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यस लित्र 

≈ बेलकना नगरपाललकाको प्रशासलनक तथा 

साांगठालनक सांरचना 

≈ बेलका नगरपाललकाको सांलिप्त पररचय 

≈ आ.व. २०७६/०७७ मा सञ्चाललत काययक्रमहरु 

≈ बेलका नगरपाललकाबाट जारी गररएका ऐन, 
काययलवलि तथा लनर्दलेशकाहरु 

≈ सफलताका कथाहरु 

≈ बेलका नगरपाललकामा गठन भएका सलमलतहरु 

≈ जनप्रलतलनलिहरुको लववरण  

≈  कमयचारीहरुको लववरण 

 

 

यो प्रकाशन अन्तगगत 
प्रकाशन प्रलत        : २५० प्रलत 

सर्ागलिकार            : प्रकाशकमा सुरलित  

किर लिजाइन        : लर्मला थापा 

आर्रण तस्र्ीर :चाक्लावलदर्द खलेत लसांचाई का 

लालग पम्पसेट उद्घाटन¸प्रम रोजगार काययक्रमका 

श्रलमकहरु¸ बेलकाको प्याराग्लाइलिङ¸र्दोश्रो 

नगरसभामा मयेरको सांवोिन तथा उपमयेर द्वारा 

कृषकलाई फलफुलका लवरुवा लवतरण गर्द ै। 
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विमला थापा 

गोपाल वनरौला 

बुविनाथ विवसिना 
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 उद्योग 

तथा 

व्यवसाय 

प्रवर्द्धन 

इकाई 
पयगटन लर्कास बोिग 

बेलका नगरपाललकाको प्रशासलनक संरचना 

 लेखा सलमलत 

मलिला बालबाललका 

/ जेष्ठ नागररक शाखा 

स्र्ास््य तथा 

सरसफाई शाखा 

आयुरे्लदक 

औषािालय 

प्राथलमक स्र्ास््य 

चौकी 

नगर सिा 

नगर कायगपाललका 

ससं्थागत लर्कास तथा सशुासन सलमलत, सामालजक 

लर्कास सलमलत,आलथगक लर्कास सलमलत, िौलतक 

पूर्ागिार  लर्कास सलमलत, र्न तथा बातार्रण सलमलत, 

लर्त्तीय व्यर्स्थापन सलमलत, न्यालयक सलमलत 

  नगर प्रमुखको सलचर्ालय नगर प्रमुख 

नगर उप प्रमुख 

प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत 

नगर उप प्रमुखको सलचर्ालय 

आलथगक 

प्रशासन शाखा 

पशु पंिी 

लर्कास 

सलमलत 

कृलष लर्कास 

सलमलत 

उद्यम लर्कास 

सलमलत 

पयगटन 

लर्कास बोिग 

 

सामालजक लर्कास 
सलमलत 

िौलतक परू्ागिार 

लर्कास सलमलत 

संस्थागत लर्कास 

तथा सुशासन सलमलत 

आलथगक लर्कास 

सलमलत 

र्न तथा 

र्ातार्रण 

सलमलत 

लर्त्तीय व्यर्स्थापन 

सलमलत 

लशिा शाखा 

रोजगार सेर्ा केन्र 

प्रशासन शाखा 

र्िा कायागलय 

लजलन्स शाखा 

सचूना तथा 

प्रलर्लि शाखा 

 
नागररक 

सिायता शाखा 
नगर सरुिा 

शाखा 

प्रालर्लिक तथा 

योजना अनुगमन 
सलमलत 

घर नक्सा 

उपशाखा 

नापी 

उपशाखा 

राजस्र् 

उपशाखा  

 दताग चलानी 

शाखा 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
लैङलगक लिंसा न्युलनकरण तथा रोकथाम लर्कास सलमलत  

कल्याणकारी 

स्र्यंमसेर्क सलमलत 

बेलका नगरपाललकाको सांगठालनक संरचना 

नगर सिा 

नगर प्रमुख 

नगर उप प्रमुख 

नगर कायगपाललका 

लर्पद व्यर्स्थापन 

सलमलत 

लर्पद जोलखम न्यूलनकरण 

तथा जलर्ायु पररर्तगन 

अनुकुलन लसकाइ केन्र 

अलत लर्पन्न उचपार 

लसफाररस सलमलत 

आलथगक लर्कास 

सलमलत 

सामालजक लर्कास 

सलमलत 

र्न तथा र्ातार्रण 

सलमलत 

ललितर्गगलर्कास- 

कला सालित्य सस्कृलत 

पोषण / खाद्य सुरिा 

अपाङ्ग समन्र्य  

नगर लशिा सलमलत 

नगरस्तरीय बाल सरंिण 

सलमलत 

M WASH CC  

युर्ा तथा खेलकुद 

लप. एस. यु .  

  संपकग  व्यलििरु 

को लर्र्रण  

 सचुना अलिकारी 

लर्न्दा तामाङ 

सचुना प्रवववि 

अविकृत 

९८४२४१२०४६ 

गनुासो सदुन ेअलिकारी 

 रजीया चौिरी 

प्रशासकीय अविकृत 

९८५१११७२६२ 

लै.स.सा.स. सम्वलदि 

 एक र्.लनरौला 

िा.विकाि  

अविकृि 

९८४२८४७२५२ 

 लेखा सलमलत  

खररद सलमलत  

पेलकक तथा बेरुजु फस्यौट  

उद्यम लर्कास सलमलत 

राजस्र् परामशग सलमलत 

र् र्  
बजार अनुगमन सलमलत 

उपिोिा िक सलमलत 

स्थानीय लनदेशक सलमलत  

पयगटन लर्कास सलमलत 

कृलष सलमलत 



 
 

प्रकाशकीय 

 

यस बेलका नगरपावलकाको वावषधक प्रगवत तथा संचावलत कायधक्रम तथा आयोजनाहरु सवधसािरण एवंम 

सरोकारवालाहरु समक्ष प्रस्तुत गने र आगामी वषधको कायधक्रम तथा आयोजनाहरु संचालन गनध  रचनात्मक पषृ्ठपोषण 

प्राप्त गने उदे्दश्यले आवथधक वषध २०७६।०७७ को वावषधक प्रगवत प्रवतवेदन पवुस्तक प्रकाशन गररएको हो । यस खाले 

पवुस्तका प्रकाशनको माध्यमबाट वावषधक कायधक्रमको सावधजावनक गने नगरपावलकाको यो दोस्रो प्रयास हो । यसका 

माध्यमबाट आम नागररक र सरोकारवालाहरु समक्ष सूचना सम्प्पे्रषण गनुध  र उपयुक्त पषृ्ठपोषण प्राप्त गरी आगामी आ.व.मा 

अझ सजृनशील भइ नगरपावलकाको काम कावाधहीलाई अगाडी बढाउन ुप्रकाशनको एक मात्र उदे्दश्य हो ।  

पवुस्तकामा नगरपावलकाबाट आयोवजत वावषधक कायधक्रमहरुको संवक्षप्त प्रवतवेदन, वडा कायाधलयहरुबाट संचावलत 

योजना तथा कायधक्रम, ववषयगत शाखाहरुले सम्प्पन्न गरकेा योजना तथा कायधक्रम र वववभन्न ववकास साझेदार 

संस्थाहरुद्वारा संम्प्पन्न गररएका कृयाकलाप तथा आयोजनाहरुको संवक्षप्त प्रवतवेदन समावेश गररएको छ । साथै यस 

आ.व. मा सम्प्पन्न गरकेा कृयाकलपहरुबाट भएको उपलब्िी, महत्वपूणध वसकाईहरु, कायधक्रम कायाधन्वयनको क्रममा 

आएका समस्या र समािानका प्रयास, सफलतथाका कथाहरु र नगरपावलकामा गठन भएका सवमवतहरुको वववरण, 

जनप्रवतवनवि र कामधचारीहरुको वववरण र बेलका नगरपावलकाबाट पाररत गरकेा ऐन, वनयम, वनदेवशका र 

कायधववविहरुको वववरण यस पवुस्तकामा समावेश गररएको छ । यस अवविमा यस नगरपावलकाबाट समदुाय पररचालन, 

आयआजधन कायधक्रम संचालन लगायत भौवतक पवुाधिार ववकासका थुपै्र आयोजनाहरु सम्प्पन्न गरकेो छ । उत्पादनको 

पवहलो वषध, कोरोना ववरुर्द्को संघषध भन्ने मूल नारा वलइ कृवषमा अविकतम लगानी गरर यहााँका नागररकको 

जीवनस्तरमा सिुार ल्याउनुका साथै लक्षीत वगधहरुको क्षमता ववकास, नेततृ्व ववकास सशवक्तकरणमा सहयोग पयुाधउदै 

अवत ववपन्न वगधलाई वजववकोपाजधनमा समेत सहयोग गरकेो छ ।  यो पवुस्तका प्रकाशन नगरपावलकाको दोस्रो प्रकाशन 

भएकोले गत वषधभन्दा केही  वववरणहरु थप गररएका छन भने केही आवाश्यक वववरणहरु अझै पवन प्राप्त गनध  कवठनाइ 

भएका कारण नगरपावलकाले यसै आ.व. मा सम्प्पन्न गरकेा कवत कृयाकलापहरु  यस पवुस्तकामा समावेश गनध  छुटेका 

भएता पवन जवत सूचनाहरु पाइएको छ त्यसको व्यववस्थत रकेडध  राख्नका लावग यसले पक्कै  सहयोग गनेछ भन्ने 

ववश्वास वलएका छौं ।  

अन्तमा आगामी वषधमा यसको सान्दवभधकता हेरी यस प्रकाशनको क्रमलाई वनरन्नतरता वदइने छ । पवुस्तकामा समावेश 

भएका ववषयवस्त ु तथा नगरपावलकाबाट आगामी वदनका कायधक्रम संचालनमा सिुार गनुधपने कुराहरु सवै पाठक 

वगधहरुवाट रचनात्मक पषु्ठपोषण,सल्लाह सझुावको अपेक्षा राखेका छौ । 

 

प्रकाशक 
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नगर प्रमुखको कलमर्ाट 

वमवत २०७४ साल आवश्वन ४ गते बेलका नगरपावलकाको प्रथम ऐवतहावसक नगरसभाले 

"आवथधक संववृर्द्¸सामावजक न्याय र भौवतक पवुाधिार¸सुशासन र सामावजक पररचालन दीगो 

ववकासको आिार" भन्ने मलु दूर दृष्टी तय गरकेो वथयो पवुनत उदेश्य परुा गनध  दृढ संकवल्पत 

बेलका नगर सरकारले पवुाधिारको आिार सडक वषध मनाउदै प्रत्येक वडाहरुमा एउटा ररङ 

रोड वनमाधण गरर पवुाधिारको जग वनमाधण  गरकेो वथयो । पवहलो वषधमा नगरले आफ्नो आत्मगत 

क्षमताको अवभववृर्द् गदै संरचना र नीवतगत व्यवस्थापन सफलता पवुधक सम्प्पन्न गरेको वथयो । संववृर्द्लाई पररलवक्षत 

गदै गररएको समावेशी ववकास प्रयासले नगरको महुार फेररन थालेको आभास भएको वथयो । नगरको कायाधलय 

भवनहरु¸तालीम भवन¸वस पाकध  वनमाधण¸बेलका क्याम्प्पसको पनुथाधपाना¸ररङ रोडहरु वनमाधण¸शैवक्षक गुणस्तर 

अवभववृर्द्¸सपध दसं उपचार केन्र स्थापना¸जहााँ अवर त्यहााँ नगर¸युवा तथा खेलकुद ववकास¸अवत ववपन्न जनजाती 

उत्थान तथा ववकास कायधक्रम¸सचुना संचारको ववकास¸ववद्यतु ववस्तार आदी पवहलो वषधका कायधक्रमका सौन्दयधहरु 

वथए । 

दोश्रो वषध हामीले उत्पादनको आिार वषध २०७५ घोषणा गयौ । "उत्पादनमा हाम्रो साथ ! बवस्दन म खाली हात !!" भन्ने 

मूल ध्येयका साथ उत्साहपणुध रुपमा सम्प्पन्न दोश्रो वषधको प्रगवत प्रवतवेदन तपाई संग छ । समवृर्द्को लावग कृवष र 

पशपुालन ववकास¸ पयधटन ववकास¸उद्यम ववकास¸पवुाधिार ववकास समावेसी ववकास गरर पााँच आिारहरु तयार गररएको 

वथयो । सन्तवुलत ववकासको अविारणा अनरुुप गररवी वनवारणका लावग कृवष¸सामावजक सचेतनाका लावग वशक्षा¸ 

गणुस्तरीय स्वास््य सेवा¸यवुा पररचालन र खेलकुद के्षत्रको ववकास¸अनौपचाररक भ ु स्वावमत्व अन्त्य गदै जमीनको 

नापी गने थालनी¸चाक्लाववन्द खेती¸उद्यम ववकास¸खानेपानी र सरसफाइमा अग्रता¸ववपदको कुशल व्यवस्थापन जस्ता 

महत्वपणुध सोपानहरु सवहत हाम्रो कायधकालको दोश्रो वषध व्यवतत भए । यो वषधमा नगरले मेशीन औजारको जोहो गयो¸ 

गाडी हरुको व्यवस्थापन गररे ववकास प्रकृयालाई गवतवशल वनायो¸नीवज के्षत्रको आगमन¸तीन दजधन ववकास 

साझेदारहरुको हातेमालो यस वषधको थप आकषधणहरु हुन् । यो दोश्रो वषध यथाथधमा हाम्रा स्वप्नाहरु अनवुाद हुन आरभ्म 

भएको वषधको रुपमा वलइएकोछ । यस वषधका कामका रुप र स्वरुप हाम्रा गवतववविले प्राप्त नवतजा र जनताका जीवनमा 

आएका ववम्प्वहरुलाई यो प्रवतवेदनमा उतारेर सवैका साम ुल्याएका छौ । वेलका वासीका एकता वर्द् प्रयासले आएको 

कासनलाई यस प्रवतवेदन माफध त उजागर गररएकोछ ।  
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 प.सं:-                          प्रदेश नेपाल १ नं नेपाल      

 च.नां.:-           लमलतिः      
 
 

 
 

नगरपावलकाको न्यावयक सवमवतले सम्प्पादन गरेका न्यायका अवभलेख¸राजवनवतक सहकायध¸ससुासनका सनुौला 

उदाहरण¸ववकास साझेदारहरुको संकल्प सवहतको अथक प्रयत्न¸प्रदेश नं १ को सरकार र संघीय सरकारको न्यानो 

सहयोग हाम्रा लावग पे्ररणाको श्रोत भएकाछन ।  

समरृ्द् वेलका वनमाधणका खावतर अहोरात्र काम गने ५० जना जनप्रवतवनवि ज्यूहरु¸हाम्रा कमधचारी वमत्रहरु¸नगर 

सल्लाहकार हरु¸ववषय ववज्ञहरु¸वववभन्न सवमवत उपसवमवतहरु¸सरुक्षा कमी¸नागररक समाज¸स्वयमसेवकहरु¸संघ 

संस्थाहरु¸रावरिय तथा अन्तरावरिय ववकास साझेदारहरु सवैलाई हावदधक िन्यवाद । 

प्रवतवेदन तयार गनध  लाग्ने पौरखी कमधचारीहरु परुकर भट्टराई¸ गोपाल वनरौला¸ वबमला थापा¸ बवुर्द्नाथ वतवम्प्सना, 

चेतनाथ दाहाल, अवम्प्वका वनरौला र ननुीराम राई लाई हावदधक सािवुाद ।  

हामी तपाइको सुझाव प्रवतकृया स्वच्छ आलोचना सुन्न आतरु छौ । 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दुगाग कुमार थापा  

नगर प्रमुख 
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नगर उपप्रमखुको िफफ बाट 

 

बेलका नगरपावलकाले वबकासको गवतमा गरकेो उल्लेख्य प्रगवत प्रवत ऐक्यबर्द्ता जनाउदै 

वबगत को अवस्था भन्दा आ.व.२०७५/२०७६ मा जनप्रवतवनविहरु तथा कमधचारीहरुको 

लगनशीलता तथा जवाफदेवहता बढेको महशसु भएको छ l हरेक के्षत्रको सहभावगतामूलक 

समपुवस्थवतमा संचालन भएका योजना/कायधक्रमहरुको कायाधन्वयनमा स्थानीय सरकार 

संचालन ऐनले तोकेको पररवि वभत्र रहेर अविकतम पररस्कृत नमनुा तररका अवलम्प्बनमा 

बेलका नगरपावलका अग्रपवंक्तमा रहेको प्रदेश सरकार , संवघय सरकार तथा सरोकारवाला वनकाय एबम साझेदार संघ 

संस्था बाट भएको ववशे्लषणले साच्चै नै नयााँ उजाध  थप्ने काम भएको छ l यस बेलका नगरपावलकाको बावषधक योजना 

तजुधमाका चरणहरुमा भएको समाबेशी सहभावगता कायाधन्वयन प्रवतको लगाव,तथा कायधहरुको उत्कृष्ट अनगुमन र 

मलु्यांकन एबम समय समयमा हुने सवमक्षा र सावधजवनक सुनवुाई जस्ता कायधहरुको कारणले  सशुासन कायम गनध  सहज 

भएको छ l न्याय के्षत्रमा न्यावयक सवमवतको तदारुकता र रतु समािानको अभ्यास , लैंवगक वहाँसा वबरुर्द्को प्रभावकारी 

कदम साथै सरुवक्षत माततृ्व र स्वास््य के्षत्र प्रवतको सम्प्बेदनवशलता एवंम ववपद् न्यवुनकरणका लावग हुने गरेको वछटो 

छररतो अभ्यासका कारणले नगरपावलका जोवखम न्युवनकरणमा उल्लेख्य सफलता हात पानध सफल भएको छ l  

अन्त्यमा यो बावषधक प्रगवत प्रवतवेदन पवुस्तका नगरपावलकाको पवहलो प्रयास हो । यसले सम्प्पूणध पाठक वगध  तथा 

सरोकारवालाहरुलाई नगरपावलकाले संचालन गरेका गवतवविहरु बारमेा जानकारी राख्न र आवाश्यक पषृ्ठपोषण वदनका 

लावग सहयोग गनेछ साथै नगरपावलकाको कायध समीक्षाको वनवम्प्त महत्वपणुध दस्ताबेज बन्न सफलहुने कुरामा वबश्वस्त छु 

l यस पवुस्तका तयार गनध लावगपनुध हुने सम्प्पूणध कमधचारीहरुलाई हावदधक आभार प्रकट गनध चाहन्छु l 

 

 

 

 

राजकुमारी चौिरी  

नगर उप प्रमुख 
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वावषधक प्रगती प्रवतवेदन                                                                                                  आ.व. ०७५।०७६ 

1 

 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

बेलका नगरपाललका रामपुर, उदयपुर 

 
 

१. नगरपाललकाको पररचय 

१.१ ऐलतिालसक पृष्ठिूलम र नामाकरण  
बेलका नगरपावलका उदयपरु वजल्लाको पवुी भागमा अववस्थत नगरपावलका हो । यस नगरपावलकाको उत्तर वतर 

सनुकोशी पवुध वतर सप्तकोशी, दवक्षण वतर वत्रयगुा नवदले बेवष्ठत रहेको छ । महाभारतको कााँखमा अववस्थत यो 

नगरपावलकाको पविम वतर देउराली डाडााँले 

घेरकेो छ । प्रचरु मात्रामा प्राकृवतक श्रोत 

सािनबाट सम्प्पन्न तराई, पहाड, वहमालको 

स्वरुपमा रहेको बेलका नगरपावलका जैववक 

वववविताको िनी रहेको छ । ववववि जाती, 

जनजातीका भाषा, कला, संस्कृवतबाट शसुोवभत 

बेलका नगरपावलका उत्तरको वहमाली 

श्रङ्ृखलाको दृश्याबलोकन देवख वलएर समथर 

मैदानको हररयाली दृश्यपान गदै रमाईरहेको छ । 

नेपालको संघीय शासन प्रणाली अन्तधगत राज्य 

पनुरसंरचनामा स्थानीय तहको नयााँ वसमांकन 

गदाध यो गाउाँपावलका साववकका ४ वटा गाउाँ 

ववकास सवमवतहरु -रामपरु ठोवक्सला, तपेश्वरी, 

मैनामैनी र कटुञ्जेववला) रुपान्तरण भई २०७३ 

सालमा बनेको हो । बेलका भनेको यस नगर 

के्षत्रको दवक्षणी भागमा फैवलएको जंगल हो । 

प्रावचन कालमा यस ठाउाँमा बेलका राजा बेलका 

रानीले राज्य गदधथे । यहााँ नागाहरुको प्रावचन 

सभ्यता स्थावपत भएको वथयो । बेलका जंगलमा हाल सम्प्म पवन पानी परकेो बेला बावहरी माटोहरु बगरे घाममा 

टवल्कएको अवस्थामा सनु भेवटने गरकेो छ र िेरै मावनसहरुले भेटेका पवन छन । यो सून पाइने ठाउाँलाई सनुखानी 

भवनन्छ । प्रावचन कालमा पतन भएको नागाहरुको सभ्यताका पररचयहरु वदने जंगलमा पोखरी, बगैंचाहरु र दरबारका 

भग्नावेशर ्इंटाका टुक्रा, माटोका भाडाहरुको अवशेषहरु प्रशस्तै पाईन्छ । यस के्षत्रमा प्रावचन वससाका टल्कने बस्तुहरु 

मोवतमालाहरु, वस.माला, वज.मालाहरु, फूटवल आकारका बस्तहुरु अझै पवन पाईन्छ । प्रावचन कालमा बेलका राजा 

बेलका रानीको अनगु्रहमा यस के्षत्रका मावनसहरु रवक्षत भएको कुरा वकंबदन्तीको रुपमा सवुनन्छ । कुनै मावनसहरु 

जंगलमा हराएमा राती ठूलो चवम्प्कलो शहर उत्पन्न हुने, त्यवह खाना बासको ब्यवस्था हुने र ववहान उठ्दा खेरी पत्करमा 

सवुतरहेको हुने अचम्प्म हुन््यो भवनन्छ । यस जंगलमा लोप भएको वनलगाई समेत पाईन््यो । मावनसहरुले आफूलाई 
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ऋण चावहएमा, भाकल गररे ऋण समेत प्राप्त हुने भन्नेकुरा वकंबदन्तीमा सवुनन्छ । हाल सम्प्म पवन मावनसहरु बेलका 

राजारानीको पजुा आजा गने गदधछन् । त्यसैले नै यवह बेलका राजा बेलका रानीको वकम्प्बदन्तीबाट यस नगरपावलकाको 

नाम बेलका नगरपावलका नामाकरण गररएको हो ।  

१.२ िौगोललक स्र्रुप तथा लसमाना 

नेपालको सातवटा प्रदेश मध्ये सबैभन्दा पूवधमा रहेको १ नं प्रदेशको १४ वजल्लाहरु मध्ये उदयपरु वजल्ला भौगोवलक 

वबवबिता भएको साथै ववकासको गवतमा अवघ बढ्न थालेको र प्रशस्त सम्प्भावना बोकेको वजल्ला हो । राजनैवतक रुपले 

४ वटा गाउाँपावलका र ४ वटा नगरपावलका सवहत जम्प्मा ८ वटा स्थानीय तहमा ववभावजत उदयपरु वजल्ला पहाडको 

फेदबाट महाभारत पवधत शृंखला सम्प्म फैवलएको पवुधमा सनुसरी वजल्लाको बराहके्षत्र नगरपावलका र िनकुटा वजल्लाको 

सााँगरुीगढी गाउाँपावलका, उत्तरमा भोजपरु वजल्लाको हतवुागढी र आम्प्चोक गाउाँपावलका, पविममा उदयपरुकै 

चौदण्डीगढी नगरपावलका र सप्तरी वजल्लाको सप्तकोसी नगरपावलका त्यसैगरी दवक्षणमा सप्तरी वजल्लाको कञ्चनरुप 

यस नगरपावलकाको वसमाना वनिाधरण गरेको छ । समनु्र सतहदेवख १३६.२ वमटर सम्प्मको उचाइमा रहेको यो 

नगरपावलकाको के्षत्रफल ३४४ वगध वकलो वमटर रहेको छ । यसको उत्तरी अक्षाशं २६०४२'०९"  देवख ८६०५५'२९" 

सम्प्म र पवी देशान्तर ८७०१०'०६" सम्प्म फैवलएको छ ।  

१.३ राजनैलतक तथा प्रशासलनक अर्लस्थलत 

यस नगरपावलकाको केन्र रामपरु बजारमा रहेको छ । साववकको तपेश्वरी गाववसको वडा नं. ४, ५, ६, ७, ८ र ९ 

वमलाएर वडा नं. १, तपेश्वरी गाववसकै वडा नं. १, २ र ३ वमलाएर वडा नं. २, ठोवक्सला गाववसको वडा नं. ३, ४, ५ र 

६ वमलाएर वडा नं. ३, ठोवक्सला गाववसकै ७ नम्प्मरबाट वडा नं. ४, ठोवक्सला गाववसको वडा नं. ८ र ९, बबला 

गाववसको वडा नं. १ र २ वमलाएर वडा नं. ५, कटुञ्जेववला गाववसको वडा नं. ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ वमलाएर वडा 

नं. ६, मैनामैनी गाववसको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७ र ८ वमलाएर वडा नं. ७, मैनामैनी गाववसको वडा नं. ९ र 

ठोवक्सला गाववसको वडा नं. १ वमलाएर वडा नं. ८ र ठोवक्सला गाववसको वडा नं. २ लाई वडा नं. ९ कायम भई यस 

नगरपावलकाको जम्प्मा वडा संख्या ९ वटा रहेको छ । हाल यस नगरपावलकाको उत्तरी के्षत्रमा ४ वटा वडाहरु ५,६,७ र 

८ पहाडी वभरालो के्षत्रहरु रहेका छन । यी वडाहरुमा चरुे के्षत्र देवख महाभारतको पवधतमालासम्प्म फैवलएर रहेका छन भने 

दवक्षणी के्षत्रमा वडा नं १,२,३,४ र ९ समथर मैदानी भू-भागमा अववस्थत रहेको छ । 

१.४  प्राकृलतक सम्पदा 

यस नगरपावलकाको कूल के्षत्र मध्ये १३७.८६ व.वक.मी.भू-भाग बनजंगल तथा खलुा चरण के्षत्रले ढाकेको छ । दवक्षणमा 

कोशी तथा वत्रयगुा नवद उकासको समथर मैदानी भाग देवख उत्तरमा चरु ेके्षत्र हुाँद ैमहाभारत पवधत सम्प्म फैवलएको यस 

के्षत्रमा प्रचरु मात्रामा बनजंगल रहेको छ । यसरी चरु,े महाभारत पहाड र तराई के्षत्रमा पाईने नवदजन्य ढंुगा, वगटी, वालवुा, 

ग्राभेल, रोडा, बनजन्य काठ, दाउरा, जवडबटुीहरु प्राकृवतक रुपमा उपलब्ि छ । पूवध तथा उत्तरी वसमानामा रहेको 

सप्तकोशी तथा सनुकोशी नवद प्राकृवतक श्रोतको रुपमा महत्वपूणध रहेको छ । यस नगरपावलकामा नवदजन्य, बनजन्य, 

कृवषजन्य उद्योग िन्दा सञ्चालनको प्रचूर सम्प्भावना रहेको छ । पहाडी भू-भागबाट बगेर आएको मवललो माटो यस 

के्षत्रको समथर भू-भागमा वमवसन गई उबधराशवक्त बवृर्द् भईरहेकाले महत्वपूणध प्राकृवतक स्रोतको रुपमा रहेको छ । 
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१.५ सांस्कृलतक सम्पदा 

यो नगरपावलका समथर भू-भाग देवख पहाडी भू-भाग सम्प्म फैवलएको हुाँदा तराई तथा पहाडी भू-भागमा रहेका सांकृवतक 

पक्षहरुको वाहुल्यता रहेको छ । पहाडी के्षत्रमा हुने साकेला, चण्डी नाच, रोदी, मारुनी, भजन, वकतधन देवख वलएर तराई 

के्षत्रमा हुने वजतीया, माघी, समाचखेवा, होली, वसरुवा लगायतका सांस्कृवतक सम्प्पदाहरु रहेका छन् । 

१.६ लर्कासका सम्िार्नािरु 

यस नगरपावलकामा रहेको भौगोवलक वववविताको कारणले ववकासको सम्प्भावनालाई बढाएको छ । यस नगरपावलकाको 

मध्ये ववन्द ु भएर पूवध  पविम वनमाधण भएको मदन भण्डारी लोकमागधले यसको आवथधक ववकासको सम्प्भावनालाई 

फरावकलो बनाएको छ । यस के्षत्रमा रहेका वववभन्न पयधटकीय ववन्दूहरु पवुी के्षत्रमा रहेको सप्तकोशी नवद र बराहके्षत्र, 

मैनामैनी के्षत्रमा भएका वववभन्न ऐवतहावसक र भौगोवलक सम्प्पदाहरु, कोशी टप्प ु लगायत अन्य के्षत्रका पयधटकीय 

सम्प्पदाको कारणले यस के्षत्रको आवथधक ववकासको सम्प्भावनालाई बहृत बनाएको । 

१.७ पयगटकीय स्थलिरु  

वेलका नगरपावलका के्षत्रवभत्र ऐवतहावसक, िावमधक, सांस्कृवतक, भौगोवलक रुपमा महत्वपूणध पयधटकीय स्थलहरु रहेका 

छन । नगरपावलकाको पवुी भेग तफध  वसमानाको रुपमा रहेको सप्तकोशी नवद, बराहके्षत्र, मैनामैनी, कोशी टप्प ुबन्यजन्तु 

आरक्षको के्षत्र, वववभन्न मठ मवन्दरहरुको उपलब्िताले यस नगरपावलकाको पयधटकीय सम्प्भावनालाई प्रचरु बनाएको छ । 

यस नगरपावलका के्षत्रमा भएका पयधटकीय स्थलहरुको प्रचार प्रसार र उक्त स्थलहरुमा पयधटन पवुाधिारको ववकास गनध 

सकेमा दैवनक रुपमा सयौंको संख्यामा पयधटक वभत्रन सक्ने देवखन्छ । यहााँका सबै वडाहरुमा  पयधटकीय स्थल भएता 

पवन सबैभन्दा बढी वडा नं. ७ र ८ रहेको देवखन्छ । यस नगरपावलकामा रहेका महत्वपूणध पयधटकीय स्थलहरुको वववरण 

तल प्रस्तुत गररएको छुः 

वि.न.ं पर्फटकीर् स्थलको नाम ठेगाना विशेषिा/महत्ि कैवफर्ि 

१ भवरी देवी मवन्दर बेनपा-१ भालमन्ती िावमधक  

२ बेलका बावटका वचलडे्रन पाकध  बेलपा-१ आम्प्वासी मनोरञ्जन  

३ 
कोवशटप्प ुबन्यजन्तु आरक्ष बेनपा- १,२,३ 

दवुधल बन्यजन्तु तथा 

चराचुरुङ्गी अवलोकन 

 

४ सूनखानी बेलका राजा रानी बेनपा- ३ परुातावत्वक महत्व  

५ भवुतया दह बेनपा- ५ जलवक्रडा तथा अवलोकन  

६ बेलका देउराली मवन्दर बेनपा- ५ िावमधक  

७ टंकेला गफुा बेनपा- ६ परुातात्वीक  

८ सीता रानी भीर बेनपा- ६ दशु्यावलोकन  

९ रानी छागााँ झरना बेनपा- ६ अवलोकन  

१० वप्रवत चौतारी बेनपा- ६ मनोरञ्जन  

११ जाल्पादेवी मावन्दर बेनपा- ७ िावमधक  
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वि.न.ं पर्फटकीर् स्थलको नाम ठेगाना विशेषिा/महत्ि कैवफर्ि 

१२ बाखाबवुा चवन्डथान बेनपा- ७ सांस्कृवतक  

१३ दोजे गमु्प्बा बेनपा- ७ सांस्कृवतक  

१४ मैनाराजा, मैनारानी मवन्दर बेनपा- ७ ऐवतहावसक  

१५ माङतेन बेनपा- ७ िावमधक  

१६ कोलङु झरना बेनपा- ७ अवलोकन  

१७ वपत्लाङ झरना (गफुा) बेनपा- ७ परुातात्वीक  

१८ सनुाकोम्प्बी बेनपा- ७ अवलोकन  

१९ पावाला बान्दाने बेनपा- ७ अवलोकन  

२० वाँशकुोट डाडााँ बेनपा- ७ दृरयाबलोकन  

२१ कोलोहोङ चवण्डथान बेनपा- ७ सांस्कृवतक  

२२ रानी कुवा  बेनपा- ७ ऐवतहावसक  

२३ मांकाली थान मवन्दर बेनपा- ८ िावमधक  

२४ कोठू पूल बेनपा- ७, ८ दृरयावलोकन  

२५ 

सप्तकोशी नवद वकनार बेनपा- ७, ८ 

जेडबोड, रावफ्टङ्ग, बनभोज 

स्थल, प्याराग्लाईवडङ अवतरण 

स्थल 

 

२६ सगुांचरी आहाले भीर वडा नं. ८ गीद्द संरक्षण के्षत्र  

२७ बोक्ताङ वडा नं. ८ प्याराग्लाईवडङ  

२८ कोसोपा झरना वडा नं. ८ अवलोकन  

२९ साकेन्वा थान  वडा नं. ८ सांस्कृवतक  

३० वचवडयाखाना वडा नं. ९ पानीट्याङ्की मनोरञ्जन  

२.  उदे्दकय 

 नगरपावलकाले आ.व. २०७६/०७७ मा सम्प्पन्न गरकेा आयोजना तथा कायधक्रमहरुको अवभलेखीकरण गनध  

 सूचना व्यवस्थापन गनध 

 पवछल्लो समयमा गरकेा योजना तथा कायधक्रम सम्प्पन्न गदाध  भएका कवम कमजोरीहरुलाई सच्याएर आगामी 

वदनमा गररने योजना तथा कायधक्रमको योजना वनमाधण गनध  
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३.  जनसंख्या लर्तरणको अर्स्था 

३.१ र्ािग अनुसार घरिुरी तथा जनसंख्याको लर्र्रण 

बेलका नगरपावलकामा कूल ९ वटा वडाहरु रहेका छन जहााँ हाल १०२२९ घर रहेका छन भने १०३७३ पररवार 

संख्या बसोबास गदधछन । त्यसैगरी जनसंख्या ५४,१२२ रहेको छ । जसमध्ये मवहला जनसंख्या २६,४४, परुुष 

जनसंख्या २७,६७६ र अन्य ३ जना रहेको छ । यसरी हेदाध  मवहला भन्दा परुुषको जनसंख्या  ४.६६ प्रवतशतले बढी छ  

अथाधत मवहला परुुष अनुपात १०५ (१०५ परुुष वरावर १०० जना मवहला)  रहेको छ । त्याङ्कले देखाए अनसुार 

सबैभन्दा बवढ जनसंख्या वडा नं. ५ मा र सबैभन्दा कम जनसंख्या वडा नं. ७ मा रहेको छ । पररवारको औषत आकार 

प्रवत घरिरुी ५ रहेको छ । पररवारको आकारमा सबैभन्दा िेरै वडा नं ७ मा  ६.८ छ भने सबैभन्दा कम वडा नं ९ मा 

४.४ रहेको छ । मावथ उल्लेवखत घर पररवार संख्या र जनसंख्या सम्प्बन्िी वडागत रुपमा जनसंख्या ववतरणलाई तल 

प्रस्तुत गररएको छुः  

िडा न.ं 

घरिुरी जनिखं्र्ा िडागि 

जनिखं्र्ा 

वििरण % 

मा 

पररिारको 

औषि 

आकार 

मवहला 

पुरुष 

अनुपाि 
घर िखं्र्ा 

पररिार 

िखं्र्ा 
मवहला पुरुष अन्र् जसमा 

१ ११८८ १२१३ ३१२४ ३०९७ ० ६२२१ ११.५ ५.१ ९९ 

२ १४२९ १४४१ ३६७३ ३८९३ ० ७५६६ १४. ५.३ १०६ 

३ १४२९ १४३० ३६१८ ३८९४ ० ७५१२ १३.९ ५.३ १०८ 

४ १००४ १०२३ २५८४ २६७५ १ ५२६० ९.७ ५.१ १०४ 

५ १५७१ १५८३ ४०८७ ४३११ १ ८३९९ १५.५ ५.३ १०५ 

६ ९५१ ९६२ २५११ २६३४ १ ५१४६ ९.५ ५.३ १०५ 

७ ४९९ ४९९ १६७५ १७०५ ० ३३८० ६.२ ६.८ १०२ 

८ १०४१ १०४६ २६५५ २८०० ० ५४५५ १०.१ ५.२ १०५ 

९ १११७ ११७६ २५१६ २६६७ ० ५१८३ ९.६ ४.४ १०६ 

जसमा १०२२९ १०३७३ २६४४३ २७६७६ ३ ५४१२२ १०० ५ १०५ 

श्रोतुः नगरपावलका स्तरीय घरिरुी सवेक्षण २०७५ 

 ३.२ उमेर तथा ललङ्गका आिारमा जनसंख्याको लर्र्रण 

बेलका नगरपावलकाका ह्य मुख्य वहसावले वभन्न वभन्न उमेर समूह रहेको जनसंख्या गणना गररएको छ । जस अनसुार 

उमेरका आिारमा सबैभन्दा बवढ जनसंख्या २५ देवख ४५ वषधसम्प्मका रहेका छन् भने ७० वषधभन्दा मावथका जनसंख्या 

सबैभन्दा कम देवखएको छ । यस नगरपावलकामा तेश्रो वलंगीको संख्या ३ रहेको छ । उमेर तथा वलङ्गीय आिारमा 

जनसंख्याको वववरणलाई तल प्रस्ततु गररएको छुः 
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उमेर िमहू मवहला पुरुष अन्र् जसमा 

५ वषधभन्दा मवुन २३७३ २५८८ १ ४९६२ 

६-९ वषधसम्प्म १९२६ २०५२ ० ३९७८ 

१०-१४ वषधसम्प्म २७७७ २८७७ ० ५६५४ 

१५-१८ वषधसम्प्म २३८१ २४६८ ० ४८४९ 

१९-२४ वषधसम्प्म ३४४० ३४५१ ० ६८९१ 

२५-४५ वषधसम्प्म ८२६७ ८९८८ २ १७२५७ 

४६-५९ वषधसम्प्म २६५२ २७५९ ० ५४११ 

६०-७९ वषधसम्प्म १३७८ १३०३ ० २६८१ 

७० वषधभन्दा मावथ १११३ १०४६ ० २१५९ 

उमेर उल्लेख नभएको १३६ १४४ ० २८० 

जसमा २६४४३ २७६७६ ३ ५४१२२ 

           श्रोतुः नगरपावलका स्तरीय घरिरुी सवेक्षण २०७५ 

 ३.३ मातृिाषा र िमगको आिारमा जनसंख्याको लर्र्रण 

यस नगरपावलकामा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने भाषा नेपाली र दोश्रो भाषामा वान्तवा भाषा रहेको देवखएको छ । त्यसैगरी 

थारु भाषा पवन उल्लेखनीय रुपमा प्रयोग हुने देवखएको छ । त्यसैगरी यस नगरपावलकामा वववभन्न िमधमा आस्था 

राख्नेहरुको जनसंख्या रहेको छ । सबैभन्दा बढीजनसंख्यावहन्द ु िमाधलम्प्बीहरुको रहेको छ । त्यसैगरी बौर्द् तथा 

वक्रवियन िमध मान्नेहरुको प्रवतशत पवन उल्लेखनीय संख्यामा रहेको छ । मातभृाषा तथा िमधका आिारमा  यस 

नगरपावलकामा प्रयोग हुने भाषाहरु र िमधको वववरण वनम्प्न बमोवजम रहेको छुः 

क्र.ि.ं 
मािृभाषाका आिारमा जनिखं्र्ा वििरण िमफका आिारमा जनिखं्र्ा वििरण 

मािृभाषा िखं्र्ा प्रविशि िमफ िखं्र्ा प्रविशि 

१ नेपाली ३९७६८ ७४ वहन्द ु ४४०१९ ८१ 

२ वान्तवा ४९९० ९ वकरात ५६४१ १० 

३ थारु ४२३८ ८ वक्रवस्चयन २२१८ ४ 

४ मैवथली ९७५ २ बौर्द् २१६१ ४ 

५ तामाङ्ग ७२८ १ इस्लाम २५ ० 

६ मगर ६४८ १ अन्य ५८ ० 

७ चावम्प्लङ २९५ १  जसमा ५४१२२ १०० 

८ नेवारी ११९ ० 

 ९ अन्य २३६१ ४ 
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क्र.ि.ं 
मािृभाषाका आिारमा जनिखं्र्ा वििरण िमफका आिारमा जनिखं्र्ा वििरण 

मािृभाषा िखं्र्ा प्रविशि िमफ िखं्र्ा प्रविशि 

जसमा ५४१२२ १०० 

           श्रोतुः नगरपावलका स्तरीय घरिरुी सवेक्षण २०७५ 

४. बेलका नगरपाललकाको आ र् २०७७।०७८ को प्राथलमकताका िेत्रिरु 

बेलका नगरपावलकाले यहााँको ववकासका लावग आ.व. २०७६/०७७ को लावग केही ववशेष प्राथवमकताका के्षत्रगत 

नीवतहरु तय गररे लागेको छ जसलाई तल प्रस्ततु गररएको छुः 

४.१. प्राथलमकता 

१. वदगो ववकासका १७ वटा लक्ष्यहरु (SDGs) प्राप्त गने कायधक्रमहरु -जस्तैुः गररवी न्यूवनकरण तथा रोजगारी 

पवधर्द्धन, स्वास््य तथा पोषण, ववपद/्जलवायु जोवखम न्यवुनकरण आवद), 

२. आवथधक सम्प्बवृर्द् हााँवसल हुने कायधक्रमहरु -कृवष, पश ुसेवा, उद्यम, पयधटन, वजार ववकास आवद) 

३. स्थानीय पवुाधिार ववकासका कायधक्रमहरु -ग्रावमण यातायात, सडक, पलु,साना वसंचाई तथा नदी 

वनयन्त्रण,खानेपानी तथा सरसफाइ,लघ ुउद्यम तथा वैकवल्पक उजाध आवद) 

४. वशक्षा, स्वास््य, स्वच्छ वपउने पानीको उपलब्िता आवद । 

५. प्राथवमक स्वास््य सेवाको पहुाँच ववस्तार र स्वास््य सेवाको गणुस्तरीयता 

६.  लैङ्गवक समानता, मवहला सशवक्तकरण, जातीय ववभेदको अन्त्य तथा समावेशी ववकास 

७. न्यूनतम लागतमा अविकतम प्रवतफल प्राप्त हुने कायधक्रमहरु, एक के्षत्र एक वाली -जोन, सपुरजोन-कृवष,पशपुालन ) 

८. सामावजक ववकासका कायधक्रमहरु-जस्तै ःुः मवहला, वालवावलका,दवलत, आवदवासी जनजावत, अपाङ्गता भएका 

व्यवक्त, ज्येष्ठ नागररक एकल मवहला तथा ववपन्न वगध लवक्षत सामावजक ववकास सम्प्बन्िी कायधक्रम  

९. वन तथा भू-संरक्षण, प्राकृवतक स्रोत र वातावरण संरक्षण, 

१०. स्थानीय सेवाप्रवाहमा प्रभावकाररता, पारदशीता र सशुासनको प्रवर्द्धन  

११. पयधटन पवुाधिार ववकास र सास्कृवतक प्रवर्द्धन 

१२. वातावरणमैत्री र वालमैत्री स्थानीय शासन पर्द्वतको अवलम्प्बन 

१३. यवुाको क्षमता तथा खेलकुद ववकास कायधक्रम 

१४. बस्ती ववकास र सामावजक पररचाल कायधक्रम 

१५. अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुलाई आयआजधन मूलक कायधक्रमहरुमा प्राथवमकता वदईने 
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४.२. िेत्रगत नीलतिरुः 

४.२.१.कृलष लर्कास कायगक्रम 

१. आगामी आ.व.२०७५/०७६ मा वेलका नगरपावलकाले "समवृर्द्को लागी उत्पादन वषधमनाउने"भएकाले कृवष के्षत्रमा 

ठोस लगानी गरी आवथधक समवृर्द् हााँवसलको लागी प्रयत्न गररनेछ । 

२. कृवष के्षत्रलाई प्रवर्द्धन गनध चाक्लाबन्दी खेतीको माध्यमबाट कृवष प्रणालीको थालनी गररनेछ, जसको लागी न.पा.को 

व्यवस्थापनमा नमूनाको रुपमा केवह स्थानहरुमा चाक्लाबन्दी खेतीको शरुुवात गररनेछ । 

३. खाली पवतध  जग्गाहरुमा जग्गािनीलाई केवह शलु्क वदएर जग्गा ववहीनहरुका लागी एकीकृत खेती प्रणालीको थालनी 

गररनेछ । साथै खेती नगरी जग्गा बााँझो राख्नेलाई क्षवतपवुतध  गराई जोतकोर गनध लगाईनेछ । 

४. खेतीयोग्य जवमनमा बाह्रै मवहना वसंचाई सवुविा परुय्ाउन अवभयानकै रुपमा वडप वोररङ, सोलार पम्प्प, कुलो ममधत, 

तथा वनमाधण, वाटर वलवफ्टङ्ग, वस्प्रङ्कल वसंचार्इं योजना र प्लावष्टक पोखरी आवदको माध्यमबाट वसंचाई 

सवुविाको व्यवस्थापन गररनेछ । 

५. खेतीयोग्य जवमनमा मल ववउको अभाव हुन नवदने, जसको लागी रसायवनक मल तथा ववषावदको प्रयोगले मानव 

स्वास््य लगायत वातावरणलाइ समेत असर पगु्ने भएकोले त्यसको सट्टामा प्राङगररक मल वबषावदको प्रयोग गनध 

प्रोत्सावहत गने नीवत अबलम्प्बन गररनेछ । साथै प्राङ्गररक मल तथा ववषादी बनाउने तावलमको ब्यवस्था गररनेछ । 

६. परम्प्परागत खेवत प्रणालीलाई ववस्थावपत गदै कृवष यावन्त्रकरणको माध्यमबाट उत्पादनमा ववृर्द् गनध कृवष सम्प्बन्िी 

ियाक्टर, वमनी वट्रलर, पावर वट्रलर लगायत कृवष औजारहरु सामवुहक रुपमा अनदुानमा उपलब्ि गराईनेछ । 

७. कृवष प्रणालीमा हुनसक्ने जोवखमलाई बहन गनध कृवष वीमा कायधक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

८. SRI प्रववविको माध्यमबाट िान वालीको उत्पादकत्व ववृर्द् गने नीवत वलईनेछ । 

९. सम्प्भाव्य कृवष के्षत्रहरुको अध्ययन गरी एक बस्ती एक उत्पादनको माध्यमबाट छुट्टा छुटै्ट बस्तीहरुमा छुट्टा छुटै्ट पकेट 

के्षत्रको ववस्तार गररनेछ ।  

१०. कृवष उपजहरुको संकलन तथा ववक्री केन्रहरुको ववस्तार गरी कृषकहरुको उत्पादनलाई सहज बजारको पाँहुच 

सवुनवित गराईनेछ । 

११. उच्च मूल्यका वालीहरु (Heigh Value Croups) उत्पादनमा जोड वदईनेछ ।  

१२. कृवष के्षत्रमा लगानी गनध कृषकहरुलाई ववत्तीय सेवाको सहज पहुाँच सवुनवित गराईनेछ । 

१३. समवृर्द्को लागी उत्पादन वषधमनाउने अवभयानलाई सफल वनाउन शैवक्षक संस्था, सहकारी, नीवज के्षत्र, रावरिय 

तथा अन्तरावरिय गै.स.स.हरुलाई हातेमालो गदै लवगनेछ । 

१४. कृषकलाई मापदण्ड बनाई कृषक पररचय-पत्र ववतरण गररनेछ । पररचय-पत्रका आिारमा अनदुानको व्यवस्थापन 

गररनेछ । 

१५. ठाउाँ-ठाउाँमा प्रशोिन केन्रहरु स्थापना गरी कृवष तथा पश ुउपजहरुलाई व्यवस्थापन गररनेछ । 
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१६. कृवष उपजहरुको सरुक्षा र भण्डारणको लागी वचस्यान केन्रको स्थापना गररनेछ । 

१७. कृवष पदधशनी तथा अनसुन्िान केन्रको स्थापना गरी कृवष अनसुन्िान हबको रुपमा ववकास गने । 

४.२.२.पशु सेर्ा लर्कास कायगक्रम 

१. वेलका नगरपावलका पशपुालनको पकेट के्षत्र भएकाले उत्पादन, उत्पादकत्व बवृर्द् गराई उत्पावदत बस्तकुो वजार 

हेरी एक गााँउ एक पकेट के्षत्रहरुको ववकासमा लाभ वलने नीवत वलईनेछ ।  

२. स्थानीय पशपुंक्षीमा उच्च गणुस्तरको नश्लको ववऊ प्रयोग गरी स्थानीय पशकुो गणुस्तरमा सिुार ल्याउन कृवत्रम र 

प्राकृवतक गभाधिान सेवा ववस्तार गररनेछ ।  

३. पशजुन्य उत्पादन र उत्पादकत्व ववृर्द् गनध र पशपुालन व्यवसायलाई दीगो वनाउन उत्पादनमा आिाररत 

पशपुालनलाई जोड वदईने छ । 

४. पशपुालन व्यवसायको ववकासको लावग पशजुन्य उत्पादनमा आिाररत वजारको ववकास र ववस्तार गररने छ । जस्तै 

पशु बिस्थल, मास ु पसल, टहरा वनमाधण, डेरी पसल, दगु्ि वचस्यान केन्र, दगु्ि प्रसोिन केन्र, छाला संकलन 

स्थापना तथा सञ्चालन । 

५. पशु आहाराको गणुस्तर बवृर्द् र आहाराको अभावलाई पवुतध  गनध स्थानीय स्तरमा दाना वनाउने, घााँस काट्ने, यरुरया 

मोलासेस व्लक वनाउने मेवसन र साईलो वपट वनमाधणमा जोड वदईनेछ ।  

६. पशलुाई खलु्ला चरर चरन वन्द गरी विवुा प्रणालीमा लान सामदुायीक वन, सडक वकनार, नवद कटान के्षत्र तथा 

खाली जवमनमा सामवुहक रुपमा डाले घााँस तथा भईु घााँस खेवतको लावग घााँसको ववउ वनशलु्क ववतरण गररने छ । 

७. पशु पालनमा प्रवववि हस्तान्तरणको लावग व्यवसायको आवश्यकता र क्षमता अनसुार वववभन्न तावलम तथा 

गोवष्ठहरु सञ्चालन गररने छ ।  

८. यवुालाई स्वादेशमानै स्वरोजगार वनाउन, पशजुन्य उत्पादनको आयत प्रवतस्थापन गनध, वातावराण् मैत्री पशपुालन 

व्यवसायको स्थापना गदै ववगत वषधरुमा सञ्चावलत व्यवसायीक फामधहरुको स्तरोन्नती र दीगो ववकासका लावग 

व्यसायीक फामधको आवश्यकता र स्तर अनसुार अनदुान सहयोग कायधक्रमलाई वनरन्तरता वदईने छ । 

९. पशु िनको सरुुक्षा गनध सञ्चावलत व्यवसायीक फामधहरुमा जैववक सूरक्षा वववि अपनाउन अवनवायध  गने, पशु पकं्षीको 

रोग सधवभधलेन्स, अनसुन्िान, खोप तथा उपचारलाई सवै वडामा ववस्तार गनध प्रयत्न गररनेछ ।  

१०. पशिुनको सरुक्षालाई सबै वडाहरुमा ववमाको कायधक्रम परुय्ाईने छ ।  

११. जैववक वववविताको संरक्षण गदै वातावरण मैत्री कायधक्रमलाई प्राथवमकताका साथ कायाधन्वयनमा लवगनेछ ।  

४.२.३.पयगटन लर्कास कायगक्रम 

१. हररयो वेलका वनाउने नीवत वलईनेछ । जसको लागी हरके घरमा ववरुवा रोपण र वनमाधण हुने र वनमाधण भएको िरमा 

हररयो रगं लगाउन प्रोत्साहन गररनेछ । 
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२. ऐवतहावसक सम्प्पदाका रुपमा रहेका वेलका राजाजानी, मैनाराजा मैनारानी, रगंमहल, चम्प्पाकोट, बवुडवसकोट 

लगायत अन्य उत्खनन् र वजणोर्द्ार गरी ऐवतहावसक पाकध को रुपमा ववकास गररनेछ । 

३. प्रत्येक वडामा स्थानीय संस्कृवत झल्काउने गरी १/१ वटा उद्यान तथा पाकध हरु वनमाधण गररनेछ । 

४. ऐवतहावसक तथा परुातावत्वक स्थलहरुको उत्खनन् गरी प्रमाणीकरण गररनेछ । 

५. पयधटकीय के्षत्रमा एक करोड भन्दा माथी लगानी गने व्यवशायीलाई उद्योग व्यवशाय प्रवर्द्धन र ववकासका लावग 

स्थानीयलाई रोजगारी वदने शतधमा न.पा.को तफाधट अनुदान उपलब्ि गराईनेछ । साथै स्थानीय साना पयधटन 

व्यवसायीहरुलाई प्रवर्द्धन गररनेछ । 

६. स्थानीय कच्चा पदाथधमा आिाररत उपहारहरुको व्यवस्थापन गनध उत्पे्रररत गररने र वे.न.पा.को पवहचान वदलाउने 

गरी िेडमाकध को व्यवस्था गररनेछ । 

७. पयधटकीय पवुाधिार वनमाधणमा ववशेष जोड वदईनेछ । 

८. एग्रो टुररज्मको ववकास र ववस्तार गररनेछ । 

४.२.४.लशिा 

१. सामदुावयक ववद्यालयलाई नमनुा ववद्यालय बनाउनका लागी सरोकारवालालाई वजम्प्मेवार बनाईनेछ । 

२. वशक्षा के्षत्रको गणुस्तर सिुारका लागी आिवुनक र प्रवविीमैत्री वशक्षा वसकाईको ववकासमा जोड वदईनेछ । 

३. शैवक्षक के्षत्रमा अध्यापन गराउने जनशवक्तलाई उत्पे्ररणा जगाउने कायधक्रममा जोड् वदईनेछ । 

४. त्बवपरलन त्भबअजभच को माध्यमबाट भ्ऋम् देवख कक्षा ५ सम्प्मको ववद्याथीहरुलाई अवनवायध  रुपमा पठन पाठन 

कायधलाई प्रभावकारी बनाउाँदै लवगनेछ । 

५. वालमैत्री वशक्षा योजना तजुधमा गररनेछ । 

६. वाल ववकास केन्रको भौवतक सिुार गररनेछ । 

७. वशक्षाको प्रभावकारी अनगुमन मलु्याङ्कन गरी गणुस्तरमा सिुार ल्याईनेछ । 

८. व्यावसावयक तथा प्रावबविक वशक्षालयको अध्ययन वबशे्लषण गरर स्थापनाको लागी पहल गररनेछ । 

९. वशक्षण वसकाई कायधलाई प्रभावकारी बनाउन वशक्षण पेशामा आवर्द् कमधचारी तथा वशक्षक वशवक्षकाहरुलाई प्रोत्साहन 

गदै लवगनेछ । 

१०. दरबन्दी वववहन ववद्यालयहरुमा क्रमश दरबन्दी वमलानको व्यवस्था गदै लवगनेछ । 

११. नगर वशक्षा सवमवतलाई अझ प्रभावकारी बनाउाँदै लवगनेछ । 

१२. शैवक्षक संस्थको व्यवस्थापनमा सिुार गनध भौवतक पवुाधिारको ववकास गदै लवगनेछ । 
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४.२.५.स्र्ास््य सेर्ा 

१. समरृ्द् वेलकाको आिार स्वास््य सेवामा पाँहुच सबैको अविकार भन्ने नारा सवहत सबै वडाहरुमा स्वास््य 

संस्थाको स्थापना, ववकास र ववस्तार गररनेछ । 

२. स्वास््य सम्प्बन्िी आवश्यक सामाग्रीहरु र वन-शूल्क प्रदान गररने औषिीहरुको अभाव हुन नवदने नीवतलाई कायमै 

रावखनेछ ।  

३. सरुवक्षत गभधपतन सेवा अझ व्यववस्थत गदै लवगनेछ । 

४. ववषाल ुसपधको टोकाईबाट वषोनी सयौंको संख्यामा मावनसहरु प्रभाववत हुने र कवतपयको मतृ्यू समेत हुने भएकाले 

न.पा.मा वनमाधण भएको सपधदशं उपचार केन्रलाई अझ व्यववस्थत गदै लवगनेछ । 

५. सरुवक्षत माततृ्व तथा पररवार वनयोजन कायधक्रमलाई प्रभावकारी रुपम संचालन गररनेछ । 

६. बेलका नगरपावलकाका स्वास््य सम्प्बन्िी प्रचार प्रसार सम्प्बन्िी सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन, औषवि खरीद, 

स्वास््य वशक्षा कायधक्रम, सनुौला हजार वदन प्रवर्द्धन, वभटावमन ए सम्प्बन्िी कायधक्रम, एवककृत स्वास््य कायधक्रम 

जस्ता मानवीय वहतमा प्रत्यक्ष सम्प्बन्ि राख्ने कायधक्रम संचालनमा ल्याईनेछ  

७. पूणध खोपको वदगोपना, गााँउघर वक्लवनक संचालन, आमा सुरक्षा जस्ता कायधक्रम संचालनमा ल्याईनेछ  

४.२.६.खानेपानी तथा सरसफाई 

१. सबैको लागी स्वच्छ खानेपानीको पहुाँच अवभववृर्द् गनध खानेपानी आयोजनाहरुको सञ्चालन र ववस्तारलाई अझ 

प्रभावकारी बनाईनेछ ।  

२. खानेपानी सरुक्षा योजना संचालन गररनेछ । 

३. खानेपानी तथा सरसफाईको के्षत्रमा लगानी गनध इच्छुक वनकायहरुलाई प्रभावकारी सहयोग र समन्वय गराईनेछ । 

४. पूणध सरसफाई घोषण कायधक्रमलाई अवभयानको रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

५. सफा नगर समवृर्द्को आिार नारा सवहत फोहोरलाई मोहोरमा बदल्ने प्रयास स्वरुप फोहोरहरुको संकलन गरी 

प्लावष्टक बनाउने उद्योगकको स्थापना र सञ्चालन गने कायधलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

६. नकुवहने पदाथध भएकाले प्लावष्टकको आयात र प्रयोग वनरुत्सावहत गरराँदै लवगनेछ . 

४.२.७. मलिला, बालबाललका, आलदर्ासी जनजाती, लपछिा तथा अन्य र्गग ललित कायगक्रम 

१. वडागत वववनयोजन बजेटमा मवहला, दवलत, अपाङ्ग, जेष्ठ नागररक, वालबावलका, ववपन्न तथा एकल 

मवहला,आवदबासी जनजाती, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समदुायको सीप ववकास, क्षमता ववकास  र 

आयआजधनका कायधक्रमहरु समाबेश गरी कायाधन्वयनमा ल्याईनेछ । 

२. थामी, थारु, भजेुल, माझी, दवलत, वपछडा, लगायत अल्पसंख्यक समदुायको उत्थान र ववकासका लागी आवश्यक 

कायधक्रमहरु तयार गररएको छ । यसका लागी ५० लाख रुपैंया वबवनयोजन गरकेोछु । 
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३. लवक्षत बगधलाई वववभन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाहरुसंग समन्वय गरी तावलम प्रदान गरी शसवक्तकरण 

गरीनेछ । 

४. मवहला, दवलत, अपाङ्ग भएका व्यवक्तहरु, आवदबासी जनजातीहरुको शसवक्तकरणका लागी लोकसेवा आयोगका 

तयारी कक्षा संचालनको आवश्यक ब्यवस्था वमलाईनेछ । 

५. मवहला,आवदबासी जनजावतका लागी वदवस र समारोहहरु आयोजना गरी प्रविधनात्मक गवतवववि माफध त 

सशवक्तकरण गररनेछ । 

६. शारीररक अपाङ्गता भएका ब्यवक्तहरुलाई शसवक्तकरणका लागी wheel Chair  लगायतका सामाग्री प्रदान गररनेछ  

७. बरृ्द्बरृ्द्ालाई सम्प्मान गदै स्वास््य बचाउ अवभयानका साथै न्यानो कपडा वबतरण गररनेछ । 

८. मवहलाको स्वास््य सिुारको लागी मवहला स्वास्थय वशववर, वरृ्द्वरृ्द्ाका लागी आाँखा, कान स्वास््य वशववर 

संचालन गररनेछ । 

९. मवहला स्वंमसेववकालाई मावसक २०००।- का दरले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ि गररनेछ । 

१०. सरुवक्षत मवहला बासको प्रबन्ि वमलाईनेछ साथै प्रजनन स्वास््य सिुार र सरुवक्षत गभध पतन सेवा प्रदान गररनेछ । 

११. ववपन्न वगधहरुलाई ववपद जोवखमपणुध अवस्थामा सहायता प्रदान गररनेछ । यस प्रयोजनका लागी आकवस्मक 

सहायत कोष स्थापना गररनेछ । 

१२. वालवावलकाको वहतका लागी बालकोष स्थापना गररनेछ । साथै बहु-के्षवत्रय पोषण योजना कायधक्रम (MSNP) 

कायधक्रम संचालन गररनेछ । 

१३. बालबावलकाको वहतका लावग अनाथालयको स्थापना गररनेछ । Children park को स्थापना गररनेछ 

१४. लैङ्गवक वहसंालाई रोक्न र मवहला शसवक्तकरणको लागी वबशेष पहल गने नीवत वलएको छ । र यस 

नगरपावलकालाई लैङ्गवक वहाँसामूक्त नगर घोषणाका लावग आवश्यक गवतवविी सञ्चालन गने नीवत वलईएको छ । 

१५. परम्प्परागत रुपमा आईरहेको संस्कृवतलाई सम्प्वधिधन गनध सााँस्कृवतक भवन वनमाधणको थालनी गररनेछ 

१६. वाल मैत्री, अपाङ्ग मैत्री कायधक्रम संचालन गररनेछ । 

१७. मवहला तथा बालबावलका कायाधलयबाट सावबकमा संचावलत ब्यवक्तत्व ववकास प्रवशक्षण कायधक्रम, संस्थागत 

ववकास, सामदुावयक गवतवशलता कायधक्रम मवहला सवमवत अन्तगधत व्यावसावयक समहु ववकास मलुप्रवावहकरण 

सम्प्पकध  सेवा  र अनदुान कायधक्रम संचालन गररनेछ । 

१८. नगरपावलका के्षत्र वभत्र रहेका वकशोर वकशोरीहरुलाई मध्येनजर गरर प्रजनन स्वास््य सम्प्वन्िी वववभन्न कायधक्रम 

सञ्चालन गने नीवत वलईने छ । 

४.२.८. युर्ा, खेलकूद तथा मनोरञ्जन कायगक्रम 

१. यवुा वगधको उत्थान र ववकासमा जोड वदने नीवत वलईनेछ । 

२. कुलतमा लागेका यूवाहरुको लागी लाग ुपदाथध दवु्यधसनी ववरुर्द् सचेतना जस्ता अवभयानहरु संचालन गररनेछ । 

३. यवुा नेततृ्व ववकास अनतुगधत वदगो ववकासका लक्ष्य (SDG)  तावलमको ब्यवस्था गररनेछ । 

४. वडा तथा नगर स्तरीय यवुा संजालको गठन गरी परीचालन गररनेछ । 
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४.२.९. पुर्ागिार तथा शिरी लर्कास 

१. नगर के्षत्रका सवै वडाहरुका बस्तीहरुमा बाह्रै मवहना सडक सञ्जाल पयाधउने उदे्दश्यले पहाडी भूभागको लागी हैभी 

इक्यूपमेन्ट स्काभेटर खररद कायध  सम्प्पन्न गररसवकएको छ । भने समथर भूभागमा सडक स्तरोन्नती तथा नवद 

वनयन्त्रण कायधसमेतलाई ध्यानमा राखी १ थान जे.वस.वी खररद गनध आवश्यक बजेटको व्यवस्था वमलाएको छ । 

२. सामदुायीक वबद्यतुीकरणको माध्यमबाट हालसम्प्म वबितुको वबस्तार नभएका वडाहरुमा वबितु वबस्तारको लावग 

पोल गाड्ने र तार टाङने काम सम्प्पन्न गररएको छ । ववद्यवुतकरणलाई अवभयानको रुपमा अगाडी बढाउन 

नगरपावलकाका सबै वडाहरुमा ववद्यतुको सहज पहुाँचको लावग यस आवथधक वषध २०७५/७६ मा रु. २ करोड रकम 

वववनयोजन गरकेो छ ।  

३. सहरको सनु्दरता र सरुक्षाको लावग ६०/४० को लागत साझेदारीमा सौरउजाधसंग रामपरु वजारमा सौर वक्ती जडान 

गने कायध  सरुु गररएको छ । यस कायधलाई यस आ.व.मा पवन वनरन्तरा वदईने छु । 

४. खानेपानीको सवुबिा उपलब्ि गराउन साझेदार संस्थाहरुको सहकायध  र लगानीमा नगरवासीलाई स्वाच्छ 

खानेपावनको सवुविा ववस्तार गने कायधलाई वनरन्तरता वदएको छ ।  

५. सडक, वसंचाई, खानेपानी, वबितु जस्ता जनसरोकारका ववकास वनमाधणमा जनताको अवनवायध  सहभावगतामा  जोड 

वदईनेछ । 

६. चाल ु आ.ब.मा नगरपावलकाको भवन वनमाधणका लावग सम्प्भाव्यता अध्ययन गरी वडजाईन तथा स्टीमेट तयार 

भैसकेको छ भने उक्त भवन वनमाधणको लावग आ.व.२०७५/७६ मा रु.१ करोड रकम वववनयोजन गरकेो छ ।  

७. वडागत पवुाधिार ववकासको लागी वडागत रुपमा रकमको व्यवस्था वमलाईएकोछ । 

८. वनमाधण भएका भौवतक पवुाधिारको ममधत संभारका लागी ममधत संभार कोषको स्थापना गररएको छ । 

९. नगरपावलका वभत्र वनमाधण गररने घर संरचनाको वनमाधण गदाध अवनवायध  नक्सापासको व्यवस्था गररने छ । साथै 

वनमाधण सम्प्पन्न भएका भवनको मूल्याङ्कन गरी अवभलेवखकरण गररनेछ । 

१०. व्यवस्थीत र सनु्दर बेलका नगरको वनमाधणको लावग नगर सडक गरुुयोजना तजुधमा भैसकेको छ । गरुु योजनाको 

मापदण्ड अनसुार सडकहरुको स्तरोन्नवत, वनमाधण तथा ववस्तार गररने छ ।  

११. शहरी ववकास योजना तजुधमा गररनेछ । 

१२. गेष्ठ हाउस वनमाधण गररनेछ । 

१३. वडा कायाधलय भवन वनमाधणका लागी आवश्यक जग्गाको व्यवस्था गररने कायधलाई वनरन्तरता वदईनेछ 

१४. सावधजावनक नीवज साझेदारी Public private partnership (PPP) Model मा आिाररत भई पवुाधिार  

ववकास अवघ बढाईनेछ । 

१५. ५ बषे आवविक योजना तजुधमा गररनेछ । 

१६. नेपाल सरकार शहरी ववकास मंत्रालयबाट जारी भवन वनमाधण तथा शहरी ववकास सम्प्बन्िी जारी मापदण्ड २०७२ 

लाई लाग ुगररनेछ । 

१७. Telephone Tower  तथा Land line phone को सवुनवितका लागी वबशेष पहल गररनेछ । 
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१८. नगरपावलका के्षत्र वभत्र वनमाधण हुने सबै सावधजवनक संरचनाहरु अपाङ्ग मैत्री गदै लवगनेछ । 

४.२.१०. िूमी 

१. भूवमवहन, सकुुम्प्वासीहरुको वजववकोपाजधन र गरीवव न्यूवनकरणमा टेवा पगु्ने वकवसमका उत्पादनमूलक 

कायधक्रमहरुमा प्राथवमकताका वदईनेछ । 

२. भूवममा मवहलाको पहुाँच स्थावपत गराउन श्रीमान र श्रीमतीको नाममा संयुक्त रुपमा जग्गा दताध गने कायधलाई 

प्रोत्साहन गने कायधहरुलाई अवभयानको रुपमा सञ्चालन गदै लवगनेछ । 

३. वेलका नगरपावलका के्षत्र वभत्र रहेका पती ऐलानी जग्गाहरुको व्यवस्थापन गरी भूवमहीन जनतालाई भूमी 

अविकारको सवुनवितता लावग नक्साङ्क गराईनेछ यसका लावग आ.व.२०७५/७६ मा रु. १० लाख रकम 

वववनयोजन गरकेो छु । 

४. जग्गाको चाक्लाबन्दी गरी व्यवसायीक कृवष, जडीवटुी खेवत तथा पशपुालनमा प्रोत्साहन गररने छ । 

४.२.११. सिकारी लर्कास तथा ब्यर्स्था 

१. सहकारीका अन्तरावरिय मलु्य र मान्यता वसदान्त तथा सहकारी वबभागद्वारा जारी मापदण्ड बमोवजम सहकारी 

संचालन व्यवस्थापन तथा वनयमन गररनेछ । 

२. संचावलत सहकारी संस्थाहरुलाई आवथधक संववृर्द् तथा ववकासमा सहभावग गराईनेछ । 

३. आवश्यक्ता पवहचान गरर सहकारी संस्थालाई वबवत्तय साक्षरता, सहकारी वशक्षा, सहकारी लेखा र ब्यवस्थापन 

तावलम प्रदान गररनेछ । 

४. नगरपावलका वभत्र संचावलत सहकारी संस्थाको त्याङ्क व्यवस्थापन गररनेछ । 

५. सहकारी संस्थालाई सचुकको आिारमा अनगुमन मलु्याङकन गरर पषृ्ठपोषण Feedback प्रदान गरी गणुात्मक 

क्षमता अवभबवृर्द् गररनेछ । 

६. सहकारी संस्थालाई सदस्य केवन्रत ब्यवसायको रुपमा (Member centered business) ववकवसत गररदै 

लवगनेछ । 

७. सहकारी वदवस चैत्र २० गते पवधका रुपमा मनाउने कायधलाई वनरन्तरता वदईनेछ । 

८. सफल सहकारी अवलोकन भ्रमण गररनेछ । 

९. सहकारीकवमधहरुलाई सहकारी अनसंुिान ववकास ९च् ७ म्० को गोवष्ठ गराईनेछ । 

४.२.१२. सुशासन 

१. प्रत्येक चौमावसक अवविको तेश्रो पक्षको सहयोगमा सावधजवनक सनुवुाई कायधक्रम आयोजना गररनेछ । 

२. सावधजवनक लेखा परीक्षण गरर योजनाको भकु्तानी गररने कायधलाई वनरन्तरा वदई व्यववस्थत गररनेछ । 

३. सचुना पावटधको प्रयोग गरर वडापत्रको अवनवायध  प्रयोग तथा कायाधन्वयनलाई वनरन्तरता वदईनेछ । 

४. नागररक सहायता कक्षको सेवालाई सेवाको स्तरोन्नवत गररनेछ । 
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५. सचुना केन्रको व्यवस्थपनको लावग आवश्यक वजेटको व्यवस्था वमलाएको छु । 

६. Web Site, Mobile Apps. E attendence, Digital display वनमाधण कायध सम्प्पन्नभै नगरका ववकास वनमाधणका 

सचुना प्रवाह गने कायधको थालनी गररएकोछ । यसलाई सबै वडाहरुमा वबस्तार गरी यस कायधलाई प्रभावकारी र 

व्यवस्थीत वनाउदै लवगनेछ । 

७. सचुनाको हकलाई कायाधन्वयनमा ल्याईने । 

८. पत्रपवत्रकाबाट प्रकाशनको लावग स्थानीय पत्रकारीता तावलम सम्प्पन्न गरी नगरका ववकास वनमाधण तथा समसामवुहक 

गवतववविहरु प्रकासनको थालनी भै सकेको छ । सूचनाका आिवुनक प्रववविहरु (Radio, F.M.) स्थाजनाको लावग 

आ.व.२०७५/७६ मा आवश्यक नीवत तथा वजेटको यवस्था वमलाएको  ।  

९. मानव अविकार संरक्षण सम्प्बन्िी कायधक्रमहरु आयोजना गररनेछ । 

१०. जनसहभावगतामा आिाररत Model बाट ववकास प्रकृया अवघ बढाइने । 

११. E-library  र पसु्तकालयको लावग वजेटको ब्यवस्था वमलाईने । 

१२. सशुासन अवभबवृर्द् सम्प्बन्िी चेतनामलुक गोष्ठी संचालन गररनेछ । 

१३. उजरुी पेवटकाको प्रयोग र पालनालाई वनरन्तरता वदइने छ । 

१४. ववकास प्रकृया, सेवा प्रवाहको वनयवमत अनगुमन मलु्याङ्कनलाई वनरन्तरता वदईनेछ । 

१५. शनु्य बेरुजकुो नीवत अबलम्प्बन गररनेछ । 

१६. प्रभावकारी परुस्कार  र दण्ड को नीवत अपनाईनेछ । 

१७. सा.स.ु भत्ता घरघरमा वबतरण गने ब्यवस्थालाई वनरन्तरता वदईनेछ । 

१८. राजस्व, लेखालाई Software को वनमाधण गरर Paper Less Gov. अविारणालाई पणुधरुपले कायाधन्वयन गररनेछ । 

१९. सेवा प्रवाहको गणुस्तरमा सिुार ल्याईनेछ । 

२०. दईु लाख र सो भन्दा ठुला योजना कायाधन्वयन गदाध योजना स्थलमा सचुनाबोडध  तथा अवनवायध  रुपमा सावधजावनक 

सनुवाई गररनेछ व्यवस्थालाई वनरन्तरता वदईनेछ ।  

२१. उत्कृष्ट काम गने कमधचारीलाई उत्कृष्ट कमधचारीको रुपमा  सम्प्मानगरी वनजको फोटो कायाधलयमा रावखनेछ । 

२२. सचुना अविकारी माफध  सचुना प्रवाह गने कायधलाई वनरन्तरता वदईनेछ । 

२३. पारदवशधता, जवाफदेवहता अवभबवृर्द् गररनेछ । 

२४. Wi Fi जडान नभएका वडा कायाधलयमा Wi Fi जडान गने कायधलाई वनरन्तरता वदईनेछ । 

२५. करदाता सचेतना वशक्षामा जोड वदईनेछ । 
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४.२.१३. र्न र्ातार्रण संरिण 

१. वातावरण संरक्षण कोषको स्थापना गररनेछ । 

२. सावधजवनक जग्गाको पवहचान गरर संरक्षण थालनीको लावग आवश्यक वजेटको व्यवस्था वमलाएकोछु । 

३. जलवाय ु पररतधन अनकुुलका लावग कुनैपवन भौवतक पवुाधिार वनमाधण गदाध वकृ्षारोपण कायधक्रमलाई अवनवायध  गनध 

वजेटको व्यवस्था वमलाएकोछ र पवुाधिार वनमाधणसाँगै रोवपएको ववरुवा हकाधउने ब्यवक्तलाई परुस्कृत गररने व्यवस्था 

गररनेछ । 

४. सामदुावयक बन उपभोक्ता सवमवतलाई बन संरक्षण कायधक्रम गनध पे्रररत गररनेछ । 

५. वातावरण संरक्षण तथा गररवब वनवारणलाई अन्तर सम्प्बन्िीत बनाई वदगो वातावरण व्यवस्थापन तथा वदगो 

ववकास तफध उन्मखु गररनेछ । 

६. सामदुावयक वन, खाली जवमन वा नीवज जवमनमा जडीबटुी खेवतलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

७. भ-ुक्षय वनयन्त्रण, बकृ्षा रोपण कायधक्रम सघन रुपमा संचालन गररनेछ । 

८. दीगो रुपमा ववपद ब्यवस्थापन तथा प्रवतकारात्मक कायध  गनध रणनीवतक योजना तजुधमा गररनेछ । 

९. प्लावष्टक मकु्त नगर के्षत्र बनाउन आवश्यक पहल गररनेछ । 

१०. फोहर मैला व्यवस्थापनका लागी वबशेष वनवत अबलम्प्बन गररनेछ । 

११. इकोवसस्टमलाई जोगाउन जैववक वववविता संरक्षण कायधक्रम संचालन गररदै लवगनेछ । 

१२. सिुाररएको चलुो ववतरण कायधक्रमलाई वनरन्तरता वदईनेछ । 

१३. वातावरण मैत्री स्थावनय शासन कायधक्रम संचालनलाई वनरन्तरता वदईनेछ । 

१४. ढुङ्गा, वगटी, वालवुा उत्खनन IEE प्रवतवेदनका आिारमा गदाध बन तथा भू-क्षयका दृवष्टबाट सजग भई कायधक्रम 

संचालन गररनेछ । 

१५. खलु्ला चररचरण बन्द गनध प्रभावकारी पशु आहारा नीवत तथा कायधक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

१६. हररत शहरको अविारणा अनसुार वकृ्षारोपण गररनेछ । 

१७. जलािार के्षत्रको संरक्षण गररनेछ । 

१८. वेलका नगरपावलकाका मूख्य सडक वकनारामा वकृ्षारोपण गरर सडक आसपासका घरहरुलाई हररयो रगं लगाउन 

प्रोत्सावहत गदै हररत नगरको पवहचान गने कायध कायमैरावखने छ । 

१९. नीवज के्षत्रबाट पाकध  वनमाधण गने कायधलाई ववशेस प्रोत्साहन वदईनेछ । 
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४.२.१४. कमगचारी संगठन प्रशासन तथा ब्यर्स्थापन 

१. नगरको ववकास वनमाधण, गवतवववि तथा कायधवोझका आिारमा कमधचारी संरचना ववकास र दरवन्दी श्रजृना तथा 

व्यवस्थापन गने कायध  अगाडी वढाउने छ । 

२. वडा कायाधलयबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह गनधका लागी कमधचारी दरबवन्द अनसुार कमधचारी माग गररनेछ । 

३. कमधचारी ववृत ववकास योजना तजुधमा गरी कायाधन्वयनमा ल्याईनेछ । 

४. कमधचारी ववृत ववकास प्रणाली व्यववस्थत गररनेछ । 

५. कमधचारी कल्याण कोष व्यवस्थापन र कमधचारी बीमाको ब्यवस्था गरकेो छु । 

६. कमधचारी पदाविकारी सशुासन आचार संवहता वनदेवशका तयार गरर लाग ुगररनेछ ।  

४.२.१५. राजस्र् प्रशासन 

१. कर भारवहन क्षमताका  आिारमा ववगधकृत कर प्रणाली अवलम्प्बन गररनेछ । 

२. एवककृत सम्प्पवत कर - घर,जग्गा ) प्रणाली लाग ुगररनेछ । 

३. राजश्व परामशध  सवमवतको प्रवतवेदनका आिारमा कर अबलम्प्बन गररनेछ । 

४. करको वनवितन दरका आिारमा करको दायरा फरावकलो बनाईनेछ । 

५. वबज्ञको परामशधबाट राजश्व संभाव्यता अध्ययन गररनेछ । 

६. राजश्व प्रशासनलाई कम्प्प्युटरकृत गररनेछ । 

७. आन्तररक आयलाई औवचत्य र संभाव्यताका आिारमा बवृर्द् गररदै लवगनेछ । 

८. करदाता सचेतना वशक्षा कायधक्रम संचालन गररनेछ । 

४.२.१६. उजाग र प्रलर्लि 

१. उजाध ववकास शाखा स्थापना गररनेछ । 

२. सौयध  सडक बवत्त जडान कायधलाई वनरन्तरता वदईनेछ । 

३. सिुररएको चलुोको प्रयोगमा बवृर्द् ल्याईनेछ । 

४. नववकरवणय उजाधको प्रयोगका लागी थप कायधक्रम ल्याईनेछ । 

५. प्रववविको प्रयोगमा अवभबवृर्द् गररनेछ । 

४.२.१७. सीप लर्कास 

१. वववभन्न गैर-सकारी संस्थालाई पररचालन गरी ज्ञान, सीप, क्षमता अवभबवृर्द् गराई बीऊ पुंवज प्रदान गरी आयआजधन 

गराई गररवब न्यवुनकरण गररने कायधलाई वनरन्तरता वदईनेछ । 
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४.२.१८. गैह्र सरकारी संस्था 

१. गै.स.स.हरुको वावषकध  कायधक्रमको पवहचान र लेखाजोखा गरी ववकासमा सहभागीता गराई योजना तथा कायधक्रममा 

एकरुपता तथा तादम्प्यता वमलाईने कायधलाई वनरन्तरता वदईनेछ । 

२. नगरपावलकामा गै.स.स. डेस्क स्थापना गरर गै.स.स.को प्रवर्द्धन र ववकास गदै लवगनेछ । 

४.२.१९. लर्लर्ि 

१. वडागत रुपमा खेलकुद कायधक्रम संचालनलाई वनरन्तरता वदईनेछ । 

२. वडागत रुपमा खेलकुद मैदान वनमाधण कायधलाई अवभयानको रुपमा अगाडी वढाईनेछ । 

३. वकसान पाठशाला तथा वकसान पसु्तकालय स्थापना गररनेछ । 

४. नगरको ऐवतहावसक परुातावत्वक अध्ययन गराई अवभलेख तयार गररनेछ । 

५. बैदेवशक रोजगार सम्प्बन्िी परामशध सेवा उपलब्ि गररनेछ । 

६. वपवक्नक स्पोटध  स्थापना गररनेछ । 

७. सफल उिवम अवलोकन भ्रमण कायधक्रम संचालन गररनेछ । 

८. न.पा.का पदाविकारीलाई आन्तररक श्रोत व्यवस्थापन गरी तोवकए बमोवजमको सवुविा प्रदान गररनेछ  

९. एकल मवहला उत्थान कायधक्रम संचालन गररनेछ । 

१०. वबऊाँ  बैंक स्थापना गररनेछ । 

११. ववपद ्व्यवस्थापन कोषको स्थापना गररनेछ । 

१२. भ्यु-टावर, झो.प.ु वनमाधण, पयधटकीय स्थलको प्रवर्द्धनलाई प्राथावमताकासाथ अगाडी वढाउन आवश्यक नीवत र 

कायधक्रमका लावग वजेटको व्यवस्था वमलाएकोछु । 

१३. प्रत्येक वडामा सावधजावनक शौचालयको वनमाधण गने कायधलाई वनरन्तरता वदएकोछु । 

१४. कृवष उपजलाई भण्डारण तथा बजार पहुाँचको लावग वडवपआर तयार भै वजेट व्यवस्थापनको लावग अन्तर स्थानीय 

तहमा समन्वय गने कायध  र प्रदेश सरकारमा श्रोतको लावग आवश्यक कायध अगाडी वढाएकोछ । 

१५. रुपान्तरवणय सामावजक परीचालनको माध्यमबाट समदुायको क्षमता अवभववृर्द् गररनेछ  

१६. व्यवक्तगत घटना दताध इलवरलभ प्रववविबाट गररनेछ । 

१७. सामावजक सरुक्षा भत्ता घर घरमै पयुाधइ ववततरण गने कायधलाई अवभयानको रुपमा सञ्चालन गदै लवगनेछ । 

१८. इलाका प्रशासन कायाधलय स्थापनाको लागी आवश्यक पहल गररनेछ । 

१९. नयााँ प्रववविमा आिारीत वसंचाई कायधक्रम संचालन गररनेछ । 

२०. प्राकृवतक प्रकोप,आगलागी, वजवजन्तकुो आक्रमण, हावाहुरीबाट प्रभाववतहरुलाई ववपद ्व्यवस्थापन कोषको लावग 

आवश्यक वजेट वववनयोजन गरी उवचत राहतको व्यवस्था वमलाएको छु । 
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२१. वडास्तरीय र नगरस्तररय यवुा संजालकोववकास तथा संस्थागत क्षमता ववकास गररनेछ । 
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५. आ.र्. २०७६/०७७ मा  संचाललत गलतलर्लििरु  

बेलका नगरपावलकामा आव ०७५/०७६ मा पुाँजीगत आम्प्दानी तफध  कुल ५२ करोड २४ लाख ९४ हजार ५२१ रुपैया 

प्राप्त भएको मा ८३% अथाधत कुल ४७ करोड ९८ लाख १२ हजार ७३८ खचध भएको छ । उल्लेवखत आम्प्दानी तथा 

खचध ले नगरपावलकाको तत्कावलन र दीघधकालीन ववकासमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा फाइदा पगु्ने गरर भौवतक पवुधिार 

ववकास¸सामावजक ववकास¸मानवीय ववकास र आवथधक ववकासका वववभन्न के्षत्रमा गवतववविहरु संचालन भएकाछन । 

कवतपय योजनाहरु नगरपावलका आफैले र कवतपय योजनाहरु वववभन्न शाखाहरु माफध त संचालन भएको हुनाले 

शाखागत रुपमा तल प्रस्ततु गररएको छ ।  

५.१.  र्िा कायागलय र्ाट संचालन गररएका योजनािरु   

बेलका नगरपावलकामा कूल ९ वटा वडाहरु रहेका छन । यी वडाहरुले आ.व. २०७६/०७७ मा वववभन्न भौवतक 

पवुाधिारका आयोजनाहरु सम्प्पन्न गनुधका साथै सामावजक ववकासका कायधक्रमहरु सम्प्पन्न गरकेा छन । जसको वववरण 

वडागत रुपमा छुट्टाछुटै्ट तल प्रस्ततु गररएको छुः 

५.१.१  र्िा नं १ र्ाट संचालन गररएका योजनािरु   

वडा नं १ ले ववकास गवत ववस्तारै वलइ राखेको छ । भौवतक पवुाधिारका ववकास वनमाधणका कायधक्रमबाट यस भेगका 

नागररकहमरुलाई यातयातको के्षत्रमा प्रत्यक्ष्य फाइदा पयुाधएको छ भने कृवष, पशुपालन र सीपमलुक तावलमबाट आय 

आजधनमा बवृर्द् भई वजववकोपाजधनमा समेत सिुार भएको छ । यस वडाको प्रशासवनक कामकाज चसु्त दरुुस्त भई 

वनयवमत रुपमा कमधचारीहरुले दैवनक रुपमा सम्प्पादन गदै आएका छन । बेलका नगरपाललका विा नां १ ले आलथयक वषय 

२०७६।०७७ मा  सम्पदन गरेका कृयाकलाहरुको लववरण तल प्रस्ततु गररएको छिः 
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खचफ बजेट खचफ % कैवफर्ि 

१ ब्याडवमन्टन कोटध  वनमाधण  बे.न.पा.- १ १२००० १२००० १००   

२ 

वडा कायाधलयको कम्प्पाउण्ड वाल 

वनमाधण  
बे.न.पा.- १ ३००००० ३००००० 

१००   

३ 

मवहला सशवक्तकरण तथा वहसंा 

सम्प्बवन्ि चेतना मलुक तावलम  
बे.न.पा.- १ ३५००० ३५००० 

१००   

४ आय आजधन तावलम मवहला लवक्षत  बे.न.पा.- १ ३५००० ३५००० १००   

५ 

डुम तथा सदा समदुायको लावग 

चेतना मलुक कायधक्रम  
बे.न.पा.- १ २५००० २५००० 

१००   

६ सिुाररएको चलुो खररद  बे.न.पा.- १ १००००० १००००० १००   

७ 

उन्नत जातको िान,मकै,गहुाँ, वबउ 

वबजन खररद  
बे.न.पा.- १ ५०००० ५०००० 

१००   

८ 

उन्नत जातको तरकारी खेवत तावलम 

तथा वबउ ववतरण  
बे.न.पा.- १ 

१००००० १००००० १००   
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९ 

उन्नत जातको फलफुल वबरुवा 

ववतरण  
बे.न.पा.- १ ५०००० ५०००० 

१००   

१० गाई भैसी कृवत्रम गभध  िारण कायधक्रम  बे.न.पा.- १ ५००००   ०   

११ उन्नत जातको वबउ बोका खररद  बे.न.पा.- १ १००००० १००००० १००   

१२ घााँसको वबउ व्यवस्थापन  बे.न.पा.- १ ५०००० ५०००० १००   

१३ 

पश ुस्वास््यको लावग आवश्यक 

उपकरण व्यवस्थापन तथा तावलम  
बे.न.पा.- १ ५०००० ४६१४२ 

९२   

१४ 

आम्प्बासी र परुन्दहको बजार 

व्यवस्थापन  
बे.न.पा.- १ 

१००००० १००००० १००   

१५ 

आम्प्बासी मा.वब. आम्प्बासी 

व्यवस्थापन  
बे.न.पा.- १ २२०००० २२०००० 

१००   

१६ प्रसतुी गहृ व्यवस्थापन  बे.न.पा.- १ ५०००० ५०००० १००   

१७ बाल मैत्री वडा घोषणा  बे.न.पा.- १ ४००००० ३७७७६० ९४   

१८ 

जनजावतहरुको क्षमता ववकास 

सम्प्बवन्ि तावलम  
बे.न.पा.- १ ३०००० ३०००० 

१००   

१९ 

दवलत हक अविकार सम्प्बवन्ि 

तावलम  
बे.न.पा.- १ २५००० २५००० 

१००   

२० अपाङ्ग पररचय पत्र वशवबर संचालन  बे.न.पा.- १ ५०००० ५०००० १००   

२१ न्यानो कपडा ववतरण ज्येष्ठ नागररक  बे.न.पा.- १ ८००००   ०   

२२ खेलकुद ववकास कायधक्रम  बे.न.पा.- १ १५०००० १५०००० १००   

२३ पूणध सरसफाई कायधक्रम  बे.न.पा.- १ १००००० १००००० १००   

२४ 

वातावरण तथा जल बायु पररवतधन 

सम्प्बवन्ि तावलम  
बे.न.पा.- १ ५०००० ६०००० 

१२०   

२५ 

एकै वकवसमको फलफूलको वबरुवा 

रोपण कायधक्रम  
बे.न.पा.- १ 

५००००   ०   

२६ नागररक वडापत्र तथा वशला लेख  बे.न.पा.- १ ३०००० २९३९० ९८   

२७ 

टोल ववकास सवमवत, उपभोक्ता 

सवमवतका पदाविकारीहरुको क्षमता 

अवभववृर्द् सम्प्बवन्ि तावलम  

बे.न.पा.- १ 

१५०००० १५०००० १००   

२८ 

जनप्रवतवनवि तथा कमधचारीको 

अवलोकन भ्रमण  
बे.न.पा.- १ 

५००००   ०   
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२९ 

जनजावतको कला, िमध,संस्कृवत 

प्रबिधन कायधक्रम  
बे.न.पा.- १ 

४०००० ४०००० १००   

३० बेलका बावटका वनमाधण  बे.न.पा.- १ १००००० १००००० १००   

३१ वपछडा वगध  भबन वनमाधण  बे.न.पा.- १ ५०००० ५०००० १००   

३२ यलम्प्बर हांघ प्रतीक्षालय वनमाधण  बे.न.पा.- १ ७५००० ७५००० १००   

३३ 

वडा कायाधलय भवन वनमाधणका लावग 

जग्गा व्यवस्थापन र भवन वनमाधण  
बे.न.पा.- १ 

७०००००   ०   

३४ 

थारु कल्याणकाररणी भवन 

ब्यवस्थापन  
बे.न.पा.- १ 

३०००० ३०००० १००   

३५ 

फवनधचर खररद 

(टेबलु,कुवसध ,सोफा,कापेट,पदाध  आवद 

) 

बे.न.पा.- १ 

२६४००० १२०८५६.६१ ४६   

३६ स्वास््य सम्प्बवन्ि उपकरण खररद  बे.न.पा.- १ ५०००० ५०००० १००   

३७ वबद्यतु ववस्तार कायधक्रम  बे.न.पा.- १ २००००० २००००० १००   

३८ जमपानी वनकास - बलही  बे.न.पा.- १ १०००००   ०   

३९ वत्रयगुा नदी वनयन्त्रण - पलार  बे.न.पा.- १ १००००० १००००० १००   

४० भाल्मवन्त खोला वनयन्त्रण  बे.न.पा.- १ ३००००० ३००००० १००   

४१ रवंगया खोला वनयन्त्रण  बे.न.पा.- १ १००००० १००००० १००   

४२ बलही वलफ्ट वसंचाई योजना  बे.न.पा.- १ २००००० १८९२७५ ९५   

४३ जामपानी वनकास - कालीखोला  बे.न.पा.- १ १००००० १००००० १००   

४४ इनार वनमाधण कालीखोला  बे.न.पा.- १ ७५००० ७५००० १००   

४५ 

अिरुो सावधजवनक शौचालय वनमाधण 

परुन्दह  
बे.न.पा.- १ 

१०००००   ०   

४६ ममधत सम्प्भार  बे.न.पा.- १ २००००० ९८७४० ४९   

४७ 

आस्था चोकदेवख वतथध  खत्रीको 

घरसम्प्मको सडक - आस्था मागध  
बे.न.पा.- १ 

३००००० ३००००० १००   

४८ 

सयुध बहादरुको घरदेवख पानी जलवा 

जाने सडक - पानी जलवा मागध  
बे.न.पा.- १ 

३००००० ३००००० १००   

४९ बगहा टोल जाने सडक - बगहा मागध  बे.न.पा.- १ ३००००० ३००००० १००   
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५० 

काकी पोखरी जाने सडक ममधत - 

बेलका मागध  
बे.न.पा.- १ 

३००००० ३००००० १००   

५१ 

संजयको वमलदेखी आम 

सा.वा.कायाधलयसम्प्मको सडक  
बे.न.पा.- १ 

३००००० ३००००० १००   

५२ परुान्दह गाउाँको वभत्र जाने सडक  बे.न.पा.- १ ३००००० ३००००० १००   

५३ 

आम्प्बासी चोकदेवख बालवुाटार हुाँदै 

उत्तरवतर मूल सडकमा जोड्ने 

बालवुाटार मागध  

बे.न.पा.- १ 

३००००० ३००००० १००   

५४ बरु्द् उन्नत मागध - भाल्मन्ती मागध  बे.न.पा.- १ ३००००० ३००००० १००   

५५ मा.वब.परुन्दहको अिरुो भवन वनमाधण  बे.न.पा.- १ ३००००० ३००००० १००   

५६ ववपद व्यवस्थापन कोष स्थापना  बे.न.पा.- १ ७५००० ३५००० ४७   

जसमा ८०५१००० ६६०९१६४ ८२   

५.१.२  र्िा नं २ र्ाट संचालन गररएका योजनािरु   

क्र.ि.ं आर्ोजनाको नाम 
िचंालन 

स्थान 

विवनर्ोवजि 

बजेट 
खचफ बजेट खचफ % कैवफर्ि 

१ कास्यप देवालय मवन्दर ममधत तथा तथा वनमाधण बे.न.पा.- २ ७५००० ७५००० १००   

२ रािाकृरण मवन्दर  बे.न.पा.- २ २००००० १९८२९४ ९९   

३ ममधत संभार कोष कायधक्रम बे.न.पा.- २ १००००० ३५६०० ३६   

४ पसु्तक तथा सामाग्री ववतरण कायधक्रम बे.न.पा.- २ ५०००० ० ०   

५ वडपबोररङ सवेक्षण योजना, गल्फवडया बे.न.पा.- २ १५०००० ५०००० ३३   

६ 

ववद्यतुीय प्रणालीबाट व्यवक्तगत घटना दताध  र 

राजस्व असलुीका लावग प्रवववि जडान 
बे.न.पा.- २ २५००० २५००० १००   

७ मवहला नेततृ्व ववकास कायधक्रम बे.न.पा.- २ ५०००० ५०००० १००   

८ चररत्र,व्यावहार पररवतधन कायधक्रम बे.न.पा.- २ ५०००० ५०००० १००   

९ आगाधवनक तरकारी खेतीका लावग प्रोत्साहन बे.न.पा.- २ १००००० ९७३७३ ९७   

१० नमूना कृवष उत्पादन कक्ष वनमाधण बे.न.पा.- २ ५०००० ४७१३७ ९४   

११ खोपकेन्र स्थापना बे.न.पा.- २ २५००० २५००० १००   

१२ 

फुल खेती व्यावसाय तावलम संचालन शावन्तपरु 

टप्प ु
बे.न.पा.- २ ५०००० ४७१३७ ९४   
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१३ घााँसको वबउ ववतरण बे.न.पा.- २ ४००००   ०   

१४ सपधदशं उपचार केन्र व्यवस्थाप कायधक्रम बे.न.पा.- २ १००००० ९८२४९ ९८   

१५ बाल कल्ब गठन बे.न.पा.- २ २५०००   ०   

१६ बाल वदवस कायधक्रम संचालन बे.न.पा.- २ ७५००० ७५००० १००   

१७ बालकल्ब ववउ पुाँजी ववतरण कायधक्रम बे.न.पा.- २ १००००० ७०००० ७०   

१८ मवहला स्वास््य वसववर संचालन बे.न.पा.- २ ५०००० १०००० २०   

१९ तीज एवंम वजतीया पवध  सहयोग बे.न.पा.- २ ५०००० ५०००० १००   

२० नारी वदवस कायधक्रम बे.न.पा.- २ २५००० २५००० १००   

२१ लोपोन्मखु जातजाती संस्कृवत संरक्षण बे.न.पा.- २ २५००० २५००० १००   

२२ चण्डी पवध  सहयोग बे.न.पा.- २ ३०००० ३०००० १००   

२३ ल्होसार पवध  सहयोग बे.न.पा.- २ २५००० २५००० १००   

२४ समाजकेवा पवध  सहयोग बे.न.पा.- २ २५००० २५००० १००   

२५ वसरुवा तथा मावघ महोत्सव बे.न.पा.- २ ३०००० ३०००० १००   

२६ 

थारु कल्याणकारी कायाधलय व्यवस्थापन 

सहयोग 
बे.न.पा.- २ २५००० २५००० १००   

२७ 

नेवा देयु दव ुसंस्कृवत संरक्षण तथा क्षमता 

अवभववृर्द् 
बे.न.पा.- २ ३०००० ३०००० १००   

२८ 

सदा,मररक,पासवान दवलतहरुको क्षमता 

अवभववृर्द् तथा नेततृ्व ववकास कायधक्रम 
बे.न.पा.- २ ५०००० ५२५०० १०५   

२९ 

ववपन्न जेष्ठ नागररकलाई सुइटर तथा टोपी 

ववतरण कायधक्रम 
बे.न.पा.- २ १०००० ५०००० ५००   

३० अपाङ्गहरुलाई सामाग्री ववतरण कायधक्रम बे.न.पा.- २ २५००० २५००० १००   

३१ अपाङ्गहरुलाई सीप ववकास कायधक्रम बे.न.पा.- २ ५०००० ५०००० १००   

३२ 

वडास्तरीय खेलकुद प्रवतयोवगता कायधक्रम 

(फुटबल, ब्याडवमन्टन, भवलबल र वक्रकेट) 
बे.न.पा.- २ १००००० १००००० १००   

३३ स्कूलडााँडा खेलमैदान घेराबारा बे.न.पा.- २ ५०००० ५०००० १००   

३४ वक्रकेट, खेलमैदान कम्प्पाउण्ड वनमाधण बे.न.पा.- २ ७५००० ७५००० १००   

३५ शावन्तनगर खेलमैदानमा स्टेज टहरा वनमाधण बे.न.पा.- २ ७५००० ७५००० १००   
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३६ खेलकुद ववकास सवमवत गठन बे.न.पा.- २ २५००० २५००० १००   

३७ प्रवतभा पवहचान तथा प्रोत्सान सहयोग बे.न.पा.- २ २५००० २५००० १००   

३८ पूणध सरसफाई कायधक्रम बे.न.पा.- २ ७५००० ७५००० १००   

३९ 

टोल ववकास संस्था व्यवस्थापन तावलम 

संचालन  
बे.न.पा.- २ १००००० ७९३८० ७९   

४० 

जनप्रवतवनवि तथा कमधचारीहरुलाई अवलोकन 

भ्रमण 
बे.न.पा.- २ १००००० १००००० १००   

४१ 

उ.स. का पदाविकारीहरुलाई योजना संचालन 

सम्प्बन्िी अवभमखुीकरण  
बे.न.पा.- २ ५१००० २०००० ३९   

४२ 

सशुासन प्रवर्द्धन कायधक्रम (सावधजावनक परीक्षण 

र सामावजक परीक्षण) 
बे.न.पा.- २ २५००० ० ०   

४३ योजना अनगुमन तथा सपुररवेक्षण बे.न.पा.- २ ५०००० ० ०   

४४ राजाजी थान वनमाधण बे.न.पा.- २ ५०००० ५०००० १००   

४५ वपछडा वगध  भवन वनमाधण बे.न.पा.- २ १००००० १००००० १००   

४६ 

सामदुावयक भवन गल्फवडया वडा कायधलय 

लगाडी(देवकोटा चौक) 
बे.न.पा.- २ २००००० २००००० १००   

४७ फवनधचर, सोफा, टेवल, कुवषध, दराज खररद बे.न.पा.- २ ५०००० ४९९६९ १००   

४८ 

प्रहरी चौकी भागलपरुलाई फवनधचर,पखंा र 

वकचन सामाग्री खररद 
बे.न.पा.- २ २५००० २५००० १००   

४९ ल्याब तथा उपचार सामाग्री खररद बे.न.पा.- २ ० ० #DIV/0!   

५० 

तपेश्वरी खानेपानी आयोजनालाई चक्रकोष 

अनदुान सहयोग 
बे.न.पा.- २ २५०००० २५०००० १००   

५१ 

शाखा सडक ग्राभेवलङ तथा ह्यमु पायप कजवे 

वनमाधण शावन्तनगर 
बे.न.पा.- २ २००००० २००००० १००   

५२ 

शाखा सडक ग्राभेवलङ तथा ह्यमु पायप कजवे 

वनमाधण- आयधघाटपारी रामनगर जाने बाटो 
बे.न.पा.- २ २००००० २००००० १००   

५३ 

शाखा सडक ग्राभेवलङ तथा ह्यमु पायप कजवे 

वनमाधण- बााँिडााँडा बजार पवुध  
बे.न.पा.- २ १००००० १००००० १००   

५४ ह्यमु पायप खररद बे.न.पा.- २ २६५००० २६५००० १००   

५५ वसमेन्ट,पोल, िान्सफमधर र तार खररद बे.न.पा.- २ २००००० २००००० १००   
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खचफ बजेट खचफ % कैवफर्ि 

५६ 

खहरखेोला वनकास 

(पथ्राखोला,िाराखोला,रगंीयाखोला,साउनेखोला 

र भसुवाखोला) 

बे.न.पा.- २ ५००००० ५००००० १००   

५७ जामपानी वनकास (बेलाहा पलु,त्रीयगुा नदी) बे.न.पा.- २ ५०००० ० ०   

५८ रगंीयाखोला नदी वनयन्त्रण (पविम गल्फवडया) बे.न.पा.- २ १००००० १००००० १००   

५९ 

वसताराम खोला नवद वनयन्त्रण (पविम 

गल्फवडया) 
बे.न.पा.- २ ५०००० ५०००० १००   

६० लालवभत्ती भकु्षय तथा वगदेरी कटान वनयन्त्रण बे.न.पा.- २ २००००० २००००० १००   

६१ 

खहरखेोला वकनारा कटान तथा तोपन वनयन्त्रण 

(खानापनी कुम्प्भीगाछी) 
बे.न.पा.- २ १००००० १००००० १००   

६२ इनार ममधत जनजागरण टोल करवहया २ ठाउाँमा बे.न.पा.- २ २५००० २५००० १००   

६३ वदनाभरी मवन्दर वनमाधण बे.न.पा.- २ ५०००० ० ०   

६४ वशवालय मवन्दर वनमाधण बे.न.पा.- २ १२५००० १२५००० १००   

६५ 

आयाधघाट व्यवस्थापन तथा शव दहन टहरा 

वनमाधण 
बे.न.पा.- २ १००००० ९४६०४ ९५   

६६ 

बेलका पोखरी वनमाधण आयोजना (जनक 

गरुुङको घर उत्तर पविम गल्फवडया) 
बे.न.पा.- २ ५०००० ५०००० १००   

६७ गोठ सिुार कायधक्रम बे.न.पा.- २ ५०००० ५०००० १००   

६८ वसर्द्ाथध  होमस्टे स्थापना कायधक्रम बे.न.पा.- २ ५०००० ५०००० १००   

६९ 

करयैा ववश्वासचोक वाडेन कायाधलय सडक 

स्तरोन्ती 
बे.न.पा.- २ ८७५००० ८७५००० १००   

७० सपधदशं शाखा सडक कल्भटध वनमाधण कोठूपलु बे.न.पा.- २ ४०००० ३८८९३८ ९७२   

७१ त्रीशवक्त टोल र वडवहबार शाखा सडक स्तरोन्ती बे.न.पा.- २ २००००० २००००० १००   

७२ भेटघाट शाखा सडक कजवे वनमाधण बे.न.पा.- २ २००००० २००००० १००   

७३ 

वव वप स्मवृत अिरुो भवन वनमाधण ववश्वासटोल 

करवहया 
बे.न.पा.- २ १००००० ० ०   

७४ 

नव बेलका ज्योती आमा समूहको अिरुो भवन 

वनमाधण प्रगवतशील,वमतेरी, िाराखोला टोलको 

संयकु्त भवन पारुहाङ चौक) 

बे.न.पा.- २ २००००० २००००० १००   

७५ मवहला सचेतना केन्र भवन ममधत (ववश्वास टोल बे.न.पा.- २ १००००० १००००० १००   
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सदा वस्ती नवजक करवहया) 

७६ 

ियाक खोल्ने वसमाना कायम र नया सडक 

सवेक्षण 
बे.न.पा.- २ २००००० २००००० १००   

जसमा ७४७१००० ७१६९१८१ ९६   

५.१.३  र्िा नं ३ र्ाट संचालन गररएका योजनािरु   

क्र.ि.ं आर्ोजनाको नाम 
िचंालन 

स्थान 

विवनर्ोवजि 

बजेट 
खचफ बजेट खचफ % कैवफर्ि 

१ पूवाधिार ममधत सम्प्भार  बे.न.पा.- ३ ५०००० ५०००० १००   

२ मवहला वसलाई कटाई कायधक्रम  बे.न.पा.- ३ १५०००० १५०००० १००   

३ घााँसे खेवत अनदुान ५०% बे.न.पा.- ३ १००००० १००००० १००   

४ 

कृवष उपकरण अनदुान खररद तथा 

ववतरण ५०% 
बे.न.पा.- ३ 

५००००० ५००००० १००   

५ 

साना वसंचाई आयोजना अनदुान 

५०% 
बे.न.पा.- ३ 

२५०००० २५०००० १००   

६ कृषक समूह गठन अनदुान  बे.न.पा.- ३ १००००० १००००० १००   

७ 

खानेपानी ट्युबेल खररद तथा 

ववतरण  
बे.न.पा.- ३ 

८०००० ८०००० १००   

८ दवलत जनचेतना कायधक्रम  बे.न.पा.- ३ ७५००० ७५००० १००   

९ पयधटन प्रबर्द्धन कायधक्रम  बे.न.पा.- ३ ५००००   ०   

१० तरकारी खेवत अनदुान ५०% बे.न.पा.- ३ २००००० २००००० १००   

११ 

स्वास््य तथा पोषण सम्प्बवन्ि वपठो 

वबतरण  
बे.न.पा.- ३ 

१००००० १००००० १००   

१२ बालमैत्री स्थानीय शासन प्रबर्द्धन  बे.न.पा.- ३ १००००० १००००० १००   

१३ अपाङ्ग मैत्री कायधक्रम  बे.न.पा.- ३ १००००० १००००० १००   

१४ ज्येष्ठ नागररक सम्प्मान  बे.न.पा.- ३ ५००००   ०   

१५ 

वडा अध्यक्ष वडा स्तरीय फुटबल/ 

भवलबल अन्य  
बे.न.पा.- ३ 

१५०००० १४९९१५ १००   

१६ 

उपभोक्ता सवमवत पदाविकारी 

क्षमता अवभववृर्द् तावलम  
बे.न.पा.- ३ 

५०००० ५०००० १००   

१७ टोल ववकास संस्था संचालनका बे.न.पा.- ३ ५०००० ५०००० १००   
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

क्र.ि.ं आर्ोजनाको नाम 
िचंालन 

स्थान 

विवनर्ोवजि 

बजेट 
खचफ बजेट खचफ % कैवफर्ि 

लावग आवश्यक स्टेसनरीहरु 

ववतरण  

१८ योजना अनगुमन तथा सपुररबेक्षण  बे.न.पा.- ३ १००००० १००००० १००   

१९ 

अगवुा कृषक तथा वडा सवमवतको 

भ्रमण  
बे.न.पा.- ३ 

१५०००० १५०००० १००   

२० 

िावमधक संस्कृवतक िरोहर वनमाधण 

तथा सहयोग  
बे.न.पा.- ३ 

५९०००० ५३०००० ९०   

२१ आवदबासी जनजावत भवन ममधत  बे.न.पा.- ३ ५००००   ०   

२२ तामांग घेदुगं संघ भवन ममधत  बे.न.पा.- ३ ३०००० ३०००० १००   

२३ 

तार जाली वकृ्षारोपण नसधरी 

व्यवस्थापन  
बे.न.पा.- ३ 

२००००० १००००० ५०   

२४ 

वतन खोपरे कुलो वसंचाई प्रणाली 

ज.उ.स.सातपते्र  
बे.न.पा.- ३ 

१००००० १००००० १००   

२५ 

जसोदा बाहुनी गंगटे वसंचाई कुलो 

प्रणाली वनमाधण नया टोल  
बे.न.पा.- ३ 

१००००० १००००० १००   

२६ 

मवुतध खोला वसंचाई कुलो ममधत 

नेवार टोल  
बे.न.पा.- ३ 

१५०००० १५०००० १००   

२७ 

जोवगनी कालीखोला खानेपानी 

ममधत  
बे.न.पा.- ३ 

५०००० ५०००० १००   

२८ ह्यमु पाइप खररद तथा ववतरण  बे.न.पा.- ३ १२५००० १२५००० १००   

२९ वबद्यालय सिुार कायधक्रम  बे.न.पा.- ३ २२५००० १२५००० ५६   

३० 

बरु्द् चोकदेवख श्रीपचंमी नेवार टोल 

हुाँदै ठोवक्शला सडक  
बे.न.पा.- ३ 

५००००० ५००००० १००   

३१ 

नवज्योवत चोक हुाँदै वबराजे टोल 

सडक नाली स्तरोन्नवत  
बे.न.पा.- ३ 

३५०००० २५०००० ७१   

३२ 

शावन्त चोकदेवख कालीखोला हुदै 

देवी थानसम्प्म सडक नाली 

स्तरोन्नवत  

बे.न.पा.- ३ 

३००००० ३००००० १००   

३३ नमनुा टोल सडक नाली स्तरोन्नवत  बे.न.पा.- ३ २५०००० २५०००० १००   

३४ 

वकरात चोकदेवख वगदेरी खोलासम्प्म 

सडक नाली स्तरोन्नवत  
बे.न.पा.- ३ 

२५०००० २५०००० १००   

३५ वकशोर चौिरीको घरदेवख सोमबार े बे.न.पा.- ३ ३००००० ३००००० १००   
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

क्र.ि.ं आर्ोजनाको नाम 
िचंालन 

स्थान 

विवनर्ोवजि 

बजेट 
खचफ बजेट खचफ % कैवफर्ि 

हवटया हुदै पविम भुवनेश्वर 

चौिरीको घर सम्प्म  

३६ 

सनुखानीदेवख रातापानी हुदै खहरे 

सम्प्म बाटो स्तरोन्नवत  
बे.न.पा.- ३ 

५००००० ५००००० १००   

३७ 

मसु्कान खोलादेवख कटारी 

खोलासम्प्म बाटो ग्राभेल  
बे.न.पा.- ३ 

२३८३७५ २२८८४० ९६   

३८ 

शहीद मागध वगदेरी खोला सम्प्म बाटो 

ग्राभेल  
बे.न.पा.- ३ 

२५०००० २५०००० १००   

३९ 

 ड्वाङ्टोल देवख हकध  बहादरु 

बस्नेतको घरसम्प्म बाटो ग्राभेल  
बे.न.पा.- ३ 

१००००० १००००० १००   

४० 

छत्रमवण सेढाईको घरदेवख माझी 

टोल दगुाध  मवन्दर जाने बाटो  
बे.न.पा.- ३ 

२००००० २००००० १००   

४१ पााँचिार ेओरालो बाटो स्तर उन्नवत  बे.न.पा.- ३ १००००० १००००० १००   

४२ 

ऋवषिन सुबेदीको घरदेवख ठाकुर 

कटवालको घरसम्प्म ग्राभेल बाटो  
बे.न.पा.- ३ 

१००००० १००००० १००   

४३ 

सकुदेव चौिरीको घरदेवख चौवाइ 

चौिरीको घर हुाँदै वमल जोड्ने बाटो 

ग्राभेल  

बे.न.पा.- ३ 

१००००० १००००० १००   

४४ 

मगर टोल वसरानदेवख एकता टोल 

हुाँदै बिुबारे हुाँदै ए.बी.सी.जगना 

पलुसम्प्म ग्राभेल बाटो  

बे.न.पा.- ३ 

१५०००० १५०००० १००   

४५ 

भरमान राईको घरदेवख ओरालो 

हुदै िौरी रगंशाला जाने बाटो ग्राभेल  
बे.न.पा.- ३ 

१५०००० १५०००० १००   

४६ वडा कायाधलयको जग्गा खररद  बे.न.पा.- ३ ५०००००   ०   

जसमा ८३६३३७५ ७३४३७५५ ८८   

 
५.१.४  र्िा नं ४ र्ाट संचालन गररएका योजनािरु   

वडा नं. ४ ले ववकास पवुाधिारका वववभन्न आयोजना तथा सामावजक, आवथधक आवद ववववि गवतववविहरुलाई संचालन 

गदै आएको छ । यस वडाले आ.व. २०७६।०७७ मा वववभन्न आयोजना तथा कायधक्रमहरु सम्प्पन्न गरकेो छ । जसलाई 

तल प्रस्तुत गररएको छुः 

क्र.ि.ं आर्ोजनाको नाम 
िचंालन 

स्थान 

विवनर्ोवजि 

बजेट 
खचफ बजेट खचफ % कैवफर्ि 
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

क्र.ि.ं आर्ोजनाको नाम 
िचंालन 

स्थान 

विवनर्ोवजि 

बजेट 
खचफ बजेट खचफ % कैवफर्ि 

१ लैंवगक वहंसा वबरुर्द् कायधक्रम  बे.न.पा.- ४ १००००० ९६१०० ९६   

२ 

मवहला तथा वकशोरीहरुलाई प्रजनन 

सम्प्बवन्ि जनचेतना मलुक कायधक्रम  
बे.न.पा.- ४ 

५४६०७ ५४००० ९९   

३ 

वडा अध्यक्ष कप फुटबल 

प्रवतयोवगता  
बे.न.पा.- ४ 

१००००० १००००० १००   

४ लालबजार प्रबिधन  बे.न.पा.- ४ ५०००० ५०००० १००   

५ मेलवमलाप सहजीकरण  बे.न.पा.- ४ १००००० ७०००० ७०   

६ 

टोल सिुार अनवुशक्षण कायधक्रम 

तथा जनप्रवतवनवि कमधचारी 

अवलोकन भ्रमण  

बे.न.पा.- ४ 

१००००० १००००० १००   

७ 

वबद्यालय गणुस्तर अवभववृर्द् 

कायधक्रम  
बे.न.पा.- ४ 

१००००० १००००० १००   

८ अखाड़ी देवीस्थान मवन्दर घेरबेरा  बे.न.पा.- ४ १००००० १००००० १००   

९ साकेला घेरबेरा  बे.न.पा.- ४ ५०००० ५०००० १००   

१० 

मवहमा चचध वजउदो चचध  कलबारी 

चचध स्तर उन्नवत  
बे.न.पा.- ४ 

७५००० ७५००० १००   

११ राकस्नी मवन्दर ब्यबस्थापन  बे.न.पा.- ४ ५०००० ५०००० १००   

१२ वत्रलोकेश्वोर मवन्दर ब्यबस्थापन  बे.न.पा.- ४ ५०००० ५०००० १००   

१३ 

वडा अध्यक्ष साना ववकास सहयोग 

कायधक्रम  
बे.न.पा.- ४ 

८०००० ७९९८१ १००   

१४ वडा कायाधलय भवन वनमाधण  बे.न.पा.- ४ २२००००० ५११९२९ २३   

१५ 

वडही टोल पशपुालन तथा तरकारी 

खेवत  
बे.न.पा.- ४ 

२००००० २००००० १००   

१६ 

राम लक्ष्मण हररपरु राकस्नी टोल 

ववकास पशपुालन तथा तरकारी 

खेती  

बे.न.पा.- ४ 

२००००० २००००० १००   

१७ 

स्कुल टोल वससवुा टोल ववकास 

पशपुालन तथा तरकारी खेवत  
बे.न.पा.- ४ 

२००००० २००००० १००   

१८ 

लालबजार टोल ववकास पशपुालन 

तथा तरकारी खेवत  
बे.न.पा.- ४ 

२००००० २००००० १००   

१९ आनन्द गभे प्रगवत टोल ववकास बे.न.पा.- ४ २००००० २००००० १००   
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

क्र.ि.ं आर्ोजनाको नाम 
िचंालन 

स्थान 

विवनर्ोवजि 

बजेट 
खचफ बजेट खचफ % कैवफर्ि 

पशपुालन तथा तरकारी खेवत  

२० 

देवबस्थान टोल बेमौसमी तरकारी 

खेवत तथा पशपुालन  
बे.न.पा.- ४ 

२००००० २००००० १००   

२१ 

बरगाछी टोल ववकास सामवुहक 

तरकारी खेवत माछा पालन 

पशपुालन  

बे.न.पा.- ४ 

१००००० १००००० १००   

२२ 

गौरी शंकर टोल ववकास लगायत 

बाटो मावथ ४ टोल ववकास उन्नत 

जातको पशुपालन तथा तरकारी 

खेवत   

बे.न.पा.- ४ 

२००००० २००००० १००   

२३ 

डाडाबारी राकस्नी टोल ववकास 

सडक स्तरोन्नवत  
बे.न.पा.- ४ 

१००००० १००००० १००   

२४ देवीस्थान कुलो ममधत  बे.न.पा.- ४ ५०००० ५०००० १००   

२५ वससवुा गभे खानेपानी  बे.न.पा.- ४ ५०००० ५०००० १००   

२६ 

गभे सडक जहडा स्कुल चौरी देवख 

प्रगवतमागधमा जोवडने बाटो  
बे.न.पा.- ४ 

४००००० ४००००० १००   

२७ प्रगवत मागध सडक स्तरोन्नवत  बे.न.पा.- ४ ३००००० २३६४४४ ७९   

२८ राकस्नी मागध सडक  स्तरोन्नवत  बे.न.पा.- ४ ३००००० ३००००० १००   

२९ गौरी  शंकर मागध सडक  स्तरोन्नवत  बे.न.पा.- ४ ३००००० ३००००० १००   

३० 

सनु्दर नगरी डाडा टोल मागध सडक  

स्तरोन्नवत  
बे.न.पा.- ४ 

२००००० २००००० १००   

३१ वशखर मागध सडक  स्तरोन्नवत  बे.न.पा.- ४ १००००० १००००० १००   

३२ महाभारत मागध सडक  स्तरोन्नवत  बे.न.पा.- ४ १००००० १००००० १००   

३३ गरुुङ मागध सडक  स्तरोन्नवत  बे.न.पा.- ४ १००००० १००००० १००   

३४ 

सावा मागध सावाली टोल सडक  

स्तरोन्नवत  
बे.न.पा.- ४ 

१००००० ९५१०२ ९५   

३५ वबस्ट टोल सडक  स्तरोन्नवत  बे.न.पा.- ४ १००००० १००००० १००   

३६ बरगाछी मागध सडक  स्तरोन्नवत  बे.न.पा.- ४ १००००० १००००० १००   

३७ वबरने्र मागध  सडक  स्तरोन्नवत  बे.न.पा.- ४ ५०००० ५०००० १००   

३८ सगुम मागध सडक  बे.न.पा.- ४ १००००० ६००३६ ६०   
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमबाट लनमागणालिन श्री जनता मालब जििा खेल 

मैदान घेराबेरा 

 

क्र.ि.ं आर्ोजनाको नाम 
िचंालन 

स्थान 

विवनर्ोवजि 

बजेट 
खचफ बजेट खचफ % कैवफर्ि 

३९ आनन्द मागध सडक  स्तरोन्नवत  बे.न.पा.- ४ १००००० १००००० १००   

४० राम लक्ष्मन मागध  सडक  स्तरोन्नवत  बे.न.पा.- ४ ५०००० ५०००० १००   

४१ ववकल मागध सडक  स्तरोन्नवत  बे.न.पा.- ४ ५०००० ५०००० १००   

४२ 

सयमरु ेदेवख खोसाधने झोजा जोवडने 

सडक  स्तरोन्नवत  
बे.न.पा.- ४ 

३००००० ३००००० १००   

जसमा बे.न.पा.- ४ ७६५९६०७ ५८२८५९२ ७६   

५.१.५  र्िा नं ५ र्ाट संचालन गररएका योजनािरु   

वडा नं ५ ले ववकास गवत वस्तरै वलइ राखेको छ । यस आ.व. मा नयााँ, परुाना र स्तरोन्ती गररे ९ ओटा सडकहरु 

संचानलनमा रहेका छन । त्यसै गरर जाली 

नालीको काम २ ठाउाँमा गररएको छ । 

अवबरल बषाधतको कारण नयााँ खवनएको 

सडक पूणधर र आवशंक रुपमा क्षवत भएको र 

बषाधत पिात ममधत संभारको योजनामा 

समेत वडाको रहेको छ । भौवतक पवुाधिार 

ववकास वनमाधणबाट त्यस भेगका 

बावसन्दाहरुलाई यातायातको के्षत्रमा प्रत्यक्ष 

फाइदा पगेुको छ साथै यस के्षत्रमा उत्पावदत 

बस्तुहरु सहज रुपमा बजारसम्प्म प-ुयाइ 

वबवक्र वबतरण गरी आय-आजधनमा टेवा पगु्न ुमखु्य उपलब्िी मान्न सवकन्छ । “कृवष र पशुमा लगावन, ल्र्ाउँछ िुनौलो 

वबहानी” कायधक्रमबाट पौरखी यूबा कृषकहरु स्वरोजगार बन्दै गएका छन । भौवतक पवुाधिारका ववकास वनमाधणका 

कायधक्रमबाट यस भेगका नागररकहमरुलाई यातयातको के्षत्रमा प्रत्यक्ष्य फाइदा पयुाधएको छ भने कृवष,पशपुालन र 

सीपमलुक तावलमबाट आय आजधनमा बवृर्द् भई वजववकोपाजधनमा समेत सिुार भएको छ । यस वडाको प्रशासवनक 

कामकाज चसु्त दरुुस्त भई वनयवमत रुपमा कमधचारीहरुले दैवनक प्रशासवनक कामकाज गरररहेको छ । 

क्र.ि.ं आर्ोजनाको नाम 
िचंालन 

स्थान 

विवनर्ोवजि 

बजेट 
खचफ बजेट 

खचफ 

% 
कैवफर्ि 

१ तल्लो घमु्प्ने बाल उिन बगैचा घेरबेरा  बे.न.पा.- ५ २००००० २००००० १००   

२ 

सानावतना पूवाधिार ममधत / वनमाधण 

कायधक्रम  
बे.न.पा.- ५ २३३४५० २३३४५० १००   

३ 

मवहला सशवक्तकरण तथा वसलाई 

कटाई तावलम  
बे.न.पा.- ५ १००००० १००००० १००   
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क्र.ि.ं आर्ोजनाको नाम 
िचंालन 

स्थान 

विवनर्ोवजि 

बजेट 
खचफ बजेट 

खचफ 

% 
कैवफर्ि 

४ कृवष सामग्री खररद तथा वबतरण  बे.न.पा.- ५ ३००००० ३००००० १००   

५ 

पश ुनश्ल सिुार तावलम तथा व्यवसाय 

प्रबिधन  
बे.न.पा.- ५ २००००० ६८९२३ ३४   

६ 

सरसफाई तथा पोषण सम्प्बन्िी चेतना 

मलुक कायधक्रम  
बे.न.पा.- ५ २००००० २००००० १००   

७ अपांगहरुलाई राहत ववतरण कायधक्रम  बे.न.पा.- ५ ५०००० ५०००० १००   

८ 

वडा अध्यक्ष गोल्ड कप तथा अन्य 

खेलकुद कायधक्रम  
बे.न.पा.- ५ १५०००० १५०००० १००   

९ सावहत्य कला संस्कृवत प्रबिधन  बे.न.पा.- ५ ५०००० ५०००० १००   

१० बेलका आइडल सास्कृवतक कायधक्रम  बे.न.पा.- ५ ५०००० ५०००० १००   

११ 

जनप्रवतवनवि तथा कमधचारी 

अवलोकन भ्रमण  
बे.न.पा.- ५ १२०००० १२०००० १००   

१२ 

टोल ववकास सवमवत उपभोक्ता 

सवमवतका पदाविकारीहरुको क्षमता 

अवभववृर्द् सम्प्बवन्ि तावलम तथा 

सामग्री ववतरण  

बे.न.पा.- ५ १००००० १००००० १००   

१३ कोही भोको नरहोस्  कायधक्रम बे.न.पा.- ५ ५०००० ५०००० १००   

१४ वडा कायाधलय भवन वनमाधण  बे.न.पा.- ५ १०००००० १०००००० १००   

१५ प्रहरी वबट तथा सभा हल वनमाधण  बे.न.पा.- ५ १५०००० १४९०८६ ९९   

१६ 

कायाधलय व्यवस्थापनका लावग 

ल्यापटप खररद  
बे.न.पा.- ५ ८०००० ८०००० १००   

१७ 

वशखरमाडी वन अवफसदेखी वहमाली 

चोक हुदै वशखर चोक जाने बाटो 

वनमाधण  

बे.न.पा.- ५ ३००००० ३००००० १००   

१८ 

सपुाड़े सालघारी खयरबनी सडक 

वनमाधण  
बे.न.पा.- ५ ४००००० ४००००० १००   

१९ 

सपुाड़े रावनपंिेरा वशखरमाडी सडक 

पलु वनमाधण  
बे.न.पा.- ५ ६००००० ५९७४४५ १००   

२० वगदेरी खोला वनयन्त्रण  कायधक्रम बे.न.पा.- ५ २००००० २००००० १००   

२१ खयरबनी गौरी टोल कुलो ममधत  बे.न.पा.- ५ २००००० १९९२८७ १००   

२२ सडकको दायााँ बायााँ सपुाड़े जहडा बे.न.पा.- ५ १००००० ९९७७० १००   
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क्र.ि.ं आर्ोजनाको नाम 
िचंालन 

स्थान 

विवनर्ोवजि 

बजेट 
खचफ बजेट 

खचफ 

% 
कैवफर्ि 

डाले घााँस वबरुवा रोपण  

२३ खेल मैदान घेरबेरा जहडा मा.वब. बे.न.पा.- ५ ४००००० ४००००० १००   

२४ 

अाँिेरी तथा वब.क़.टोल जाने सडक 

ममधत  
बे.न.पा.- ५ २००००० २००००० १००   

२५ 

लालबजार, मैनी, वशखरमाडी सडक 

स्तरोन्नवत  
बे.न.पा.- ५ १३००००० १३००००० १००   

२६ 

सपुाड़े डाडा गाउाँ झोरापाटा 

बगंलादेउराजे सडक  
बे.न.पा.- ५ ५००००० ५००००० १००   

२७ 

जहडा प्रकाश वमलदेवख गभे जाने 

सडक  
बे.न.पा.- ५ ३००००० २९२८२५ ९८   

२८ 

वशखरमाडी खार खोला पोखरे सडक 

ममधत  
बे.न.पा.- ५ ३००००० २९३९५० ९८   

२९ काफ्ले टोल सडक नाला वनमाधण  बे.न.पा.- ५ १००००० १००००० १००   

३० ह्यमु पाइप खररद  कायधक्रम बे.न.पा.- ५ १००००० १००००० १००   

३१ बाल क्लब भवन वनमाधण मैनी  बे.न.पा.- ५ ३००००० ३००००० १००   

जसमा ८३३३४५० ८१८४७३६ ९८   
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५.१.६  र्िा नं ६ र्ाट संचालन गररएका योजनािरु   

क्र.ि.ं आर्ोजनाको नाम 
िचंालन 

स्थान 

विवनर्ोवजि 

बजेट 
खचफ बजेट खचफ % कैवफर्ि 

१ मवहला उिमी ववकास  बे.न.पा.- ६ ५०००० ५०००० १००   

२ बाल सचेतना कायधक्रम  बे.न.पा.- ६ ५०००० ५०००० १००   

३ पूणध सरसफाई कायधक्रम  बे.न.पा.- ६ १००००० १००००० १००   

४ 

जेष्ठ नागररक स्वास््य पररक्षण 

कायधक्रम  
बे.न.पा.- ६ १०००००   

०   

५ 

वडाध्यक्ष कप तथा खेलकुद 

कायधक्रम  
बे.न.पा.- ६ १००००० १००००० 

१००   

६ अध्ययन अबलोकन भ्रमण  बे.न.पा.- ६ १५०००० १४८८७० ९९   

७ 

टोल ववकास सस्था पररचालन तथा 

ब्यवस्थापन  
बे.न.पा.- ६ १५०००० १५०००० 

१००   

८ समपरुक कोष कायधक्रम  बे.न.पा.- ६ ४००००० ३७१००० ९३   

९ 

वडाध्यक्ष साना ववकास सहयोग  

कायधक्रम  
बे.न.पा.- ६ ५९५२५ ४५२०० 

७६   

१० अवतथी गृह भवन वनमाधण योजना  बे.न.पा.- ६ ५००००० ५००००० १००   

११ 

उत्रत जातको बाख्रापालन तथा बगंरु 

पालन  कायधक्रम 
बे.न.पा.- ६ ५००००० ५००००० 

१००   

१२ 

बेसार तथा मसलाजन्य खेवत तथा 

प्रसोिन केन्र वनमाधण  
बे.न.पा.- ६ ५००००० ५००००० 

१००   

१३ 

ढाके्र बरबोटे सडक नाला तथा 

ग्राभेल  
बे.न.पा.- ६ ५००००० ५००००० 

१००   

१४ 

पवुारथेुम्प्का टोड्के घारेघाट नयााँ 

सडक वनमाधण  
बे.न.पा.- ६ ८००००० ८००००० 

१००   

१५ 

वाबुगंला कान्छीबजार सोंडोले नयााँ 

सडक वनमाधण  
बे.न.पा.- ६ ४००००० ४००००० 

१००   

१६ 

लामीडाडााँ कटारीखोला नयााँ सडक 

वनमाधण योजना  
बे.न.पा.- ६ ४००००० ३०८३३२ 

७७   

१७ 

घारघेाट बाक्सीखोप नयााँ सडक 

वनमाधण योजना  
बे.न.पा.- ६ ५०००००   

०   

१८ 

वबद्यतु ववस्तार पोल सने तथा 

ढुवानी समेत  
बे.न.पा.- ६ १००००० ९०००० 

९०   
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क्र.ि.ं आर्ोजनाको नाम 
िचंालन 

स्थान 

विवनर्ोवजि 

बजेट 
खचफ बजेट खचफ % कैवफर्ि 

१९ 

वप्रती चौतारी पयधटकीय के्षत्र पूवाधिार 

वनमाधण तथा वाताबरण संरक्षण  
बे.न.पा.- ६ ३००००० ३००००० 

१००   

२० 

होमस्टे संचलन\सोलार ड्रायर 

मेवसनबाट वसकुटी बनाउने कायधक्रम  
बे.न.पा.- ६ २००००० १००००० 

५०   

२१ 

यलम्प्बर राजाको शालीक वनमाधण 

योजना  
बे.न.पा.- ६ २५०००० २३५००० 

९४   

२२ 

वडामा संचालनमा रहेको सबै 

सडकहरुको ममधत संभार तथा 

स्तरोत्रती  

बे.न.पा.- ६ १०००००० ४५०००० 

४५   

२३ 

उचाल्ने लामीडाडााँ पवुारथेुम्प्का 

बबला सडक नाला तथा ग्राभेल 

योजना  

बे.न.पा.- ६ ५००००० ५००००० 

१००   

२४ 

मांगफांग टोल सडक ग्राभेल तथा 

सडक नाला वनमाधण (3 वटा सडक ) 
बे.न.पा.- ६ ५००००० ५००००० 

१००   

जसमा ८१०९५२५ ६६९८४०२ ८३   

५.१.७  र्िा नं ७ र्ाट संचालन गररएका योजनािरु   

क्र.ि.ं आर्ोजनाको नाम 
िचंालन 

स्थान 

विवनर्ोवजि 

बजेट 
खचफ बजेट खचफ % कैवफर्ि 

१ मवहला क्षमता अवभवदृी कायधक्रम  बे.न.पा.- ७ १००००० १००००० १००   

२ कोलोहोंग झरना प्रबर्द्धन  बे.न.पा.- ७ १५०००० १५०००० १००   

३ 

आवदवासी जनजाती क्षमता 

अवभवदृी कायधक्रम  
बे.न.पा.- ७ ८२००० ८२००० 

१००   

४ उत्रत जातको वबउवबजन खररद  बे.न.पा.- ७ १५०००० १५०००० १००   

५ कृवष सहकारी प्रबर्द्धन  बे.न.पा.- ७ १००००० ९८५०० ९९   

६ पश ुवबमा  कायधक्रम  बे.न.पा.- ७ १५०००० १५०००० १००   

७ दलीत बालबावलका पोषण कायधक्रम   बे.न.पा.- ७ ५०००० ५०००० १००   

८ बालबावलका पोषण  कायधक्रम  बे.न.पा.- ७ ५०००० ५०००० १००   

९ 

वडा अिय्क्क्ष फुटबल प्रवतयोवगता र 

खेलकुद सामाग्री  
बे.न.पा.- ७ २००००० २००००० 

१००   

१० पूणध सरसफाई  कायधक्रम  बे.न.पा.- ७ ५०००० ५०००० १००   

११ मैनामैनी महोत्सव  बे.न.पा.- ७ ९००००० ९००००० १००   
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क्र.ि.ं आर्ोजनाको नाम 
िचंालन 

स्थान 

विवनर्ोवजि 

बजेट 
खचफ बजेट खचफ % कैवफर्ि 

१२ 

कास्यप देवालय मवन्दर ममधत तथा 

वनमाधण  
बे.न.पा.- ७ ७५०००   

०   

१३ 

अदवुा लेवेवलंग प्रसोिन मेवसन 

खररद तथा ववतरण  
बे.न.पा.- ७ ३००००० ३००००० 

१००   

१४ 

भइुाँ कटहरको जसु प्रसोिन मेवसन 

खररद तथा ववतरण  
बे.न.पा.- ७ २००००० २००००० 

१००   

१५ 

लावलगरुास गोवाटार सनुकोशी 

सडक  
बे.न.पा.- ७ ८००००० ८००००० 

१००   

१६ 

ख्याछा नामकेशा मोटरी रानीटार 

भोजपरु सडक वनमाधण  
बे.न.पा.- ७ २५०००० २५०००० 

१००   

१७ खमार ेकृवष सडक योजना  बे.न.पा.- ७ २५०००० २५०००० १००   

१८ वेवसटोल गमु्प्बा सडक वनमाधण  बे.न.पा.- ७ ३००००० ३००००० १००   

१९ ररङ् रोड वववलम्प्ला सडक  बे.न.पा.- ७ २००००० १११००० ५६   

२० खानेपानी ममधत  बे.न.पा.- ७ २५०००० २४९७३२ १००   

२१ मयुंङ्टार आिारभूत वबद्यालय ममधत  बे.न.पा.- ७ १००००० १००००० १००   

२२ साकेला पकध  वनमाधण  बे.न.पा.- ७ १००००० १००००० १००   

२३ सयुध चोक वनमाधण  बे.न.पा.- ७ ५०००० ५०००० १००   

२४ 

वडा अिय्क्क्ष साना ववकास  

कायधक्रम   
बे.न.पा.- ७ ४००००० ३६९९९७ 

९२   

२५ 

कोठु फेरी बागदफा मैनामैनी 

हसनपरु भोजपरु सडक  
बे.न.पा.- ७ 

१०००००० ६५१०९० ६५   

२६ 

सोमबार मैनामैनी मचुंङ्टार भोजपरु 

सडक स्तरउनत्री  
बे.न.पा.- ७ 

१०००००० ९९९९९९.५५ १००   

२७ 

मांङ्टेन छोङ्कुराङ् of]ªfxfª 

afvfk'jf ;8s ;j]{  
बे.न.पा.- ७ १००००० १००००० 

१००   

२८ 

जनता कवन्चकराङ माध्यवमक कक्षा 

संचालन जग्गा खररद  
बे.न.पा.- ७ ३००००० ३००००० 

१००   

२९ 

शहरी स्वास््य केन्रको लावग जग्गा 

खररद 
बे.न.पा.- ७ १५०००० 

  ०   

जसमा ७८०७००० ७११२३१८ ९१   
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५.१.८  र्िा नं ८ र्ाट संचालन गररएका योजनािरु   

क्र.ि.ं आर्ोजनाको नाम 
िचंालन 

स्थान 

विवनर्ोवजि 

बजेट 
खचफ बजेट 

खचफ 

% 
कैवफर्ि 

१ 

स्थानीय सहकारी माफध त आय 

आजधन कायधक्रम  
बे.न.पा.- ८ १००००० १००००० 

१००   

२ 

सिुाररएको चलुो खररद तथा 

व्यबस्थापन  
बे.न.पा.- ८ १२५०००   

०   

३ 

पशहुरुको खानेपानी लावग पोखरी 

वनमाधण तथा पाइप खररद  
बे.न.पा.- ८ ३५०००० ३५०००० 

१००   

४ 

पूणध सरसफाई अवभयान कायधक्रम 

संचालन  
बे.न.पा.- ८ १००००० १००००० 

१००   

५ 

वडा स्तरीय बाल संजाल व्यब्थापन 

कायधक्रम  
बे.न.पा.- ८ १००००० १००००० 

१००   

६ 

एकल मवहला र अपाङ्ग क्षमता 

अवभववृर्द् कायधक्रम  
बे.न.पा.- ८ ५०००० ५०००० 

१००   

७ 

आवदवादी जनजाती उत्थान र 

ववकास कायधक्रम  
बे.न.पा.- ८ १००००० १००००० 

१००   

८ 

दलीत हक अविकार सम्प्बवन्ि 

सचेतना कायधक्रम  
बे.न.पा.- ८ ५०००० ५०००० 

१००   

९ 

वडा अध्यक्ष कप फुटबल 

प्रवतयोवगता  
बे.न.पा.- ८ १००००० १००००० 

१००   

१० 

जनप्रवतवनवि तथा कमधचारीको 

अबलोकन भ्रमण  
बे.न.पा.- ८ ७५००० ७५००० 

१००   

११ 

टोल ववकास सस्थाका 

पदाविकारीहरुलाई क्षमता  

अवभववृर्द् तावलम  

बे.न.पा.- ८ ५०००० ५०००० 

१००   

१२ 

उपभोक्ता सवमवतका 

पदाविकारीहरुलाई क्षमता  

अवभववृर्द् तावलम  

बे.न.पा.- ८ ५०००० ५०००० 

१००   

१३ 

वडा कायाधलय भवन वनमाधण 

कायधक्रम  
बे.न.पा.- ८ ५००००० ५००००० 

१००   

१४ मवहला भवन वनमाधण छोटे  बे.न.पा.- ८ २००००० २००००० १००   

१५ सोमबार मचुंङटार भोजपरु सडक  बे.न.पा.- ८ ५००००० ५००००० १००   

१६ 

वदवाजोर, खसटोल , मावझटोल 

सडक  
बे.न.पा.- ८ ५००००० ५००००० 

१००   
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क्र.ि.ं आर्ोजनाको नाम 
िचंालन 

स्थान 

विवनर्ोवजि 

बजेट 
खचफ बजेट 

खचफ 

% 
कैवफर्ि 

१७ 

वपपलचोक ,रािाकृरण मवन्दर, 

ककध ले ,वशसौली सडक  
बे.न.पा.- ८ ५००००० ५००००० 

१००   

१८ ढोलबाजा, पनाराङग् सडक वनमाधण  बे.न.पा.- ८ ५००००० ५००००० १००   

१९ 

खयरमहल,यलम्प्बर 

चोक,परुहांङ,ढोपा ,हात्तीसड़ेु सडक   
बे.न.पा.- ८ ५००००० ५००००० 

१००   

२० 

राउतको घर मावथल्लो टोल 

सेतीखोला सडक  
बे.न.पा.- ८ २००००० २००००० 

१००   

२१ हयमुपाइप  खररद  कायधक्रम  बे.न.पा.- ८ ० ०    

२२ माझटोल आहाले सडक वनमाधण  बे.न.पा.- ८ २५०००० २५०००० १००   

२३ वबितु ववस्तार योजना  बे.न.पा.- ८ ९५००००   ०   

२४ 

सोलार वसस्टमबाट वसचाई 

अहायोजना संचालन वससौली  
बे.न.पा.- ८ २००००० १९८२४४ 

९९   

२५ डुडखोला खानेपावन ममधत  कायधक्रम  बे.न.पा.- ८ १००००० १००००० १००   

२६ 

रगंमहल , मावझटोल खानेपानी 

ममधत  
बे.न.पा.- ८ 

२००००० २००००० १००   

२७ हात्तीसड़ेु  खानेपानी ममधत  बे.न.पा.- ८ १००००० ९८५०० ९९   

२८ वचसापानी  खानेपानी ममधत  बे.न.पा.- ८        

२९ काङमाङ खोला  खानेपानी ममधत  बे.न.पा.- ८ ५०००० ५०००० १००   

३० जनकल्यान  खानेपानी ममधत  बे.न.पा.- ८ ५०००० ५०००० १००   

३१ वभमफेदी  खानेपानी ममधत  बे.न.पा.- ८ १५०००० १४५००० ९७   

३२ ढोलबाजा  खानेपानी ममधत  बे.न.पा.- ८ ५०००० ५०००० १००   

३३ खानेपानी पाइप खररद  बे.न.पा.- ८        

३४ 

सडक वकनारा दायाबाया विक्षारोपण 

कायधक्रम  
बे.न.पा.- ८ 

१००००० १००००० १००   

३५ खेलमैदान तथा रगंशाला वनमाधण  बे.न.पा.- ८ १००००० १००००० १००   

३६ खयरमहल वशव मवन्दर वनमाधण  बे.न.पा.- ८ २५०००० २५०००० १००   

३७ 

माहांकावल मवन्दर वनमाधण तथा 

व्यबस्थापन  
बे.न.पा.- ८ 

५०००० ४६१९० ९२   

३८ चचध  ममधत  बे.न.पा.- ८ १००००० १००००० १००   
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िचंालन 
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खचफ बजेट 

खचफ 
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३९ रािाकृरण मवन्दर ममधत  बे.न.पा.- ८ ५०००० ५०००० १००   

४० 

शसस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प्प 

व्यबस्थापन कायधक्रम डुडखोला  
बे.न.पा.- ८ 

४०००० ४०००० १००   

४१ 

अस्थायी प्रहरी चौकी व्यबस्थापन 

कोठु  
बे.न.पा.- ८ 

४०००० ३८१५३ ९५   

४२ 

जवगराम थानी आिारभूत वबद्यालय 

खेल मैदान तथा अवफस भवन ममधत  
बे.न.पा.- ८ 

१००००० १००००० १००   

४३ ममधत सम्प्भार कोष  कायधक्रम  बे.न.पा.- ८ २०००००. ७८७२२ ३९   

४४ 

वडा अियक्षसानावतना आयोजना \ 

कायधक्रम संचालन  कायधक्रम  
बे.न.पा.- ८ 

२३८००० २३८००० १००   

जसमा ८०१८००० ६८०७८०९ ८५   

५.१.९  र्िा नं ९ र्ाट संचालन गररएका योजनािरु   

क्र.ि.ं आर्ोजनाको नाम 
संचालन 

स्थान 

विवनर्ोवजि 

बजेट 
खचफ बजेट 

खचफ 

% 
कैवफर्ि 

१ 

मवहला वहसंा सचेतना तथा प्रजनन 

स्वास््य  
बे.न.पा.- ९ १००००० ९८००० 

९८   

२ वालमैत्री वडा घोषणा  बे.न.पा.- ९ २७५००० २७५००० १००   

३ 

अपाङ्ग लवक्षत कायधक्रम (वडा 

सवमवतको वनयधण अनसुार ) 
बे.न.पा.- ९ ५०००० ४४८७० 

९०   

४ 

दलीत  लवक्षत कायधक्रम (वनयधण 

अनसुार ) 
बे.न.पा.- ९ ५०००० ५०००० 

१००   

५ वेवाररसे अनाथ वन्यजन्त ुसंरक्षण  बे.न.पा.- ९ १००००० १००००० १००   

६ 

टोल ववकास सस्था तावलम तथा 

व्यवस्थापन  
बे.न.पा.- ९ १५०००० १५०००० 

१००   

७ 

उ.स.पदाविकारीहरुलाई क्षमता 

अवभववृर्द् तावलम  
बे.न.पा.- ९ ५०००० ५०००० 

१००   

८ 

वडा स्तरीय वडा अध्यक्ष भवलबल 

प्रवतयोवगता  
बे.न.पा.- ९ ७५००० ७५००० 

१००   

९ 

बेलका उिोग वाणीज्य संघ भवन 

वनमाधण सहयोग  
बे.न.पा.- ९ २०००००   

०   

१० दलीत भवन वनमाधण सहयोग  बे.न.पा.- ९ २००००० २००००० १००   
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विवनर्ोवजि 

बजेट 
खचफ बजेट 

खचफ 

% 
कैवफर्ि 

११ गमु्प्बा वनमाधण सहयोग  बे.न.पा.- ९ २००००० २००००० १००   

१२ 

सावहत्य,कला तथा सास्कृवत 

प्रवर्द्न  तथा संघ सस्था सहयोग  
बे.न.पा.- ९ ८७४५० ८७४५० 

१००   

१३ 

इलाका प्रहरी कायाधलय, शसस्त्र वेस 

क्याम्प्प सहयोग  
बे.न.पा.- ९ ७५००० ७५००० 

१००   

१४ 

सडक संरक्षण तथा ममधत सिुार 

कायधक्रम  
बे.न.पा.- ९ ६००००० ६००००० 

१००   

१५ बाल ववकास केन्र भवन वनमाधण  बे.न.पा.- ९ ३००००० ३००००० १००   

१६ जनजाती भवन वनमाधण  बे.न.पा.- ९ २०००००   ०   

१७ वस स्टेशन प्रवतक्षालय वनमाधण  बे.न.पा.- ९ १००००० १००००० १००   

१८ 

कृषकहरुलाई वसचाई मेवसन 

अनदुान (५० %) 
बे.न.पा.- ९ १००००० १००००० 

१००   

१९ 

उत्रन जातका ववउ , वबजन ववतरण 

(७५%अनदुान ) 
बे.न.पा.- ९ २००००० २००००० 

१००   

२० 

पश ुनश्ल सिुार कायधक्रम 

(५०%अनदुान ) बोका ,रागा ,बचुा 

वबतरण  

बे.न.पा.- ९ १५०००० १५०००० 

१००   

२१ 

कृषक समूह अवभमवुखकरण 

कायधक्रम (पश ु,ववमा , प्राङ्गररक 

मल,भकारो सुिार ) 

बे.न.पा.- ९ ७५००० ७५००० 

१००   

२२ 

पश ुआहार तथा घास ववकास 

कायधक्रम (डाले घास ,भइुघास ,घास 

काट्ने मेवसन )५०% अनदुान  

बे.न.पा.- ९ १५०००० १५०००० 

१००   

२३ कृषक अबलोकन भ्रमण  बे.न.पा.- ९ १५०००० १५०००० १००   

२४ रामपरु ररगंरोड फेदी सडक वनमाधण  बे.न.पा.- ९ २००००० २००००० १००   

२५ गैरीखेत जाने सडक ग्राभेल  बे.न.पा.- ९ २००००० २००००० १००   

२६ 

ववपद व्यबस्थापनको लावग हयमु 

पाइप खररद वबबरण  
बे.न.पा.- ९ 

४००००० ४००००० १००   

२७ 

वडप बोररङ(परुपाञ्जली 

,गौरब,जनता ,कामना ,वसमलटर 

)टोल ववकास सस्था   

बे.न.पा.- ९ 

२०००००० १८६०११४ ९३   
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खचफ बजेट 

खचफ 

% 
कैवफर्ि 

२८ 

हररत सडक योजना (वृक्षारोपण 

सडकको दबैुवतर ) 
बे.न.पा.- ९ 

२५०००० २४७८७५ ९९   

२९ 

कामना टोल हुदै वडा नं ३ जोड्ने 

सडक  
बे.न.पा.- ९ 

२००००० २००००० १००   

३० 

ज्योवत आ.वब.मूल कुलो रामपरु 

ररगंरोड मूल कुलो,सडक ममधत तथा 

स्तरउन्नवत  

बे.न.पा.- ९ 

२००००० २००००० १००   

३१ 

गैरी खेत सडक मागधबाट वसजधना 

टोल हुदै ररगंरोडजोड्ने सडक  
बे.न.पा.- ९ 

२००००० १९५००० ९८   

३२ 

खारखोला रगंशालाबाट स्वामी टोल 

हुदै वडा न ३ जाने सडक  
बे.न.पा.- ९ 

२००००० २००००० १००   

३३ 

खारखोला गोपी वबस्टको घरहुदै 

वडा न ३ जोड्ने सडक  
बे.न.पा.- ९ 

२००००० २००००० १००   

३४ 

कमलाबारी चोक बाट खारखोला 

जाने सडक  
बे.न.पा.- ९ 

२००००० २००००० १००   

३५ 

वत्रबेणी चोक बाट रगंशाला जाने 

सडक  
बे.न.पा.- ९ 

२००००० २००००० १००   

३६ 

देवबस्थान टोल कल्भटध  वनमाधण 

स्थल वफवलङ् 
बे.न.पा.- ९ 

२००००० १८५३७९ ९३   

जसमा ८२८७४५० ७७१८६८८ ९३   

प्रदेश स ांसद स झेद री पूर् ाध र वर्क स क र्ाक्रमब ट सम्पन्न भएक  आर्ोजन हरु 

क्र.ि.ं आर्ोजनाको नाम 
िचंालन 

स्थान 

विवनर्ोवजि 

बजेट 
खचफ बजेट खचफ % कैवफर्ि 

१ 
भालवन्ती खेलमैदन प्यारावफट मञ्च 

वनमाधण 
बे.न.पा.- १ १०००००० १०००००० १००   

२ 
िारखोला पथ्राखोला नदी वनयन्त्रण 

आयोजना 
बे.न.पा.- २ १०००००० १०००००० १००   

  सालघारी कल्भटध  योजना बे.न.पा.- ३ १०००००० १०००००० १००   

३ ववद्यतु ववस्तार आयोजना बे.न.पा.- ३ १०००००० १०००००० १००   

४ 
भट्टराईचोक देवख खोसाधनेझोडा 

लावमडााँडा जोड्ने बाटो 
बे.न.पा.- ४ १०००००० १०००००० १००   

५ 
जहडा वडप बोररङ खानेपानी 

आयोजना 
बे.न.पा.- ५ १०००००० १०००००० १००   
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स्थान 

विवनर्ोवजि 

बजेट 
खचफ बजेट खचफ % कैवफर्ि 

६ 
उचाल्ने लावमडााँडा पवुारे् म्प्का 

घारघेाट सडक ववस्तार 
बे.न.पा.- ६ १०००००० १०००००० १००   

७ 
कोठुफेरी बागदखा मैनामैनी चुहार 

सडक खण्ड  
बे.न.पा.- ७ १०००००० १०००००० १००   

८ ववद्यतु ववस्तार आयोजना बे.न.पा.- ८ १०००००० १०००००० १००   

९ ववद्यतु ववस्तार आयोजना बे.न.पा.- ९ १०००००० १०००००० १००   

जसमा १००००००० १००००००० १००   

सांघीर् स ांसद स झेद री पूर् ाध र वर्क स क र्ाक्रमब ट सम्पन्न भएक  आर्ोजन हरु 

 

क्र.ि.ं आर्ोजनाको नाम 
िचंालन 

स्थान 

विवनर्ोवजि 

बजेट 
खचफ बजेट खचफ % कैवफर्ि 

१ 
रामरु सातपते्र बानडााँडा आम्प्बासी 

सडक योजना  

बे.न.पा.- 

१,२,३,९ 
४०००००० ४०००००० १००   

२ रातमाटे हुदुधङे पोखर ेसडक योजना बे.न.पा.- ५ १८००००० १८००००० १००   

३ 
डााँडागाउाँ झोरापाटा बगंाला ज्यावमर े

देउराली सडक 
बे.न.पा.- ५ १०००००० १०००००० १०० 

  

४ देउराली वाप्सीखोप सडक बे.न.पा.- ६ १०००००० १०००००० १००   

५ ढोलबाजा पानाराङ सढक बे.न.पा.- ८ १०००००० १०००००० १००   

६ कटारी खोला वसंचाई आयोजना बे.न.पा.- ४ १०००००० १०००००० १००   

जसमा ९८००००० ९८००००० १००   
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बेलक  नगरप वलक  स्थित आ.र्. २०७६।०७७ म  ठेक्क ब ट सांच लन गररएक  आर्ोजन हरु 

लस.

नं. 
योजनाको नाम ठेगाना सम्झौता लमलत 

सम्पन्न गनुगपने 

लमलत 

लर्लनयो

लजत 

रकम 

कूल 

लागत 

अनुमान 

ठे. 

स्र्ीकृत रकम 

कायग सम्पन्न 

लमलत 

मुल्याङ्क

न  

जम्मा 

िुिानी 

ठेकेदारको नाम सम्पकग  नं. 

 

कैलफयत 

 

१ 

ब्यापाररक प्रयोजनको 

भवन सटर वनमाधण बे.न.पा. ९ 
२०७५।०८।१८ २०७६।३।२५ ५००० ४८६५ ३२३३ २०७६।३।२३ ३३८८ ३३८८ 

मिेश वनमाधण सेवा ९८१४७९४८७३ सम्प्पन्न 

२ 

नगर स्तरीय वसवटहल 

वनमाधण बे.न.पा. ९ 
२०७५।१०।२ २०७६।३।३१ १००० ११३० ७३२ २०७६।३।३१ ७२७ ७२७ 

सयपत्री वनमाधण सेवा ९८००९३७८९५ सम्प्पन्न 

३ 

नगरपावलका प्रमखु 

प्रशासवनक भवन 

वनमाधण बे.न.पा. ९ 

२०७६।३।५ ०७७।३।२० १०००० २७८८३ २२०३२     १६०० सगरमाथा वघवमर े

वन.से. ९८५१०४५०९० क्रमागत 

४ 

नगरस्तरी आवदवासी 

जनजाती भवन वनमाधण बे.न.पा. ९ 
२०७५।१०।२ २०७६।३।२९ १४१२ १२५० ९०३ 

२०७३।१२।२

३ 
९०१ ९०१ 

सयपत्री वनमाधण सेवा ९८००९३७८९५ 

सम्प्पन्न 

हुन बााँकी 

५ वपकप भ्यान खररद बे.न.पा. २०७५।०६।७ २०७५।०७।३० २७५० २५०० २४५० २०७५।७।३० २४५० २४५० रोयल मोटसध टेड्रस   

६ ब्याक हो लोडर खररद बे.न.पा. 
२०७५।०५।२७ २०७५।६।१० ४३५० ४३५० ४२५० २०७५।६।३० ४२५० ४२५० 

MAW अथधमभुसध 

प्रा.वल.   

७ 

खसी बोका संकलन 

केन्र बे.न.पा. ३ 
२०७६।३।१५ २०७७।१०।१५ ६५६५ ६५६४ ४२४८     ० 

सत्यवसता कन्िक्सन ९८५२८३५६०५ क्रमागत 

८ हृयूमपाईप खररद 

बे.न.पा.भ

री 

२०७५।११।६ २०७५।१२।२९ १५१० १५०६ १०२२ 
२०७५।१२।२

९ 
१०२२ १०२२ 

जे.एस.आर.आर. 

एम.वस. इन्डवरिज, 

सनु्दरहरैंचा  ९८४२८३७७४१ सम्प्पन्न 

९ 

बेलका नगरपावलका 

सभाहल वनमाधण बे.न.पा. ९ 
२०७५।७।१८ २०७५।१२।२५ २००० १९८७ १४६० 

२०७५।१२।२

५ 
१४६० १४६० 

सत्यवसता कन्िक्सन ९८१६७४१२३५ सम्प्पन्न 

१० 

वडा कायाधलय भवन 

वनमाधण ठेक्का वडा ८ बे.न.पा. ८ 
२०७५।११।२७ २०७६।२।१५ १४६० १४५७ १४४३ २०७६।२।१५ १४४० १४४० 

ववश्वकमाध कन्स्िक्सन 

प्रा.वल. ९८४२०४००८३ सम्प्पन्न 

११ 

वडा कायाधलय भवन 

वनमाधण ठेक्का वडा ४ बे.न.पा. ४ 
२०७५।१२।२० २०७६।३।२५ ३६२९ ३५३५ २२२२     ४९९ 

सत्यवसता कन्िक्सन ९८१६७४१२३५   

१२ 

वडा कायाधलय भवन 

वनमाधण ठेक्का वडा ५ बे.न.पा. ५ 
२०७६।१।५ २०७६।३।२५ ३४४७ ३३५८ २०७३     १२७८ 

वहरा कन्स्िक्सन ९८०७७२५३२५   

१३ 

सोमबार-ेमैनामैनी-

मायूंटार सडक वन. 

ठेक्का बे.न.पा. ८ 

२०७६।१।४ २०७६।३।२५ १६७१५ १६२८३ १२०३० २०७६।३।२५ १२४८२ १२४८२ 

पववत्र वनमाधण सेवा ९८१६७४१२३५ सम्प्पन्न 

१४ 

आम्प्बासी-परुन्दह-

भागलपरु-सातपते्र-रापरु बे.न.पा. १ 
२०७६।२।२० २०७७।८।२९ १५०८१ १४५४४ १४४९९     ५५६३ 

सगरमाथा-अवनता- 

अवम्प्बका जेभी ९८११३३७९२६ क्रमागत 
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लस.

नं. 
योजनाको नाम ठेगाना सम्झौता लमलत 

सम्पन्न गनुगपने 

लमलत 

लर्लनयो

लजत 

रकम 

कूल 

लागत 

अनुमान 

ठे. 

स्र्ीकृत रकम 

कायग सम्पन्न 

लमलत 

मुल्याङ्क

न  

जम्मा 

िुिानी 

ठेकेदारको नाम सम्पकग  नं. 

 

कैलफयत 

 

सडक -आम्प्बासी देवख 

परुन्दह खण्ड) 

१५ 

आम्प्बासी-परुन्दह-

भागलपरु-सातपते्र-रापरु 

सडक -रामपरु देवख 

सातपते्र खण्ड) 

बे.न.पा. 

९,३ 

२०७६।२।२३ २०७७।९।३० १४९८० १४६९१ १४६५९     ७६८५ 
सगरमाथा 

कन्स्िक्सन ९८१४७६७०४४ क्रमागत 

१६ 

Electric Wire ASCR 

खररर्द काययक्रम बे.न.पा 
२०७६।३।२ २०७६।३।२० २००० १९९७ १९८५ २०७६।३।२० १९८५ १९८५ 

सोहन कन्स्िक्सन ९८४२८३७१८४ सम्प्पन्न 

१७ 

PSC ववद्यतु पोल 

आपवुतध सम्प्बन्िी कायध बे.न.पा 
२०७६।२।२ २०७६।३।२० १८४४ १७९७ १७९० २०७६।३।२० १७९० १७९० 

पावथभरा कंवक्रट 

इन्डवरिज प्रावल ९८४२८३७१८४ सम्प्पन्न 

१८ 

आिारभूत स्वास््य 

सेवा केन्र भवन वनमाधण वे.न.पा. २ 
२०७६।३।२ २०७६।३।२० ३८८७ ३७२२ २५७३     ० 

काववल कन्स्िक्सन ९८११०१४६६२ 

ठेक्का स्वीकृत 

भएको, सम्प्झौता 

हुन बााँकी 

१९ 

आिारभूत स्वास््य 

सेवा केन्र भवन वनमाधण वे.न.पा. ३ 
२०७६।२।२ २०७६।३।२० ३८८७ ३७२२ ३६९७     ० 

सगरमाथा 

कन्स्िक्सन ९८११०१४६६२   

२० 

आिारभूत स्वास््य 

सेवा केन्र भवन वनमाधण वे.न.पा. ४ 
    ३८८७ ३७२२ ३०५०     ० 

भरुनाम्प्छा 

कन्स्िक्सन ९८०७०६३५२७   

२१ 

आिारभूत स्वास््य 

सेवा केन्र भवन वनमाधण वे.न.पा. ८ 
    ३८८७ ३७२२ २५७३     ० 

काववल कन्स्िक्सन ९८४२८३७१८४   

२२ 

सडक बत्ती जडान 

कायधक्रम 

बेनपा ५, 

४,३,९,८ 
२०७६।२।२० २०७६।३।२९ १५०० ८९६ ८९६ २०७६।३।२४ ८९६ ८९६ 

सोहन कन्स्िक्सन र 

सोल ुवन.से. ९८५२८९०९०९ सम्प्पन्न 

२३ 

सडक वस.वस.क्यामेरा 

जडान कायधक्रम बे.न.पा. ९ 
२०७६।१।१ २०७६।३।२० १००० ५०० ४९५ २०७६।३।१९ ४९५ ४९५ 

वसवसवटभी नेपाल ९८०७०६३५२७ सम्प्पन्न 

जम्मा १११७९१ १२५९८१ १०४३१५  ३३२८६ ४९९११    
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५.२.   लर्षयगत शाखािरु र्ाट संचालन गररएका योजनािरु    

बेलका नगरपावलका अन्तरगत वववभन्न शाखाहरु रहेकाछन । अविकतम शाखाहरुमा वनवित बजेट तथा कायधक्रम हरु 

रहेको छ भने केवह शाखाहरु अन्य शाखाहरु संग जोवडएको तथा छुटै्ट वजेट नभएका छन । बजेट भएका र नभएका सवै 

शाखाहरुद्वारा संचालन गररएका कृयाकलापहरुको ववस्तृत वववरण तल प्रस्ततु गररएकोछ । 

५.२.१. प्रशासन शाखा र्ाट संचाललत कृयाकलापिरु यो िटाउने िनेकाछन 

 बेलका नगरपावलका प्रशासन शाखाबाट संचालन हुने वनयवमत गवतववविहरु संचालन भइरहेका छन । नगरपावलका 

वस्थत प्रशासन शाखाबाट  आ. व. २०७६।०७७ मा सम्प्पन्न भएका कृयाकलापहरुको वववरण तल प्रस्ततु गररएको छुः 

बेलका नगरपावलकाबाट २०७५।२०७६ मा िामावजक िुरक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्रवहको वबबरणः 

लस.नां. लाभग्रवहको प्रकार  

िडागि लाभग्रवहको 

िखं्र्ा 
िडा न ं२  िडा न ं३   िडा न ं४  िडा न ं५  िडा न ं६  िडा न ं७  िडा नं ८   िडा नं ९ कैवफर्ि  िडा न ं१  

१ ज.े नागररक अदय  १९२ २२९ २१३ १७८ २२२ १२० २०३ २०७ १३१  

२ ज.े नागररक र्दललत   ५५ ३८ ४० १०० १०४ २० १३ ११ ५१ 

 ३ लबिवुा  १४३ १८५ १४५ ८५ १६५ ९७ ८९ १२५ १३१ 

 ४ पणूय अपाङ ६ २० १३ ३ १७ ५ ६ ७ १० 

 ५ अलत अशाक्त अपाङ १९ २४ ३० ७ २४ ४ ३ १२ ८ 

 ६ बालबाललका सरुिा भत्ता र्दललत  ६० ४२ ३४ ११५ ९५ ३२ १० १७ ७७ 

 

७ लगत कट्टा सांख्या  १४ ८ ३७ २७ ६५ १९ १६ २२ ४१ 

मतृ्य ु,बसाई 

सराई ,र्दोहोरो 

र्दताय 

जम्मा  ४८९ ५४६ ५१२ ५१५ ६९२ २९७ ३४० ४०१ ४४९   

आ.ब २०७५/२०७६ को िामावजक िुरक्षा भत्ता अनुमावनि बजेट प्रवििेदन 
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बेलका नगरपावलकाको आ.व. २०७६।०७७ को पञ्जीकरणको तत््याङ्कीय ववतरण 

शीषफक िडा न.ं-१ िडा न.ं-२ िडा न.ं-३ िडा न.ं-४ िडा न.ं-५ िडा न.ं-६ िडा न.ं-७ िडा न.ं-८ िडा न.ं-९ जसमा 

जन्म दताध १०९ १६४ १८३ १८२ २३८ १६२ १०२ २०८ १०१ १४४९ 

वववाह दताध ६१ ७१ ९८ ६६ १२६ ८२ ८२ १०२ ५४ ७४२ 

मतृ्य ुदताध ३१ ३५ ५४ ३८ २८ ३५ ११ २४ २३ २७९ 

बसाईसंाराई ३४ ७२ १७८ ३६ ४८ ७१ १२ २४ ८४ ५५९ 

सम्प्बन्ि 

ववच्छेद 
० २ २ ३ ४ ० ० १ १ १३ 

 

५.२.२. कृलष लर्कास शाखा र्ाट संचाललत कृयाकलापिरु  

ववश्वको कुनामा एवसयाको माझमा ठुला २ रारिहरु चीन र भारतले क्रमशुः उत्तर र पूवध , पवस्चम अवन दवक्षणबाट 

घेररएको देश नेपाल भौगोवलक वबवबवितामा िवन देशको रुपमा वचवनन्छ । यहााँका ६५.६ प्रवतशत जनसंख्याले कृवष 

पेशालाइ अंगावलरहेका छन साथै कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३७ प्रवतशत के्षत्र कृवषले ओगटेको छ । देशको अथधतन्त्रलाई 

मजबतु पादै उद्योगिन्दा संचालनमा सहजता ल्याउन नेपाल सरकारले वववभन्न नीवतहरु अवघ सारकेो सन्दभधमा हरेक 

स्थानीय तहमा प्राथवमकीकरणको आिारमा औद्योवगक ग्राम घोषणा तथा  स्थापना गरर संचालन गने रणनीवत अत्यन्तै 

सम्प्मानजनक छ  बसेवन देशबाट लाखौ यवुाहरु वबदेवसनाले र भवुम खवण्डकरणले वसंगो कृवष तथा उद्यम के्षत्र ओझेलमा 

पनध  थालेको छ । राज्यको हरेक संयन्त्रबाट यवुा उत्पे्ररणा सवहतको योजनाहरु बनाएर जग्गा खवण्डकरणलाई रोक्दै कृवष 

िडा नं. 

जेष्ठ नागररक भत्ता-

अन्र् 

जेष्ठ नागररक भत्ता 

(दवलि) 

एकल मवहला 

भत्ता 
वबििा भत्ता 

पूणफ अपाङ्गिा 

भत्ता 

अवि अशक्त 

अपाङ्गिा भत्ता 

बालबवलका िुरक्षा 

भत्ता - दवलि 

जे .ना. औषिी उपचार 

भत्ता 
जसमा 

िंख्र्ा रकम िखं्र्ा रकम िखं्र्ा रकम िखं्र्ा रकम िखं्र्ा रकम िखं्र्ा रकम िखं्र्ा रकम िखं्र्ा रकम िखं्र्ा रकम 

  १ १९३  ७७२०००  ५५  २२००००  ०  ०  १४४  ५७६०००  ६  ४८०००  १९  ४५६००  ७२  

११४०००

  २२८  ९१२०००  ४८९  

२६८७६००

  

  २ २३२  ९२८०००  ३९  १५६०००  १  

४०००

  १८४  ७३६०००  २०  

१६००००

  २४  ५७६००  ४६  ७२८००  २६३  

१०५२०००

  ५४६  

३१६६४००

  

  ३ २३९  ९५६०००  ४०  १६००००  ०  ०  १४७  ५८८०००  १३  

१०४००

०  ३४  ८१६००  ३९  ६१६००  २८१  

११२४०००

  ५१२  

३०७५२००

  

  ४ १८८  ७५२०००  

१०२

  ४०८०००  ०  ०  ८५  ३४००००  ३  २४०००  ८  १९२००  १२९  

२०३२००

  २४०  ९६००००  ५१५  

२७०६४००

  

  ५ २५०  

१००००००

  

११४

  ४५६०००  ०  ०  १६७  ६६८०००  १९  

१५२०००

  २६  ६२४००  ११६  

१८३६००

  ३२६  

१३०४०००

  ६९२  

३८२६०००

  

  ६ १३४  ५३६०००  २१  ८४०००  ०  ०  ९७  ३८८०००  ५  ४००००  ४  ९६००  ३६  ५६८००  १५३  ६१२०००  २९७  

१७२६४००

  

  ७ २१४  ८५६०००  १३  ५२०००  ०  ०  ९०  ३६००००  ६  ४८०००  ३  ७२००  १४  २२४००  २३८  ९५२०००  ३४०  

२२९७६००

  

  ८ २२५  ८९००००  १२  ४८०००  ०  ०  १२६  ५०४०००  ७  ५६०००  १२  २८८००  १९  २९२००  २३५  ९३००००  ४०१  

२४८६०००

  

  ९ १४१  ५६४०००  ५५  २२००००  ०  ०  १३४  ५३६०००  ११  ८८०००  १०  २४०००  ९९  

१५४०००

  १७७  ७०८०००  ४५०  

२२९४०००

  

जसमा १८१६ ७२५४००० ४५१ १८०४००० १ ४००० ११७४ ४६९६००० ९० ७२०००० १४० ३३६००० ५७० ८९७६०० २१४१ ८५५४००० ४२४२ २४२६५६०० 
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तथा उर्द्ोग स्थापनाको के्षत्रमा लगानीको वाताबरण वसजधना गनधका लावग पने हो भने नेपालले आवथधक सम्प्ववृर्द् हावसल 

गनध लामो समय कुनुधपने देवखदैन । 

ववकटता वभत्र सम्प्भाव्यताको खावन लकेुको यस नगरपावलकामा सम्प्पूणध जन प्रवतवनविहरु, राजनैवतक दल तथा वकसान 

बगधहरुबाट पवन कृवष ववकासका लावग वदघधकावलन योजना बनाइ कायध  गनध एकजुट हुने प्रवतबर्द्ता ब्यक्त गदै वमती 

२०७५।०३।१० को नगरसभा बाट आ.व. २०७६/०७७ लाई उत्पादनको आिार बषध घोषणा गरर बेलका 

नगरपावलकाको तफध बाट कृवष तथा पशपुवन्क्षको ववकासका लावग सम्प्पूणध ववकास साझेदार ,संघीय, प्रदेश सरकारहरु 

समक्ष सहयोगको अपेक्षा सवहत प्रस्तावहरु पेश गनध थावलयो  । बेलका नगरपावलका वभत्र रहेको ६००० वबगाहा कोशी 

नवद उकास जवमन समेत पवहचान गरर त्यसलाई सवह सदपुयोग गनध कृवष पूवाधिार ववकास तथा कृवष यावन्त्रकरण 

प्रबर्द्धन केन्र माफध त कृवष मन्त्रालयसंग समन्वय भइ रु.२ करोड बराबरको सहयोग गने गरर कायधक्रम तयार हुनु बेलका 

नगरपावलकाको लावग अत्यन्तै सबल पक्षको रुपमा हेररएको छ । बेलका नगरपावलकाको स्वीकृत वावषधक बजेटमा कृवष 

तथा पशुपकं्षी तफध  क्रमश: रु १ करोड ३४ लाख र ९५ लाख वबवनयोजन भएको वथयो साथै नेपाल कृवष सेवा ववकास 

कायधक्रम माफध त ४५ लाख ८ हजार प्राप्त भएको वथयो भने नेपाल सरकार सशतध अनदुान कृवष तफध  रु.१५ लाख ७५ 

हजार र पशु सेवा तफध  रु.१४ लाख ७७ हजार प्राप्त भएको वथयो l बेलका नगरपावलका कृवष शाखा माफध त आ.व. 

२०७६।०७७ मा आयोजना तथा कायधक्रम संचालनका लावग प्राप्त बजेट र सम्प्पन्न गररएका कृयाकलापहरुको वववरण 

तल प्रस्तुत गररएको छ । बेलका नगरपावलकाको उत्पादन आिार वषधको अवसरमा संचावलत वक्रयाकलापहरुको प्रभाब 

तथा यसले खेलेको महत्वपणुध भूवमकाले गदाध  प्रदेश सरकार, संवघय सरकार एबम अन्य साझेदार संस्था हरुले अत्यन्तै 

प्रथवमकतामा राखी समग्र बेलका नगरपावलकाको कृवष तथा पशपुंक्षी ववकासका लावग प्रशस्त बजेट वबवनयोजन भई 

उल्लेख्य कायध हरु भएको भएको र क्रमागत रुपले सहयोग समेत हुने प्रवतबर्द्ता प्राप्त भएको छ l जस अन्तगधत कृवष 

वबभाग माफध त कृवष पूवाधिार ववकास तथा यावन्त्रकरण प्रबिधन केन्र बाट चक्लाबवंदमा आिाररत आिवुनक कृवष फमध 

स्थापनाथध  रु. २ करोड वबवनयोजन गरर १०० हेक्टर जवमनमा आिवुनक यन्त्र उपकरण तथा यावन्त्रकरण संरक्षण घर , 

पोस्ट हाभेस्ट घर र तार घेराबेरा सवहत  चक्लाबन्दी युक्त फमध संचालनमा आएको छ l त्यस्तै प्रदेश सरकारको भवुम 

व्यवस्था,कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय बाट खसी बाख्रा संकलन केन्र वनमाधणका लावग रु ५० लाख र शीत भण्डार घर 

वनमाधणका लावग रु .३ करोड बजेट वबवनयोजन भई कायध थालनी भईसकेको छ l 

विवनर्ोजन भएको बजेट वििरण  

क्र.ि.ं बजेट वशषफक रकम रु. कैवफर्ि 

१ शशतध अनदुान (नेपाल सरकार) १५,७५,०००  

२ नगरपावलका समानीकरण १,३४,००,०००  

३ समानीकरण १८,००,०००  

४ प्रयास हेल्भेटास ४५,०८,०००  

५ वडाबाट जम्प्मा   ९९,१५,०००  

जसमा ३,११,९८,०००  
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 बेलका नगरपावलकाको नगर िभाबाट उत्पादन आिार िषफको उपलक्षर्मा िर् गररएका प्राथवमकिाका विषर्हरु: 

क्र.ि.ं प्राथवमकिाका विषर् क्र.ि.ं प्राथवमकिाका विषर् 

१ 
 वकसान मैत्री नीवत, ऐन, वनदेवशका मापदण्ड 

(काननु) 
१९ 

कृवत्रम गभाधिान (नश्ल सिुार ) 

२ जवमनको व्यवस्थापन र चक्लाबन्दी  २० कृवष / पश ुअनसुन्िान  

३ जवमन नापी अवभयान  २२ संकलन केन्र वनमाधण  

४ कृवष जागरण नारा हरु २३ बोका /बाख्राको श्रोत केन्र स्थापना  

५  वकसान पररचयपत्र ववतरण अवभयान  २४ बोका/ बाख्राको संकलन केन्र वनमाधण  

६ 
 वसंचाई अवभयान (बोररगं,कुलो,पोखरी,सोलार 

वसंचाई ,थोपा वसंचाई  
२५ 

बावल र पशकुो उपचार  

७  पशु वबमा ,बावल वबमा  २६ वसकाइ केन्रको स्थापना  

८ अगाधवनक अवभयान   २७ कृवष  पयधटन ववकास  

९ 
 कृवत्रम गभाधिान (नश्ल सुिार ) 

२८ 
 साझेदार संस्थाहरुको psu गठन र 

पररचालन 

१० कृवष / पश ुअनसुन्िान  २९ बहुउर्द्ेश्यीय नसधरी वनमाधण  

११ माटो पररक्षण  ३० बजार व्यवस्थापन  

१२ 
अनदुान कायधक्रम (५०%, ६०%, ७५%, 

१००%) 
३१ 

कृवष प्रसार कायधक्रम  

१३ संकलन केन्र वनमाधण  ३२  कायधलयगत जनशवक्त व्यवस्थापन  

१४ बगर ेखेवत  ३३ कृवषमा आिाररत उर्द्ोगको स्थापना  

१५ नमनुा कृवष फमध  ३४ ववत्तीय अविकार हस्तान्तरण  

१६ डेमोंस्िेशन प्लट वनमाधण  ३५ ववकास बाट प्रभाववतहरुका लावग ववकास 

१७ वनवज के्षत्र संग साझेदारी  ३६ सपोटध  अन द  स्पोट  कायधक्रम  

१८ वचस्यान केन्र वनमाधण    

 बेलका नगरपावलकाबाट पाररि भएका  कृवष िथा पशुपंछी िसबवन्ि ऐन, कार्फवबवि िथा नसिहरुको वििरण    

अनुिूची  १ मा समावेश गररएको छ ।  

 नगरपाललकामा दताग िएका कृलष व्यर्सायिरुको लर्र्रणः 

लस.नं व्यर्सायको नाम प्रोपाईटरको नाम ठेगाना फोन नं. 

१ मत्स्यपालन  वसंहराज दाहाल बेलका  ५ ९८६३९०८९६८ 

२ च्याउ उत्पादन रमनवसंह राई बेलका  ३ ९८११७१४९०२ 
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लस.नं व्यर्सायको नाम प्रोपाईटरको नाम ठेगाना फोन नं. 

३ सनुौलो कृवष फमध गोकुल राई बेलका   ७ ९८४२०७२६०८ 

४ थापामगर कृवष फमध शान्ताथापा मगर बेलका   ५ ९८७१९४७७५४ 

५ महालक्ष्मी कृवष फमध  लवलत राई बेलका   ४ ९८१७७८७१५३ 

६ तामाङ्ग एवककृत कृवष तथा पशपुंछी 

फमध 

राजेन्र कुमार तामाङ्ग बेलका  ५ ९८४२१७०४१८ 

७ रत्न कुमारी एवककृत कृवष फमध आशा राई (के.सी) बेलका   ५ ९८०५९५२८०९ 

८ सनुार मत्स्य फमध जय कुमार सनुार बेलका   ५ ९८६३८२७७४९ 

९ लामा माछापालन केन्र  उमेश कुमार तामाङ्ग बेलका   २ ९८१९९५०९४८ 

१० जगतलक्ष्मी तरकारी तथा च्याउ खेती रवबन कुमार शे्रष्ठ बेलका   ३ ९८४४३९२१२३ 

११ बदेली पशु तथा कृवष फमध  सरुने्र ढुङ्गाना बेलका   ४ ९८१४३२०४९४ 

१२ बेनाङ्ग अग्याध वनक कृवष फमध देबी बहादरु बास्तोला बेलका   ८ ९८०४३९१७१४ 

१३ नमनुा अग्याध वनक कृवष फमध  टेक बहादरु  राई बेलका   ६ ९८६२६२४६९१ 

१४ भाबना माछा फमध  भवुनवसंह राई बेलका   ४ ० 

१५ कटारीखोला माछा फमध  देव कुमारी दलाधमी  बेलका   ४ ९८१७७१५५०८ 

१६ महालक्ष्मी कृवष फमध  एकराज दाहाल बेलका   ३ ९८१९९१२०४५ 

१७ तपेश्वरी बहुउदे्दवश्यय कृवष फमध  वदनेश्वर चौिरी बेलका   १ ९८५२८३५१९० 

१८ आिवुनक च्याउ उध्योग बाल कुमारी बस्नेत बेलका   १ ० 

१९ वहमाली च्याउ उध्योग  वलला बास्तोला बेलका   १ ९७१४७१८६६७ 

२० वनरौला कृवष तथा पशु फमध प्रवदप वनरौला  बेलका   ४ ९८१५७८०६६५ 

२१ आचायध  च्याउ उध्योग पणुध प्रसाद आचायध  बेलका   ४ ९८०३३८९९२१ 

२२ बेलका कृवष प्रजनन् र अनसुन्िान 

केन्र  

असोक काकी बेलका   १ ९८१०२८००९२ 
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साना ससिंचाई/मत्स्यपालन तथा अन्य अनदुान काययक्रमहरु वडा अनसुार सिंचालन भएका बििरण

 

वि.न.ं िमहु/िहकारी/ वनजी कृवष 

उद्यमीको नाम 

माग गरकेो आर्ोजनाको नाम  पररमाण उपलब्ि गराएको 

अनदुान रकम 

कृषकल ेपाएको 

अनदुान 

प्रविशि (%) 

कार्फक्रम 

िचंालन 

स्थान 

 िडा न.ं १ 

१ बेलका कृवष प्रजनन् र अनसुन्िान 

केन्र  

मत्स्यपालन   २ वबघा ३०००००.० ६० आम्प्बासी 

२ वहमाली च्याउ उध्योग  च्याउ खेवतको लावग पराल 

बफ्याउने ड्रम 

 ३ थान ६१४२५.० ७५ आम्प्बासी 

३ वडहवर कृषक समहु वबध्यतु मोटर बोररङ  २ एच वप   १ सेट ३५०००.० ६० परुन्दह 

िडा न.ं २ 

४ जलदबेी टोल ववकास संस्था मत्स्यपालन  १ वबघा २०००००.० ६० भागलपरु 

५ वदवक्षप कृषक समहु वबध्यतु मोटर बोररङ  ३ एच वप  १ सेट ३३६००.० ६० भागलपरु 

६ छघर ेकृषक समहु वबध्यतु मोटर बोररङ  ३ एच वप  १ सेट ३३६००.० ६० भागलपरु 

७ भागलपरु दगु्ि तथा कृवष सहकारी 

संस्था वल. 

पम्प्पसेट ५ एच वप र मोटर बोररङ्ग 

३ एच वप 

 २ सेट ५४०००.० ६० भागलपरु 

८ वगदेरी टोल ववकास संस्था पम्प्पसेट ५ एच. वप.  २ सेट ११४०००.० ६० लालवभत्ती र 

टप्प ु

९ नवजागरण कृषक समुह वबध्यतु मोटर बोररङ  २ एच वप  १ सेट ३००००.० ६० बल्ही 

१० सप्तकोशी कृषक समहु वबध्यतु मोटर बोररङ  २ एच वप  २ सेट ६००००.० ६० चन्रपरु 

िडा न.ं ३ 

११ प्रगवत जनचेतना कृषक समहु मत्स्यपालन  १ वबघा ७८०००.० ६० नेवार टोल 

१२ शान्ती कृषक समहु  पम्प्पसेट ५ एच.वप.को ४ थान सेटमा,  

पावर वटलर २ थान २० एच वप 

 ६ सेट ५१६०००.० उपकरणमा 

५० र 

वसंचाईमा ६० 

िौरी /दगुा 

मवन्दर 
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

वि.न.ं िमहु/िहकारी/ वनजी कृवष 

उद्यमीको नाम 

माग गरकेो आर्ोजनाको नाम  पररमाण उपलब्ि गराएको 

अनदुान रकम 

कृषकल ेपाएको 

अनदुान 

प्रविशि (%) 

कार्फक्रम 

िचंालन 

स्थान 

१३ सगरमाथा कृषक समूह टनेलमा तरकारी खेवत  ५ थान २२०००.० ५० रातापानी 

१४ बेलकारानी कृषक समहु पावर वटलर २० एच वप    १ सेट १०००००.० ५०   

१३ पौरखी कृषक समहु पम्प्पसेट ५ एच. वप.  १ सेट ३६०००.० ६०   

िडा न.ं ४ 

१४ सरुने्र ढुगांना  मत्स्यपालन  ५ कठ्ठा २३०००.० ६० गरुुङ्गचौरी 

१५ ववकास माछा फमध (हस्त कुमारी 

मगर)  

मत्स्यपालन  ५ कठ्ठा २३०००.० ६० हररपरु 

१६ वससवुा टोल ववकास संस्था  वबध्यतु मोटर ३ एच.वप. १ थान, 

डेलीभरी पाईप ५० के.वज. र अन्य 

सामग्री सवहत 

 १ थान सेटमा ४००००.० ६० वससवुा 

१७ आचायध च्याउ उध्योग च्याउ खेवतको लावग पराल 

बफ्याउने ड्रम  ढुवानी   

 २  थान ६८२५०.० ७५ कटारी 

  

 वबध्युत मोटर १   १ थान  १४०००.० ६० कटारी 

पावन टंकी  १ थान  १२००० 

 

  

एच.वप. र  गाडेन  पाईप ४ रोल  सेटमा    

१८ महाभारत टोल सिुार सवमवत वबध्यतु मोटर २ एच.वप.   १ थान सेटमा ४००००.० ६०   

१९ बरगाछी सयमरुे टोल ववकास संस्था वबध्यतु मोटर २ एच.वप.   १ थान सेटमा ४००००.० ६० बरगाछी 

२० सनु्दर नगरी डााँडाटोल ववकास 

संस्था 

वबध्यतु मोटर ३ एच.वप.   १ थान सेटमा १९००००.० ६०   

२२ वसजधना टोलववकास संस्था वबध्यतु मोटर ३ एच.वप.   १ थान सेटमा ४००००.० ६०   
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

वि.न.ं िमहु/िहकारी/ वनजी कृवष 

उद्यमीको नाम 

माग गरकेो आर्ोजनाको नाम  पररमाण उपलब्ि गराएको 

अनदुान रकम 

कृषकल ेपाएको 

अनदुान 

प्रविशि (%) 

कार्फक्रम 

िचंालन 

स्थान 

२३ गौरी शंकर टोल ववकास संस्था वबध्यतु मोटर ३ एच.वप.   १ थान सेटमा ४००००.० ६०   

 िडा न.ं ५ 

२४ जन सम्प्पकध  कृवष समुह वबद्यतु मोटर २ एच.वप.   १ थान सेटमा ४००००.० ६० पोखर े

२५ तामागं एकीकृत कृवष तथा पशपुछीं 

फमध 

मत्स्यपालन  ५ कठ्ठा ३४०००.० ६० वतलबारी  

२६ वसंह माछा फमध मत्स्यपालन  ५ कठ्ठा ३४०००.० ६० वसखरमाडी 

िडा न.ं ६ 

२७ नव संयकु्त कृषक समहु कुलो ममधत  १०० वमटर वप.वस.वस १०००००.० ६० ट्वाङ्गे्र 

२८ घारथेानी टोल ववकास संस्था पोवलवथन पाईप  १०० एम एम को 

१०० वमटर 

१५००००.० ६० घारघेाट 

२९ साहवसक कृषक समहु  पोवलवथन पाईप  २५० एम.एमको १९०००.० ६० माङफाङ 

टोल 

३० वशखर कृषक समहु मसलाबाली प्रशोिन तथा प्याकेवजङ  भवन वनमाधण  ६०००००.० ६० लावमडााँडा 

िडा न.ं  ७ 

३१ पवहचान कृषक समहु वसंचाई प्रयोजनको लागी पोवलवथन 

पाईप 

 ३२ एम.एम. को पाईप 

६०० वमटर  

२५०००.० ६० मैनामैनी 

३२ हातेमालो कृषक समुह वसंचाई प्रयोजनको लागी पोवलवथन 

पाईप 

 ३२ एम.एम. १००वमटर 

र २५ को पाईप ६०० 

वमटर  

१८०००.० ६० मैनामैनी 

३३ मैनारानी कृषक समहु वसंचाई प्रयोजनको लागी पोवलवथन 

पाईप 

 ३२ एम.एम. ४०० वमटर 

र  २५ को पाईप १००० 

वमटर  

३००००.० ६० मैनामैनी 



वावषधक प्रगती प्रवतवेदन                                                                                                  आ.व. ०७५।०७६ 

4 

 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

वि.न.ं िमहु/िहकारी/ वनजी कृवष 

उद्यमीको नाम 

माग गरकेो आर्ोजनाको नाम  पररमाण उपलब्ि गराएको 

अनदुान रकम 

कृषकल ेपाएको 

अनदुान 

प्रविशि (%) 

कार्फक्रम 

िचंालन 

स्थान 

३४ आनको बङुयाखा कृषक समहु पोखरी वनमाधण र ईन्टेक वनमाधण  पोखरर २ र ईन्टेक १ 

वटा 

११५०००.० ६० हखाध, छेटोम,  

३५ मैनारानी कृवष सहकारी संस्था  मसलाबाली प्रशोिन   मेवशन खररद ३०००००.० ६० मलुगाउ 

िडा न.ं  ८ 

३६ वससौली टोल ववकास ससं्था  पम्प्पसेट ५ एच.वप.  ५ थान  सेटमा   ३०००००.० ६० वससौली 

३७ बकुन्रे खोला कुलो ममधत कुलो ममधत २५० वमटर 

पखाधल लगाई 

कुलो ममधत 

 ३०००००.० ६० कोठु 

३८ ब्रम्प्ह कुमार राई पावर वटलर २० 

एच.वप.  

१ थान सेटमा  १०००००.० ५०   

३८ वददीभाई कृषक समहु १एचवप.को वबितु मोटर  १ थान सेटमा  १२०००.० ६० सेतीखोला 

िडा न.ं ९ 

३९ वसमलटार कृषक समहु पावर वटलर २० 

एच.वप.  

१ थान सेटमा  १०००००.० ५० वसमलटार 

४० तेज बहादरु काकी टनेलमा तरकारी खेवत ५ कठ्टा  १५००००.० ७५ भचवुा 

४१ ईन्र बहादरु राई टनेलमा तरकारी खेवत  ५  कठ्टा  १५००००.० ७५ भचवुा 

४२ वसमलटार टोल ववकास संस्था बााँस बोररङ्ग 

पम्प्पसेट  ५ एच.वप.  

१ थान सेटमा  ५४०००.० ६० वसमलटार 

आ.ि.२०७५/०७६ मा िचंालन भएका कृर्ाकलापहरु 

कृर्ाकलाप ईकाइ पररमाण स्थान कैवफर्ि 

चक्लाबन्दी ५०% अनुदानमा वबिरण 

१.  आल ु हेक्टर १५ वडा नं.  २ र ३  वगदेरी टोल ववकास, रातापानी र दगुाधमन्दीर 
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

 

वि.नं

. 

कृर्ाकलाप इकाई 

 

पररमाण 

 

उत्पादन 

(म.ेटन 

उत्पदकत्ि (म.ेटन)  

उपलब्िी 

लैङ्वगक िहभावगिा िचंालन

स्थानहरु 
हालको भएको दवलि जनजािी अन्र् जसमा 

उत्पादन र उत्पादकत्ि िृवि कार्फक्रम 

२.  गाँहु हेक्टर ३० वडा नं.  २ र ४ वगदेरी टोल ववकास संस्था  

३.  तोरर हेक्टर २०० वडा नं. २,५,६,८ र ९ मलु बीउ र उन्नत ववऊ 

४.  मकै न.पा (हाईवब्रड) हेक्टर ३०० २ नं. वडा भागलपरु र टप्प ु हाईबे्रड 

५.  ज्ञान केन्र उदयपरु हेक्टर ३०० सबै वडाहरूमा वबतरण भएको प्रमावणत  

६.  मकै वीउ उत्पादन  हेक्टर ५० वडा नं. २ र ४ प्रजनन र मलु बीउ 

७.       

८.  तरकारी वबऊ वबतरण      

९.  फलफुल ववरुवा वबतरण हजार १७००० नगरपावलका भरर केरा, भईुकटहर, केरा र वलवच्चको वबरुवा 

वबतरण भई रहेको  

विचंाई कार्फक्रम 

१.  कुलो ममधत संख्या ४ वडा नं. ४, ६, ८    

२.  पवम्प्पङ सेट ५ एच.वप. संख्या १२ वडा नं.  २,३, ८ र ९   

३.  पोवलवथन पाईप वसंचाई  संख्या ४ वडा नं.  ४, ६ र ७   

४.  वबध्यतु मोटर ३ एच.वप. संख्या १० वडा नं.  २,३, ४ , ८ र ९   

वबध्यतु मोटर २ एच.वप. संख्या १४ वडा नं.  १, २, ३, ४, ५, ८ र ९   

५.  वबध्यतु मोटर बोररङ संख्या १० वडा नं. १,२, ३ र ४   

६.  सोलार पम्प्पबाट वसंचाई संख्या ७ वडा नं. २, ३ र ५   

७.  प्लावष्टक पोखरी वनमाधण संख्या ७ वडा नं.  ६, ७ र ९   

८.  मसलाबाली जोन कायधक्रम   ६८ वडा नं.  ५,६,७ र ८   
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

 

वि.नं

. 

कृर्ाकलाप इकाई 

 

पररमाण 

 

उत्पादन 

(म.ेटन 

उत्पदकत्ि (म.ेटन)  

उपलब्िी 

लैङ्वगक िहभावगिा िचंालन

स्थानहरु 
हालको भएको दवलि जनजािी अन्र् जसमा 

१ िान उन्नत 

वीउ 

हेक्टर १७५ ७१७.५ ३.५ ४.१ उत्पावदत िानको बीउ १० % प्रयोग 

भएमा १४३४ हेक्टरमा थप उन्नत 

वीउको प्रयोग हुने । 

१० ३४ ४५ ८९ वडा नं.  २ 

र ३  

२ गाँहु हेक्टर ३० ९३.६ २.५ ३.१२ उत्पावदत गहुाँको बीउ २५ % प्रयोग 

भएमा २३४ हेक्टरमा थप उन्नत वीउको 

प्रयोग हुन सक्ने । 

१३ ९ ११ ३३ वडा नं.  २ 

र ४ 

३ मकै -उन्नत हेक्टर ३०० १२००.० ३.२ ४. उत्पावदत मकैको बीउ ५० % प्रयोग 

भएमा ३०० हेक्टरमा थप उन्नत वीउको 

प्रयोग हुने 

३५ ७५ ७७ १८७ नगरपावल

काभरी 

मकै -

हाईवब्रड 

हेक्टर २६७ २२६९.५  ८.५ बाली कटानी भै दानाको लावग श्रीनगर 

एग्रो फमध बटुवलसंग सम्प्झौता भई खररद 

गरर लगेको । 

१५ ३३ ११० १५८ २ नं. वडा 

भागलपरु र 

टप्प ु

४ तेलहन -

तोरी र 

सयुधमखुी 

हेक्टर २०० २४०.० १. १.२ उत्पावदत तेलहनको बीउ २० % 

प्रयोग भएमा ४८ हेक्टरमा थप 

उन्नत वीउको प्रयोग हुन सक्ने । 

१२ ८ १५ ३५ वडा नं. 

२,५,६,८ 

र ९ 

५ वहउद े /बषे 

/बेमौसमी 

हेक्टर १०० १३००.० ११. १३. १३०० मे.टनको वावषधक ५ लाख 

४० हजार आम्प्दावन भएको । 

६५ १०५ ३५० ५२० नगरपावल

काभरी 

६ आल ु हेक्टर १५ २३२.५ १२ १५.५ २३३ मे.टनको ९ लाख ३२ हजार 

आम्प्दावन भएको । 

० ३ १५ १८ वडा नं. १, 

२, ३ 

७ फलफुल 

वबरुवा 

ववतरण 

हजार १७००

० 

   भईुकटहर ११०००, केरा  ४००० र 

आाँप वलवच २००० वबतरण भई रहेको 

३५ ६६ ५५ १५६ नगरपावल

काभरी 

८ कृवष 

उपकरण -

पावर वटलर 

संख्या ८    ८ वटा कृवष सहकारी, कृषक समहु तथा 

टोल ववकास ससं्था माफध त ८ वटा पावर 

वटलर (उपकरण) ववतरण भएको र कररब 

२० जनालाई  रोजगारीको अवसर 

१३ ४१ ३५ ८९ वडा नं २, 

३, ८ र ९ 
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वि.नं

. 

कृर्ाकलाप इकाई 

 

पररमाण 

 

उत्पादन 

(म.ेटन 

उत्पदकत्ि (म.ेटन)  

उपलब्िी 

लैङ्वगक िहभावगिा िचंालन

स्थानहरु 
हालको भएको दवलि जनजािी अन्र् जसमा 

सजृना भएको । 

९ अदवुा र 

बेसार  

प्रशोिन  

तथा 

भण्डारण 

संख्या २ २५०   वडा नं ६ र ७ मा बेसार  र अदवुा 

कररव २५० मे.टन उत्पावदत 

सामवग्रको लावग १-१ वटा प्रशोिन 

उध्योग स्थापना गरर बजार 

व्यवस्थापनमा ५० जना 

मवहलाहरुलाई प्रत्यक्ष रोजगारी 

सजृना गरर आत्म वनभधर गराउने । 

२५ २५० ३२ ३०७ वडा नं. ६ 

र ७  

१० क्षमता 

ववकास 

तथा 

प्रवववि 

हस्तान्तरण 

संख्या १०००    उत्पादन वषधको कायधक्रममा 

सहभावग भएका कररव  २०१३ 

जना कृषकहरुलाई क्षमता अवभववृद्द 

तथा प्रवववि हस्तान्तरण गररएको । 

१०८ ७८२ ११२३ २०१३ नगरपावल

काभरी 

११ वसंचाई 

ववकास 

कायधक्रम 

संख्या ६८   ४५ हे. 

के्षत्रफल 

वसंचाई 

हुने 

२९ वटा समुह/सहकारी/टोल 

ववकास संस्था माफध त वसंचाईमा 

६०- ७५ प्रवतशत सम्प्म अनदुान 

उपलब्ि गराई ४५ हे. के्षत्रफलमा 

वसंचाई हुने र बाली सघनतामा बवृद्द 

हुने । 

३५ १६१ ३०४ ५०० 

नगरपावल

काभरी 

जसमा ३६६ १५६७ २१७२ ४१०५   

 

 

 



वावषधक प्रगती प्रवतवेदन                                                                                                  आ.व. ०७५।०७६ 

2 

 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

नगरपावलका पररिरवभत्र नमनूा प्रदशफनी केन्रमा भएका कृर्ाकलापहरु: 

 मेवा खेवत ,वबउ उत्पादनको लावग घास खेवत 

 डाले घााँसको वबरुवा नसधरी, फलफुल नसधरी 

 मेवाको वबरुवा उत्पादन गरर कृषकस्तरमा प्रवत गोटा रु ३०र- का दरले वबतरण । 

 १० वटा अम्रपावल आाँप, १० वटा वलवच्च, १० वटा कागती ववरुवा लागाई हाल सन्तोजनक अबस्थामा रहेको । 

 गड्यौवल मलको लावग मदर कल्चर तयार भएको । 

  ६*१२ को र १२*१८ को दईु वटा नेट जावल घर वनमाधण गरर तरकारी नशधरर स्थापना  भएको । 

  ६*१२ वम नेट जावल घरमा परुप खेती गरर कृषकहरुलाई ववरुवा तथा फुल सलुभ मलु्यमा वबतरण भएको । 

  वसंचाईको लागी प्लावष्टक पोखरर २ वटा वनमाधण (प्रती पोखरर ६० हजार वलटर पावन जम्प्मा हुन) 

 बेलका नगर पररसर वभत्रको नमनुा प्रदशधन केन्र संचालन गनध वनजी फमधलाइ नगरपावलकालाई बावषधक राजश्व बझुाउने गरर वजम्प्मा लगाइएको  

आ.ि. २०७६।०७७ मा (प्रर्ाि / हले्भेटाि) ले गरकेा कृर्ाकलापहरुः 

क्र. स.ं कायगक्रमको लर्र्रण 

र्जेट रु कुल जम्मा खचग बााँकी रकम 

जम्मा रकम रु. 

न.पा./अ

न्य  स्रोत 

रु. 

प्रयास/ िेल्िेटास 

रु. 
जम्मा रकम रु. 

न.पा./अन्य  

स्रोत 

प्रयास/ 

िेल्िेटास 

प्रयास/ 

िेल्िेटास 

१ कृवष उत्पादन तथा उत्पादकत्व ववृद 
१३७५००० ० १३७५००० १३६८८६२ ० 

१३६८८६

२ 
६१३८ 

२ कृवष प्रववविको ववकास एवं ववस्तार ९००००० ० ९००००० ८९७८४५ ० ८९७८४५ २१५५ 

३ पावलकाको क्षमता अवभववृर्द् ६००००० ० ६००००० ५७९५८० ० ५७९५८० २०४२० 

४ स्थावनय तहको वनवत वनमाधणमा सहयोग ६०००० ० ६०००० ६०००० ० ६०००० ० 

५ पावलकाको सस्ंथागत सरचंना ववकास ३६०००० ० ३६०००० ३६०००० ० ३६०००० ० 

६ वावषकध  तथा आवविक कृवष योजना तजुधमा ६००००० ० ६००००० ५९६१५० ० ५९६१५० ३८५० 
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क्र. स.ं कायगक्रमको लर्र्रण 

र्जेट रु कुल जम्मा खचग बााँकी रकम 

जम्मा रकम रु. 

न.पा./अ

न्य  स्रोत 

रु. 

प्रयास/ िेल्िेटास 

रु. 
जम्मा रकम रु. 

न.पा./अन्य  

स्रोत 

प्रयास/ 

िेल्िेटास 

प्रयास/ 

िेल्िेटास 

७ वसंचाई के्षत्र ववकास कायधक्रम ४६३००० ० ४६३००० ४६३००० ० ४६३००० ० 

८ अनगुमन मलु्यांकन तथा प्रवतवेदन १५०००० ० १५०००० १५०००० ० १५०००० ० 

जसमा ४५०८००० ० ४५०८००० ४४७५४३७ ० 

४४७५४३

७ ३२५६३ 

 आ .ि.२०७६।०७७ को िावषकफ  कृवष विकाि कार्फक्रम को आवथकं प्रगवि प्रवििेदन िसम (नेपाल िरकार  शििफ) 

क्र.स.ं कायगक्रमको लर्र्रण 

र्जेट रु. कूल खचग िएको रकम बााँकी रकम रु. 

जम्मा रु. 
न.पा./अन्य  

स्रोत रु. 

प्रयास/ 

िेल्िेटास 

स्रोत रु. 

जम्मा रु. 
न.पा./अन्य  

स्रोत रु. 

प्रयास/ 

िेल्िेटा

स  रु. 

जम्मा रु. 
न.पा./अन्य  

स्रोत रु. 

प्रयास/ 

िेल्िेटास  

रु. 

१ कृवष उत्पादन तथा उत्पादकत्व ववृर्द् ४५००० ४५००० ० ४५००० ४५००० ० ० ० ० 

२ कृवष प्रववविको ववकास एवं ववस्तार १००००० १००००० ० ९९००० ९९००० ० १००० १००० ० 

३ पावलकाको क्षमता अवभववृर्द् ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

४ स्थावनय तहको वनवत वनमाधणमा सहयोग ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

५ पावलकाको सस्ंथागत सरचंना ववकास ८९०००० ८९०००० ० ८३३५४० ८३३५४० ० ५६४६० ५६४६० ० 

६ वावषकध  तथा आवविक कृवष योजना तजुधमा 
० ० ० ० ० ० ० ० ० 

७ वसंचाई के्षत्र ववकास कायधक्रम ५४०००० ५४०००० ० ५४०००० ५४०००० ० ० ० ० 

८ अनगुमन मलु्यांकन तथा प्रवतवेदन ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

जम्मा बजेट १५७५००० १५७५००० ० १५१७५४० १५१७५४० ० ५७४६० ५७४६० ० 
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क्र.ि.ं कार्फक्रमको वििरण िजेट रु.  कुल जसमा खचफ रु. बाँकी रकम रु. कैवफर्ि 

१ कृवष उत्पादन तथा उत्पादकत्व ववृद ३१२६००० ३०९१८५७ ३४१४३  

२ कृवष प्रववविको ववकास एवं ववस्तार ४६९९००० ४०७९६९६ ६१९३०४  

३ पावलकाको क्षमता अवभववृर्द् १५१५००० ११५५९४१ ३५९०५९  

४ स्थावनय तहको वनवत वनमाधणमा सहयोग २००००० २००००० ०  

५ पावलकाको ससं्थागत सरचंना ववकास ७४०००० ३२१३०० ४१८७००  

६ वावषकध  तथा आवविक कृवष योजना तजुधमा २२०००० २३२०० १९६८००  

७ वसंचाई के्षत्र ववकास कायधक्रम २२५०००० २१९५७७० ५४२२९  

८ अनगुमन मलु्यांकन तथा प्रवतवेदन ५१०००० ४७६८७५ ३३१२५  

९ पुाँवजगत  १४०००० १२८२४१ ११७५९  

जसमा १३४००००० ११६७२८८० १७२७११९  

बेलका नगरपावलकाको उत्कृस्ट कृषक पुरस्कार (िान वदिि वबशेष): 

वि.न.ं कृषकको नाम थर ठेगाना पुरस्कार पाएको 

वबिा 

स्िर पुरस्कार 

बापि रकम 

१ वबध्यानन्द चौिरी वडा नं.  १ मत्स्यपालन उत्कृष्ट ५०००/- 

२ वलकेन्द ठाकुर बेलका   २  तरकारी खेती  उत्कृष्ट ५०००/- 

३ वटका कुमारी मगर बेलका  ३ बगंरुपालन उत्कृष्ट ५०००/- 

४ तोयानाथ अविकारी बेलका   ४ भैवसपालन उत्कृष्ट ५०००/- 

५ संवजब राई  बेलका  ५ बाखापालन उत्कृष्ट ५०००/- 

६ नमनुा मवहला कृषक समहु बेलका   ६ बेसार खेती उत्कृष्ट ५०००/- 
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७ वबर बहादरु राई बेलका  ७ तरकारी खेती  उत्कृष्ट ५०००/- 

८ सवमर राई बेलका   ८ लोकल कुखरुापालन उत्कृष्ट ५०००/- 

९ मेलवमलाप मवहला बहुउदे्दवश्यय सहकारी 

संस्था वल  

बेलका   ९ सामवुहक तरकारी खेती उत्कृष्ट ५०००/- 

१० चन्रपरु पशुपालन कृषक समहु बेलका २ सामवुहक गाईपालन सबोत्कृष्ट ७०००/- 

११ शान्ती कृषक समहु बेलका   ३ सामवुहक आल ुखेती सबोत्कृष्ट ७०००/- 

जसमा ५९०००/- 

उत्पादन आिार िषफमा िञ्चालन गनफका लावग स्िीकृि मत्स्र्पालन कार्फक्रमहरुः 

 

वि.न.ं िमहु/िहकारी/ वनजी 

कृवष उध्र्मीको नाम 

ठेगाना माग गरकेो 

आर्ोजनाको 

नाम 

कार्फक्रम 

िचंालन 

हुन ेस्थान 

लाभावन्िि 

पररिार 

िखं्र्ा 

कार्फक्रम 

िचंालनका 

लागी  

स्िीकृि 

जग्गाको 

क्षते्रफल 

कृषकको 

जन 

िहभावगिा 

% 

स्िीकृि भएको अनमुावनि 

लागि रकम रु 

कैवफर्ि 

कृषकको 

िफफ बाट 

नगरपावलका जसमा 

 

१ बेलका कृवष प्रजनन् र 

अनसुन्िान केन्र  

बेनपा १        

मत्स्यपालन  

आम्प्बासी नगरपावलका 

भरी 

२ वबघा ४० २०८०००.० ३१२००० ५२०००० परु ैकाम 

भएको 

२ तामागं एकीकृत कृवष 

तथा पशपुछीं फमध 

बेनपा ५ मत्स्यपालन वतलबारी  ३०  १ वबघा ४० १०४००० १५६००० २६०००० ५६००० को 

मात्र काम 

भएको  

३ वसंह माछा फमध बेलका 

न.पा . ५ 

मत्स्यपालन ० १ ६ कठ्ठा ४० ३१२०० ४६८०० ७८००० ३२००० को 

काम भएको  

४ सनुार मत्स्य फामध बेलका 

न.पा . ५ 

मत्स्यपालन खयरबनी १ ८ कठ्ठा ४० ४१६०० ६२४०० १०४००० काम नभएको 

५ प्रगवत जनचेतना कृषक 

समहु 

बेलका 

न.पा . ३ 

मत्स्यपालन नेवार टोल ८ १० कठ्ठा ४० ५२००० ७८००० १३०००० परु ैकाम 

भएको 
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६ सरुने्र ढुगांना  बेलका 

न.पा . ४ 

मत्स्यपालन गरुुङ्गचौरी १ ८ कठ्ठा ४० ४१६०० ६२४०० १०४००० २५०००को 

काम भएको 

७ जलदबेी टोल ववकास 

संस्था 

बेलका 

न.पा . २ 

मत्स्यपालन भसवुा गब्बी ९ २ वबघा ४० २०८००० ३१२००० ५२०००० २५०००० 

को काम 

भएको  

८ सप्तकोशी  पशपुालन 

कृषक समहु 

बेलका 

न.पा . २ 

मत्स्यपालन रामनगर ८ १ वबघा ४० १०४००० १५६००० २६०००० काम नभएको 

  

जसमा  

 

७९०४०० 

 

११८५६०० 

 

१९७६००० 

  

 

 

बैदेवशक रोजगारबाट फकेका रु्िाहरुलाई व्र्ाििार् िञ्चालनका लावग अनुदान िहर्ोग 

आ. ब. २०७५/०७६ को स्वीकृत  कायधक्रम अनुसार उत्पादन आिार वषधमा  बेलका नगरपावलकाले वववभन्न वमवतमा प्रकासन गरकेो सूचना अनसुार बैदेवशक 

रोजगारबाट फकेका यवुाहरुवाट ३९ वटा वनवेदन प्राप्त भएको जसमध्ये १३ जना कृषकहरु मात्र छनौट भएको एको हुाँदा  कायध योजनाको आिारमा तपवसलमा 

उल्लेवखत कायधक्रम संचालन गनध  वनम्प्नानसुार  अनदुान उपलब्ि गराउने र  कायध योजना बमोवजम काम सम्प्पन्न भए पिात मात्र नगरपावलकाबाट समावनकरण 

तथा हेल्भेटास तफध को शसतध शीषधकबाट अनदुान  उपलब्ि गराउन नगरस्तररय कृवष ववकास  सवमवतबाट  वनणधय कायधक्रम संचालन गररएको वथयो । उक्त 

कायधहरुको वववरण तल प्रस्तुत गररएको छुः 

वि.न.ं 

  

नाम थर 

  

ठेगाना 

  

कार्फक्रम 

िचंालान स्थान 

  

माग गरकेो आर्ोजनाको नाम 

  

अनमुावनि लागि 
कैवफर्ि 

  कृषक  नगरपावलका 

१ सवमर उपरकोटी बेलका ४  लालबजार कागवत खेवत तथा नशधरी ब्यबसाय कायधयोजना अनसुार नपगु रकम कृषकले व्यहोने  ४००००   

२ देव बहादरु वब.क. बेलका  ५  जहडा अटो ररक्सा व्यवसावयक योजना  कायधयोजना अनसुार नपगु रकम कृषकले व्यहोने  ४००००   

३ नववनकेशर ववश्वकमाध बेलका  ५  वशखरमाडी बंगरुपालन कायधयोजना अनसुार नपगु रकम कृषकले व्यहोने  ४००००   

४ भवुन भट्टराई बेलका  ४ भट्टराई चोक मत्स्यपालन कायधयोजना अनसुार नपगु रकम कृषकले व्यहोने  ४००००   

५ बम बहादरु वबश्वकमाध बेलका  ५ गलेनी बंगरुपालन कायधयोजना अनसुार नपगु रकम कृषकले व्यहोने  ४००००   

६ संवजप राई बेलका  ५ वशखरमाडी बंगरुपालन कायधयोजना अनसुार नपगु रकम कृषकले व्यहोने  ४००००   
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वि.न.ं 

  

नाम थर 

  

ठेगाना 

  

कार्फक्रम 

िचंालान स्थान 

  

माग गरकेो आर्ोजनाको नाम 

  

अनमुावनि लागि कैवफर्ि 

  
७ नारायण बहादरु मगर बेलका  ५ मैनी बंगरुपालन कायधयोजना अनसुार नपगु रकम कृषकले व्यहोने  ४००००   

८ लोक बहादरु वबश्वकमाध बेलका  ४ लालबजार बाख्रापालन कायधयोजना अनसुार नपगु रकम कृषकले व्यहोने  ४००००   

९ सन्तोष रानामगर बेलका  ५ लालबजार बाख्रापालन कायधयोजना अनसुार नपगु रकम कृषकले व्यहोने  ४००००   

१० वमन बहादरु मगराती बेलका  ४ लालबजार गाईपालन कायधयोजना अनसुार नपगु रकम कृषकले व्यहोने  ४००००   

११ कौसल वनरौला बेलका  ४ लालबजार टकी पालन कायधयोजना अनसुार नपगु रकम कृषकले व्यहोने  ४००००   

१२ सवमर राई बेलका ८ सोमबार े लोकल कुखरुा पालन कायधयोजना अनसुार नपगु रकम कृषकले व्यहोने  ४००००   

१३ वशबराम चौिरी बेलका  १ आम्प्बासी गाईपालन कायधयोजना अनसुार नपगु रकम कृषकले व्यहोने  ४००००   

 जम्मा ५२००००   

स्थावनर् कृवष श्रोि ब्र्क्ती िावलम वबबरण  (िावलम अबवि : २०७६/०१/२८ देवख २०७६/०२/०१ िसम) 

वि.न.ं श्रोि ब्र्वक्तको नाम थर ठेगाना  िसपकफ  न.ं कैवफर्ि 

१ लक्ष्मी थापा बेलका न.पा.  २ ९८१४७८११७८   

२ बालकृरण राई बेलका न.पा.  ७ ९८११३४२१७९   

३ प्रज ुकुमार राई बेलका न.पा.   ३ ९८१०४८५३०७   

४ महेश प्रसाद चौिरी बेलका न.पा.  १ ९८०७७०३४२७   

५ वमन बहादरु तामाग ं बेलका न.पा.  ३ ९८११०६८२३१   

६ तेज बहादरु काकी  बेलका न.पा.   ९ ९८०८१२८४१०   

७ बधु्द कुमार शे्रष्ठ बेलका न.पा.   ३ ९८०७७७०४५   

८ मनोरथ कोईराला बेलका न.पा.  १ ९८२४७४५२२३   

९ रवबन कुमार शे्रष्ठ बेलका न.पा.   ३ ९८४४३९२१२३   

१० पे्रम कुमार बज्राचायध  बेलका न.पा.  १  ९८१८८२५१४८   
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वि.न.ं श्रोि ब्र्वक्तको नाम थर ठेगाना  िसपकफ  न.ं कैवफर्ि 

११ वदल बहादरु राई बेलका न.पा.   ४ ९८१९९३७७०५   

१२ सन्तवबर मगर बेलका न.पा.   ९ ९८१४७३८०७४   

१३ लोकेन्र राई बेलका न.पा.   ७ ९८२३६१५८७५   

१४ प्रवमला बस्नेत बेलका न.पा.   २ ९८१६७३६१८२   

१५ वगता दनवुार बेलका न.पा.   ७ ९८१९९५६२९६   

१६ केवल कुमारी राई बेलका न.पा.   ८ ९८०७७२७८७७   

१७ बसन्ता राई बेलका न.पा.   ८ ९८११३५४९९६   

१८ प्रसन राई बेलका न.पा.   ९ ९८१६३३२३८३   

१९ कान्ता अविकारी बेलका न.पा.  २ ९८१९७४७३३०   

२० शोभा तामाग ं बेलका न.पा.   ९    

२१ पजुा राई बेलका न.पा   ८ ९८२४३५८९७७   

प्रवशक्षकहरु 

१ सरोजकान्त अविकारी कृवष ज्ञान केन्र उदयपरु प्रमखु   

२ वदपक अविकारी सनु्तला जोन  उदयपरु प्रमखु   

३ अजय कुमार साह भेटेररनरी अस्पताल उदयपरु प्रमखु   

४ बवुद्दनाथ वतवम्प्सना बेलका न.पा  कृवष ईवन्जवनयर   

५ परुप वहादरु बढुाथोकी बेलका न.पा  कायधक्रम अविकृत   

६ वबरवन्च प्रसाद यादव बेलका न.पा  पशसेुवा प्रावबविक   

७ नरनाथ रगे्मी  बेलका न.पा  कृवष प्रावबविक   

िावलम /भ्रमण र गोष्ठी िथा अन्र् कार्फक्रममा िहभावगिा वबबरण 
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वि. न.ं वबषर् 

अबिी 

वदन  

िहभागी 
ज

समा  
कैवफर्ि 

दखेी  - िसम  
मवहला पुरुष जसमा  

जनजािी दवलि अन्र् जनजािी दवलि अन्र् मवहला  पुरुष 

१ प्रांगाररक कृवष प्रमाणीकरण गोष्ठी ०७५/४/२७ १ २७ १ १९ ४३ ४ ४२ ४७ ८९ १३६ जनप्रवतवनवि 

र कृषक 

२ सरोकारवाला साझेदार संस्थाको गोष्ठी ०७५/५/२६  - २७ २ १३ २ ६ २८ ६ ३४ २१ ६८ ८९ जनप्रवतवनवि 

र साझेदार 

संस्था  

३ प्रांगाररक घरायवस तथा जैवबक मल तावलम ०७५/७/१३- १५ ३ २० २ २६ ४९ १ ४५ ४८ ९५ १४३ कृषक 

४ प्रभावकारी कायधक्रम संचालन 

जनप्रवतवनिी र सरोकारवाला वनकाय 

०७५/७/३० १ ६ ० २० १५ १ १५ २६ ३१ ५७ जनप्रवतवनिी 

र कमधचारी 

५ बावल तथा पश ुवबमा सचेतना कायधक्रम ०७५/८/२७- २८ २ २६ ३ ११ ५८ ६ २५ ४० ८९ १२९ कृषक 

६ बगर खेवत तावलम ०७५/९/२३- २४ २ १६ ० ५ १४ २ १८ २१ ३४ ५५ कृषक 

७ मकै खेती गोष्ठी (ब्यापारी र कृषक) ०७५/९/२५ १ ९ ४ ५३ ४१ १ २५ ६६ ६७ १३३ कृषक र 

ब्यापारी 

८ कायधवबिी र नम्प्स तयारी गोष्ठी ०७५/१०/४ - ५ २ १ ० १ २ १ १२ २ १५ १७ जनप्रवतवनवि र 

कमधचारी 

९ माटो नमनुा संकलन  ०७५/१०/६ - ७ २ ० ० ० १ ० १६ ० १७ १७ कृषक 

१० जैवबक वबषादी बनाउने तावलम ०७६/१०/६- ७ २ २१ ० १२ २६ २ ११ ३३ ३९ ७२ कृषक 

११ नगरपावलकास्तरीय जनप्रवतवनविका लागी कृवष 

ववकासका वनवत, ऐन,र संवबिानले गरकेा 

प्राबिान वबषयक अवभमवुखकरण गोष्ठी 

०७५/१०/२० - 

२१ 

२ ७ १० १० १५ ११ २८ २७ ५४ ८१ जनप्रवतवनवि 

र कमधचारी 

१२ अनतरवजल्ला कृषक भ्रमण (जनप्रवतवनवि, 

कृषक, कमधचारी) 

०७६/१/१५- १९  ५ ५ २ ४ १० १ १७ ११ २८ ३९ अन्तरवजल्ला 

१३ लैंवगक समानता तथा मानव अविकार तावलम ०७५/११/२२ - २३ २ ५ १२ ५ ० ० ० २२ ० २२ मवहला जनप्रवतवनवि 

१२ जैवबक वबषादी बनाउने सचेतना तावलम ०७५/१०/२५ १ १३ ० ११ ३५ ४ २२ २४ ६१ ८५ कृषक 

१३ आई.वप.एम कृषक पाठशाला ०७५/११/१४ - 

०७६/३/१४ 

१६ 

हप्ता 

१२ ० ० १० ० ० १२ १० २२ कृषक 

१४ कााँक्रा र अकबर ेखोसाधनी खेती ०७६/१/२ १ ५ ० ० १४ १ ४ ५ १९ २४ कृषक 
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वि. न.ं वबषर् 

अबिी 

वदन  

िहभागी 
ज

समा  
कैवफर्ि 

दखेी  - िसम  
मवहला पुरुष जसमा  

जनजािी दवलि अन्र् जनजािी दवलि अन्र् मवहला  पुरुष 

१५ बैदवेशक रोजगार गोष्ठी ०७६/१/८ १ ० ० ० ४ ६ ४ ० १४ १४ कृषक 

१६ मौरीपालन तावलम  ०७६/१/१० - १५ ५ ३ ० ० १५ ० ० ३ १५ १८ कृषक 

१७ स्थावनय कृवष श्रोत व्यक्ती तावलम ०७६/१/२८ - २/१ ५ ५ ० २ १३ ० १६ ७ २९ ३६ कृषक 

१८ बैदेवशक रोजगार ब्यबसाय संचालन तावलम ०७६/१/२८ - २/१ ५ ० ० ० ६ ७ ७ ० २० २० कृषक 

१९ साझेदार संस्थाहरुको गोष्ठी ०७६/३/१९ १ १ ० ७ १५ १ २५ ८ ४१ ४९ जनप्रवतवनवि 

रसाझेदार संस्था  

जसमा  १९५ ३६ १९२ ४१४ ५५ ३६६ ४२३ ८३५ १२५

८ 
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

५.२.३. पशु पंिी लर्कास शाखा र्ाट संचाललत कृयाकलापिरु  

साववक वजल्ला पश ु सेवा कायाधलय, उदयपरुको पशु सेवा प्रवाहको लावग स्थापना भएको पशु सेवा केन्र, रामपरु 

साववकका तपेश्वरी, रामपरु ठोक्सीला, कटुञ्जेववला र मैनाम्रनी गरी ४ वटा गा.वव.स.मा सञ्चालन गने सम्प्पणुध पशु सेवा 

शाखाका कृयाकलापहरु सञ्चालन गदै आएको वथयो । हाल यो शाखा २०७३ साल देवख वेलका नगरपावलका बेलका 

नगरपालवकाको आवथधक ववकास शाखाको फााँटको रुपमा परववतधन भएको छ । यो शाखाले नगरपावलकाको लक्ष श्रोत 

सािन अनसुार पश ुसेवा तफाध  गवतवविवहरु सञ्चालन गदै आएको छ । समतामूलक, समावेशी, समानपुावतक पशपुालन, 

आिवुनकीरणवाट पश ु जन्य उत्पादन र उत्पादकत्वको बवृर्द्वाट आवथधक समवृर्द् हावसल लक्ष्य राख्दै गने आ.व. 

२०७५।०६ मा यस शाखाबाट संचालन भएका योजना तथा कायधक्रमहरु तल प्रस्ततु गररएको छुः 

आ.ि. २०७५।०६ मा िसपन्न गरकेा कार्फक्रमहरुको प्रगवि वििरणः (नेपाल िरकार शशिफिफफ ) 

क्र ि ं वक्रर्ाकलाप वििरण 

 

ईकाई 

चालु आ ि को िावषफक 

लक्ष्र् 

आ.ि. २०७5/०७६ 

प्रगवि 

 पररमाण बजेट भार पररमाण बजटे खचफ भारीि 

१  व्यवसावयक कृवष प्रवर्द्धन तथा उत्पादन कायधक्रम           

१.१ 
व्यवसावयक पश ुफमध प्रवर्द्धन कायधक्रम -गाई, 

भैसी, बाख्रा र बङ्गरु 

 
वटा ४ १४०.० ९.५ ४ 

१४०.

० 
९.५ 

२ 
पश ुपङ्छी आहारा श्रोत केन्र ववकासमा 

सहयोग 

 वटा 
२ १५०.० 

१०.

२ 
२ 

१४९.

४ 
१०.२ 

२.१ 
पश ुआहारा ववकास कायधक्रम - वहउदे, वषे, वहुवषे घास 

उत्पादन / नशधरी स्थापना  

 वटा 
२ २५०.० १६.९ २ २५०.० १६.९ 

३ 
कृवष प्रवववि ववकास एवम ववस्तार 

कायधक्रम 

 वटा 
            

३.१ 
नश्ल सिुारका लावग कृवत्रम गभाधिान 

कायधक्रम 

 स्था

न 
१ १८०.० 

१२.

२ 
१ 

१७५.

० 
१२.२ 

३.२ 
कृषक पाठशाला सञ्चालन  

वटा १ १००.० ६.८ १ 
१००.

० 
६.८ 

४ 
पश ुस्वास््य पश ुरोग अन्वेषण सेवा तथा 

क्वारने्टाइन 

 स्था

न 
३ ६६.० ४.५ ३ ६६.० ४.५ 

५ 
पावलकाको सस्थागत समरचना ववकास र अन्य 

कायधक्रम 

 
              

 ५.१ एक गााँउ एक पश ुसेवा प्राववविकको तलव  जना २ ५९१ ४०.० २ ५९१ ४०.० 

 कूल जसमा   १४७७ १००   १४७१ १०० 

आ.ि. २०७५।०६ मा िसपन्न गरकेा कार्फक्रमहरुको प्रगवि वििरणः (िमानीकरण िफफ ) 

क्र. ि.ं वक्रर्ाकलाप वििरण ईकाई चालु आ ि को िावषफक लक्ष्र् प्रगवि 
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

पररमाण भार बजेट प्रगवि खचफ भाररि 

आ चाल ुखचध  अन्तगधतका कायधक्रमहरु               

१ पश ुउत्पादन तथा उत्पादकत्व ववृर्द् कायधक्रम           

१.१ नश्ल सुिार कायधक्रम   
 

 ४०० 

 

३६३ 

 क कृवतम गभाधिान गाइ सङ्ख्या ६००  
 

१०० 
  

ख कृवतम गभाधिान भैसी सङ्ख्या ४००  
 

५८ 
  

ग बगंरुको पाठा\पाठी ववतरण पटक ३५  २०० ३५ 
  

घ सानन् बोका खररद पटक २  १०० २ 
  

ङ वोयर वोका ववरण सङ्ख्या १  १०० १ 
  

२ पश ुस्वास््य कायधक्रम    
 

 ३०० 
 

३०० 
 

२.१ पशपुक्षी उपचार  सङ्ख्या 
३००

० 

 

 

३६९

०   

२.२ बन्ध्याकरण सङ्ख्या 
१००

० 

 

 
३७४ 

  

३ प्रयेगशाला सेवा कायधक्रम  सङ्ख्या 
 

 १५० 
 

१५० 
 

३.१ गोवर पररक्षण  सङ्ख्या ५०० 
 

 

१०२

३   

३.२ थुवनलो पररक्षाण  सङ्ख्या ५०  
 

० 
  

३.२ छाला रोग पररक्षाण  सङ्ख्या १०  
 

० 
  

४ पश ुरोग वनयन्त्रण कायधक्रम    
 

 
    

४.१ खोप  ( रवेवज खोरते वप वप आर आवद ) सङ्ख्या 
१५०

००  
१०० 

३५००

० 
९८ 

 

५ पश ुववकास सेवा कायधक्रम    ० ० ० ० ० 
 

५ व्यवसावयक पशु  फमध प्रविधन कायधक्रम   पटक 
      

६ पशआुहारा सेवा कायधक्रम   
  

३०० 
 

१४७ 
 

६.१ उत्पादनमा आिाररत अनदुान  हेक्टर ४१ 
  

४१ 
  

क ववषधम  हेक्टर २ 
  

२ ६२ 
 

ख भेच हेक्टर १५ 
  

१५ ५६ 
 

ग जैववक हेक्टर १० 
  

१० ६५ 
 

घ वटयोसेवन्ट हेक्टर १५ 
  

१५ १४७ 
 

ङ डालेघााँस हुकाधउने कायधक्रम   
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

क्र. ि.ं वक्रर्ाकलाप वििरण ईकाई 
चालु आ ि को िावषफक लक्ष्र् प्रगवि 

पररमाण भार बजेट प्रगवि खचफ भाररि 

च डालेघााँसको नसधरी स्थापना कायधक्रम  सङ्ख्या १ 
 

५० ० ४८ 
 

७ ववपद व्यवस्थापन  पटक १ 
 

१०० १ ७० 
 

क पशपुङ्क्षी खररद मूल्यमा अनुदान    
      

८ 
पशपुालन प्रवववि ववकास एवम ववस्तार 

कायधक्रम 
  

      

८.१ 
आ व २०७४/७५ को क्रमागत फलोअप 

कायधक्रम   
सङ्ख्या ४३ 

 

१५०

० 
४३ 

१५०

०  

क 
मलखाडी तथा वपसाव सङकलन वपट 

वनमाधण 
  १८ 

 
९३० १८ ९३० 

 

ख च्यापकटरु मेवसन ववतरण  सङ्ख्या २४ 
 

५३० २४ ५३० 
 

ग दाना वनाउने मेवसनववतरण  सङ्ख्या १ 
 

४० १ ४० 
 

९ 
आ व २०७५/७६ को व्यवसावयक फमध 

स्थापना कायधक्रम   
  

      

९.१ यवुा लवक्षत कायधक्रम    
      

क गाइ भैसी सङ्ख्या ४ 
 

८०० ४ ८०० 
 

ख बाख्रा सङ्ख्या ६ 
 

६०० ६ ६०० 
 

ग बगंरु सङ्ख्या ३ 
 

३०० ३ ३०० 
 

१० लवक्षत वगध यवुा ववशेष कायधक्रम    
      

क गाइ भैसी सङ्ख्या २ 
 

४०० २ ४०० 
 

ख बाख्रा सङ्ख्या ६ 
 

६०० ५ ६०० 
 

ग बङ्गरु सङ्ख्या ५ 
 

५०० ५ ५०० 
 

११ जैववक वववविता सम्रक्षण कायधक्रम   
      

क वसगारी बाख्रा सम्रक्षण कायधक्रम  सङ्ख्या ० 
 

० ० 
  

ख बदेल सम्रक्षण कायधक्रम  सङ्ख्या १ 
 

२०० १ २०० 
 

१२ पशपुक्षी वजार प्रवदधन कायधक्रम    
      

क सकुुटी उत्पादन   सङ्ख्या १ 
 

१०० ० ० 
 

ख मास ुपसल सिुार सङ्ख्या ३ 
 

४५० ३ ४५० 
 

ग डेरीपसल स्थापना रामपरु , अम्प्वासी, सङ्ख्या ३ 
 

६०० १ ६०० 
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

क्र. ि.ं वक्रर्ाकलाप वििरण ईकाई 
चालु आ ि को िावषफक लक्ष्र् प्रगवि 

पररमाण भार बजेट प्रगवि खचफ भाररि 

गरुुङ्ग चौरी  

घ छाला सङ्कलन   १ 
 

१०० १ १०० 
 

१३ क्षमता अवभववृर्द् सीप ववकास कायधक्रम   
      

१३ ववमा अवभमवुखकरण कायधक्रम  पटक ६ 
 

६० २ २४ 
 

१४ 
मानव संसािन ववकास कायधक्रम तथा 

प्रसार कायधक्रम 
  

      

१४.

१ 
कृषक स्तर   

      

क पश ुआहारा ब्याबस्थापन ३ वदने तावलम पटक ५ 
 

२०० ५ २०० 
 

ख नगरपावलका स्तरीय ३ वदने तावलम पटक ५ 
 

२५० ५ २५० 
 

ग के्षवत्रय स्तर ७ वदने पशुपालन तावलम जवान १० 
 

१०० ० २९ 
 

१४.

२ 

प्राववविक स्तर सरकारी तथा नीवज 

प्राववविक 
  

      

क कृवतम गभाधिान जवान ३ 
 

३० १ ४ 
 

ख पश ुरोग अन्वेशण जवान ३ 
 

३० १ ० 
 

ग समाज पररचालन जवान ३ 
 

३० १ ० 
 

१५ वशववर मेला उत्सव वदवस आवद पटक ३ 
 

१५० ० ९७ 
 

१५.

१ 

कृवत्रम गभधिान वाट जन्मीएका बाछी 

पाडी प्रदशधनी  
  

      

१५.

२ 
परजवब वनयन्त्रण  वशववर   पटक २ 

 
२०० २ २०० 

 

१६.

० 
भेटेररनरी जनस्वास््य कायधक्रम  पटक ० 

 
० ० ० 

 

१७.

० 
कमधचारी तथा व्यवसायी भ्रमण  पटक १ 

 
३०० १ २६१ 

 

१८.

० 
पावलकाको सस्थागत सम्रचना ववकास    

      

१८. (सेवा र परामशध खचध )  सामावजक जवान ३ 
 

३५० ३ २४० 
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

क्र. ि.ं वक्रर्ाकलाप वििरण ईकाई 
चालु आ ि को िावषफक लक्ष्र् प्रगवि 

पररमाण भार बजेट प्रगवि खचफ भाररि 

१ पररचालक खचध  

१९.

० 
कायधक्रम अनगुमन, वनररक्षण, प्रवतवेदन   

      

१९.

१ 
पत्र पवत्रका छपाइ तथा सचुना प्रकासन पटक ३ 

 
५० १ ० 

 

१९.

२ 
इन्िन खचध  पटक ३ 

 
५० १ ० 

 

१९.

३ 
सञ्चार खचध  पटक 

  
२० १ ० 

 

१९.

४ 
सवारी सािन ममधत खचध पटक 

  
३० १ ० 

 

१९.

५ 
अन्य कायाधलय सञ्चालन खचध पटक 

  
४० १ ४० 

 

१९.

६ 
मसलन्द तथा कायाधलय सामाग्री खचध   

  
६० १ ६० 

 

१९.

७ 
कायधक्रम अनगुमन खचध  पटक ३ 

 
१५० ३ १५० 

 

१९.

८ 
द.ैभ्रमण खचध   ३ 

 
१५० १ १०६ 

 

कुल जसमा 

   
९५०० १०० ९०१११ ९२ 
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

कृवष िथा पशु को प्रगवि वििरण (प्रर्ाि हवेल्भटाि िफफ को) 

क्र. ि ं वक्रर्ाकलाप वििरण ईकाई 
चालु आ ि को िावषफक लक्ष्र् बावषफक प्रगवि 

पररमाण बजेट भार प्रगवि खचफ भारीि 

१ व्यावसालयक कृलष प्रवर्द्यन तथा उत्पार्दन काययक्रम               
१.१ िालेघााँस, भईुघााँसको पकेट िेत्र लवकास तथा नसयरी स्थापना वटा २ २००   २ २०० ० 

     २ 
वालषयक कृलष काययक्रम प्रगलत प्रलतवरे्दन (चाफकटर लवतरण) वटा ६ १५०   ० १५० ० 

कुल जसमा िजेट 
 ३५०   ३५०  

लाभावन्िि िगफ पररिार िखं्र्ा (िामावजक िमािेशीकरण) वििरण 

क्र. ि.ं कार्फक्रमको नाम 

दवलि जनजावि अन्र् जसमा 

म
वह

ल
ा 

पु
रु

ष
 

ज
सम

ा 

म
वह

ल
ा 

पु
रु

ष
 

ज
सम

ा 

म
वह

ल
ा 

पु
रु

ष
 

ज
सम

ा 

म
वह

ल
ा 

पु
रु

ष
 

ज
सम

ा 

१ पश ुपालन तावलम २ १ ३ ४ ११ १५ २ ५ ७ ८ १७ २५ 

२ नगर स्तरीय पशसु्वास््य तावलम १ १ २ ३७ ५२ ८९ ४ ३ ७ ४२ ५६ ९८ 

३ पश ुआहारा व्यवस्थापन तावलम १ १ २ १५ ३५ ५० ४ २७ ३१ २० ६३ ८३ 

४ कृषक पाठशाला ० ० ० ० ० ० ४ १६ २० ४ १६ २० 

५ दगु्ि वदवश १ १ २ ४ ५ ९ ४ २६ ३० ९ ३२ ४१ 

६ वबमा अवभमवुखकरण कायधक्रम १ ० १ १३ २१ ३४ ३ १७ २० १७ ३८ ५५ 

७ पश ुपरवजवव वनयन्त्रण वशववर ३ ३ ६ २२ ४५ ६७ ३५ ६५ १०० ६० ११३ १७३ 

८ घााँसको ववउ तथा ववरुवा ववतरण ४ १० १४ १६ ४१ ५७ २९ ८९ ११८ ४९ १४० १८९ 

९ बन्ध्याकरण प्रथम चौमावसक ३ ३ ६ ७ ७ १४ १३ १६ २९ २३ २६ ४९ 

१० बन्ध्याकरण वर्द्वतय चौमावसक १ ७ ८ ३ १८ २१ ३ २७ ३० ७ ५२ ५९ 
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क्र. ि.ं कार्फक्रमको नाम 

दवलि जनजावि अन्र् जसमा 
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११ बन्ध्याकरण तवृतय चौमावसक ० ० ० ० ४ ४ १ ९ १० १ १३ १४ 

१२ पशपुङ्क्षी उपचार प्रथम चौमावसक २१ २६ ४७ ७१ ७० १४१ ७८ ६५ १४३ १७० १६१ ३३१ 

१३ पशपुङ्क्षी उपचार वर्द्वतय चौमावसक १३ १७ ३० ८४ ६० १४४ ३४ ४७ ८१ १३१ १२४ २५५ 

१४ पशपुङ्क्षी उपचार तवृतय चौमावसक २९ ३८ ६७ ८८ १०९ १९७ १०५ ६३ १६८ २२२ २१० ४३२ 

१५ प्रयोगशाला प्रथम चौमावसक ४ ६ १० २ २ ४ ५ ५ १० ११ १३ २४ 

१६ प्रयोगशाला वर्द्वतय चौमावसक ७ १० १७ २० २२ ४२ ३२ ४५ ७७ ५९ ७७ १३६ 

१७ प्रयोगशाला तवृतय चौमावसक २ ५ ७ ११ ८ १९ २१ १९ ४० ३४ ३२ ६६ 

१८ वटयोसेन्टी घासको ववउ ववतरण ० ० ० ३ ५ ८ ३ १२ १५ ६ १७ २३ 

१९ फलोअप २ २ ४ ६ ९ १५ १ २ ३ ९ १३ २२ 

२० यवुा लवक्षत कायधक्रम ० ० ० ८ १३ २१ २ ९ ११ १० २२ ३२ 

२१ चाफकटर ववतरण ० ३ ३   ० ७ ३ १२ १५ ३ १५ २५ 

२२ सानन बाख्राको श्रोत केन्र स्थापना      ० ३२ ० ३२ ० ० ० ३२ ० ३२ 

२३ वपवपआर खोप ६४ ७६ १४० ३४७ ४५३ ८०० ४६५ ५९५ १०६० ८७६ ११२४ २००० 

२४ खोरते खोप ३५ ७० १०५ ३४१ २५९ ६०० ३४१ ४५४ ७९५ ७१७ ७८३ १५०० 

२५ बङ्गरुका पाठापाठी ववतरण ६ १ ७ १५ १० २५ ० १ १ २१ १२ ३३ 

२६ वसकाई केन्र परुन्दह                         

 २७ उपचार ४ ३ ७ ४४ ५४ ९८ ४५ ४७ ९२ ९३ १०४ १९७ 

 २८ बन्ध्याकरण ० ० ० ५ ८ १३ २ १ ३ ७ ९ १६ 

 २९ कृ ग ० ० ० ० ३ ३ ३ १७ २० ३ २० २३ 

 ३० गोवर पररक्षण ३ ५ ८ ३ १७ २० २० २२ ४२ २६ ४४ ७० 

जसमा २०७ २८९ ४९६ १२०१ १३४१ २५४९ १२६२ १७१६ २९७८ २६७० ३३४६ ६०२३ 
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

४९६

२५८८
२९९७

६०८१

कार्फक्रममा िामावजक िमािेशीकरणको अिस्था -िङ्ख्र्ाको आिारमा  

 

कार्फक्रमको प्रभािकारीिाको िवंक्षप्त जानकारी 

क्र .ि. कार्फक्रमको नाम मूख्र् मखू्र् उपलवव्ि प्रभाि 

१ उपचार सेवा १३६६ घरमलुीको पश ुपङ्क्षीको उपचार भै 
 उपचार गनध पछध  भन्ने भावनामा ववकास भै उपचारमा आउनेको 

सङ्ख्यामा बवृर्द् 

२ खोप कायधक्रम   

 वपवपअर २५००० बाख्रामा खोप 
 बाख्रामा वपवपआर रोगको प्रकोप कम गनध सवकएको र रोग वनयन्त्रणको 

लावग खोपको माग वढेको 

 खोरते १०००० गाईभैसीमा खोप 
 खोरते रोगको प्रकोप कम गनध सवकएको र खोप रोगथामको लावग खोप 

गनध पने रहेछ भन्ने चेतना वढेको 

३ आहारा ववकास कायधक्रम 

 ववषधम २ हे 

 भेच १८ हे 

 जै १५ हे 

 व्यवसायीक रुपमा घास खेवतको ववस्तार हुन थालेको 

 डाले तथा भईुघासको श्रोत केन्र स्थापना भई आत्म वनभधर भएको 

 डालेघासको नसधरी स्थापना भएको 

८

४३

४

दलित
जनजातत
अन्य
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

क्र .ि. कार्फक्रमको नाम मूख्र् मखू्र् उपलवव्ि प्रभाि 

 वटयोसेन्टी १७ हे 

 सडुान २ हे 

 स्टाईलो कुक ६ हे 

 डालेघासका बेनाध  उत्पादन ७० हजार 

४ 
यवुा लवक्षत कायधक्रम  -

व्यवसायीक फमध स्थापना _ 

 मवहला  ८ 

 दवलत ३ 

 जनजावत १९ 

 अन्य  १२ 

 

 यवुाहरुलाई कृवष के्षत्रमा आकषधण गराई स्वारोजगार वन्न थालेका 

 ४४ वटा जवसध गाई मोरङ र झापावाट खररद भै अएका 

 ३० वटा वोयर वोका खररद भै वोयरको श्रोत केन्रको रुपमा ववकास 

भएको 

 खलु्ला चररचरन क्रमश वन्द हुद ै गएको र व्यवसायीक पशपुालनको 

शरुुवात भएको । 

 बैदवेशक रोजगारमा गएका यवुा कृवष व्यवसाय गनध फकध न थालेका 

 गाई।भैसी बाख्रा बङ्गरुका व्यवसायीक फमधको ववकास भई अन्य 

कृषकवाट पवन अनकुरण हुन थालेको । 

५ फलोअप क्रमागत कायधक्रम 
२१ जना व्यवसावयले व्यवसाय सदुर्ीढीकरणको 

काम गरकेो 
व्यवसायको वनरन्तरता र सवुर्द्ढीकरण हुन थालेको 

६ च्याप कटर ववतरण 
पशपुालक व्यवसायीहरुलाई २५ वटा घास काट्ने 

र दाना मेवसन ववतरण 

घास खेवतको ववस्तार सगै आहाराको सदपुयोग गनध र पश ु पालनमा श्रम तथा 

लागत घट्न जाने 

७ 
पश ुपङ्क्षी वजार ववकास 

कायधकक्रम 
  

  मास ुपसल सिुार 
बेलका १ ४ र ९ मा ३ वटा मास ुपसल स्थापना 

भएको 
स्वच्छ तथा सफा मासकुो ववक्री ववतरण र उपभोगमा सिुार 

  डेरी पसल स्थापना बेलका ९ मा मनकामना साना डेरी स्थापना भएको 

नगरपावलकमा सानो स्तरको व्यवस्थीत डेरी  - सङ्कलन, प्रशोिन तथा 

वजारीकरण _  स्थापना भै दिुको वजार ववस्तार तथा ववकास हुने र दगु्िजन्य 

पदाथधको सहज उपलव्ि हुने 

 
 छाला सङ्कलन केन्र 

स्थापना 

बेलका ३ रातापावनमा १ छाला सङकलन केन्र 

स्थापना 

नगरपावलकाका वववभन्न वजारमा वि गररने भैसीरागाहरुको छाला सङ्कल तथा 

प्रशोिन गरी रोजगारी र आम्प्दानीका के्षत्र ववस्तार 

८ दवैव प्रकोप उर्द्ार कायधक्रम २ पररवारमा व्यवसाय पनुथाधपनको लावग अनदुान दवैव ववपवत्तमा परकेा कृषकहरुलाई राहत भई कृषकको व्यवसायको पनुरोत्थान 
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क्र .ि. कार्फक्रमको नाम मूख्र् मखू्र् उपलवव्ि प्रभाि 

ववतरण भएको 

९ नश्ल सिुार कायधक्रम  

  कृवतम गभाधिान गाई १०० भैसी ५८ उन्नत पशकुो बवृर्द् भै उत्पादन र उत्पादकत्व बवृर्द् 

  सानन वोका ववतरण 
बवन्दपरु बाख्रा फमधवाट २ वटा सानन वोका बेलका 

६ को समूहमा ववतरण 

बेलका ६ को समूह सानन र खरी बाख्रासङ्ग क्रस गराइ सानन बाख्राको श्रोत 

केन्र स्थापनाको लावग पे्रररत भएका 

 

 उन्नत नश्लका 

बङ्गरुका पाठा 

ववतरण 

िरानवाट ३५ वटा उन्नत बङ्गरुका पाठा ववतरण उन्नत बङ्गरुको श्रोत केन्र ववकासमा टेवा पगेुको 

१० तावलम कायधक्म 
२१२ जना व्यवसायीलाई नगर स्तरीय पशपुालन 

तावलम 
पश ुपालनको व्यवसायीकरण हुन थालेको 

११ कृषक पाठशाला २० जना समूहका कृषकहरु सहभावग 
खलु्ला चरीचरन वन्द भएको स्थानीय पशकुो ववस्थापन गरी उन्नत पशपुालन र 

घास ववकासमा व्यापक ववस्तार भएको 

आ ि २०७५।७६ को कार्फक्रममा लाभावन्िि िगफको वबस्िृि वििरणः 

क्र.ि. फामफको नाम फामफ िवनको नाम ठेगाना अनदुान रु 

१ वदपज्योवत बाख्रा फमध सवन्जव राई बेलका ५ १०००००।- 

२ जावगराम थावन बाख्राफमध हेमराज राई बेलका ८ १०००००।- 

३ बेदना बाख्रा फमध ईन्र बहादरु कावकध  बेलका ५ १०००००।- 

४ आन्को कृवष फमध सन्दशे राई बेलका ७ १०००००।- 

५ नमनुा बाख्रा पालन तोत्र बहादरु थापा बेलका ४ १०००००।- 

६ काकी बाख्रा पालन फमध संवजप कावकध  बेलका ५ १०००००।- 

७ वहमाली बाख्रा फमध सोवभतमान राई बेलका ६ १०००००।- 

८ सगरमाथा बाख्रा फमध गोवपलाल राई बेलका ६ १०००००।- 

९ वतलक बाख्रा फमध कुमार राई बेलका ७ १०००००।- 

१० गरुास बाख्रा फमध वदवलप राई बेलका ७ १०००००।- 

व्र्ििार्ीक बङ्गुरपालन - खुल्ला मा अनुदान प्राप्त गने व्र्ििार्ीहरुः 
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क्र.ि. फामफको नाम फामफ िवनको नाम ठेगाना अनुदान रु 

१ लेकाली बगंरु फमध  तलुस राई बेलका ६  १००००० 

२ थुलङ्ुग राई बगरु फमध  गन्ज ुराई बेलका ९  १००००० 

३ कल्याण बगंरु पालन फमध भवुन राइ बेलका ७  १००००० 

४ स्नेहा कृवष तथा बङ्गरु फमध  योगेन्र काकी बेलका ५  २००००० 

व्र्ििार्ीक गाई/भैिी पालन -खुल्ला मा अनुदान प्राप्त गने व्र्ििार्ीहरुः 

क्र.ि. फामफको नाम फामफ िवनको नाम ठेगाना अनुदान रु 

१ चन्रपरु पशुपालन कषकसमहु दगुाध  बहाबरुबढुाथोवक बेलका २  २००००० 

२ थापा गाई पालन फमध उध्दव थापा बेलका २ २०००००  

३ छववमान भैवस पालन फमध तोयानाथ अविकारर बेलका ४  २००००० 

४ वघवमर ेगाईपालन फमध हरर शकर वघवमरे बेलका ४  २००००० 

५ कावकध  भैवस पालन फमध ववखध बहादरु कावकध  बेलका ५  २००००० 

६ ववजय भैवस पालन फमध सन्तोष कुमार यादव बेलका ८  २००००० 

मवहला लवक्षि पशुपालन कार्फक्रममा  अनुदान प्राप्त गने मवहला व्र्ििार्ीहरुः 

क्र.ि. फामफको नाम फामफ िवनको नाम ठेगाना अनुदान रु 

१ कावकध  बाख्रा फमध कमला कुमारर कावकध  बेलका २  १००००० 

२ चावम्प्लङ्ग बगरु फमध जनुा राई बेलका १  १००००० 

३ एकता बगरु फमध गगा राई बेलका ९  १००००० 

४ टङ्का बगरु फमध  वटका कुमारर मगर बेलका ३  १००००० 

५ पवुवधया बगरु फमध गगा वलम्प्ब ु बेलका ४  १००००० 

६ थापा मगर क्रवष फमध  शान्ता थापा मगर बेलका ५  १००००० 

७ पारुहाङ्ग बाख्रा पालनफमध  वदल कुमारर राई बेलका ८  १००००० 

८ जाग्रीवत बाख्रा फमध जानकुा कुमारी पराजलुी बेलका ९  २००००० 
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पशु पन्क्षी िजार प्रििफन कार्फक्रममा  अनुदान प्राप्त गने व्र्ििार्ीहरुः 

क्र.ि. फामफको नाम फामफ िवनको नाम ठेगाना अनुदान रु 

१ अवस्मता वमट सप सेन्टर अवस्मता राई बेलका ४ १,५०,०० 

२ सवमता पोवल्ि फमध कवटङ सेन्टर खड\गकुमारर बस्नेत बेलका १ १,५०,०० 

३ ववष्ट कवटङ सेन्टर चन्रवहादरु ववषट बेलका ९ १,५०,०० 

४ मनकामना डेरी उिोग वमनवहादरु वस्नेत बेलका ९ ६,००,०० 

५ बााँसवारी छाला सङ्कलन केन्र रवव नेपाली बेलका ३ १,००,०० 

फलोअप - क्रमागि _ बाख्रा  व्र्ििार्ीक फमफ िुदृढीकरण कार्फक्रममा अनुदान प्राप्त गने व्र्ििार्ीहरुः 

क्र.ि. फामफको नाम फामफ िवनको नाम ठेगाना अनुदान रु 

१ सप्तकोशीकृवष तथा बाख्रा फमध  नववन सबु्बा बेलका ८ ५०,००० 

२ साहवसबाख्रा फमध तेज बहादरु दमाई बेलका ६ ५०,००० 

३ रोवनबाख्रा फमध सवमराज राई बेलका ४ ५०,००० 

४ श्रजृनाबाख्रा फमध  कलाराज राई बेलका ७ ५०,००० 

५ श्री उन्नवत बाख्रा फमध केवल कुमारर राई बेलका ८ ५०,००० 

६ श्री माहाकावल पश ुतथा बाख्रा फमध बसन्ता राई बेलका ८ ५०,००० 

७ अवनशाबाख्रा फमध  रुपकला राई बेलका ७ ५०,००० 

८ मैनारावनबाख्रा फमध ववर बहादरु राई बेलका ७ ५०,००० 

९ जवमनबाख्रा फमध भोलाप्रसाद ढुङगाना बेलका २ ५०,००० 

फलोअप - क्रमागि _ बङ्गुरपालन  व्र्ििार्ीक फमफ िुदृढीकरण कार्फक्रममा  अनुदान प्राप्त गने व्र्ाििार्ीहरुः 

क्र.ि. फामफको नाम फामफ िवनको नाम ठेगाना अनुदान रु 

१ रङ्गमहलबगरु फमध  वकशोरकुमार राई बेलका ८ ५०,००० 

२ िोररखारखोला बगरु फमध  सरुशे वव क बेलका ९ ५०,००० 

३ दवुम राईबगरु फमध  वमना राई बेलका ९ ५०,००० 

४ मगरलावमछाने बगरु फमध देवव मायामगर बेलका ५ ५०,००० 
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क्र.ि. फामफको नाम फामफ िवनको नाम ठेगाना अनुदान रु 

५ पारुहाङबगरु फमध वनर बहादरुतामाङ बेलका २ ५०,००० 

६ इमानयुलबगरु फमध सोम माया वव क बेलका ९ ५०,००० 

७ चावम्प्लङबगरु फमध देवराज राई बेलका २ ५०,००० 

८ भचवुानमनुा बगरु फमध बाल माया वव क बेलका ९ ५०,००० 

फलोअप - क्रमागि  गाई/भैिीपालन व्र्ििार्ीक फमफ िदुृढीकरण कार्फक्रममा  अनदुान प्राप्त गने व्र्ििार्ीहरुको वििरणः 

क्र.ि. फामफको नाम फामफ िवनको नाम ठेगाना अनुदान रु 

१ प्रगवत उन्नत गाई फमध  वचत्र नारायण शे्रष्ठ बेलका ३ १,००,००० 

२ आचाधयभैवस फमध ज्ञानबहादरु आचायध  बेलका ४ ५०,००० 

फलोअप - क्रमागि _पश ुपंक्षी िजार प्रिदफन िदुृढीकरण कार्फक्रममा अनदुान प्राप्त गने व्र्ििार्ीहरुको 

क्र.ि. फामफको नाम फामफ िवनको नाम ठेगाना अनुदान रु 

१ वहमान्चल पोवल्ट फमध एण्ड कवटङ सेन्टर कल्पना कावकध  बेलका ४ ३०,००० 
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आ ि २०७६।०७७ मा िञ्चालन भएका पशु िसबन्िी कार्फक्रमका अन्र् कृर्ाकलापहरुको वििरणः 

पशु आहारा िेिा कार्फक्रम अन्िरगि ५ रोपनी माथी वटर्ोिेवन्ट खेवि गने पशुपालक कुषकहरुको वििरण 

क्र.ि व्र्ििार्को नाम व्र्ििावर्को नाम ठेगाना मो.न.ं 

१ आचाधय भैवस फामध  ज्ञान बहादरु आचाधय बेलका ४ ९८१६७०७२१९ 

२ छववमान भैवस फामध  तोयानाथ अविकारी बेलका ४ ९८२७७८३८१७ 

३ श्रजृना बाख्रा फामध कलाराज राई बेलका ७ ९८२५७६५७५७ 

४ श्री माहाकाली बाख्रा फामध वसन्ता राई बेलका ८ ९८११३५४९९६ 

५ कामिेन ुगाई फामध रण बहादरु काकी बेलका ९ ९८१६०१३९५० 

६ दवुमराई बगंरु फामध  वमना राई बेलका ९ ९८१९९३७४०७ 

७ एकता बगंरु फामध गंगा राई बेलका ९ ९८२५७८४५८६ 

८ गरुुङ भैवस पालन फामध चन्र बहादरु गरुङ बेलका ९ 

 

९ 

श्री सप्तकोवश कृवष तथा बाख्रा 

फामध नववन सबु्बा बेलका ८ ९८४२०६३५१० 

१० प्रगवत उन्नवत गाई फामध  वचत्र नारायण शे्रष्ठ बेलका ३ ९८०७७६८४६६ 

११ जागवृत बाख्रा फामध  

जानकुा कुमारी 

पराजवुल बेलका ९ ९८०४०३८२०७ 

१२ काकी बाख्रा फामध कमला कुमारी काकी बेलका ५ ९८१५७८८२९४ 

१३ जवमन बाख्रा फामध  भोला प्रसाद ढुङगाना बेलका २ ९८१९७३८२१७ 

१४ थापा गाई फामध उदब थापा बेलका २ 

 १५ लक्ष्मी गाई फामध गोपी वबष्ट बेलका ९ 

 १६ वबजय भैसी पालन फामध  सन्तोष कुमार यादव बेलका ८ ९८०५९४६१९९ 

१७ इश्वरी कृवष तथा पशु फामध इश्वरी वनरौला बेलका ४ ९८१५७२५२७८ 

१८ सयुोदय गाई/भैवस पालन कृषक समहु मान बहादरु खड्का बेलका ३ 

 १९ टप्प ुफामध हाउस दमन कटुवाल बेलका ३ 

 बंगुरको पाठा/पावठको वििरण गरकेो वििरण (प्रवि कृषक १ िटाको दरले ) 

क्र.ि. कृषकको नाम थर व्र्ििार्को नाम ठेगाना िसपफकफ  न.ं 

१ योगेन्र काकी 

स्नेहा कृवष तथा बंगरु 

फामध बेलका ५ ९८१३१८६८५९ 

२ वनर बहादरु तामाङ पारुहाङ्ग बगंरु फामध बेलका २ ९८०७७६१३६६ 

३ बवुर्द्राज ववश्वकमाध   बेलका ६ ९८१९९१७१९२ 
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क्र.ि. कृषकको नाम थर व्र्ििार्को नाम ठेगाना िसपफकफ  न.ं 

४ वभम कुमारी राई   बेलका ९   

५ बालमाया वव.क.   बेलका ९   

६ सोममाया वव.क.   बेलका ९   

७ गोमा देवव ववश्वकमाध    बेलका ९   

८ आस जीत राई   बेलका ९   

१० वसता कुमारी मगर   बेलका ९   

११ वसव कुमारी राई   बेलका ९   

१२ वतथधराज राई वमलन टोल ववकास संस्था बेलका ४   

१३ तलुस राई लेकाली बगंरु फामध  बेलका ६ ९८११७९६१७९ 

१४ गंगा राई एकता बगंरु फामध बेलका ९ ९८२५७८४५८६ 

१५ देवराज राई चावम्प्लङ्ग बगंरु फामध बेलका २ ९८०८९४५६१४ 

१६ गोवप माया राईर ् सधगम बगंरु फामध  बेलका ९ ९८१९७०३२५२ 

१७ वभम माया खपतरी मगर   बेलका ४   

१८ मसु माया वव.क.   बेलका ४   

१९ नन्द कुमारी वव.क.   बेलका ४   

२० वकरण वान्तावा 

हेछा कृप्पा सगुरु तथा 

कुखरुा पालन केन्र बेलका १   

२१ जनुा राई चाम्प्लीङ्ग बगंरु फामध बेलका १   

२२ गंगा वलम्प्ब ु पवुीय बगंरु फामध  बेलका ४ ९८११७०८४१३ 

२३ कुमार राई   बेलका ५ ९८६२९९१७२० 

२४ शान्ता थापा मगर थापा मगर कृवष फामध  बेलका ५ ९८६१९४७७५४ 

२५ ववचारी साकी   बेलका ५   

चाफकटर वििरण िसबन्िी वििरणः 

क्र. स. माग गनधको नाम व्यवसायको नाम ठेगाना सामानकोनाम 

१ सन्तोष कुमार यादव मो ९८०५९४६१९९ ववजया भैसी पालन फमध बेलका ८ चाफकटर 

२ खेमनाथ भण्डारी मो ९८१४७२२६६० गाईपालन फमध, चन्रपरु पशपुालन समूह बेलका २ चाफकटर 

३ तेजप्रसाद िमला मो ९८१४७२२६६० गाईपालन फमध, चन्रपरु पशपुालन समूह बेलका २ चाफकटर 

४ वनरुपा दवेव भण्डार मो ९८१४७२२४३८ गाईपालन फमध, चन्रपरु पशपुालन समूह बेलका २ चाफकटर 
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क्र. स. माग गनधको नाम व्यवसायको नाम ठेगाना सामानकोनाम 

५ मवुक्तनाथ ढङ्गाना मो ९८४२२४१०७७ गाईपालन फमध, चन्रपरु पशपुालन समूह बेलका २ चाफकटर 

६ दगुाधवहादरु वढुाथोकी मो ९८०४७२१९५९ गाईपालन फमध, चन्रपरु पशपुालन समूह बेलका २ चाफकटर 

७ लक्ष्मीप्रसाद खवतवडा मो ९८०५९१३२१४ गाईपालन फमध, चन्रपरु पशपुालन समूह बेलका २ चाफकटर 

८ वकरण वान्तवा    मो ९८६२८८३७१९ हछेाकुप्पा सगुरु पालन बेलका १ 
दाना 

मेवसन 

९ भपुाल खत्री       मो ९८१०२०१२३२ भैसीपालन फमध, भागलपरु कृवष सहकारी बेलका २ चाफकटर 

१० पूणधवहादरु थापा   मो ९८०३४८४७९६ ,,        ,,        ,भागलपरु कृवष सहकारी बेलका २ चाफकटर 

११ दगुाध नेपाल         मो ९८२४७५३६१९ ,,        ,,       , भागलपरु कृवष सहकारी बेलका २ चाफकटर 

१२ कमला भट्टराई     मो ९८४१०९४७७३ 
भैसीपालन फमध 

 
बेलका ३ चाफकटर 

१३ नववन सवु्वा         मो ९८४२०६३५१० सप्तकोशी बाख्रा फमध बेलका ८ चाफकटर 

१४ वमनवहादरु मगु्रावत मो ९८०३०७३३५७ कुटी पशपुालन तथा कृवष फमध बेलका ४ चाफकटर 

१५ लोकवहादरु शे्रष्ठ    मो ९८१४७८२१२९ भैसी पालन फामध बेलका ९ चाफकटर 

१६ मान वहादरु काकी   मो कामिने ुगाई फमध बेलका ९ चाफकटर 

१७ वलकेन्र ठाकूर        मो ९८२४७१८८५७ भैसीपालन फमध बेलका २ चाफकटर 

१८ नैनवहादरु काकी भैसीपालन फमध बेलका ९ चाफकटर 

१९ सररता ववष्ट लक्ष्मी गाई फमध बेलका ९ चाफकटर 

२० गङ्गामणी चौलागाई मो ९८१०५९८७८४ गाई।भैसी पालन बेलका ३ चाफकटर 

२१ खड्गकुमारी वतम्प्सीना मो ९८११७५३६७८ भैसीपालन फमध बेलका ३ चाफकटर 

२२ मान वहादरु खड्का मो ९८४२२६२७२९ गाई।भैसी पालन बेलका ३ चाफकटर 

२३ तेजवहादरु पररयार मो ९७४१३२८५७१ साहसी बाख्रापालन फमध बेलका ६ चाफकटर 

२४ पसुधराम थापा       मो ९८०३४८४७९६ थापा गाई फमध बेलका २ चाफकटर 

२५ तेजवहादरु खड्का मो ९८०५९१२८०० गाई।भैसी पालन  बेलका २ चाफकटर 

२६ टीकाकुमारी मगर मो  ९८१९९८२४१७ टङ्का बङ्गरु फमध बेलका ३ चाफकटर 

बंगुरपालन व्र्ाििार्को वििरणः 

क्र.ि. कृषकको नाम थर व्र्ििार्को नाम ठेगाना िसपफकफ  न.ं 

१ चावम्प्लङ्ग बगंरु फामध देवराज राइ बेलका २ ९८०८९४५६१४ 

२ सन्देश कृवष बगंरु फामध नारायण बहादरु मगर बेलका ५ ९८१०२९९९४८ 

३ समवृर्द् बगंरु फामध  वभम बहादरु थामी बेलका ३   

४ उन्नत बगंरु फामध मान बहादरु थावम बेलका ३ ९८०५९३१०७५ 

५ वकरात बगंरु फामध वकशोर राई बेलका २ ९८१५७३१३५७ 

६ खाम्प्मेन बगंरु फामध  वदपराज राई बेलका ८ ९८४२०८७९५७ 

७ राई बगंरु फामध इमान वसं राई बेलका ९ ९८१४७४२७०७ 
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

क्र.ि. कृषकको नाम थर व्र्ििार्को नाम ठेगाना िसपफकफ  न.ं 

८ रगंमहल बगंरु फामध वकशोर कुमार राई बेलका ८ ९८०७०९६४२१ 

९ सगरमाथा बगंरु फामधर ् हकध  बहादरु सावकध  बेलका ४ ९८०४७००२७२ 

१० दवुमराई बगंरु फामध  वमना राई बेलका ९ ९८१९९३७४०७ 

११ पारुहाङ्ग बगंरु फामध वनर बहादरु तामाङ्ग बेलका २ ९८०७७६१३६६ 

१२ इमानयुल बगंरु फामध  सोम माया ववश्वकमाध बेलका ९ ९८१५३४७४६२ 

१३ भजवुा नमनुा बगंरु फामध बालमाया ववश्वकमाध  बेलका ९   

१४ िौरी खारखोला बगंरु फामध सरुशे ववश्वकमाध  बेलका ९ ९८१७३०५३४६ 

१५ भावना बगंरु फामध  भावना राइ  बेलका ४ ९८२४३२६८६७ 

१६ मावझ बगंरु फामध हरर बहादरु मावझ बेलका ८ ९८०५९२५१८२ 

१७ थुलङ्ुग राई बगंरु फामध  गन्ज ुराई बेलका ९ ९८१८७५६१८० 

१८ ववमला बगंरु फामध  ववमला तामाङ्ग बेलका ५ ९८१७७८७२४६ 

१९ एकता बगंरु फामध गंगा वलम्प्ब ु बेलका ९ ९८२५७८४५८६ 

२० पवुीय बगंरु फामध  गंगा वलब्ब ु बेलका ४ ९८१९९६३८१४ 

२१ टंका बगंरु फामध  वटका कुमारी मगर बेलका ३ ९८२७७४४१७२ 

२२ सोरभ बगंरु फामध  अवनल राई  बेलका ७ ९८०५९२९५८७ 

२३ लब्ली बगंरु फामध इश्वर पवाधछाने मगर बेलका ६ ९८१८६०२८२८ 

२४ लेकावल बगंरु फामध   तलुस राई  बेलका ६ ९८११७९७१७९ 

२५ चावम्प्लङ्ग बगंरु फामध जनुा राई बेलका १ ९८४२९८७६०८ 

२६ साकेला बगंरु फामध  इन्रमाया राई बेलका ८   

२७ डुडखोला बगंरु फामध   चाल्सन राई बेलका ८ ९८६२०३४२७५ 

गाई भैवि पालन व्र्ाििार्को वििरण  

क्र.ि. कृषकको नाम थर व्र्ििार्को नाम ठेगाना िसपकफ  न.ं 

१ शवमर िरं्ोग गाई फामफ श्री कान्ि अविकारी  बेलका २ ९८१९७४७३३० 

२ मवनका गाई फामध  ववन्दा कुमारी थापा पोखरले बेलका २ ९८२४७९५५१३ 

३ काकी भैवस फामध  वमना काकी बेलका २ ९८०५९६१०१७ 

४ भपुाल गाई फामध भपुाल खवत्र बेलका २ ९८१०२०१२३२ 
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

क्र.ि. कृषकको नाम थर व्र्ििार्को नाम ठेगाना िसपकफ  न.ं 

५ वघवमर ेभैवस पालन फामध  भवनाथ वघवमरे बेलका ९ ९८६२८४२२२८ 

६ काकी भैवस फामध  वसता दाहाल काकी बेलका ४ ९८१९९०४१२३ 

७ प्रगवत उन्नत गाई फामध  वचत्र नारायण शे्रष्ठ बेलका ३ ९८०७७६८४६६ 

८ आचाधय भैवस फामध  ज्ञान बहादरु आचाधय बेलका ४ ९८१६७०७२१९ 

९ गरुुङ्ग भैवस पालन फामध   चन्र बहादरु गरुुङ बेलका ९   

१० काकी भैवस फामध  ववखध बहादरु काकी बेलका ५   

११ कामिेन ुगाइ फामध रण बहादरु काकी बेलका ९ ९८१६०१३९५० 

१२ ववजय भैवस पालन फामध सन्तोषकुमार यादव बेलका ८ ९८०५९४६१९९ 

१३ राम कुमार गाई भैवस पालन राम कुमार काकी बेलका १ ९८४२८७२४९६ 

१४ वघवमर ेगाइ पालन  हरर शंकर वघवमरे बेलका ४ ९८१९९१६९०३ 

१५ थापा भैवस पालन फामध लक्ष्मण कुमार थापा बेलका ८ ९८२५७७०३०२ 

१६ थापा गाई पालन फामध ववनोद सापकोटा बेलका ८ ९८४२०५०८६१ 

१७ पारुहाङ्ग रागााँ पालन फामध राज बहादरु राइ बेलका ८ ९८२४३६४६२४ 

१८ छववमान भैवस पालन फामध तोयानाथ अविकारी बेलका ४ ९८२७७८३८१७ 

कुखुरा पालन व्र्ििार्हरुको वििरणः 

क्र.स. व्र्ििार्को नाम व्र्ििावर्को नाम ठेगाना िसपफकफ  न.ं 

१ कटुवाल पोवल्ट फामध वचत्र बहादरु कटुवाल बेलका ४ ९८१७३४५८३६ 

२ उपेन्र पोवल्ट फामध  उपेन्र कुवर बेलका ८ ९८६३०५९५६० 

३ ममता पोवल्ट फामध सववता सवेुवद  बेलका १ ९८१५७८७३६१ 

४ सवुवन पोवल्ट फामध ववना देवव कडररया  बेलका २ ९८१४७७४०४३ 

५ सन्देश पावल्ट फामध शेर बहादरु मगर बेलका ४ ९८२५७१६७७४ 

६ लावल गरुााँस पोवल्ट्र फामध  वदवस ववसुन्के बेलका ४ ९८०८५७९४२५ 

७ 
वनता पौरखवशल वलयसध पालन 

फामध 
वनता राई बेलका ९ ९८४२२८६५२७ 

८ वसवाध वन कुखरुा फामध  सवमर राई बेलका ८ ९८१३११७४१८ 

९ रोइला बोइलर फामध मनोज रोइला बेलका २ ९८४३८७३५१५ 

१० कमलाबारी कुखरुा पालन केन्र प्रकाश खड्का बेलका ९ ९८२६७२५५०९ 
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११ वदप पोवल्ट फामध  वदपक ववश्वकमाध बेलका ९ ९८२३६०००९३ 

माछा पालन व्र्ाििार्को वििरणः 

क्र.स. व्र्ििार्को नाम व्र्ििावर्को नाम ठेगाना िसपफकफ  न.ं 

१ सजृना माछा पोखरी डम्प्बर बहादरु मगर बेलका ५ ९८०८७९९१७० 

२ वसजधना माछा पालन डम्प्बर बहादरु मगर बेलका ५ ९८०८७९९१७० 

३ 
ववकाश एवककृत माछा तथा 

पशपुंक्षी फामध  
हस्त कुमारी मगर बेलका ४   

४ फवडन्र माछा तथा पोवल्ट फामध 
फवडन्र प्रसाद 

पोखरले 
बेलका १ ९८१३७०६५२२ 

५ भावना माछा पोखरी भवुान वसं राई बेलका ४ ९८१३९३२४७० 

६ सनुार मत्स्य फामध जय कुमार सुनार बेलका ५ ९८६३८२७७४९ 

७ लामा माछा पालन केन्र उमेश कुमार तामाङ्ग बेलका २ ९८१९९५०९४८ 

८ वसंह माछा फामध   वसंह राज दाहाल  बेलका ५ ९८६३९०८९६८ 

 

एवककृि कृवष व्र्ाििार्हरुको वििरण 

क्र.ि. व्र्ििार्को नाम व्र्ििार्को नाम ठेगाना िसपकफ  न ं

१ ऋत ुव्यवसावयक तरकारी तथा पश ुफामध आशवजत राइ बेलका ९ ९८१२३०४८८५ 

२ सन्देश कृवष बगंरु फामध नारायण बहादरु मगर बेलका ५ ९८१०२९९९४८ 

३ पवन बाख्रा तथा बगंरु फामध श्री नववनकेशर ववश्वकमाध बेलका ५ ९८०७७०५३२७ 

४ 

ववकाश एवककृत माछा तथा 

पशपुंक्षी फामध  हस्त कुमारी मगर बेलका ४   

५ देववस्थान कृवष तथा पश ुफामध  गोकुल प्रसाद ढंुगाना बेलका ९ ९८२१११०६३४ 

६ चावम्प्लङ्ग एवककृत फामध  राज कुमार राई बेलका २ ९८१९९९९६९९ 

७ वघवमर ेएवककृत कृवष फामध  कमल प्रसाद वघवमर े बेलका ४ ९८०३९३३८०६ 

८ प्रशन पश ुतथा कृवष फामध प्रशन राई बेलका ९ ९८१६३३२३८३ 

९ वनरौला कृवष तथा पशु फामध प्रवदप वनरौला बेलका ४ ९८१५७५०६६५ 

१० तपेश्वरी बहुउदे्दश्य कृवष फामध वदनेश्वर प्रसाद चौिरी बेलका १ ९८५२८३५१९० 

११ फवडन्र माछा तथा पोवल्ट फामध फवडन्र प्रसाद पोखरले बेलका १ ९८१३७०६५२२ 

१२ कपरुिन पश ुतथा कृवष फामध पणुध बहादरु थापा बेलका २ ९८१७७१६०७२ 
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

क्र.ि. व्र्ििार्को नाम व्र्ििार्को नाम ठेगाना िसपकफ  न ं

१३ बेलबोट पश ुतथा कृवष फामध कुमारी राइ बेलका ५ ९८२४७७९३३३ 

१४ डुवम्रकोटे भैवस तथा रागााँ फामध कृरण काकी बेलका ८   

१५ बदेवल कुवष तथा पश ुफामध  सरुने्र ढुङ्गाना बेलका ४ ९८१४३२०४९४ 

१६ फुलाहाङ्ग एवककृत कृवष तथा पश ुफामध मािव प्रसाद राई बेलका ८ ९८११०६६६६२ 

१७ कुवट पशपुालन तथा कृवष फामध वमन बहादरु मगरावत बेलका ४ ९८०३०७३३५७ 

१८ माहाकाली बाख्रा तथा पशपुालन फामध बसन्ता राई बेलका ८ ९८११३५४९९६ 

१९ जनज्योवत कृवष सहकारी संस्था   बेलका ८   

२० जाल्पा देवव बाख्रा फामध  अरुण कुमार राई बेलका ८ ९८११३५२६३६ 

२१ कल्याण पशु तथा कृवष फामध भवुन राइ बेलका ७ ९८००९५५३५२ 

२२ रत्न कुमारी एवककृत कृवष फामध आशा राई बेलका ५ ९८०५९५२८०१ 

२३ सप्तकोवश पश ुपालन कृवष समहु   बेलका २ ९८१९७५९७०२ 

२४ 

श्री सप्तकोवश एवककृत कृवष तथा 

पशपंुक्षी   बेलका २   

२५ तामाङ एवककृत कुवष तथा पशपुकं्षी फामध राजेन्द् कुमार तामाङ्ग बेलका ५ ९८४२१७०४१८ 

२६ सयुोदय गाइ भैवस पालन कृषक समहु   बेलका ३ ९८१९७३१८२८ 

२७ चन्रपरु पशपुालन कृषक समहु   बेलका २ ९८१८४५६८१५ 

मािु कवटङ व्र्ििार्हरुको वििरणः 

क्र.ि. व्र्ििार्को नाम व्र्ििार्को नाम ठेगाना िसपकफ  न ं

१ वहमान्चल पोवल्ट फामध एण्ड कवटङ सेन्टर कल्पना काकी बेलका ४ ९८११७४६४३४ 

२ लम्प्की कुखरुा फामध तथा कवटङ सेन्टर जय बहादरु वलब्ब ु बेलका ४ ९८११७०८४१३ 

३ अवस्मता वमट सप अवस्मता राई बेलका ४ ९८१६३०८०६७ 

४ कृरण फे्रस हाउस कृरण कुमारी मगर बेलका ४ ९८१९७०८०३९ 

५ िनषु फे्रस हाउस तथा पोवल्ट फामध पारस बास्तोला बेलका ४ ९८०७७०९२६२ 

६ सवमता पोवल्ट फामध कवटङ सेन्टर खड्ग कुमारी बस्नेत बेलका १ ९८०४७१६८११ 

७ ववष्ट कवटङ सेन्टर चन्र बहदरु ववष्ट बेलका ९   

औषवि पिल िथा दाना व्र्ििार्हरुको वििरणः 

क्र.ि. व्र्ििार्को नाम व्र्ििार्को नाम ठेगाना िसपकफ  न ं

१ पौडेल एग्रो भेट सेन्टर पणु्य प्रसाद पौडेल बेलका २ ९८१५७२९४१२ 
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क्र.ि. व्र्ििार्को नाम व्र्ििार्को नाम ठेगाना िसपकफ  न ं

२ हेल्थ भेट फामध नववन गोजेवार बेलका ९ ९८०७०००३५७ 

३ विरने एग्रो भेट पोवल्ट सप्लायसध विरने ववष्ट बेलका ४ ९८०४७८६२४६ 

४ 

वसवर्द्ववनायक पोल्िी सप्लायधस र 

कवटङ सेन्टर 

वतलक प्रसाद 

लावमछाने बेलका ९ ९८४२५०५७७६ 

५ हाम्रो एग्रो भेट आकास वघवमर े बेलका ४ ९८१६७२३२९७ 

डेरी व्र्ििार्हरुको वििरणः 

क्र.ि. व्र्ििार्को नाम व्र्ििार्को नाम ठेगाना िसपकफ  न ं

१ 

देववखोला गौरी संकर सा.स. 

माहासंग कृरण प्रसाद भि्राई बेलका ४ ९८१४७७०२०० 

२ मनाकामना डेरी उद्योग वमन बहादरु बस्नेत बेलका ९ ९८०७७६२७४० 

बेलका नगरपावलकामा रहकेा वनजी पशु िेिा प्राविविकहरुको वििरणः 

क्र.ि नाम, थर ठेगाना िसपकफ  न.ं शैवक्षक र्ोग्र्िा व्र्ििार्     

१ गौरी श्रेष्ठ बेलका ९ ९८५२८३५१७३ प्रा.सी. २ लाहान २०५३ लेवल २ वनवज पाराभेट 

२ 
लाल बहादरु 

वनरौला बेलका ४ ९८१५७२५२७८ 

वज.प.से.का. 

उदयपरु २०५७ 

ग्रा.प.स्वा.का

. वनवज पाराभेट 

३ नववन गोजेवार बेलका ९ ९८०७०००३५७   २०६७ १५ मवहना वनवज पाराभेट 

४ 
नइन्र काकी बेलका ९ ९८१९७७३२३२ 

वत्रयगुा नेशनल 

एजकेुसन २०७३ १५ मवहना वनवज पाराभेट 

५ अशेश्वर यादव बेलका ४ ९८०४७८०३७६ एल.वट.एस. २०६६ १५ मवहना वनवज पाराभेट 

६ बाल कुरण राई बेलका ८ ९८११३४२१७९ ओरके उदयपरु २०७२ ३ मवहना वनवज पाराभेट 

७ राजेश यादव बेलका २ ९८१४७६०१७५ नारायणघाट २०६६ ग्रा.प.स्वाका. वनवज पाराभेट 

८ 
लवलत प्रसाद 

चौिरी बेलका १ ९८२५७७६८५२ 

वज.प.से.का. 

उदयपरु २०४२ ग्रा.प.स्वाका. वनवज पाराभेट 

९ मान बहादरु श्रेष्ठ बेलका ३ ९८२५७२२४१२ मदन भण्डारी २०७० १५ मवहना वनवज पाराभेट 

१० विरने ववष्ट बेलका ४ ९८०४७८६२४६     १५ मवहना वनवज पाराभेट 

११ 
वदल बहादरु राई बेलका ४ ९८१९९३७७०५   २०७३ 

ग्रा.प.स्वा.का

. वनवज पाराभेट 

१२ 
पजुा राई बेलका ७   

वत्रयगुा नेशनल 

एजकेुसन २०७४ १५ मवहना वनवज पाराभेट 

१३ 
सपना राई बेलका ७   

वत्रयगुा नेशनल 

एजकेुसन २०७४ १५ मवहना वनवज पाराभेट 

१४ वनमेश श्रेष्ठ बेलका ९   पश ुसेवा तावलम २०७४ ग्रा.प.स्वा.का वनवज पाराभेट 
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क्र.ि नाम, थर ठेगाना िसपकफ  न.ं शैवक्षक र्ोग्र्िा व्र्ििार्     

केन्र, दहुवव, 

सनुसरी 

. 

१५ 
संवजव राइ बेलका ६   

वत्रयगुा नेशनल 

एजकेुसन २०७४ १५ मवहना वनवज पाराभेट 

१६ 
ववरण ुफुयाल बेलका १   

वत्रयगुा नेशनल 

एजकेुसन   १५ मवहना वनवज पाराभेट 

१७ 
आकाश वघवमर े बेलका ४   

वत्रयगुा नेशनल 

एजकेुसन   १५ मवहना वनवज पाराभेट 

 

५.२.४. लशिा शाखा र्ाट सचंाललत कृयाकलापिरु  

प्रविविरु्क्त गुणस्िरीर् वशक्षा आजको आिश्र्किा भन्ने  मूल नाराका साथ अगावड बढेको यस नगरपावलकाले वबजवुल 

बवत्तको पहुाँच पगेुको ठाउाँमा ई हावजरर, कम्प्प्यटुर वप्रन्टर, CC Camera, पखंाको व्यवस्था गरकेो छ साथै वशक्षक दरबवन्दको 

कवम भउको ववद्यालयमा वनवज वशक्षकको व्यवस्था गरर पढाई कायधलाई गणुस्तरीय बनाउन बजेटकोजग बवलयो नभई घर 

बवलयो हुदैन भन्ने कुरालाई मध्य नजर गदै वालववकास केन्रका वाल वशवक्षकाहरुलाई १ मवहने मन्टेश्वरी तावलम संचालन 

गररयो सो तावलम पिात हाल ववद्यालयमा जादाखेरी तावलमको उपादेयता प्रष्ट झवल्कने गरकेो छ । नगरपावलकाले वशक्षा 

के्षत्रमा उल्लेखनीय आवश्यक रकमको व्यवस्था वमलाएको छ । आ.व. २०७६।०७७ मा वशक्षा शाखाबाट वववभन्न 

गवतववविहरु संचालन भएका छन । जसको वववरण तल तल प्रस्ततु गररएको छुः 

बेलका नगरपावलकामा रहकेा विद्यालर् िखं्र्ा 

क्र.ि.ं िामदुावर्क विद्यालर्हरु िसं्थागि विद्यालर् िखं्र्ा जसमा बालविकाि केन्र 

कक्षा िखं्र्ा कक्षा िखं्र्ा 

१ कक्षा १ देवख ५ २७ कक्षा १ देवख ५ ९ ३६  

२ कक्षा ६ देवख ८ १३ कक्षा ६ देवख ८ ४ १७ 

३ कक्षा ९ देवख १० ७ कक्षा ९ देवख १० ५ १२ 

४ कक्षा ११ देवख १२ ६   ६ 

जसमा ५३  १८ ७१ ४६ 

िेलका नगरपावलका वशक्षा शाखा ले आ ि २०७५/७६ मा गररएको वक्रर्ाकलापको प्रगवि वििरण  

 वि.न.ं 
वक्रर्ाकलापको 

नाम 
स्थान/िखं्र्ा विवनर्ोवजि खचफ रकम खचफ % 

लाभावन्िि  िखं्र्ा 
कैवफर्ि 

मवहला पुरुष 

१ 

वनवज वशक्षक 

व्ववस्थापन  

सम्प्बवन्ित ववद्यालय 
८०००००० ८०००००० १००% ६००० ७०००   

२ 

वालववकास 

वशवक्षका पोशाक 

४६ जनालाई 
२२०००० २२०००० १००% ४६     
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 वि.न.ं 
वक्रर्ाकलापको 

नाम 
स्थान/िखं्र्ा विवनर्ोवजि खचफ रकम खचफ % 

लाभावन्िि  िखं्र्ा 
कैवफर्ि 

मवहला पुरुष 

भत्ता 

३ 

ववद्यालय 

कमधचारर पोशाक 

वापत 

६५ 

३३०००० ३३०००० १००% ३ ६२   

४ 

कमधचारी तथा 

वाल वशवक्षका 

महवगं भत्ता 

११० जनालाई 

१४३०००० १४३०००० १००% ४९ ६१   

५ 

वालववकास 

ररफे्रशर तावलम 

४५ जनालाई 
५०००० ५०००० १००% ४५     

६ 

कक्षा ८ पररक्षा 

संचालन खचध 

सबै ववद्यालय  
३००००० ३००००० १००% 

सबै 

ववद्यावथध 
    

७ 

वालववकास 

मन्टेश्वरी तावलम 

संचालन 

४५ जना 

७००००० ७००००० १००% ४५     

८ 

Talking 

teacher 

program  

संचालन भकु्तावन 

बाकी 

५२ वटा ववद्यालय 

२५००००० २५००००० १००% ५००० ५५००   

९ 

प्रअ बैठक 

संचालन  

५२ वटा ववद्यालय 
१००००० १००००० १००% १६ ३६   

१० 

वशक्षा सवमवत 

बैठक संचालन 

  
२००००० २००००० १००% २ ११   

११ 

गररव ववद्यावथध 

खाजा कायधक्रम  

वववभन्न ववद्यालय 
३००००० ३००००० १००% १६० १४०   

१२ 

आमा समूह 

सचेतना काक्रध म 

केवह ववद्यालय 
२५०००० २५०००० १००% ३०० ५०   

१३ 

च्यादर जस्ता 

पाता सहयोग 

कायधक्रम 

१)      मैनामैवन मावव मूलगाउाँ 

३००००० ३००००० १००% 

४ वटा 

ववद्याल

य 

  

  

  

२)      ज्योवत आवव नामकेशा    

३)      जनता मावव पवुारथेमु्प्का    

४) ज्योवत आवव भचवुा    

    

१४ शौचालय वनमाधण  १)      मैनामैवन मावव मूलगाउाँ   

  २)      ज्योवत आवव नामकेशा    
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 वि.न.ं 
वक्रर्ाकलापको 

नाम 
स्थान/िखं्र्ा विवनर्ोवजि खचफ रकम खचफ % 

लाभावन्िि  िखं्र्ा 
कैवफर्ि 

मवहला पुरुष 

३)      जनता मावव पवुारथेमु्प्का    

४)      ज्योवत आवव भचवुा । 

७५०००० ७५०००० १००% ९५० ९५० 

  

१५ 

२ कोठे भवन 

वनमाधण  

३ वटा ववद्यालय 
  

  १)      जनता मावव जहडा   

२)      जनता मा वव गरुुङ्गचौरी   

३)      कोवश जनता मावव रामपरु  
१६००००० १६००००० १००% ५५० ४५० 

  

१)      प्रभाकरी मा वव पोखर े   

२)      जनता मा वव कावन्चराङ्ग          

१६ 
बहुबवषधय ४ कोठे 

भवन वनमाधण  

१)जनता मा वव जहडा ,  

१८००००० १८००००० १००% ६५० ६५० 

  

२) वरवपपल मावव कमलावारी 

 ३)जाल्पाआवव माङ्गफाङ्गटोल  
  

१७ 
ईन्टरनेट 

कनेवक्टवभवट 

१) आवव बरबोटे राक्चे  
६५०००० ६५०००० १००% १८० २४० 

  

२) आदशध आवव सातपते्र   

१८ 
पसु्तकालय 

व्यवस्थापन 

१) फ्रभाकरी मा वव पोखर े। 

६५०००० ६५०००० १००% ३५० ४०० 

  

२) कोवश मावव चक्रपरु    

३) जनता मा वव कावन्चराङ्ग   

१९ 
LCD मवनटर 

ववतरण  
वववभन्न १९ वटा ववद्यालय ४५०००० ४५०००० १००%       

२० पंखा ववतरण  
ववविन्न ३४ वटा 

ववद्यालयहरुलाई 
१००००० १००००० १००%       

२१ 

CC  camera 

जडान कायध 

नमनुा ववद्यालय 

सहयोग कायधक्रम 

माफध त 

१) कोवश मावव चक्रपरु  

६००००० ६००००० १००%     

  

२) कोवश जनता मावव रामपरु   

३) वरवपपल मावव कमलावारी   

४) महाकाली मावव चम्प्पापरु   

५) ज्योवत आवव भचवुा     

  
नमनुा ववद्यालय 

सहयोग कायधक्रम 

माफध त वप्रन्टर , 

ब्रान्डेड कम्प्प्यूटर 

,  

१)जाल्पादवेव आवव 

माङ्गफनङ्गटोल  

२००००० २००००० १००% ३०० ३२० 

  

  
२)वालकल्याण आवव 

वशखरमावड 
  

  ३) कावलका आवव कावलखोला   

  
छोटो अववि 

वसपमूलक 

प्राववविक वशक्षा 

संचालन 

१) महाकावल मा वव चम्प्पापरु – 

पश ुसहायक भेटनरी ४२० घंटे । 
१४००००० १४००००० १००% ४५० ५५० 

  

  
२) वरवपपल मावव कमलावारी _ 

कम्प्प्यटुर तावलम २२० घंटे  
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 वि.न.ं 
वक्रर्ाकलापको 

नाम 
स्थान/िखं्र्ा विवनर्ोवजि खचफ रकम खचफ % 

लाभावन्िि  िखं्र्ा 
कैवफर्ि 

मवहला पुरुष 

ववद्यालय सहयोग  

  प्रदशे नं १ 

सरकारबाट प्राप्त 

खानेपावन 

सरसफाई 

कायधक्रम  

१) सप्तकौवशका मा वव भागलपरु  

११००००० ११००००० १००% ४५० ५०० 

  

  

२) मैनामैवन मा वव मूलगाउाँ 

  

  

प्रदशे नं १ 

सरकारबाट प्राप्त 

ववज्ञान 

प्रयोगशाला 

१) कोवश मा वव चक्रपरु 

११००००० ११००००० १००% २३० २५०   

  प्रदशे नं १ 

सरकारबाट प्राप्त 

Ict lab 

१)वरवपपल मा वव कमलावारर 

१३००००० १३००००० १००% ४५० ५०० 

  

  २) महाकाली मा वव चम्प्पापरु   

  

रारिपवत 

रवनङ्गवशल्ड 

प्रवतयोवगता 

मा वव तहका ववद्यालयका 

नावनहरु सहभावग 
१५०००० १५०००० १००% ७० ७०   

  
प्राववविक वशक्षा 

छात्रबवृत  

मदन भन्डारी मेमोररयल 

उलाधवारी  
१८०००० १८०००० १००% १ ३   

  

4 yrs  BSC 

CSIT मा 

छात्रबवृत 

अन्तरगत 

वत्र ज क्या मोवतगडा  

० ० 

 
  १   

  
प्रदशे सरकार 

बाट ICT lab 

१) जनता मावव गरुुङ्गचौरी 
६५०००० ६५०००० १००%       

  ,,         ,,     २) जनता आवव  ० ० 
 

      

  ,,         ,, डुड्खोला २५०००० २५०००० १००%       

    ३) आदशध आवव सातपते्र 
० ० 

,,       

    ४) महाकावल मावव चम्प्पापरु          

जसमा २७६१०००० २७६१०००० १००%       

५.२.५. उद्यम लर्कास शाखाबाट संचाललत कृयाकलापिरु  

संयकु्त रारि संघीय ववकास कायधक्रम -UNDP) को मानब ववकास सचुाङ्क २०१६ को अनसुार १८८ देश मध्य 

१४४ औ ंस्थानमा रहेको नेपाल मध्यम मानब ववकास सचुाङ्कमा पदधछ । नेपाल सरकार अथध  मन्त्रालयले प्रकाशन 

गरकेो आवथधक सधबेक्षण २०७३/७४अनसुार आवथधक बषध २०७२/७३ मा नेपालको अवथधक बवृर्द् दर ०.०१ प्रवतशत 

मात्र रहेको वथयो भने आवथधक बषध २०७३/०७४ मा देशको अथधतन्त्र ६.९४ प्रवतशतले बढ्ने अनमुान गररएको छ । 

बषोवन ३,५०,०००। बेरोजगार नागररकहरु लाई यो बवृर्द्दरले रोजगारी वदन सक्दैन । आवथधक रुपले सवक्रय रहने 
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उमेरको एक वतहाई जनसंख्या बेरोजगार छन। रोजगार मध्य पवन ७६ प्रवतशत कृवष के्षत्रमा संलग्न छन जााँहा बाट 

अत्यन्त कम आम्प्दावन हुने गछध  भने यी मध्य अविकांस अिधबेरोजगारको अबस्थामा छन । उद्योगमा ७ प्रवतशत र सेवा 

के्षत्रमा १८ प्रवतशतले मात्र रोजगारी पाएको अबस्था छ । मावथ उल्लेवखत त्याङ्कले नेपालमा गररबी र बेरोजगारको 

अबस्थालाई प्रस्ट वचत्रण गदधछ । 

त्यसोत वबगतदेवख हालसम्प्म गररबी वनबारणको लावग कुनै प्रयास नै नभएको भने होईन सरकारले तयार पने हरके पञ्च 

वषीय तथा त्रीवषीय योजना र बावषकध  रुपमा पेश हुने सरकारको वनवत तथा कायधक्रमम गररबीको वबषयले प्राथवमकता 

पाउद ैआएको छ । रावरिय योजना आयोगको १३औ ंयोजनाले गररवबको रखेामवुन रहेको जनसंख्याको १८ प्रवतशत 

परुधयाउने लक्ष्य राखेको भएता पवन उक्त योजनाको अन्तसम्प्म २१.६ प्रवतशत मातै्र परुधयाउन सफल भएको छ । नेपाल 

सरकारले चाल ु१४ औ ंयोजना अबवि (२०७३/७४-२०७५-०७६) मा गररबीको रखेामवुनको जनसंख्या २१.६ बाट 

घटाएर १७ प्रवतशतमा झाने लक्ष्य राखेको छ ।  

मावथ उल्लेवखत त्याङ्क र गररबीको अबस्था लाई हेने हो भने नेपालको गररबीको अबस्था जवटल देवखन्छ र 

चनुौवतपणुध रहेको अबस्था छ । वयनै चनुौवतलाई न्यवुनकरण गनधको लावग ”सरुवक्षत भवबरयको आिार, वसपबाट 

स्वरोजगार“ भन्ने मूल  र नेपाल सरकारको सवुख नेपाली सम्प्बरृ्द् नेपालको पररकल्पनालाई सहयोग परुधयाउनको लावग 

स्थानीय सरकारले स्थानीय श्रोत सािन र वसपको प्रयोग गरी उद्यमहरुको स्थापन र रोजगारी सजृना गने उदे्दश्यका 

साथ बेलका नगरपावलकाले आफ्नो ५ बषे रणनैवतक योजना तयारीको लावग  रु. ३,०००,०००  अके्षरुपी रु तीस 

लाख बजेट वववनयोजन गररएको वथयो भने  उद्यम ववकास रणनैवतक योजना कायाधन्वयनको लावग यस आ.वबवनयोवजत 

रकम को ८९ प्रवतशत अथाधत २६,७८,६०५।– अके्षरुपी रु. छब्बीस लाख अठहत्तर हजार छ सय पााँच रुपया खचध 

भएको छ । यो बजेट माफध त कायधक्रमहरु सम्प्पन्न नगनधका लावग नगरपावलकाकाले कमधचारीको समेत ब्याबस्था गरी 

कायाधन्वयन गरकेो छ । 

उद्यम ववकास शाखाले आ.व. २०७६।०७७ मा वभवभन्न वनकायहरुसाँग समन्वय गरर वववभन्न वक्रयाकलापहरु सम्प्पन्न 

गरकेो छ । १००० जना नयााँ उद्यमी सजृना र १५० वटा रुग्न उद्योग लाई स्तरबवृर्द् गने र वशप र क्षमताको ववकास गरी 

गररवब न्यवुनकरण गरर नगरबावसलाई आत्मवनभधर बनाउदै समरृ्द् बेलकानगर वनमाधणमा सहयोग परुधउने  ५ वषीय 

रणनैतीक योजना तय गरेको बेलका नगरपावलकाले यो वषध उद्यम ववकास शाखा माफध त रुग्न उद्योग सहयोग, औद्योवगक 

पदधशवन, ब्यबसाय  दताधमा सहयोग, एकल मवहलाहरुको गामेन्ट संचालनमा सहवजकरण,वजयारी तावलम ब्यबस्थापन 

आवद कायधक्रमहरु सम्प्पन्न गरेको छ । जसको वववरण तल प्रस्ततु गररएको छुः 
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िपशील 

क्र.स. 
लक्रष्टलको माला बनाउने 

कायगक्रम 

सचंालन स्थल 

कायगक्रम सचंालन अर्लि जातीगत लर्र्रण ललङ्गीय लर्र्रण 

देलख सम्म दललत जनजाती अन्य मलिला पुरुष अन्य जम्मा 

१ वक्रष्टलको माला बनाउने  ०७५/९/५ ०७५/९/२५ ३ १ ६ १० ० ० १० 

२ सेनेटरी प्याड बनााउने बे. न.पा. ०७५/१२/२८ ०७६/१/२ ० ७ ३ १० ० ० १० 

३ ढाकाको सामावग्र बनाउने बे. न.पा. ०७६/१/७ ०७६/१/१३ ३ ८ ४ १५ ० ० १५ 

४ कुशन तथा गवुडया बनाउने बे. न.पा. १ र २ ०७५/१०/२० ०७५/११/५ २ ४ ९ १५ ० ० १५ 

५ कुशन तथा गवुडया बनाउने बे. न.पा. ४ ०७५/११/२१ ०७५/१२/११ २ ९ ९ २० ० ० २० 

६ चरुा बनाउने बे. न.पा. १ र २ ०७६/३/२२ ०७६/३/२७ ३ १२ ८ २३ ० ० २३ 

७ आिारभतु वसलाई कटाधई तावलम बे. न.पा. १ र २ ०७५/१२/२९ ०७६/३/२९ ५ ३ ७ १५ ० ० १५ 

८ गलृ बनाउने तावलम बे. न.पा. ५ ०७५/१२/५ ०७६/३/५ ५ ० ० ० ५ ० ५ 

९ ड्ेरस वडजाइन तावलम बे. न.पा. ९ ०७६/२/२० ०७६/४/१५ २ १ ७ ६ ४ ० १० 

१० डेरी तथा बेकरी तावलम बे. न.पा. ९ ०७६।२।९ ०७६।२।२३ ० २ ६ ३ ५ ० ८ 

११ 
रवजस्टर तथा फायल बेवन्डङ्ग तावलम गाईघाट ०७६।३।२७ ०७६।४।२८ ० १८ २ १२ ८ ० २० 

१२ बााँसको हस्तकला तावलम वसता अफसेट  ०७६/२/५ ०७६/३/५ ० १० ० ९ १ ० १० 

१३ आिाभतु वसलाई ताावलम बे. न.पा. ८ ०७५/११/२० ०७६/२/२० ० २० ० २० ० ० २० 

जम्मा २५ ९५ ६१ १५८ २३ ० १८१ 

५.२.६. सामालजक लर्कास शाखा र्ाट संचाललत कृयाकलापिरु  

सामावजक ववकास शाखाबाट आ.व. २०७६।०७७ मा संचालन गररएका कृयाकलापहरुको वववरण तल प्रस्तुत गररएको छुः

िमािेवश विकाि  कार्फक्रमिफफ  भएका कृर्ाकलापहरुको वििरण 

पहाडे/  मवििे दवलि उत्थान विकाि िवमवििगँ िसपन्न गररएका वक्रर्ाकलापहरुः 

वि.न.ं 

  

कामको वििरण 

  

आर्ोना/कार्फक्रम 

िञ्चालन गरकेो 
बजेट वििरण कार्फ िञ्चालन अिवि 

लाभावन्िि जनिखं्र्ा कैवफर्ि 

  जाविर् वििरण लैङ्वगक 
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स्थान 

  

वििरण 

विवनर्ोवज

ि 
खचफ खचफ % शरुु िमापन दवलि जनजावि अन्र् जसमा म पु 

१ बंगरुको पाठा वबतरण वे.ब.पा. १-९ ५९३००० ५९३००० १००   

१३५ ० ० ० ५८ ७७ 

 २ ३ मवहने आिारभतु 

कम्प्प्यटुर तावलम 

बे.न.पा.-९ १४२००० १४२३०० १०० ०७५।०१।१६ ०७६।०४।२५ 

२८ ० ० २८ १३ १५ 

 मजदुर उत्थान विकाि िवमवििगँ िसपन्न गररएका वक्रर्ाकलापहरुः 

वि.न.ं 

  

कामको वििरण 

  

आर्ोना/कार्फक्रम 

िञ्चालन गरकेो 

स्थान 

  

बजेट वििरण कार्फ िञ्चालन अिवि 
लाभावन्िि जनिखं्र्ा 

कैवफर्ि 

  

जाविर् वििरण लैङ्वगक वििरण 

विवनर्ोवजि खचफ खचफ % शरुु िमापन दवलि जनजावि अन्र् जसमा म पु 

१ मे १, अन्तरावरिय 

वदवस 

रामपरु बजार ५०००० ५०००० १०० मे 1st मे 1st २० ४७ ५६ १२३ ५४ ६९ 

 २ प्लवम्प्बङ तावलम रामपरु बजार १५०००० १५०००० १०० १२।३१ १।२९ २ ११ 
७ 

    ३ छात्रववृत कायधक्रम बनपा१,२,४, ९ ५३००० ५३००० १००     

     ४ फवनधचर खररद अवफस  ७७४९६ ७७४९६ १००     

     ५ वजल्ला वस्थत 

मजदरुभवन वनमाधण 

सहयोग का.पा. मको 

वनणधयानसुार 

गाईघाट ५०००० ५०००० १००     

   

 

  

वस.नं. कामको वववरण 

आयोना/कायधक्रम 

सञ्चालन गरकेो 

स्थान 
बजेट वववरण कायध सञ्चालन अववि 

लाभावन्वत वववरण 

 

 

कैवफयत  

जावतय वववरण लैङ्वगक वववरण 

वववनयोवजत खचध खचध % शरुु समापन दवलत जनजावत अन्य जम्प्मा म प ु   

१ अपाङ्गता वशववर नगरहल २००००० १७६००० ८८ ०७५।०९।१८ ०७५।०९।१८ २७ ६७ २० ११४    
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

२ स्वास््य चौवक सोलार 

ववतरण 

बे.न.पा.-७, 

मैनानैवन 

३९००० ३९००० १०० २०७५।०९।१४ २०७५।०९।१८        

३ स्वास््य चौवक सोलार 

ववतरण 

बे.न.पा.-६, बबला ३९००० ३९००० १०० २०७५।०९।१४ २०७५।०९।१८        

४ स्वास््य चौवक, 

इवन्सनेटर ममधत 

बे.न.पा.-

१,तपेश्वरर 

३२०००० ३२०००० १००  २०७५।११।०६        

५ कुठरोग वनयन्त्रण 

सम्प्बवन्ि गोष्ठी  

बे.न.पा.-४ ३२००० ३२००० १०० २०७६।०२।२४ २०७६।०२।२४        

६ कृवतम खटु्टा ववतरण  बेलका-१ र ३              

७ स्वाँयसेवबका र आमा 

समहुलाई अपाङ्गता 

भएका अववभावकलाफ 

हेरचाह सम्प्बवन्ि तावलम 

बे.न.पा.-५ २०००० २०००० १०० २०७५।०८।१० २०७५।०८।१०        

८ अपाङ्गता भएका 

व्यवक्तहरुको लावग 

सहायक सामाग्री सहयोग 

बे.न.पा. २८२०० २८२०० १००   १ ३ ७ ११ 

जना 

   

९ पररचय-पत्र ववतरण 

कायधक्रम 

वे.न.पा.१,२,५,६ 

र ७  

७१५५० ७१५५० १०० २०७५।०९।२७ २०७६।०३।२३        

िसपन्न गररएका विवभन्न वशवबरहरुको वििरण 

वि.न.ं कामको वििरण 

आर्ोना/कार्फक्रम 

िञ्चालन गरकेो 

स्थान 

बजेट वििरण कार्फ िञ्चालन अिवि 

लाभावन्िि जनिखं्र्ा 
कैवफर्

ि जाविर् वििरण 
लैङ्वगक 

वििरण 

विवनर्ोवजि खचफ खचफ % शरुु िमापन दवलि जनजावि अन्र् जसमा म पु 
 

१ बहृत स्वास् ् य वशववर वे.न.पा.-९ १५७००० १५७००० १०० १८/१०/२०७५  २१/१०/०७५  

   

११८२       

२ आाँखा वशवबर वे.न.पा.-९ १५०००० १५०००० १०० २०७५।०८।२४  २०७५।०८।२६  

   

१२६६       

३ आाँखा वशवबर वे.न.पा.-९ १६५५४७ १६५५४७ १००  २०७६।०१।०८     

   

११४४       

४ आाँखा अप्रशन वे.न.पा.-९ ० ० ० २०७५।०८।२४  २०७५।०८।२६  

   

१९७       
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५ चस्मा ववतरण  वे.न.पा.-९ 

   

२०७५।०८।२४  २०७५।०८।२६  

   

४१९ 

   ६ अपाङ्गता वशववर वे.न.पा.-९ २००००० १७६५०० ८८  २०७५।०८।१७  २०७५।०८।१८  २७ ६७ २० ११४       

७ अंकुपंकचर वशववर वे.न.पा.-९  १७७००० १७७००० १००     

    

      

िहकारी िसबन्िी गररएका कार्फक्रमहरुको वििरणः 

वि.न.ं 

  

कामको वििरण 

  

आर्ोना/कार्फक्रम 

िञ्चालन गरकेो 

स्थान 

  

बजेट वििरण कार्फ िञ्चालन अिवि 
लाभावन्िि जनिखं्र्ा 

कैवफर्ि 
जाविर् वििरण लैङ्वगक वििरण 

विवनर्ोवजि खचफ खचफ % शरुु िमापन दवलि जनजावि अन्र् जसमा म पु 

१ 

आिारभतु सहकारी 

तावलम नगर हल १७०००० १७०००० १०० ०६/२६/२०७५ ०६/२९/२०७५ ० २३ २५ ४८ २१ २७ 

 

२ 

सहकारी लेखा 

व्यवस्थापन तावलम नगर हल १९०००० १९०००० १०० १०/२४/२०७६ १०/२८/२०७६ ० १४ २३ ३७ १४ २३ 

 ३ सहकारी वदवस नगर हल १६०८० १६०८० १०० १०/२५/२०७६   

   

० 

   

४ 

मेलवमलाप सहकारी 

संस्था भकु्तावन   ४३७००० ४३७००० १०० १०/२६/२०७६   

   

० 

   थारु उत्थान विकाि िवमविः 

वि.न.ं कामको वििरण 

आर्ोना/कार्फक्रम 

िञ्चालन गरकेो 

स्थान 

बजेट वििरण कार्फ िञ्चालन अिवि 
लाभावन्िि जनिखं्र्ा कैवफर्ि 

जावतय वववरण लैङ्वगक वववरण 
 

विवनर्ोवजि खचफ खचफ % शरुु िमापन दवलि जनजावि अन्र् जसमा म पु   

१ प्लवटङ तरकारी खेवत बे.न.पा.-१ र २ २१३००० २१३००० १०० ०७५।०७।१५ ०७६।०१।०५ ० ५५ ० ५५ 

   

२ 

थारु संग्राहालय 

वनमाधण बे.न.पा.-३ ५००००० ५००००० १०० ०७६।०१।०९ ०७६।०३।१४ ० 

      

३ 

थारु संग्रालयमा चवपध 

वनमाधण बे.न.पा.-२ १०२७७५ १०२७७५ १०० ०७६।०२।१९ ०७६।०३।२५ 

       अवि विपन्न खाद्यर्न्न वििरण कार्फक्रम 

क्र.स. आयोजनाको काम सञ्चालन स्थान 
सांख्या लाभालदवत सर्दस्य सांख्या 

मखु्य लक्रयाकलापहरु 
मलहला परुुष 
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

! अलत लबपदन 

खार्द्दन लवतरण 

बेलका न.पा. भरी ६० २६ ३४ बेलका नगरपाललकाले नगरलभत्रका कुनैपलन मालनसहरुलाई नेपालको सांलविानको िारा 

३६ को कायायदवयनका ललग 

 गैर िरकारी िसं्था 

वि.न.ं कामको वििरण 

आर्ोना/कार्फक्रम 

िञ्चालन गरकेो 

स्थान 

बजेट वििरण कार्फ िञ्चालन अिवि 
लाभावन्िि जनिखं्र्ा लैङ्वगक 

वििरण 
कैवफर्ि 

जाविर् वििरण 

विवनर्ोवजि खचफ खचफ % शरुु िमापन दवलि जनजावि अन्र् जसमा म पु   

१ नेततृ्व ववकास तावलम नगर हल १७०००० १७०००० १०० १०/२८/२०७५ फागनु १ २ १४ २३ ३९ १५ १४ 

 

 

बेलका नगरपावलकाम भएका टोल विकाि िसं्थाहरुको वििरण 

बेलका नगरपावलकामा गठन भई दताध  भएका टोल ववकास संस्थाहरु १८९ वटा रहेका छन । जसको तत््याङ्कीय वववरण  वडागत रुपमा तल प्रस्ततु गररएको 

छुः 

िडा न.ं िडा न.ं १ िडा न.ं २ िडा न.ं ३ िडा न.ं ४ िडा न.ं ५ िडा न.ं ६ िडा न.ं ७ िडा न.ं ८ िडा न.ं ९ जसमा 

संख्या १० २५ २७ २१ ३४ २३ ११ १८ २० १८९ 

 
५.२.८. लैङ्लगक लिसंा रोकथाम तथा न्यूलनकरण कायगक्रम र्ाट संचाललत कृयाकलापिरु  

लैङ्वगक वहंसा रोकथाम तथा न्यूवनकरण कायधक्रम अन्तगधत आ.व. २०७६।०७७ मा वववभन्न कायधक्रमहरु सम्प्मन्न भएका छन । नारी वदवस ववशेष वववभन्न 

वद्ववदवसीय कायधक्रम, लाग ुपदाथध दवु्यधसनी ववरुर्द्को कायधक्रम, लैङ्वगक वहंसा स्कूल वशक्षा कायधक्रम, ब्यावहार पररवतधन तथा संचार कायधक्रम साथै अनगुमन 

जस्ता कायधक्रमहरु सम्प्पन्न भएका छन । लैङ्वगक वहसंा रोकथाम तथा न्यूवनकरण कायधक्रम अन्तगधत आ.व. २०७६।०७७ मा सम्प्पन्न भएका वववभन्न 

कायधक्रमहरुको प्रगवत वववरण तल प्रस्तुत गररएको छुः 

लैङ्गवक वहिंारोकथाम कार्फक्रमको िडा स्िररर् वििरण (व्र्वक्तगि केश वििरण) 

क्र.ि.ं िडा  मवहला  पुरुष अन्र् जसमा बाहुन/क्षते्री जनजािी दवलि मिेिे मसु्लीम जसमा कैवफर्ि 

१ वडा नं. -१ ४२ ५ ० ४७ ११ २० ६ ९ १ ४७   

२ वडा नं. -२ ४९ ५ ० ५४ ३२ १६ ६ ० ० ५४   

३ वडा नं. -३ २८ ७ ० ३५ १२ २० ३ ० ० ३५   

४ वडा नं. -४ २८ ५ ० ३३ १३ १० १० ० ० ३३   
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५ वडा नं. -५ २ १ ० ३ २ १ ० ० ० ३   

६ वडा नं. -६ ९ २ ० ११ ० ११ ० ० ० ११   

७ वडा नं. -७ १२ ३ ० १५ ० १५       १५   

८ वडा नं. -८ २१ ३ ० २४ २ २१ १ ० ० २४   

९ वडा नं. -९ ११ ० ० ११ ५ ३ ३ ० ० ११   

जसमा २०२ ३१ ० २३३ ७७ ११७ २९ ९ १ २३३   

लैङ्गवक वहिंारोकथाम कार्फक्रमको िडा स्िरीर् उमेरगि वििरण (व्र्वक्तगि केश वििरण) 

क्र.ि िडा न.ं ० देवख १० िसम १० देवख १९ िसम १९ देवख ४० िसम ४० भन्दा मावथ  जसमा कैवफर्ि 

१ वडा नं. – १ १ २ २६ १८ ४७   

२ वडा नं. – २ ० ० ४७ ७ ५४   

३ वडा नं. – ३ ० ० ३० ५ ३५   

४ वडा नं. – ४ ० १ २९ ३ ३३   

५ वडा नं. – ५ १ ० २ ० ०   

६ वडा नं. – ६ ० ३ ५ ३ ११   

७ वडा नं. – ७ १ १ ११ २     

८ वडा नं. – ८ ० १२ ८ ४ २४   

९ वडा नं. – ९ ० ० ११ ० ११   

जसमा ३ १९ १६९ ४२ २१५   

कार्फक्षेत्रमा पवहचान गरकेा घटनाको िखं्र्ा िथा प्रकार  

क्र.ि िडा न.ं 

जिरजस्िी 

करणी 

शाररररक 

दवु्र्फिहार 

र्ौन 

दवु्र्िहार 

जिरजस्िी 

वबिाह  

िहुवििाह 

स्रोि 

िािन 

अििर 

ििेा िाट 

िन्चीि 

मानविक 

भािनात्मक 

दवु्र्िहार 

दाईजो 

बोक्िीको 

आरोप 

छाररेोग 

िथा 

अन्र् 

१ वडा नं.- १ ३ ६ २ ९ ७ ११ ५ ४ 
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

२ वडा नं.- २ ० ३०  ० ०  ९ ११   ४ 

३ वडा नं.- ३ ० ६ २ २ ४ २१ २ ०  

४ वडा नं.- ४  ० १३ ० ० ६ १४ ० ० 

५ वडा नं.- ५ १ ० ० ० १ १ ०  ० 

६ वडा नं.- ६ ० ३ ० १ १ ६ ० ० 

७ वडा नं.- ७ १ १३ ० ० ० १ ० ० 

८ वडा नं.- ८ २ ८ ० २ २ १० ०  ० 

९ वडा नं.- ९ १ २ ० ० ० ८ ० ० 

जसमा ८ ८१ ४ १४ ३० ८३ ७ ८ 

लैङ्गवक वहिंा रोकथाम अवभमवुखकरण कार्फक्रम  

क्र.ि िडा न.ं 
टोलविकाि 

िसं्था  

आमा 

िमहु 

मवहला 

िमहु 

स्कुल 

वशक्षा 

िडास्िररर् 

कार्फक्रम 

वकशोर 

वकशोरर 
जसमा कैवफर्ि 

१ वडा नं.- १ २२ ३ ७ ३ २ ० ३७   

२ वडा नं.- २ १३ २ ५ १ ३ ० २४   

३ वडा नं.- ३ १९ २ ० १ २ ० २४   

४ वडा नं.- ४ १० ५ २ २   १ २०   

५ वडा नं.- ५ ० ० १ १ ० ० ०   

६ वडा नं.- ६ ५ १ ० ० ० ० ६   

७ वडा नं.- ७ १ १ १ २ ० ० ०   

८ वडा नं.- ८ ९ १ १ ३ २ ० ०   

९ वडा नं.- ९ ७ ० ० ० ० ० ०   

जसमा ८६ १५ १७ १३ ९ १ १११   

िामदुार्क मनोिामावजक कार्फकिाफहरु माफफ  ररफरल गररएको वििरण 

क्र.ि.ं िडा न.ं 

स्थावनर् 

स्िास््र् 

केन्र 

ओ 

.वि.एम 

वि.  

प्रहरर 
िुरक्षा 

आिाि 

नगारपावलका 

न्र्वर्क 

िवमिी  

वि .एम 

वि 

िेल्टार 

टोलविकाि 

िडा अन्र्  
कुराकानी 

मनोिामावजक 

िरं्ोजक 
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

क्र.ि.ं िडा न.ं 

स्थावनर् 

स्िास््र् 

केन्र 

ओ 

.वि.एम 

वि.  

प्रहरर 
िुरक्षा 

आिाि 

नगारपावलका 

न्र्वर्क 

िवमिी  

वि .एम 

वि 

िेल्टार 

टोलविकाि 

िडा अन्र्  
कुराकानी 

मनोिामावजक 

िरं्ोजक 

१ वडा नं.- १ ९ ० ६ ० ० १७ १० २ ३ 

२ वडा नं.- २ १  ० ३ १ ३ ५ ३४ ७  ० 

३ वडा नं.- ३ ० २ ३  ० ९ ० १५ ० ६ 

४ वडा नं.- ४ २  ० १  ० २  ० ५ ७ १६ 

५ वडा नं.- ५ ० ० ० ० ० ० १ ०  २ 

६ वडा नं.- ६ ० ० १ ० ० ० ८ २  ० 

७ वडा नं.- ७ २ २ ४  ० २  ० ५ ० ० 

८ वडा नं.- ८ ० १ १ ० १  ० १२ ३ ५ 

९ वडा नं.- ९ ० ० ० ० ५ ० ४ ० २ 

जसमा १४ ५ १९ १ २२ २२ ९४ २१ ३४ 

मनोविमशफ िेिा पाएका व्र्वक्तगि केश वििरण 

क्र.ि.ं िडा न.ं मवहला  पुरुष व्र.क्षेवत्र जनजािी  दवलि मिेिे मसु्लीम जसमा 

१ 
९  वटा 

वडा  
७३ १० १८ ४१ २४ ० ० ८३ 

मनोविमशफ िेिा पश्चाि माफफ  ररफरल गररएको वििरण 

क्र.ि.ं िडा न.ं 

स्थानीर् 

स्िास््र् 

केन्र 

ओ 

.वि.एम 

वि.  

प्रहरर 
िुरक्षा 

आिाि 

नगारपावलका 

न्र्वर्क िवमिी  

वि .एम वि 

िेल्टार 

टोलविकाि 

िडा अन्र्  

१ सबै वडा २ २६ ६ १५ ३० १ ३ 

रफेर गररएको घटनाको वििरण  
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

क्र.ि.ं िडा न.ं 

जिरजस्िी 

करणी 

शाररररक 

दवु्र्फिहार,घरलेु 

वहिंा 

र्ौन 

दवु्र्िहार 

जिरजस्िी 

वबिाह  

िहुवििाह 

स्रोििािन 

अििर 

ििेाबाट 

िन्चीि 

मानविक 

भािनात्मक 

दवु्र्िहार 

दाईजो 

बोक्िीको 

आरोप 

छाररेोग 

िथा 

अन्र् 

१ सबै वडा ५ ४९ ३ १ ८ १६ १   

५.२.९. बिु िेत्रीय पोषण योजना कायगक्रम र्ाट संचाललत कृयाकलापिरु  

बहुके्षत्रीय पोषण योजना कायधक्रमले बेलका नगरपावलकामा  खास गररेा पोषणको के्षत्रमा राम्रा गवतववविहरु संचालन गदै आइरहेको छ । कुपोवषत बच्चाको 

तत््याङ्क संकलन, गभधवती र वकशोरी ववशेष कायधक्रम साथै सुनौलो हजार वदनका आमाहरुको तत््याङ्क संकलन गरर यसै बमोवजमको स्वास््य तथा पोषण 

सम्प्बन्िी कायधक्रम गरररहेको छ । आ.व. २०७६।०७७ मा वववभन्न वक्रयाकलापहरु सम्प्पन्न गरेको छ । जसको वववरण तल प्रस्ततु गररएको छुः 

बहुक्षेवत्रर् पोषण र्ोजना कार्फक्रमले आ.ि. २०७६।०७७ मा िसपन्न गरकेा वक्रर्ाकलापहरुः 

वि.

न.ं 

कामको वििरण गरकेो स्थान बजेट वििरण (रु हजारमा) कार्फ िञ्चालन अिवि लाभावन्िि जनिखं्र्ा लैङ्वगक 

वििरण 

कैवफ

र्ि 

  
वबवनर्ोवजि खचफ खचफ % शरुु िमापन दवलि जनजािी अन्र् जसमा म. पु. 

१ स्वस्थ बच्चा 

प्रवतयोवगता  एवं 

सकारात्मक  झकुाव 

चलुो सम्प्बवन्ि कायधक्रम  

बे.न.पा.४ ,६ 

र ८ 

२,७० २,७० १००% ०७६/०२/१६ ०७६/२/२८ १४ ११८ ६५ १९७ १७५ २२   

२ वविालय पोषण कक्षा 

तथा प्रजनन् स्वास््य 

साथै सेनेटरी प्याडको 

महत्व र प्रयोग बार े

सचेतना कायधक्रम 

१४ वविालय  

१,४७,० १,४७० १००% ०७६।०२।२६ ०७६।३।८ ९३ ४०६ ८२८ ८२८ ८२८     

३ पोषण सम्प्बवन्ि एवककृत 

तावलम 

बे.न.पा.५,८ १२६,९० १२६,९० १००% ०७६/०२/२० ०७६/३/०६ २२ ७७ ५० १४९ १२९ २०   

४ ब.पो.यो.कायधक्रम बारमेा 

जनसमदुायमा जानकारी 

गराउने उद्देश्य अनरुुप 

होवडङ बोडध तथा iec 

material 

१,२,५,८,९ ८०००० ८०००० १००% ०७६/०२/२१ ०७६/३/७       ३५००       
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

वि.

न.ं 

कामको वििरण गरकेो स्थान बजेट वििरण (रु हजारमा) कार्फ िञ्चालन अिवि लाभावन्िि जनिखं्र्ा लैङ्वगक 

वििरण 

कैवफ

र्ि 

  
वबवनर्ोवजि खचफ खचफ % शरुु िमापन दवलि जनजािी अन्र् जसमा म. पु. 

development 

५ तरकारी वकट र मेवाको 

वेरना ववतरण 

बे.न.पा.६ ६०००० 
  

१००% ०७६/०२/२५ ०७६/३/०९ २० ३५ १५ ७० ६० १०   

६ 

खानेपानी पाइप खररद 

बे.न.पा.७,वच

लाउने 

भंज्याङ 

१००००० 

१००००० 

१००% ०७६/०१/२५ ०७६/२/०२ २० ५० १० ८० ४५ ३५   

७ गररब,ववपन्न तथा 

पछावड परकेा रसमूहका 

१०००० वदनका 

आमाहरुलाई वफल्टर 

ववतरण 

बे.न.पा.४ 

(५०) वटा  

२००००० २००००० १००% ०७५/११/२७ ०७५/१२/३ २० १५ १० ५०       

८ वविालय वबमखु 

वकवशरीलाई १ वदने वसप 

ववकास अवभमवुखकरण 

बे.न.पा.१ १७३००० 

  

१००% २०७६।३।२० २०७६।३।२२ ३ २६ २१ ५० ५०     

९ सास ुबहुारी अन्तरवक्रया 

कायधक्रम(वगब,ववपन,न,द

वलत,वहंसामा परकेा) 

बे.न.पा.४ १००००० 

१००००० 

१००%   ०७६।२।२२ १८ २२ ६३ १०३ ९३ १०   

१० पोषणलाई मलु प्रवावहकरण 

गनध पावलकास्तररय १ वदने 

अवभमवुखकरण(ववषयगत 

शाखाका 

संयोजक,राजनैवतक दल) 

बेलका 

नगरकायाधलय 

१४८,५०

० 
१४८५०० 

१००% 1/9/076 1/9/076 ४ २२ २७ ५३ १८ ३५   

११ पालीका स्तरीय पोषण 

तथा खाद्य सरुक्षा 

वनदशेक सवमवत वैठक 

बेलका 

ननरपालीका  
७३६५० ७३६५० 

१००% २०७५।०४।२५ ०७६।०३।३० ९ ३० ५१ ९० १५ ७५   
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

वि.

न.ं 

कामको वििरण गरकेो स्थान बजेट वििरण (रु हजारमा) कार्फ िञ्चालन अिवि लाभावन्िि जनिखं्र्ा लैङ्वगक 

वििरण 

कैवफ

र्ि 

  
वबवनर्ोवजि खचफ खचफ % शरुु िमापन दवलि जनजािी अन्र् जसमा म. पु. 

१२ वहुके्षवत्रय पा]षण या]जना 

अन्तर स न्चालीत 

कायधqmdहरुका] अनगुमन 

वेलका 

नगरपालीका  
४०००० ४०००० 

१००% २०७५।१२।२० ०७६।०३।३१ ५ १० १० २५ १० १५   

१३ प|वतधवेदन लेखन तथा 

सम्प्ववन्ित वनकायमा 

पेश गने 

वेलका 

नगरपालीका  
७५०० ७५०० 

१००% २०७६।०३।३१ ०७६।३।३१               

१४ वहुके्षवत्रय पोषण 

योजनकाकायधक्रम 

सवमक्षा गेाष्ठी 

वेलका 

नगरपालीका  
४१६५० ४१६५० 

१००% २०७६।०३।२९ ०७६।३।२९ ३ ७ २२ ३२ ५ २७   

१५ वडा स्तरीय पेषण तथा 

खाद्य सरुक्षा वनदशेक 

सवमवत गठन  

सवै वडाहरु ८४००० ८४००० 

१००% २०७५।६।१६ ०७६।०२।२८ २७ ४० ३२ ९९ ४५ ५५   

१६ नगरपालीकावाट 

वववनयेवजत रकम 
सवै वडाहरु १२०००० १२००० 

१००% ०७५।६।१७ ०७६।२।२९       १३५० ८०० ५५

० 

  

जसमा 

  
३१२१००० ३१२१००० 

१००%                   
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

५.२.१०. स्र्ास््य तथा सरसफाई फााँटबाट संचाललत कृयाकलापिरु  

नेपालको संवविान २०७२ बमोवजम यस बेलका नगरपावलका स्वास््य फााँटबाट अन्तगधत आ.व. २०७४।०७५ देवख 

स्वास््य तथा सरसफाई फााँट स्थापना भई स्वास््य कायधक्रम संचालन भईरहेको छ । यस फााँट अन्तगधत आ.बव. 

२०७४।०७५ देवख ४ वटा स्वास््य चौकी तथा २ वटा शहरी स्वास््य केन्र माफध त नेपाल सरकार द्वारा वववभन्न 

स्वास््य कायधक्रमहरु स्थानीय तह (बेलका नपा) को सहयोग तथा समन्वयमा संचालन भई जन समदुायमा वनशलु्क 

स्वास््य सेवा प्रवाह भइरहेको छ । स्वास््य संस्था माफध त संचावलत मखु्य कायधक्रमहरुमा २ वषध मवुनका 

बालबावलकालाई ११ वटा रोग ववरुर्द्को खोप लगाउने, गभधवती आमाहरुलाई वट.डी.खोप लगाउने, पोषण कायधक्रम 

अन्तगधत २ वषध मवुनका बालबावलकाको तौल वलई ववृर्द् अनगुमन गने, ५ वषध मवुनका बालबावलकाहरुको वनयवमत 

एवककृत बाल रोग व्यवस्थापन कायधक्रम, सरुवक्षत माततृ्व कायधक्रम अन्तगधत गभध जााँच, २ वटा बवथधङ सेन्टर माफध त 

वनशलु्क प्रसवुत सेवाका साथै सेवाग्राहीलाई गभध जााँच तथा प्रसवुत सेवा वापत यातयात खचध , न्यानो झोला ववतरण 

कायधक्रम, पररवावर वनयोजन कायधक्रम अन्तगधत ५ प्रकारका अस्थायी सािन ववतरण, गभधवती आमालाई HIV परीक्षण 

(Test kid द्वारा) क्षय कुष्ठ रोगको परीक्षण तथा उपचार र उपचारत्मक स्वास््य सेवा, जेष्ठ नागररक वनशलु्क उपचार 

सेवा वनयवमत प्रवाह भइरहेको छ । आवथधक वषध २०७६।०७७ मा यस फााँटबाट प्रवाह गररएको सेवा तथा सम्प्पन्न गरेका 

कृयाकलापहरु तत््याङ्कीय वववरण तल प्रस्ततु गररएकोछुः 

जनिखं्र्ा िथा िेिाकेन्रको वििरण 

क्र.सं. जसमा जनिखं्र्ाः ४६७८७ िखं्र्ा 

१ १ वषध मवुनका वशशकुो संख्या १०३६ 

२ २ वषध मवुनका वशशकुो संख्या १८९४ 

३ ५ वषध मवुनका वशशकुो संख्या ४४५२ 

४ १२-२३ मवहनाको बच्चा संख्या ८६० 

५ १०- १९ बषधको वकशोर वकशोरी संख्या ९७१८ 

६ १५ – ४९ बषधको मवहला संख्या १४३१८ 

७ १५ – ४९ वबवावहत मवहला संख्या १०८५३ 

८ अनमुावनत वजवबत जन्म १०६९ 

९ जम्प्मा स्वास््य चौकी संख्या ४ वटा 

१० शहरी स्वास््य केन्र २ वटा 

११ खोप केन्र संख्या २६ वटा 

१२ गाउाँ घर वकवल्नक / म.स्वा.स्व.ंसे. १६ / ३६ 

Reporting Status 

S.N. Type Of  Health Facility 
Reporting Status 075 

/076 
Remaeks 
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S.N. Type Of  Health Facility 
Reporting Status 075 

/076 
Remaeks 

1 Health Post 100%   

2 Urban Health Centre 100%   

3 P H C /O R C 92%   

4 Immunization Clinic 94%   

5 F C H V  95%   

खोप कार्फक्रम 

Name Of H/FS. 

No. Of Child Immunized By No. Of 

Prg.mother 

TD 2 / 2+ Remarks DPT.HEP B 3rd BCG. M / R -9-11 m. 

   Rampur H.P ५२६ ५१८ ५२४ ६९६   

  Tapeswory       

HP. १८७ २०१ १८४ २८४   

   Mainamaini HP. ७४ ८५ ७३ ५४   

  Babla HP. ७३ ९० ६६ ५३   

  Total No. ८६० ८९४ ८४७ १०८७   

  Covrage % ८३% ८६.२०% ८१.७०% १०६ ६ %   

पोषण कार्फक्रम  

Name Of HFS 
New Grouth 

monitoring 

Under 2 Yrs. 

Low 

Wt. Baby 

Under 2 

Yrs 

Prg.mother 

who Recived  

First Iron Tab. 

Prg.mot

her who 

Recived  

180  Iron 

Tab. 

Prg.mothe

r who 

Recived  

Albendazole 

Rampur HP. ३९६ १ ५५० २७३ ५५० 

Tapeshwori HP. ६९७ ४० २६४ १२८ २६४ 

Mainamaini HP. ७६ १ ३७ २ ३७ 

Babala HP. १९१ १ ६१ ११ ६१ 

Total. १३६० ४३ ९१२ ४१४ ९१२ 

िुरवक्षि मािृत्ि कार्फक्रम 
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Name Of HFS. 
1 st. visit 

as Protocol 

4 th visit 

as Protocol 

Institutio

nal Delivery 

Delivery By 

SBA. 
PNC Visit 

Ramour HP. ६१२ २७३ २१२ २१२ १० 

Tapeshwory HP २७४ १३१ १११ ५७ ० 

Mainamaini HP ३८ ० ० २ १ 

Babala HP. ६१ १० ० २ ० 

Total ९८५ ४१४ ३२३ २७३ ११ 

Covrage % १ ३९ ३० २६ १० 

CB- IMCI Programe 

Name Of H.F.S. 

५ बषफ मवुनका 

जसमा ARI  

वबरामी ि.ं 

ARI मध्र्े 

वनमोवनर्ा भएको 

ि.ं 

५ बषफ मवुनका 

झा.प.वबरामी ि.ं 

Zinc / Ors  िा६ 

उपचार पएका बच्चा ि.ं 

रामपरु स्वा. चौकी ४०३ ४४ २९७ २९७ 

तपेश्वरी स्वा. चौकी ६७४ ३३१ ४५९ ४५९ 

मैनामैनी स्वा. चौकी ४४७ ६८ १५५ १५५ 

आवला स्वास््य चौकी १२१ १५ ९७ ९७ 

जम्प्मा १६४५ ४५८ १००८ १००८ 

Incidencr Rate ३६९ २७८ २२६ १००% 

Family Planing programe 

Name Of 

HFS 

नर्ा ँप्रर्ोगकिाफ कण्डम 

वबिरण 

िखं्र्ा 

हालिसमको प्रर्ोगकिाफ C P R 

वपल्ि वडपो 

िईु 

आई.र्ु.

वि.डी. 

ईस्लान्ट वपल्ि वडपो 

िईु 

आई.र्ु.

वि.डी. 

ईस्लान्ट 

रामपरु हे.पो. ४७ १२४ १४ १६६ १०३३९ ६३ २०४ २७५ २३७   

तपेश्वरी हे.पो. ३१ ५७ १२ २४ ८१२० ७५ ८७ ४ १४५   

मैनामैनी 

हे.पो. 
४७ ९० ० ४३ २७७० १८ १०३ ० क़   

बवला हे.पो. ० ४ ० ३ ९७०० २४ ५६ ० १०१   

जसमा १२५ २७१ २६ २३६ ३०९२९ १८० ४५० २७९ ६२९   
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Name Of 

HFS 

नर्ा ँप्रर्ोगकिाफ कण्डम 

वबिरण 

िखं्र्ा 

हालिसमको प्रर्ोगकिाफ C P R 

वपल्ि वडपो 

िईु 

आई.र्ु.

वि.डी. 

ईस्लान्ट वपल्ि वडपो 

िईु 

आई.र्ु.

वि.डी. 

ईस्लान्ट 

गवि %  ०.८०% १.८ ०.१८ १.६ २०६.१ १.२ ३.१ १.९४ ४.३   

मवहला स्िा.स्ि.ं िे. कार्फक्रम 

Name Of HFS. 
म.स्िा.स्िं.ि.े 

िखं्र्ा 

प्रवििेदन 

बुझाएको 

िखं्र्ा 

ििेा प्रदान 

गरकेो िखं्र्ा 

आमा िमहुको बैठक 

बिकेो िखं्र्ा 

रामपरु स्वास््य चौकी ९ १०२ १४०३ ९३ 

तपेश्वरी स्वास््य चौकी ९ ९८ ३३२३ १०६ 

मैनामैनी स्वास््य चौकी ९ १०८ ५४४ १०४ 

बवला स्वास््य चौकी ९ १०६ ३१३ ९१ 

जसमा ३६ ४१६ ५५८३ ३९४ 

प्रगिी  % ९५.८०% १२.९ जाना ९१.२०% 

उपचारात्मक िेिा 

Name Of  HFS 
New OPD 

Visit 

New/Old 

Visit 

जेष्ट नागररक 

ििेा पाएको ि.ं 

िसं्थाल ेहनेे कुल 

जन िखं्र्ा 
कैवफर्ि 

रामपरु हेल्थपोष्ट १०१५५ १२९४० १२८९ २७३२३ वाडध  नं.३/४/५ र ९ 

तपेश्वरी हेल्थपोष्ट ६२१३ ८३०४ १११८ ११२७२ वाडध  नं.१ र २ 

मैनामैनी हेल्थपोष्ट १३११ १९११ ९४ ३२८४ वाडध  नं. ७ 

बवला हेल्थपोष्ट ३३७ ३८५ ३१ ४९०८ वाडध  नं. ६ 

जसमा १८०१६ २३५३० २५३२ ४६७८७   

प्रगिी  % ३८.५०%         

१.  लर्त्तीय लर्र्रण 

क्र.ि.ं आर्ोजना/कार्फक्रमको नाम 

बजेट रकम रु. कैवफर्ि 

वबवनर्ोजन 

रकम 
खचफ खचफ% 

 

१ कमधचारीकरुको तलव वापतको खचध  ८०२२००० ६८४६०७६ ८५.३४  

२ कमधचारीहरुको पोषाक भत्ता २८०००० ११३००० ४०.३६  
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क्र.ि.ं आर्ोजना/कार्फक्रमको नाम 

बजेट रकम रु. कैवफर्ि 

वबवनर्ोजन 

रकम 
खचफ खचफ% 

 

३ स्थावनय भत्ता ४००००० ० ०  

४ महगंी भत्ता १२००० ८००० ६६.६७  

५ महगंी भत्ता ३१२००० ३१२००० १००.  

६ अन्य स्वास््यकमीको वफल्ड भत्ता ११०००० ९०००० ८१.८२  

७ 
कायाधलय मसलन्द सामान पानी वबजलुी संचार 

घरभाडा भ्रमण खचध  ८६००० ८६००० १०० 

 

८ 
पाले स्वीपर गाडध  वगैचे का.स. आवदको सेवा 

करार वलने 
३६०००० ३६०००० १०० 

 

९ 

पूणध खोप गा.पा.न.पा. सवुनितता र वदगोपना 

सकु्ष्म योजना अध्यावविकको लागी न.पा.खोप 

समन्वय सवमती स्वा.सं.प्रमखु सवहत 

न.पा.प्रमखु तथा वडा प्रमखुहरु र 

सरोकारवालाहरुको १ वदने गोष्टी 

५०००० ५०००० १०० 

 

१० 

बहृत पोषण प्याकेज कायधक्रम तथा क्षमता 

अवभबदृ्दी 
३७०००० ० ० 

 

११ 

रोटा खोप शुरुवात गनध स्वा.सं. स्तरमा 

स्वा.कमीहरुको अवभमखुीकरण १ वदने 
२५००० ० ० 

 

१२ 

लैवगंक वहंसा वनवारणमा न्यावयक सवमवतको 

क्षमता ववकास तावलम ५०००० ५०००० १००. 

 

१३ स्वास््य चौकी भवन वनमाधण ८२१९००० १४६८४८९ १८  

१४ 
अब्षे्टवटक वफस्टुला र पाठेघर खस्ने रोगीको 

वस्क्रवनंङ ररङपेशरी तथा VIA जााँच 
३५००० ० ० 

 

१५ 

अस्पताल तथा Birthing Centre मा २४ 

घण्टा प्रसवुत सेवा संचालन गनध करारमा 

अ.न.मी. वनयकु्ती 

२६६००० २६६००० १०० 

 

१६ 

अस्पतालहरुमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको 

जााँचको लावग VIA Set. वसल्कन ररङ पे्रशरर 

खररद  

२२००० २२००० १०० 

 

१७ आ.य.ुवस.डी. तथा इम्प्प्लान्ट सेवा प्रदान ३१००० ३१००० १००.  

१८ 
आमा सरुक्षा कायधक्रम सेवा प्रदान शोि भनाध  

यातायात खचध गभधवती उत्पे्ररणा सेवा 4rth 
१५००००० १४९९२४९ १०० 
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क्र.ि.ं आर्ोजना/कार्फक्रमको नाम 

बजेट रकम रु. कैवफर्ि 

वबवनर्ोजन 

रकम 
खचफ खचफ% 

 

ANC वनशलु्क गभधपतन 

१९ 

उपचार केन्रमा आकवस्मक अवस्थामा औषिी 

ल्याव सामाग्री ढुवानी फमध फमेट फोटोकफी 

ममधत सम्प्भार ल्याव तथा आवश्यक सामाग्री 

खररद र ई.टी.बी. रवजष्टर अध्यावविक 

२५००० ० ० 

 

२० 
उपचार केन्रमा गई अनगुमन तथा मलु्यांकन 

गरर कायधक्रमकोगुणस्तररयता सवुनवित गनध  
१२००० १२००० १००. 

 

२१ 

उपचाररत क्षयरोगका वबरामीको उपचारको 

कोहटध  नवतजा कायधक्रमको प्रगती एवं चनुौती र 

क्षयरोग कायधक्रममा भएका नया वबषयमा 

उपचार केन्रमा स्वास््य कमीहरुलाई 

अध्यावविक गने उपचार केन्र स्तर कोहटध  

ववशे्लयणकायधक्रम 

२४००० १३९५० ५८ 

 

२२ 
एच.एम.आई.एस.को तावलम र अवभलेख तथा 

प्रवतवेदन छपई 
१००००० १००००० १०० 

 

२३ 

औलो वनयन्त्रण कायधक्रमकोअनगुमन एवम 

मलु्यांकन औलो महामारी हुने औलो ग्रवसत 

के्षत्रको छनौट गरर वबषादी छकध ने ववश्व औलो 

वदवस मनाउने तथा औलो वनयन्त्रणका लावग 

बहुवनकाय अन्तरवक्रया 

१५०००० १५०००० १०० 

 

२४ 
औषिी भ्यावक्सन सािन सामाग्री ररप्यावकङ 

तथा ढुवानी र पूुःन ववतरण समेत 
७०००० ७०००० १०० 

 

२६ 

कालाजार माहामारी हुने के्षत्रमा वबषादी छकध ने 

खचध कालाजार रोगीहरुलाई उपचारका लावग 

अस्पताल सम्प्म आउने यातायात खचध अनदुान 

५०००० ५०००० १०० 

 

२७ 

वकशोर वकशोरी काउधक्रम अन्तरगत मवहनावारी 

स्वास््य व्यवस्थापनको लागी स्कुलमा 

स्यावनटरी प्याड ववतरण 

२५००० २५००० १०० 

 

२८ 

खोप पहुाँच बढाई छुट बच्चालाई खोप वदलाई 

पूणध खोप सवुनवित गनध  बेशाख मवहनालाई खोप 

मवहना संचालान गनध  

३०००० ० ० 

 

२९ गभधवती तथा सतु्केरी मवहला बाल बावलका ६४०००० ० ०  
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

क्र.ि.ं आर्ोजना/कार्फक्रमको नाम 

बजेट रकम रु. कैवफर्ि 

वबवनर्ोजन 

रकम 
खचफ खचफ% 

 

तथा वकशोरी लवक्षत पोषण प्रविधन कायधक्रम 

पोषण नाग्लो प्रविधन समेत र वबध्यालय जाने 

तथा नजाने वकशोर वकशोरी लवक्षत पोषण यकु्त 

खाध्यबस्तु तथा स्वस्थ जीवन शैली प्रविधन 

३० गाउाँ घर वकवल्नक संचालन यातायात खचध  ४०००० ३८४०० ९६  

३१ वनशलु्क स्वास््य सेवाको लावग औषिी खररद ७५०००० ७५०००० १००  

३२ 

पनुुः उपचार क्याटेगोरीमा भएका सबै 

पी.वस.वबरामी हरुलाई उपचार अविीभर पोषण 

भत्ता 

१६००० ० ० 

 

३३ 
प्रकोप जोवखम ब्यवस्थापन तथा आकवस्मक 

पोषण कायध योजना वनमाधण 
५०००० ० ० 

 

३४ 

पणुध खोप वदगोपनाको लावग साझेदार र 

स्थावनय स्वास््य संस्था संचालन तथा 

ब्यवस्थापन सवमतीका सदस्य र वडा खोप 

समन्वय सवमतीहरुसाँग अन्तरवक्रया 

४५००० ० ० 

 

३५ 
पररवार वनयोजन सरुवक्षत माततृ्व FCHV सेवा 

वदवस मनाउने 
३०००० ३०००० १००. 

 

३६ 
पररवार स्वास््य कायधक्रमको लावग पाटोग्राफ 

पमध फमेट छपाई 
५००० १३३७ २७ 

 

३७ 

पहुाँच नपगेुका र ड्रपआउट बच्चाको खोजी 

तथा पूणध खोप वदलाउन म.स्वा.स्वं.से.हरुलाई 

अवभमखुीकरण 

३५००० ३५००० १०० 

 

३८ 

पावलका स्तरमा खोप एन वनयमाववल 

ए.ई.एफ.आई.को जानकारी खोप कायधक्रमको 

सवमक्षा स्क्ष्म योजना अध्यावविक 

स्वा.सं.प्रमखु खोप कायधकताध  समेत 

४०००० ० ०. 

 

४० 
पावलकावाट अनगुमन मलु्यांकन प्रजनन 

स्वास््य कायधक्रमहरुको Facility हरु सम्प्म 
३०००० २९८०० ९९ 

 

४१ 
पोषण सम्प्वन्िी अवलध वावनधङ वसस्टम ववकास 

र स्थापना पोषण सभधलेन्स 
३६००० ० ० 

 

४२ 
पोषण सम्प्वन्िी रावरिय वदवस 

संचालन(स्तनपान सप्ताह आयोवडन मवहना 
३६००० २७००० ७५ 
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

क्र.ि.ं आर्ोजना/कार्फक्रमको नाम 

बजेट रकम रु. कैवफर्ि 

वबवनर्ोजन 

रकम 
खचफ खचफ% 

 

वबध्यालय स्वास््य तथा पोषण सप्ताह बाल 

पोषण अवभयान वभटावमन ए जकुाकाको 

औषिी ववतरण ) 

४३ बाह्य खोप केन्रको भवन वनमाधण ६००००० ६००००० १००  

४४ 

वभटावमन ए क्याप्सलु आम ववतरण 

कायधक्रमका लावग म.स्वा.स्वं.से. पररचालन 

खचध २ चरण 

५८००० ५८००० १००. 

 

४५ म. स्वा.स्वं.से.अिधवावषधक सवमक्षा बैठक जना १३१००० १२८६६० ९८  

४६ 
म. स्वा.स्वं.से.हरुलाई वदघधकावलन सेवाका 

लावग सम्प्मान जनक वबदाई 
४०००० ४०००० १०० 

 

४७ म.स्वा.स्वं.से. हरुलाई पोशाक भत्ता २७०००० २७०००० १००  

४८ 

महामारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरुको 

अवस्थामा RTT/CRRT पररचालन गने 

चौमावशक ररभ्यु तथा अवभमवुखकरण गने 

४४००० ४४००० १०० 

 

४९ 

लकेुर बसेका क्षयरोगका वबरामी उपचार 

दायरामा ल्याउन वशक्षक समाजसेवी 

म.स्वा.स्वं.से. पररचालन 

१६००० १६००० १०० 

 

५० 

लामो अविीको जन्मान्तरको लावग सेट लाईट 

सेवा ३०००० ० ०. 

 

५१ 
बवृध्द अनगुमन प्रविधन तथा पोषण परामशध 

कायधक्रम र स्वास््य आमा समहु सधु्दीकरण 
२१००० १६००० ७६ 

 

५२ 
बन्ध्याकरण घमु्प्ती वशववर अगावै म.स्वा.स्वं.से. 

साँग छलफल 
३५००० ० ० 

 

५३ 
स्तनपान कक्ष स्थापना बहुके्षवत्रय पोषण योजना 

लाग ुभएका वजल्ला 
६४००० ० ०. 

 

५४ 
स्तररय उपचार पद्दती सम्प्वन्िी अवभमखुीकरण 

र साथी समहु बीच छलफल कायधक्रम संचालन 
१२०००० ५७०२० ४७.५२ 

 

५५ 
स्वास््य चौकी स्तरमा औजार उपकरण 

फवनधचर साथै स्वास््य संस्था ममधत सुिार 
१२०००० ११६७५५ ९७.३ 

 

५६ 
स्वास््य चौकी प्रा.स्वा.के.को सेवा सदुृढीकरण 

वक्रयाकलाप 
१००००० ४९७१५ ४९.७२ 
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

क्र.ि.ं आर्ोजना/कार्फक्रमको नाम 

बजेट रकम रु. कैवफर्ि 

वबवनर्ोजन 

रकम 
खचफ खचफ% 

 

५७ 

स्वास््य प्रबिधन(मेरो बषध अवियान महामारी 

सने नसने रोग रोकथाम प्रजनन तथा बाल 

बातावरण स्वास््य आदी) 

१००००० ९९९४० १०० 

 

५८ 

स्वास््य संस्था वाट टाढा रहेका बस्ती तथा 

स्वास््य सेवामा पहाँच कम भएको जनसंख्यामा 

माईक्रोसकोवपक क्याम्प्प संचालन 

१६००० १६००० १०० 

 

५९ 
सामावजक पररक्षण कायधक्रम(परुानो र नयााँ थप 

हुने स्वास््य संस्था) 
१००००० १००००० १०० 

 

५० 
हात्ती पाईले रोग वबरुध्दको आम औषिी 

सेवन(MDA) कायधक्रम संचालन 
४९७००० ० ० 

 

५१ 
पूणध खोप गा.पा.न.पा. भेररवफकेशन अनगुमन 

तथा घोषणा सभा ब्यवस्थापन 
२०००० २०००० १००. 

 

५२ 

पोषण कायधक्रमको अनगुान तथा सपुररवेक्षण 

स्थावनय तहमा- बहुके्षवत्रय पोषण योजना लाग ु

भएका वजल्लाका ३०८ओटा वनकाय लाई 

३६००० ६००० १६.६७ 

 

५३ 

वडवजटल सवभधलेन्स तथा ररपोवटधङ 

इवपडेवमयोलोवजकल ररपोवटधङ आउटबे्रक 

इन्भेवस्टगेशन ६६००० ६६००० १०० 

 

५५ 

त्यांक गणुस्तर सिुारको लावग पोषण सूचक 

सम्प्वन्िी सूचना ब्यवस्थापन प्रणाली ववकास र 

स्थापना त्यांक गणुस्तर सदुृवढकरण - लैंवगक 

समता तथा सामावजक समा. 

६००० ० ० 

 

जसमा २४८७९००० १४२३८३९१ 

 

 

५.२.११. सपगदशं उपचार केन्र र्ाट संचाललत कृयाकलापिरु  

 बेलका नगरपावलकामा सपध अत्याविक पाईने र यसको टोकाईबाट मावनसहरुको मतृ्युसमेत हुने भएकोले सपधको टोकाई 

भएपिात तत्काल ववरामीले सहज रुपमा उपचार सेवा प्रभाह गनधका लावग २०७६ असार १२ अवस्मता राई स्मतृी 

सामदुावयक सपध दशं उपचार केन्रको नाममा दताध  भई नगरप्रमखु श्री दगुाध  कुमार थापा (स्वस्ती) को संरक्षकत्वमा श्री 

कणध कुमार शे्रष्ठको अध्यक्षतामा १३ सदस्य व्यवस्थापन सवमवत गठन गरी संचालन भई रहेको छ । सुरुवाती चरणदेवख 

हालसम्प्म सपधले टोकेको ३५३ जनाको उपचार भएको छ भने आ.व. २०७६।०७७ मा २१३ जनालाई ववषालु सपधले 

टोकेर उपचार भएको छ । सपधदशं उपचार केन्र स्थापना गरर संचालनमा आएदेवख बेलकाबासी साथै वछमेकी 

नगरपावलकाका बावसन्दाहरुलाई  सपधले टोकी गयो भने उपचारको लावग यवह हुने हुाँदा राहात वमलेको पाईन्छ । 
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

५.२.१२.आाँखा उपचार केन्र र्ाट संचाललत कृयाकलापिरु  

बेलका नगरपावलकामा आाँखा उपचार केन्र २०७५ बैशाख ८ गते स्थापना भएको हो । बेलका नगरपावलका पररषरमै 

रहेको यस केन्रले वनरन्तर ओवपवड सेवा संचालन गरररहेको छ भने वववभन्न स्कूल वशक्षा, अवभमखुीकरण कायधक्रमहरु 

संचालन गदै आफ्नो सेवा प्रवाहको बारकेा जानकारी गराएको छ । आवथधक वषध २०७६।०७७ मा यस उपचार केन्रमा 

थुपै्र वक्रयाकलपहरु सम्प्पन्न गरकेो छ । यस बीचामा स्कूल वशक्षा कायधक्रम २०७६।०३।०५ र ६ गते, आाँखा सम्प्बन्िी 

अवभमवुखकरण वशक्षक, स्वास्थकवमध र स्वयाँसेववकाहरु लाई गरकेो वथयो भने Surjical camp २०७६।०१।०८ गते संचालन 

गरकेो वथयो जसमा २१० जनाले सेवा वलएका वथए ।  

५.२.१३. आयुरे्द औषिालय र्ाट संचाललत कृयाकलापिरु  

 आयवेुद औषिालयबाट आ.व. २०७६।०७७ मा संचालन भएका कृयाकलापहरुको वववरण तल प्रसुततु गररएको छुः 

वि.

न ं

कामको वििरण आर्ोना/कार्फ

क्रम िञ्चालन 

गरकेो स्थान 

लाभावन्िि जनिखं्र्ा कैवफर्ि 

लैङ्वगक वििरण  

मवहला पुरुष 
बालबा

वलका 
जसमा 

 

१ वनशलु्क ओ.वप.डी. उपचार  वे.न.पा.-४  ४३६ ३२१ २०२ ९५९  

२ वनशलु्क ओ.वप.डी.उपचार  वे.न.पा.-४  ६४४  ५१० १४१ १२०१  

३ २ जना कुष्ठरोवग  वे.न.पा.-४  २   २२  

जसमा १०८२ ८३१ ३४३ २१८२  

५.२.१४. रोजगार सेर्ा केन्र केन्र र्ाट संचाललत कृयाकलापिरु  

नेपालको संवविानको िारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौवलक हकमा समावेश गरकेो अवस्थामा सो मौवलक हकको 

कायाधन्वयन गनध रोजगारी हक सम्प्बन्िी ऐन २०७५  जारी भई सकेको छ । यो ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार 

सेवा केन्रको स्थापना गरर बेरोजगारहरुको पवहचान र सूचीकरण गने र रोजगार सेवा केन्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार 

व्यवक्तहरूलाई एक आवथधक वषधमा न्यूनतम एक सय वदनको रोजगारी प्रत्याभूवत गररने व्यवस्था  अनरुुप उदयपरु 

वजल्लाको बेलका नगरपावलकामा २०७५ साल चैत्र १ गते वाट औपचाररक रुपमा रोजगार सेवाकेन्र स्थापना गरर 

संचालन गररएको अवस्था छ । ऐन अनुसार यो आ व को चैत्र मवहनामा गरकेो आवेदन आगामी आ. व. मा कायाधन्वयन 

हुने गदधछ । तर यो आ व मा ववश्व माहामारीको रुपमा फैवलएको कोवभड १९ (कोरोना भाइरसका) रोगका कारण चैत्र 

मवहनामा वेरोजगार आवेदन फारमका लावग गररएको सूचनामा व्यापक रुपमा हरके घरिरुीमा पगु्न नसक्दा चैत्र मवहनामा 

बेरोजगार फारम भने व्यवक्तहरुको संख्या समेत कम रहेको छ । यवह कुराको मध्येनजर गदै श्रम, रोजगार तथा 

सामावजक सरुक्षा मन्त्रालयले २०७७श्रावण पवहलो हप्तादेवख १ मवहनाको समय थप गरेर बेरोजगार दताध  फारम भनधका 

लावग सूचना प्रकाशन गने पररपत्र सम्प्पणुध स्थानीय तहहरुलाई गरकेो छ । गत आ व मा प्राप्त आवेदनहरुका आिारमा 
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श्रम रोजगार तथा सामावजक सुरक्षा मन्त्रालयले दताध  भएका वेरोजगारहरुलाई यो नगरपावलकामा १७ लाख त्रीपन्न 

हजार रुपैया वनकाशा गरपेवछ वववभन्न ५ वटा आयोजनाहरु संचालन गरर जम्प्मा १७ लाख १० हजार ५ सय रकम खचध 

भएको छ भने  ६६ जना बेरोजगार व्यवक्तले अविकतम ५१ (आयोजना अनसुार फरक ) वदन सम्प्मको रोजगारी प्राप्त गरी 

कुल १९५२ वदन रोजगारी प्राप्त गरकेा छन । छोटो समयमा संचालन गररएका योजनाहरु ववद्यालय कम्प्पाउण्ड वाल 

वनमाधण, वडा कायाधलय कम्प्पाउण्ड वाल वनमाधण, पवहरो रोकथाम तथा तारजाली भने,  ववद्यालय ममधत तथा पद मागध 

वनमाधण गने कायधहरु संचालन गररएका छन । यो कायधक्रम वाट शैवक्षक वेरोजगार भन्दा वढी वनरक्षर बेरोजगारहरु 

लाभावन्वत भएका छन । 

संचाललत कृयाकलापिरु 

बेलका नगरपावलका,उदयपरुमा आव ०७६/०७७ मा प्रिानमन्त्री रोजगार कायधक्रम ववषम पररवस्थवतमा पवन 

उपलवव्िमलुक कायध सम्प्पादन गरर सम्प्पन्न भएको छ । कायधक्रकमा वारमेा प्रयाप्त जानकारी नै नभएको अवस्थामा र 

आवथधक वषधको तेश्रो चौमावसक जनु बेला यसका आयोजनाहरु संचालन हुनु प्यो त्यवहबेला आएको ववश्व माहामारीका 

ववचमा समे यस नगरपावलकाले कायधक्रम तथा आयोजनाहरु वनिाध ररत समयमा पूरा गरेको छ । यो अविीमा संचालन 

गररएका कृयाकलापहरु तल प्रस्तुत गररएको छुः 

बेरोजगार व्यलिको लगत संकलन 

वडा सचीवलाई अनवुशक्षण र जनप्रवतवनविलाई अवभमखुीकरण पिात नगरपावलकाका सवै वडा कायधलयमा आवेदन 

गनधका लावग स्थानीय पवत्रका बेलका खबर, नगरपावलकाको फेसवकु पेज, वेवसाइड तथा सूचना पावटका माद्यमबाट सवै 

वेरोजगार व्यवक्तहरुलाई आह्वान गररयो । तत्पिात हरके वडा कायाधलयमा वनशलु्क रुपमा आवेदन फारम पाउने व्यवस्था 

गररयो । चैत्र १ देवख नै आवदेनका लावग खलुा गररएपवन फारम वडामा पयुाधउदा चैत्र पवहलो साता सम्प्म वववत सकेको 

वथयो । त्यसपवछ ववश्व माहामारीको रुपमा आएको कोवभट १९ (कोरोना भाइरस) रोगका कारण देशभर लक डाउन 

बन्दाबन्दीको अवस्था आयो । यवह ववषम पररवस्थको बीचमा पवन ३ वटा वडामा बाहेक बााँकी ६ वडामा जम्प्मा ६०४ 

जना बेरोजगार व्यवक्तहरुले फारम भरकेा छन । प्राप्त आवेदनहरुको वववरण तल प्रस्ततु गररएकोछुः 

र्ािग नं पुरुष मलिला अन्य जम्मा दललत जनजाती अन्य जम्मा 

१ ० ० ० ० ० ० ० ० 

२ ६ १ ० ७ १ ० ६ ७ 

३ १३ ३ ० १६ ८ ३ ५ १६ 

४ १५५ ८७ ० २४२ ७६ ४६ १२० २४२ 

५ ० ० ० ० ० ० ० ० 

६ ० ० ० ० ० ० ० ० 

७ ६२ २० ० ८२ २ ७४ ६ ८२ 

८ १८० ३१ ० २११ १७ ९३ १०१ २११ 
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र्ािग नं पुरुष मलिला अन्य जम्मा दललत जनजाती अन्य जम्मा 

९ ३४ १२ ० ४६ १० १२ २४ ४६ 

 जम्प्मा ६४८ ४५३ ० ६०४ ११४ २२८ २६२ ६०४ 

 कामका लालग पाररश्रलमकमा आिाररत आयोजना संचालन 

प्रिानमन्त्री रोजगार कायधक्रम अन्तरगत कायध वववि अनसुार आव ०७५/०७६ को चैत्र र बैशाख मवहनामा वलएको 

वेरोजगारहरुको लगत आव ०७६/०७७ मा कायाधन्वयन हुने गदधछ । यसै वशलशीलामा यस नगरपावलकामा केवह काम 

गने योजना का साथ श्रम, रोजगार तथा सामावजक सरुक्षा मन्त्रालयले कामका लावग पाररश्रवमकमा आिाररत 

सामदुावयक आयोजना संचालन कायधवववि (२०७६) लाग ुभएपवछ यो नगरपावलकामा  १७ लाख वत्रपन्न हजार रुपैया 

रकम वनकाशा गरकेो वथयो । कायधवववि अनुसार अविकतम ५ लाख सम्प्मका योजनाहरु संचालन गनुध  पने¸कवम्प्तमा 

७०% वजेट ज्याला वापत भकु्तानी गनुध  पने 

व्यवस्था अनुसार यवत सानो बजेटले  ठुला भौवतक 

पवुाधिारका योजनाहरु संचालन गने संभावना नरहे 

पवन केही आयोजनाहरु नगरपावलकासाँग साझेदारी 

गररे र केही एकल गरी ववशेष गररे भौवतक 

पवुाधिारका आयोजनाहरु सञ्चलन गरकेो वथयो । 

बेलका नगरपावलकाले यो नगरपावलकाका वववभन्न 

स्थानमा ववद्यालय भवन वररपरर कम्प्पाउण्ड वाल 

वनमाधण तथा घेरावेरा, वडा कायाधलय भवन वररपरर 

कम्प्पाउण्ड वाल वनमाधण, पदमागध वनमाधण, सडक 

पवहरो रोकथाम तथा तारजाली भने जस्ता 

योजनाहरु संचालन गरकेो वथयो ।  मन्त्रालयको 

योजना अनसुार बेरोजगाहरुलाई रोजगारी वदन 

नसवकएता  पवन र ववश्व माहामारीका कारण 

बन्दाबन्दीको अवस्था झेल्न ुपरतेा पवन सामावजक दरुी कायम राखेर केही योजना असार १ गते वाट मात्र सुरुवात गनध 

सवकने भएको हुनाले योजना अनसुार रोजगारीको  वदन पवन फरक फरक हुने गरी  कायधक्रम संचालन गररयो र कुल ६६ 

जना श्रवमकहरु पररचालन गररयो । आ.व. २०७६।०७७ मा बेलका नगरपावलकामा संचालन भएका ५  वटा योजनाको 

वववरण तल प्रस्ततु गररएकोछुः 

तपशील 

लस.नं. आयोजनाको नाम 
आयोजनाको 

स्थान 

रोजगार  

सखं्या 
रोजगार लदन 

रकम रु. 

१ 
नव वनवमधत वडा कायाधलय भवन कम्प्पाउण्ड 

वाल वनमाधण  
बेलका नपा ५ १७ 

४३३ 

४००००० 

कम्पाउण्ड वाल निर्ााण वडा िं ५ वडा कार्ाालर् 
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लस.नं. आयोजनाको नाम 
आयोजनाको 

स्थान 

रोजगार  

सखं्या 
रोजगार लदन 

रकम रु. 

२ 
िोलापाजा िडक पवहरो रोकथाम िथा 

िारजाली भने र्ोजना 
बेलका नपा ६ ९ 

४२९ 

४००००० 

३ 
आदशध आिारभतु ववद्यालय सातपते्र लाई 

इटा जडान, घेराबेरा, गेट वनमाधण 
बेलका नपा ३ 

 ३६० 

३५३००० 

४ 
वहमकला आिारभुत  ववद्यालय भवन ममधत  

वाडध  नं ७ 
बेलका नपा ७ १६ 

 

३००००० 

५ 
रगंमहल बोप्ताङ पदमागध वनमाधण योजना  

वाडध  नं ८ 
बेलका नपा ८ १३ 

३८३ 

३००००० 

जम्मा   ६६ १९५२ १७५३००० 

कामका लालग पाररश्रलमक आयोजनािरुमा काम गने श्रलमकिरुको लर्र्रण 

प्रिानमन्त्री रोजगार कायधक्रम अन्तगधत कामका लावग पाररश्रवमकमा आिाररत योजनाहरुमा यस नगरपावलकाका ५ वटा 

वडामा ५ वटा योजनाहरु संचावलत भएका वथए । जसमा ६६ जना श्रवमकहरुले अविकतम ५१ वदन काम गरकेा छन 

भने एभे्रजमा ३० वदन बरावरको रोजगरी प्राप्त गरेका छन । जसको वववरण तल प्रस्तुत गररएको छुः 

क्र. 

ि.ं 

नाम/थर श्रवमकको 

प्रकार 

जसमा काम 

गरकेो वदन 

क्र. 

ि.ं 

नाम/थर श्रवमकको 

प्रकार 

जसमा काम गरकेो 

वदन 

िडा न ं-३ िडा न ं-५ 

१ वजतेन्र चौिरी दक्ष ३५ १ कुमारी वनरौला अदक्ष २६ 

२ सवजना भषुाल दजी अदक्ष ३४ २ रुपन राई अदक्ष २६ 

३ कमल नारायण चौिरी दक्ष ३५ ३ िनराज बस्नेत अदक्ष २५ 

४ अववधन्र नारायण चौिरी अदक्ष ३४ ४ सयुध  कुाँ वर अदक्ष २६ 

५ ध्रवुजीत खड्का अदक्ष ३४ ५ लालबहादरु कुाँ वर दक्ष २५ 

६ पशुधराम राई अदक्ष ३४ ६ कृरण खनाल दक्ष २६ 

७ नैनकुमार राई अदक्ष ३४ ७ बागिन राई अदक्ष २५ 

८ संजय कुमार चौिरी अदक्ष ३४ ८ खगेन्रबहादरु साकी दक्ष २५ 

९ ठुवनलाल चौिरी अदक्ष ३४ ९ भपुाल वव क अदक्ष २५ 

१० विरज कुमार चौिरी दक्ष ३५ १० अवमर वन अदक्ष २६ 

११ तलुाकान्त चौिरी दक्ष ३५ ११ महेन्र खत्री अदक्ष २५ 

िडा न ं-६ १२ उमेश कटुवाल अदक्ष २५ 

१ अमर राई अदक्ष ४५ १३ वसवमप थापा मगर अदक्ष २६ 

२ राम बहादरु राई अदक्ष ४५ १४ सवुनता अविकारी  अदक्ष २५ 

३ सन्ध्या पररयार अदक्ष ४५ १५ ववमला बस्नेत अदक्ष २६ 

४ पूणध बहादरु ववश्वकमाध दक्ष ५१ १६ देवेन्र कुमार थामी दक्ष २५ 

५ देवराज राई दक्ष ५१ १७ सूयधबहादरु ववशुंखे साकी दक्ष २६ 
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क्र. 

ि.ं 

नाम/थर श्रवमकको 

प्रकार 

जसमा काम 

गरकेो वदन 

क्र. 

ि.ं 

नाम/थर श्रवमकको 

प्रकार 

जसमा काम गरकेो 

वदन 

६ तेज बहादरु राई अदक्ष ४५ िडा न ं-७ 

७ उवदप राई दक्ष ५१ १ राम बहादरु राई दक्ष २१ 

८ नन्द बहादरु राई दक्ष ५१ २ भववन राई दक्ष २१ 

९ रोमन राई अदक्ष ४५ ३ वमलन राई दक्ष २१ 

िडा न ं-८ ४ मवन कुमार राई दक्ष २१ 

१ शेभान वसंह राई दक्ष्य ३१ ५ िन्जी तामाङ अदक्ष २० 

२ सरुतमान राई दक्ष्य ३१ ६ कल्पना तामाङ अदक्ष २० 

३ खड्गबहादरु शे्रष्ठ अदक्ष्य १७ ७ अवनता राई अदक्ष २० 

४ रामचन्र शाह दक्ष्य ३१ ८ सररता राई अदक्ष २१ 

५ सान ुकुमार राई दक्ष्य २५ ९ सररता राई अदक्ष २१ 

६ अम्प्बर राई दक्ष्य ३१ १० सोम कुमारी राई अदक्ष २० 

७ लाग्ध्वज राई अदक्ष्य ३१ ११ शावन्त कुमारी राई अदक्ष २० 

८ उत्तर कुमार राई दक्ष्य ३१ १२ वसन्ती राई अदक्ष २१ 

९ ईश्वर कुमार माझी दक्ष्य ३१ १३ वसमा राई अदक्ष २१ 

१० कृरणकुमार राई अदक्ष्य ३१ १४ रोवजना राई अदक्ष २१ 

११ चन्रबोल राई दक्ष्य ३१ १५ जेवनशा राई अदक्ष २० 

१२ राम ुवसं राई दक्ष्य ३१ १६ भक्त बहादरु थापा अदक्ष २० 

१३ ईन्रमाया राई दक्ष्य ३१  

अन्य गलतलर्लििरु 

रोजगार संयोजकको नेततृ्वमा आवथधक वषध २०७६।०७७ को प्रिानमन्त्री रोजगार कायधक्रम बाहेक बेलका 

नगरपावलकाले वदएको अन्य वजम्प्मेवारीमा रहेर बेलका नगरपावलकाको आ.व. २०७५।०७६ को वावषधक प्रगवत प्रवतवेदन 

तयार गरी प्रकाशन गररएको छ । यो प्रवतवेदन वेलका नगरपावलकाकै प्रथम प्रगवत प्रवतवेदन भएकोले यस 

नगरपावलकाको लावग यो महत्तवपूणध दस्ताबेजको रुपमा वलन सवकन्छ ।  

 कायगक्रमको लर्त्तीय प्रगलत लर्र्रण 

बेलका नगपावलकामा कामका लावग पाररश्रवमकमा आिाररत सामदुावयक आयोजना संचालन गनधका लावग श्रम रोजगार 

तथा सामावजक सरुक्षा मन्त्रालय बाट १७ लाख ५३ हजार रुपैया वनकाशा भएको वथयो । उल्लेवखत वजेट कायधववविले 

वनिाधरण गरे अनुसार नै वजेट प्रस्ताव गररएको वथयो  । कायधवववि अनुसार कवम्प्तमा ७०% वजेट श्रवमकको ज्यालमा 

भकु्तानी गनुध  पने व्यवस्था अनसुार १२ लाख २७ हजार १ सय रुपैया ज्यालामा भुक्तानी गनुध  पने हुन््यो । त्यसै गरी 

वनमाधण सामाग्रीमा अविकतम २५% अथाधत ४ लाख  ३८ हजार २ सय ५० रुपैया खचध गनध  सवकन््यो । सुरक्षा 

सामाग्रीमा अविकतम ३% अथाधत ५२ हजार  ५ सय ९० रुपैया खचध गनध पाउने व्यवस्था वथयो । भने वााँवक २ % मध्ये 

१ % अनगुमन सुपररवेक्षणको लावग र १ % कन्टेन्जेन्सीको लावग खचध गनध सवकन््यो । उल्लेवखत प्रस्ताववत वजेट १७ 

लाख ५३ हजार मध्ये १७ लाख ९७ हजार १० हजार ५ सय रुपैया खचध भएको छ भने  ४२ हजार ५ सय  रुपैया 
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वफ्रज भएको छ । खचध भएको रकम मध्ये १३ लाख ४४ हजार १ सय ५० रुपैया ज्यालामा खचध भएको छ भने वनमाधण 

सामाग्री, सरुक्षा सामाग्री, सपुररवेक्षण अनगुमन, कन्टेनजेन्सीमा ३ लाख ६६ हजार ३ सय ५० रुपैया खचध भएको छ  । 

त्यसैगरी तलबको लावग आएको ४ लाअ ६८ हजार सबै खचध भएको दछ् भने कायधक्रम संचालन र मसलन्द खचधको 

लावग आएको ५० हजार मध्ये ४३ हजार ३ सय ५० रुपय खचध भएको छ । जसको ववस्तृत वववरण तल प्रस्ततु 

गररएकोछुः  

प्रिानमन्त्री रोजगार कार्फक्रम 

वित्तीर् प्रगवि वििरण 

आ.ि.२०७६।०७७ 

  प्राप्त अनदुान खचध रकम बााँकी कैवफयत 

तलव ४६८००० ४६८००० ०   

स्थानीय भत्ता ० ० ०   

कायधक्रम खचध ० ० ०   

पोषाक भत्ता ० १०००० १००००   

अनगुमन ० ० ०   

कायाधलय संचालन खचध ५०००० ४३३५० ६६५०   

कूल ५१८००० ५२१३५० -३३५०   

कामका लावग पाररश्रवमकमा आिाररत कायधक्रमका लावग सशतध अनदुान 

प्राप्त अनुदान रकम  खचफ शीषफक खचफ भएको रकम  बाँकी कैवफर्ि 

 
ज्याला रकम १३४४१५०     

  वनमाधण सामाग्री तथा हाते औजार खररद ३६६३५०     

  अन्य खचध   ०     

१७५३०००   १७१०५०० ४२५००   

लनष्कषग 

बेलका नगरपावलका मा संचालन भएको प्रिानमन्त्री रोजगार कायधक्रम जनता माझ लोकवप्रय भएको छ जसको पवुष्ट 

कायधक्रम कवहले देवख सुरु हुन्छ भन्दै वेरोजगारहरुले बार बार रोजगार सेवा केन्रमा फोन तथा संपकध  गनुधले गरेको छ । 

यसलाई नगरपावलकाका अन्य भौवतक पवुाधिारका योजनाहरु संग जोडेर लैजान सके र रोजगारदाता वनकायहरुलाई 

नगरपावलकाको मातहतमा सुवचकृत गनध  सके यो कायधक्रम देशकै एउटा सफल कायधक्रम हुने देवखन्छ । ववश्व माहामारी 

अथाधत कोवभड १९  (कोरोना भाइरस)  ले देशलाई नै आक्रन्त पारी रहेको बखतमा पवन आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर 
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यो कायधक्रमका सबै योजनाको काम गरर सफल पानुध हुने श्रवमक वगध  , सम्प्पणुध  जनप्रवतवनवि र कमधचारी सबैमा ववशेष 

आभार व्यक्त गदधछु । 

५.२.१५. योजना तथा प्रालर्लिक शाखा र्ाट संचाललत कृयाकलापिरु  

योजना तथा प्राववविक शाखा बाट आ.व. २०७६।०७७ मा साना ठुला गररे २०१ वटा आयोजनाहरु सम्प्पन गरकेो छ । 

भौवतक पवुाधिारका योजनाहरुको वववरण र बजेट ९ वटा वडाको प्रवतवेदनमा समावेश गररएको छ । आ.व. 

२०७६।०७७ मा समग्र बेलका नगरपावलकाको पूवधिार ववकातफध को वववनयोवजत बजेट वववरण तल प्रस्ततु गररएको छुः  

स्रोि बजेट शीषफक विवनर्ोवजि बजेट रु. कैवफर्ि 

    स्थावनय सडक, पलु तथा झो पलु ४८४४३३०७   

    वसंचाई ९५००००   

    भवन तथा सहरी ववकास ३२०२५०००   

    उजाध, जलववितु २८६२८०००   

    खानेपानी तथा सरसफाई ३३३००००   

जसमा ११३३७६३०७   

संवघय सरकारबाट प्राप्त अनदुान 

    आम्प्बासी रामपरु सडक ४००००००   

    डाडागाउाँ सडक १००००००   

    पोखर ेसडक १८०००००   

    कटारी वसंचाई १००००००   

    देउराली बाक्सीखोप सडक १००००००   

जसमा ८८०००००   

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान 

  

    सोमबार ेमायङुटार सडक १३५०००००   

    गौरीशंकर मागध  १००००००   

    कोशीटप्प ुवन्यजन्त ुघेराबेरा १५०००००   

  
  फुटबल ग्राउन्ड तथा पारावपट वनमाधण 

योजना 
१०००००० 

  

जसमा   १७००००००   

अथफमन्त्रालर्बाट प्राप्त अनुदान  १०००००००   

कूल जसमा १४९१७६३०७   

५.२.१७.  मलिला तथा र्ालर्ाललका शाखा र्ाट संचाललत कृयाकलापिरु  

 मवहला तथा वालवावलका शाखा अन्तगधत आ.व. २०७६।०७७ मा सम्प्पन्न गररएका कायधक्रमको वववरण तल प्रस्ततु 

गररएको छुः  

आ.ि. २०७६।०७७ मा िचंावलि कृर्ाकलपहरु 
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क्र.ि.ं कार्फक्रमको नाम 
वबवनर्ोवजि 

रकम 

खचफ रकम 

रु. 
खचफ % 

लाभावन्िि िखं्र्ा 
कैवफर्ि 

मवहला पुरुष अन्र् जसमा 

१ 
समूह सदस्य अनवुशक्षण ३ 

वदने  
३१००० ३१००० १०० २२      २२   

२ समूह सवमती गठन  ५००० ५००० 

१०० २२ 

      

१ वटा 

सवमवत 

गठन  

३ 
अन्तराध वरिय श्रवमक नारी 

वदबस  
२०००० २०००० 

१००  
        

४ 

ज़्येष्ठ नागररकको सबालमा 

सरोकरवाला वनकायमाझ 

अन्तरवक्रया  

२९००० २९००० 

१००  
        

५ 
बालक्लब गठन संचालन र 

वनयमन  
३५००० ३५००० 

१००  
        

६ 

बालबावलका मावथ हुने 

शारीररक मानवसक दण्ड 

सजाय यौन दवु्यधवहार 

न्यवुनकरण सम्प्बवन्ि 

अन्तरवक्रया  

२०००० २०००० 

१००  

        

७ 

लैवगंक वहंसा वनवारणका लावग 

न्यावयक सवमवतको क्षमता 

ववकास तावलम  

३३०००० ३३०००० 

 

१०० 
 

१०  १२   २२    

८ नारी वदवस (८ माचध) २०००० २०००० १००          

९ CBRF कायधक्रम ६६००० ६६००० १००  २     २ 
उपचार खचध 

वदएको  

जसमा ५५६००० ५५६००० १०० ० ० ० ०   

बेलका नगरपाललका नगर पपाङ्ग समन्र्य सलमलतद्वार लर्तरणअपाङ्ग पररचय पत्र ललने व्यलिको तत््याङ्कीय लर्तरण 

िडा न.ं 
काडफको वबबरण 

जसमा भदैा मवहना अवघल्लो आ.ि. कुल जसमा 
रािो क  वनलो ख   पहलेो ग  िेिो घ  

वडा नं.- १  ० ० ० ० ० १ ३० ३१ 

वडा नं.- २ ० १ १ ० २ १७ २४ ४३ 

वडा नं.- ३ २ २ १ ० ५ १० ५ २० 

वडा नं.- ४ १ ३ ० ० ४ ९ १३ २६ 

वडा नं.- ५ ३ २ ० ० ५ ८ २३ ३६ 

वडा नं.- ६ ० ० ० ० ० १ २८ २९ 
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िडा न.ं 
काडफको वबबरण 

जसमा भदैा मवहना अवघल्लो आ.ि. कुल जसमा 
रािो क  वनलो ख   पहलेो ग  िेिो घ  

वडा नं.- ७ ० ० ० ० ०   ९ ९ 

वडा नं.- ८ २ ० ० ० २ ४ ९ १५ 

वडा नं.- ९ १ ० ० ० १ ८ ६ १५ 

जसमा ९ ८ २ ० १९ ५८ १४७ २२४ 

बेलका नगर बाल िरंक्षण िवमविको िावषफक प्रगवि वििरण 

क्र.ि.ं कार्फक्रमको नाम कार्फक्रम भएको स्थान कार्फक्रम भएको वमवि 

१ वनयवमत वैठक वेलका नगरपावलका वनरन्तर 

२ 
६१ जना आपतकालीन अवस्था भएका बाल 

बावलकाहरुलाई आवथधक सहयोग 
वेलका नगरपावलका  वनरन्तर  

३ बाल वववहा ववरुर्द्को अनवुशक्षण वाडनं २,३,४,५.६  २०७५/०७६ सालमा 

४ 
जनप्रवतवनविहरुलाई बाल अविकार संमवन्िी 

अनवुशक्षण 

वेलका नगरपावलकाको 

हल 
२०७५/२/४ र ५ गते 

५ बाल संरक्षण कोषको कायधवववि तयार वेलका नगरापावलका २०७५/०७६ सालमा 

६ 
वडावस्तरय बाल संरक्षण सवमवत गठन , पररचालन 

तथा अनवुशक्षण  
९ वटै वडमा २०७५/०७६ सालमा 

७ 

रावरिय बाल वदवस तथा अन्तरावरिय बाल वदवस 

ववववि कायधक्रम सवहत मनाइएको · हावजरी जवाफ · 

प्यानल अन्तरवक्रया · वकृ्तत्वकला  · सासंकृवतका 

कायधक्रम  

नगरपावलकाको पररसर 
२०७५ साल भार 

२७,२८,२९ 

८ बाल क्लव सजाल गठन तथा पररचालन वरवपपल मा.वव  २०७५ भार २६  

९ 
वडा स्तरीय बाल संरक्षण सवमवतका 

पदाविकारीहरुलाई ५ वदने प्रवशक्षक प्रवशक्षण तावलम 

सहयोगी वचत तथा ररण 

सहकारी संस्था वल. 
२०७५/११/१७ देवख २१ 

१० बाल क्लव संजालहरुलाई अवभमवुखकरण कयाधक्रम नगरपावलका हल  ०३/१२/२०७५ 

११ आ.व ०७५/७६ को कायधयोजना तयार   ११/०२/२०७५ 

१२ 
टोल ववकास संस्था तथा मवहला समहुहरुलाई बाल 

अविकार संम्प्वन्िी अनवुशक्षण  
नगरपावलका हल ०५/१२/२०७५ 

१३ बाल श्रम शोषण ववरुर्द्को अवभमखुीकरण कायधक्रम  नगरपावलका हल १४/१२/२०७५ 

१४ 
वहसा, दवु्यधवहार उपेक्षा शोषणमा परकेा 

बालबावलकाहरुका लावग वहस तथा पैरवी 
वेलका नगरपावलका भरर वनरन्तर 
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क्र.ि.ं कार्फक्रमको नाम कार्फक्रम भएको स्थान कार्फक्रम भएको वमवि 

१५ 
मलुकुी देवानी संवहता मा बाल बावलका संम्प्वन्िी 

भएको व्यवस्था संम्प्वन्िी अनुवशक्षण कायधक्रम 
नगरपावलकाको हल ०४/०८/२०७५ 

१६ ववद्याथी भनाध  चेतनामलुक कायधक्रम वेलका नगरापवलका भरर आ.व २०७५/७६ 

५.२.१८. युर्ा तथा खेलकुद लर्कास सलमलत र्ाट  संचाललत कृयाकलापिरु  

खेलाडीहरु खेलकुद के्षत्रमा लागेर खेलाडीले आफ्नो भववरयको सवुनवितता नपाई रहेको अवस्थामा खेलाडी र 

खेलकुदको कदर गदै यवुाहरुलाई खेलकुदमा आकवषधत गनध छुटै्ट युवा तथा खेलकुद ववकास सवमवत गठन गरी वववभन्न 

खेलहरुको प्रवशक्षण, सीपमुलक तावलम र वववभन्न जनचेतनामूलक कायधक्रमहरु खेलकुद ववकास सवमवतले गदै 

आइरहेको छ । यसै अन्तरगत बेलका यवुा तथा खेलकुद ववकास सवमवतले आ.व. २०७६/०७७ मा वववभन्न 

कायधक्रमहरु सम्प्पन्न गरेको छ । जसलाई तल संवक्षप्त रुपमा प्रस्तुत गररएको छुः  
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िपशील 

वि.न.ं आर्ोजनाको नाम  स्थान 
कार्फ िञ्चालन अिवि लाभावन्िि जनिंख्र्ा 

कैवफर्ि 

शरुु िमापन जसमा  

१ ३ वदने स्वास््य वसववर बे.न.पा २०७५।०४।२९ २०७५।०४।३१ ४०४ 

 २ दोस्रो अन्तर नगर स्तरीय भवलबल २०७५ बे.न.पा २०७५।०७।१४ २०७५।०७।१६   ८ वटम 

३ प्रथम ऐवतहावसक उपमेयर कम मवहला फुटबल प्रवतयोवगता २०७५ बे.न.पा २०७५।०९।२५ २०७५।०९।२८   ८ वटम 

४ १ मवहने ड्राइवभङ तावलम बे.न.पा २०७५।०८।२१ २०७५।०९।२१ ११ 
 

५ १६ वदने मवहला वहसंा ववरुर्द् १ वदने गोष्ठी बे.न.पा २०७५।०८।१९   ६९ 

 ६ १ मवहने मवहला ड्रावभङ तावलम बे.न.पा २०७५।१०।२३ २०७५।११।२३ ११ 

 ७ प्रथम बेलका हरायाली गोलकप २०७५ बे.न.पा २०७५।११।१८ २०७५।११।२५   ८ वटम 

८ मा.वव. स्तरीय परुुष फुटबल प्रवतयोवगता २०७६ बे.न.पा २०७६।०२।०१ २०७६।०२।०६   १४ वटम 

९ १ वदने लाग ुऔषि ववरुर्द् सचेतना कायधक्रम बे.न.पा २०७६।०२।३१      

जम्मा   ४९५  

 २. लर्त्तीय लर्र्रण 

 बेलका युवा तथा खेलकुद ववकास सवमवतले आ.व. २०७६/०७७ मा सम्प्पन्न गरकेो कायधक्रमको ववत्तीय वववरण तल प्रस्ततु गररएको छुः 

क्र.स.ं कार्य्गक्रम/आयोजनाको नाम स्थान इकाई लर्लनयोलजत 

रकम  

बजेट स्रोत 

(नेपाल सरकार) 

खचग रकम कैलफयत 

१ हररयाली बेलका गोल्डकप कायधक्रम संचालन बेनपा-२  ८००००० ८००००० ८०००००  

२ अन्तर नगरस्तरीय भवलबल प्रवतयोवगता  बेनपा-६  २००००० २००००० २०००००  

३ उप मेयर अन्तर नगर मवहला फुटबल प्रवतयोवगता बेनपा-८  १५०००० १५०००० १५००००  

४ अन्तर ववद्यालय स्तरीय फुटबल प्रवतयोवगता बेनपा-४  १००००० १००००० १०००००  

५ वववभन्न खेलकुद प्रवतयोवगतामा सहभावगता जनाउने कायधक्रम   २००००० २००००० २०००००  
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क्र.स.ं कार्य्गक्रम/आयोजनाको नाम स्थान इकाई लर्लनयोलजत 

रकम  

बजेट स्रोत 

(नेपाल सरकार) 

खचग रकम कैलफयत 

६ तेकवान्दो लगायत वववभन्न खेल प्रवशक्षण कायधक्रम बेनपा भरर  ३५०००० ३५०००० ३५००००  

७ टेवल टेवनस बोडध  वनमाधण कायधक्रम बेनपा-१- ९ १० वटा ४७५००० ४७५००० ४७५०००  

८ ब्याटवमन्टन कोट वनमाधण वडा नं.६,७,९ र बेनपा बेनपा-६,७ र ९ ४ वटा २००००० २००००० २०००००  

९ वववभन्न खेलकुद सामाग्री खररद तथा ववतरण बेनपा भरर  ४००००० ४००००० ४०००००  

१० ब्याडवमन्टन खेल प्रवतयोवगता बेनपा-१ १ वटा १५०००० १५०००० १५००००  

११ लाग ुऔषद दवु्यधसनी ववरुर्द् अवभयान संचालन बेनपा भरर  १००००० १००००० १०००००  

१२ हलकुा सवारी चालक ड्राइवभङ तावलम बेनपा भरर  १५०००० १५०००० १५००००  

१३ बास्केट बल कोट वनमाधण कायधक्रम बेनपा-९  १००००० १००००० १०००००  

१४ मेयर कप फुटबल प्रवतयोवगता  बेनपा  २००००० २००००० २०००००  

१५ अनगुमन खचध  बेनपा १५ पटक ५०००० ५०००० ५००००  

१६ संचालन, व्यवस्थापन र ववववि खचध  बेनपा  ७५००० ७५००० ७५०००  

१७ नगर यवुा तथा खेलकुद ववकास सवमवतलाई यातयात खचध बेनपा  ७५००० ७५००० ७५०००  

१८ वडा स्तरीय यवुा तथा खेलकुद ववकास सवमवत ब्यवस्थापन खचध  बेनपा भरर ९ गोटा २२५००० २२५००० २२५०००  

जम्मा ४०००००० ४०००००० ४००००००  

 बेलका युवा तथा खेलकुद ववकास सवमवतको वववरणलाई अनुिूची १ मा समावेश गररएको  छुः 
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५.२.१९.िुमी व्यर्स्थापन  शाखा र्ाट संचाललत कृयाकलापिरु  

नेपालको भवुम ब्यबस्था सम्प्बन्िमा औपचाररक तथा दताध  गररएको (नम्प्बरी) जग्गालाई मात्र व्यवक्तको स्ववमत्ववभत्र रहेको 

र दताध  नगररएको वा ऐलानी जग्गा जवत्त नै भोगचलन गरी आवादी बनाएतापवन सरकारले मान्यता वदएको हुदैन र 

व्यवक्तको स्वावमत्वमा औपचाररक तवरले 

हुन् सकेको हुदैन l त्येस्ता जग्गाहरु जवत्त 

सबै सरकारी मातहतमा रहेको तर पूणध 

रुपले उसले आफ्नो उिेश्य बमोवजम 

प्रयोगमा पवन ल्याउन सवकरहेको 

पाइएको छैन l यसरी यस्ता वकवसमको 

अनौपचाररक जग्गा नेपालको सन्दभधमा 

लगभग २८% को रुमपा रहेको पाईन्छ l 

यसरी अनाविकार रुपमा भोगचलनमा 

आएका जग्गाबात नत वकसान आफैले नै 

भने जस्तो कृवषजन्य सेवासवुविा र 

ब्यबवस्थत बसोबासको आिार  सरकारी 

तवरबाट वलन सकेको छ नत सरकारको 

मातहतबाट सरकार आफैले नै भनेजस्तो पाउनुपने राजश्व वलनसकेको छ l यस्ता अनौपचाररक भूवमले दवैु वनकायलाई 

(सरकार र उपभोक्ता) घाटा पगु्ने हुाँदा अबको भवुम व्यवस्था नीवत तथा कायाधन्वयनको लावग स्थानीय तहको भूवमको 

लगत ब्यबस्थापन, संरक्षण र वदगो उपयोगद्वारा भूवमहीन र साना वकसानको भवुममा पहुच र भूस्वावमत्व सवुनवस्चत साथै 

उत्पादकत्व ववृर्द् बढाई आत्मवनभधर बनाउन मेरुदण्डको भूवमका वनमाधण गरी कायधन्वयन गनध  अत्यन्तै महत्वपूणध छ l 

नेपालको संवबिान २०७२ को भाग १७ दफा २१४ ले स्थानीय कायधपावलका अन्तगधत स्थानीय तहको कायधकाररणी 

अविकार अनसुुची ८ र ९ मा ब्यबस्था भएबमोवजम र स्थानीय सरकार संचालन ब्यबस्था गनध बनेको ऐन, २०७४ को 

पररच्छेत ३ मा गाउंपावलका /नगरपावलकाको काम कतधब्य अविकार तोवकए अनसुार संघ र प्रदेश काननुको अविनाथधमा 

घर बहाल, भवुम कर संकलन गने, जग्गािवन दताध  प्रमाणपजुाध  वबतरण वा लगत ब्यबस्थापन, स्थानीय जग्गाको 

नापनक्सा, वकत्ताकाट, हालसावबक, रवजरिेशननामसारी, तथा दावखला खारजे गने, भूवमको बवगधकरणानसुारको लगत 

ब्यबस्था गने वजम्प्मेवारी स्थानीय सरकारको रहेको छ l त्यसैगरी भवुम व्यस्था वशषधकमा संघीय तथा प्रदेश कानुनको 

अविनमा रही स्थानीयस्तरको भू -उपयोग नीवत , योजना, कायधक्रमतजुधमा र कायधन्वयनको अविकार रहेको छ l 

उवल्लवखत काननु तथा ऐन वनयम अनसुार भवुम व्यवस्था र स्वावमत्व सम्प्बवन्ि नेपालकै पवहलो कायधक्रम अथाधत् Pilot 

Programme कै रुपमा बेलका नगरपावलकाले यसैनपाको वडा नं ३ बाट भवुम व्यवस्थाको लावग त्यांक संकलन 

कामको शरुुवात भएको छ l बेलका नगरपावलका अन्तगधत रहेको अनौपचाररक जग्गा भोग वास्तववकताकोसचुना 

सचुनानुसार भू-व्यवस्था ऐन तथा वनयमावलीसंगै प्रमाण पजुी पहलको लावग यो कायधक्रम अगावड बढेको हो l दताध  

त्यांक सकंलकिरुले ऐलानी जग्गाको लसमाना लसमांकन गने काम गरीरिेको 
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नभएका (ऐलानी) भूवमको यथाथध सुचना संकलन साथै प्रत्येक घरिरुीको सम्प्पूणध पाररवाररक वववरण, कृवष र पशु पालन 

सम्प्बवन्ि पूणध वववरणलाई त्यगत गनध प्र्ावली र फ्लेक्स नक्सा, ट्यापलेट यस अध्ययनको प्रमखु सािन बनाइ यो 

कायधक्रम अगाडी बढेको छ l सबधप्रथम यो कायधक्रमले, बेलका न. पा. वडा नं. ३ का सम्प्पूणध घरिरुी संख्या र उक्त वडाका 

जनजीवन, जसको उपभोग्य भवुम भएर पवन भु-स्वावमत्वको आविकाररक हक नभएकाका जस्ता भूवमको लगत, 

कृवषजन्य उत्पादन, पाररवाररक सम्प्बवन्ि पूणध सूचना संकलन कामको आविकाररक योजना तय गरी पररवेश अध्ययन 

कामको वनरन्तरता भएको छ l 

यो अध्ययन अगाडी बढाउनकुो खास औवचत्य बेलका नगरपावलका, वडा नं  .३ अन्तगधत रहेको ऐलानी जग्गा र 

यसै वडामा रहेका सम्प्पूणध घरिरुी संख्याको वववरण वनकाली त्यगत अवभलेख राख्न र नगरपावलकाको उिेश्य 

अनसुार सेवा प्रवाह गनुध  हो l यो कायधक्रम 

बेलका नगरपावलकाको आयोजनामा ,बे. न. 

पा. आफै, भवुम ब्यबस्था,सहकारी तथा  

गररबी  वनवारण मन्त्रालय, सामदुावयक 

आत्मवनभधर सेवा केन्र (CSRC), रावस्िय 

कृषक महासंघ नेपाल (NFGF) , रावरिय 

भूवम अविकार मंच(NLRF)  साथै UN 

HABITAT को  सहकायध भूवमका महत्वपूणध 

रहेको छ l यो अध्ययनको औपचाररक रुपमा 

वफल्ड अध्ययन कायध  २०७५/१२/१२ देवख 

वनरन्तर रुपमा २०७६/०२/२९ गतेसम्प्म 

रहेको र हाल उपयुधक्त संकवलत त्यांकलाई अवभलेवखकरण र प्रवतवेदन प्रकाशनको तयारी आस्थामा l  यो अध्ययनको 

औपचाररक रुपमा वफल्ड कायध २०७५/१२/१२ देवख वनरन्तर रुपमा २०७६/०२/२९ गतेसम्प्म रहेको र हाल उपयुधक्त 

संकवलत त्यांकलाई अवभलेवखकरण र प्रवतवेदनको लावग तयारी आस्थामा l र प्रवतवेदन प्रकाशनको लावग युएन 

ह्याबीटाटले वजम्प्मेवारी वलई अध्ययन तथा अनशुन्िानलाई जारर राखेको छ l  यो पररवेश अध्ययन कायधक्रम सामावजक 

पेशा के्षत्रमा  आिाररत नमनुा संकलन कायध  जसलाई (STDM) Social Tenure Domain Model भवनएको छ l यो 

एक वकवसमको सफ्टवेर हो र यो नमनुाको आिारमा संकवलत सूचनाहरूलाई कमप्यटुरमा प्रववष्ट गने कायध पवन भएको 

छ l STDM Software नै वकन ? भन्ने प्र्मा यो एक उदेश्य अनुरुप वा ब्यवक्त र उक्त व्यवक्तसंग सम्प्बवन्ित जग्गा र 

अन्य सम्प्बवन्ित उत्पावदत र उत्पादकत्व वचजबस्तकुो सूचनालाई ब्यबवस्थतरुपले सम्प्बन्ि देखाउन सवकने र सरल 

अवन कम लागतमै उदेश्यबमोवजम काम गनध मद्दत गने सािन भएकोले यो सफ्टवयरलाई प्रयोगमा ल्याईएको हो l यस 

सफ्टवेयरको आिारमा पररवेश अध्ययन कायधक्रमले वनम्प्न तीन पक्षलाई आिार मानी घरिरुी सूचना वलने कायध  गरेको 

छ: पाररवाररक सम्प्बवन्ि संम्प्पूणध वववरण (सेक्सन-A), बसोबास र जवमन सम्प्बवन्ि वववरण (सेक्सन-B) र कृवष र खाध्य 

उत्पादकत्व सम्प्बवन्ि वववरण (सेक्सन- C) अन्तगधत राखी त्यांकलाई शवुचकृत गररएको छ l यसरी प्र्ावलीसंगै 

अनौपचाररक जग्गाको सुचना ललन तयार पाररएको फ्लेक्स 

नक्सा 
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नक्साको काम पवन संगसगै अगाढी बढाईएको ताकी यस नगरपावलकाको ३ नं. वडाको दताध  नभएको जग्गा कााँहा-कााँहा 

छ भन्ने सहज जानकारी होस् भन्ने मूल उदेश्य रहेकोले उक्त उदेश्य बमोवजम नै अध्ययन कायध  भएको छ l  

यो कायधक्रमको लावग जम्प्मा १५ जना कमधचारीहरु लगाताररुपमा खवटएका छन, जसमा मवनषा राईको कायधक्रम 

संम्प्योजगत्वमा, अवम्प्बका वनरौला र चेतनाथ दहाल कम्प्प्युटर प्रववष्टकताध , इवन्दरा राई , मनमाया शे्रष्ठ, भगवती शे्रष्ठ, 

शोभा तामाङ्, सयुधप्रसाद पौडेल, प्रवमला बस्नेत, मनुा राई, शवमधला राणा, वदलकुमारी मगर, र यशोदा खवतवडा त्यांक 

संकलनकताधको रुपमा र एक जना कमधचारी भुवम ब्यबस्था, सहकारी तथा  गररबी  वनवारण मन्त्रालयबाट नै खटाइएको 

वथयो l बेलका नगरपावलकाको वाडध  न. ३ अन्तगधत रहेको अव्यववस्थत बसोबास र अनौपचाररक जग्गा भोगचलन 

सम्प्बवन्ि प्रत्येक घरिरुरहरुबाट व्यवक्तगत तथा पाररवाररक वववरण, बावषधक रुपको कृवषजन्य उत्पादन र नगरपावलका 

वभत्र/बावहर रहेको ऐलानी/नम्प्बरी जग्गा सम्प्बन्िी वववरणको सचुना संकलन गरी प्रवतवेदन प्रकाशन गने, वकसान 

वगीकरणको आिारमा प्रत्येक कृषकलाई नामनुा वकसान पररचय-पत्र प्रदान गने र ऐलानी,पतीजग्गाहरुको यथाथध 

वववरण संकलन गरी वववरण तयार गने र  भोगचलनको आिारमा प्रमाण पजुाध  ववत्तरण गने मखु्य उदे्दश्यका साथ सरुु 

भएको यो कायधक्रम प्रभाकारी र व्यववस्थत रुपले बेलका नगरपावलकामा जनसंख्या, खेतीयोग्य 

अनौपचाररक/औपचाररक जवमन र वावषधक तवरमा कृवषजन्य उत्पादनको लगत वलई आवश्यकतानु र उदेश्यबमोवजम 

प्रयोग गरर काम सम्प्पन्न गनधको लावग वभत्राएको आिवुनक प्रवववि, जसलाई Social Tenure Domain Modal 

(STDM) भवनएको छ l यो सामावजक पेशा के्षत्रमा आिाररत नमनुा संकलन गनध र सरुवक्षत रुपले संकवलत त्यांक 

राख्नको लावग ववकास भएको एक प्रकारको सफ्टवेयर हो l यो Fit for Purpose मा आिाररत नमनुा भएको हाँदा यो 

सािन उपयुक्त भएको छ l  आ.व. २०७६।०७७ मा सम्प्पन्न गररएको कृयाकलाप र बजेट वववरणलाई तल प्रस्तुत 

गररएको छुः 

क्र.

ि ं

कार्फक्र

मको 

नाम 

स्था

न 

बजेट रकम कार्फक्रम िचंालन 

अिवि 

जािीगि वििरण वलङ्गीर् वििरण 

१ भलुम र 

कृलष 

सम्बलदि 

पररवेश 

अध्ययन 

काययक्रम  

बेन

पा-

३ 
बजेट खचग 

 खचग 

% 

०७५।१

०।१ 

०७५।४म

िान्ि 

द

वल

ि 

जन

जािी 

अ

न्र् 

ज

समा 

मवह

ला 

पुरु

ष 

ज

समा 

जम्मा ११८९

७५० 

१०३०

८१८ 

८६.६

४% 

  १२

० 

१०८६ ५८

२ 

१७

८८ 

४३८

४ 

४७

९१ 

९१

७५ 

 

 



वावषधक प्रगती प्रवतवेदन                                                                                                  आ.व. ०७५।०७६ 

1 

 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

५.२.२०.  सुचना तथा प्रलर्लि शाखा र्ाट संचाललत कृयाकलापिर  

बेलका नगरपावलकालाई सूचलन प्रववविमैत्री बनाउने उदे्दश्यले लावग सचुना तथा प्रववविका के्षत्रमा िेर ैकृयाकलापहरु 

सम्प्पन्न भएका छनुः सूचना तथा प्रवववि शाखाबाट आ.व. २०७६।०७७ मा सम्प्पन्न गररएका कृयाकलापको वववरण 

तल प्रस्तुत गररएको छुः 

क्र.ि.ं  वक्रर्ाकलापको नाम  स्थान  खचफ रकम रु  लाभावन्िि  

१ 

सडक CC Camera जडान   

बेलका नगरपावलकाको 

मलु सडकको मखु्य 

स्थानमा  १०००००० सम्प्पूणध बेलका बावस  

२ राजश्व ब्यबस्थापन रवजन्सी ब्यबस्थापन 

Software जडान  न।पा र वडा कायाधलय सबै   ४५०००० 

सम्प्पूणध न।पा तथा 

वडामा राजश्व वतनध 

आउने व्यवक्तहरु  

३ 
बेलका नगरपावलकाको Mobile Apps 

संचालन  न।पा भरर  

वनशलु्क संघीय 

मावमला तथा सामान्य 

प्रशासन मन्त्रालयको 

सहयोगमा  

सम्प्पूणध बेलका बासी 

तथा ईछुक सबै 

नेपाली  

४ कृवष सम्प्बवन्ि खरमभय Video 

Documentary   तयार गररएको  टप्प ु,न।पा कृवष वचनारी  ४००००० 

सम्प्पूणध बेलका बासी 

तथा ईछुक सबै 

नेपाली 

५ बेलका नगरपावलकाको वेब साईट र फेसबकु 

पेज अध्यावविक गररएको  न।पा कायाधलय  

सूचना प्रवबवि 

अविकृतको 

सहयोगमा वनशलु्क  

सम्प्पूणध बेलका बासी 

तथा ईछुक सबै 

नेपाली 

६ 

बेलका नगरपावलकामा Server कम्प्प्यटुर सेट 

अप गरर राजश्व शाखा र वडा नं  ९ को 

कायाधलय Networking गररएको  

न.पा. कायाधलयको  IT  

शाखा , राजश्व, वडा नं ९ 

को कायाधलय      

७ 
नागररक वडा पत्र तयार गरर न।पा को कायाधलय 

तथा सबै वडा कायाधलयहरुमा रवखएको  

नपा तथा वडा कायाधलय 

सबै    सम्प्पूणध बेलका बावस  

जसमा १८५००००   
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५.२.२१.  न्यालयक सलमलत र्ाट संचाललत कृयाकलापिरु  

बेलका नगरपावलका अन्तरगतको न्यावयक सवमवतमा आ.व. २०७६/०७७ मा जम्प्मा १९३ वटा मरु्द्ा दताध  भएका वथए । जसमध्ये वमलापत्र भएका मरु्द्ा संख्या 

१०७, प्रारवम्प्भक सुनवुाई गरी ताररख वदएको मरु्द्ा संख्या ३०, मरु्द्ा खारजे संख्या ३०, हेनध  बााँकी २२, अदालत पठाइएको मरु्द्ा संख्या १०, प्रारवम्प्भसनुुवाई 

गरी आदेश भएको मरु्द्ा संख्या १८ र फैसला संख्या ० रहेको वथयो । न्यावयक सवमवतले आ.व. २०७६/०७७ मा सम्प्पन्न गरकेा वक्रयाकलापहरुको वववरण तल 

प्रस्तुत गररएको छुः 

क्र.सं

. 

मुिाका प्रकार जम्मा मुिा 

सखं्या 

मुिा 

फैसला 

सखं्या 

मुिा 

लमलापत्र 

सखं्या 

मुिाको प्रारलम्िक 

सनुुर्ाई गरी ताररख 

लदएको सखं्या 

अदालत 

पठाइएको 

मुिा 

सखं्या 

मुिा 

खारेज 

सखं्या 

िेनग बााँकी 

मुिा 

सखं्या 

िेनग 

बााँकी 

मुिा 

१ सावधजवनक बाटो बन्द ४ - ३ १ - - - - 

२ जग्गा वखचोला ६२ - ३८ ६ ३ ३ ६ ६ 

३ पवत पत्नी ववच झगडा १६ - १३ १ १ - - १ 

४ सम्प्बन्ि ववच्छेद १४ - ७ १ - ६ - - 

५ घरले ुवहसंा ९ - ३ २ २ - - २ 

६ कुटवपट ३१ - १५ ५ ५ - - ६ 

७ लेनदेन १८ - ११ ३ २ - - २ 

८ मवहला वहसंा ७ - ४ १ १ - - १ 

९ ज्याला मजदरुी नवदएको ३ - २ १ - - - - 

१० गाली बेइज्जती ९ - ५ २ - १ - १ 

११ सावधजावनक वववाद ६ - २ ३ - - - १ 

१२ न्याय पाउाँ सम्प्वन्िी उजरुी ७ - ३ २ - - - २ 

१३ इज्जत आवद अनसुार खान लाउन नवदएको  ३ - - १ २ - - - 

१४ अशं २ - १ १ - - - - 

१५ बाल वववाह २ - - - २ - - - 

जम्मा १९३ ० १०७ ३० १८ १० ६ २२ 
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न्यालयक सलमलतबाट सम्पादन गररएका कृषाकलाप तथा आलथगक लर्र्रण 

लस.नं

. 

कायगक्रमको नाम लमलत सििालग 

संख्या   

उपललब्ि सुिार गनुग पने 

पि 

बजेट रु. कैलफयत 

 

 

१ 

नगरपावलका स्तररय 

मेलवमलाप सम्प्ववन्ि 

४८ घण्टाको तावलम 

२०७५/११/

१३-१९  

४५ ४८ घण्टाको मेलवमलाप सम्प्बन्िी तावलम सम्प्पन्न गरर ४५ 

जना तावलम प्राप्त मेलवमलाप कताधको उत्पादन भएको  

पनुरताजगी 

तावलम 

मेलवमलप 

कताधहरुलाई 

वदनपुने  

४१२०००  

 

 

२ 

 

 

 

 

ववद्यालय स्तरका 

वकशोर वकशोरीहरुका 

लावग आिारभतु 

काननु सम्प्बवन्ि स्कुल 

वशक्षा कायधक्रम 

२०७५/१०/

१६-

०७६/०२/२

३ 

७०० लाग ु पदाथध दबु्यधसन र समयासावमक काननुका ववषयमा ७ 

वटा स्कुलका ७०० जना वकशोर वकशोररहरुलाई आिारभूत 

कानूनका ववषयमा जानकारी गराई सचेत गराएको 

कायधक्रमलाई 

बेलका 

नगरपावलका 

भरीका 

वविालयहरुमा 

ववस्तार  गनुध  पने  

८४०००  

 

 

३ 

पररववतधत काननु 

व्याख्या,  वसमा र 

प्रयोग ववषयक 

अन्तधवक्रयात्मक ववचार 

गोष्ठी 

२०७६/०३/

२१ गते 

९३ यस नगरपावलकाका सम्प्पूणध जनप्रवतवनवि लगायत कमधचाररहरुलाई नेपालमा 

पररवधन भएको दवेावन सवहतंा , २०७४ र दवेावन कायधवववि सवहतंा २०७४ त्यसै 

गरर फैजदारर सवहतंा, २०७४ र फैजदारर कायधवनवत सवहतंा २०७४ तथा 

पाररवररक काननुका ववषयमा वजल्ला न्यायविशहरुको उपवस्थवतमा  ववचार गोवष्ठ 

सम्प्पन्न गरर काननु सम्प्बन्िी ज्ञान, वसप र िारणा हस्तान्तरण गरकेो 

  

१०४०००  

जसमा 

  
६०००००  

५.२.२२. दताग चलानी तथा नागररक सिायता कि र्ाट संचाललत कृयाकलापिरु  

बेलका नगरपावलकाले नागररकहरुको समस्याहरुको समािान गनध  र नगरपावलकाको सेवा प्रवाहलाई चुस्तदरुुस्त बनाउनका लावग नागररक सहायता कक्ष 

स्थापना गरर सेवा प्रवाह गरररहेको छ । दताध  चलानी र आवाश्यकता अनसुारका वनवेदनहरु लेख्नका लावग छुटै कमधचारी वनयवुक्त गरर कायध भइरहेको छ । आ.व. 
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२०७६।०७७ मा यस नगरपावलकामा २४१० वटा पत्रहरु दताध  भएका छन भने १६२० वटा पत्र चलानी भएका छन । सेवाग्राहीहरुलाई चावहने आवाश्यक 

सम्प्पूणध ववषयका वनवेदनहरु वनुःशलु्क रुपमा लेवखएका छन । यसले सेवाग्राहीलाई काममा िेर ै सहजता प्रदान गरेको छ । नागररक सहायता कक्ष बाट यस 

आ.व.मा गरकेा कामहरुको प्रगवत वववरण तल प्रस्तुत गररएको छुः  

क्र.सं. कृयाकलापहरु उपलब्िीहरु ०७५/०७६ 

पत्र दताध  संख्या 

०७५/०७६ पत्रा 

चलानी संख्या 

कैवफयत 

१ आ.व. २०७६।०७७ मा यस नगरपावलकाको 

नागररक सहायताको रुपमा रवह सेवाग्रहीहरुको 

बाटो, पलु पलेुसा सम्प्बन्िी योजनाको वकस्ता 

अनसुार रकम मागको मागको वनवेदन, 

श्रीमान/श्रीमती बीचको झैझगडा भएको 

वनवेदन, कुटवपट, आमोद प्रमोद अनसुार खान 

लाउन नवदएको सम्प्बन्िी वनवेदन, लेनदेन 

सम्प्बन्िी, जग्गा वखचोला, जग्गा दावी, ववरोि, 

जग्गा कब्जा, जग्गाको साि वसमाना 

छुट्याउनका लावग वनवेदन र अन्य 

कायाधलयको कृवष,पश,ु भेटनरी सम्प्बन्िीको 

वनवेदन र दताध  चलाई गरर रावख पठाएको पत्र ।  

 वडागत योजनाहरु संचालनका क्रममा 

वकस्ता माग का र सम्प्पन्न भइ 

फरफारगका लावग चावहने वनवेदनहरु 

 न्यावयक सवमवत समक्ष पेश गररएका 

वपवडत सेवाग्राहीहरुका २५० वटा 

वनवेदनहरुमा ध्यानाकाषधण भई वचत्त 

नबवुझएकाले वजल्ला अदालत पेश 

गररएको 

 जग्गाको सााँि वसमानाहरु सम्प्बन्िमा यस 

नगरपावलकामा राजस्व भौचर कावट 

नगपावलका बाटे अवनन पठाइ जग्गाको 

सााँि वसमाना छुट्याइएको सम्प्बन्िी 

वनवेदनहरु 

जम्प्मा पत्र दताध  

संख्या २४१० 

जम्प्मा पत्र चलानी  

संख्या १६२० 

 

५.२.२३ राजस्र् शाखाबाट सञ्चाललत कृयाकलापिरु 

आ.व. २०७६।०७७ मा बेलका नगरपावलकामा वववभन्न शीषधकमा जम्प्मा ३२ लाख ९९ हजार २ सय छत्तीस रुपया राजस्व संकलन भएको छ । जसको वववरण 

तल प्रस्तुत गररएको छुः 

मवहना 
घर बाहाल 

कर 

वशक्षा 

शलु्क 

व्र्ाििार् 

कर 
अन्र् कर 

अन्र् ििेा 

शलु्क 

न्र्ावर्क 

दस्िुर 

विफाररि 

दस्िुर 

नक्िापाि 

दस्िुर 

अन्र् 

राजस्ि 

वित्तीर् 

पुँजीमा 

लाग्न ेकर 

कृवष िथा 

पशजुन्र् 

कर 

पुिाफिार 

उपर्ोगमा 

लाग्न ेकर 

श्रावण ३३३८ ० १०१८०० ३९१२० १४२६३५ ८९०५ ४००० ० ७३५२५ ० ० ० 
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मवहना 
घर बाहाल 

कर 

वशक्षा 

शलु्क 

व्र्ाििार् 

कर 
अन्र् कर 

अन्र् ििेा 

शलु्क 

न्र्ावर्क 

दस्िुर 

विफाररि 

दस्िुर 

नक्िापाि 

दस्िुर 

अन्र् 

राजस्ि 

वित्तीर् 

पुँजीमा 

लाग्न ेकर 

कृवष िथा 

पशजुन्र् 

कर 

पुिाफिार 

उपर्ोगमा 

लाग्न ेकर 

भार ८८४३ २००० २७७८१७ ० ८३५६९ ३५०० १६७०० ११६८८४ १५३१६४ ० ० ० 

आवश्वन १४०१५ ० ४७८०० ५०० ५७०० २९०० ३२५०० ० १७९०९ ० ० ० 

कावतधक ६१२२ ० ४२४०० ० ३५०० २२०० ३०१८० ४६३०० ५०९७१ २००० ६००२६ ० 

मंवसर ७९५६ ० ४५२०० ० ० ४१०० ४७१० १२४१८ १०५२६८ ० ० ० 

पौष ३०८८७ ० ५२७०० ० ७४३६ ३८०० १८००० ३०३८२ २३०४१६ २००० ० ० 

मागध १९०७६ ० ४५४०० ० ३८०० २१०० १४५० ९९७५५ ७४०३० ० ० ० 

फाल्गणु ३०५६ ० ३२८०० ० १०३६० १००० ६७०० ८७५५ १९९२१९ ० ० ० 

चैत्र २६०० ० ८१०० ० ० ११०० ५१०० ० ४२८६० ० ० ० 

बैशाख ० ० १९०० ० ० ४०० ११००० ० ५२००० ० ० २१२५ 

जेष्ठ ७८१२ २५०० १७३०० ० ० १२०० १३०० ० २५८३२७ ७००० ० २८५० 

असार ११३३८७ ५००० २०५०० ० ० १६०० ४८०० ० २५०१७८ ७००० ० ७७०० 

जसमा २१७०९२ ९५०० ६९३७१७ ३९६२० २५७००० ३२८०५ १३६४४० ३१४४९४ १५०७८६७ १८००० ६००२६ १२६७५ 
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५.३. लर्कास साझेदार संस्थािरुर्ाट संचाललत कृयाकलापिरु 

वेलका नगरपावलकाको ववकासमा वववभन्न रावरिय तथा अन्तरावरिय ववकास साझेदार संस्थाहरुको हात रहेको छ । 

आ.व. २०७६।०७७ मा ववकास साझेदार संस्थाहरुले वववभन्न ववकास साझेदार संस्थहरुले नगरपावलकाको समन्वय 

तथा सपुररवेक्षणमा कररव २५ करोड लगानी गरी वववभन्न योजना तथा कायधक्रमहरु सम्प्पन्न गरकेो छ । बेलका 

नगरपावलकासाँग समन्वय गरी काम गने ववकास साझेदार संस्थाहरु र ती संस्थाहरुद्वारा संचावलत कृयाकलापहरुको 

वववरण तपशील बमोवजम प्रस्ततु गररएकोछुः 

िसं्थाहरुको वििरण 

क्र.ि.ं िाझेदार िसं्थाको नाम क्र.ि.ं िाझेदार िसं्थाको नाम 

१ प्रयास हेवल्भटास १५ प्रयास हेवल्भटास 

२ नेदरल्याण्ड लेप्रोसी ररवलफ (NLR) १६ नेपाल कृवष ववकास बजार कायधक्रम (समूह) 

३ रावरिय कृषक समूह महासंघ १७ समवृर्द् पररयोजना 

४ भवुम अविकास मञ्च १८ इनोभेसन पररयोजना 

५ सामदुावयक आत्मवनभधर केन्र (CRC) १९ रसे्पेक उदयपरु 

६ मानव अविकार र वातावरण ववकास केन्र २० शावन्त समाज नेपाल (पेशाक) 

७ नेस्पेक उदयपरु २१ समाज सेवी समाज समूह 

८ नेपाल रडेक्रस सोसाईटी २२ साना वसंचाई कायधक्रम (SIP) 

९ वलवड २३ वसस कोपरेसन (TBSU) 

१० साहस नेपाल २४ ठोवक्सला ग्रामीण उजाध ववकास कायधक्रम 

११ नेपाल कृवष अनसुन्िान केन्र २५ सामदुावयक ववद्युतीकरण योजना 

१२ UN habitat २६ कृवष पूवाधिार ववकास तथा कृवष यान्त्रीकरण 

प्रवर्द्धन केन्र 

१३ केयर नेपाल २७ कोशी वन्य जन्त ुआरक्षण 

१४ CMC २८ आस्था इवन्जवनयररङ प्रा.वल. काठमाण्डौं 

लर्कास साझेदार संस्थािरुबाट आ.ब.२०७५/०७६ मा संचाललत कृयाकलापिरु 
बेलका नगरपावलकामा ववकास साझेदार संस्थाहरुद्वारा आ.व. २०७६।०७७ मा संचालन गरकेा योजना तथा 

कायधक्रमहरुको उपलब्ि भएका ववकास साझेदार संस्थाहरुको प्रवतवेदन तल प्रस्तुत गररएको छुः 

प्रयास िेलल्िटासबाट आ.ब.२०७५/०७६ मा संचाललत कृयाकलापिरु 
बेलका नगरपावलका र  प्रयास हेलवभटासको समन्वय र साझेदारीमा वववभन्न कृयाकलापहरु संचालन गदै आइरहेको छ 

। आ.व. २०७६।०७७ मा प्रयास हेवल्भटासले संचालन गरकेा कृयाकलापहरुलाई बुाँदागत रुपमा तल प्रस्तुत गररएको 

छुः 



वावषधक प्रगती प्रवतवेदन                                                                                                  आ.व. ०७५।०७६ 

2 

 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

 बेलका नगरपावलकाको कृवष तथा पशुपकं्षी ववकास तफध को सम्प्पणुध बजेटलाई सवह तथा पारदवशध तवरले 

पररचालन एवंम उल्लेखनीय उपलवव्ि हावसल गनधको वनवम्प्त  नेपाल कृवष सेवा ववकास कायधक्रक्रम अहम 

भवुमका रहेको । 

 बेलका नगरपावलकाको कृवष ववकास कायधक्रमका लावग ४५०८०००। रकम वववनयोजन गरर बजेट 

पररचालनमा समेत योगदान प-ुयाएको  

 बेलका नगरपावलकामा वकसाममैत्री वबवभन्न वकवसमका काननुहरु, वनदेवशका र कायधववविहरु वनमाधणमा 

प्रत्यक्षरुपले प्राववविक सहवजकरण गरर सहयोग प-ुयाएको । 

 पञ्च ववषधय आवविक योजना वनमाधणका लावग सहयोग प-ुयाएको । 

 वनरन्तर अनगुमन तथा सहवजकरण माफध त बेलका नगरपावलकाको कृवष कायधक्रम वनवित अवविमा सम्प्पन्न गनध  

महत्वपणुध भवुमका रहेको । 

 जनप्रवतवनवि तथा कमधचारीहरुको क्षमता अवभबवृर्द्मा सहयोग । 

 वनवजके्षत्रहरु साँग समजदाररको वातावरण तयार गनध  सहयोग प-ुयाएको  

िुरेन्िेक,सर्ल उदयपुर बाट आ.ब.२०७५/०७६ मा संचाललत कृयाकलापिरु 
बेलका नगरपावलका र हुरने्डेक,सवल उदयपरुको समन्वय र साझेदारीमा वववभन्न कृयाकलापहरु संचालन गदै 

आइरहेको छ । आ.व. २०७६।०७७ मा प्रयास हेवल्भटासले संचालन गरकेा कृयाकलापहरुलाई बुाँदागत रुपमा 

तल प्रस्तुत गररएको छुः 

 १ वटा SIYB तावलम सञ्चालन २० जना सहभावग र वबत्तीय सेवा तथा यवुा स्वरोजगार साँग समन्वय र  

सहकायध कायधक्रम सञ्चालन  

 Start  up capital support अन्तगधत SIYB वलएका १ जनालाई रु. १०००० को सामावग्र सहयोग  

 कृषक व्यवसावयक पाठशाला (FBS) सञ्चालन सावबकको तपेश्वरी गावबसमा २ वटा कृषक समहु सदस्य र 

एग्रोभेट सगाँ अन्तवक्रध या । 

 कामको लावग नगद कायधक्रम (CFW) अन्तगधत तरकारी संकलन केन्र वनमाधणमा र  बगनु्रे खोला संचाई 

योजना वनमाधण कायध  बेलका नगरपावलका साँग साझेदारीमा सम्प्पन्न । 

 व्यावसावयक तरकारी खेती सम्प्बन्िी तावलम, ववऊ र  टनेलको ववतरण भएको   

 बेलका नगरपावलकाले सञ्चालन गरकेो कृवष तथा पशुपंक्षी कायधक्रम र यसले वनिाधरण गरकेो लक्ष्य साँग  

साझेदर भई तरकारी उत्पादन, पश ुनश्लसिुारका के्षत्रमा सहयोग प-ुयाएको ।  

समाजसेर्ी समूि- नेपाल लफल्ि अलफस उदयपुर बाट आ.ब.२०७५/०७६ मा संचाललत कृयाकलापिरु 

समाजसेवी समूह- नेपाल वफल्ड अवफस उदयपरुले खानेपानी तथा सरसफाइ सुिार आयोजना साझेदार संस्था 

फण्डवोडध  र बेलका नगरपावलकाको साझेदारीमा वववभन्न आयोजनाहरु सम्प्पन्न गरेको छ । ववषयगत के्षत्र खानेपानी तथा 

सरसफाई रहेको यो आयोजनाले स्वच्छ खानेपानी र पणुध सरसफाईको के्षत्रमा अभावग्रस्त समदुायलाई लवक्षत गरी 
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कायधक्रम संचालन गने र लवक्षत समदुायलाई स्वच्छ खानेपानी र पणुध सरसफाईमा पहुाँच अवभववृर्द् गने मूल उदे्दश्य वलएर 

थुपै्र आयोजनाहरु सम्प्पन्न गरेको छ । यस गरपावलकामा आ.ब.२०७५/०७६ मा समाजसेवी समूह- नेपाल ले संचालन 

गरकेा कृयाकलापहरुलाई तल प्रस्ततु गररएको छुः  

क्र.ि.ं आर्ोजनाको नाम िचंालन स्थान लाभावन्िि 

घरिरुी 

लाभावन्िि 

जनिखं्र्ा 

िचंालन भएका मखु्र् 

कृर्ाकलापहरु 

कैवफर्ि 

१ सेवतखोला 

खानेपानी तथा 

सरसफाई योजना 

वेलका नपा-८ 

१५९ ८४७ 

वत्रपक्षीय सम्प्झौता · आम 

उपभोक्ता भेला · स्वास््य तथा 

सरसफाई कक्षा संचालन  

सरसफाई अवभयान संचालन 

  

२ वरवोटे ढाके्रवास 

खानेपानी तथा 

सरसफाई योजना 

वेलका नपा-६ 

११२ ५०४ 

क्षमता अवभववृर्द् कायधक्रम 

(वववभन्न तावलमहरु संचालन) 

· गैर स्थानीय सामाग्री खररद 

तथा ढुवानी 

  

३ लामीडाडा 

खानेपानी तथा 

सरसफाई योजना 

वेलका नपा-६ 

११४ ६९१ 

स्थानीय सामाग्री संकलन तथा 

ढुवानी · जनश्रमदान पररचालन 

  

४ दवदले फक्टपरु 

खानेपानी तथा 

सरसफाई योजना 

वेलका नपा-६ 

१२० ६१६ 

लागत इवष्टमेट अनसुार 

संरचनाहरु वनमाधण 

  

५ डाडागाउाँ 

खानेपानी तथा 

सरसफाई योजना 

वेलका नपा-५ 

१४७ ८३५ 

    

जसमा ६५२ ३४९३     

Resource center for Primary Health Care Service (RECPHEC) Udayapur/Saptari Field Office 

Plan & Budget for FY 2075/076 

S.N. Activities 

Working Area Unit (HHs, Group, 
event etc) 

Partner NGOs 

1 Group Formation 
Belaka 
Municipality 1 & 2 

1 Group Bread for the 
World 

2 
Leadership Training/Financial Mgt. 
Training 

 1 event  

3 Mass Rally (Women Day)  1 event  

4 Kitchen gardening (Training, seeds)   10 group  

5 Promotion of Farmers Field School 
 10 group  

6 Livestock Promotion Training  1 event  

7 
Participation in political process & 
leadership at local level 

 1 event  
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S.N. Activities 

Working Area Unit (HHs, Group, 
event etc) 

Partner NGOs 

8 Reproductive Rights  1 event  

9 Child marriage & Polygamy  1 event  

10 Uterine Cancer health checkup camp  1 event  

मलिला पुनस्थागपना केन्र, ओरेक बाट आ.ब.२०७५/०७६ मा संचाललत कृयाकलापिरु 

मवहला पनुस्थाधपना केन्र, ओरके खास गररे मवहला लैङ्वगक वहंसा,आवथधक सामावजक, सास्कृवतक अवभयान तथा 

सामावजक न्याय र शावन्तका लावग आफ्ना अवभयान र कायधक्रमहरु संचालन गदै आइरहेको छ । बेलका नगरपावलकाले 

ओरकेसाँगको समन्वय र सहकायधमा वववभन्न कायधक्रमहरु संचालन गदै आएको छ । आ.व. २०७६।०७७ मा ओरकेले 

बेलका नगरपावलकामा सम्प्पन्न गरकेा कृयाकलापहरुलाई तल प्रस्तुत गररएको छुः 

क्र.ि.ं कार्फक्रमको नाम िखं्र्ा रकम रु कैवफर्ि 

१ लैंङ्वगक नीवत वनमाधणका लावग प्रथम चरणको बैठक १ ५०००  

२ लैंङ्वगक नीवत वनमाधणका लावग दोश्रो चरणको बैठक १ १००००  

३ मनोरञ्जनात्मक शैवक्षक मेला १ ४००००  

४ लैङ्वगक ववभेदमा आिारीत वहसंा ववरुर्द्को अन्तवक्रध या कायधक्रम २ २००००  

५ अन्तरावरिय नारी वदवस ( ८ माचध) ३ २००००  

६ लैंङ्वगक नीवत वबषयमा जनप्रवतवनविहरु साँग २ वदने कायधशाला गोष्ठी १ ६००००  

७ नमनुा लैंङ्वगक नीवत  मावथ छलफल १ १५०००  

८ बाढी वपवडतहरुका लावग वडवग्नटी वकट वबतरणमा सहयोग १४८ थान १३००००  

९ मनोववमशध केन्र सञ्चालन २ मवहनाको लावग  वनरन्तर 

जसमा  ३०००००  

रालष्िय कृषक मिासघं ले आ.ब.२०७५/०७६ मा संचाललत कृयाकलापिरु 
रालरिया कृषक महासांघले  बेलका नगरपाललकाको कृलष लवकासको िेत्रमा महत्वपणूय भलुमका लनवायह गर्द ैआएको छ । 

रालरिय कृषक महासांघ ले बेलका नगरपाललकामा आ.व. २०७६।०७७ मा सम्पदन गरेका काययक्रमहरुको लववरण तल 

प्रस्ततु गररएको छिः  

क्र.ि. आर्ोजनाको काम 
िय्चालन 

स्थान 

िखं्र्ा लाभावन्िि िखं्र्ा  
कैवफर्ि 

मवहला पुरुष जसमा 

१ कृषक समहुको गठन र पररचालन बे.न.पा. भरी ७०     ७०  

२ वडास्तरीय कृषक महासघंको गठन तथा पररचालन ८ वटामा ८ ३५ ३८ ८१  

३ नगरस्तरीय कृषक महासंघको गठन तथा पररचालन नगरस्तरीय १ ४ ७ १२  

जसमा ७९ ३९ ४५ १६३  
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जनिरी देवख जुन िसमको लक्ष्र् िथा प्रगवि 

वि.न.ं वक्रर्ालाप लक्ष्र् प्रगवि वबवनर्ोवजि खचफ खचफ % 

१ कृषक समहुको बावषधक कायधयोजना वनमाधण ८० ९ ४००० ९०० २३ 

२ महासाँघको पदाविकारीहरुलाई वसकाई वशववर २ २ ३७००० ३८७८० १०५ 

३ कृषीमेला प्रदशधवन २०७५ १ १ ५००० ५००० १०० 

४ रावरिय िान वदवस २०७६ १ १ ५००० ५००० १०० 

५ सवालमा आिारीत वक्रयाकलाप १ १ ३४००० ८६९५ २६ 

६ वमवडया पाट्नवसधप कायधक्रम ३ ० ३००० ० ० 

७ मौसमको सचुना कृषक सम्प्म प-ुयाउने 

वबविको ववकास  १३ १३ ४८००० ६७१० १४ 

८ पोषण बगैचाको वनमाधण ४ ० १४०००० ० ० 

९ वकसान पररचय पत्र ववतरणका लावग अभ्यास ३ ० ५५०००० २९०००० ५३ 

जसमा १०८ २७ ८२६००० ३५५०८५ ४३ 

एकिार िकंट व्र्िस्थापन केन्र (OCMC), उदर्पुर ले आ.ब.२०७५/०७६ मा िचंावलि कृर्ाकलापहरु 

एकर्द्ार संकट व्यवस्थापन केन्र (OCMC), उदयपरु ले बेलका नगरपावलकामा आ.ब.२०७५/०७६ मा संचावलत 

कृयाकलापहरुको वववरण तल प्रस्ततु गररएको छुः 

क्र.ि.ं कार्फक्रमको नाम लाभावन्िि कैवफर्ि 

१ वहसंा वपवडत वा प्रभाववतको स्वास््य सम्प्बन्िी वववरण र परीक्षण अभीलेवखकरण     

२ Forensic Examination तथा  Medico-Legal परीक्षण भइरहेको     

३ कानवुन प्रमाणका लावग आवश्यक नमनुाको संकलन एवंम परीक्षण     

४ गभध पररक्षण तथा आकवस्मक गभध वनरोिक सेवा प्रबाह     

५ वहसंामा परकेा मावनसहरुलाई पाररवाररक पनुस्थाधपना गरकेो     

६ 
लैंवगक वहसंामा परेका प्रभाववतहरु २५ जना प्रहरीबाट  वसफाररस भई आएको र 

मनोसामावजक कायधकताधबाट ११५ जना रफेर भएको  
१३५ 

 

७  जनप्रवतवनवि तथा कमधचाररहरुलाई २ वदने तनाव व्यावस्थापन सम्प्बन्िी तावलम     

८ 
जनप्रवतवनवि तथा कमधचारीहरुलाई लैङ्वगक वहंसा र मानवसक रोवगहरुको 

अवस्थाको बारमेा अनगुमन  
  

 

९ 
 ०७५।०७६ मा १२८ जना लैंवगक वहसंाबाट प्रभाववत व्यवक्त हरुले मानवसक रोग 

वबशेषज्ञ मनोवबदहरुबाट आवश्यक सेवा पाएका छन 
१२८ 

 

१० शररररक पररक्षण ३१  जना ३१  

११  HIV Test जम्प्मा ४९ जना ४९  

१२ गभध पररक्षण ३१ जना ३१  
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क्र.ि.ं कार्फक्रमको नाम लाभावन्िि कैवफर्ि 

१३  पाररवाररक मनोवबमशध २६ जना  २६  

१४ 
 समदुायमा लैंवगक वहसंा समबवन्ि अवभमखुीकरण २१५ जसमा मवहला १७६ परुुष 

३९ जना 
२१५ 

 

१५ 
लैंवगक वहसंामा परेका ४ जना मवहलालाई Higher Centre मा उपचारको लावग 

रफेेर गरकेो 
४ 

 

१६ सरकारी ववकल कायाधलयबाट काननुी परामशध वलएको जम्प्मा संख्या १२  जना १२  

१७ वजल्ला प्रहरी कायाधलयमा जम्प्मा ३४ जना रफेर गरेको,   ३४  

जसमा ६६५  

आड्रा नेपाल (ADRA Nepal) ले आ.ि. २०७६।०७७ मा िचंालन गरकेा कृर्ाकलापहरु 

आड्रा नेपालले बेलका नगरपावलकामा युएनएफवपए पररवार वनयोजन कायधक्रम (UNFPP)  र वकशोरवकशोरीमैत्री यौन 

तथा प्रजनन स्वास््य कायधक्रम संचालन गरकेो वथयो । संयुक्त रारि जनसंख्या कोष (UNFPA/DFID बेलका 

नगरपावलकासाँग सहकायध  गरी संचालन गररएको यो कायधक्रमको लवक्षत समदुाय प्रजनन उमेरका मवहला तथा 

वकशोरीहरु रहेका वथए । पररवार वनयोजन सेवाको ववस्तारबाट मवहलाहरुको स्वास््य सिुार गनुध । पररवार वनयोजन 

सेवा सम्प्बन्िी सूचना वा जानकारी गराउन,ु लामो अवविको पररवार वनयोजन सेवाको उपलब्िता र स्वास््यकमीहरुको 

क्षमता ववकास गनुध र वकशोर वकशोरीहरुको प्रजनन स्वास््य सम्प्बन्िी सचेतना गराई सामावजक तथा स्वास््यमा सिुार 

गने उदे्दश्य रावख कायधक्रम संचालन गरकेो यस संस्थाको कुल बजेट १५०००००। अके्षरुपी रु पन्ध्र लाख रहेको वथयो 

भने यसमा खचध बजेट १२३५०००। अके्षरुपी रु बाह्र लाख पैतीस हजार रुपयााँ भएको वथयो ।  

क्र.ि.ं वक्रर्ाकलापको नाम स्थान खचफ रकम रु. 
लाभावन्िि जनिखं्र्ा 

जसमा कैवफर्ि 
मवहला पुरुष अन्र् 

१ 

वभजीवटंग सेवा प्रदायक 

VSP  कायधक्रम 

मैनामैनी, तपेस्वरी, 

रामपरु, कटुन्जे बबला 
७००००० १८५ ० ० १८५   

२ 

अमा समहु अवभमवुखकरण 

तथा पररचालन 

मैनामैनी, तपेस्वरी, 

रामपरु, कटुन्जे बबला 
१५०००० १५५ 

 
  १५५   

३ 

मवहला स्वास््य 

स्वयमसवेवको 

अवभमवुखकरण 

मैनामैनी, तपेस्वरी, 

रामपरु, कटुन्जे बबला 

३०००० ५ 
 

  ५   

४ 

पररवार वनयोजन सम्प्बन्िी 

स्वास््यकमीहरूको क्षमता 

अवभवधृ्दी  

मैनामैनी, तपेस्वरी, 

रामपरु, कटुन्जे बबला 

५०००० ३ २   ५   

५ 

पावलका स्तररय योजना 

एवम कायधक्रम सम्प्बन्िी 

अवभमवुखकरण 

मैनामैनी, तपेस्वरी, 

रामपरु, कटुन्जे बबला 

३०००० १० १०   २०   

६ संयूक्त अनगुमन 

मैनामैनी, तपेस्वरी, 

रामपरु, कटुन्जे बबला 
८०००० 

 
५   ५   
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क्र.ि.ं वक्रर्ाकलापको नाम स्थान खचफ रकम रु. 
लाभावन्िि जनिखं्र्ा 

जसमा कैवफर्ि 
मवहला पुरुष अन्र् 

७ 

वकशोरवकशोरीमैत्री 

स्वास््य संस्था 

सदुृढीकरण सहयोग 

मैनामैनी, तपेस्वरी, 

रामपरु,  

३०००० २५० १७५   ४२५   

८ 

पररवार वनयोजन सम्प्बन्िी 

सूक्ष्म योजना तजुधमा 

कायधक्रम 

मैनामैनी, तपेस्वरी, 

रामपरु, कटुन्जे बबला 

११५००० ५५ ४५   १००   

९ 

अइयवुसडी र इम्प्प्लान्ट 

सेट ववतरण 

मैनामैनी, तपेस्वरी, 

रामपरु, कटुन्जे बबला 
५०००० १८५ 

 
  १८५   

जसमा १,२३५,००० ८४८ २३७ ० १,०८५   

एम. एि. आई. (MSI Nepal) ले आ.ि. २०७६।०७७ मा िचंालन गरकेा कृर्ाकलापहरु 

एम. एस. आई. (MSI Nepal) ले बेलका नगरपावलकामा बहृत्तर यौवनक वशक्षा (Comprehensive Sexuality 

Education) कायधक्रम बेलका नगरापावलकामा संचालन गरकेो वथयो । संयुक्त रारि जनसंख्या कोष (UNFPA/DFID 

बेलका नगरपावलकासाँग सहकायध गरी संचालन गररएको यो कायधक्रमको लवक्षत समदुाय प्रजनन उमेरका मवहला, 

वकशोरवकशोरीहरु र वशक्षकहरु रहेका वथए । वहृत्तर यौवनकता वशक्षाको माध्यमबाट जीवनोपयोगी सीप ववकास गरी 

हानीकारक अभ्यास हुन नवदने, गणुस्तरीय वशक्षाका लावग वकशोरीहरुको ववद्यालय छाडने दर न्यूवनकरणमा योगदान 

गने र वकशोर वकशोरीहरुको आिारभतु प्रजनन स्वास््य सिुार गनध उख्येश्य वलएर कायधक्रम गरकेो वथयो । यो संस्थाले 

आ.व. २०७६।०७७ मा संचालन गरकेा कृयाकलापको वववरण तल प्रस्तुत गररएको छुः 

क्र.ि.ं वक्रर्ाकलापको नाम स्थान 
खचफ 

रकम 

लाभावन्िि जनिखं्र्ा 
जसमा कैवफर्ि 

मवहला पुरुष अन्र् 

१ साथी वशक्षक तावलम तपेस्वरी, रामपरु २०००० २ २ ० ४   

२ 

सरोकारवालाहरुको 

अवभमखुवकरण तपेस्वरी, रामपरु  
५०००० ४ ४ ० ८ 

  

जसमा ७०००० ६ ६ ० १२   
मावथ उलेलेवखत प्राप्त प्रवतवेदनबाहेक आस्था इवन्जवनयररङको सहयोगमा बेलका नगरपालका वडा नं ५ सपुाडेमा 

४७२५ वाटको सोलर प्यानलबाट पानी वनकाली खाने पानीको आपतुी तथा कररव १० वबघा जवमन वसंचाइ भएको छ 

भने यो आयोजनाबाट १०० घर लाभावन्वत भएका छन । यसरी हेदाध  नगरपावलकाको समग्र ववकासमा ववकास साझेदार 

संस्थाहरुकोले बेलका नगरपावलकाको ववकासमा महत्वपणुध योगदान पयुाधएको पाइन्छ ।   

६. संचार िेत्रमा रे्लका नगरपाललका 

आवथधक वषध २०७५/०७६ मा वेलका नगरपावलका संचार के्षत्रमा प्रसस्त छाएको छ । पे्रस संचार तथा मवल्टवमवडयामा 

उल्लेख्य रुपमा स्थान वनाएको यो नगरपावलकाको संचार कभरजेका वारमेा तल प्रस्ततु गररएकोछुः 
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६.१.  टेलललिजनमा बेलका नगरपाललका 

बेलका नगरपावलकामा भएका ववववि गवतववविहरु वववभन्न टेवलवभजनहरुबाट प्रसारण भएका छन । २०७४ असोज २ 

मकाल ु टेवलवभजनबाट नगरप्रमखुको अन्तरवाताध  प्रशारण भए साँगै  नेपाल टेवलवभजन, मेयर खबर, कृवष टेवलवभजन, 

न्यूज २४ बाट बालबावलकासाँग मेयर कायधक्रम प्रशारण भएका छन । कावन्तपरु टेवलवभजनबाट प्रसारण हुने िमकोण 

कायधक्रमका लावग April 26, 2019 मा यस नगरपावलकामा समावेशी ववकास कायधक्रम सफल भएको र सफल र 

वववावहत दम्प्पतीको बीचमा कुनै पवन पररिारको िफलिामा श्रीमान र श्रीमिीको िाथ  कस्तो हुनुपछध  ? भन्ने 

ववषयमा बेलका वडा नं. ३ मा  प्रदेश सरकारका कानुन तथा आन्तररक मावमल मन्त्री माननीय वहकमत काकीको 

उपवस्थवतमा सावधजावनक पदमा रहेका सफल व्यवक्तत्वहरुको समेत उपवस्थवतमा छायाङ्कन गररएको वथयो । त्यस्तै 

बेलका नगरपावलकाको कृवष,पयधटन तथा समग्र ववकासको नमूनामा आिाररत भई न्यजु २४, नेपाल टेवलवभजन 

लगायत वववभन्न रावरिय स्तरका टेवलवभजनहरुमा प्रशारण भएको वथयो ।  

६.२.  रेलियोमा बेलका नगरपाललका 

बेलका नगरपावलका रेवडयोको नजरमा पवन सशक्त रहेको देवखन्छ । बेलका नगरपावलकाले गरकेा वववभन्न कायधक्रमहरु 

नमूना योग्य रहेकोले वववभन्न स्थानीय तथा रावरिय स्तरका रवेडयोहरुबाट सकारात्मक समचारहरु तथा साप्तावहक कृवष 

कायधक्रम कृवष िेरोफेरो शप्तकोशी एफ एम र स्टार एफ एम बाट समेत संचालनमा आयो । बेलका नगरपावलकाको 

ववकासको मोडबाट प्रभाववत थुपै्र रवेडयोहरुबाट नगर प्रमखु, उपप्रमखु तथा ववषयगत शाखाका कमधचारीहरुको  

अन्तरवाताधहरु प्रशारण भएका वथए  ।  

६.३.  छापा लमलियामा बेलका नगरपाललका 

बेलका नगरपावलकाले गरेका गवतववविहरुलाई सम्प्पूणध नागररकहरुले जानकारी पाउने उदे्दश्यले वववभन्न स्थानीय, 

रावरिय तथा अन्तरावरिय पत्र पवत्रकाहरुले समचार, लेख, सूचना आवद प्रकाशन गदै आएको छ । स्थानीय स्तरबाट 

प्रकाशन हुने २ वटा पवत्रकाहरु समरृ्द् बेलका र बेलका खबर रहेका छन भने रावरिया स्तरका कावन्तपरु दैवनक, 

गोरखापत्र दैवनक, नागररक दैवनक, अन्नपणुध पोष्ट, वहमालय टाइम्प्स जस्ता पत्र पवत्रकाहरुले यहााँको समचारहरु प्रकाशन 

गदै आएका छन । त्यसैगरर अन्तरावरिय पवत्रका   जसले गदाध  नागररकहरुले यस नगरपावलकामा के कस्ता गवतववविहरु 

भइरहेका छन भन्ने कुराको जानकारी पाउनका लावग थप टेवा, परुाइरहेको छ । 
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६.४.  सामालजक संजालमा बेलका नगरपाललका 

अवहलेको यगु भनेको संचार जगतको यगु हो । बेलका नगरपावलका सामावजक संजालको के्षत्रमा अगाडी रहेको छ । 

यसमा नगरपावलकाको छुटै्ट वैव साइट, फेसबकु पेज, मोबाइल एप्स आवदबाट यहााँको गवतवविीहरु हेनध  सवकन्छ । बेलका 

नगरपावलकाको वेव साइड https:www.belakamun.gov.np तथा फेसबकु पेज facebook.com मा गएर 

belakanagarpalikaudayapur सचध गररे हेनध  सवकन्छ । त्यसैगरी यस नगरपावलकाले मोवाइल एवप्लकेसनको पवन 

प्रयोग गरररहेको छ । त्यसका लावग Android Mobile मा playstore मा गएर Mobile apps: Beleka Municipality 

डाउनलोड गररे हेनध  सवकन्छ । त्यसै गरर यस नगरपावलकालाई आवाश्यक सल्लाह सझुाव र महत्वपणुध कामहरु भएमा 

नगरपावलकाको इमेल ठेगानामा लेखेर पठाउन सक्नुहुने छ । यहााँको इमेल ठेगाना belakamun@gmail.com रहेको 

छ ।  

७.  बैठक तथा सिा संचालन  

 बेलका नगरपावलकामा वववभन्न ववषयमा महत्वपूणध वनणधयहरु गनधका लावग आ.व. २०७६।०७७ मा 

नगरकायधपावलकाको बैठक जम्प्मा १९ पटक बसेको छ भने बैठकमा नगर प्रमखु, उप प्रमखु, वडा अध्यक्षहरु, प्रमुख 

प्रशासकीय अविकृत तथा कायधपावलकाको सदस्यहरुको गवभधलो उपवस्थवत रहेको छ । १९ वट बैठकमा नगर प्रमुख 

१५, उप प्रमखु १७ वटा बैठकमा उपवस्थवत रहेको छ । यसै गरर सबै बैठकमा उपवस्थत हुने को संख्या ७ रहेको छ  भने 

सबै भन्दा कम उपवस्थवत वडा नं ७ का अध्यक्षको जम्प्मा १५ पटक मात्र रहेको छ यसै गरी ववषयगत शाखा र वववभन्न 

कायधका लावग गठन भएका सवमवतहरुको वैठक वनयवमत रुपमा बस्दै आएको छ ।  

८.  संपकग  समन्र्य र सम्र्न्ि लर्स्तार 

 बेलका नगरपावलका उदयपरु वजल्लाकै कान्छो नगरपावलका हो । कान्छो नगरपावलका भएता पवन यहााँको पवुाधिार 

ववकास र अन्य ववकास वनमाधण कायध भने वतब्र गवतमा भएको पाईन्छ । कुनै पवन स्थानीय तह संचालनका लावग कसैको 

एक्लो प्रयासले सम्प्भव हुदैन । त्यसैले यसमा सबै सरोकारवाला पक्षहरुको सहभागीता आवाश्यक हुन्छ । बेलका 

नगरपावलकाले राजनैवतक दल, नागररक समाज, स्थानीय संघ संस्था, अन्य स्थानीय तहहरु,  वजल्ला समन्वय 

सवमवत,   प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, स्थानीय , रावरिय तथा अन्तरावरिय  ववकास साझेदार संस्थाहरु, सुरक्षा 

वनकाय ,पे्रस जगत, रवेडयो तथा टेवलवभजन साथै सम्प्पणुध सरोकारवालाहरुसाँग सम्प्पकध  समन्वय गरर आफ्ना 

कायधहरुलाई अगाडी बढाएको वथयो   ।

९.  अनुगमन मुल्याङ्कन 

बेलकाका नगरपावलकाले गरेका कृयाकलापहरुको आन्तररक रुपमा अनगुमन गने गरर नगर उप प्रमखुको संयोजकत्वमा 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सवमवत गठन गरी उपयुक्त ढंगबाट पररचालन गररएको वथयो । वडा स्तर सम्प्म पवन अनगुमन 

उप सवमवतहरु वनमाधण गरर पारदशी ढंगबाट कायधक्रमहरुलाई वनवदधष्ट लक्ष्य हावसल गने तफध  उन्मूख गरेको वथयो । बाह्य 

के्षत्रबाट समेत बेलका नगरपावलकावभत्र भइरहेका गवतववविहरुको वनरन्तर भएको वथयो साथै अनगुमनका लावग 

mailto:belakamun@gmail.com
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अनगुमन नभइ अनगुमनमा देवखएका कवमकमजोरीहरुलाई केलाउदै उपयुक्त पषृ्ठपोषण सवहत सिुार गनधका पे्रररत गरकेो 

वथयो ।  

१०. कायगक्रम संचालन र्ाट प्राप्त िएका उपलव्िीिरु 

 बेलका नगरपावलकामा आ.व. २०७६।०७७ मा गररएका योजना तथा कायधक्रमहरुको समग्र उपलब्िीहरुलाई बुाँदागत 

रुपमा तल प्रस्तुत गररएको छुः 

 बेलका नगरपावलकाले समरृ्द् बेलका वनमाधणका लावग वववभन्न ऐन, वनदेवशका तथा कायधववविहरु वनमाधण गरी 

कायान्नवयन सूरु गरकेो  

 बेलका नगरपावलकाको पञ्च वषीय आवाविक योजना तयार भएको 

 बेलका नगरपावलकाको पाश्वावचत्र तयार भएको 

 उत्पादन आिार वषध सफल रहेको साथै आगामी वषधहरुमा उत्पादनका वनवम्प्त प्रसस्त आिारहरु तयार भइ 

चक्लाबन्िी खेती प्रणाली बहृत रुपले अगाडी बढेको 

 नगरपावलकामा संकलन भएको बेरोजगार व्यवक्तको संख्यालाई ध्यानमा राख्दै बेरोजगारहरुलाई न्युनतम रोजगार 

प्राप्त गराउनका लावग स्रोत साझेदारी गनध  बजेट छुट्याएको ।  

११. सृजनशीलताका उत्कृष्ट प्रयासिरु 

  यो आव मा बेलका नगरपावलकाले संचालन गरा राम्रा अभ्यासहरुलाई तल पउल्लेख गने । 

११.१. िोलुलन्टयरी गु्रप   

बेलका नगरपावलकामा स्वयम सेवा गने उदेश्य भएका व्यवक्तहरुको समहु वनमाधण गरर दैवव प्रकोप तथा ववपत्ती मा परेका 

हरुलाई सहयोग गदै आएको छ । ववपद ्कुनैपवन समयमा परनध सक्ने भएकोले ववपद ्मा परकेा मावनसहरुलाई उदार तथा 

राहात संकलन गरर ववतरण गने कायध  साथै घरबार वबवहनहरुका लावग घर वनमाधण गनध  सहयोग गने जस्ता कायधहरु गदै 

आएको साथै जनचेतनामूलक तथा सामावजक कायधहरुमा उत्साहजनक सहभागीता रहेको छ ।  

११.२.  सेफ िाउस 

सरुवक्षत आवास कायधक्रम माफध त वहंसामा परकेा मवहलाहरुलाई तत्काल गााँस, बास, कपासको सरुवक्षत व्यवस्था गरी 

काननुी रुपले सहायता गदै न्यायका लावग सम्प्बवन्ित पक्ष साँग समन्वय गने गराउने गरररहेको छ ।    

११.३.  जिााँ अिर त्यािााँ नगर (Support on the sport) 

नेपालको संवबिान २०७२ को भाग ३ को बदुा न. ३५ को उप दफा १ मा स्वास््य सम्प्बवन्ि हकमा कुनैपवन 

नागररकलाई आकवस्मक स्वास््य सेवाबाट बवन्चत गररने छैन भवन उल्लेख भए बमोवजम स्थावनय तहलाई प्रदान 

गररएको अविकारलाई सवुनवित र व्यववस्थत गरी जनसहभावगता र उतरदावयत्व वनवाधह गदै स्थानीय तहबाट गणुस्तररय 

सेवा प्रदान गनुध  स्थावनय सरकारको कतधव्य रहेको छ । आवदवावस जनजावत, दवलत, वपछडा तथा गररब वनमखुा 

लगायतका अवत ववपन्नहरुलाई जहााँ घट्ना घट्छ घट्ना स्थलमै वपवडतलाई घरघरमै वसंहदरबारको महससु गनध  

जनताहरुको आवश्यक्क्ता अविक्तम सम्प्बोिन गनध आवथधक तथा भौवतक सहयोग गने उर्द्शे्यले बेलका नगरपावलकाले 

जहााँ अभर त्यााँहा नगर कायधक्रम संचालन कायधवववि -२०७४ तयार गरर सहयोग  प्रदान गरकेो छ ।  आ.व.२०७५/०७६ 

मा यस कायधक्रममाफध त सेवा वलनेको वववरण र वजेट तल प्रस्ततु गररएको छुः 



वावषधक प्रगती प्रवतवेदन                                                                                                  आ.व. ०७५।०७६ 

3 

 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

क्र.ि.ं कार्फक्रमको नाम ििेा वलनकेो िखं्र्ा विवनर्ोवज 

रकम रु. 

खचफ रकम रु कैवफर्ि 

मवहला पुरुष जसमा 

१ ववशेष प्रकारको रोगहरु जस्तैुः क्यान्सर, 

मटुु रोग, मगृौला, अल्जाइमर, हेड 

ईन्जरुी, वसक्कल सेल एनेवमया, पावकध ङ 

सन रोग 

  

५६ २८०००० २८०००० 

 

२ दघुधटना:- रुखबाट लडेको, गावड 

दघुध ट्ना, वभरबाट लडेको आवद 

  
१६ ८०००० ८०००० 

 

३ ववपद:- वाढी वपवडत, आग्लावग  जंगवल 

जनावरवाट आक्रमण 

  
२७ १६०००० १६०००० 

 

४ डेवलभरी   २२ ११०००० ११००००  

५ अन्य    १४ ७०००० ७००००  

जसमा ७० ६५ १३५ ७००००० ७०००००  

बेलका नगरपावलकाले गरकेा उत्कृष्ट राम्रा प्रयासहरुमध्ये जनतासाग जनप्रवतवनवि कायधक्र, उपप्रमखु, वडा अध्यक्ष तथा 

अन्य जनप्रवतवनवि र जनताहरुको साम ु प्रत्यक्ष सहभागीतामा समग्र जनताका गनुासहरुको समिान तथा सझुाव 

संकलन जस्ता कायधक्रमहरु भएका वथए । त्यसै गरर ववपद ्मा पररे क्षवत भएको योजनाहरुको ममधतका लावग वनुःशलु्क 

पायप ववतरण, ह्यमु पायप ववतरण, तार जाली ववतरण गरर सहयोग गररएको वथयो । त्यसै गरी वसमान्तकृत तथा अवत 

ववपन्न (मसुाहार) समदुायका बच्चाहरुलाई डे्रस,ब्याग, वकतावहरु सवहत वनुःशलु्क वशक्षा प्रदान कायधक्रम, अवत ववपन्न 

मवहला तथा वसमान्तकृत वगधका ववद्याथीहरुलाई प्राववविक वशक्षा वलनका लावग आवथधक सहयोग कायधक्रम तथा 

वसमान्तकृत र अवत ववपन्न पररवारका वदघध रोगीहरुलाई वनुःशलु्क घरमै लगेर औषवि ववतरण कायधक्रमहरु भएका छन ।  

१२.  आयोजना तथा कायगक्रम संचालनबाट प्राप्त िएका मुख्य लसकाईिरु 

बेलका नगरपावलकाको आ.व.०७५/०७६ मा सम्प्पन्न गररएका योजना तथा कायधक्रमको कायाधन्वयनका सन्दभधमा  

भएका महत्वपणुध वसकाइहरुलाई तल प्रस्ततु गररएको छुः 

१. योजना वनमाधणमा भएको गहन छलफल तथा वबज्ञसंगको परामशधबाट कायधक्रम सञ्चालन तथा कायाधन्वयनमा सहजता 

भएको  

२. योजना कायाधन्वयनमा उपभोक्ता सवमवतको गठन र वतवनहरुको भवुमकाको बारमेा जवाफदेवह बनाउन सवकएमा 

कायाधन्वयनमा पारदवशधता, कामको गूणस्तररयतामा जोड वदन सवकने  

३. योजना तथा कायधक्रमको कायाधन्वयनमा उपभोक्ताहरुलाई अपनत्वको भावाना जागतृ गनध सक्न ुपने  

४. अनगुमन प्रकृयालाई चसु्त दरुुस्त र वनयवमत बनाउन सवकएमा योजनाको वदघधकावलन ववकासको प्रारुप तयार गनध  

सवकने 

५. ६०/४० को आयोजनाहरुलाई वनरन्तरता गररएमा योजनाको पारदवशधता कायम गनध  साथै आयोजनाको संरक्षण, 

सम्प्वर्द्धन गनध सवकने 
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६. लवक्षत वगधको वबकासमा उवनहरुको भावाना अनरुुप काम गनध सवकएमा रतु नवतजा प्राप्त गनध सवकने  

७. योजना वनमाधण गदाध  योजना वनमाधणका चरण पणुध पालना गररएकोले योजनाको वजम्प्मेवारी र कायाधन्वयनमा सहजता 

भएको  

८. वनयवमत सवमक्षा तथा समयसमयमा भएका सावधजवनक सनुवाईले सशुासन तथा कायध प्रभावकाररतामा उल्लेख्य 

सहयोग पगेुको । 

१३. कायगक्रमिरु संचालनमा आई परेका समस्या र समािानका प्रयासिरु 

बेलका नगरपावलकाको आ.व.०७५/०७६ मा सम्प्पन्न गररएका योजना तथा कायधक्रमको कायाधन्वयनका सन्दभधमा आई 

परकेा समस्या र समािानका प्रयासहरुलाई तल बुाँदागत रुपमा प्रस्ततु गररएको छुः 

िमस्र्ाहरु 

 दक्ष जनशवक्तको अपयाधप्तता 

 प्राकृवतक वबषमता तथा वबपद् 

 प्रदेश तथा संवघय सरकारबाट प्राप्तहुने केवह बजेटहरु उपयुक्त समयमा आई नपगेुको । 

  बजेटको अपयाधप्तता 

 उपभोक्ताहरु सवमवतका सम्प्पणुध सदस्यहरु योजना प्रवत जानकार र वजम्प्मेवार नहुनु । 

 आवथधक बषधको अन्त्यमा योजनाको समापन र वबल भपाधई पेश हुने गरकेो । 

 वबबाद उत्पन्न हुने गरेको । 

िमािानका प्रर्ािहरु 

सम्प्पणुध कमधचारी तथा जनप्रवतवनविहरुले थप समय जुटाई प्राकृवतक वबषमताबाट उत्पन्न समस्यालाई समािान 

गररएको साथै ववपद तथा जोवखम न्यवुनकरणका वनवम्प्त भएका पवुध  तयारी तथा तत्काल भएका प्रयासले कायधक्रम 

सञ्चालनमा केवह सहजता भएको छ । आ.व. २०७६।०७७ मा योजना तथा कायधक्रम संचालनका क्रममा आएका 

समस्याहरुको समािानका प्रयासहरुलाई बुाँदागत रुपमा तल प्रस्ततु गररएको छुः 

 संघ तथा प्रदेशसाँग बजेट समयमा वनकासाका लावग वनरन्तर परामशध गररएको  

 नगरपावलकाले अवतआवश्यक दक्ष जनशवक्त पवहचान गरर पररचालन गररएको । 

 प्राप्त बजेटलाइ पररचालन गरर वनरन्तरता वदईएको  

 सामावजक पररचालनको अविारणा वबकास गरकेो  

 समस्या भएको स्थानमा समािान सहयोग सवमवत गठन गरर समस्या समािान गरकेो  

 भवुम व्यवस्थआपनका लावग भवुमको त्याङ्क संकलन गदाध  वबबाद भएकोमा उक्त समस्या समािानका लावग 

वववाद समािान सहयोग सवमवत गठन गरर पररचालन गररएको । 

१४. आगामी आ.व. ०७६/०७७ को लावग वसफाररसहरु 

 योजना कायाधन्वयनका लावग समयमा उपभोक्ता सवमवतको गठन तथा समयमा काम सक्नका लावग उवचत 

वनदेशन तथा सहवजकरण समयमा नै गररन ुपने  

 नगरको पााँच बवषधय आवविक योजना तयार भई लाग ुभएकोले याजनाको वनमाधण तथा कायाधन्वयन समेत सोवह 

अनरुुप गनुध  पने । 
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१५. आलथगक प्रगती लर्र्रण 

आ.ि. २०७६।०७७ के बेलका नगरपावलकाको वित्तीर् प्रगवि वििरण िल प्रस्िुि गररएको छः 

वििरण र्थाथफ आसदावन र्थाथफ खचफ खचफ प्रविशि 

आन्तररक श्रोत २०६०५५८२   

गत आवथधक वषधको वैंक मौज्दात १०६०३६०६   

संघीय सरकारबाट प्राप्त राजश्व बााँडफााँड  १०१९७६०००   
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बेलका नगरपावलकामा आव ०७५/०७६ मा पुाँजीगत आम्प्दानी तफध  कुल ५२ करोड २४ लाख ९४ हजार ५२१ रुपैया 

प्राप्त भएको छ भने यो प्रवतवेदमा समेवटएका योजना तथा कायधक्रम र केही समेट्न नसवकएका योजना तथा 

कायधक्रमहरुमा गरर कररव ९२% अथाधत कुल ४७ करोड ९८ लाख १२ हजार ७३८ खचध भएको छ । उल्लेवखत 

आम्प्दानी तथा खचध ले नगरपावलकाको तत्कावलन र दीघधकालीन ववकासमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा फाइदा पगु्ने गरर 

भौवतक पवुधिार ववकास¸सामावजक ववकास¸मानवीय ववकास र आवथधक ववकासका वववभन्न के्षत्रमा गवतववविहरु संचालन 

भएकाछन ।  

१६. लनष्कषग 

 बेलका नगरपावलका उदयपरु वजल्लाकै कान्छो नगरपावलका हो । कान्छो नगरपावलका भए पवन ववकासको वहसाबले 

हेने हो भने यसले रतु गवत वलएको पाइन्छ । कृवष के्षत्र यस ठाउाँको ववकासको अवत उत्तम के्षत्र रहेकोले यसै माफध त 

बेलका नगरपावलकाको ववकास गने मखु्य ध्येय वलइ उत्पादनको आिार वषध २०७६।०७७ मानेर  उत्पादनमा हाम्रो 

साथ, बवस्दन म खाली हात ! भन्ने मूल नाराका साथ अगाडी बढेको यो नगरपावलकाले ववकासको पवहलो आिार नै 

कृवष के्षत्रलाई बनाएको छ । कृवष र उद्योगको अविक सम्प्भावाना बोकेको यो नगरपावलकाको कोशी नवद उकास जवमन 

पवहचान गरर  त्यसलाई सवह सदपुयोग गनध कृवष पूवाधिार तथा कृवष यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्र माफध त कृवष मन्त्रालयसाँग 

समन्वय भइ २ करोड बराबरको सहयोग प्राप्त भई कररव ६ हजार ववघामा वबस्तार गने गरर १०० हेक्टरमा 

चाक्लाबन्दीमा आिाररत नमुना खेतीको सरुुवात भएको छ ।कृषकहरुले पशु पकं्षी ववकास माफध त वववभन्न जातका 

पशहुरुको फामधहरु खोली पशुपालन व्यावसाय गरररहेका छन । व्यापाररक वहसावले यहााँ उत्पादन भएका तरकारी तथा 

फलफुलका लावग वचस्यान केन्रहरु स्थापना सुरु गरकेो छ भने पश ुपकं्षीहरुको लावग खसी बोका संकलन केन्र समेत 

स्थापना भइरहेको छ । उद्योगहरु संचालन गरर आत्मावनभधर हुनका लावग वववभन्न साना उद्योग हरु स्थापना गरर 

वववभन्न वकवसमका तावलमहरु प्रदान गदै आएको छ । यहााँका बेरोजगार व्यवक्तहरुले रोजगारको अवसर प्राप्त गने 

उदे्दश्यले प्रिान्मन्त्री रोजगार कायधक्रम माफध त कायधक्रम तथा योजनाहरु संचालन भइरहे पवन यस नगरपावलकाबाट 

भइरहेका हरके के्षत्र कृवष, पश,ु उद्योग, भौवतक पवुाधिार ववकाका आयोजना आवदमा यवहका बेरोजगारलाई स्थान वदन 

सवकयो भने बेरोजगारीको संख्या घटाउन सवकने देवखन्छ । त्यसैगरी भौवतक पूवाधिार ववकासको के्षत्रमा पवन सबै वडा 

जोड्ने शाखा सडकको ि्याक खोवलसवकएको छ भने नगरपावलकाको वडा नं. ६, ७, ८,५ का िेर ैठाउाँ र अन्य वडाका 

केही  ठाउाँमा बाहेक ववद्युत ववस्तारको काम पवन भएको  छ । पयधटनको पवन उत्तीकै सम्प्भावाना रहेको यो 

नगरपावलकामा ३० वटा भन्दा बढी िावमधक, सास्कृवतक, ऐवतहावसक, परुातावत्वक तथा मनोरञ्जनात्मक ठाउाँहरु रहेका 

छन । सडक सञ्जालको राम्रो पहुाँज भएको यो नगरपावलकामा कोशी टप्प ुवन्यजन्त ुआरक्षण जुन ठाउाँ दलुधव बन्यजन्तु 

तथा चराचरुुङ्गी अवलोकन, भवुतया दह जलकृडाको लावग, परुातावत्वक महत्व रहेको सूनखानी बेलका राजा रानी, 

मैनाराजा मैनारानी मवन्दर, बोक्ताङ प्याराग्लाइडीङका लावग, शप्तकोशी नदी वकनार जेडबोड, रावफ्टङ्ग, बनभोज 

स्थल, प्याराग्लाईवडङ अवतरण स्थलका लावग, सगुांचरी आहाले भीर वगर्द् संरक्षण के्षत्र, कोठु पलु दृरयाबलोकनका 

लावग आवद पयधटकीय के्षत्रहरुलाई अझ व्यववस्थत बनाई यसको प्रचार प्रसारलाई व्यापकता वदन सवकयो भने पयधटनको 

माध्यमबाट पवन यहााँको आयस्रोतमा ववृर्द् गनध सवकने देवखन्छ । 

बेलका नगरपावलकाको समग्र ववकासका लावग यस नगरपावलकाले वववभन्न ऐन, वनयम, वनदेवशका तथा 

कायधववविहरु समेत जारी गरी कायाधन्वयन गदै आइरहेको छ । बेलका नगरपावलकामा अनौपचाररक (ऐलेनी) जग्गा िेर ै

रहेको छ । जो यहााँका नागररकहरुले भोगचलन गरररहेका छन तर उनीहरुको उक्त जवमनमा भू स्वावमत्वको 

आविकाररक हक छैन त्यस्तो जवमनलाई ब्यववस्थत गनध साथै ऐन र वनयमावली अनसुार प्रमाण पजुी वदलाउनका लावग 
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पररवेश अध्ययनको कायध  सुरु भएको छ । नगरपावलकाको ववकासको गवतलाई वतब्र गवत वदन र वदगो बानाउनका लावग 

नगरपावलकाको पाश्ववचत्र तयारी, पञ्चवषीय आवाविक योजना तयारी तथा उद्यम ववकासको रणनीवतक योजना तयारी 

गररसक्नु यो नगरपावलकाको महत्वपूणध उपलब्िीको रुपमा वलन सवकन्छ ।नगरपावलकाले आफ्नै लगानीमा बेलका 

नगरपावलकाको शहरी वबकास योजना को गरुुयोजना वनमाधण गरकेो छ साथै यातायात वबकास गरुुयोजना वनमाधण गरर 

सकेको छ l शैवक्षक के्षत्रलाई गणुस्तरीय बनाउनका लावग स्माटध  कक्षा संचालन, शैवक्षक सामाग्री सवहत ववद्यालय भनाध 

कायधक्रम साथै प्राववविक सीपयकु्त वशक्षामा जोड वदई अगाडी बढीरहेको छ ।  भौवतक पूवाधिार  ववकासले मातै्र समग्र 

नगरपावलकाको ववकास भएको मान्न सवकदैन । त्यसो भएको हुाँदा सामावजक पररचालनकव माध्यमबाट वववभन्न 

ववषयमा अवभमखुीकरण, कायधशाला गोष्ठीहरुको गरी जनचेतना प्रवाह गने कायधहरु वनरन्तर भइरहेका छन । ववपदमा 

परकेा नागररकलाई उर्द्ार तथा राहतमा तत्काल सहयोग पगुोस भनेर कल्याणकारी समूह गठन गरर काम गरररहेका छन 

। वहंसा तथा कुनैपवन कारणले घर छाडेर वहडेका नागररकको तत्काल सरुक्षाको लावग सरुवक्षत आवास वनमाधण गरर 

संचालनमा आएको छ । कुनै पवन घटनाहरु घट्नसाथ सम्प्बवन्ित ठाउाँमै सहयोग गनधका लावग जहााँ अभर त्याहााँ नगर 

कायधक्रम लागु गरर सेवा प्रवाह गरररहेको छ । नगरपवलकाको शसुासनको पाटोलालाई दररलो बनाउन र नागररकहरुलाई 

नगरपावलकाले गरररहेका गवतववविहरुको बारमेा जानकारी वदने उदे्दश्यले वववभन्न सशुासनका गवतववविहरु गदै आएको 

छ । ववकास साझेदारहरुको पवन यो नगरपावलकालाई अगाडी बढाउन उत्तीकै सवक्रयता रहेको पाईन्छ । 

अतुःबेलका नगरपावलकाको समग्र ववकासमा स्थानीय तहको वनवाधचन सम्प्पन्न भए पस्चात वनवाध वचत 

जनप्रवतवनहरुमा ववकासका लावग देवखएको ऐक्यवर्द्ता, समग्र कमधचारीमा देवखएको लगनवशलता र काम गने 

उत्साहलाई अझै वनरन्तरता वददै सबै सरोकारवालाहरुको उवत्तकै समन्वय, सहकायध र सहयोगका साथ अगाडी बड्न 

सवकएको खण्डमा बेलका नगरपावलकालाई देशकै संघीयता कायाधन्वयन भए पस्चातको नमूना नगरपावलका बनाउन 

सवकने कुरामा दइु मत छैन l 
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१४. वशक्षा ऐन – २०७५ 

१५. स्वास््य कायधक्रम संचालन वनदेवशका – २०७६ 

१६. सरसफाई कायधक्रम संचालन वनदेवशका -२०७६ 

१७. सामावेशी नीवत – २०७४ 

१८. मवहला नीवत- २०७५ 

१९. एम.वट.एम.वप. – २०७५ 

२०. एवककृत ववकास योजना – २०७५ 

२१. ववपद ्व्यवस्थापन तथा जनवाय ुउत्थाशील योजना- २०७४ 

२२. उद्यम ववकास रणनीवत- २०७५ 

२३. अपाङ्गता ववकास……. 

२४. टोल ववकास संस्था संचालन कायधवववि- २०७५ 

२५. उपभोक्ता सवमवत संचालन कायधवववि- २०७५ 

२६. यवुा तथा खेलकुद ववकास सवमवत संचालन कायधवववि- २०७५ 

२७. भजेुल,थामी,थारु, माझी, दवलत/मजदरु उत्थान तथा ववकास सवमवत संचालन कायधवववि- २०७५ 

२८. न्यावयक सवमवत संचालन कायधवववि- २०७४ 
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२९. सरुक्षा बास संचलान कायधवववि- २०७५ 

३०. सहकारी ऐन -२०७४ 

३१. नगरपावलकाको कायधपावलका बैठक संचालन कायधवववि- २०७४ 

३२. जन प्रवतवनिी हरुको आचारसंवहता-२०७४ 

३३. बजार अनगुमन वनदेवशका- २०७५ 

३४. वसकाइ केन्र संचालन वनदेवशका – २०७५ 

३५. जहााँ अभर त्यहााँ नगर (support on the sport) कायधक्रम वनदेवशका – २०७५ 

३६. अवत ववपन्न आश्रय वववहनहरुलाई खाद्यन्न ववतरण कायधक्रम संचालन वनदेवशका- २०७५ 

३७. वकसान पररचय पत्र ववतरण मापदण्ड- २०७५ 

३८. अवत ववपन्न ववद्याथीहरुलाई प्राववविक वशक्षा कायधक्रम संचालन वनदेवशका- २०७५ 

३९. आवथधक ऐन- २०७६ 

४०. वववनयोजना ऐन – २०७६ 

४१. भारी उपकरण पररचालन कायधवववि- २०७५ 
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अनुसूची-२: सफलताका कथािरु 

चक्लाबन्दी खेविमा रमाउदै शावन्ि कृषक िमहू 

वव.सं. २०७३ सालमा वजल्ला कृवष ववकास कायाधलयमा दताध  भएको शावन्त कृषक समूह िौरीमा जम्प्मा १५ जना 

सदस्यहरु वमलेर सामान्य रुपले कृवष पेशाबाट केही आम्प्दानी वलने उदे्दश्यले परमपरागत तररकाले खेती गदै आएका 

वथए । परुुष १२ जना, मवहला ३ जना जसमध्ये ३ जनै मवहला जनजाती रहेका र दवलत ४ जना वमलेर बनेको समूहमा 

बेलका नगरपावलकाको 

कृवष ववकास शाखाले 

गरकेो अवभमूखीकरण 

कायधक्रम उनीहरुको लावग 

अत्यन्तै लाभदायक बन्न 

पगेुको छ । समूहका 

सदस्यहरुले उपयोग 

गरकेो जवमन समथल के्षत्र, 

उवधर भूवम, सतवह वसंचाइ 

सवजलै उपलब्ि हुने 

भएको भएता पवन 

आिवुनक प्रवववि तथा 

चक्लाबन्िी खेती 

प्रणालीको ववषयमा ज्ञानको कमी भएकाले आ-आफ्नो तबरले वनवाधहमखुी खेवत गरररहेका वकसानहरु जस मध्ये कोवह 

बैदेवशक रोजगारीबाट फकेका तथा कोवह खेत बाझै छोडेर रुनै काममा लावगरहेका तर बेलका नगरपावलकाले उत्पादन 

आिार बषधको अवसरमा चलाएको अवभमखुीकरणबाट पे्रररत भै सामवुहक चक्लाबन्दी खेवततफध  ध्यान बढाउदै 

नगरपावलकाले वनकालेको अनदुान सम्प्बवन्ि सचुनाको आिारमा प्रस्तावना पेश गरर छनौट भै नगरपावलकाले खररद 

गरकेो आलु रोप्ने मेवशन बाट ५ वबगाहा खण्डीकृत जवमनलाइ एकीकृत गदै आल ुरोपेर सुरु गरकेो तथा वसंचाई, उन्नत 

वबउ र पावर वटलरमा समेत एकमसु्ट अनदुान पाएपछी उत्सावहत वकसानहरु अत्यन्तै खवुस भएका तथा चक्लाबन्दी 

खेवत प्रवत छेउ छाउका अन्य वकसान समेत आकवषधत भएका छन् l वबदेशमा जस्तै नेपालमा पवन यावन्त्रकरण माफध त 

चक्लाबन्दी खेवत गरमेा उत्पादन लागत घटाउन सवकने तथा सही समयमा बजारीकरण समेत गनध सवकने कुरामा यस 

समहुका वकसानहरु ढुक्क  छन्  । उनीहरुले बेलका नगरपावलकाबाट ४ वटा वडजेल इवन्जन पम्प्पसेट (६०%) , २ वटा 

पावर वटलर (५०%) आल ु रोप्ने मेवसनबाट रोपाइ (१००%) अनदुान पाएर सामवुहक आल ु खेती माफध त बेलका 

नगरपावलकालाई रावरिय स्तरमा वचनाउन सफल  भएकोले यसको अवलोकन भ्रमणको लावग संघीय सरकारका कृवष 

तथा पशु पंक्षी ववकास मन्त्री माननीय चक्रपाणी खनाल लगायत वववशष्ट व्यवक्तहरुको टोलीको आगमन भएको वथयो । 

प्रत्यक्ष रोजगारी ३ जना र अप्रत्यक्ष रोजगारी १० जनालाई प्रदान गनध सफल यस समूहलाई आलु खेतीको लावग 

मेवसनको प्रयोग गरर आिवुनक प्रववविबाट शावन्त कृषक समूहले गरकेो सामवुहक आलु खेती 
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बवुर्द्नाथ वतवम्प्सना 

कृवष इवन्जवनयर 

बेलका नगरपावलका-उदयपरु 

 

मोहनप्रसाद वघवमरे 

वडाध्यक्ष 

बेलका नगरपावलका-९ उदयपरु 

 

नगरपावलकाद्वारा कृवष चक्लाबन्दी खेवतको लागी आिार तयार पानध सहयोग उपलव्ि गराएको वथयो तर पवछल्लो बावल 

मकैका लावग वकसानहरु आफै जागरुक भई चक्लाबन्दीमा नै खेवत गरर आम्प्दावन बढाएका छन् l बेलका नगरपावलका 

वडा नं-३ िौरीमा शावन्त कृषक समूह र बेलका नगरपावलकाको संयुक्त लागत साझेदारीमा संचालनमा आएको आल ु

खेवत सरुु गदाध  वछमेकी जग्गािनीहरु त्यसमा सामेल हुन नमानेर अवबश्वास जनाएका वथए तर उत्पादन भई भण्डारण 

हुदा आखा अगाडीनै भएको उत्पादन ववृर्द् तथा समय बचतको महत्व थाहा पाएपवछ वत नै वकसान हरु सामेल हुन 

इच्छा ब्यक्त गरररहेका छन् l तसथध यन्त्रीकरणलाइ पवहलो चोटी अवलम्प्बन गनध  सोझै नमान्ने अवस्था र परम्प्परागत 

खेवत प्रणालीको गवहरो छाप हटाउन  नमनुा प्रदशंन  लाई प्राथवमकतामा राखी वकसान हरुलाई आकवषधत पानध जरुरर 

देवखन्छ l 

 

 

 

िडक 

आज भन्दा वठक आठ बषध अगाडी साववक रामपरु ठोवक्सला वडा नं. २ हाल बेलका नगरपावलका वडा नं. ९ का दगुाध  

प्रसाद आचायध ववरामी हुन ुभएको वथयो । उहााँको उपचारको लावग रामपरु स्वास््य चौकीबाट एम्प्बलेुन्स बोलाइयो। जनु 

स्थान रामपरु बजारबाट १५ वमनेट उत्तर तफध  पदधछ । उक्त स्थानमा एम्प्बलेुन्स वलएर जाने क्रममा वषाधको समयको 

कारण सडक वहलो भएकाले घरबाट ववरामी झोलङ्ुगोमा बोकेर ल्याउने तथा एम्प्बलेुन्स ववरामी भएवतर जादै वथयो वबच 

बाटोमा ववरामी भेवटयो। ववरामीलाई एम्प्बलेुन्समा राखेर फकाधउने क्रममा एम्प्बलेुन्स वहलो सडकमा फस्यो।उक्त एम्प्बलेुन्स 

वनकाल्न हामीलाई कररब आिा घण्टा लाग्यो । त्यही वबचमा दगुाधले अबका वदनमा यहाका सम्प्पणुध सडक सिैका लागी 

त्यागे। जनु वपडाले मलाई पोवल रहेको वथयो समय वबत्ने क्रममा स्थावनय तहको वनवाधचन भए पस्चात मैले यस वडाको 

वजम्प्मेबारी बहन गने अवसर प्राप्त गर।ेजनु वपडाले भोवलका वदनमा यस वडामा रहेका वडा वासीले यो समस्या भोग्न 

नपरोस भन्ने ध्येयका साथ यस वडामा सडक वबस्तार र स्तर उन्नती गने योजना अगाडी बडाईयो जस अन्तरगत 

आ.व. २०७४।०७५ मा १४ वटा सडक र आ.व. २०७६।०७७ मा ९ वटा गरी जम्प्मा २३ वटा सडक ग्राभेल गररयो । 

जसलाई वदगो पन ल्याउनको लागी आ.व. २०७४।०७५ मा ११७ थान ह्यमु पाईप र आ.व. २०७६।०७७ मा ५८ 

थान ह्यमु पाईप गरर जम्प्मा १७५ थान ह्यमु पाईप यस वडामा लगाईएको छ। फल स्वरुप यस वडामा रहेका साघुरा 

गल्लीहरुलाई नगरको मापदण्ड अनसुार काम गररएको छ । जसले गदाध  यस वडामा रहेको २० वटा टोल ववकास सडक 

संजाल साँग जोवडएको छ । यातायातको पहुच ववृर्द् भएको छ । सबै बस्ती र स्थानमा सहज तररकाले सवुविा यकु्त 

तबरले आवत जावत गनधको लागी सहज बनेको छ । अब यस वडा बासीहरुले दगुाधको जस्तो वनयती भोग्ने छैनन् भन्ने 

कुरामा सदैब सचेत छु । 
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"एवककृि घुसिी विविरले वदएको उपहार" 

बेलका नगरपावलका वडा नं. ५ अन्तगधतका वववभन्न समदुाय ववशेष गररे साववकको कटुन्जे ववला वडा नं. १ र २ का 

नागररकहरुको अबस्था यस वडाका अन्य के्षत्रको तलुनामा भौगोवलक ववकटता, सडक, ववद्युत,  सञ्चार तथा अन्य 

ववकासका पवुाधिारहरुको अभावका कारण जनजीवन कष्टकर रुपमा ब्यवतत भइरहेको अवस्था  छ । जनचेतनाको 

अभाव, आवथधक रुपमा ववपन्न, तथा सम्प्बवन्ित वनकाय सम्प्म पगु्न सक्ने पहुाँच नभएको हुाँदा यस के्षत्रका कयौं नेपाली 

नागररकता बनाउने उमेर पगेुका ब्यक्तीहरुले नागररकता नबनाएर तथा सहज रुपमा बनाउन नसकेका कारण नागररकता 

नभएकै कारणले राज्यबाट पाउने वववभन्न सेवा सवुविाहरुबाट बवञ्चत भएर बस्नुपरकेो अबस्था वथयो । यस 

नगरपावलका वडा नं. ५ अन्तरगतका वडा जन प्रवतवनविहरु मध्ये वडा अध्यक्ष श्री गोववन्दकुमार खड्का, बेलका न.पा 

का मेयर श्री दगुाध कुमार थापा, उप मेयर श्री राजकुमारी चौिरी र वडा सदस्य श्री वीर बहादरु मगर पहलमा बेलका न.पा 

जनजागतृी आिारभुत ववद्यालय झोरापाटामा २०७६ साल बैशाख १८ र १९ गते एवककृत घमु्प्ती वसववर संचालन 

गररयो । उक्त कायधक्रममा यस वडाका कररव ५०० जना सेवा ग्राहीहरु लाभावन्वत भएका वथए  । जनचेतनाको अभावका 

आवथधक रुपमा ववपन्न, तथा सम्प्बवन्ित वनकाय सम्प्म पगु्न सक्ने पहुाँच नभएको हुाँदा यस के्षत्रका कयौं संख्यामा नेपाली 

नागररकता बनाउने उमेर पगेुका ब्यक्तीहरुले नागररकता नबनाएको तथा सहज रुपमा बनाउन नसकेका व्ब्यवक्तहरु मध्ये 

वजल्ला प्रशासन कायधलयका सहायक वसवडयो श्री कुमार खड्काको नेततृ्वमा ३७३ जना लाई सहज रुपमा नागररकता 

ववतरण गररयो । साथै बेलका न.पा.का प्रशासवकय अविकृत श्री रवजया चौिरीको नेततृ्वमा २० जना लाई अपाङ्गता 

परवचय पत्र ववतरण गररएको वथयो । २०७६ साल बैशाख मवहनाको१८ र १९ गतेको वसववरबाट ३७३ जना 

ब्यवक्तहरुको महुारमा वनकै खशुीयाली छाएको छ । ३७३ जना मध्ये अविकांश मावनसहरुले त आफ्नो वजवनको 

मरणान्त अबस्था सम्प्म पवन नागररकता वलनका लागी पहुाँच पगु्ने कुनै आिारहरु नै वथएन । जसमा उदाहरण वदन 

सवकन्छ बेलका न.पा. वडा नं. ५ वस्थत कवन्चरा समदुायका ७६ बवषयध  दलबहादरु  पवुाधछाने मगर र ७३ बवषयध 

शकुमाया पवुधछाने मगर । उक्त वसववरमा नागररकता प्राप्त गने मध्ये कररव ३० जना मावनसहरु राज्यले वदएको सवुविा 

मध्ये ०७६।०७७ को सामावजक सरुक्षा भत्तामा सहभागी हुन पाएको अबस्था वथयो । जनु भत्ता बाट ती व्यवक्तहरुको 

दैवनक वजववकोपाजधनमा केही टेवा पगु्ने साथै पाररवाररक वातावरणमा पवन पररवतधन आउने देवखन्छ । साथै उक्त 

कायधक्रमबाट अपाङ्गता पररचय पत्र पाएकाहरुले पवन राज्यले वदएको सवुविा उपभोग गने अवसर पाएका छन ।   

चन्रपुर कृषक िमहू बेलका नगरपावलका िडा नसिर २ 

वववभन्न वजल्लावाट वसाई सराई गरी हालको तपेस्वरी २ चन्रपरु गाउमा परम्प्परागत कृवष व्यवसाय सञ्चालन गदै 

आएका २० कृषक पररवारहरु बसेवास गदै आएका वथए । उवनहरुका पश ुस्थानीय भै खलु्ला चररचरनमा पालन पोषण 

हुदै आएका वथए । सङ्ख्याको वहसावले प्रवत पररवार १० गाई पालन पोषण हुने गरकेो वथयो । उक्त गाईहरुवाट 

उत्पावदत दिु घरयासी प्रयोजनको लावगमात्र खपत हुन््यो । यो अवस्थालाई मध्यनजर गरी बेलका नगर कायधपावलका 

सदस्य तथा आवथधक सवमवतका अध्यक्ष ववचारी साकीले उक्त २० पररवारलाई समेटी वमवत २०७५ साल आवश्वन १६ 

गते वेलका नगरपावलकामा चन्रपरु पशपुालन कृषक समूहको नाममा समूह दताध  गराई उन्नत गाईपालनको लावग 

समूहलाई पररचालन गनुध  भएको वथयो ।  
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परुप बढुाथोकी 

पश ुवचवकत्सक 

बेलका नगरपावलका उदयपरु 

 

पुष्प बुढाथोकी 

पशु वचवकत्िक 

बेलका नगरपावलका उदयपुर 

 

उक्त समूहमा नेलका नगर पावलकाले स्कूल पाठशाला सञ्चालन गरी गोठ सिुारको लावग समूहमा रु २ लाख रुपया 

अनदुान वदएकोमा कायधक्रमवाट प्रभाववत भै उक्त समूहले प्रवत पररवार ५ माउ उन्नत जसीगाई झापा वजल्लाका वववभन्न 

स्थानहरुवाट खररद गरर ल्याएका छन् । ८ पररवारले गोठ तथा भकारो सुिार गरी व्यवस्थीत गोठ वनाएका छन् । 

खलु्ला चररचरनमा पाल्न गने स्थानीय गाई हटाई उन्नत गाई पालन गनध थालेका छन् । समूहका सदस्यहरुले गाईको 

लावग प्रवत पररवार ५ रोपनी खेवतयोग्य जवमनमा उन्नत घास खेवत गरर व्यवसायीक पशपुालनमा लाग्नु भएको छ । 

उत्पादीत दिु वनजको दगु्ि सहकारी सस्थालाई वववक्र गरी जीववकोपाजधमा ठूलो फड्को मानध सफल भएका छन । यो 

एक्कासी गरकेो प्रगवतको आिारमा नगर पावलकाले ५ रोपवन भन्दा वढी घास खेवत गने र ५ माउ उन्नत गाई पालन गने 

समूहका थप ६ जवान सदस्यहरुलाई घास काट्ने मेवसन ७५ प्रवतशतमा ६ वटा उपलव्ि गराएको छ । यो समूहले 

खलु्ला चरीचरन वन्द गरी स्थानीय गाई हटाई उन्नत जसी गाई पालनवाट पररवारको जीववकोपाजधन गनध गराउन सफल 

भएकाले यो नगर पावलकाको नमूना समूहको रुपमा उदाएको छ ।  

 
 
 
 

िवञ्जि र उनको व्र्ाििार् 

पररवारमा ३ मवहना मात्र खान पगु्ने अवस्थाका कारण बैवदशक रोजगार जानु भएको वथयो । बैदेवशक रोजगारमा जादा 

भएको कमाईवाट साहुको ऋण वतनध र पररवार पाल्न नपगेु पवछ स्वादेश फकध न ुभएको वथयो । बैदेवशक रोजगारवाट फकी 

बैकल्पीक उजाधमा मावसक ८००० जावगर खान थाल्नु भयो । उक्त जावगर खादा कृवष कायधक्म सनेुर वाख्रा पालन गदाध  

फाईदा हुन्छ भन्ने जानकारी पाउन ुभयो र २०७२ सालमा व्यवसाय दताध  गनुध  भयो । आफ्नो घरमा बाख्रा नभएको र 

खररद गनधको लावग पूवजको अभाव भएकोले वछमेकीहरुवाट अविया वलई वाख्रा पालन गनध थाल्न ुभयो । तत्कावलन 

वजल्ला पश ुसेवा कायाधलय उदयपरुवाट २०७३ सालमा गोठ सिुारका लावग रु १ लाख अनदुान वलई ५० माउ बाख्रा 

पालन गनध सफल हुनु भयो । २०७५ सालमा बेलका नगर पावलकावाट थप रु १ लाख अनदुान वलई हाल ८ वटा 

बाख्राका खोर,  २ हेक्टर भन्दा बढी जवमनमा उन्नत घास खेवत गरी  ३५० वटा खरी, जामनुापारी , सानन ,  ववट्टल 

जातका राम्रा गणुस्तरका व्यववस्थत रुपमा पालन गनुध  भएको छ । हाल बाख्रा पालनवाट खदु २ जनालाई रोजगारी वदई 

वावषधक रु १० लाख अम्प्दानी गनध सफल हुन ुभएको छ । यो व्यवसाय नेपालको रारिीय स्तरमा उत्कषधठ हुन सक्ने 

अवस्थामा ववकास गनुध  भएको छ ।  
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जानकुा दगंाल 

मनो िामावजक कार्फकिाफ िरं्ोजक 

बेलका नगरपावलका उदयपुर 

 

बेलका नगर भगिान   

भेाजपरु वजल्लामा ववुा  कटक व वस्नेत आमा चन्रमाया वस्नेतको कोखबाट २००७ सालमा जन्म  भएको (ववन्रमाया 

बस्नेत ) सामान्य पररवारमा जन्मभएका त्यसमा पवन त्यस बेलको समया छोररले घरको काम मात्र गनुध पने  छोरीले मात्र 

पढने चलन वथयो । ७ वषो उमेरमा वववाह भएको  १८ वषो उमेरमा एक छोररको जन्म भएको  अरु सन्तान नभएको 

कारणले छोरा पवन नभएकाले श्रीमाले 

अको वववाह गरपेवछ जेनतेन छोररलाई 

पढाई १७ वषध  उमेरमा छोररको वववाह 

गरकेो  त्यसको केवह समयमा ज्वाईको 

मतृ्य ु  भई त्यवह वपडाले छोरीले पवन 

आत्माहत्या गरपेवछ  म आफन्तकोमा हार 

गहुार माग्न जााँदा कसैले पवन वस्ता 

नगरकेो र म बाससको खोवजमा रामपरु 

नावतले बस्ने अवलकवत जग्गा वदएर त्यवह 

बस्दै आएको आफ्नो खेवत नभएको 

अकाधको काम गररे जवत वदन्छन त्यवत 

खाएर बस्दै आएको ववरावम हुाँदा औषवि खाने पैशा हुाँदैन  वदनहु  जस्तो आखाबाट आसु  खस्छ  सवुनवदने कोवह छैन्न । 

बस्ने घरमा पावन आउदा रात वदन चवुहन्थो सतु्ने ठाउाँ हुाँदैन वथयो । तर ववगत १ बषध देवख  मेरो लावग भगवान बनेर  

बेलका  नगर आएको छ । बेलका नगरपावलकाले मेरो घाउमा मलम लगाएको छ मावसक रुपमा १५ के.वज चामल,२ 

के.वज दाल, १ के.वज ननु  र २ वलटर तेल वदएको छ । यसले मलाई मवहना भरर खान पगु्छ । कसैको घरमा माग्न जान ु 

पदैन ।  मइले नयााँ वजवन पाएको छु  । 

 
 

र्िरी शुरु भएको वथर्ो पोवषलो वपठो उत्पादन अवभर्ान 

 उदयपरु वजल्लाको पवुी भागमा अववस्थत बेलका नगरपालीका वभत्री मिेश देवख पहाडी भाग सम्प्म फैवलएको नगर 

पालीका हो। यहााँका बासीन्दाहरु रावरिय कुपोषणका मापदण्ड भन्दा केवह कमजोर अवश्थामा रहेको स्वास््य तथा 

पोषणका त्याकंहरुले वनवदधश्ट गरकेो छ। नगर पालीकाको सवैका लावग पोषण र सिैका लावग पोषण भन्ने 

अवभयानलाई साथ वदनका लावग यहााँका बालबावलकाहरुमा रहेको कुपोषणको अवश्थालाई अध्ययन गने तथा त्यांक 

संकलन कायध  सम्प्पन्न भै सके पिात पााँच वषधभन्दा मनुीका बालवालीकाहरुमा रहेको कुपोषणको अवश्थालाई कमी गदै 

पोवषलो नगर अवभयानलाई संचालन गनधका लावग गत आ.व. ०७४।०७५ मा बहु के्षवत्रय पोषण योजना माफध  बेलका 

नगरपालीकाले यस नगरपालीकाको वडा नं ९ मा सवोत्तम वपठो उत्पादन गने दईु वमल सहयोग गयो । उक्त वमल सवहत 

वववभन्न खालका वपठोमा वमसाउन ुपने सामाग्रीहरुका साथै यसको तयारीका लावग आवश्यक पने सवै सामाग्रीहरु यस 

वमलमा सहयोग गररयो । योजनाले यस कायधक्रमको लावग वावषकध  स्वीकृत कायधक्रमको आिारमा २५००००।- दईु लाख 

पचास हजार रुपैमा) सहयोग गरकेो वथयो । सो वमलको व्यवस्थापनका कायधको लावग वडा नं ९ का मवहलाहरुको 
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संलग्नता रहेको वथयो । कुपोषणको अन्त्य संगै आवथधक तथा सामावजक ववकासका कायधक्रमलाई पवन वनरन्तरता 

वदनका लावग सो के्षत्रका ववपन्न,एकल मवहला तथा अपांगता भएका ५ जना मवहलाहरुलाई सो वमलको व्यवस्थापनको 

वजम्प्मा वदएर कायधक्रम अगाडी वढाधई राखेको छ। हाल नगरपालीका के्षत्रवभत्रका कुपोवषत बालबावलकाहरुलाई 

नगरपालीका बहु के्षवत्रय पोषण योजनाको 

संयोजनमा पोवषलो वपठो ववतरण कायध संचालन भै 

रहेको र केवह ववद्यालयहरुमा वदवा खाजाको रुपमा 

यस वमलवाट उत्पादन भएको वपठो उपलव्ि गराधई 

रावखएको छ। यस वमललाई व्यवववश्थत गरर अव 

पालीका के्षत्र वभत्रका सवै ववद्यालयहरुलाई 

अवाश्यक पने पोवषलो वपठो उपलव्ि गराउने र 

पोषण सिुारको अवभयानमा सहयोग पगु्ने 

नगरपालीकाका प्रमखु वताउन ुहुन्छ। नगर पालीका 

के्षत्र वभत्र कती मात्रामा वपठो खपत हुन्छ र कवत 

उत्पादनका लावग कच्चा पदाथधहरु आवश्यकता 

पदधछ सो वारमेा वववरणहरु तयार गरर वमल 

व्यवस्थापन सवमवत संग समन्वय गररएको सो 

पालीका अन्तधगतका बहु के्षवत्रय पोषण योजनाका 

पोषण संयोजक वताउन ुहुन्छ ।  

 कायधक्रमवाट वमल सहयोग भई सके पिात हामीले यसको व्यवस्थापनमा अझै प्रभावकारी होस भन्ने उदे्दश्यले समय 

समयमा नगर पालीका संग समन्वय भै रहेको र नगर पालीकाले पवन व्यवश्थापनका लावग आवश्यक सहयोग पयुाधउदै 

आएको वेलका पोषलो वपठो उत्पादन संस्थाका अध्यक्ष वताउनु हुन्छ। एकल मवहला र अपांगता भएका मवहलाहरुलाई 

यस वमल सहयोगले एका तफध पोषीलो उत्पादन भई कुपोषणको न्यूवनकरणको लावग सहयोग पगेुको छ भने अको 

तफध सामावजक रुपमा पछाडी परकेा ववपन्न तथा अपांगता भएका मवहलाहरुको सामावजक प्रवतष्ठामा समेत वढावा 

आएको वमल व्यवस्थापन सवमवतका एक सदस्य वताउनु हुन्छ। वपठोको पररमाण तथा गणुस्तरीयतामा अझै वढावा 

ल्याउनको लावग यस वमल लाई साना उद्योगको रुपमा दताध गने र यसको प्रचार प्रसार कायध  अझै अगाडी वढाउन 

वजल्लाका अन्य पालीकाहरु संग पवन समन्वय गरर कायधक्रम अगाडी वढाइएको छ। गत वषधसम्प्म बेलका नगरपालीका 

के्षत्र वभत्र मात्र उपलव्ि गराउदै आएको यस वमल वाट उत्पावदत वपठो यसको गणुरतरीयतालाई हेरर वजल्ला अन्य 

पालीकाहरुमा पवन उपलव्ि गराउने कायध भै राखेको छ। हाल पोषण सिुारका लावग उदयपरु वजल्लाका ताप्ली र 

वलमचगुंवगु ं गााँउ पालीकामा पवन बहु के्षवत्रय पोषण योजना कायधक्रम अन्तधगत पोवषलो वपठो ववतरणका लावग यसै 

वमलबाट उत्पादीत वपठो उपलव्ि गराउने कायधको प्रारम्प्भ भएको छ। स्थानीय स्तरमा पाइने पोवषला खाद्य वस्तहुरुको 

प्रयोग गरर तयार गररने यस वपठोको गणुस्तरीयता राम्रो रहेको ताप्ली र वलमचगुंवगु ं गााँउ पालीका पोषण फोकल 

पसधनहरु वताउ छन् । बहु के्षवत्रय पोषण योजनाको सहयोगमा संचावलत यस वमलवाट उत्पादीत पीठो पोषण कायधक्रम 

संग सम्प्वन्िीत के्षत्रमा ववतरण गररएमा यसको मूल्य रु २००।- र अन्य वाहृय वनकाय वा व्यवक्तहरुले खररद गनुध परमेा रु 

२५०।- तोवकएको छ। हाल सम्प्म यस पोवषलो वपठो उत्पादन कायध नाफमलुक भन्दा पवन सेवा मलुक तररकाबाट 

संचालन भै रहेको अवश्थामा अव यसलाई औद्योवगक रुपमा व्यवसावयक तररकावाट संचालन गनुध पने र बजारीकरणको 

थप कायधक्रमहरु गनुध पने संचालन सवमवतको भनाई छ ।  

पोवषलो वपठो िर्ार गदै 
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 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

िवबना मगर 

पोषण िहजकिाफ 

बेलका नगरपावलका 

उदयपुर 

 

िवबना मगर 

पोषण िहजकिाफ 

बेलका नगरपावलका उदयपुर 

 

 यसरी स्थानीय स्तरमा नै सानो सहयोग वाट पोषण सिुार जस्तो संवेदनवशल एवं महान ववषयलाई अगाडी वढाउने 

प्रयासमा जटेुको बहु के्षवत्रय पोषण योजना, बेलका नगरपालीका, वमल व्यवस्थापन सवमवत र यस संग सम्प्ववन्ित सवै 

सरोकारबाल पक्षहरु पोषण सिुारको यस अवभयानमा हावदधक िन्यवादका पात्रहरु हुनु हुन्छ । 

 

 

 

िकारात्मक झुकाि चुल्हो 

सकारात्म झकुाव चलु्हो कुपोवषत बाल बावलकाहरुको पोषणमा सिुार ल्याई सपुोवषत वनाउने एउटा कायधक्रम हो । यस 

कायधक्रममा सधवप्रथम कुनै पवन वस्ती जहााँ कुपोषणको प्रभावले बाल वावलकाहरुमा नकारात्मक असर परुय्ाई राखेको छ 

सो स्थानको पोषणको अवश्थाको 

त्याङ्क संकलन गररन्छ। त्याङ्क 

संकलन पिात कुपोवषत र सपुोवषत 

बालबावलकाहरुको घर पवहचान 

गररन्छ। घर पवहचान पिात पोषणको 

अवश्था राम्रो भएको वच्चाको घरमा 

तयार गररने र खवुाइने खानाको वारमेा 

पोषणको अवश्था नराम्रो भएको 

कुपोवषत बालबावलकाहरुको 

अवभभावकहरुलाई जानकरी गराइन्छ। 

यो अभ्यास वस्ती वस्तीमा संचालन 

गररन्छ । यसवाट वनम्प्न कुराहरुको 

सकारात्मक सन्देश सनुौला हजार 

वदनका आमाहरुलाई प्रभावहत गनध जोड 

वदइन्छुः पोवषलो खानामा के के कुराहरु समावेश हुने रहेछन् सो सम्प्वन्िी जानकारी, पोवषलो खाना संकलन कहााँ कहााँ 

वाट गनध सवकने र कसरी संकलन गनध सवकने रहेछ सो वारमेा जानकारी पाउने छन । त्यसैगरर खाना बनाउन ुभन्दा 

अगाडी, खाना खाने समय र खाई सके पिात गररने वववभन्न अवाश्यक सरसफाइका प्रवक्रयाको वारमेा जानकारी 

हावसल हुने, खानाको पररमाण र ववववविकराणको वारमेा जानकारी हावसल हुने, खाना खवुाउने र पकाउने समयमा 

अपनाउनु पने साविानीहरुको वारमेा आवश्यक जानकरी र खाना खवुाउने समय तथा खवुाउने अभ्यासको वारमेा 

जानकारी हासील हुने । 

यस कायधक्रमका कुपोषण वाट प्रभावववत बाल बावलकाहरुको अवभभावकहरुको अनभुव र पोवषत वच्चाका 

अवभभावकहरुको अनभुव प्रत्यक्ष रुपमा कायधक्रम स्थलमा सनु्न पाइने र सोवहको आिारमा के के कारणले गदाध मेरो 

वच्चा पोवषलो भयो के कारणले गदाध अको वच्चा कुपोवषत भयो भन्ने कुरा अवभभावकहरुले राम्रो संग पत्ता लगाउन 

सक्दछ र सोवह अनसुारको खानपानको व्यवस्थापनवाट आफ्नो बालबावलकालाई कुपोषणवाट मकु्त गने कायधक्रमहरु 

अवलम्प्वन गने छन । बेलका नगरपालीकाको आ.व. ०७५।०७६ को स्वीकृत कायधक्रम अनसुार यो कायधक्रम यस 

नगरपालीकाको वडा नं ८ मा संचालन गररएको वथयो । ६ मवहना देवख २ वषधसम्प्मका ६६ जना वच्चा र उवनहरुका 

आमाहरुलाई एकै स्थानमा रावख यो कायधक्रम संचालन गररएको वथयो ।  

िकारात्मक झुकाि चुल्होमा पोवषलो वपठो िर्ार गदै 
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िवबना मगर 

पोषण िहजकिाफ 

बेलका नगरपावलका उदयपुर 

 

 

 

स्िास््र् िच्चा प्रविर्ोवगिा 

पोषण सिुारका लावग वववभन्न कायधक्रमहरु मध्ये स्वस्थ वच्चा प्रवतयोवगता यस वजल्लामा प्रभावकारी रुपमा संचालन 

भएको छ। यस कायधक्रममा नगरपालीका के्षत्रको वनवस्चत वडामा रहेको वच्चाहरुलाई प्रवतयोवगतामा समावेश गराइएको 

वथयो । ६ मवहना देवख ५ वषधसम्प्मका वच्चाहरुलाई समावेश गराइएको यस कायधक्रममा वववभन्न वस्तीहरुवाट आमा र 

वच्चाहरुको सहभावगता रहेको वथयो । यस कायधक्रमको मखु्य उदे्दश्यहरु वनम्प्नानसुार रहेको वथयोुः 

१. बेलका नगरपालीका वडा नं ८ मा वच्चाहरुको पोषणको अवश्थाको वारमेा जानकारी हावसल गने ।  

२. वच्चाहरुको खानपान तथा स्याहारमा भएको व्यवस्थापनको वारमेा जानकारी हावसल गने । 

३. वच्चाहरुको खानपान व्यवस्थापनका साथै पोषणको वारेमा जानकारी गराउने ।  

४. बच्चाहरु कुपोवषत र पोवषत कसरी हुन्छन् र यसको समािानका लावग के के गने भन्ने बारमेा आमाहरुलाई 

जानकारी गराउन । 

५. पोवषलो वपठोको वारमेा जानकारी गराउन र यसको प्रयोग तथा उपलव्िताको वारमेा जानकारी गराउन ।  

कायधक्रम संचालन वववि  

बेलका नगरपालीकाको आ.व. ०७५।०७६ को स्वीकृत कायधक्रम अनसुार यो कायधक्रम  संचाल न गररएको वथयो । 

कायधक्रम संचालन गने स्थान वावषकध  कायधक्रम तथा कायधयोजनामा वनवदधष्ट 

भए अनसुार यस कायधक्रमको लावग बेलका नगरपालीकाको वडा नं ८ लाई 

छनोट गररएको वथयो । कायधक्रममा यस वडाका सवै ५ वषुध वनका वाल 

बावलकाहरुलाई यस कायधक्रममा समावेश हुने सक्ने प्राविानका साथ 

सहभावगताका लावग अनरुोि गररएको वथयो । जम्प्मा ७० जना वच्चा तथा 

आमाहरुको उपवश्थवतमा कायधक्रम संचालन भएको वथयो ।  

कायधक्रम संचालनका क्रममा सवै सहभागी उपवस्थत भए पिात सहभावग 

वच्चाहरुको ववृर्द् अनगुमनका लावग तौल र उचाइ नाप वलनकुा साथै 

तत्काल पोषणको अवश्था पत्ता लगाउनका लावग पाखरुाको नाप वलइएको 

वथयो । वय वतनवटा आिारमा वच्चाहरुको स्वस्थता मापन गररएको वथयो । 

यसको साथ साथै वच्चाका आमाहरुलाई खानपानको ववषयमा, 

खानेकुराका वववविताका ववषयमा, सरसफाईको ववषयमा पवन सोविएको 

वथयो। वयनै आिारमा रवह सो कायधक्रमवाट प्रथम, वर्द्वतय र तवृतय स्थान 

सम्प्मका स्वस्थ वच्चाहरु छनोट गरर पोषण प्रोत्साहन उपहारहरु प्रदान 

गररएको वथयो । सोवह क्रममाुः प्रोत्साहन हुन सफल वच्चाहरुलाई सवैको 

सामन्ने रावख वय वच्चाहरु कसरी स्वास्थ र पोवषला भए भन्ने ववषयमा आमाहरुसंग अन्तधवक्रयात्मक कायधक्रम संचालन 

गररयो। सोवह अन्तधवक्रयाका क्रममाुः केवह कुपोवषत वच्चाहरु हरु र उनका आमाहरुलाई पवन अन्तधवक्रया कायधक्रममा 

समावेश गराधई दरः्ुइ वच्चाहरुमा के के कुराका वभन्नताका कारणले कोवह वच्चा स्वास्थ भयो र कोवह अवश्वथ भयो 

भन्ने ववषयलाई प्रकाश पारीएको वथयो ।  
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जर्कुमार राई 

िडाध्र्क्ष 

बेलका नगरपावलका-८ उदर्पुर 

 

विकािमा गवि वलदै बेलका ८ 

आज भन्दा ५ वषध अगाडी साववक मैनामैवन -९ हाल वेलका -८ खस्टोल गाउवस्ती भौगोवलकताले ववकट ठाउाँ त्यस 

ठाउाँमा म पवन गएको वथए । ममता नाम गरकेो एक जना ववहनी गभधवती भएको रहेछ, झगुीमा वोकेर हवस्पटल लग्दा लग्दै 

आिां बीचमै सदाको लावग ववहनीले ववदा वलयो । त्यस पवछ मलाई त्यहााँको जनताले प्र्  राखे, सोमवार ेमाचङुटार 

सडक अकै वस्ती वाट भोजपरु जोवडयो अब हाम्रो गाउाँमा सडक आउदैन ? सडक आएको भए ममताले ज्यान गमुाउने 

पने वथएन । समयमा हवस्पटल पयुाधउने वथयौं, त्यो समयमा सोमवारे माचङुटार सडकको उपभोक्ता अध्यक्ष भएर सडक 

वनमाधण कायध  भईरहेको वथयो र मैले त्यस ठाउाँको जनतालाई सडक सवुविा हुने गरर सोमवार ेदेवख भोजपरु जोवडएको छ 

। म तपाईहरुको गाउाँवस्तीमा सडक पयुाधउन पहल गछुध  भनेर आश्वासान वदए । यसै गरी वससौली भंगालमा ववगत वषधमा 

िेर ैमावनसहरु बगेर वेपता भए यस भंगालमा साववक मैनामैनी-९ र साववक ठोकवसला -१ का जनता प्रभाववत भएको छ 

। वस्त ु चरण माछा मानध यस भंगाल तरेर जानुपछध  । मैनामैनी गाउाँ पररषद, ठोवक्सला गाउाँ पररषद वससौली पलु 

वनमाधणका लावग वषेनी माग भई  आउने गरकेो वथयो । गा.वव.स.वाट पलु वनमाधण गने बजेट छुट्याउन सम्प्भव वथएन । 

त्यस समयमा वडामा १०००००।– वजेट भाग पर्् यो त्यो योजनालाई ईलाका पररषद हुाँदै वजल्ला सम्प्म प-ुयाइयो तर 

वजेट वववनयोजन भएन देश पररवतधनको क्रममा स्थावनय वनवाधचन सम्प्पन्न भए पिात ८ नं वडामा काम गने वजम्प्मेवारी 

प्राप्त भयो र पलुमा वजेट वववनयोजन गरी कायधक्रम अगाडी बढाइयो, खस्टोल सम्प्म सडक पवुगसकेको छ । वससौली 

भंगालको पलु पवन सम्प्पन्न भइसकेको छ । िेर ैजनताले सेवा सवुविा प्राप्त गरकेो छ । गाउवस्तीमा उत्पादन भएको कृवष 

जन्य वस्तुहरु वजारमा प-ुयाउन सहज भएको छ । कृषकहरुलाई चावहने आवश्यक समान उत्पादन के्षत्रमा ल्याउन 

सहज भएको छ । यस वडाको ववकासको लावग साथ सहयोग गनुध  हुने सम्प्पणुध  राजनैवतक दल , बवुद्दजीवव, नागररक 

समाज,पत्रकार वमत्रहरुलाई िन्यवाद वददैं अगावम वषध सहयोगको आशा ववश्वासका साथ वडाबावसहरु प्रवत समवपधत 

रहनेछु ।   

 

 

 

विकाि िगैँ वभवत्रदैछ खुिी 

उदयपरुको पवुध  भागमा रहेको रामपरु ठोवक्शला गा.वव.स. िेर ैखोला नालाले कटान गरर आम यस स्थानमा बसोबास गने 

बावसन्दाहरुलाई गााँस, बास  र कपासका लागी ठूलो समस्याले वपराली रहेको कुरा हामी सवैलाई अवगत छ ,२०५८ 

साल पवछ ववना जनप्रवतवनिी  वववहन यस गा.वब.स. मा वबकासको पाटो भने वझनो रुपमा हुने गरकेो र आम नागररकहरु 

वनरासामा परीरहेकेा बेला सरकारको नयााँ संरचना  बमोजीम २०७३ साल फागनु २७ गते कटुञ्जे ववला गा.वब.स., 

मैनामैनी गा.वब.स. ,तपेश्वरी गा.वब.स. र रामपरु ठोवक्शला गा.वब.स. गावभएको बेलका नगरपावलका नामले नगरपावलका 

बन्न पगु्यो । ततुः पिात २०७४ अषाढ १४ गते स्थानीय तहको वनवाधचन हुन गयो र मैले पवन बेलका नगरपावलका को 

वडा नं. ३ बाट चनुाव वजत्न सफल भए । चनुाव वजतेर आए पिात यस वडाको ववकासका काम हेदाध कहाली लाग्दो 

अवस्था वथयो । कवह कतै वहडडुल गने ग्राभेलका बाटाहरु केही वथएनन खोला नालाहरु आफुखसुी जहााँ तहबाट 

कुवदरहेको वथए जब २०७४ साल असोज ४ गतेका वदन पवहलो नगरसभा गाववस वडामा रकम वववनयोजन गर ेपिाात 
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भरिकुमार मगर 

िडाध्र्क्ष 

बेलका नगरपावलका-३ 

उदर्पुर 

 

िमािम ववकाशका कामले अग्रता वलन थाले पवछ  यो पडाले महा फेरकेा महशसु गरकेो छु र अवका वदनमा यस वडाका 

जनताहरुले आवलका बाटो र ववना ग्राभेल को बाटो वहड्न पने छैनन । वडा भरर नै ररङ्ग रोडका बाटाहरु एवजङ्ग नाली 

सवहत वनमाधण भई सकेका छन अव यस वडाका जनताहरु तथा उपभोक्ताहरुले बाटोको कारणले कवठनाई भोग्नपुने छेन 

भन्ने मलाई लागेको छ सवै बाटाहरुमा यातायातका सािनहरु पूणध रुपमा गड्ुन सक्ने भएका छन यसैमा मलाई सन्तुष्ट 

लागेको छ । 

 

 

 
 
 

Federalism Opening Avenues for Self-Employment  
 

Samir Rai -32, lives at Sirwani, ward number -8 of Belaka municipality with his wife and his 
small son. Four years ago, he went to United Arab Emirates in search of work. Before 

going to the foreign land for employment, he 
was involved in subsistence farming. As his 
land was very sloppy, its yielding was very 
meager. In such circumstances, he had 
difficulties in managing daily needs of his 
family. In the midst of such despair, he got 
an opportunity to go to UAE for working 
there. In the UAE, he worked as a laborer in 
a construction company.  News about 
formation of a new system in Nepal filled him 
with the hope of getting opportunities to work 
in his own motherland. With this very hope, 
he quitted his tedious job of the foreign land 
and he returned back to Nepal a year ago.  

After a few months of his arrival, he came across a notice, published in a local newspaper 
by Belaka Municipality. The call was an urge to returnee migrants to submit an interest 
letter to receive advice and support from the municipality to start agriculture enterprises. 
Following the submission of an interest letter, he was summoned by palika for a 5-day long 
business skills development training. That training did not only bestow him business 
insights, but it also enabled him to analyze the feasibility and potentiality of different 
business opportunities. He chose poultry farming. As in his area that lies in ward number -8 
of the municipality is inhabited by janjati who need local chickens to perform religious rituals 
and carry out social functions, he found poultry as a highly potential business. After being 
confident of the business prospect of poultry farming, he prepared a business plan and 
submitted to the municipality. Finally, his business plan was accepted, and he was provided 
NRs. 40,000 as matching fund. Investing NRs. 200,000 that he had saved as earning from 
the foreign land, he built a small poultry farm in his own land and bought 250 chickens with 
the money he received from palika. Later, he added 300 chickens by investing his own 
money.  He is continuously receiving technical support from palika for the poultry 

Samir Rai in conversation with an officer of palika at his 
farm  
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management. Within the short span of six months, he has been able to obtain profit of NRs. 
200,000. 
He says, “The first orientation that I received from palika provided me insight to choose 
right occupation. As most of the residents of this area are Rai (an indigenous tribe of Nepal) 
and they need hen to perform various rituals now and then, I don’t have to bother about 
market. It has been just six months that I started my business. In such a short period also, I 
have earned an amount of NRs. 200,000. The demand of local chicken is high. All these 
aspects have made me hopeful and I foresee my enterprise thriving in upcoming days.”  

 
 
 

Intergovernmental Coordination for Developing Vegetable Sub-sector in Udyapur of 
Province 1 

Agriculture being the foremost priority sector of Belaka palika, the fiscal year 2075 -76 

(2018-19) was declared as ‘Production Base Year’. The palika also set its slogan “Basdina 
ma Khali Hat, Utpadan ma mero sath” which denotes “I don’t stay idle, I contribute in 

production”. In order to materialize its vision of 
brining prosperity through agriculture development, 
the palika prepared its consolidated plan for 
agriculture sector. It also set the activity to initiate 
establishment of a cold storage as one activity 
among 22 activities of the consolidated plan of 
Belaka for Fiscal Year 2075-76 (2018 -19).   
At the same time Agriculture Land Management and 
Cooperative (MoALMC) announced call for palikas 
to submit Detail Project Report for the establishment 
of vegetable cold storages in State -1. Finding the 
call compatible with the plan of the palika and 
realizing the need of such cold storage in the entire 
vicinity, Belaka municipality coordinated with the 
adjacent two palikas, namely; Chaudandigadhi Gau 
Palika (Prayas also provides TA to this Palika 
planning process) of Udayapur and Saptakoshi Gau 
Palika of Saptari to board them in the plan of 

establishing a common vegetable cold storage. As all these palikas emphasized on the 
promotion of agriculture sector for the economic upliftment of their citizens, they also 
showed enthusiasm for the establishment of a vegetable storage.  
In leadership of Belaka, a Detailed Project Report to the Ministry of Agriculture Land 
Management and Cooperative was jointly submitted. Consequently, the State government 
agreed to bear 70% cost of the cold storage establishment and all three palikas agreed to 
bear remaining 30% (10% by each). It has been estimated that NPR 30 Million will require 
in the first year to construct the infrastructure for the cold storage.  An agreement between 
the involved palikas and MoALMC of State -1 has been signed on July 16, 2019. 
A place called Ambasi, situated at ward number 1 of Belaka has been chosen as the 
location for building the cold storage. The place has been chosen not only because of 
being hub for vegetable farming but also due to its connectivity with Chaudandigadhi and 
Saptakoshi gau palika. Mr. Bishwa Prakash Sharma, an Ex Secretary of Nepal Government 

“In this year numbers of farmers 
of this area faced massive loss as 
tons of potato got deteriorated. 
Had we had a cold storage, we 
would not have to face such loss. 
Now Belaka palika is taking 
initiation to establish a cold 
storage in Ambasi. We are very 
glad to hear this news as such 
kind of endeavor are very 
beneficial for farmers like us. It 
will motivate more people to start 
and retain in the commercial 
farming of vegetable.” – Mahesh 
Chaudhary, Vegetable Farmer, 
Ambasi, Belaka -1 
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प्रविन कुिरँ 

सामूदावयक पूनस्थाधपना 

सहजकताध  

agreed to donate a bigha (0.67 hectare) land for the construction of the cold storage at 
Ambasi. Necessary preparation to proceed the task of constructing the infrastructure has 
been commenced by Belaka municipality.  
The establishment of the cold storage will benefit 10,200 commercial vegetable farmers of 
all three municipalities, and it will serve additional 20,500 household of small vegetable 
farmers, retailers and wholesalers.  
(Prayas played the role of a key actor to provide advice for strategic planning and also 
facilitated Belaka to initiate coordination with the palikas and State government.) 

Information provided by Mayor Belaka Mr. Durga Kumar Thapa 
 

पञ्चमार्ाले गाडी वभतै्र पाइन नेपाली नागररकिाको प्रमाण पत्र 

 उदयपरु वजल्लाको वेलका नगरपावलका वडा नं. ७ भौगोवलक रुपमा ववकट वडामा पछध  । वडामा वववभन्न गाउाँहरु मध्य 

दांखा भन्ने गाउ छ । त्यहााँ बसोबास गने अविकाश मावनसहरुको रहनसहन,रीवतररवाज,वेशभूषा,वचन्तन 

मनन,सामावजक र सास्कृवतक मूल्यमान्यता ग्रावमण भेगमा आफ्नै वकवसमका छन । त्यवह गाउाँमा दलबहादरु र 

पञ्चीमाया बस्छनन । यी दवैु श्रीमान श्रीमवत नै उमेरले नब्बे वषध उमेर पगुी सकेका छन । उवनहरुको जीवनमा कुनै 

जयजन्म भएन त्यसैले त्यो घरमा दईु बढुाबढुी मात्र बस्छन । दलबहादरुको नेपाली नागररकताको प्रमाण पत्र छ भने 

पञ्चीमायाको नेपाली नागररकताको प्रमाण पत्र वथएनन । नवजकै कोवह कसैको घर छैन र आवथधक अवस्था पवन अवत 

दयनीय छ । पन्चमाया कान कम सवुन्छन । नागररकता र फोटो वखच्यो भने पाप लाग्छ भन्ने उनको सोचाई छ । यसै 

कारणले सामावजक सरुक्षा भत्ता  लगायतका सेवा सवुबिा नपाएको अबस्था वथयो।समावेशी ववकास अन्तरगत 

अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुको तत्याङ्क संकलन गने क्रममा सामूदावयक पूनस्थाधपना सहजकताध  उवनहरुको घरमा पगुी 

दल बहादरु र पचंमायाको नवजकको आफन्तसंग  भेटघाट गरर नागररकताको बारमेा कुराकानी भएको वथयो । नागररकता 

बनाउन चावहने आवास्यक कागजपत्रहरु र यसको फाइदाको बारमेा  जानकारी प्रदान गररएको वथयो । नागररकता 

बनाउन र फोटो वखच्न जानको लावग गाडीको व्यवस्था समेत गने भयो । िेर ैपरामसधको बावजतुपवन गाडी चढेर फोटो 

वखच्न साथै नागररकता बनाउन नजाने विट पन्चमायाको भयो । नागररकता बनाऊनभुन्दा मलाई र मेरो श्रीमान दबैुलाई 

खानामा वबस वा गोवल हानी एकैचोटी मारी वदनु हाम्रो कोवह पवन छोरा छोरर छैन भन्ने नकारात्मक सोच  आएको वथयो । 

जबजधस्ती नागररकता बनाउन नलगाउन वत आमा बाट सझुाब आएको वथयो । पञ्चीमाया वहडडुल गनध सवक्दनन् यस्तो 

अवस्था भएकाले ने.ना.प्र.प. वलन जान सक्ने अवस्था वथएन । यस्तै समस्याहरुको मध्य नजर गदै नगरपावलकाको 

पहलमा वजल्ला प्रशासन कायाधलयद्वारा संचावलत  घमु्प्ती वशववर माफध त पञ्चीमायाले गाडी वभतै्र टोली प्रमखुले नेपाली 

नागररकताको प्रमाण पत्रमा हस्ताक्षर गरी प्र.वज.अ.ववरण ुबहादरु काकीले ववतरण गररएको वथयो । 
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अनुसूची-३: बेलका नगरपाललकामा गठन िएका सलमलतिरुको लर्र्रण 

बेलका नगरपावलकामा रहकेा िवमविहरुको वििरण 

१. वित्तीर् व्र्ािस्थापन िथा िुशािन िवमवि 

क्र.ि.ं नाम/थर पद फोन न.ं कैवफर्ि 

१ श्री गोवबन्दकुमार खड्का संयोजक ९८४२१९५६९५  

२ श्री रजंीत राई सदस्य ९८१६३३६७८२  

३ श्री वखमकुमारी पररयार सदस्य   

४ श्री ववमला राई सदस्य   

२. िामावजक विकाि िवमवि 

क्र.ि.ं नाम/थर पद फोन न.ं कैवफर्ि 

१ भरतकुमार मगर (वडा अध्यक्ष) संयोजक ९८१६७३०४७१  

२ कुमारी तामाङ (वडा सदस्य)  सदस्य ९८११३९२०५९  

३ सववना वव.क. (वडा सदस्य)  सदस्य ९८६४२७८८३२  

४ वटका योञ्जन (वडा सदस्य)  सदस्य ९८२७७०३२८४  

५ एकबहादरु वनरौला सामावजक 

शाखा प्रमखु सदस्य सवचव 
९८४२८४७२५२ 

 

३. भौविक पूिाफिार िवमवि 

क्र.ि.ं नाम/थर पद फोन न.ं कैवफर्ि 

१ श्री सुरने्र राई(वडा अध्यक्ष) संयोजक ९८५२८३५३७१  

२ श्री सररतामाया राई सदस्य   

३ श्री श्यामकुमारी मगर सदस्य   

४ श्री कुवेर मगर सदस्य   

४. िसं्थागि विकाि िवमवि 

क्र.ि.ं नाम/थर पद फोन न.ं कैवफर्ि 

१ श्री वदनेश्वर चौिरी (वडा अध्यक्ष) संयोजक ९८५२८३५१९०  

२ श्री बीरबहादरु मगर सदस्य   

३ श्री चन्रकला पररयार सदस्य   

४ श्री उमा सवेुदी सदस्य   

५. िन िथा िािािरण िवमवि 

क्र.ि.ं नाम/थर पद फोन न.ं कैवफर्ि 

१ श्री वसन्तकुमार मगर(वडा अध्यक्ष) संयोजक ९८५२८२९००६  

२ श्री राम काकी सदस्य   
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३ श्री गोमाकुमारी वव क सदस्य   

४ श्री चन्रकला वव क सदस्य   

६. आवथफक विकाि िवमवि 

क्र.ि.ं नाम/थर पद फोन न.ं कैवफर्ि 

१ श्री ववचारी साकी  संयोजक ९८२४७६२९९१  

२ श्री नारायण राई सदस्य   

३ श्री ववमला वव क सदस्य   

४ श्री कृरणमाया चौिरी सदस्य   

७. स्थानीर् वनदेशक िवमवि (प्रिानमन्िी रोजगार कार्फक्रम) 

क्र.ि.ं नाम/थर पद फोन न.ं कैवफर्ि 

१ श्री दगुाधकुमार थापा (नगर प्रमुख) अध्यक्ष ९८५२८३५३८३  

२ श्री राजकुमारी चौिरी (नगर उप-प्रमखु) सदस्य ९८१९७५८९३६  

३ श्री जयकुमार राई (वडाध्याक्ष) सदस्य ९८१९३३६६६०  

४ श्री गोवबन्दकुमार खड्का (वडाध्याक्ष) सदस्य ९८४२१९५६९५  

५ परुकर भट्टराई ( प्र.प्र.अविकृत ) सदस्य-सवचव ९८५२८३५४७९  

६ श्री नवुनराम राई (नगर प्रमअु स्वकीय 

सवचव) 

आ.सदस्य ९८५२०३२२२४  

७ श्री ववमला थापा ( रोजगार संयोजक ) आ.सदस्य ९८४९८८८५०६  

८. उद्यम विकाि िवमवि (उद्यम विकाि शाखा) 

क्र.ि.ं नाम/थर पद फोन न.ं कैवफर्ि 

१ श्री दगुाधकुमार थापा (नगर प्रमुख) संयोजक ९८५२८३५३८३  

२ परुकर भट्टराई ( प्र.प्र.अविकृत ) सदस्य ९८५२८३५४७९  

३ श्री दीपक दगंाल (वडाध्याक्ष) सदस्य ९८५२८३५४३०  

४ श्री वलला राई (वडा सदस्य) सदस्य   

५ श्री चन्रा वब.क. (दवलत सदस्य) सदस्य   

६ श्री जीरा राई (उद्यम ववकास शाखा) सदस्य-सवचव ९८२६७२६३००  

७ श्री नारद वनरौला ( उद्योमीहरुको 

नगरस्तरीय समूहबाट ) 

सदस्य ९८१९९७२२३७  

८ श्री गोपाल वनरौला (सामावजक शाखा) सदस्य ९८११७६२८५२  

९ श्री गणेश बस्नेत(नगप्रमखुहरुको 

तफध बाट) 

सदस्य ९८०४७८४३६१  

९. रु्िा िथा खेलकुद विकाि िवमवि 

क्र.ि.ं नाम/थर पद फोन न.ं कैवफर्ि 
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१०. न्र्ावर्क िवमवि 

क्र.ि.ं नाम/थर पद फोन न.ं कैवफर्ि 

१ राज कुमारी चौिरी  (नगर उप प्रमखु) संयोजक ९८१९७५८९३६  

२ श्री तेजमान वब . क (का.पा. सदस्य)  ९८११७७९५५२  

३ श्री गीता वनरौला (का.पा. सदस्य)  ९८०७०१०१२८  

११. स्थानीर् अपाङ्गिा िमन्िर् िवमवि 

क्र.ि.ं नाम/थर पद फोन न.ं कैवफर्ि 

१ राज कुमारी चौिरी (नगर उप प्रमखु) संयोजक ९८१९७५८९३६  

२ श्री चन्रकला पररयार (नगरसभा सदस्य) सदस्य   

३ श्री गणेश थापा (बराहके्षत्र प्रा.स्वा.के. 

वचवकत्सक) सदस्य 
 

 

४ श्री ई.प्र.का. रामपरु उदयपरु सदस्य   

५ श्री केशवराज  गहतराज (आ.वव.के. सदस्य   

१ श्री वसता राई अध्यक्ष ९८१६७०७३१८  

२ श्री अजुधन भट्टराई उपाध्याक्ष   

३ श्री संजीव खड्का कोषाध्याक्ष   

४ श्री सारा राई सवचव   

५ श्री ववशाल वलम्प्ब ु सह-सवचव   

६ श्री टेकप्रसाद आचायध  सदस्य   

७ श्री लक्ष्मी नारायण चौिरी सदस्य   

८ श्री वललाकान्ता चौिरी सदस्य   

९ श्री गणेश शमाध  सदस्य   

१० श्री सरोज अविकारी सदस्य   

११ श्री वभम राई सदस्य   

१२ श्री कृवतमान राई सदस्य   

१३ श्री पथृ राई सदस्य   

१४ श्री नववन राई सदस्य   

१५ श्री मेजरमान राई सदस्य   

१६ श्री सुजन राई सदस्य   

१७ श्री मवणकुमार राई सदस्य   

१८ श्री अजुधन राई सदस्य   

१९ श्री रुर खड्का सदस्य   

२० श्री वनशान्त बस्नेत सदस्य   

२१ श्री चम्प्पा राई सदस्य   
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क्र.ि.ं नाम/थर पद फोन न.ं कैवफर्ि 

संस्थाको (वडा नं.७ प्रवतवनवि) 

६ श्री सन्तोष चौिरी (वडा नं.५ प्रवतवनवि) सदस्य   

७ श्री हस्तकुमारी राई सदस्य   

८ श्री परुकर भट्टराई (बेनपा. प्र.प्र. अविकृत) सदस्य   

९ श्री प्रववण कुाँ वर (बेनपा CBRF (सदस्य)  सदस्य सवचव   

१० श्री भरबहादरु काकी (अपाङ्गतामध्येबाट) सदस्य   

१२. नगरस्िरीर् पोषण िथा खाद्य िुरक्षा वनदेशक िवमवि 

क्र.ि.ं नाम/थर पद फोन न.ं कैवफर्ि 

१ श्री दगुाधकुमार थापा नगर प्रमखु (अध्यक्ष)   

 श्री राजकुमारी चौिरी  नगर उप प्रमखु( उपध्यक्ष)  ९८१९७५८९३६  

२ श्री वदनेश्वर चौिरी वडा अध्यक्ष ९८५२८३५१९०  

३ श्री वमश्रीलाल चौिरी वडा अध्यक्ष ९८५२८२९००२  

४ श्री भरत कुमार मगर वडा अध्यक्ष ९८१६७३०४७१  

५ श्री वदपक दगंाल वडा अध्यक्ष ९८५२८२९००४  

६ श्री गोववन्दकुमार खड्का वडा अध्यक्ष ९८४२१९५६९५  

७ श्री बसन्त कुमार मगर वडा अध्यक्ष ९८५२८२९००६  

८ श्री सुरने्र राई वडा अध्यक्ष ९८५२८३५३७१  

९ श्री जय कुमार राई वडा अध्यक्ष ९८१९३३६६६०  

१० श्री मोहन प्रसाद वघवमर े वडा अध्यक्ष ९८५२८२९००९  

११ श्री ववचारी साकी कायधपावलका सदस्य ९८२४७६२९९१  

१२ श्री गीतादेवी वनरौला कायधपावलका सदस्य ९८०७०१०१२८  

१३ श्री मीना आचायध  कायधपावलका सदस्य ९८१७१३०५७९  

१४ श्री पणु्यवती रगे्मी कायधपावलका सदस्य ९८६२८३८५१४  

१५ श्री केदारमाया राई कायधपावलका सदस्य ९७४३०१७३६८  

१६ श्री तारा राई कायधपावलका सदस्य ९८१६७६३३२०  

१७ श्री वतथधमान कामी कायधपावलका सदस्य ९८०५९३१०६३  

१८ श्री तेजमान वव.क. कायधपावलका सदस्य ९८११७७९५५२  

१९ श्री पश ुसेवा शाखा प्रमखु सदस्य   

२० श्री कृवष ववकास शाखा प्रमखु सदस्य   

२१ श्री स्वास््य तथा सरसफाइ शाखा प्रमखु सदस्य   

२२ श्री मवहला तथा बालबावलका शाखा प्रमखु सदस्य   

२३ श्री वशक्षा शाखा प्रमखु सदस्य   

२४ श्री सामावजक ववकास शाखा प्रमखु (सदस्य सवचव)   
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१३. नगर वशक्षा िवमवि 

क्र.ि.ं नाम/थर पद फोन न.ं कैवफर्ि 

१ श्री दगुाधकुमार थापा (नगर प्रमुख) अध्यक्ष   

 श्री गणेशबहादरु थापा  सदस्य   

२ श्री लोकबहादरु मगर सदस्य   

३ श्री नारायण राई सदस्य   

४ श्री भरत कुमार मगर सदस्य   

५ श्री वदपक दगंाल सदस्य   

६ श्री गोववन्दकुमार खड्का सदस्य   

७ श्री बसन्त कुमार मगर सदस्य   

८ श्री सुरने्र राई सदस्य   

९ श्री जय कुमार राई सदस्य   

१० श्री मोहन प्रसाद वघवमर े सदस्य   

१४. लेखा िवमवि 

१५. खररद िवमवि 

१६. पेश्की िथा बेरुजु फस्र्ौट िवमवि 

क्र.ि.ं नाम/थर पद फोन न.ं कैवफर्ि 

१ श्री राजकुमारी चौिरी (नगर उप प्रमखु)  संयोजक   

२ श्री परुकर भट्टराई (प्र.प्र.अविकृत) सदस्य    

३ श्री मोहन प्रसाद वघवमरे (वडा अध्यक्ष) सदस्य   

४ श्री जगदीश पराजलुी (लेखा अविकृत) सदस्य   

१७. राजस्ि परामशफ िवमवि 

१८. बजार अनुगमन िवमवि 

क्र.ि.ं नाम/थर पद फोन न.ं कैवफर्ि 

१ 

श्री राजकुमारी चौिरी  

नगर उप 

प्रमखु(संयोजक)  
 

 

२ श्री परुकर भट्टराई  

(प्र.प्र.अविकृत) सदस्य  
 

 

३ श्री सम्प्बवन्ित वडाको वडा 

अध्यक्ष  सदस्य 
 

 

१९. उपभोक्ता हक िवमवि 

२०. विपद ्व्र्िस्थापन िवमवि 
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क्र.ि.ं नाम/थर पद फोन न.ं कैवफर्ि 

१ श्री दगुाध  कुमार थापा (नगर प्रमखु) संयोजक   

२ श्री कायधपावलका सदस्य सबै  सदस्य   

३ श्री     

२१. अवि विपन्न उपचार विफाररि िवमवि 

क्र.ि.ं नाम/थर पद फोन न.ं कैवफर्ि 

१ श्री दगुाध  कुमार थापा  नगर उप प्रमखु(प्रमखु)    

२ श्री परुकर भट्टराई  प्र.प्र.अविकृत सदस्य    

३ श्री स्वास््य प्रमखु का.पा. सदस्य सवचव    

२२. विपद जोवखम न्रू्वनकरण िथा जलिारु् पररििफन अनुकुलन विकाइ केन्र 

क्र.ि.ं नाम/थर पद फोन न.ं कैवफर्ि 

१ श्री दगुाधकुमार थापा (नगर प्रमुख)  संयोजक   

 श्री परुकर भट्टराई (प्र.प्र.अविकृत) सह संयोजक   

२ श्री प्रदीप खत्री (इवन्जवनयर) सम्प्पकध  व्यवक्त ( सदस्य)   

३ श्री ववन्दा तामाङ (सूचना अविकृत) सदस्य   

४ श्री ज्योवत राई (स.मवहला 

वनररक्षक) सदस्य  

 

५ श्री कृरण काफ्ले (ववपद ्व्यवस्थापन 

सवमवत) सदस्य  

 

६ श्री वमरा गौतम (ववपद ्व्यवस्थापन 

सवमवत) सदस्य  

 

७ श्री सुशान्त राई (साझेदार संस्था) सदस्य   

८ श्री वललाराम शमाध (साझेदार 

संस्था) सदस्य  

 

९ श्री ज्ञानेन्र खड्का (रडेक्रस) सदस्य   

१० श्री इ.प्र.का. सदस्य   

११ श्री वमरा राई वजसस प्रवतवनवि सदस्य   

१२ श्री ववषयगत शाखाहरु सदस्य   

१३ श्री समुन कटुवाल (प्राचायध) सदस्य   

१४ श्री रवजया चौिरी (प्रशासकीय 

अविकृत) सदस्य सवचव  
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अनुिूची-४: जनप्रविवनविहरुको वििरण 

बेलका नगरपावलका जनप्रविवनविहरुको वििरण 

क्र. ि.ं जनप्रविवनिीको नाम पद ठेगाना िसपकफ  न.ं कैवफर्ि 

१ श्री दगुाधकुमार थापा नगर प्रमखु बे.न.पा. ८ ९८५२८३५३८३   

२ श्री राजकुमारी चौिरी नगर उपप्रमखु बे.न.पा. १ ९८५२८२९०१८   

३ श्री वदनेश्वर चौिरी वडा अध्यक्ष बे.न.पा. १ ९८५२८३५१९०   

४ श्री वमश्रीलाल चौिरी वडा अध्यक्ष बे.न.पा. २ ९८५२८२९००२   

५ श्री भरत कुमार मगर वडा अध्यक्ष बे.न.पा. ३ ९८१६७३०४७१   

६ श्री वदपक दगंाल वडा अध्यक्ष बे.न.पा. ४ ९८५२८२९००४   

७ श्री गोववन्दकुमार खड्का वडा अध्यक्ष बे.न.पा. ५ ९८४२१९५६९५   

८ श्री बसन्त कुमार मगर वडा अध्यक्ष बे.न.पा. ६ ९८५२८२९००६   

९ श्री सुरने्र राई वडा अध्यक्ष बे.न.पा. ७ ९८५२८३५३७१   

१० श्री जय कुमार राई वडा अध्यक्ष बे.न.पा. ८ ९८१९३३६६६०   

११ श्री मोहन प्रसाद वघवमर े वडा अध्यक्ष बे.न.पा. ९ ९८५२८२९००९   

१२ श्री ववचारी साकी कायधपावलका सदस्य बे.न.पा. २ ९८२४७६२९९१   

१३ श्री गीतादेवी वनरौला कायधपावलका सदस्य बे.न.पा. ३ ९८०७०१०१२८   

१४ श्री मीना आचायध  कायधपावलका सदस्य बे.न.पा. ४ ९८१७१३०५७९   

१५ श्री पणु्यवती रगे्मी कायधपावलका सदस्य बे.न.पा. ५ ९८६२८३८५१४   

१६ श्री केदारमाया राई कायधपावलका सदस्य बे.न.पा. ६ ९७४३०१७३६८   

१७ श्री तारा राई कायधपावलका सदस्य बे.न.पा. ७ ९८१६७६३३२०   

१८ श्री वतथधमान कामी कायधपावलका सदस्य बे.न.पा. ९ ९८०५९३१०६३   

१९ श्री तेजमान वव.क. कायधपावलका सदस्य बे.न.पा. ९ ९८११७७९५५२   

२० श्री उमा कुमारी सवेुदी वडा सदस्य बे.न.पा. १ ९८२४७६२९९१   

२१ श्री वटकाराज तामाङ्ग वडा सदस्य बे.न.पा. १ ९८५२८३५४३४   

२२ श्री पूणधबहादरु वनरौला वडा सदस्य बे.न.पा. १ ९८६२९६३३३५   

२३ श्री इवन्दरा दजी वडा सदस्य बे.न.पा. १ ९८१६९६२७५४   

२४ श्री खड्गनारायण शे्रष्ठ वडा सदस्य बे.न.पा. २ ९८१४७६०१९७   

२५ श्री ववमला राई वडा सदस्य बे.न.पा. २ ९८४८७९२७९२   
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क्र. ि.ं जनप्रविवनिीको नाम पद ठेगाना िसपकफ  न.ं कैवफर्ि 

२६ श्री कुमारप्रसाद अविकारी वडा सदस्य बे.न.पा. २ ९८५२८३५१७१   

२७ श्री फुलकुमारी सदा वडा सदस्य बे.न.पा. २ ९८०५९३४७९९   

२८ श्री कृरणप्रसाद चौिरी वडा सदस्य बे.न.पा. ३ ९८१७३८९२८९   

२९ श्री वडल्लीसेर पौडेल वडा सदस्य बे.न.पा. ३ ९८१०२०६१४४   

३० श्री खेमकुमारी पररयार वडा सदस्य बे.न.पा. ३ ९८१८७८००३२   

३१ श्री गोमा वव.क. वडा सदस्य बे.न.पा. ४ ९८१४७०४११८   

३२ श्री टंकप्रसाद अविकारी वडा सदस्य बे.न.पा. ४ ९८२५७८३०३३   

३३ श्री कृरण बहादरु पवुाधछाने वडा सदस्य बे.न.पा. ४ ९८१९९६५२१३   

३४ श्री सववना वव.क. वडा सदस्य बे.न.पा. ५ ९८६१४५१८४०   

३५ श्री केदार नेपाली वडा सदस्य बे.न.पा. ५ ९८६२२८२८४२   

३६ श्री ववरवहादरु लावमछाने वडा सदस्य बे.न.पा. ५ ९८१४७४३०४५   

३७ श्री कुवेरवहादरु मगर वडा सदस्य बे.न.पा. ६ ९८५२८३५२१७   

३८ श्री नारायण राई वडा सदस्य बे.न.पा. ६ ९८६२६२४८२९   

३९ श्री ववरण ुवव.क. वडा सदस्य बे.न.पा. ६ ९८६३६७१९०६   

४० श्री सुयधप्रसाद राई वडा सदस्य बे.न.पा. ७ ९८११०२३६२०   

४१ श्री ववमला वव.क. वडा सदस्य बे.न.पा. ७ ९८२४७०३०१२   

४२ श्री रामवहादरु काकी वडा सदस्य बे.न.पा. ७ ९८०४३१९२२७   

४३ श्री वशवकुमार थापा वडा सदस्य बे.न.पा. ८ ९८१३६७४४४८   

४४ श्री वललाकुमारी राई वडा सदस्य बे.न.पा. ८ ९८१४७४७७५२   

४५ श्री चन्रकला पररयार वडा सदस्य बे.न.पा. ८ ९८११७६७२९१   

४६ श्री राज व. राई वडा सदस्य बे.न.पा. ८ ९८२४७७२७९९   

४७ श्री रवन्जत राई वडा सदस्य बे.न.पा. ९ ९८१९३२८९०७   

४८ श्री कुमारी तामाङ वडा सदस्य बे.न.पा. ९ ९८११३९२०५९   

४९ श्री सररता राई वडा सदस्य बे.न.पा. ९ ९८१७७७५००१   

५० श्री चन्रकुमारी वव.क. वडा सदस्य बे.न.पा. ९ ९८१७७१८५८०   

नगरिभाका िदस्र्हरुको वििरण 

क्र.ि.ं नाम /थर  ठेगाना िसपकफ  न ं कैवफर्ि 



वावषधक प्रगती प्रवतवेदन                                                                                                  आ.व. ०७५।०७६ 

30 

 उत्पादनमा हाम्रो साथ, बवस्दन म खाली हात ! 

क्र.ि.ं नाम /थर  ठेगाना िसपकफ  न ं कैवफर्ि 

१ श्री उमा सबेुदी (चौिरी ) वडा नं . -१ ९८२४७६२९९१  

२ श्री वटकाराज तामाङ वडा नं . -१ ९८२७७०३२८४  

३ श्री पूणध ब . वनरौला  वडा नं . -१ ९८६२९६३३३५  

४ श्री ईवन्दरा दजी  वडा नं . -१ ९८१६९६२७५४  

५ खड्क नारायण शे्रष्ठ  वडा नं . -२ ९८१४७६०१९७  

६ वबमला राई  वडा नं . -२ ९८४८७९२७९२  

७ कुमार प्रसाद अविकारी  वडा नं . -२ ९८५२८३५१७१  

८ फूल कुमारी सदा  वडा नं . -२ ९८०५९३४७९९  

९ कृरण प्रसाद चौिरी  वडा नं . -३ ९८१७३८९२८९  

१० वडल्ली सेर पौडेल  वडा नं . -३ ९८१०२०६१४४  

११ खेम कुमारी पररयार  वडा नं . -३ ९८१८७८००३२  

१२ गोमा वब . क  वडा नं . -४ ९८१४७०४११८  

१३ टंक अविकारी  वडा नं . -४ ९८१९९१४३४४  

१४ कृरण बहादरु पूवधछाने मगर  वडा नं . -४ ९८१९९६५२१३  

१५ सवबना वब . क  वडा नं . -५ ९८६१४५१८४०  

१६ केदार नेपाली  वडा नं . -५ ९८१७७०७३९३  

१७ वबर बहादरु लावमछाने वडा नं . -५ ९८१४७४३०४५  

१८ कुबेर कु . मगर  वडा नं . -६ ९८५२८३५२१७  

१९ नारायण राई  वडा नं . -६ ९८६२६२४८२९  

२० वबरण ुवब . क  वडा नं . -६ ९८६३६७१९०६  

२१ सयुध  प्रसाद राई  वडा नं . -७ ९८११०२३६२०  

२२ वबमला वब . क  वडा नं . -७ ९८२४७०३०१२  

२३ राम ब . कावकध   वडा नं . -७ ९८०४३१९२२७  

२४ वशब कुमार थापा  वडा नं . -८ ९८१३६७४४४८  

२५ वलला कुमारी राई  वडा नं . -८ ९८१४७४७७५२  

२६ चन्रकला पररयार  वडा नं . -८ ९८११७६७२९१  

२७ राज ब. राई  वडा नं . -८ ९८२४७७२७९९  

२८ कुमारी तामाङ  वडा नं . -९ ९८११३९२०५९  

२९ सररता राई  वडा नं . -९ ९८१७७७५००२  

३० चन्र कुमारी वब . क  वडा नं . -९ ९८१७७१८५८०  

३१ रवंजत राई  वडा नं . -९ ९८१६३३६७८२  
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अनुसूची-५:  नगरका सियोगी िातिरु 

वि.न.ं कमफचारीको नाम थर पद कार्फरि शाखा फोन न.ं कैवफर्ि 

१ िमाधनन्द जोशी प्रमखु प्रशासकीय अविकृत प्रशासन ९८५२८३५४७९   

२ चेतनाथ गौतम शाखा अविकृत प्रशासन/योजना शाखा ९८४१२७६७६४   

३ जगवदश पराजलुी लेखा अविकृत आवथधक प्रशासन शाखा ९८६११९०३८३   

४ कमल चौिरी वस.अ.हे.ब. स्वास््य तथा सरफाई शाखा ९८१४६०३३८८   

 सवुनल वनरौला अविकृत छैंटौं वशक्षा शाखा ९८४२३७४६४३  

५ समर बहादरु राई श्रोत ब्यवक्त वशक्षा शाखा ९८५२०५५५११   

६ कमलेश्वर चौिरी वस.अ.हे.ब स्वास््य शाखा ९८२५७३९७०९   

७ ज्योवत राई स. म. वव. वन. मवहला तथा बालबावलका शाखा ९८६२९४१६२०   

८ रमेश काकी इवन्जवनयर प्राववविक शाखा ९८४३३९३६३९   

९ ववमला थापा रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्र ९८४९८८८५०६   

१० बवुर्द्नाथ वतवम्प्सना कृवष इवन्जवनयर कृवष ववकास शाखा ९८४३०१९२९५   

११ ववन्दा तामाङ्ग  सूचना प्रवववि अविकृत पवञ्जकरण/सूचना ९८४२४१२०४६   

१२ वजरा राई उद्यम ववकास अविकृत उद्यम ववकास शाखा ९८४२८०७०७०   

१३ परुप बहादरु बढुाथोकी पश ुववज्ञ पश ुववकास शाखा ९८५२०५१५१०   

१४ ववरने्ची प्रसाद यादव पश ुसेवा अविकृत पश ुववकास शाखा ९८१९३४७७८६   

१५ एक बहादरु वनरौला सामावजक पररचालक सामावजक ववकास शाखा ९८४२८४७२५२   

१६ उपेन्र बहादरु थापा अवसस्टेन्ट सब इवन्जवनयर प्राववविक शाखा ९८५२८३५४१०   

१७ रुपलाल महतो अवमन प्राववविक शाखा ९८१७८८८९३९   

१८ महेश्वर चौिरी अवसस्टेन्ट सब इवन्जवनयर प्राववविक शाखा ९८०४०३९३४५   

१९ सन्तोष पौडेल स क.अ. सूचना शाखा ९८५२८३५६४४   
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वि.न.ं कमफचारीको नाम थर पद कार्फरि शाखा फोन न.ं कैवफर्ि 

२० रवेत काकी अवसस्टेन्ट सब इवन्जवनयर प्राववविक शाखा ९८२४७१३७८६   

२१ रोजन काकी अवसस्टेन्ट सब इवन्जवनयर प्राववविक शाखा ९८६२९८४८८३   

२२ जानकुा काकी मनोववमशध संयोजक मनोववमशध शाखा ९८१९७३४३०१   

२३ सरुने्र बस्नेत कानूनी सल्लाहकार न्यावयक सवमवत ९८४२८७६५०७   

२४ ननुीराम राई स्वकीय सवचव नगर प्रमखुको सवचवालय ९८५२०३२२२४   

२५ वजवछ कुमार यादव कववराज आयवेुद औषिालय बे.न.पा.४ ९८१४७४७७४०   

२६ शरण चौंलागाई पशु प्राववविक पश ुववकास शाखा ९८११७५३६७८   

२७ उमेश कुमार कटुवाल मवुखया प्रशासन/वजन्सी शाखा ९८१४७८५९४०   

२८ पणु्य पौडेल पशु प्राववविक पश ुववकास शाखा     

२९ खगेन्र कटुवाल आलेप सहायक आवथधक प्रशासन शाखा ९८४२८७१०११   

३० कमल वसंह भट्टराई क.अ. राजश्व शाखा ९८४२४१७४०७   

३१ योगेन्र पवुाधछाने मखुीया वडा कायाधलय वडा नं. ६     

३२ मनोज कुमार यादव ल्याब अवसस्टेन्ट स्वास््य शाखा ९८०४७११५४०   

३३ ज्योती राई स.म.वव.वन. मवहला तथा वालवावलका शाखा ९८६२९४१६२०   

३४ मान बहादरु वव.क. स.क.अ. वडा कायाधलय वडा नं. ३     

३५ सवमता पोखरले स.क.अ. वडा कायाधलय वडा नं. ३     

३६ रोचन राई स.क.अ. वडा कायाधलय वडा नं. ३     

३७ श्याम राई स.क.अ. वडा कायाधलय वडा नं. ३ ९८०५३५०४१६   

३८ प्रववण कुाँ वर वस.वव.आर.एफ. समावेशी ववकास कायधक्रम ९८६७५५५४४८   

३९ यशोदा खवतवडा वस.वव.आर.एफ. समावेशी ववकास कायधक्रम ९८२५७७०२२३   

४० कैलाश सापकोटा वस.वव.आर.एफ. समावेशी ववकास कायधक्रम ९८४२४२८९८३   
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४१ सररता राई वस.वव.आर.एफ. समावेशी ववकास कायधक्रम ९८१३९७२३६०   

४२ यमनुा कटेल मनोववमशधकताध  मनोववमशध कायधक्रम     

४३ वदल कुमारी मगर मनोववमशधकताध  मनोववमशध कायधक्रम ९८१४७७६६८८   

४४ रोमी रणपहेंली मनोववमशधकताध  मनोववमशध कायधक्रम वेनपा ४     

४५ पववत्रा राई मनोववमशधकताध  मनोववमशध कायधक्रम वेनपा ६     

४६ वनमधला राई मनोववमशधकताध  मनोववमशध कायधक्रम वेनपा ८ ९८२७७८०८९९   

४७ सववता राई मनोववमशधकताध  मनोववमशध कायधक्रम वेनपा ७     

४८ वनलम कुमारी चौिरी मनोववमशधकताध  मनोववमशध कायधक्रम वेनपा १     

४९ मन नारायण शे्रष्ठ सेवाग्राही सहजकताध  नागररक सहायता कक्ष ९८१६७३४०६३   

५० राजेश भट्टराई प्राववविक प्राथवमक शपध दशं उपचार केन्र ९८०१९२२६५७   

५१ जनादधन भट्टराई कायाधलय सहयोगी बे.न.पा. आ.प्र.शाखा ९८०५३१४९२३   

५२ गोकुल केसी कायाधलय सहयोगी प्रमखु पशासकीय अविकृत कक्ष ९८१७७२६१६२   

५३ वदप ुचौिरी कायाधलय सहयोगी न्यावयक सवमवत ९८१४७५७४८१   

५४ शरुसे खड्का नगर प्रहरी बे.न.पा. पररसर ९८१९९३७१२९   

५५ वखला चौिरी कायाधलय सहयोगी वडा नं. १ को कायाधलय     

५६ हररेाम दाहाल कायाधलय सहयोगी वडा नं. २ को कायाधलय ९८०८०८९९४०   

५७ सम्प्झना ववष्ट कायाधलय सहयोगी आयवेुद औषिालय वेनपा ४     

५८ चक्र बहादरु वनरौला कायाधलय सहयोगी वडा नं. ४ को कायाधलय ९८०७००७३३७   

५९ राज कुमार कुाँ वर कायाधलय सहयोगी वडा नं. ५ को कायाधलय     

६० हकध  बहादरु तामाङ्ग कायाधलय सहयोगी वडा नं. ६ को कायाधलय     

६१ ववना शे्रष्ठ कायाधलय सहयोगी बे.न.पा. न्यावयक सवमवतको     
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६२ राजेश राई कायाधलय सहयोगी वडा नं. ८ को कायाधलय     

६३ रववन्र सापकोटा कायाधलय सहयोगी वडा नं. ९ को कायाधलय     

६४ मवनसा राई भूवम ब्यवस्थापन संयोजक भूवम ब्यवस्थापन शाखा ९८१६७०२४०१   

६५ 
अवम्प्बका वनरौला एम आई एस अपरटेर 

रावरिय पररचय पत्र तथा 

पवञ्जकरण ववभाग ९८०५९३११००   

 
रववन तामाङ एम आई एस अपरटेर 

रावरिय पररचय पत्र तथा 

पवञ्जकरण ववभाग   

६६ चेतनाथ दाहाल कम्प्प्यूटर सहायक भूवम ब्यवस्थापन शाखा ९८०४७३१९३३   

६७ भरत वघवमरे पे्रस संयोजक बे.न.पा. ९८००९४४८२०   

६८ रोवहत दाहाल कायाधलय सहयोगी वडा नं. ३ को कायाधलय     

६९ देव कुमारी खड्का कायाधलय सहयोगी बेलका नगरपावलका     

७० वगता दनवुार ना.प्रा.सा. वडा नं. ७ र ८ को कायाधलय ९८१९९५६२९६   

७१ संवगता चौिरी ना.प्रा.सा. वडा नं. १ र २ को कायाधलय ९८०५९३०३२१   

७२ वनमधल काकी ना.प्रा.सा. वडा नं. ६ को कायाधलय ९८६२८४४४३७   

७३ रुपक बस्नेत हलकुा सवारी चालक बे.न.पा.  ९८५२८२१०२०   

७४ देवराज कोईराला हलकुा सवारी चालक बे.न.पा.  ९८४१५८९१०३   

७५ रुपेश चौिरी हलकुा सवारी चालक बे.न.पा. ियाक्टर चालक      

७६ मन कुमार माझी हलकुा सवारी चालक बे.न.पा. ियाक्टर चालक     

७७ जंग बहादरु वबष्ट हलकुा सवारी चालक बे.न.पा. एम्प्बलेुन्स चालक ९८२४७५२१२०   

७८ रमेश बस्नेत हलकुा सवारी चालक बे.न.पा.     

७९ सववना मगर पोषण सहजकताध  बे.न.पा. ९८१७७१७३१२   

८० राजन खत्री कायाधलय सहयोगी वडा नं. ४ को कायाधलय     
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८१ खगेन्र चौंलागाई कायाधलय सहयोगी बे.न.पा.     

८२ चेतनाथ गौतम   ९८५२०६१११९  

८३ राजन भट्टराई     
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अनुसूची-६: क्यामेरामा आ.र्. ०७५/०७६ 

बेलका नगरपाललका कायगलय पररसर आ.र्. ०७५/०७६ र्ालषगक समीिा कायगक्रम 

मण्टेश्वरी ताललम ललदै बाल लशलिकािरु लशखरमाणी खानेपानी लनमागण आयोजना 
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क्यामेरामा आ.र्. ०७५/०७६ 

 

 

  

 

 

 

 

आर्ालिक योजना सार्ागजलनकीकरण कायगक्रम आाँखा उपचार केन्र उद्घाटन 

मण्टेश्वरी ताललम ललदै बाल लशलिकािरु वनःशुल्क स्िास्थ विविि बेलका -१ 


