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स्थान:- रामपरु नगरपालिका, कृवि शाखाको हि प्रस्ििुकिाा

गंगािाि सिेुदी
प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि

आ.ि. २०७८/७९ को अिा िाविाक सािाजलनक सनुिुा 



नगरको पररचर्
• म्जल्िा सदरमकुाम िानसेन देम्ख ६५ वकिोलमटर पूिामा

• राजिानी काठमाडौंदेम्ख पक्की िथा ग्रािेि सडक हुुँदै कररि 250 वक.मी.

• १२३.३४ िगा वक.लम. के्षत्र ओगटेको छ।

• पूिामा – लनस्दी गाउुँपालिका , पम्िममा - रबभा गाउुँपालिका

• उत्तरमा – कािीगण्डकी नदी पारी स्र्ाङ्गजाको चापाकोट नगरपालिका, िनहुुँको म्िररंङ्ग
गाउुँपालिका र

• दम्क्षणमा -लनस्दी िथा पूिाखोिा गाउुँपालिका लसमानामा रहेका छन।्



नगरपालिकाको नक्सा
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आलथाक प्रशासन शाखा
आर् िर्ा
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सङ्घीर् सरकार ४५,५७,४०,००० १६,४२,७५,०००

प्रदेश सरकार ४,४५,५७,००० १,२६,४२,०००
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जबमा ७५,०९,०१,००० २४,०३,५७,१८०.७०



व्र्र् िर्ा

खचा म्शिाक विलनर्ोम्जि िजेट खचा खचा प्रलिशि कैवर्र्ि

चािू खचा ४८,४७,०५,००० १०,६७,३५,८९३.४२ २२.०२

पूुँजीगि िर्ा २६,१७,५६,००० ४१,२७,७५२ १.५८

थप र्ोजना ४,४०,००० ०.०० ०.०० सतु्र प्रविवि िाुँकी*

जबमा ७५,०९,०१,००० ११,०८,६३,६४५.४२ १४.८५



प्राविलिक शाखा
िर नक्सा  सबिन्िी

२०७८ श्रािण मवहनादेम्ख हाि सबम नर्ाुँ िर दिाा संयर्ा =८९ 

नर्ाुँ िर लनमााण कार्ाको म्लिन्थ िेिेि इजाजि संयर्ा = ६८ 

नर्ाुँ िर लनमााण कार्ाको सपुर स्रकचर  िेिेि इजाजि संयर्ा =३०

िर सबपन्न प्रमाण पत्र = २५

नर्ाुँ िर अलभिेखीकरण प्रमाण पत्र = ४१

परुानो िर अलभिेखीकरण प्रमाण पत्र = २७



र्ोजनाको अिस्था
िडा नं र्ोजना संयर्ा िागि अनमुान भएको सबझौिा भएको 
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९ ३२ २४ ९
१० ७९ ६७ ३७
जबमा ६८९ ४८० २२२



 रामपरु नगरपालिकाको नि लनलमाि प्रशासलनक भिनको कापेट/पदाा िगाउने कार्ा
सबपन्न भएको,

 र्ोहोरमैिा व्र्िस्थापनको िालग गािेज कबलर्ाक्टर िेवहकि खररद प्रविर्ामा हदैु,
िाडा नं. ६ लर्ाक्िकुमा र्ोहर व्र्िस्थापन हदैु,

 अविरि ििााको कारण सबपूणा िडामा गनुापने ममाि सबपन्न,

 विल्ड लनरीक्षण िथा र्ोजना िागि अनमुान, सबझौिाको काम लिब्र गलिमा हदैु,
 लनस्दी खोिाको नदद जन्र् पदाथाको लिवि वििरणको िालग िाट सबिन्िी ठेक्का
प्रविर्ामा गइ सबझौिा सबपन्न भएको,

 निलनलमाि नगरपालिका भिन पररसर सरसर्ा हदैु, भिन लभतै्र सोिार िाइन,
टेलिर्ोन िाइन जडान हदैु, लडम्जटि िोडा जडान प्रविर्ा सबपन्न भएको,



 कृवि कार्ाािर् पररसरमा काठको लििाम लिविको प्रविर्ामा,

 िाबटान गैिकु दाब्रा खा.पा. को काम लनरन्िर,

 सडक िोडा आ.ि. २०७७/७८ को लनमााण कार्ा सबपन्न,

 राविर् र्ोजना आर्ोगमा लििशे र समपरुक र्ोजना छनौट गरर पठाइएको

 रािपलि शैम्क्षक सिुार कार्ािम २०७७/७८ अन्िगाि सबपूणा विद्यािर्को
र्ोजना सबझौिा हदैु,

 सरुम्क्षि नागररक आिास कार्ािम अन्िगाि छनौट भएको िाभग्राही मध्र्-
४६ िाभग्राहीको िालग दोस्रो वकस्िाको िालग प्रालिलिक प्रलििेदन िर्ार गरर
पठाइएको



 दिाा भएको लनिेदन- ७९ िर पररिार

 सेिा प्रदान गररएको- ७७ िर पररिार

 जबमा िजेट- रु.१ करोड

जबमा खचा- १४,९८,०००/-
कोलभड-१९ िाट मतृ्र् ुभएका २० िरपररिारिा  जनही रु.३०,००० जबमा रु. ६,००,०००(६ िाख)
िर गोठमा क्षेिी भएका िर पररिार २६ िरपररिारिा  जबमा रु.४,७५,०००(४ िाख ७५ हजार)
नहर कुिो िािी नािी क्षेिी भएका ७ समूहिा  जबमा रु.१,१५,०००(१ िाख १५ हजार)
आगोिालगिाट क्षेिी भएका ४ िरपररिारिा  जबमा रु.७७,०००(७७ हजार)
जवटि प्रकृलिका रोग िागेका १० िरपररिारिा  जबमा रु.१,०९,०००(१ िाख ९ हजार)
अन्र् विपन्न ९ िरपररिारिा  रु.१,२२,०००(१ िाख २२ हजार)

िन, िािािरण िथा विपद् व्र्िस्थापन शाखा



नापी शाखा 
 िडा नं. १ म्स्थि मकैडाुँडामा न्र्ार्ीक सलमलिको लनिेदन उपर वर्ल्ड नापजाुँच 
गररएको,
 िडा नं. ६ कटरिारी पाका को जग्गा छुट्टाइएको, 
 िडा नं. ५ अन्नपणुा-पथ, सगुम-पथ, दशान-पथ, रामजानकी-पथ र आगमन-पथ 
छुट्टाइएको,
 िडा नं. ६ लिसमरेु देम्ख सािलिि ेजाने मो.िा.  छुट्टाइएको,
 िडा नं. ४ गोदामचौपारी र मटेरी म्स्थि न्र्ार्ीक सलमलिको लनिेदन उपर वर्ल्ड 
नापजाुँच गररएको, 



 िडा नं. १० को रामटार िैडा हदैु कुमािगाुँउ जाने मो.िा. छुट्टाइएको,

 िडा नं. ६ गैरिाडी हदैु एर्.एम. जाने मो.िा. छुट्टाइएको,

 िडा नं. ५ िाङ्गेपसि म्स्थि २ िटा मो.िा छुट्टाइएको,

 न्र्ावर्क सलमलिको जग्गा प्रशासन सबिन्िी सबपणुा कार्ा गररएको,

 नर्ाुँ िथा परुाना िर नक्सा नापजाुँच गरीएको, 

 िडा नं. १० म्स्थि म्शिमम्न्दर िगैचाको जग्गा छुट्टाइएको,



स्िास््र् शाखा
qm=; lqmofsnfksf] gfd pknlJw

! !% j6} ;+:yfsf] jfli{fs ;dLIff @ lbg 
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ax' kIfLo kf]if0f ;DjlGwt ;/f]sf/jfnf;+u sfo{qmd ! lbg] sfo{qmd
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/fli6«o le6fldg P sfo{qmd % jif{ d"lgsf h'sfsf] cf}ifwL hDdf 

jfnjflnsf M @*(! hgf / le6fldg P 

hDdf ;+Vof M #!*% hgf

ljBfno kf]if0f sfo{qmd ;Dk"0f{ ljBfnodf h'sfsf] cf}ifwL vfg] 
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lgoldt vf]k sfo{qmd tyf lj/fdL hfFr, k/fdz{,;'Ts]/L ;]jf ;'/lIft

ue{ktg, kl/jf/ lgof]hg ;]jf, Ifo/f]u pkrf/, :jf:Yo lzIff

sfo{qmd, 

lgoldt ;]jf k|bfg

vfnLjg :jf:Yo rf}sL gofF ejg pb\3f6g / ;]jf k|jfx lgoldt ;]jf k|bfg



 रामपरु िथा गाुँडाकोट आर्िेुद औििािर्हरुिाट लिरामी जाच िथा परामशा सेिा।

 राविर् आरोग्र् िथा िनिन्िरर ददिस कार्ािम सबपन्न,

 लिरामी ि्र्ाङ्कको लनर्लमि प्रलििेदन,

 विरामीिा  उपिब्ि औििी लनशलु्क वििरण गररएको

 कार्ाािर्को नर्ाुँ लनलमाि भिनको आिश्र्क रेखदेख

आर्िेुद शाखा



म्शक्षा शाखा
 दरिन्दी लमिान प्रलििेदन अनसुार प्राथलमक िहमा िवि भएका विद्यािर्हरुको दरिन्दी कट्टा गरी

थप हनुपुने विद्यािर्हरुमा म्शक्षक पदस्थापन गरीएको।
 पवहिो, तै्रमालसक म्शक्षक कमाचारीको ििि भत्ता लनकासा गररएको।
 विद्यािर् व्र्िस्थापन सलमलि गठन िथा म्शक्षक सरुिाको िालग लसर्ाररस गररएको ।
 विलभन्न लनकार्हरुिाट प्रकालसि सचुनाहरु विद्यािर्हरुमा प्रिाह गररएको।
 मालसक िथा चौमालसक प्रलििेदनहरु िर्ार गरर संिम्न्िि लनकार्मा पेश गररएको।
 दोस्रो तै्रमालसक म्शक्षक कमाचारीको ििि भत्ता लनकासाका िालग विद्यािर्िाट माग संकिन

गररएको।
 म्शक्षकहरुिा पेशागि लसप विकास िालिमका िालग लसर्ाररस गरीएको।



 प्राविलिक ग्रडे छुट भएका म्शक्षकहरुको वििरण िर्ार गरी दोस्रो तै्रमालसक लनकासामा प्राविलिक
ग्रडे प्राप्त गने म्शक्षकहरुिा सबिम्न्िि विद्यािर्िाट छुट प्राविलिक ग्रडेको रकम लनकासा गनेगरी
िर्ारी गररएको।

 स्थानीर् पाठ्यिम लनमााण कार्ादििाट स्थानीर् पाठ्यिमको ड्राफ्ट िर्ार गररएको।
 सबपणुा विद्यािर्हरुको IEMIS अध्र्ािलिक गररएको।
 कक्षा ११ र १२ को परीक्षा अनगुमन, विद्यािर्को प्रशासलनक लनरीक्षण साथै कक्षा अििोकनहरु

गररएको।
 िाि कक्षा व्र्िस्थापन वििर्मा नगर प्रमखु, िडा अध्र्क्ष िथा नगरपालिकाको सबपणुा

विद्यािर्का प्रध्र्ानाध्र्ापकहरुको उपम्स्थलिमा एक ददने अलभममु्खकरण कार्ािम गरीएको।
 परीक्षा लनर्न्त्रण कार्ाािर् सानोठीमी भक्तपरुिा माध्र्लमक म्शक्षा परीक्षा (SEE) 2078

संचािनका विलभन्न मोडालिटीहरु संभािना समेिको विश्लिेण गरी वििरण पठाइएको।



कृवि िथा पश ुसेिा शाखा
 कृिकहरुिा ७५% अनदुानमा उन्नि िथा िणाशंकर िरकारीको लिउ वििरण गररएको–५० कृिक

समूह/कृवि र्मा

 I.Sc AG मा अध्र्र्नरि विद्याथीहरुिा     ओ.जे.टी. िालिम िथा हाइटेक पोिीहाउस संचािन–१२ जना

 कृिक समूहमा स्थिगि िालिम संचािन – २ समूह

 र्िुा रोजगार कार्ािममा सहभागी कृिकहरुको र्मा लनरीक्षण- ५० िटा

 र्स आ.ि.२०७८/७९ को िालग र्िुा स्िरोजगार कार्ािमको सूचना प्रकाशन गररएको

 कृिक समूह दिाा/नविकरण- ६० िटा



 एवककृि शत्रजुीि व्र्िस्थापन सबिन्िी १६ हपे्त िालिम संचािन भइरहेको- २५ 

जना कृिक सहभागी

 गहुुँ विउ वििरण ५०% अनदुानमा- ८० कृिक/कृिक समूह िाभाम्न्िि

 िान िािीको िप कवटंग गरर रामपरु नगरपालिकाको िान उत्पादकत्ि प्रके्षपण 

गररएको- ५० िटा स्थान

 आि ुखेलि गने कृिकहरुिा  लनिःशलु्क रुपमा लििादी वििरण गररएको।

 मागमा आिाररि कृवि सामग्रीहरुमा लिाम्स्टक टनेि वििरण- ८३ िटा टनेि
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मवहिा, िाििालिका िथा सामाम्जक विकास शाखा
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िाििालिका
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अपाङ्गिा 
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न्र्ावर्क सलमलिको वििादको वििरण
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सचुना प्रविलि शाखा
 कार्ाािर्को िेिसाइट, सामाम्जक सञ्जाि लनर्लमि रुपमा अध्र्ािलिक, 

 नगर िथा िडा कार्ाािर्मा रहेका विद्यलुिर् उपकरणहरुमा आएका समस्र्ाहरुिा  समािान 
गररर्ो,

 सामाम्जक सूरक्षा िथा िटना दिाा प्रणािी सरुुिाि िथा संचािन गदाा प्राविलिक सहर्ोग गररएको,

 अनिा न राजश्व संकिन प्रणािीको प्रर्ोगिा  सिै िडामा संञ्चालिि,

 कार्ाािर्मा विद्यलुिर् हाम्जर, लस.लस. क्र्ामेरा, पािर व्र्ाकअप िथा अन्र् विद्यलुिर् सामग्रीहरु 
जडान। 



रोजगार शाखा
 अम्िल्िो आ.ि ०७७/७८ मा ७१९ जना िेरोजगार सूचीमा सूम्चकृि गररएको।

 िेरोजगार प्रथालमकिा परेका र्िुाहरुिा  काम सबिन्िी  अलभमखुीकरण गरी िैंक खािा खोल्न 

िगाउने िाभग्रही पररचर्पत्र वििरण गररएको।

 िडा नं. १, २, ४ र ८ मा र्ोजना सञ्चािनका िालग रोजगार उपभोक्ता सलमलि गठन गरर र्ोजना 

सबझौिा गरी सञ्चािन गररएको।

 अन्र् िडाहरुमा र्ोजना सञ्चािनका िलग प्रवकर्ा अगाडी ििाइएको।



प्रशासन शाखा
• रामपरु नगर कार्ापालिकाको कार्ाािर्मा मिदान स्थि रहने गरर लमलि 2078/08/17 देम्ख
2078/08/27 सबम सञ्चािन गररएका मिदािा नामाििी संकिन कार्ािममा कुि 2736 जनाको वििरण 
संकिन गररएको ।

• लमलि 2078/04/01 देम्ख हािसबम 151 व्र्िसार् दिाा दिाा/नविकरण गररएको।

• आलथाक ििा 207८/07९मा हािसबम विलभन्न िडािाट 480 िटा र्ोजनाको िागि  म्स्टमेट र 222 िटा 
र्ोजनाको प्रत्र्ार्ोम्जि अलिकार अनसुार सबझौिा स्िीकृि गररएको, 

• आलथाक ििा 2077/078 को कार्ासबपादनका िालग श्रािण र भदौ मवहनामा स्थार्ी कमाचारी अन्िगाि चौथो 
िहसबम र्सै कार्ाािर्िाट र सो भन्दा मालथल्िो िहका िालग म्जल्िा समन्िर् कार्ाािर्, िानसेनिाट हनुे गरर 
समन्िर् गररएको ।



• र्स नगरकार्ापालिका अन्िगाि जनप्रलिलनलि कमाचारी िथा रामपरु नगरपालिका अन्िगाि 
म्शक्षकहरुको सबपम्त्त वििरण सबिम्न्िि मन्त्रािर्/ कार्ाािर्मा परु् र्ाउने कार्ा गररएको।

• कमाचारीहरुको लनर्लमििा र अनशुासनको िालग E-attendanceिागू गररएको।

• र्स नगरपालिका अन्िगाि कार्ारि 102 अस्थार्ी कमाचारीहरुको सेिा करार सबझौिा लमलि 
2078/04/01 देम्ख िागू हनेु गरर िर्ार गररएको 

• नगरकार्ापालिकाको कार्ाािर्मा सञ्चािन गररने विलभन्न कार्ाको प्रलििेदन, विलभन्न 
मन्त्रािर्/कार्ाािर्िाट आउने पत्रहरुको प्रलिउत्तर, समन्िर् िथा अन्र् दैलनक प्रशासलनक कार्ा 
सञ्चािन गररएको।



सामाम्जक सरुक्षा भत्ता पाउने समूह
पवहिो चौमालसक दोस्रो चौमालसक

कैवर्र्िकार्म संयर्ा रकम कार्म संयर्ा रकम

जेष्ठ नागररक १६९३ २०१३०७७२ १७०० २०१९१८९१
जेष्ठ दलिि २३६ १८८५९४० २४८ १९०८७७९

जेष्ठ नागररक मवहिा/विििुा नागररक १०९७ ८६४९४३८ १११८ ८८५५१४०

क िगा अपाङ्ग ९३ ११०५२३० ९८ ११५५२३८

ख िगा अपाङ्ग १३७ ८६८२२४ १४९ ९३५७८८

दलिि िाििालिका ३६७ ५६३१०८ ३६७ ५६१५९८

जबमा ३३२०२७१२ ३३६०८४३४

पम्ञ्जकरण शाखा



गि आ.ि िाुँकी र्ोजनाहरुिा  प्रथालमकिा दद एको।

िडा नं. ७ मा कृवि िथा पशपुािन लसप विकास िालिममा १२ जना िा  सबपन्न 

िडा नं. ३ मा गि ििा २०७७/०७८ मा सञ्चािन भइरहेको लसिा कटा  लसप 

विकास िालिम र्स आ.ि मा सबपन्न गररर्ो।

िडा नं. ६ र ८ मा िेस्रो चरणको लसप विकास िालिम सञ्चािन प्रकृर्ामा रहेको।

उद्यम विकास शाखा



िडा नं १
ि.सं. वििरण

1 िटना दिाा

जन्म दिाा संयर्ा ४७
वििाह दिाा संयर्ा २८
िसा सरा  दिाा संयर्ा २३
सबिन्ि विच्छेद दिाा संयर्ा ३
मतृ्र् ुदिाा संयर्ा १७

२ लसर्ाररस संयर्ा कुि संयर्ा ५५१
3 राजश्व संकिन (अिािाविाक) कुि जबमा रकम १९०५६०/-

4 विलनर्ोम्जि रकम कुि िजेट १०००००००/-
खचा भएको रकम 

5 सामाम्जक सरुक्षा भत्ता वििरण

जेष्ठ नागररक १९०
जेष्ठ नागररक मवहिा ५१
दलिि जेष्ठ ४५
क िगा अपाङ्ग १०
ख िगा अपाङ्ग २१
दलिि िाििालिका २८
विििा आलथाक सहार्िा ५४



िडा नं २
ि.सं वििरण

1 िटना दिाा

जन्म दिाा संयर्ा २८
वििाह दिाा संयर्ा १८
िसा सरा  दिाा संयर्ा ६२
सबिन्ि विच्छेद दिाा संयर्ा ३
मतृ्र् ुदिाा संयर्ा १५

२ लसर्ाररस संयर्ा कुि संयर्ा ३१५
3 राजश्व संकिन (अिािाविाक) कुि जबमा रकम १८३२१८/-

4 विलनर्ोम्जि रकम कुि िजेट १०००००००
खचा भएको रकम 

5 सामाम्जक सरुक्षा भत्ता वििरण

जेष्ठ नागररक ८९
जेष्ठ नागररक मवहिा ६३
दलिि जेष्ठ २४
क िगा अपाङ्ग ५
ख िगा अपाङ्ग १३
दलिि िाििालिका २९
विििा आलथाक सहार्िा



िडा नं ३
ि.सं वििरण

1 िटना दिाा

जन्म दिाा संयर्ा ८३
वििाह दिाा संयर्ा ३४
िसा सरा  दिाा संयर्ा १३
सबिन्ि विच्छेद दिाा संयर्ा ४
मतृ्र् ुदिाा संयर्ा २०

२ लसर्ाररस संयर्ा कुि संयर्ा ६६२
3 राजश्व संकिन (अिािाविाक) कुि जबमा रकम २२८५१०

4 विलनर्ोम्जि रकम कुि िजेट १०००००००
खचा भएको रकम 

5 सामाम्जक सरुक्षा भत्ता वििरण

जेष्ठ नागररक १९८
जेष्ठ नागररक मवहिा ५६
दलिि जेष्ठ १८
क िगा अपाङ्ग ७
ख िगा अपाङ्ग १५
दलिि िाििालिका ३६
विििा आलथाक सहार्िा ५६



िडा नं ४
ि.सं वििरण

1 िटना दिाा

जन्म दिाा संयर्ा ४४
वििाह दिाा संयर्ा १६
िसा सरा  दिाा संयर्ा २४
सबिन्ि विच्छेद दिाा संयर्ा १
मतृ्र् ुदिाा संयर्ा ३४

२ लसर्ाररस संयर्ा कुि संयर्ा ८८२
3 राजश्व संकिन (अिािाविाक) कुि जबमा रकम २५५५६२

4 विलनर्ोम्जि रकम कुि िजेट 
खचा भएको रकम 

5 सामाम्जक सरुक्षा भत्ता वििरण

जेष्ठ नागररक १५६
जेष्ठ नागररक मवहिा ५९
दलिि जेष्ठ ३०
क िगा अपाङ्ग ७
ख िगा अपाङ्ग १३
दलिि िाििालिका ४४
विििा आलथाक सहार्िा ७२



िडा नं ५
ि.सं वििरण

1 िटना दिाा

जन्म दिाा संयर्ा ५२
वििाह दिाा संयर्ा ३६
िसा सरा  दिाा संयर्ा ५५
सबिन्ि विच्छेद दिाा संयर्ा २
मतृ्र् ुदिाा संयर्ा २१

२ लसर्ाररस संयर्ा कुि संयर्ा १४३६
3 राजश्व संकिन (अिािाविाक) कुि जबमा रकम ५२०९८०

4 विलनर्ोम्जि रकम कुि िजेट ३१५३२८००
खचा भएको रकम १२५९५००

5 सामाम्जक सरुक्षा भत्ता वििरण

जेष्ठ नागररक १५८
जेष्ठ नागररक मवहिा ५४
दलिि जेष्ठ १६
क िगा अपाङ्ग १४
ख िगा अपाङ्ग १३
दलिि िाििालिका ३३
विििा आलथाक सहार्िा ६६



िडा नं ६
ि.सं वििरण

1 िटना दिाा

जन्म दिाा संयर्ा 71
वििाह दिाा संयर्ा 38 
िसा सरा  दिाा संयर्ा 47           
सबिन्ि विच्छेद दिाा संयर्ा 3           
मतृ्र् ुदिाा संयर्ा 32           

२ लसर्ाररस संयर्ा कुि संयर्ा 899
3 राजश्व संकिन (अिािाविाक) कुि जबमा रकम 216680/-

4 विलनर्ोम्जि रकम कुि िजेट १०००००००
खचा भएको रकम 

5 सामाम्जक सरुक्षा भत्ता वििरण

जेष्ठ नागररक १५७
जेष्ठ नागररक मवहिा ४०
दलिि जेष्ठ ९
क िगा अपाङ्ग ६
ख िगा अपाङ्ग ९
दलिि िाििालिका १४
विििा आलथाक सहार्िा ७४



िडा नं ७
ि.सं वििरण

1 िटना दिाा

जन्म दिाा संयर्ा ३५
वििाह दिाा संयर्ा २४
िसा सरा  दिाा संयर्ा २४
सबिन्ि विच्छेद दिाा संयर्ा १
मतृ्र् ुदिाा संयर्ा २८

२ लसर्ाररस संयर्ा कुि संयर्ा ८४३
3 राजश्व संकिन (अिािाविाक) कुि जबमा रकम २८६६९४

4 विलनर्ोम्जि रकम कुि िजेट १०८०००००
खचा भएको रकम ६०००००

5 सामाम्जक सरुक्षा भत्ता वििरण

जेष्ठ नागररक १६४
जेष्ठ नागररक मवहिा ४१
दलिि जेष्ठ २७
क िगा अपाङ्ग १६
ख िगा अपाङ्ग १८
दलिि िाििालिका ४७
विििा आलथाक सहार्िा ४७



िडा नं ८
ि.सं वििरण

1 िटना दिाा

जन्म दिाा संयर्ा ५१
वििाह दिाा संयर्ा ४४
िसा सरा  दिाा संयर्ा २०
सबिन्ि विच्छेद दिाा संयर्ा १
मतृ्र् ुदिाा संयर्ा १९

२ लसर्ाररस संयर्ा कुि संयर्ा १०४२
3 राजश्व संकिन (अिािाविाक) कुि जबमा रकम ३०४०१०/-

4 विलनर्ोम्जि रकम कुि िजेट १०००००००/-
खचा भएको रकम 

5 सामाम्जक सरुक्षा भत्ता वििरण

जेष्ठ नागररक २०१
जेष्ठ नागररक मवहिा ११७
दलिि जेष्ठ २९
क िगा अपाङ्ग १२
ख िगा अपाङ्ग १९
दलिि िाििालिका ४४
विििा आलथाक सहार्िा



िडा नं ९
ि.सं वििरण

1 िटना दिाा

जन्म दिाा संयर्ा ५३
वििाह दिाा संयर्ा २०
िसा सरा  दिाा संयर्ा ९
सबिन्ि विच्छेद दिाा संयर्ा ०
मतृ्र् ुदिाा संयर्ा २९

२ लसर्ाररस संयर्ा कुि संयर्ा ३२२
3 राजश्व संकिन (अिािाविाक) कुि जबमा रकम १०९८४०

4 विलनर्ोम्जि रकम कुि िजेट १०००००००
खचा भएको रकम 

5 सामाम्जक सरुक्षा भत्ता वििरण

जेष्ठ नागररक १३९
जेष्ठ नागररक मवहिा ४३
दलिि जेष्ठ २४
क िगा अपाङ्ग ५
ख िगा अपाङ्ग १०
दलिि िाििालिका ३७
विििा आलथाक सहार्िा ४०



िडा नं १०
ि.सं वििरण

1 िटना दिाा

जन्म दिाा संयर्ा ११६
वििाह दिाा संयर्ा ५०
िसा सरा  दिाा संयर्ा ९
सबिन्ि विच्छेद दिाा संयर्ा ५
मतृ्र् ुदिाा संयर्ा ३५

२ लसर्ाररस संयर्ा कुि संयर्ा ११९६
3 राजश्व संकिन (अिािाविाक) कुि जबमा रकम ३२८१६०/-

4 विलनर्ोम्जि रकम कुि िजेट १००३५०००
खचा भएको रकम 

5 सामाम्जक सरुक्षा भत्ता वििरण

जेष्ठ नागररक २४८
जेष्ठ नागररक मवहिा ८५
दलिि जेष्ठ २६
क िगा अपाङ्ग १६
ख िगा अपाङ्ग १८
दलिि िाििालिका ५५
विििा आलथाक सहार्िा १००



िन्र्िाद!!!


