 2 3 5 1 1 1 1 3 5 0 8

6
सनुाइ सम्वन्धी अपाङ्गिा (क) 
ववहरा (ि) ससु्ि श्रवण 0 2 5 7 1 1 0 2 6 0 8

7 वौवद्धक अपाङ्गिा 6 6 12 4 1 5 1 1 2 0 11 8 0 19

8 अवटज्म अपाङ्गिा 0 0 0 0 0 0 0 0

9
अनबंुक्शर् रक्तश्राव सम्वन्धी 
अपाङ्गिा 0 0 0 0 0 0 0 0

10 वहअुपाङ्गिा 23 20 43 4 8 12 2 2 4 0 29 30 0 59

11 सनुाई िथा बोलाई सम्बन्धी 0 0 2 2 0 2 0 0 2





बेलका नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

रामपरु, उदर्परु

चाल ुआ.व.२०७९/०८०को प्रथम चौमालसक समीक्षा
भलूम स्थानीर् सेवा केन्र









घरधरुी ि्र्ाकं संकलन फाराम प्रववष्ट जग्गा नापी

वडा भलूमहीन दललि /भलूमवहन सकुुम्बासी/    
अव्र्वक्स्थि बसोबासी जम्मा भ.ूद भ.ूस.ु अव्र् जम्मा हेसटर लबघा कैवफर्ि

१ ७७ १२८ ९५१ 1156 67 119 797 983

२ ४२ २०० १८५९ 2101 12 152 654 932 200.89 296-12-8 नापी संचालनरि

३ ११८ ४२८ १७५७ 2303 52 287 1420 1759 449.76 664-1-13 नापी संचालनरि

४ १07 १23 862 1092 107 123 862 1087 185.62 274-1-9 नापी सम्पन्न भ

५ १०3 १९2 १602 1897 103 192 1602 1897 607.8 897-8-13 नापी सम्पन्न भ

६ १० २६ ९१९ 955 496 496

७ - १ २७३ 512 (२३३ 
गठुी+नम्बरी) 238 गठुी

८ २९ १०२ १२३७ 1344 17 74 1061 1152 428.297 632-7-17 नापी संचालनरि

९ ४९ ७३ १२१३ 1335 45 59 1127 1231 357.610 528-0-0 नापी सम्पन्न भ

जम्मा ५35 १२73 १०673 12692 403 1006 8019 9537 2229.99 3292-12-18



वडा भलूमहीन दललि लनवेदन संख्र्ा भलूमहीन सकुुम्बासी लनवेदन  संख्र्ा अव्र्वक्स्थि बसोबासी संख्र्ा कैवफर्ि

१ ७७ १२८ ९५१

२ ४२ २०० १८५९

३ ११८ ४२८ १७५७

४ ११४ १३१ ९३७

५ १०४ १९५ १३७०

६ १० २६ ९१९

७ - १ २७३ २३३ गठुी+नम्बरी

८ २९ १०२ १२३७

९ ४९ ७३ १२१३

जम्मा ५४३ १२८४ १०७४९



लनकार् वजेट जम्मा वजेट

नगरपाललका ५०,०००००

5684000सामदुावर्क आत्मलनभयर 
सेवा केन्र ४,८४०००
रावष्ट्रर् कृर्क समहु 
महासंघ २,०००००

िचय वववरण

पवहलो चौमालसक
कमयचारी पाररश्रलमक      कार्ायलर् िथा ि्र्ांक 
संकलक 
रू.१५89000

प्रश्नावली िर्ारी िथा वप्रन्ट र 
फ्लेसस वप्रन्ट
रू.83430

थप ि्र्ांक प्रववष्ट व्र्वस्थापन
रू. 98400 1770830

दोस्रो चौमालसक
कमयचारी पाररश्रलमक िथा थप ि्र्ांक प्रववष्ट 
व्र्वस्थापन
रू. 808486

ड्रोन उडान िथा सामग्री  िररद
रू. 375630

कार्ायलर् व्र्नस्थापन, लमलडर्ा 
िथा कार्यक्रम
संचालन िचय
रू. 49390

1233506

िेस्रो चौमालसक कमयचारी पाररश्रलमक 
रू. 1443286

टोटल स्टेशन िथा वफ्ड सामग्री 
िररद
रू. 556025

कार्ायलर् व्र्नस्थापन, अनगुमन 
िथा कार्य क्रमसंचालन िचय
रू. 145290

2144601

जम्मा िचय ववनरण 51,48,937

लनकार् वजेट जम्मा वजेट

नगरपाललका ५०,००००० 5684000





बेलका नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

रामपरु, उदर्परु

चाल ुआ.व.२०७९/०८०को प्रथम चौमालसक समीक्षा
पक्ञ्जकरण शािा



वडा नं जे.ना( अन्र्) जे.ना(दललि) जे.ना एकल 
मवहला ववधवुा अपाङ्ग क अपाङ्ग ि दललि वालबाललका

संख्र्ा रकम संख्र्ा रकम संख्र्ा रकम संख्र्ा रकम संख्र्ा रकम संख्र्ा रकम संख्र्ा रकम

१ ३४५ ३९३६००० ३८ २८९९४० ४१ ३२७१८० ७३ ५७९८८० ६ ७१८२० १८ ११४९१२ ४२ ६३३०८

२ ३९७ ४५१२००० २५ १९४१८० ७५ ५९५८४० ७६ ६०११६० २० २३९४०० ३० १९१५२० २६ ३९९६९

३ ३९१ ४४६८००० १३ ९८४२० ४७ ३६९७४० ८२ ६४३७२० १३ १५५६१० ४१ २६१७४४ ३२ ४९४७६

४ ३२३ ३७२१३२० ६१ ४७०८२० ३१ २४७३८० ४५ ३४८४६० ७ ८३७९० १८ १०६४०० १११ १७३२०९

५ ४४७ ५१७७३२० ६६ ४९४७६० ५२ ४०९६४० ७२ ५६६५८० १४ १६७५८० २६ १६०१४९ १०० १५३३२२

६ २२८ २५६४००० १४ १११७२० २९ २२८७६० ५१ ४०१६६० ८ ८८८४४ १५ ९५७६० २८ ४१८९१

७ १९५ २२१६००० १ ७९८० १८ १४३६४० २५ १९४१८० ९ ९९७५० ८ ५१०७२ १० १५४२८

८ २९२ ३३२५३२० ८ ५६८९० ४६ ३६७०८० ७३ ५८२५४० ८ ९५७६० १८ ११४९१२ १४ २१४१७

९ २७५ ३१७३३२० ३५ २७३९८० ३१ २४७३८० ६९ ५४५३०० १२ १४३६४० १२ ७६६०८ ९५ १४६२४९

जम्मा २८९३ ३३०९३२८० २६१ १९९८६९० ३७० २९३६६४० ५६६ ४४६३४८० ९७ ११४६१९४ १८६ ११७३०७७ ४५८ ७०४२६९











बेलका नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

रामपरु, उदर्परु

चाल ुआ.व.२०७९/०८०को प्रथम चौमालसक समीक्षा
क्जक्न्स शािा



वडा कार्ायलर् संख्र्ा कोठा क्षेत्रफल 
१ नं वडा कार्ायलर् भवन १ ४ १० कट्ठा 

२ नं वडा कार्ायलर् भवन १ ५ ६ कट्ठा १२ धरु 
३ नं वडा कार्ायलर् भवन १ ५ ४५.२९ वगय वक.लम 
४ नं वडा कार्ायलर् भवन १ ६ १ कट्ठा 
५ नं वडा कार्ायलर् भवन १ ५ १ कट्ठा 

६ नं वडा कार्ायलर् भवन १ ५ १/१.५(२.५) रोपनी

७ नं वडा कार्ायलर् भवन १ ४ १० धरु 
८ नं वडा कार्ायलर् भवन १ ५ ४ कट्ठा 
९ नं वडा कार्ायलर् भवन १ ४ १० धरु 



क्र
.स

िचय भएर नजाने सामान 

नाम पररमाण इकाई 
१ एम्बलेुन्स ५ थान 
२ ट्यासटर ६ थान 
३ मोटरसाइकल २९ थान 
४ स्कुटर ५ थान 
५ स्कावपयओं १ थान 
६ स्काईभेटर १ थान 
७ बलेुरो २ थान 
८ J C V १ थान 



बेलका नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

रामपरु, उदर्परु

चाल ुआ.व.२०७९/०८०को प्रथम चौमालसक समीक्षा
उधम लबकास शािा



लस.नं. कार्यक्रमको नाम वावर्यक लक्ष्र्
पवहलो 

चौमालसक 
प्रगलि

वजेट िचय कार्यक्रम सम्पन्न भ
हनेु चौमालसक कैवफर्ि

१ सामाक्जक पररचानल ४ ३ २१८८५ िेश्रो

२ उद्यमक्शलिा ववकास िाललम ४ ३ १०९५५० िेश्रो

३ नगर उद्यम ववकास सलमलिको
वैठक ४ १ २२००० िेश्रो

जम्माः १५३४३५



बेलका नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

रामपरु, उदर्परु

चाल ुआ.व.२०७९/०८०को प्रथम चौमालसक समीक्षा
लबपद् ब्र्बस्थापन  शािा



क्र.स कार्यक्रमको नाम ईकाई कामको लबबरण कैवफर्ि 
१ कोशी नदद लनर्न्त्रण िथा रोकथाम रोकथाम िथा लनर्न्त्रण
२ लससवुा लगदेरी िोला लनर्न्त्रण िथा रोकथाम रोकथाम िथा लनर्न्त्रण
३ िारजालल लबिरण थान २३५
४ लबलभन्न भ वडाहरुमा लभर झरर अवरुद् सडक िलुाउने गरेको
५ लबलभन्न भ समस्र्ामा परेका वपलडिहरुलाई आलथयक सहर्ोग लबिरण जना ३१
६ कोक्शबाट उद्दार गरेको घरघरुी ३८ म-१२३,पू-१२१
७ कोक्शबाट प्रभालबि घरधरुी घरधूरी ३०७६
८ क्षलि भएको घरधरुी घरधूरी ४८७
९ अक्ि लबपन्न भलाई िाध्र्न्र् घरधूरी ११८

१० लत्रपाल/कमल गोटा १५/१५

११ कोक्शबाट प्रभालबि घरधरुी (लबलभन्न भ संघसस्था बाट सहर्ोग) घरधूरी २१५
१२ सानो बच्चालाई स्र्ईुटर लबिरण ५०



बेलका नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

रामपरु, उदर्परु

चाल ुआ.व.२०७९/०८०को प्रथम चौमालसक समीक्षा
राजश्च शािा



क्र.स राजश्व क्शर्यक जम्मा कैवफर्ि
१ अन्र् प्रशासलनक सेवा शु् क ९७,०००

२ अन्र् राजश्व १,५३,३१५.४४

३ घरबाहाल कर ११६९०१.५५

४ नससा पास दस्िरु १७३०९०.०८

५ न्र्ावर्क दस्िरु ४१००

६ प्रशासलनक दण्ड जररवाना र जफि १५७१९२.००

७ ब्र्ाबसार् रक्जषे्ट्रसन दस्िरु ७८३९५०

८ बहाल लबटौरर कर ८२५०

९ क्शक्षा सेवा शु् क-शैक्क्षक संस्था ४०००

१० लसफाररस दस्िरु ६३२००

जम्मा १५६०९९९.०७/-



बेलका नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

रामपरु, उदर्परु

चाल ुआ.व.२०७९/०८०को प्रथम चौमालसक समीक्षा
१.नं वडा कार्ायलर्



s|=;= sd{rf/Lsf] gfdy/ kb 7]ufgf ;Dks{ g+= s|}lkmot

! tf/fgfy cfrfo{ Jf8f ;lra
lj/f6gu/ –$ 

df]/Ë
(*$@**&#%%

@ ?aL rf}w/L
;j

OlGhlgo/
a]=g=kf=! (*!#*(@&%)

# b'uf{ s'df/L ;'a]bL ;f=k= a]=g=kf=! (*^($)!(%)

$ ;ldtf kf]v/]n ;=s=c= a]=g=kf=! (*!^)@*&%$

% ;+lutf s'df/L rf}w/L gf=k|f=;=s[lif a]=g=kf=! (*^@(@#@**

^ ;'af; lji6 gf=k|f=;= kz' a]=g=kf=! (*)*)(%&@^

& lvnfgfy rf}w/L sf=;= a]=g=kf=! (*!)@&^^&^



/fhZj cfDbfgL a}+s hDdf

@)&( >fj0f 79264.00 79264.00

@)&( efb| 73093.00 73093.00

@)&( c;f]h 60929.00 60929.00

@)&( sflQs 29631.00 29631.00

hDdf 2,42,916 2,42,916



वववरण संख्र्ा कैवफर्ि

लनर्लमि क्चदठपत्र दिाय 355

लनर्लमि चलालन 766

नर्ााँ नागररिा लसफाररस 103

प्रलिललवप नागररिा लसफाररस 71

नािा प्रमाक्णि 31



s|=;+= of]hgfsf] -ljj/0f_ gfd ah]6

१ df=lj=cfDaf;L dd{t !)),))).

२ df=lj=k'/Gbx dd{t @)),))).

३ ;/:jtL cfwf/e't ljBfono !)),))).

४ tk]Zj/L :j:Yo rf}sL Joj:yfkg @)),))).

५ cfDaf;L ;x/L :jf:Yo s]Gb| @)),))).



s|=;+= of]hgfsf] -ljj/0f_ gfd ah]6

6 j8f sfof{no ejg dd{t tyf 3]/fa]/f %)),))).

7 cf:yf dfu{ af6f] dd{t #)),))).

8 ldng 6f]n af6f] lgdf{0f #)),))).

9 clegf/fo0f 6f]n af6f] lgdf{0f #)),))).

10 cfDaf;L emfv}/ 6f]n hfg] af6f] #)),))).



s|=;+= of]hgfsf] -ljj/0f_ gfd ah]6

13 clegf/fo0f 6f]n af6f] lgdf{0f #)),))).

14 cfDaf;L emfv}/ 6f]n hfg] af6f] #)),))).

15 k'/Gbx tNnf] aNxLsf] lelq af6f] @)),))).

16 knf/ 6f]nsf] af6f] dd{t !)),))).

17 भवारी देवी मक्न्दर पररसरको अधरुो मंच घेरबेरा २००,०००|



s|=;+= of]hgfsf] -ljj/0f_ gfd ah]6

१ लिथय बहादरु िड्काको घर देक्ि पवुय मनोहरा टोल जाने 
बाटो ४००,०००|

२ बेलका बावटका जाने बाटो ममयि ४००,०००|

३ परुन्दाह चोक देक्ि प्रगलि टोल जाने बाटो ममयि ३००,०००|

4 अनन्ि कृवर् मागय सडक ममयि ४००,०००।

५ पेट्रोल पम्प पक्श्चम पािाली टोल जाने बाटो ३,००,०००|



s|=;+= of]hgfsf] -ljj/0f_ gfd ah]6

१ वपछडा वगय भवन ममयि लनमायण २६४४२८.०७|

२ बलथिंग सेन्टर स्टेर्ार ् केश लनमायण १७२९४४.६८|

३ पावकिं ग एररर्ा फर वडा अवफस २१२००५.२८|

४ मगनी िोला क्वाटय लनमायण सम्पन्न भ भएको िर ग्र्ाबें वोकय  बाकी 



बेलका नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

रामपरु, उदर्परु

चाल ुआ.व.२०७९/०८०को प्रथम चौमालसक समीक्षा
२.नं वडा कार्ायलर्







• वववाह दिाय -३१
• जन्म दिाय - ४८
• बसााँई सराईः
• आएको - ८
• गएको - १४
• मतृ्र् ुदिाय - १६
• सम्बन्ध ववच्छेद - ०



लस.नं. कार्यक्रमको नाम बावर्यक लक्ष्र् पवहलो चौमालसक प्रगलि कार्यक्रम सम्पन्न भ हुाँने चौमालसक कैवफर्ि

१ २.१२ अधरुो सामदुावर्क भवन लनमायण क्रमागि १ कोठा थप गने
संझौिा भई काम शरुु भईसकेको र 
जग िलन ढुाँगा सोललङ्ग र जग लभत्र 
वप.लस.लस.को काम भई सकेको 

अवस्था
दोश्रो चौमालसकमा सम्पन्न भ गने सम्मन्न भ भई फरफारकको लालग काम भईरहेको  

अवस्था ।

२ २.१० वडा कार्ायलर् प्राङ्गणमा माटो पनेु काम 798.25  व.लम. एररर्ा प्राङ्गगण
लनमायण काम सम्पन्न भ भईसकेको दोश्रो चौमालसकमा सम्पन्न भ गने भार असोजको बेलाववपद् को समर्मा

आपिकाललन अवस्थामा काम भईसकेको 
३ २.२० ववपद् व्र्वस्थापन कोर्बाटः कोशी ववपद् 

बााँध लनमायण २ वक.लम. बााँध लनमायण लक्ष्र् रहेको काम सम्पन्न भ भईसकेको दोश्रो चौमालसकमा सम्पन्न भ गने भार असोजको बेलाववपद् को समर्मा
आपिकाललन अवस्थामा काम भईसकेको ।

४ २.१३ मवहला भवन लनमायण क्रमागि २ वटा कोठाको ईटाको गारो
लगाउने काम लक्ष्र् रहेको छ ।

लगि ईवष्टमेट भईसकेको र संझौिा 
गने िैर्ारी अवस्थामा रहेको िेश्रो चौमालसकमा सम्पन्न भ गने ईक्स्टमेट भौसकेको र संझौिा हुाँन बााँकी

५ २.२१ गणेश मक्न्दर लनमायण
३x३ को मक्न्दर को जग लेवल 
देक्ि मालथ १.५० वफट उचाई 
लडवपलस लेवल सम्म ढुाँगाको गारो 
लगाउने काम सम्पन्न भ गनुय पने ।

काम सम्पन्न भ भईसकेको दोश्रो चौमालसकमा सम्पन्न भ गने ईक्स्टमेट भौसकेको र संझौिा हुाँन बााँकी

६ २.१५ झोलङु्गे पलुको बाटो ममयि 
१८ लमटर लम्बाई पलुको लसढी
साईडमा वपलसलस ढलाई गरर बाटो 

ममयि सम्पन्न भ गनुय पने ।
काम सम्पन्न भ भईसकेको दोश्रो चौमालसकमा सम्पन्न भ गने भार असोजको बेला ववपद् को समर्मा

आपिकाललन अवस्थामा काम भईसकेको ।

७ २.९० सावयजलनक शौचालर् िथा पावकय ङ्ग लनमायण
मवहला परुुर् र अपाङ्ग सवहि ३
वटा कोठाको चवपय लनमायण सम्पन्न भ 

गनुय पने ।
लगि ईवष्टमेट भईसकेको र संझौिा 

गने िैर्ारी अवस्थामा रहेको िेश्रो चौमालसकमा सम्पन्न भ गने रकमान्िर को लालग पेश भएको

८ २.८० िहरे िोला स्वर्ल कन्ट्रोल िथा सडक 
ममयि र्ोजना

१५ वक.लम. सडकको ववलभन्न भ 
िण्डमा भत्केको सडक ममयि कार्य 

लगि ईवष्टमेट भईसकेको र संझौिा 
गने िैर्ारी अवस्थामा रहेको िेश्रो चौमालसकमा सम्पन्न भ गने ईक्स्टमेट भौसकेको र संझौिा हुाँन बााँकी

९ २.२२ सदावस्िी ददनाभरी मक्न्दर प्लाष्टर र भईु 
ढलान रकमान्िर भएको

१० २.२३ लडवहबार मक्न्दर घेराबेरा ि्लो करवहर्ा रकमान्िर भएको

११ २.१६ बााँनडााँडा आर्यघाट लनमायण रकमान्िर भएको



लस.नं. कार्यक्रमको नाम बावर्यक लक्ष्र् पवहलो चौमालसक प्रगलि कार्यक्रम सम्पन्न भ हुाँन ेचौमालसक कैवफर्ि

४ २.१३ मवहला भवन लनमायण
क्रमागि

२ वटा कोठाको ईटाको गारो 
लगाउने काम लक्ष्र् रहेको छ 
।

लगि ईवष्टमेट भईसकेको र 
संझौिा गने िैर्ारी अवस्थामा 
रहेको

िेश्रो चौमालसकमा 
सम्पन्न भ गने 

ईक्स्टमेट भौसकेको र संझौिा हुाँन 
बााँकी

५ २.२१ गणेश मक्न्दर लनमायण

३x३ को मक्न्दर को जग 
लेवल देक्ि मालथ १.५० वफट 
उचाई लडवपलस लेवल सम्म
ढुाँगाको गारो लगाउने काम 
सम्पन्न भ गनुय पने ।

काम सम्पन्न भ भईसकेको दोश्रो चौमालसकमा 
सम्पन्न भ गने 

ईक्स्टमेट भौसकेको र संझौिा हुाँन 
बााँकी

६ २.१५ झोलङु्ग ेपलुको बाटो 
ममयि 

१८ लमटर लम्बाई पलुको लसढी 
साईडमा वपलसलस ढलाई गरर
बाटो ममयि सम्पन्न भ गनुय पने ।

काम सम्पन्न भ भईसकेको दोश्रो चौमालसकमा 
सम्पन्न भ गने 

भार असोजको बेला ववपद् को
समर्मा आपिकाललन अवस्थामा
काम भईसकेको । 

७ २.९० सावयजलनक शौचालर् 
िथा पावकय ङ्ग लनमायण

मवहला परुुर् र अपाङ्ग सवहि ३ 
वटा कोठाको चवपय लनमायण 
सम्पन्न भ गनुय पने ।

लगि ईवष्टमेट भईसकेको र 
संझौिा गने िैर्ारी अवस्थामा 
रहेको

िेश्रो चौमालसकमा 
सम्पन्न भ गने रकमान्िर को लालग पेश भएको

८
२.८० िहरे िोला स्वर्ल 
कन्ट्रोल िथा सडक ममयि
र्ोजना

१५ वक.लम. सडकको ववलभन्न भ
िण्डमा भत्केको सडक ममयि 
कार्य 

लगि ईवष्टमेट भईसकेको र 
संझौिा गने िैर्ारी अवस्थामा 
रहेको

िेश्रो चौमालसकमा 
सम्पन्न भ गने 

ईक्स्टमेट भौसकेको र संझौिा हुाँन 
बााँकी

९ २.२२ सदावस्िी ददनाभरी
मक्न्दर प्लाष्टर र भईु ढलान रकमान्िर भएको



लस.नं. कार्यक्रमको नाम बावर्यक लक्ष्र् पवहलो चौमालसक प्रगलि कार्यक्रम सम्पन्न भ हुाँने 
चौमालसक कैवफर्ि

४ २.१३ मवहला भवन लनमायण क्रमागि
२ वटा कोठाको ईटाको गारो 
लगाउने काम लक्ष्र् रहेको छ 
।

लगि ईवष्टमेट भईसकेको र 
संझौिा गने िैर्ारी अवस्थामा 
रहेको

िेश्रो चौमालसकमा सम्पन्न भ 
गने ईक्स्टमेट भौसकेको र संझौिा हुाँन बााँकी

५ २.२१ गणेश मक्न्दर लनमायण

३x३ को मक्न्दर को जग 
लेवल देक्ि मालथ १.५० वफट 
उचाई लडवपलस लेवल सम्म
ढुाँगाको गारो लगाउने काम 
सम्पन्न भ गनुय पने ।

काम सम्पन्न भ भईसकेको दोश्रो चौमालसकमा सम्पन्न भ 
गने ईक्स्टमेट भौसकेको र संझौिा हुाँन बााँकी

६ २.१५ झोलङु्गे पलुको बाटो ममयि 
१८ लमटर लम्बाई पलुको 
लसढी साईडमा वपलसलस ढलाई 
गरर बाटो ममयि सम्पन्न भ गनुय 
पने ।

काम सम्पन्न भ भईसकेको दोश्रो चौमालसकमा सम्पन्न भ 
गने 

भार असोजको बेला ववपद् को समर्मा
आपिकाललन अवस्थामा काम भईसकेको 
। 

७ २.९० सावयजलनक शौचालर् िथा पावकय ङ्ग 
लनमायण

मवहला परुुर् र अपाङ्ग सवहि ३ 
वटा कोठाको चवपय लनमायण 
सम्पन्न भ गनुय पने ।

लगि ईवष्टमेट भईसकेको र 
संझौिा गने िैर्ारी अवस्थामा 
रहेको

िेश्रो चौमालसकमा सम्पन्न भ 
गने रकमान्िर को लालग पेश भएको

८ २.८० िहरे िोला स्वर्ल कन्ट्रोल िथा 
सडक ममयि र्ोजना

१५ वक.लम. सडकको ववलभन्न भ
िण्डमा भत्केको सडक ममयि 
कार्य 

लगि ईवष्टमेट भईसकेको र 
संझौिा गने िैर्ारी अवस्थामा 
रहेको

िेश्रो चौमालसकमा सम्पन्न भ 
गने ईक्स्टमेट भौसकेको र संझौिा हुाँन बााँकी

१० २.२३ लडवहबार मक्न्दर घेराबेरा ि्लो 
करवहर्ा रकमान्िर भएको

११ २.१६ बााँनडााँडा आर्यघाट लनमायण रकमान्िर भएको



बेलका नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

रामपरु, उदर्परु

चाल ुआ.व.२०७९/०८०को प्रथम चौमालसक समीक्षा
३.नं वडा कार्ायलर्





क्र.सं. कार्यक्रमको नाम बावर्यक लक्ष्र् पवहलो चौमालसक प्रगलि
१. 3.16 राजाजी मक्न्दर डाडाटोल सलमलि गठन गररएको।

2. 3.34 ववपद व्र्वस्थापन िथा वािावरण
ल.इ. िर्ार गरर नगरपाललकाको व्र्ाक हु
लोडर र ट्रासटर प्रर्ोग गरर ववलभन्न भ सडक 
ममयि गरेको।

3. 3.29 आधारभिु स्वास््र् चोकी हदैु पक्श्चम जाने बाटो स्िरोउन्न भिी िथा ग्राभेल सलमलि गठन गररएको र ल.इ. िर्ार गररएको

4. 3.20 नर्ााँ राजाजी मक्न्दर घेरावेरा सािपते्र सलमलि गठन गररएको।

5. 3.31 बालकृष्ण शे्रिको घर अगाडी नाली लनमायण बधु चोक सलमलि गठन गररएको र ल.इ. िर्ार 
गररएको।

6. 3.31 बालकृष्ण शे्रिको घर अगाडी नाली लनमायण बधु चोक  सलमलि गठन गररएको र ल.इ. िर्ार 
गररएको।

7. 3.21 मसु्कान चोकदेक्ि दक्क्षण कटारी िोला सम्म एक्जंग िथा ग्राभेल गने  सलमलि गठन गररएको र ल.इ. िर्ार 
गररएको।

8. 3.25 सबुास बस्नेिको घरदेक्ि दगुाय मक्न्दर जाने बाटो ग्राभेल गने सलमलि गठन गररएको र ल.इ. िर्ार 
गररएको।



क्र.सं. कार्यक्रमको नाम बावर्यक लक्ष्र् पवहलो चौमालसक प्रगलि

10. 3.26 जा्पादेवव चोक हुाँदै चन्र वहादरु पौडेलको घर सम्म सडक स्िरोन्न भिी िथा ग्राभेल 
गने  

सलमलि गठन गररएको र ल.इ. िर्ार 
गररएको।

11. 3.28 मनुाल चोक टावर टोल हदैु काललिोला सम्म सडक स्िरोन्न भिी िथा ग्राभेल गने  सलमलि गठन गररएको र ल.इ. िर्ार 
गररएको।

12. 3.17 क्शवाजी मक्न्दर लनमायण नमनुा टोल  सलमलि गठन गररएको।

13. 3.18 राधाकृष्ण मक्न्दर लत्रवेणी रंगरोगन िथा व्र्वस्थापन िचय  सलमलि गठन गररएको।

14. 3.23 भोटे पलु देिी जफेुली बोट जाने बाटो स्िरोन्न भिी िथा ग्राभेल सलमलि गठन गररएको र ल.इ. िर्ार 
गररएको।

15. 3.22 रमझम चोक काललका आ.वव. हदैु मररगे टोल जाने बाटो स्िरोन्न भिी िथा ग्राभेल गने  सलमलि गठन गररएको र ल.इ. िर्ार 
गररएको।

16. 3.27 प्रगलि चोकदेक्ि लमल टोल पछुार सम्म ग्रावेल गने  सलमलि गठन गररएको र ल.इ. िर्ार 
गररएको।

17.
3.24 कृष्ण प्रसाद चोधरी घर छेउमा नाली दवैुिफय  लनमायण  

सलमलि गठन गररएको।







वववरण परुुर् मवहला अन्र्

जन्म दिाय 42 42 0

मतृ्र् ुदिाय 13 3 0

सम्बन्ध लबच्छेद 1

लबवाह दिाय 24
बसाई सरी आएको दिाय संख्र्ा 41 (102)

बसाई सरी जाने घरधरुी 19(48)

वववरण परुुर् मवहला अन्र्
जन्म दिाय 42 42 0













बेलका नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

रामपरु, उदर्परु

चाल ुआ.व.२०७९/०८०को प्रथम चौमालसक समीक्षा
४.नं वडा कार्ायलर्



लस. नं राजश्व क्शर्यक जम्मा कैवफर्ि

१ भलूमकर/मालपोि 49,498.50/-

२ व्र्क्क्तगि घटना दिाय दस्िरु 48,400/-

३ लसफाररस दस्िरु 38,250/-

४ व्र्क्क्तगि सम्पक्िमा लाग्ने बावर्यक कर 1,600/-

५ घर बहाल कर 11,600/-

६ क्शक्षा सेवा शु् क- वैदेक्शक अध्र्र्न 27,400/-

७ अन्र् राजश्व 57,379.42/-

जम्मा 2,34,127.92



वववरण परुुर् मवहला अन्र् जम्मा

जन्म दिाय ६२ ५० ११२

मतृ्र् ुदिाय १३ ४ १७

लबवाह दिाय ४०

सम्बन्ध लबच्छेद ३

बसाई सरी आएको दिाय संख्र्ा ७१

बसाई सरी जाने घरधरुी ५१





लस न कार्यक्रमको नाम बावर्यक लक्ष्र् पवहलो चौमालसक प्रगलि कार्यक्रम सम्पन्न भ हनुे चौमालसक कैवफर्ि
१ 4.o9 श्री राकसनी मा वव िेलमैदान ममयि संभार ल.ई िर्ार गरर उपभोक्ता सलमलि गठन गररएको ।

२ 4.11 श्री र्लम्बर हाङ वकरााँि सेवा संस्था घेरावारा ल.ई िर्ार गरर उपभोक्ता सलमलि गठन गररएको ।

३ 4.12 लत्रलोकेश्वर क्शवालर् मक्न्दर ममयि संभार ल.ई िर्ार गरर उपभोक्ता सलमलि गठन गररएको ।

४ 4.16 पााँचकन्र्ा देवीस्थान मक्न्दर ममयि संभार ल.ई िर्ार गरर उपभोक्ता सलमलि गठन गररएको ।

५ 4.17 वडा कार्ायलर् कम्पाउन्ड पिायल ल.ई िर्ार गरर उपभोक्ता सलमलि गठन गररएको ।

६ 4.18 सर्मरेु देक्ि िोसायने झोडा जोड्ने सडक ग्रावेल ल.ई िर्ार गरर उपभोक्ता सलमलि गठन गररएको ।

७ 4.20 वडा भरर सडक ममयि ल.ई िर्ार गरर उपभोक्ता सलमलि गठन गररएको ।

८ 4.22 ववरेन्र मागय सडक ममयि ल.ई िर्ार गरर उपभोक्ता सलमलि गठन गररएको ।

९ 4.23 लालबजार नाली लनमायण ल.ई िर्ार गरर उपभोक्ता सलमलि गठन गररएको ।

१० 4.24 ज्ञानेन्र मागय सडक नाली ल.ई िर्ार गरर उपभोक्ता सलमलि गठन गररएको ।

११ 4.25 क्चसापानी िोला लसाँचाइ र्ोजना ल.ई िर्ार गरर उपभोक्ता सलमलि गठन गररएको ।

१२ 4.26 बरगाछी िोला लसाँचाइ र्ोजना सनु्दर नगरी टोल ल.ई िर्ार गरर उपभोक्ता सलमलि गठन गररएको ।

१३ 4.27 ववपद व्र्वस्थापन
लससवुा जहडा िानेपानी पाइप ममयि र लससवुा िोला 
िटबन्धन ल ई िर्ार गरर सलमलि गठन गरर कार्य सम्पन्न भ 
भैसकेको 





बेलका नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

रामपरु, उदर्परु

चाल ुआ.व.२०७९/०८०को प्रथम चौमालसक समीक्षा
५.नं वडा कार्ायलर्



लस.नं. कार्यक्रमको नाम वावर्यक
लक्ष्र् पवहलो चौमालसक प्रगलि

१ िेलकुद प्रवधयन ववलभन्न भ िेलकुदका सामाग्रीहरु लबिरण गररएको 

२ कृवर् िथा पशपुन्छी लबकास कार्यक्रम टोल लबकास संस्थाहरुलाई िरकारीका ववजलबजन लबिरण

३ फुलबारी सामदुावर्क भवन घेराबेरा फुलबारी सामदुावर्क भवन घेराबेरा सम्पन्न भ

४ लसचाइ िथा िानेपानी लसचाइ िथा िानेपालनको पाइप िथा ववदु्दि िार वविरण

५ सरसफाई शौचालर् लनमायण अलि ववपन्न भलाई शौचालर् लनमायणका लालग सामाग्री लबिरण

६ कोवह भोको नरहोस अलि ववपन्न भ सहर्ोग 
कार्यक्रम अलि ववपन्न भ व्र्क्क्तहरुलाई िाद्यन्न भ लबिरण

७ टोल लबकास संस्था क्षमिा अलभवदृद्द िथा 
बैठक िचय टोल लबकास संस्था क्षमिा अलभवदृद्द िाललम सम्पन्न भ



लस.नं. कार्यक्रमको नाम वावर्यक
लक्ष्र् पवहलो चौमालसक प्रगलि

८ संघ संस्था सहर्ोग र्स वडाका ववलभन्न भ संस्थाहरुलाई आलथयक सहर्ोग गरेको

९ पदालधकारी बैठक भिा वडा सलमलिको १७ वटा वैठक सम्पन्न भ

१० कार्ायलर् प्रर्ोजनका लालग सवारी साधन 
िररद कार्ायलर् प्रर्ोजनका लालग सवारी साधन िररद

८ संघ संस्था सहर्ोग र्स वडाका ववलभन्न भ संस्थाहरुलाई आलथयक सहर्ोग गरेको

९ पदालधकारी बैठक भिा वडा सलमलिको १७ वटा वैठक सम्पन्न भ

१० कार्ायलर् प्रर्ोजनका लालग सवारी साधन 
िररद कार्ायलर् प्रर्ोजनका लालग सवारी साधन िररद

८ संघ संस्था सहर्ोग र्स वडाका ववलभन्न भ संस्थाहरुलाई आलथयक सहर्ोग गरेको

९ पदालधकारी बैठक भिा वडा सलमलिको १७ वटा वैठक सम्पन्न भ



बेलका नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

रामपरु, उदर्परु

चाल ुआ.व.२०७९/०८०को प्रथम चौमालसक समीक्षा
६.नं वडा कार्ायलर्



• जन्म दिाय -५०
• मतृ्र् ुदिाय -९
• सम्बन्ध लबच्छेद-१
• वववाह दिाय -१९
• बसाईसरी आएको-३
• बसाईसरी गएको- ६



• नागरीकिा लसफारीस अनसुकु्च-1५०
• नागरीकिा लसफारीस अनसुकु्च-४०
• घरबाटो लसफासरीस -८
• चारवक्ला लसफारीस -११
• नािा प्रमाक्णि -२९
• अन्र् लसफारीस - १७९



• दिाय - ३६३
• चलानी - २९३



बेलका नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

रामपरु, उदर्परु

चाल ुआ.व.२०७९/०८०को प्रथम चौमालसक समीक्षा
८.नं वडा कार्ायलर्





• जन्म दिाय -३९
• मतृ्र् ुदिाय -७
• सम्बन्ध लबच्छेद-१
• वववाह दिाय -१३
• बसाईसरी आएको-२
• बसाईसरी गएको- ६
• जम्मा -६८





• ज्रे्ि नागररक-२९२
• ज्रे्ि दललि -८
• ज्रे्ि एकल मवहला-४६
• ववधवा -७२
• पूणय अपाङ्गिा -९
• अलि अशक्त अपाङ्गिा -१८
• दललि बालबाललका -१४













बेलका नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

रामपरु, उदर्परु

चाल ुआ.व.२०७९/०८०को प्रथम चौमालसक समीक्षा
९.नं वडा कार्ायलर्



• वडा सक्चव -१ जना 

• सव ईक्न्जलनर्र -१ जना 

• का.स. - १ जना 



• नागररकिा लसफाररस अनसुचुी १-

५५
• नागररकिा लसफाररस अनसुचुी २-३०
• घरवाटो लसफाररस -१९
• चारवक्ला  लसफाररस-१६
• नािा प्रमाक्णि लसफाररस -२३
• अन्र् लसफाररस -३३८



• जन्म दिाय -७३
• मतृ्र् ुदिाय -७
• वसाई सराई गरी आएको संख्र्ा -
११

• वसाई सराई गरी गएको संख्र्ा-१
• वववाह दिाय - ११
• सम्वन्धववच्छेद  - १





केवह िक्स्बरहरु :-

बेलका न.पा.५ -शिखरमाडी मा ननशमित कृषि बाार 

वडा न. १ मा रहेको कोल्ड स्टोर वडा न. २ मा आल ुपकेट कार्यक्रम संचालन

बेलका वडा न. ९ भाचवुा मा रहेको कृषि बजार



केवह िक्स्बरहरु :-

उपभोक्ता सलमलि अनकु्शक्षण कार्यक्रम 

नगरप्रमिु जर्बुाट सहार्क सामालग्रको हस्िान्िरण आमासमुहमा फोलिकएलसड तथा पोषण सम्बलधि

अभुमुलिकरण र लिऊँपुुंलि अनुदान कार्यक्रम



केवह िक्स्बरहरु :-

२ ददने आाँिा क्शववरका झलकहरु

नगरप्रमिु जर्बुाट सहार्क सामालग्रको हस्िान्िरण आमासमुहमा फोलिकएलसड तथा पोषण सम्बलधि

अभुमुलिकरण र लिऊँपुुंलि अनुदान कार्यक्रम







१ नं. वडा कार्ाालर्

१ नं. वडा कार्ायलर् २ नं. वडा कार्ायलर् ३ नं. वडा कार्ायलर् ४ नं. वडा कार्ायलर्

५ नं. वडा कार्ायलर् ६ नं. वडा कार्ायलर् ७ नं. वडा कार्ायलर्

८ नं. वडा कार्ायलर्

बे.न.पा प्रसाशकीर् भवन



बेलका वडा नम्बर १ को कार्ायलर् पररसरमा नमनुा कृवर् फमय स्थापना कार्य संचालन गररएको 
छ |



िक्स्बरहरु



धन्र्वाद

कुनै क्जज्ञासा ???????


