
सार्वजनिक सिुरु्ाई कार्यव् रम

“स्र्च्छ, सनु्दर र सरमनु्नत शहर, हाम्रो रारमपरु िगर”

नरमनतिः २०७८/०३/३० गते, बधुबार

स्थाििः कृषि शाखा प्राङ्गण, रारमपरु िगरपानिका

आर्योजक
रारमपरु िगरपानिका

िगर कार्यवपानिकाको कार्याविर्य
रारमपरु, पाल्पा।



िगरको पररचर्य
• जजल्िा सदररमकुारम तािसेि देजख ६५ षकिोनरमटर पूर्वरमा
• राजधािी काठरमाडौं देजख पक्की तथा ग्रारे्ि सडक हुुँदै कररब 250
षक.रमी

• १२३.३४ र्गव षक.नरम. क्षेत्र ओगटेको छ ।
• पूर्वरमा – निस्दी गाउुँपानिका
• पजिरमरमा - रम्भा गाउुँपानिका
• उत्तररमा – कािीगण्डकी िदी पारी स्र्याङ्गजाको चापाकोट िगरपानिका,
तिहुुँको जिररिंग गाउुँपानिका र

• दजक्षणरमा -निस्दी तथा पूर्वखोिा गाउुँपानिका नसरमािारमा रहेका छि् ।



िगरपानिको िक्सा
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षर्िर्यबस्तु
• आनथवक प्रशासि शाखा

• प्रशासि शाखा

• कृषि तथा पश ुषर्कास शाखा

• पजिकरण शाखा

• सूचिा प्रषर्नध शाखा

• रोजगार सेर्ा केन्र 

• जशक्षा शाखा

• प्राषर्नधक शाखा

• र्ातार्रण तथा षर्पद ब्र्यबस्थापि शाखा

• आर्यरेु्द शाखा

• रमयुर्य रमन्त्री ग्रानरमण षर्कास तथा रोजगार 
कार्यव् रम

• स्र्ास््र्य शाखा

• रमषहिा षर्कास शाखा तथा न्र्यार्यीक 
सनरमती

• िि ुउद्यरम षर्कास कार्यव् रम



आनथवक प्रशासि शाखा तर्व







• चाि ुखचव तर्व
बजेटिः रु. 53,10,63,786/-
खचविः रु. 41,18,71,162.39/-
प्रनतशतिः 77.56

• पूुँजीगत तर्व
बजेटिः रु. 22,04,49,214/-
खचविः रु. 16,03,94,783/-
प्रनतशतिः 72.76

• सिंिीर्य सरकार तर्व  षर्ताव(चािगुत)
रु.4,02,45,052.96/-



• प्रदेश सरकार तर्व  षर्ताव (चािगुतिः रु.48,60,460/-

• सिंिीर्य सशतव तर्व  षर्ताव (प ुुँजीगत)/ षर्शेि सरेमतिः रु.1,04,63,823/-
• प्रदेश सरकार तर्व  षर्ताव (प ुुँजीगतिः रु. 7,54,562/-
अन्तर सरकारी अजयतर्यारी
• स्र्च्छ र्ातार्रण कार्यव् रम

 बजेटिः रु. 20,00,000/-
 खचविः रु. 16,52,447/-
 खचव प्रनतशतिः 82.63

• स्थािीर्य पूर्ावधार षर्कास कार्यव् र्य
 बजेटिः रु. 1,56,40,000/-
 खचविः रु. 1,48,52,023/-
 खचव प्रनतशतिः 94.96



• सारमाजजका सरुक्षा तर्व
 बजेटिः रु. 10,12,61,000/-
 खचविः रु. 9,37,12,932/-
 बाुँकीिः रु. 75,48,068/-

• प्रकोप व्र्यर्स्थापि कोि तर्व  खचविः54,54,107/-(िगर प्ररमखुको तोकादेश 
बरमोजजरम)
कोनभडबाट रमतृ्र्य ुभएका व्र्यजिको पररर्ारिः ६ जिा * 30,000 = रु. १,८0,000/-
औिनध उपचार खचव तर्व िः रु.495405/-
र्योजिा तर्व िः रु. 2,52,513/-
गत आ.र् को कोनभड भत्ता तर्व िः रु. 14,99,727/-



प्रशासि शाखा तर्व
आ.र्. २०७७/०७८ रमा प्रशासि शाखाबाट सञ्चािि गरेका कारमहरुको र्ाषिवक प्रनतरे्दि र्यस प्रकार रहेको
छ।

• रारमपरु िगरपानिका अन्तगवत र्यस िगरकार्यवपानिकाका िगर प्ररमखु र प्ररमखु प्रशासकीर्य अनधकृत तथा
प्ररमखु प्रशासकीर्य अनधकृत र शाखा प्ररमखु नबच कार्यवसम्पदाि सम्झोता गररर्यो।

• िगरपानिका अन्तगवत कार्यवरत सम्पूणव करमवचारीहरुको कार्यवषर्र्रण तर्यार गरर सम्पणुव करमवचारीहरुको कारमारमा
स्पष्टता ल्र्याउिे कार्यव गररर्यो।

• िजुम्बिी प्रदेश प्रजशक्षण प्रनतष्ठाि को सहर्योगरमा गोरखािी रमिकारमिा अध्र्यर्यि तथा अिसुन्धाि केन्रको
सहर्योगरमा रारमपरु िगरपानिका पाल्पाको क्षरमता षर्कास र्योजिा २०७८ तर्यार गररर्यो।

• र्यस आ.र्. २०७७/०७८ रमा र्यस िगरपानिका अन्तगवत ८५३ र्टा व्र्यर्सार्य (दताव /िषर्करण) गररर्यो।

• र्यस कार्याविर्यरमा कराररमा कार्यवरत सम्पूणव करमवचारीहरुको करार सम्झौता िषर्करणका िानग आर्श्र्यक
कागजात तर्यार गिे कार्यव गररर्यो ।



• िगरपानिकाको सेर्ा प्रर्ाहको सम्बन्धरमा िागररकको जिगिुासो सिुरु्ाई गिव तथा नत गिुासोहरुको सरमाधाि
गिव गिुासो दताव षकताब बिाइ गिुासो सनेु्न र्छर्यौट गिे कार्यवको प्रारम्भ गररर्यो ।

• रारमपरु िगरपानिका िानग आर्श्र्यक निम्ि करमवचारीहरुको निर्यजुिका िानग सूचिा प्रकाशि देजख करार
सम्झौता सम्रमको सम्पूणव प्रकृर्या पूरा गररर्यो।

• करमवचारी तथा जिप्रनतनिनध अन्र्य ठाउुँबाट िर्याुँ कुरा नसक्ि तथा अध्र्यर्यि अिसुन्धाि गिवका िानग ििे
गाुँउ, बन्दीपरुरमा इच्छुक करमवचारी तथा जिप्रनतनिनधको शैजक्षक अध्र्यर्यि भ्ररमण गररर्यो ।

्.स. पद सिंयर्या
१ ल्र्याब अनसषे्टण्ट २
२ अ.ि.रमी ४
३ अ.हे.र्. ६
४ कार्याविर्य सहर्योगी ७

५ उद्यरम षर्कास सहजकताव २
६ रोजगार शाखारमा सब इजन्जनिर्यर १

७ सर्ारी चािक(ट्रर्याक्टर) १

८ र्ोहर सिंकिक ४



• कोनभड-१९ को कारणिे र्डा कार्याविर्य तथा शाखाअन्तगवत अिगुरमि कार्यव गिव िसषकएता पनि र्डा
कार्याविर्य तथा सम्पूणव शाखासुँग सरमन्र्र्य गिे कार्यव गररर्यो तथा कोनभड-१९ को अर्स्था सारमान्र्य हिेु
षर्जत्तकै अिगुरमि कार्यवको िानग सार्वजनिक सेर्ा तथा सशुासि षर्कास सनरमनतको कार्यवषर्नधरमा थप
परररमाजवि गररर्यो।

• षर्नभन्न रमन्त्रािर्य, कार्याविर्य तथा सिंिसस्थाबाट प्राप्त हिेु पत्रहरुको प्रनतउत्तर, प्रनतरे्दि तर्यारी िगार्यत अन्र्य
सम्पूणव प्रशासनिक कार्यव सम्पन्न गररर्यो।



कृषि तथा पश ुशाखा तर्व
१) कृषि प्रषर्नधरमा अिदुाि कार्यव् रम ( प्िाजस्टक नसट पूणव अिदुािरमा षर्तरण )

• प्िाजस्टक टिेि ११० र्टा, च्र्याउ िर १६ र्टा, प्िाजस्टक पोखरी १२ र्टा  निरमावणको िानग १०० 
जिा कृिकहरुिाई अिदुाि प्रदाि गररएको र र्यसिे बेरमौसरमी तरकारी तथा कृषि उपज उत्पादि र्षृि गराई 
रोजगारी नसजविा सरेमत गरेको छ |

२) आिु तथा आिु नबउ उत्पादि गिे कृिक ,सरूमहिाई ५०% अिदुािरमा नबउ षर्तरण

• कृषि शाखा रमार्व त १० टि उन्नत आिकुो नबउ षर्तरण गरर २०० रोपिी क्षेत्रर्िरमा आि ुखेनत नबस्तार 
गररएको छ भिे कृषि ज्ञाि केन्र, तािसेि पाल्पा सिंगको सरमन्र्र्यरमा आि ुब्िक कार्यव् रम तथा पकेट 
कार्यव् रम रमार्व त १२०० रोपिी के्षत्रर्िरमा थप आि ुखेनत नबस्तार गररएको छ |

3) बाझो भनूरम पिुिः उपर्योग कार्यव् रम :
• ९० जिा कृिकिे २४० रोपिी बाझो जग्गारमा रमकै/तरकारी खेनत गरेबापत ७ िाख ८६ हजार 
अिदुाि प्राप्त गरेका छि |

• रमकै खेनत गरे बापत प्रनत रोपिी रु ३००० र तरकारी खेनत गरेबापत रु ५००० प्रनत रोपिी 
उपिब्ध गराइएको छ |



४) र्यरु्ा स्र्रोजगार कार्यवकरम

१२ िाख सम्रमको कृषि कजावरमा २ बिवको ब्र्याजरमा पूणव अिदुाि उपिब्ध गराउिे र्यरु्ा स्र्रोजगार कार्यव् रम कार्यवषर्नध तर्यार गरर कार्यव् रम सिंचािि
आनथवक बिव २०७५/७६ देजख सिंचािि गररएको छ |

• अनथवक्क बिव २०७६/७७ रमा 3३ जिा र्यरु्ा उधरमीिे र्यस कार्यव् रम अन्तगवत २ करोड १८ िाख ५५ हजार कजाव निएको

• आनथवक बिव २०७६/७७ दोश्रो चरणरमा ११ जिा र्यरु्ा उधरमीिे र्यस कार्यव् रम अन्तगवत ८१ िाख ५० हजार कजाव निएको

• आनथवक बिव २०७७/७८ रमा २३ जिा र्यरु्ा उधरमीिे र्यस कार्यव् रम अन्तगवत १ करोड ९२ िाख कजाव निएको

• हाि सम्रम र्यस र्यरु्ा स्र्रोजगार कार्यव् रम अन्तगवत छिौट भइ सम्झौता भएका ६७ र्यरु्ा उधनरमिे जम्रमा रु ४ करोड ९२ िाख ५ हजार
बराबरको कजाव निई िगरपानिका सिंग सम्झौता गररसकेको र सोषह अिसुार िगरपानिकािे उि रकरमको २ बिव सम्रमको सत प्रनतशत ब्र्याज
अिदुािको रुपरमा उपिब्ध गराउदै आएको छ |

• र्यस आ.ब. २०७७/७८ को पषहिो चौरमानसकरमा ३५ जिा र्यरु्ा उिनरमिाई रु. ११ िाख ब्र्याज अिदुाि उपिब्ध गराइएको |

• र्यस आ.ब. २०७७/७८ रमा पेश भएका प्रस्तार्िा बाट ८६ जिा र्यरु्ा उद्दरमी छिौट गररएको

• र्यस आ.ब. २०७७/७८ को दोश्रो चौरमानसकरमा ३८ जिा र्यरु्ा उिनरमिाई ५ रमषहिाको रु. ११,५५,४११ ब्र्याज अिदुाि
उपिब्ध गराइएको |

• र्यस आनथवक र्िवको तेस्रो चौरमानसकरमा ६३ जिा उद्दरमीहरुिाई रु १४५१२३९|- उपिब्ध गराइएको |हाि सम्रम र्यरु्ा स्र्रोजगार
कार्यव् रम बाट र्यरु्ा उद्दरमीहरुिाई रु ४२५७८२३|-ब्र्याज अिदुाि उपिब्ध गराइएको छ |



५) एक र्डा एक उत्पादि कार्यव् रम : िगरपानिकािे एक र्डा एक उत्पादि कार्यव् रम रमार्व त देहार्य बरमोजजरमका ७ र्टा 
पकेट क्षेत्र छिौट गरर पकेट स्तरीर्य कार्यव् रम रमार्व त कृषि उत्पादि र्षृि गिे कार्यव सिंचािि गररएको छ : 

 गह ुपकेट रारमपरु ि.पा.४ – २०० रोपिी

 गह ुपकेट रारमपरु ि.पा.१० – २०० रोपिी 

 तोरी पकेट रारमपरु ि.पा ५ – १५५ रोपिी

 रमकै पकेट रारमपरु ि.पा. २ – २०० रोपिी

 रमौरी पकेट रारमपरु ि.पा. ६ र ८ रमा सिंचािि भएको 

६) प्रधािरमन्त्री कृषि आधनुिषककरण पररर्योजिा अन्तगवत चैते धाि पकेट क्षेत्र , रारमपरु ि.पा.४  तल्िो र्डरमािरमा ३०० रोपिीरमा 
हर्दविाथ जातको धाि खेनत प्रर्धवि कार्यव् रम सम्पन्न भइसकेको र बसे धाि पकेट र्डा ि. ५,६,७ रमा सिंचािि भइरहेको छ |

७) षर्देशबाट र्केका र्यरु्ा हरुिाई उत्पादि सारमाग्रीरमा अिदुाि कार्यव् रम अन्तगवत ९२ जिा कृिक छिौट गरर निजित रमापदण्डको 
आधाररमा कुखरुापािि, बाख्रापािि, तरकारी खेनत िगार्यतका कृषि ब्र्यबसार्यरमा उत्पादि सारमाग्रीरमा प्रनत कृिक रु.२०,००० सम्रम 
अिदुाि उपिब्ध गराउिे कार्यव् रम सिंचािि भएको | र्यस कार्यव् रम बाट ५४ जिा कृिकहरुिाई रु १०३५५१६|- हजार 
कृिकहरुिाई अिदुाि उपिब्ध गराइएको छ |



८) सािा कृषि औजार तथा र्यन्त्र उपकरणरमा अिदुाि कार्यव् रम अन्तगवत ५२ जिा कृिक सरूमह/ कृषि सहकारी / 
कृषि र्रमव छिौट गरर हाते ट्याक्टर, च्र्याप कटर, ररपर बढीरमा रु.३५००० प्रनत कृिक सरूमह/कृषि सहकारी िाइ 
अिदुािरमा उपिब्ध गराउिे कार्यव सम्पन्न गररएको छ जसिे कृषिको र्याजन्त्रकरण तथा आधनुिकीकरणरमा र्योगदाि 
परु्यावएको छ | र्यस कार्यव् रम बाट ५२ जिा कृिकहरुिाई रु १६४०७५०|- अिदुाि उपिब्ध गराइएको छ |

९) रमयुर्यरमन्त्री ग्रानरमण नबकास तथा रोजगार कार्यव् रम अन्तगवत हरेक र्डाबाट ८ जिा नबपन्न र्ा बैदेजशक 
रोजगारबाट र्केका कृिकहरुिाई छिौट गरर ८० जिा कृिकहरुिाई प्िाजस्टक टिेि नसट तथा स्प्ररे्यर सेट 
उपिब्ध गराउिे कार्यव अजन्तरम चरणरमा रहेको छ |

१०) १२ टि उन्नत तथा बणवशकर धािको नबउ ५०% अिदुािरमा कृिक सरमहु/कृषि सहकारी िाइ उपिब्ध 
गराइ उन्नत नबउको प्रनतस्थापि दर र्षृि गररएको छ |

११) कृषि शाखा पररशररमा जजल्िाकै सबै भन्दा ठुिो ३०० रेम.ट. क्षरमताको जशत भण्डार को भण्डारण कक्ष
निरमावण कार्यव सम्पन्न भइ सिंचाििरमा आएको छ | हाि कररब १५० टि आिु नबउ भण्डारण गररएको छ |



१२) आिु तथा धािको नबउ उत्पादिरमा सहर्योग गररएको छ |

१३) एक र्डा एक उत्पादि कार्यव् रम सिंचाििको िानग हरेक र्डारमा एक र्डा एक प्रानबनधक खटाइ कृिक
हरुिाई प्रोत्साहि गररएको छ |

१४) पशपुािक कृिकहरुिाई िाुँसको नबउ तथा आर्स्र्यक औिधी षर्तरण गररएको छ साथै पशु िश्ल सधुारको
िानग कररब ३०० गाई भैसीरमा कृनत्ररम गभावधाि कार्यव रमार्व त पशु जन्र्य उत्पादि र्षृि भएको छ |

१५) हरेक र्डारमा एक सहकारी रमार्व त कृिकहरुिाई रासार्यनिक रमि नबष् गिे अिरुमनत र्दई रूमल्र्य निधावरण गदाव
रूमल्र्यरमा एकरुपता ल्र्याइएको छ | र्यसै आनथवक बिव देजख र्यसै िगरपानिकारमा रमि नब्ेता अिरुमनत पत्र
उपिब्ध गराइिे व्र्यर्स्था गररएको छ |

१६) हाि सम्रम र्यस पानिकारमा ११९ कृिक सरूमह दताव गररएको छ जस बाट कृिकहरुिाइ एकीकृत रुपरमा
प्राषर्नधक तथा अन्र्य सेर्ा प्रदाि गिव सहज भएको छ |

१७) कृषि ज्ञाि केन्र तािसेि पाल्पा सिंगको सरमन्र्र्यरमा रारमपरु ि.पा. र्डा ि.५ बेझाड खेतको २०० रोपिीरमा
पषहिो पटक ब्र्यर्ासाषर्यक सूर्यवरमखुी खेतीको सरुुर्ात गररर्यको छ |



पशु षर्कास तर्व  :
• षहउदे बसे बहबुरसे उिंित िास बािीको नबउ नबरुर्ा षर्तरण
• पी पी आर र रािीखेत नबरुद्को भ्र्याजक्सिेसि कार्यव् रम सम्पन्न
• पशु सेर्ा सम्बजन्ध औसनध उपचार खोप कृनतरम गभावधाि तथा प्रर्योग शािा

सम्बजन्ध षर्नभन्न सेर्ाहरु प्रदाि गररएको
• रमयुर्यरमन्त्री ग्रानरमण नबकास तथा रोजगार कार्यव् रम अन्तगवत गररब तथा नबपन्न
८० िर पररर्ारको िानग बाख्रा तथा बिंगरु षर्तरण



पजिकरण शाखा तर्व िः
• िगर स्तरीर्य आर्योजिा सरमन्र्र्य सनरमनत र गिुासो ब्र्यर्स्थपि सनरमनत गठि गररर्यो ।

• िगरपानिका अन्तगवत रहेका १ देखी १० ििं. र्डा कार्याविर्यरमा र्डा स्तरीर्या गिुासो सिुरु्ाई सनरमनत गठि गररर्यो ।

• बैषकङ प्रणिी रमार्व त सारमाजजक सरुक्षा भत्ता षर्तरणका िानग स्थानिर्य तह र बैंकहरु सिंग सम्झौता सम्पन्न गररर्यो ।

• ब्र्याजिगत िटिा दताव षकताब नडजजटाईजेशिका िानग सेर्ा प्रदार्यक रमार्व त दताव षकताब नडजजटाईजेशिका सम्पन्न गररर्यो

• कार्याविर्यको िानग रेमजशिरी सारमाि खररद (कम्प्र्यटुर, षप्रन्टर, स्क्र्यािर तथा र्ार्यरिेस डङ्गोि) प्रारम्भ निरमावण तथा र्डा
जिरि सप्िार्यसव रमहािक्ष्रमी ि.पा.१, िनितपरु सिंग खररद सम्झौता गरर सारमाि खररद गरर जजन्सी शाखारमा हस्तान्तरण
जजजन्स शाखा रमार्व त सरै् र्डाकार्याविर्य िाई हस्तान्तरण गररर्यो ।

• सारमाजजक सरुक्षा तथा ब्र्याजिगत िटिा दताव सम्बजन्ध अनभरमजुखकरण सम्बजन्ध प्रजशक्षण कार्यव् रम सम्पन्न गररर्यो

• भौनतक परु्ावधार र ईन्टरिेटको पहुुँच पगेुका र्डा कार्याविर्य बाट ब्र्याजिगत िटिा दताव अििाईि सरुु गररर्यो ।

• २०७७ रै्शाख देजख चैत्र रमषहिासम्रम िगरपानिका सम्पूणव र्डारमा  हािसम्रम जन्रम दताव ९१७,  रमतृ्र्य ुदताव ३५०,  षर्र्ाह दताव 
३१४,  सम्बन्ध षर्च्छेद २१,  बसाइराई (आएको १३९ गएको  ४१) िटिा दताव गररर्यो ।



सारमाजजक सूरक्षा तर्व



सूचिा प्रषर्नध शाखा 
 िगरपानिका सूचिाहरु िगरपानिकाको रे्र्साइट, सारमाजजक सिाि रमापवर्त 
अद्यर्नधक गररएको।
 र्डा कार्याविर्यहरुरमा कम्प्रू्यटर नसस्टरमरमा आएका सरमस्र्याहरुको सरमाधाि 
गररएको।
 सारमाजजक सूरक्षा तथा िटिा दताव प्रणािी सरुुर्ात तथा सिंचािि गदाव 
प्राषर्नधक सहर्योग गररएको।
 स्थािीर्य तह सिंस्थागत क्षरमता स्र्रूमल्र्यािंकि कार्यवषर्नध २०७७ अिसुार र्यस 
रारमपरु िगरपानिकाको आ.र् २०७६/७७ को सिंस्थागत क्षरमता स्र्रूमल्र्यािंकि 
गररर्यो। 



रोजगार सेर्ा केन्र तर्व
• बेरोजगार निर्ेदि दताव श्रार्ण रमषहिा र र्ाल्गिु रमषहिारमा सिंकिि गररएको।

• रोजगार सेर्ा केन्ररमा आर्श्र्यक एक जिा प्रषर्नधक सहार्यकिाई खलु्िा प्रनतसपधावबाट छिौट गरी 
निर्यजुि गररर्यो।

• अजिल्िो आ.र्रमा १११८ जिा बेरोजगार सूजचकृत गररएको र र्यस आ.र् रमा ७१९ जिा बेरोजगार 
सूजचरमा सूजचकृत गररएको।

• र्यस र्िव १० बटा र्डाहरुबाट जम्रमा २३ र्टा र्योजिाहरु सिंचािि गररएको त्र्यसरमा कारम गिे 
श्रनरमकहरु जम्रमा २९४ जिा नतिीहरुिाई न्र्यितरम १०० र्दिको रोजगारी र्दिका िानग खटाइएकोरमा 
कोनभड-१९ को कारणिे औितरमा ८९ र्दि कारमरमा खटाइएको।

• र्यस कार्यव् रमका िानग रु १४९१२००/-(एक करोड उिि ्पचास िाख  बाह्र हजार) रकरम 
षर्निर्योजजत बजेट भएकोरमा १३४६३७१४/- (एक करोड चौनतस िाख नत्रसठ्ठी हजार सात सर्य चौध) 
रुपैर्या श्रनरमकको ज्र्यािा बैकीङ्ग खाता रमार्व त भिुािी गररर्यो।



र्डागत षर्र्रण
र्डा 
ििं.

कारमरमा खटाईएका श्ररमीकको सिंयर्या कारम गरेको जम्रमा र्दि भिुािी भएको रकरम

१ 30 2998 1549966
२ 30 3000 1551000
३ 23 2284 1180828
४ 30 2794 1439398
५ 29 2494 1289398
६ 37 2721 1406757
७ 27 248 1283711
८ 41 3977 2056109
९ 25 1761 910437
१० 22 1540 796180

जम्रमा 26042 13463714



जशक्षा शाखा
• दरर्न्दी नरमिाि प्रनतरे्दि तर्यार गरी जशक्षा षर्कास तथा सरमन्र्र्य इकाइरमा पेश गररएको ।

• आ र् २०७७-७८ को जश.त.भ, तथा अन्र्य ससतवका कार्यव् रमहरुको निकासा गररएको ।

• निर्यनरमत प्र अ तथा जशक्षा सनरमनतका बैठकहरु बनसएको ।

• षर्द्यािर्य व्र्यर्स्थापि सनरमनत गठि तथा जशक्षक सरुर्ाको िागी नसर्ाररस गररएको ।

• षर्नभन्न निकार्यहरुबाट प्रकानसत सचुिाहरु षर्द्यािर्यहरुरमा प्रर्ाह गररएको ।

• रमानसक तथा चौरमानसक प्रनतरे्दिहरु तर्यार गरर सिंबजन्धत निकार्यरमा पेश गररएको ।

• प्राषर्नधक ग्रडे छुट भएका जशक्षकहरुको षर्र्रण तर्यार गरी जशक्षा तथा रमािर् स्रोत षर्कास 
केन्ररमा पठाइएको र षर्द्यािर्यबाट प्राषर्नधक ग्रडेका िानग रमागर्ाररम पेश गिव िगाइएको । 



• आधारभतु तह उजत्तणव परीक्षाको अजन्तरम रमलु्र्याङ्कि गरीएको ।

• सारमदुाषर्यक षर्द्यािर्यहरुिाई र्दर्ा खाजा, छात्रर्तृ्ती (अपाङ्ग, दनित, छात्रा ) पाठ्यपसु्तक अिदुाि र्दइएको ।

• सारमदुार्यीक षर्द्यािर्यरमा कक्षा ६-१२ रमा अध्र्यर्यि गिे छात्राहरुका िानग स्र्यािेटरी प्र्याड खरीद गरर सम्बजन्धत
षर्द्यािर्यिाई षर्तरणका िानग तर्यारी रहेको ।

• सारमदुार्यीक षर्द्यािर्यको आधारभतु तह (६-८ सिंचानित) षर्द्यािर्यहरुरमा इन्टरिेट जडाि तथा सिंचाििका िानग
बाह्र हजारका दरिे रकरम निकासा गररएको ।

• कोनभड -१९ का कारण उत्पन्न पररजस्थनतरमा नसकाइ सहजजकरणका िानग सारमदुार्यीक षर्द्यािर्यको बाि कक्षा
देजख १२ कक्षा सम्रम अध्र्यर्यि गिे सम्पणुव षर्द्याथीका िानग प्रनत षर्द्याथी दइु सर्यका दरिे षर्द्यािर्यरमा स्र्ास््र्य
सरुक्षा सारमग्री व्र्यर्स्थापिका िानग षर्द्यािर्यिाई अिदुाि र्दइएको ।

• शनु्र्य/न्र्यिु दरबन्दी रहेका रमा षर् तथा आधारभतु तहरमा षर्ज्ञाि/गजणत/अ्ग्रजेी षर्िर्यका जशक्षक निर्यजुिका
िानग १ रमा षर् र ३ आ षर् िाई जशक्षण नसकाई अिदुाि र्दइएको ।

• आधारभतू तह कक्षा १-३ एषककृत पाठ्य्रम प्रबोनधकरण कार्यव् रम गररएको ।



प्राषर्नधक शाखा
• प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरीत ( १० ) र्टा रमा सम्पूणव र्योजिा कार्यव सम्पन्न भएको

• स्थािीर्य पूर्ावधार षर्कास साझेदारी कार्यव् रम अन्तगवत का 13 र्टा रमा सम्पूणव र्योजिा कार्यव सम्पन्न भएको

• सडक बोडव तर्व ८००. रमी ग्रार्ेि गररएको १०५. नरम पर्क्क िािी १८२ नरम. नडभाइडर निरमावण सषकएको , २०
% कार्यवसम्पि भएको , हाि निरमावणाधीि उि र्योजिा को कानतवक रमसान्त सम्रम म्र्याद थप भएको

• Coldstore निरमावण सम्पन्न गरर र्यसै आनथवक र्िव रमा सचुारु गररएको

• रारमपरु िगरपानिका को प्रशाशषकर्य भर्ि निरमावण सम्पन्न

• िगरस्तररर्य र र्ाडव स्तरीर्य सम्पूणव र्योजिा हरु सम्पन्न गररएको



Ward 

no

Pitch 

(mtr)

Sub base 

(mtr)

Base 

(mtr)

Gravel 

(mtr)

New track 

(mtr)

Drinking 

water
canal (mtr) culvert other 

1 0 0 0 265 380 metre 7 .no 415

2 0 0 0 330 0 3 0 view tower

3 170 540 200 470 1650 4 740

4 0 890 0 1750 1290 5 549 1 view tower

5 1332 0 0 900 700 1 446 1 covered hall, 

6 1854 1854 1854 2260 170 2 180 गौशािा

7 691 0 0 1130 1960 1 50 1
covered hall , 

औधोजिक ग्रारम 
8 695 0 0 1330 0 4 590

9 0 0 0 50 1200 1 0

10 0 0 0 460 300 5 56 1

Total 4742 3284 2054 8945 7270 26 3026 4 0



प्राषर्नधक शाखा(िापी शाखा/ सभे शाखा)
• र्डा ििं ५ र र्डा ििं ७ षर्चको नसरमािारमा रहेको नगररराज अनधकारी र खेरमराज न्र्यौपािे षर्च रहेको 
षर्र्ार्दत जग्गा छुटर्याइएको ।  

• इस्िारमपरु रमजस्जदको जग्गा र रमजस्जद र्ररपरी रहेको सार्वजनिक जग्गा छुटर्याइएको।

• बि बहादरु पोखरेि न्र्याषर्यक सनरमतीरमा परेको जग्गा सम्बन्धी षर्र्ाद सरमाधाि गररएको। 

• राधा दारमोदार रमजन्दर केिार्दिाटको िारमरमा रहेको र्डा ििं ५ अन्तवगत रमजन्दरको जग्गा अिगुरमि 
गररएको।

• र्डा ििं ७ को आदवशिगर देखी षर्.पी. पाकव  सम्रम रमो.र्ा. अिगुरमि गररएको।

• रङशािा निरमावणको िागी ठूिटारको सार्वजनिक जग्गा छुटर्याइएको।

• िेपाि सेिाको िारमा रहेको १३९ रोपिी जग्गा छुटर्याइएको (आठ र्दि िगाएर)।

• आनरमव क्र्याम्प देखी नतिकपरु सम्रम रमो. र्ा. छुटर्याएइको।



• कान्जीहाउस षढकेआुँप रमो.र्ा. छुटर्याइएको।

• र्डा ििं 4 अन्तगवत भ्रू्य टार्रको िानग सार्वजनिक र व्र्यजिको जग्गा छुटर्याइएको।

• र्डा ििं ५ अन्तवगत रनसद र्ािा जग्गारमा निरमावण भएको िर अिगुरमि तथा प्रनतरे्दि तर्यार 
गररएको।

• र्डा ििं ८ अन्तवगत खिाि िहर देखी कोल्टार जोडिे रमो.र्ा. छुटर्याइएको।

• उन्नती पथ रमोटर बाटो छुटर्याइएको। 

• र्डा ििं ५ जस्थत िािी निरमावणको िानग सार्जवनिक जग्गा छुटर्याइएको ।

• र्डा ििं ६ अन्तवगत डल्िे चौपारर देखी १५० नरमटर परुािो डहर छुटर्याइएको।

• र्डा ििं ४ स्रमनृत पथ रमो.बाटो छुटर्याइएको।

• नबषप कोररडोर चोक रमो.बाटो छुटर्याइएको। 

• पूरािो िर िक्सा अनभिेजखकरणको निररक्षण तथा सजवनरमि



• िर्या िर िक्सा निररक्षण तथा सजवनरमि

• न्र्याषर्यक सनरमनत अन्तवगतका सम्पणुव जग्गा सम्र्जन्धत षर्र्ादहरुको  षर्ल्ड अिगुरमि सषहत 
षर्ल्ड प्रनतरे्दि पेश गररएको।      

• िाषप कार्याविर्य रारमपरु पाल्पाको पत्रािासरु रा.ि.पा ५ र ि. पा. प्रनतनिनध भई खषटइएको ।

• र्डा ििं.४ नसतारारम रमजन्दर जािे बाटो छुटाइएको ।

• र्डा ििं.५ र ६ को नसरमािारमा रहेको बरुणेश्वर रमजन्दरको जग्गा छुटाइएको ।

• र्डा ििं.४ िस्करेको सार्वजनिक बाटो छुटाइएको ।

• र्डा ििं.६ गणुाखर कडेंिको िर देखी भण्डारी टोि सम्रम रमोटर बाटो छुटाइएको ।

• र्डा ििं.८ शाजन्त टोि देखी कोल्टार जोडिे रमोटर बाटो छुटाइएको ।

• र्डा ििं. ५ बसपाकव  देखी हिुाक कार्याविर्य सम्रमको रमोटर बाटो छुटाइएको ।



• सेनिअरमराईको कोररडोररमा पिे सार्वजनिक जग्गा छुटाइएको ।
• र्डा ििं.१० जशर् रमजन्दर रु्िर्ारीको ऐिािी जग्गा छुटाइएको ।
• भलु्िेर्ारी देखी पजिरम िहर सम्रम रमो. बाटो छुटाइएको ।
• सकुुम्र्ासी आर्योग अन्तगवत रनसदर्ािा जग्गाको िापजाचरमा खषटइएको । 
• र्डा ििं. ३ रजिरा स्कुि देजख िहरको १ ििं. गेट सम्रमको रमा.बाटो छुटाइएको ।

िर िक्सा तर्व
• िर िक्सा सम्पन्न प्ररमाणपत्र प्रदाि गररएको सिंयर्या-20
• परुािो िर िक्सा अनभिेजखकरण सम्पन्न प्ररमाण पत्र प्रदाि गररएको सिंयर्या-89
• िर्या िर िक्सा अनभिेजखकरण सम्पन्न प्ररमाण पत्र प्रदाि गररएको सिंयर्या-57
• सपुर स्ट्रक्चर इजाजत प्ररमाण पत्र प्रदाि गररएको सिंयर्या-44
• षपनिन्थ िेभि इजाजत प्ररमाण पत्र प्रदाि गररएको सिंयर्या-102



र्ातार्रण तथा षर्पद ब्र्यबस्थापि शाखा
• र्ाताबरणिाई सर्ा र हररर्यािी राख्न िगर नभत्रका र्ि जिंगिको सिंरक्षण कार्यव भईरहेको छ।

• िदीजन्र्य पदाथवहरु( ढुुँगा, नगट्टी,र्ािरु्ा,नरमस्कट आर्द)को उत्खिि् तथा नब्ी षर्तरण गिवको िानग प्रारजम्भक र्ाताबरणीर्य अध्र्यर्यि (IEE) गिे
कारम गररएको छ।

• कोनबड-१९को प्रकोपको कारणिे अप्ठ्यारोरमा परेका, आनथवक जस्थनत अनत करमजोर भएका सर्वसाधारण जिताहरुिाई राहत उपिब्ध गराउिे
तथा उिार गररिे कार्यव भएको छ।

• िगर षर्पद व्र्यर्स्थापि कोि रमार्व त दैषर् प्रकोप(जस्तै: रमािबीर्य षर्पद, भौनतक षर्पद, पशपुिंक्षी षर्पद, कृषि षर्पद)रमा परेकािाई आनथवक
तथा भौनतक सहर्योग, कोनबड-१९ बाट रमतृ्र्यु भएको पररर्ारिाई ष्र्या खचव र्ापत िगद रु.३० हजार प्रदाि गररएको छ।

• कोनबड-१९ को प्रकोपबाट िगरर्ासीहरुिाई बचाउि तीि र्डारमा अजक्सजि नसनिण्डर सषहतको ५/५ र्टा बेड भएको आईसोिेसि सेन्टर
खोनिएको छ।

• कोनबड-१९ को नबरारमीिाई हजस्पटिसम्रम जाि निशलु्क एम्बिेुन्सको ब्र्यबस्था गररएको छ।



• कोनबड-१९ को प्रकोपबाट िगरर्ासीहरुिाई बचाउि तीि र्डारमा अजक्सजि नसनिण्डर सषहतको ५/५ र्टा बेड
भएको आईसोिेसि सेन्टर खोनिएको छ।

• कोनबड-१९ को नबरारमीिाई हजस्पटिसम्रम जाि निशलु्क एम्बिेुन्सको ब्र्यबस्था गररएको छ।

• कोनबड-१९ को कारण रमतृ्र्यबुरण गरेकािाई शर् बाहिको ब्र्यबस्था गररएको छ।

• रारमपरु हजस्पटिको अजक्सजि नसनिण्डर भिवको िानग िगरबाट र्यातार्यात र ड्राईभरको व्र्यर्स्था गररएको छ। 

• सरसर्ाई तथा र्ोहररैमिा व्र्यर्स्थापि तर्व  दैनिक रुपरमा उत्पादि हिुे िरार्यासी र्ोहरिाई कुषहिे र िकुषहिे 
छुट्टर्याई कुषहिेको रमि बिाई अल्पकानिि व्र्यर्स्थापिको िागी षर्सवजि स्थिको स्थापिा गररएको छ।

• रारमपरु िगरपानिकािाई ढि रषहत िगर बिाउि सस्तो सिुभ तर्रिे नसर्ेज सक्सि ट्यािंकरद्वारा िगरबासी 
सेजप्टक ट्यािंक सर्ा गिे कारम गररएको छ।



हािसम्रम षर्पद ब्र्यबस्थापिका िानग गररएका कारम तथा िाभग्राही िर सिंयर्या र्यस प्रकार रहेको छ।

्.सिं. खचव  जशिवक िाभाजन्र्त िर 
सिंयर्या  

जम्रमा राहत 
रकरम(रु.) 

कैषर्र्यत

१ हार्ाहरुी, अषर्रि बिावका कारण पषहरो बाट
क्षनत, भकू्षर्य निर्यन्त्रणरमा सहर्योग

५५ 10,78,151.००

२ नबजिुी, आगिागीरमा परेका िरपररर्ारिाई
सहर्योग

८ ९०,०००.००

३ जषटि प्रकृनतको रोग जस्तै रमटुु, रमगृौिा,क्र्यान्सर
आर्द िाई उपचार खचव

१५ १,६७,०००.००

४ कोनबडका कारण रमतृ्र्यबुरण गरेका िर
पररर्ारिाई ष्र्या खचव र्ापत सहर्योग

६ १,८०,०००.००

५ अनत नबपन्न पररर्ारिाई उपचार खचव, ष्र्या खचव
को िानग सहर्योग

५ ८२,३५०.००

६ कोनबडका कारण रमतृ्र्यु भएको शब्
ब्र्यबस्थापिको िानग सब बाहि, शब
ब््बस्थापिको िानग

६६,६६२.००



आर्यरेु्द शाखा तर्व
• राषिर्य आरोग्र्य र्दर्स(धन्र्ितरर जर्यन्ती) राषिर्य र्योग र्दर्स रमिाइर्यो।

• आर्यरेु्द शाखा र रारमपरु िगर र्योग सनरमनतको आर्योजिारमा निर्यनरमत र्योगाभ्र्यास गररर्यो।

• निशलु्क षर्तरणका िानग अत्र्यार्श्र्यक आर्यरेु्द औिधी खररद।

• जेष्ठ िगररक स्तिपार्यी आरमा, पिंचकरमव, पूर्वकरमव तथा आरोग्र्य जक्िनिक सिंचाििका िानग आर्श्र्यक औिधी तथा र्निवचर 
खररद गररएको।

• रमोटरसाइक तथा ल्र्यापटप खररद गररएको।

• निर्यनरमत र्योगाभ्र्यास कार्यव् रमका िानग साउण्ड नसस्टरम तथा कापेट खररद गररएको।

• रारमपरु आर्यरेु्र्दवक औिधािर्य र गाडाकोट आर्यरेु्र्दवक औिधािर्यबाट 2077 श्रार्ण देजख असाढ 29 सम्रम जम्रम 
7470 जिा नबरारमीहरुिाई ओ.षप.डी सेर्ा प्रदाि गररर्यो।

• 45 जिा कोनभड सिं्नरमत नबरारमीहरुिाई औिधािर्यबाट निशलु्क औिधी षर्तरण गररर्यो।

• रारमपरु आर्यरेु्द औिधािर्यरमा रमरमवतको कारम गररर्यो।



रमयुर्य रमन्त्री ग्रानरमण षर्कास तथा रोजगार कार्यव् रम
qm=; sfo{qmdsf] gfd jh]6 ;DjlGwt zfvf

! k|fljlws lzIff tkm{ cWoog/t ljkGg kl/jf/sf afnaflnsfx?nfO{

kf]zfs, h'Qf,emf]nf,z}lIfs ;fdu|L ljt/0f b/}7fF6L df=lj, cfwf/e't

df=lj, /fdt'n;L df=lj tyf u+uf dfljsf $) hgf 5fq 5fqfx?nfO{

ljt/0f ul/Psf] .

@,))))).– lzIff zfvfsf] ;dGjodf

@ ljkGg tyf ckfË kl/jf/sf] nflu lgz'Ns :jf:Yo ljdf sfo{qmd

cGt{ut #)) 3/ kl/jf/sf] :jf:Yo ljdf ul/Psf] .

!),%)))).– :jf:Yo zfvfsf] ;dGjodf

# dfbn pTkfbg tyf Joj;fo k|j{wg ;xof]u sfo{qmd cGt{ut

/f=g=kf * sf /fd jxfb'/ afbLnfO{ dfbn agfpg] ;fdu|L vl/b

afkt /sd lbO{Psf] .

%),))).– l;kmfl/; ;ldlt



$ ljkGg tyf j}b]lzs /f]huf/L jf6 kmls{Psf kl/jf/sf nflu

Joj;fo s[laif sfo{qmd cGt{ut j}b]lzs /f]huf/L jf6 kmls{Psf

JolQmx?sf nflu l;Nkf]lng Knfli6s 6g]n, :k]o/,Pk|f]g ;]6 !)

j6} j8fsf *÷* hgfnfO{ ljt/0f ul/Psf]

&,)),))).– s[lif zfvf dfkm{t

% ljkGg tyf blnt dlxnfx?sf nflu l;nfO{ s6fO{ tflnd

sfo{qmd cGt{ut #& hgf ljkGg JolQmx?sf nflu

tflnd k|bfg ul/Psf] .

@,))))).– dlxnf zfvf dfkm{t

^= ljkGg tyf blnt dlxnfx?sf nflu l;nfO{ s6fO{ d]l;g

ljt/0f sfo{qmd cGt{ut !% hgf ljkGg tyf blnt

dlxnfx?sf nflu d]l;g ljt/0f ul/Psf] .

!%),))).– dlxnf zfvf dfkm{t



&= /fFuf] ljp ljt/0f sfo{qmd cGt{ut /fdk'/ g=kf * sf @ hgf

JolQmx?sf nflu /fFuf] ljp ljt/0f cGt{ut @%÷@% xhf/ ?k}of

ljt/0f ul/Psf] .

%),))).–

;ldlt dfkm{t

*= k|ljlw x:tfGt/0f cf/g ;'wf/ tyf ;fdfu|L ;xof]u sfo{qmd

cGt{ut !% hgf ljkGg kl/jf/sf JolQmx?nfO{ cf/g ;'wf/sf

nflu ;fdu|L ljt/0f ul/Psf] .

#,))))).– ;ldlt dfkm{t

( jf]o/ af]sf ljp ljt/0f tyf jfv|f ljt/0f sfo{qmd cGt{ut *

j6f j8fsf *÷* 3/kl/jf/nfO{ @÷@ j6fsf b/n] afv|f ljt/0f

ul/Psf] ;fy} j8f g+ ( / @ df @÷@ j6f jf]o/ ljpsf] nflu

af]sf ljt/0f ul/Psf]

!#,%),))).– x]km/sf] ;dGjodf



!) j+u'/ kfng sfo{qmd cGt{ut j8f g+ * / !) sf #^ 3/ 

kl/jf/nfO{ @÷@ j6f j+u'/ ljt/0f ul/Psf]

$#@,))).– ;ldlt dfkm{t

!!= ckfË tyf km/s Ifdtf ePsf JolQmx?sf nflu :jf]/f]huf/ 

d'ns tflnd ;~rfng cGt{ut ckfËtf ePsf JolQmx?sf

nflu d}g jlQ agfpg] tflnd ;~rfng ul/Psf] .

$($!%.– dlxnf zfvf dfkm{t

!@ ckfËtf tyf km/s Ifdtf ePsf JolQmx?sf nflu Joj;fo

;~rfng ;xof]u sfo{qmd cGt{ut d}gjlQ agfpg] d]l;g , 

Rofp Knfli6s 6g]n tyf l;nfO{ d]l;g ljt/0f ul/Psf]

&,%),))).–
dlxnf zfvf, tyf s[lif zfvf

dfkm{t



!#
j[4 tyf c;xfo ljkGg gful/ssf nflu Gofgf] 

sk8f ljt/0f sfo{qmd cGt{ut @)) hgf

Ho]i7 gful/sx?nfO{ jnfªs]6 ljt/0f ul/Psf] .

%%),))).– ;ldlt dfkm{t



स्र्ास््र्य शाखा
!_ ;j} gu/jf;Lx?nfO{ sf]le8 –!( ;+qmd0f hfFrsf] Joj:yf ldnfOPsf] , vf]k ;]jf r/0fj4 ?kdf ;+rfng ub}{ cfO/x]sf] / xfn;Dd

/fdk'/ gu/kflnsfjf6 @%%! hgfnfO{ sf]le8 lj?4sf] vf]k nufOPsf] 5 . sf]le8– !( ;+qmldt lj/fdLnfO{ cf}ifwL tyf Oxygen

Cylender / Oxygen Concerntrator d]l;g Joj:yf ul/Psf] ;fy} j8f g+ !, !) / ( j8fsf :jf:Yo ;+:yfdf Isolation

Ward sf] Joj:yf ldnfOPsf] tyf /fdk'/ c:ktfn;+u ;dGjo ,;xsfo{sf ;fy pkrf/sf] Joj:yfkg ldnfOPsf] 5 tyf :jf:Yo

;'/Iff ;fdfu|Lsf] Joj:yfkg ul/Psf] .

@_ lgoldt vf]k ;]jf ;+rfng ul/Psf] ;fy} k"0f{vf]k ;'lglZrttfsf] nflu nfOg lnl:6ª , j8f vf]k ;ldlt j}7s tyf k"0f{vf]k

;'lglZrttf / j}zfv dlxgfnfO{ vf]k dlxgfsf] ?kdf dgfOPsf] .

#_ cfdf ;'/Iff sfo{qmd cGtu{t ue{jtL hfFr, k|;"lt ;]jf , pQ/ k|;"lt ;]jf , ue{ktg ;]jf , kl/jf/ lgof]hg ;]jf k|bfg ul/Psf] 5

$_ CB IMNCI Onsite Coaching ;+rfng ul/Psf] , MNH gl;{ªsf] ck8]6 sfo{qmd ;+rfng ul/Psf] .



%_ sf]le8– !( ;+qmd0f cj:yfdf cfdf tyf jfnjflnsfx?sf] kf]if0f l:ylt d"Nofª\sg tyf ljZn]if0f sfo{qmd ul/Psf] .

^_ cfFvf , gfs ,sfg, d'v ;DjlGw cfwf/e"t tflnd :jf;YosdL{ tyf d=:jf= :j+ ;]ljsf x?nfO{ lbOPsf] .

&_ j8f g+ ( df dlxnfx?sf] :jf:Yo k/LIf0f VIA hfFr, Ring Pessary, nfdf] cjlwsf] kl/jf/ lgof]hg ;]jf _ !$$ hgfnfO{

lbOPsf] .

*_ ;d'bfodf cfwfl/t Ifo/f]u lgoGq0f sfo{qmd cGtu{t lgoldt cf}ifwL ljt/0f tyf cg'udg , k'gM jlNemPsf] Ifo/f]uL lj/fdLnfO{

kf]if0f Joj:yfkg ul/Psf] , :jf:Yo ;+:yfx?df Ifo/f]u lbj; dgfOPsf] , k|ult ;ldIff rf}dfl;s ?kdf ul/Psf] .

(_ dlxnf :jf:Yo :jd\ ;]ljsf dfkm{t dfl;s ;fd'bflos ;]jf / /fli6«o le6fldg P sfo{qmd , ;fd'bflos lszf]/L cfO/g ljt/0f

sfo{qmd ;+rfng ul/Psf] , ^ hgf dlxnf :jf:Yo :jod\ ;]ljsfnfO{ ;Ddfg hgs ljbfO ul/Psf] . dfl;s k|ltj]bg u/]jfkt k|lt

d=:jf=;] nfO{ gu/kflnsf jf6 jflif{s *$))/– / g]kfn ;/sf/sf] sfo{qmdjf6 jflif{s #)))/– oftfoft k|f]T;fxg eQf k|bfg ul/Psf] .

$% hgf d=:jf=;] nfO{ emf]nf ljt/0f u/]sf] .



!)_ ljBfno :jf:Yo lzIff tyf ljBfno lszf]/L cfO/g ljt/0f sfo{ ul/Psf] .

!!_ :jf:Yo ;+:yfdf ;'Ts]/L ePjfkt ljdf k|f]T;fxg $$ hgfnfO{ / 5f]/L hGd k|f]T;fxg !$ hgfnfO{ /sd ljt/0f

ul/Psf]

!@_ ljkGg gful/s pkrf/ l;kmfl/; #( hgfnfO{ ul/Psf] .

!#_ @ :jf:Yo ;+:yfnfO{ kf]if0f d}qL :jf:Yo ;+:yf 3f]if0ff ul/Psf] ;fy} @ j6f ;+:yfnfO{ z"Go 3/ ;'Ts]/L Zero Home

Delivery j8f 3f]if0ff ul/Psf] - j8f g+ @ / !) _

!$_ ;j} j8fdf :jf:Yo ;+:yf :yfkgf / ;+rfng ul/Psf] . !% j6f :jf:Yo ;+:yf ;+rfng / ;]jf lbOPsf] .

!%_ *$ jif{ dflysf h]i7 gful/sx?nfO{ 3/e]6 :jf:Yo k/LIf0f , pkrf/ tyf k/fdz{ ;]jf k|bfg .

!^_ cf}ifwL k;nx?sf] cg'udg ul/ u'0f:t/lxgsf ;]lg6fOh/ #* ln6/ l8:kf]h ul/Psf] .

!&_ sf]le8 –!( ;+qmd0f hf]lvd jfkt hgk|ltlgwL ,sd{rf/L tyf dlxnf :jf:Yo :jod\ ;]ljsfx?sf] ljdf ul/Psf] ;fy}

ljkGg gful/sx?sf] :jf:Yo ljdf ul/Psf] / lh=lk= :jf:Yo ljdf ;d]t ul/Psf]



!(_ ljB'tLo l/kf]l6{ª DHIS 2 sf] nflu k|fo ;j} :jf:Yo ;+:yfx?x?df g]6 h8fg ul/Psf] , !# ;+:yfdf g]6 h8fg .

@)_ u]emf :jf:Yo rf}sL /fdk'/ –!) / uf8fsf]6 :jf:Yo rf}sL /fdk'/– ! df Nofj ;]jf ;~rfng ul/Psf] .

@! _ enfo6f/ cfwf/e"t :jf:Yo s]Gb|df jly{ª ;]G6/ ;~rfng yflnPsf] .

@@_ vfnLjg :jf:Yo rf}sL :yfgfGt/0f -s'd|fª_ Joj:yfkg ul/Psf] / xfn ef8fdf , ejg lgdf{0f clGdt r/0fdf .

@#_ @ j6f zx/L :jf:Yo s]Gb| :yfkgf - u08sL l9s /fdk'/ – # / /fdk'/– * b]p/fnL _ / /fdk'/ # u08sLl9sdf

sfof{no Joj:yfkg , zf}rfno lgdf{0f ;DkGg.

@$_ :jf:Yo ;+:yfx?df cfjZos :jf:YosdL{, sfof{no ;xof]uLsf] kb k"lt{ ul/Psf] .

@%_ % j6f cfwf/e"t :jf:Yo s]Gb| :yfkgf , Joj:yfkg / ;]jf ;~rfng ,@ j6f ejg k"0f{ lgdf{0f ;DkGg / $ j6f

lgdf{0flwg 5g\ , u]emf :jf:Yo rf}sL ejg lgdf{0f k|lqmofdf cl3 j9]sf]

@^_ j8f g+ * sf] 9sfn rf}kf/L vf]k s]Gb|nfO{ k"0f{tf lbOPsf] tyf /f=g=kf # jufxf ;d]t k"0f{tf



@&_ ;j} :jf:Yo ;+:yfx?df kmlg{r/ tyf pks/0fsf] Joj:yf ldnfOPsf]

@*_ lgz'Ns cf}ifwL :jf:Yo rf}sLdf &) k|sf/sf / zx/L :jf=s]=df $) k|af/sf cf}ifwLsf] Joj:yf

ul/Psf] .

@(_ sf]le8 lj/fdLsf] pkrf/ tyf 3/e]6 sfo{qmd tyf kmnf]ck Joj:yfkg ul/Psf] .

#)_ sf]le8 –!( sf] vf]hk8\tfn tyf kl/If0f (Antigen) lgoldt ldnfOPsf] tyf d[ts ePsf 3/

kl/jf/ xfn;Dd - _ hgfnfO{ s[of vr{ /sd ljt/0f ul/Psf] .

#!_ ;d'bfo:t/df sf]le8 !( /f]syfd ,pkrf/ / Joj:yfkg kIf tyf Contract Tracing sf]

nflu 6f]n ;ldlt u7g k|lqmof cl3 j9]sf] - ;– 'cfxf/f;+u ;dGjodf_

#@_ sf]le8 –!( sf] vf]k ;]jf lgoldt lhNnf tyf s]Gb|sf] tflnsf cg';f/ ul/Psf] .



##_ !% j6} :jf:Yo ;+:yfn] lgoldt b}lgs :jf:Yo ;]jf k|jfx ul//x]sf] / cfsl:ds , ;'Ts]/L

;]jf nufot lgoldt :jf:Yo k/LIf0f / vf]k ;]jf ;~rfng e}/x]sf] / :jf:YosdL{ gful/ssf]

:jf:Yodf ;r]t /xL ;]jf k|jfx ub}{ cfpg'ePsf] 5 / lgoldt dfl;s j}7s j;L sfo{qmdsf]

;ldIff tyf l/kf]l6Ë sf] Joj:yf ldnfOPsf] 5 .

#$_ kflnsfjf6 hf]lvd eQf tyf cGo ;]jf ;'ljwf kfPsf] cj:yf / ljkb tyf hf]lvddf

vl6bfsf] ;]jf ;'ljwf lbnfpg] k|ltj4tf ePsf]n] :jf:YosdL{ pT;flxtsf ;fy sfd ub}{ 

cfpg'ePsf] 5 .

#%_ cfpbf] cf=a=sf] nfuL :Jff:Yosf] of]hgf tyf lglt sfo{qmdsf] Joj:yf ldnfOPsf] 5 .



रमषहिा षर्कास शाखा तथा न्र्यार्यीक सनरमती तर्व
!=afnlbj;sf] cj;/df sf]le8 !( sf] ljifd kl/l:ytLdf afn clwsf/ ;'lglZrt ug]{ p2]Zosf ;fy

cgnfO{g dfkm{t lgjGw k|ltof]lutf ;~rfng .

@=n}lu+s lx+;f lj?4sf] !^ lbg] cleofgsf] ca;/df

-s_ ljBfnosf afnaflnsf ;+Fu n}lus lx;f tyf of}g b'Jo{jxf/ lj?4 ;r]tgfd'ns sfo{qmd j8f g+ #, 

s[i0ff b]lj df=lj enfo6f/, j8f g+ ^ gjb'uf{ df=lj / j8f g+ !) efg'eQm df=lj df ;~rfng ul/Psf] .

-v_ cfkTsflng ca:yfdf lx+;f Go"gLs/0fdf xfd|f] e"ldsf ljifos cGt/lqmof sfo{qmd gu/ 

;/f]sf/jfnfx? aLr

#= /fdk''/ gu/kflnsf j8f g+ ! df ckfËtf kl/rokq ljt/0f lzlj/ ;~rfng .

$= dlxnf lbj;sf] cj;/df dlxnf Dof/fyg bf}8 k|ltof]lutf ;~rfng .

%= afnd}qL gu/ 3f]if0f sfo{qmd cGt/ut



-s_ afnd}qL gu/ 3f]if0f sfo{qmd ;~rfngsf nflu sfo{bn lgdf{0f ;Fu} afnSna÷afn ;~hfn u7g tyf

sfo{ ;~rfng sfo{ljlw @)&& tof/ .

-v_ cf=a= @)&&÷)&* sf nflu afnd}qL :yfgLo zf;g sfo{qmd, sfo{qmd tyf ah]6 la:t[lts/0f ePtf

klg sf]le8 !( sf sf/0f sfof{Gjogdf Nofpg g;lsPsf] .

^=ckfËtf lbj;sf] ca;/df ckfËtfd}qL sfo{of]hgf th'{df tyf cGt/s[of sfo{qmd ;~rfng ul/Psf] . 

&= #^$ j6f ckf+utf kl/rokq / &$^ j6f Ho]i7 gful/s kl/rokq ljt/0f ul/Psf] .

*= km/s Ifdtf tyf ckf+utf ePsf &@ hgf JolQmx? dWo] #@ hgfnfO{ Joj;fo ;~rfng ;xof]u 

sfo{qmd cGt/ut l;nfO{ d];Lg, !! hgfnfO{ d}g aQL agfpg] tflnd tyf d]l;g ljt/0f ul/Psf] / @& 

hgfnfO{ Rofp Knf:6Ls 6g]n ljt/0f ug]{ tof/Ldf /x]sf] .



(= ljkGg tyf blnt #& hgf dlxnfx?nfO{ cfwf/e"t l;nfO{s6fO{ tflnd ;~rfng ul/g'sf

;fy} !% hgf ljkGg tyf blnt dlxnfx?nfO{ l;nfO{ d]l;g ljt/0f ul/Psf] .

!)= k|ToIf ?kdf afnaflnsfx?sf] ;jfn ;Daf]wgsf nflu afnaflnsf ;Fu d]o/ sfo{qmd

sfo{aLwL @)&&  tof/ ul/Psf] .



न्र्याषर्यक सनरमनत

षर्र्ादको प्रकार नरमिापत्र
भएको

म्र्याद
तारेमि
गररएको

पिुरार्देि
गररएको

टुङ्गीएको /
नरमिापत्र हिु
िसकेको

प्रकृर्यारमा
रहेको

छिर्ि
हिु बाुँकी

जम्रमा
सिंयर्या

जग्गा षर्र्ाद ५ - १ - १ ९ १६

िरेि ुतथा आनथवक षहिंसा २ - - - - ४ ६

शारररीक षहिंसा - - - - - १ १

र्यौि षहिंसा - - - - - - -

रमािनसक तथा सारमाजजक षहिंसा ५ - - - - - ५

१ षर्र्ादहरुको कार्यावन्र्र्यिको षर्र्रणिः
जम्रमा दताव षर्र्ाद सिंयर्यािः ६४ र्टा 



सम्बन्ध नबच्छेद 
सम्रमको अबस्था

२ - ४ - - ६ १२

अन्र्य ( कुिो,बाटो,साुँध 
नसरमािा,बातार्रण,खािे
पािी,नसिंचाइ )

५ ५ - - ३ ३ १६

धानरमवक के्षत्र सिंरक्षण २ - - - - १ ३

ज्रे्यष्ठ िागररक सम्बन्धी ३ - - - - १ ४

सझुार्/ सूचिा - - - - - १ १
जम्रमा २४ ५ ५ – ४ २६ ६४



• न्र्याषर्यक सनरमनतको बैठक सिंयर्या- ३१ र्टा

• ३ सञ्चािि भएका तथा प्रकृर्यारमा रहेका कार्यविः

• सूचीकृत रेमिनरमिापकतावहरुिाइ पिुवताजगी तानिरम ३ र्दिे ।

• कोनभड जोजखरमका बखत अप्रत्र्यानसत िटिािाइ न्रू्यिीकरण तथा तत्काि 
उिारका िानग अििाइि सेर्ा सूचारु गररएको । 

• जग्गा षर्र्ादका रमिुाहरुरमा स्थिगत िापजाुँचको कार्यव गरर षर्र्ाद 
सरमाधाि गररएको ।

• िगरस्तररर्य रेमिनरमिाप केन्र स्थापिा ।



btf{M

s|=;= ljjfbsf] lsl;d cf=a= @)&^÷)&& cf=a= @)&&÷)&*

! hUuf ljjfb !% j6f !^ j6f

@ 3/]n' tyf cfly{s lx+;f # j6f ^ j6f

# Zffl//Ls lx+;f ) ! j6f

$ of}g lx+;f @ j6f )

% dfgl;s tyf ;fdflhs lx+;f # j6f % j6f

^ ;DaGw laR5]b ;Ddsf] ca:yf !! j6f !@ j6f

& cGo - s'nf], af6f],;fFw l;dfgf, aftfa/0f, vfg]kfgL,

l;+rfO_

( j6f !^ j6f

* wfld{s If]q ;+/If0f ) @ j6f

( Ho]i7 gful/s ;DaGwL ) $ j6f

!) ;'emfj ÷uf]Ko ;'rgf ) !

hDdf $# j6f ^$ j6f



km5f}{6 M

s|=;= km5f}{6sf] lsl;d cf=a=

@)&^÷)&&

cf=a=

@)&&÷)&*

! ldnfkq ePsf] !* j6f @* j6f

@ k'g/fj]bg ul/Psf] & j6f % j6f

# Goflos ;ldltaf6 6'ËLPsf] tyf cGo dfWoodaf6

;dfwfg ePsf kmf]g dfkm{t jf kq dfkm{t hfgsf/L

k|fKt ePsf

$ j6f )

$ cGo :yfgLo txdf k7fOPsf ! j6f )

^ Dofb tfd]n ul/Psf ) % j6f

hDdf #) j6f #* j6f



िि ुउद्यरम षर्कास कार्यव् रम
• गरीर्ी निर्ारणका िानग िि ुउद्यरम षर्कास कार्यव् रम सिंचाििका िानग खलु्िा 
प्रनतसपधावबाट दईु जिा उद्यरम षर्कास सहजकताव निर्यजुि गररर्यो ।

• ८० जिा िर्याुँ िि ुउद्यरमी र ४० जिा परुािा उद्यरमी िाई स्तरोन्नती गिे 
िक्ष्र्य सषहत ४ र्टा र्डाहरुरमा कार्यव् रम सिंचािि गररर्यो ।

• प्रत्र्यक र्डार्ाट २०/२० जिा िर्या उद्यरमी सजृविा गिे गरी उि कार्यव् रमको 
सिंचािि प्रष्र्या अिसुार पषहिो चरणरमा सारमाजीक पररचाििर्ाट िजक्षत र्गव 
सम्भाव्र्य उद्यरमीका िानग ११० जिा छिौट गररर्यो ।



• दोस्रो चरणको कार्यव् रमरमा उद्यरमजशिता षर्कास तानिरमरमा पषहिो चरणको 
कार्यव् रमर्ाट छिौट भएका ११० जिािाई दोस्रो चरणको उद्यरमजशिता 
षर्कास तानिरम सम्पन्न गरीर्यो जसबाट १०० जिा िर्याुँ सम्भाव्र्य िि ुउद्यरमी 
तर्यार भएका छि ।

• उद्यरमजशिता षर्कास तानिरम सकेकािाई तेस्रो चरणको नसप षर्कास तानिरम 
र्डा ििं. ३ रमा आधारभतु नसिाईकटाई तानिरम सिंचािि भर्यो भिे बाुँकी 
र्डाहरुरमा कोनभड-19 को रमहारमारीिे गदाव तानिरम सिंचािि हिु सकेि ।

• र्यसरी र्डा ििं. ३ रमा आधारभतु नसिाईकटाई नसप षर्कास तानिरम नसकेका 
उद्यरमीिाई उपर्युवि प्रषर्नध हस्तान्त्रण अन्तगवत ११ जिािाई १/१ थाि 
नसिाईकटाई रेमनसि षर्तरण गररर्यो ।



THANK YOU


