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बेलका नगरपाललका

नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्
रामपुर, उदर्पुर

स्थान:

नगरपाललकाको सभाहल
लमलि २०७८।०८।१५

लबहान ११:०० बजेदेखि

चालु आ.व.२०७८/०७९को प्रथम चौमालर्क

प्रगलि समीक्षा

प्रशासन, र्ोजना िथा अनुगमन शािा



पकहलो चौमाकसक अवकधमा भएका प्रशासकनक

कायवहरु

 कनयकमत कायवसम्पादनका आधारमा कायावलयमा सकवकदेक्सि नै
कायवरत रहेका करारका कमवचारीहरुको कायव सम्पादन मूल्याङ्कन,
करार म्याद िप कायव श्रावण मसान्त कभत्र सम्पन्न गररएको।

 थिायी कमवचारीहरुको वाकषवक कायव सम्पादन मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी
एक प्रकत प्रदेश मुख्यमन्त्री तिा मक्सन्त्रपररषद्को कायावलयमा
पठाईसककएको।

 नगरपाकलका अन्तगवत रहनुभएका पदाकधकारीहरु र कमवचारीहरुको
वाकषवक सम्पती कववरण प्रदेश मुख्यमन्त्री तिा मक्सन्त्रपररषद्को
कायावलयमा पठाईसककएको।

 बेलका नगरपाकलकाको कायावलय, कवषयगत शािाहरु र वडा
कायावलयहरुको समेत किन्सी समानहरु तिा यातायातका
साधनहरुको कनरीक्षण गरी प्रकतवेदन तयार भएको।



पकहलो चौमाकसक अवकधमा भएका प्रशासकनक

कायवहरु
 इलेक्ट्र ोकनि तिा मेकशनरी उपकरणहरुको कनयकमत सकभवकसङ्ग, चेक िााँच,
ममवत संभार आदी िस्ता कायवहरु कनयकमत संचालन भईरहेको।

 नगरपाकलकाका तिा वडा कायावलयहरुमा कायवरत कमवचारीहरु, शािा
प्रमुिहरु र कवकभन्न कवषयगत सकमकतहरुको कनयकमत बैठक तिा
नगरपाकलकाको काम कारबाहीको कवषयमा पदाकधकारीहरु समेतको
सहभाकगतामा छलफल तिा बैठकहरु संचालन गररएको।

 नगर कायवपाकलकाको कवकभन्न कमकतमा बसेको ९ वटा बैठकहरुको कनणवय
कायावन्वयन गररएको।

 नगर कायवपाकलकाको कायावलयमा कायवरत कामवचारीहरु

िम्मााः २०४ िना मकहलााः ७८ िना पुरुषाः १२६ िना

थिायीाः ४५िना मकहलााः १३ िना पुरुषाः ३२ िना

कराराः १५९ िना मकहलााः ६५ िना पुरुषाः ९४ िना



उपभोक्ता अनुकशक्षण कायवक्रम... 

आ.व. २०७८/०७९ मा उपभोक्ता सकमकतद्वारा
संचालन हुने नगर तिा वडा स्तरीय
आयोिनाहरुको लाकग अनुकशक्षण कायवक्रम वडा
१-९ सम्म सम्पन्न भएको ।

कायवक्रमको उदेश्य... 

 थिानीय स्तरमा सञ्चालन हुने आयोिना तिा
कायवक्रममा थिानीय िनसमुदायको स्वाकमत्व
अकभबृक्सि गने ।

 आयोिना सञ्चालन एवं ब्यवथिापनमा कदगोपना
अकभबृक्सि गने ।

 गुणस्तरीय बसु्त तिा सेवा उपलब्ध गराउने ।

 आयोिना संचालनमा समुदायको क्षमता अकभबृक्सि
गने नेतृत्व कबकास गने ।

 थिानीय स्रोत साधन, क्षमता ,कसप को प्रयोगलाई
बढावा कदने ।



कवकभन्न वडामा

संचालन भएको

कायवक्रमको

झलकहरु....

.



पकहलो चौमाकसक अवकधमा सम्पाकदत योिना प्रशासन सम्बन्धी कववरण

१.उपभोक्ता सकमकत सम्बन्धी कववरणाः

आ.व. २०७८/०७९ मा उपभोक्ता सकमकतद्वारा संचालन हुने नगर तिा वडा

स्तरीय आयोिनाहरुको लाकग अनुकशक्षण कायवक्रम वडा १-९ सम्म सम्पन्न भएको।

क्र.सं. वडा नं.
जम्मा र्ोजना

संख्या
सम्झौिा भएका र्ोजना

सम्झौिा हुन बााँकी

र्ोजना
कैलफर्ि

१ १ ८ वटा ४ वटा ४ वटा प्रधानमन्त्री

रोिगार

कायवक्रममा

सहभागी हुन

इचु्छक कववरण

माग गरी वडा

कायावलयहरुमा

पठाईएको ।

२ २ १० वटा १० वटा

३ ३ ५ वटा ५ वटा

४ ४ ९ वटा ३ वटा ६ वटा

५ ५ ९ वटा ९ वटा

६ ६ ११ वटा १० वटा १ वटा

७ ७ ११ वटा ८ वटा ३ वटा

८ ८ ६ वटा ३ वटा ३ वटा

९ ९ २ वटा १ वटा १ वटा



पकहलो चौमाकसक अवकधमा सम्पाकदत योिना प्रशासन सम्बन्धी कववरण

२. दरभाउपत्र तिा बोलपत्रको माध्यमबाट भएका योिनाहको कववरण

क्र.सं. र्ोजनाको नाम/कार्यक्रम प्रथम चौमालर्क प्रगलि

१ ह्युम पाईप िररद कायवक्रम कसलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी मूल्याङ्कनको

क्रममा रहेको।

२ कसटीहल कनमावण कायवक्रम वडा नं. ४ ठेक्का व्यवथिापन भई कनमावण कायवको

चरणमा रहेको।

३ कवद्युत पोल तिा तार िररद कसलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी मूल्याङ्कनको

क्रममा रहेको।

४ कायावलयको लाकग ल्याप्टप, डेस्कटप तिा कप्रन्टर

िररद कायवक्रम

कसलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी मूल्याङ्कनको

क्रममा रहेको।

६ मगरनी िोलामा स्लाब कभवटव कनमावण बोलपत्र आह्वान गरी मूल्याङ्कनको क्रममा

रहेको।

७ लेकाली िेल मैदानको स्तरोन्नती गने कायव बोलपत्र आह्वान गरी मूल्याङ्कनको क्रममा

रहेको।

८ औषकधक िररद कायवक्रम कसलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी मूल्याङ्कनको

क्रममा रहेको।

९ कनदानका उपकरणहरु िररद कायवक्रम कसलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी मूल्याङ्कनको

क्रममा रहेको।



आ.व. २०७८/०७९ को पकहलो चौमाकसकमा भएका योिनाहरुको उपलब्धी

३. कवगत आकिवक वषवमा संचाकलत योिनाहरु

क्र.सं. र्ोजनाको नाम/कार्यक्रम म्यादको अवस्था र्ोजना सम्बन्धी लववरण

१ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वडा

नं. ८

2078 िेठ मसान्तसम्म कनमावणको क्रममा भएका तु्रटी सच्याई, भवन

हस्तान्तरण गनवका लाकग कायावलयले कवकभन्न कमकतमा

पत्रार गरेको।

२ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वडा

नं. २

2078 िेठ मसान्तसम्म कनमावणको क्रममा भएका तु्रटी सच्याई, भवन

हस्तान्तरण गनवका लाकग कायावलयले कवकभन्न कमकतमा

पत्रार गरेको।

३ कोल्ड स्टोर कनमावण २०७८ काकतवक मसान्तसम्म कनमावण थिलमा बालुवा िुपारेको र वषावदको समयमा

कायावलयले कनमावण थिल उपलब्ध गराउन नसकेको

कारण पुन म्याद िपका लाकग कनवेदन दताव भएको।

४ औद्योकगक ग्राम घेरावेरा २०७८ साउन २० गतेसम्म म्याद कभत्र कनमावण कायव सम्पन्न गरीसकेको।

६ भचुवा सडक २०७८ मंकसर मसान्तसम्म कनमावण कायव िारी रहेको।

७ फोहोर व्यवथिापन केन्द्र तिा

धौरी पाकव िाने बाटोमा कजे्व,

कम्पाउण्ड वाल तिा गाडव

हाउस कनमावण कायवक्रम

२०७८ असार २५ गते सम्म थिानीय बाकसन्दा तिा सामुदाकयक वनले कनमावण

कायवमा वाधा गरेकाले कनमावण कायव थिाकगत भएको।

८ १० शैयाको अस्पताल कनमावण २०७८ असार १४ गतेसम्म कनमावण थिल उपलब्ध गराउन नसककएकाले कनमावण

कायव प्रारम्भ नभएको।



कबकभन्न प्रकारको सडकको अवथिा 2078 असार

मसान्त सम्म:-

2.7 4.864

119.19

157.1266

235.356

264.234

0

50

100

150

200

250

300

FY: 076/077 FY: 077/078

Road Details

Black Top Gravel Earthen



पकहलो चौमाकसक अवकधमा घर-निा उपशािाको प्रगकत

कववरण

िम्मा घर-निा पासको लाकग आबेदन संख्या ५७ रहेको

।

भवन कनमावणको लाकग इिाित कदएको संख्या ९ रहेको ।

भवन अकभलेिीकरण भएको संख्या ३९ रहेको ।

भवन कनमावण इिाित कलई घर-निा कनमावण सम्पन्न

भएको संख्या १ रहेको ।



कवपद व्यवथिापन तफव

 रकङ्गन िस्तापाता २० बण्डल चट्ङ्गाङ र आगलाकग कपकडतलाई (१-९) वडा समै्म कवतरण
गररएको।

 िोला कनयन्त्रण र कोकस कटानका लाकग ३६८ िाकल र ३००० िाकल बोरा कवतरण गररएको।

 िोला कनयन्त्रणको लाकग नगरपाकलकाको JCB ६०० घन्टा प्रयोगमा आएको।

 कबिुकलको पोल आ.र.कस.कस ४५ िान र फलामे पोल २५िान र पोल तार १२५०० कमटर (१-९) 
वडा समै्म कवतरण गररएको।

 कमलन टो.कब.स ९ लाई टो.कब.स भवन कनमावणको लाकग २५ बोरा कसमेन्ट प्रदान गररयो।

 हाकत्त कपकडत र घर आगलाकग ६ घरधुररलाई आकिवक सहयोग गररएको।

 Support on the spot कायवक्रमबाट आवश्यक २७ िनालाई आकिवक सहयोग गररएको।

 शसत्र बेस क्याम वे.न.पा ८ लाई ५०० कमटर pvc पाईप कबतरण गररयो।



लवपद व्यवस्थापनलाई बालहरर सहर्ोग

 गोिाव वोले्फयर टरस धरान माफव त १६५ घरधुररलाई ३५ लाि बराबरको बेलका

वडा. नं. १ र २ लाई राहत कवतरण ।

 गोिाव वोले्फयर टरस धरान माफव त हाकत्त कपकडतलाई वडा नं. १ देक्सि ९ समै्म १०

घरधुररलाई १ लाि ४० हिार बराबरको राहत साम्राकग कवतरण।

 किल्ला कबपद व्यवथिापनबाट ५० िान तारिाकल र ८००० बोरा वेलका नगरलाई

प्राप्त भयो।

 १ नं. प्रदेश सरकारबाट कतरपाल १०० िान र कम्मल १०० िान वेलका नगरलाई

प्राप्त भयो।

 किल्ला िानेपाकनबाट २५ कम.कम pvc पाईप ७०० कमटर वेलका नगरलाई प्राप्त
भयो।



२०७८ /०७९को प्रथम चौमालसक घर

जग्गाको लागि लववरण





घर िग्गाका केही तस्वीर तिा कववरणहरु



बेलका नगरपाकलका वडा नं. १ को कायावलय भवन

१ नं वडा कार्ायलर् भवन

संख्या -१

कोठा -५

के्षत्र फल – १० कट्ठा



बेलका नगरपाकलका वडा नं.२ को कायावलय भवन

२ नं वडा कार्ायलर् भवन

संख्या -१

कोठा -५

के्षत्र फल – ६ कट्ठा १२ धुर



बेलका नगरपाकलका वडा नं.३ को

कायावलय भवन

३ नं वडा कार्ायलर् भवन

संख्या -१

कोठा -५

के्षत्र फल – १ कट्ठा



बेलका नगरपाकलका वडा नं.४ को कायावलय भवन

४ नं वडा कार्ायलर्

भवन

संख्या -१

कोठा -४

के्षत्र फल – १ कट्ठ



बेलका नगरपाकलका वडा नं.५ को कायावलय भवन

५ नं वडा कार्ायलर्

भवन

संख्या -१

कोठा -५

के्षत्र फल – १ कट्ठ



बेलका नगरपाकलका वडा नं.६ को कायावलय भवन

६ नं वडा कार्ायलर्

भवन

संख्या -१

कोठा -५

के्षत्र फल – १/१.५(२.५)

रोपनी



बेलका नगरपाकलका वडा नं.७ को कायावलय भवन

७ नं वडा कार्ायलर्

भवन

संख्या -१

कोठा -४

के्षत्र फल – २ कट्ठ



बेलका नगरपाकलका वडा नं.८ को कायावलय भवन

८ नं वडा कार्ायलर्

भवन

संख्या -१

कोठा -५

के्षत्र फल – ४ कट्ठ



बेलका नगरपाकलका वडा नं.९ को कायावलय भवन

९ नं वडा कार्ायलर्

भवन

संख्या -१

कोठा -४



आकिवक प्रशासन शािा

कदगो कवकास लक्ष्य अनुसारको बिेट कवकनयोिन रकम रु. 

हिारमा

१. 

गररवीको

अन्त्य

२. शून्य

भोकमरी ३. स्वास्थ्य४. कशक्षा

५. लैंकगक

समानता

६. सफा

पानी 7.थ्च्छ उिाव

8. 

मयावकदत

काम

११.कदगो

सहर र वस्ती
1२.किमे्मवारीपूणव

उपभोग तिा

उत्पादन 1३.िलवायु

1६. सशक्त

संथिा/कनकाय 17.साझेदारी

कुल

कवकनयोिन

कवकनयोकित

रकम रु 90096 8613 49386 216452 8900 4300 10300 8463 179430 9500 6000 128936 4000 727976



आन्तररक रािस्व प्राक्सप्तको प्रगकत

कस.नं. रािस्व संकेत आम्दानी शीषवक अनुमान
काकतवक मसान्त सम्मको

आम्दानी
प्रगकत प्रकतशत

१ २ ३ ४ 5 6

१ १११३१ सम्पत्ती, बहाल तिा पट्टा वापतको आयमा लागे्न कर 100000 0 0.0

२ ११३१४ भुकमकर/मालपोत 1000000 96311 9.6

३ ११३२१ घरवहाल कर 225000 77581 34.5

४ ११३२२ वहाल कवटौरी कर 300000 ० 0.0

५ ११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी) 200000 ० 0.0

६ ११४५२ पुवावधार सेवाको उपयोगमा लागे्न कर 1000000 ० 0.0

७ ११४७९ अन्य मनोरञ्जन कर 200000 ० 0.0

८ ११६३१ कृकषतिा पशुिन्य वसु्तको व्यावसाकयक कारोवारमा लागे्न कर 1000000 ० 0.0

९ ११६३२ अिेटोपहारमा लागे्न कर 30000 ० 0.0

१० १४१५१ सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय 1500000 23104 1.5

११ १४१५९ अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी 1000000 651141 65.1

१२ १४२१९ अन्य सेवा शुल्क तिा कबक्री 120000 ० 0.0

१३ १४२२१ न्याकयक दसू्तर 200000 2800 1.4

१४ १४२२३ कशक्षा के्षत्रको आम्दानी 300000 ० 0.0

१५ १४२२४ परीक्षा शुल्क 10000 ० 0.0

१६ १४२२९ अन्य प्रशासकनक सेवा शुल्क 1500000 409655 27.3

१७ १४२४१ पाककव ङ्ग शुल्क 100000 ० 0.0

१८ १४२४२ निापास दसु्तर 500000 68987 13.8

१९ १४२४३ कसफाररश दसु्तर 3500000 252647 7.2

२० १४२४४ व्यक्सक्तगत घटना दताव दसु्तर 150000 6750 4.5

२१ १४२४५ नाता प्रमाकणत दसु्तर 50000 0 0.0

२२ १४२४९ अन्य दसु्तर 50000 2900 5.8

२३ १४२५३ व्यावसाय रकिष्ट्र ेशन दसु्तर 1000000 557584 55.8

२४ १४२५४ रेकडयो/ एफ.एम.सञ्चालन दसु्तर 10000 0 0.0

२५ १४२६५ अन्य के्षत्रको आय 30100000 26810 0.1

२६ १४३१२ प्रशासकनक दण्ड, िररवाना र िफत 500000 2024500 404.9

२७ १५१११ अन्य 500000 0 0.0

िम्मा 45145000 4200770 9.3



कायावलयगत रािस्व आम्दानी कववरण

कस.नं. कायावलय
काकतवक मसान्त सम्मको

आम्दानी

1 10 - नगर कायवपाकलका कायावलय 2423258

2 1 - १ नं वडा कायावलय 255566.5

3 2 - २ नं वडा कायावलय 132415.75

4 3 - ३ नं वडा कायावलय 382416.62

5 4 - ४ नं वडा कायावलय 214824.38

6 5 - ५ नं वडा कायावलय 284517.37

7 6 - ६ नं वडा कायावलय 52558.92

8 8 - ८ नं वडा कायावलय 318949.59

9 9 - ९ नं वडा कायावलय 136263.06

िम्मा 4200770.2



अनुदान प्राक्सप्तको प्रगकत

कस.नं.
स्रोत समूह बिेटको स्रोत/तह प्राक्सप्तको श्रोत वाकषवक अनुमाकनत आय

काकतवक मसान्त

सम्मको आम्दानी
प्रगती प्रकतशत

१ संघीय सरकार नेपाल सरकार १३३११ - समाकनकरण अनुदान 138300000 34575000 25.00

२ संघीय सरकार नेपाल सरकार १३३१२ - शसतव अनुदान चालु 238700000 70859998 29.69

३ संघीय सरकार नेपाल सरकार १३३१३ - शसतव अनुदान पुाँिीगत 51700000 0 0.00

४ संघीय सरकार नेपाल सरकार १३३१५ - कवषेश अनुदान पुाँिीगत 33200000 0 0.00

५ संघीय सरकार नेपाल सरकार १३३१७ - समपुरक अनुदान पुाँिीगत 20800000 0 0.00

६ संघीय सरकार नेपाल सरकार १३३१८ - अन्य अनुदान चालु 44731850 0 0.00

७ प्रदेश सरकार प्रदेश नंबर १ १३३११ - समाकनकरण अनुदान 7989000 1997250 25.00

८ प्रदेश सरकार प्रदेश नंबर १ १३३१२ - शसतव अनुदान चालु 6302000 0 0.00

९ प्रदेश सरकार प्रदेश नंबर १ १३३१६ - समपुरक अनुदान चालु 10000000 3333000 33.33

िम्मा 551722850 110765248 20.08



वााँडफााँटबाट प्राप्त रािस्व प्राक्सप्तको प्रगती

कस.नं.
आम्दानी शीषवक अनुमान काकतवक मसान्त सम्मको आम्दानी प्रगकत प्रकतशत

१ ३ ४ ७ ८

१ घरिग्गा रकिषे्ट्शन दसु्तर 2500000 0 0.00

२ बााँडफााँड भई प्राप्त हुने मूल्य अकभबृक्सि कर 55525500 21100113.58 38.00

३ बााँडफााँड भइव प्राप्त हुने अन्त:शुल्क 55525500 6424018.61 11.57

४ बााँडफााँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर 6528150 945858.41 14.49

५ अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी 1000000 651141 65.11

िम्मा 121079150 29121131.6 24.05



आकिवक कवकास के्षत्र

कस.नं.
के्षत्र/उप के्षत्र कवकनयोिन िचव िचव (%) मौज्दात

१ आकिवक कवकास ८,००,१३,६३२ ६५,१४,२३३ ८.१४ ७,३४,९९,३९९

१.1 कृकष ३,९४,६१,६३२ ३३,४५,६३७ ८.४८ ३,६१,१५,९९५

1.२ उद्योग ५४,७५,००० ४,५०,३९० ८.२३ ५०,२४,६१०

1.३ पयवटन ६१,१०,००० ४,५४,७३० ७.४४ ५६,५५,२७०

1.४ सहकारी ५,००,००० ० ० ५,००,०००

1.५ कवत्तीय के्षत्र २,००,००० ४५,९८० २२.९९ १,५४,०२०

1.६ िलश्रोत तिा कसंचाई १,७८,१७,००० ० ० १,७८,१७,०००

1.७ बन ४०,५०,००० २०,८७,४८६ ५१.५४ १९,६२,५१४

1.८ पशुपन्छी कवकास ६४,००,००० १,३०,०१० २.०२ ६२,६९,९९०



सामाकिक कवकास के्षत्र

कस.नं.
के्षत्र/उप के्षत्र कवकनयोिन िचव िचव (%) मौज्दात

२ सामाकिक कवकास ३३,१८,९८,५३६ ५,५४,७४,०३१.९४ १६.७१ २७,६४,२४,५०४.०६

2.१ कशक्षा २२,०२,१५,००० ४,३६,२७,२६८.२० १९.८ १७,६५,८७,७३१.८०

2.२ स्वास्थ्य ४,४२,५५,००० ९२,४७,४४४.७४ २०.९ ३,५०,०७,५५५.२६

2.३ िानेपानी तिा सरसफाई ३,७५,००,००० ० ० ३,७५,००,०००

2.४ भाषा तिा संसृ्ककत १९,५२,८३६ २०,००० १.०२ १९,३२,८३६

2.५ लैंकगक समानता तिा सामाकिक समावेशीकरण ८१,७०,७०० १३,९५,४१९ १७.०७ ६७,७५,२८१

2.६ युवा तिा िेलकुद ३९,५०,००० ६,९५,०६९ १७.६ ३२,५४,९३१

2.७ सामाकिक सुरक्षा तिा संरक्षण १,५८,५५,००० ४,८८,८३१ ३.०८ १,५३,६६,१६९



पूवावधार कवकास के्षत्र

कस.नं

.
के्षत्र/उप के्षत्र कवकनयोिन

काकतवक मसान्त सम्मको

िचव
िचव (%) मौज्दात

३ पूवावधार कवकास १९,३१,६७,९३८ ३,२४,७६,२२१.८३ १६.८ १६,०६,९१,७१६.१७

१ यातयात पूवावधार ८,९८,७८,००१ १,२५,२६,१२५.०९ १३.९४ ७,७३,५१,८७५.९१

२ भवन, आवास तिा सहरी कवकास ८,२३,६०,८४० १,७५,४६,१६३.७४ २१.३ ६,४८,१४,६७६.२६

३ उिाव २८,००,००० ० ० २८,००,०००

४ संचार तिा सूचना प्रकबकध ६,८१,००० १,७९,६५० २६.३८ ५,०१,३५०

५ सम्पदा पूवावधार ८१,५०,००० ३,१०,९४२ ३.८२ ७८,३९,०५८

६ कबज्ञान तिा प्रकबकध २०,००० ० ० २०,०००

७ पुनकनमावण ९२,७८,०९७ १९,१३,३४१ २०.६२ ७३,६४,७५६



सुशासन तिा अन्तरसम्वक्सन्धत के्षत्र

कस.नं

.
के्षत्र/उप के्षत्र कवकनयोिन

काकतवक मसान्त सम्मको

िचव
िचव (%) मौज्दात

४.1 सुशासन तिा अन्तरसम्बक्सन्धत के्षत्र ३,५५,६१,९८६ ५९,३३,४७९ १६.६८ २,९६,२८,५०७

4.१ वातावरण तिा िलवायु ६,००,००० ० ० ६,००,०००

4.२ कवपद व्यवथिापन ३७,४४,९८६ ० ० ३७,४४,९८६

4.३ मानब संशाधन कवकास ५५,२२,४८० २८,६२,६३४ ५१.८४ २६,५९,८४६

4.४ शाक्सन्त तिा सुव्यवथिा २,००,००० ० ० २,००,०००

4.५ कानुन तिा न्याय २६,५०,००० १,८६,४४८ ७.०४ २४,६३,५५२

4.६ तथ्ांक प्रणाली १८,००,००० ३,६४,१४० २०.२३ १४,३५,८६०

4.७ गररबी कनवारण ७,५०,००० ५,१३,३७० ६८.४५ २,३६,६३०

4.८ योिना तिुवमा र कायवन्वयन १२,००,००० १,६७,०७५ १३.९२ १०,३२,९२५

4.९ अनुगमन तिा मूल्यांकन १५,२७,५२० २,५०,००० १६.३७ १२,७७,५२०

4.१० प्रशासकीय सुशासन १,७३,६७,००० १५,८९,८१२ ९.१५ १,५७,७७,१८८

4.११ कवत्तीय सुशासन २,००,००० ० ० २,००,०००



कायावलय सञ्चालन तिा प्रशासकनक िचव

के्षत्र/उप के्षत्र कवकनयोिन काकतवक मसान्त सम्मको िचव िचव (%) मौज्दात

५ कायावलय सञ्चालन तिा प्रशासकनक ९,०३,३४,७०६ २,६४,१२,६३८.९४ २९.२४ ६,३९,२२,०६७.०६

5.१ कायावलय सञ्चालन तिा प्रशासकनक ९,०३,३४,७०६ २,६४,१२,६३८.९४ २९.२४ ६,३९,२२,०६७.०६



१ पशु आहारा सेवा (घााँसको कवउ तिा बेनाव कवतरण )

क्र.स

.
घााँसको जाि पररमाण मुल्य रु जम्मा मुल्य रु कैलफर्ि

१ सुपर नेकपयर सेट ८५,०००।सेट १.५०।प्रकत सेट १,२७,५००।

२ िै घााँस २१०० के.कि ९०।प्रकत के.कि १,८९,०००।

पशु पन्छी तिा मत्स्य कवकास शािाको प्रगकत कववरण

क्र.

स.
िाललम िथा गोलिको नाम संख्या िचय रु कैलफर्ि

१ गाई/भैकस पालन १ १८०६०।

२ बंगुरपालन २ ४३७३०।

३ कायवक्रमहरुको १ कदने अकभमुक्सिकरण २ ९५५०।

२ ताकलम कायवक्रम ( क. कृषक स्तर )

क्र.

स.
िाललम िथा गोलिको नाम इकाई सङ््खख्या कैलफर्ि

१ प्रकशक्षक प्रकशक्षण १४ कदने िवान १

२ प्रयोगशाला १४ कदने िवान १

२ ताकलम कायवक्रम ( ि. सहायक कमवचारी स्तर )



३.पकहलो चौमाकसकको पशुस्वास्थ्य तफव को प्रगकत

क्र.स. कार्यक्रमको नाम संख्या कैलफर्ि

१ उपचार १२२५

२ प्रयोगशाला पररक्षण ३५

३ बन्ध्याकरण १०२

४ कृकतम गभावधान ११०

दललि जनजालि अन्य जम्मा

मकहला पुरुष मकहला पुरुष मकहला पुरुष मकहला पुरुष

13 19 123 102 76 40 212 161

४.कायवक्रममा सामाकिक समावेशीकरण

४.कायवक्रमको बारेमा िानकारी कलन आउने आगनु्तकको कववरण

दललि जनजालि अन्य जम्मा

मकहला पुरुष मकहला पुरुष मकहला पुरुष मकहला पुरुष

१४ २८ ६८ १९३ ५६ १७५ १३८ ३९६



६ अन्य कृयाकलापहरु

१ अनुदान २ करोड ३५ लािको व्यवसायीक बाख्रा कायवक्रम सञ्चालन

क. नेपाल लाइभस्टक सेक्ट्र इनोभेसन आयोिना (NLSIP) को सहयोगमा कनम्न

कृयाकलापहरुमा सहकिकरण गररएको छ ।

ि. कत्रबेणी वोयर वाख्रा श्रोत समूह, बेलका ७ सूयवचोक – बाख्रापालन कायवक्रमका

लाकग १ करोड अनुदान

ग. िसमाझटोल थिानीय बाख्रा कवकास कवकास सकमकत, बेलका ८ िसमािटोल –

बाख्रापालन कायवक्रमका लाकग ८५ लाि अनुदान

घ. ियरवनी पशुपालन समूह, बेलका ५ ियरवनी – बाख्रापालन कायवक्रमका लाकग ५०

लाि अनुदान

ङ. उले्लक्सित समूहका सबै सदस्यहरुको समू्पणव बाख्रा तिा व्यवसायको बीमा

२ रेकवि, भ्यागुते/चरचरे र रानीिेत रोग कनयन्त्रण

बेलका नगरपाकलकामा पटक पटक फैकलएको रेकवि, भ्यागुते/चरचरे र रानीिेत रोग

कनयन्त्रण गनव पशु पन्छी अने्वषण प्रयोगशाला कवराटनगरवाट क्रमशाः ५०, १०००, ५०००

डोि िोप कनाःशुल्क प्राप्त गरी कनशुल्क िोप गररको



उत्पादनमा समिवन ,पूवावधार प्रवधवन
“उत्पादनमा हाम्रो साि बक्सिन म िाली हात”

स्वागि

हालदयक नमस्कार

िचय लबवरण

संघीय सशतव: ० (%)
प्रदेश सशतव : ०(%)
कृकष शािा -१०,७८,९४२(८.९९ %)

बजेट लबवरण

संघीय सशतव: १,६०,४०,०००
प्रदेश सशतव : ०
कृकष शािा : १,२०,००,०००

आ.व. ०७८/०७९को कृलर् लबकास शािाको पलहलो चौमालसक प्रगलि सलमक्षा

प्रसु्तिकिाय

ई.बुखिनाथ लिखिना
प्रमुि

कृलर् लबकास शािा



“उत्पादनमा हाम्रोसाथ बखिन म िालीहाि “

आ.व.०७८/०७९ को प्रथम चौमालसकमा भएका मुख्य गलिलवलिहरु

• सहर्ोगी बचि िथा ऋण सहकारी संस्था र बेलका नगरपाललकाको साझेदारीमा लनलमयि १० टन

क्षमिाको कोल्ड च्याम्बर उद्घाटन

• बेलका १ आम्बासीमा ५०० टन क्षमिाको कोल्डस्टोरको कन्स्ट्रक्सन को कामको लालग

लशलान्यास भई कार्य प्रगलि ६० % सम्पन्न
• कृलर् शािा बाट संचालन हुने सबै कार्यक्रमहरुको अनुदान सम्बखन्ध सुचना प्रकाशन गरर आवेदन

माग गररर्ो l प्राप्त आबेदन हरुको प्रारखिक प्रालविीक अनुगमन चालु रहेको l 
• बेलका ८ डुड िोलामा पोर्ण घर बगैचा कार्यक्रम अलभर्ानको रुपमा संचालन भईरहेको l 
• आकखिक रुपमा परेको अलवरल बर्ायिको कारणले िानबाली लगार्ि अन्य बालीमा भएको

क्षलिको लबवरण संकलन गरर प्रदेश िथा संघीर् कार्ायलर्मा पठाइर्ो l 
• थप १ करोड लागिमा कृलर् बजार लनमायणको िर्ारर भईरहेको (बेलका-९ भचुवा)



आ.व.०७८/०७९ को प्रथम चौमालसकमा भएका मुख्य गलिलवलिहरु क्रमशः

 बाली कटान सभे कनयकमत रुपमा भई रहेको ,आ.व.को अन्त्यमा ३ वषव को तुलनात्मक कृकष उपिको
उत्पादकत्व ताकलका कनमावण हुने l 

 कस्टम हायाररंगको माध्यमबाट कृकष यन्त्र उपकरणहरुको प्रयोगबाट ककसानहरुले लाभ पाइरहेको

,रािश्व रू............प्राप्त भएको l 

 कृकष दताव , कसफाररस बापत १,००,०००रकम रािश्व प्राप्त भएको l

 कृकष कबकास सकमकतको बैठक २ पटक र आकिवक कबकास सकमकतको बैठक २ पटक बसी महत्वपूणव

कनणवयहरु गररएको l 



कायावलयबाट सेवाप्रवाह कबवरण

 नगरपाकलका कृकष कबकास शािाबाट सेवा प्राप्त गने सेवाग्राही कबवरण :

कुल सेवाग्राही संख्या -४००

मकहला -११५

पुरुष – २८५

आकदवासी िनिाकत – २०१

दकलत – ४१

अन्य -१५८



वडा कृकष प्राकबकधकबाट भएको सेवा प्रवाह

वडा/लबवरण जम्मा मलहला पुरुर् दललि आलदबासी

–जनजालि

अन्य कैलफर्ि

१ २४८ ९१ १५७ ११ १६७ ७०

२ ४११ १५५ २५६ ९ १९५ २०७

३ १४५ ५५ ९० १३ ५१ ८१

४ २१० ५५ १५५ ६ ४१ १६३

५ १९८ ८१ ११७ १२ ६८ ११८

६ १११ ३३ ७८ २१ ७७ १३

७ ९० २७ ६३ ३ ८७ ०

८ १४९ ४७ १०२ १० ७८ ६१

९ १९८ ६९ १२९ २७ ७२ ९९



िखिर मा पलहलो चौमालसक –
वडा ५-र्ाखिकरण मा मलहला सशखिकरण



कनमावणाधीन कोल्ड स्टोर



वडा नं ८ को पोषण घर बगैंचा र वडा नं २ को करार िेकत मा मौसम सेवा

सल्लाह सेवा प्रवाह



वडा नं ५ को करार िेतीको सफलता प्रकाकशत भएको अंश



æ;'/lIft eljiosf] cfwf/,;Lkjf6 :j/f]huf/Æ

:yfg M j]nsf gu/sfo{kflnsfsf] ;efxn /fdk'/  ,pbok'/

ul/jL lgjf/0fsf nflu n3' pBd ljsf; 

sfo{qmd -d]8\kf_sfo{Gjog k|s[of / 

k|yd rf}dfl;s k|ult

आर्ोजक

वेलका नगरपाकलका

उद्योग तिा व्यवसाय प्रविवन उप-शािा

रामपुर,  उदयपुर

ldlt

M@)&*.)&.#) ut] 

;f]djf/



d]8\kf lgb]{lzsf @)&& bkmf %@ adf]lhd

pwd lasf; ;ldltsf] kbflwsf/Lx? 

sfo{kflnsf k|d'v ;+of]hs M >L b'uf{ s'df/ yfkf Ho'
.

:yflgo txsf] ;efsf] cfly{s tyf of]hgf x]g]{ ;ldlt ;b:o
M

>L larf/L ;fsL{ Ho' .

k|d'v k|zf;lso clws[t ;b:o M >L ch'{g lg/f}nf Ho' .

:yflgo txsf] ;efdf k|ltlglwTj ug]{ dlxnf ;b:o M

>L rGb|f la=s=Ho' .

dlxnf oBld ;b:o >L ;lalq rf}w/L Ho' .

lalQo ;+:yf jf ;xsf/L ;b:o M >L h'8f; v/]n Ho'

pBf]u zfvf k|d'v ;b:o ;lra M >L lh/f /fO{ Ho'



दफा ४. ललक्षि समुह : 

(क) गररकवको रेिामुनी रहेका नेपाली नागररक,

(ि) वैदेकशक रोिगारवाट फककव एका वा स्वदेशमा रोिगारी
गुमाएका व्यक्सक्तहरु,

(ग) कवगतमा लघु उद्यम थिापनाका लागी गररएका सहयोग मध्य
यस अकघ आंकशक सहयोग मात्र प्राप्त गरर सन्चालनमा नआएका
तर िप सहयोग प्राप्त भएमा सन्चालन हुन सके्न सम्भाकवत लघु
उद्यमी,

(घ) हाल सन्चालनमा नआएको भएता पकन भकवष्यमा सन्चालन
गनव सम्भावना भएका लघु उद्यम संग सम्वक्सन्धत सेवा कलन ईचु्छक
िण्ड (क) वा (ि) वमोकिमका समुह ।

मािी उले्लक्सित लकक्षत समुहवाट उद्यमी छनौट गदाव कक्सिमा
७०% मकहला र ६०% (१६-४० उमेर समुहका) युवा समावेश
हुने गरर छनौट गनुवपनेछ ।



GESIMIS df k|ljli6x'g] sfo{{qmdx?

s_ dfgj ;+;fwg

v_ ;fdflhs kl/rfng cGt/ut kmd{ P , lj / ;L

!_ ;d"x lgdf{0f, @_ TOPE tflnd,

#_ dfs]{6 ln+s]h, $_ TOSE tflnd

% _Joa;flos of]hgf, ^_ k|fljlws ;Lk ljsf; tflnd jf
Joa;fo Joa:yfkg k/fdz{, &_ ahf/ ;e]{If0f, *_ C0f
nufgL jf :jnufgL

(_ pBdsf] gfd !)_ pko'Qm k|ljlwx:tfGt/0f
sfo{x?

!!_ pBd 3/ / ;~rfns !@_ Jo;fosf] cWojlws/0f PCI
UPDATE

-pNn]lvt sfo{qmdx? GIDC sf] s]Gb|Lo ;e{/df vr{sf ljj/0f



नयााँ तिा पुराना उद्यमीहरु तफव :

हालसम्मको उपल्धीहरु तिा समस्या
उपल्धीहरु समस्याहरु

 ८ िना वाख्रापालन र १िना वु्यटीपालवर

तफव नयााँ उद्यमी तयार भएको

 अचार तिा वाख्रापालन गरी ९ िना

उद्यमीको स्तरोन्नकत सीप कवकास ताकलम

प्रदान गररएको

 वडा नं १ र २ मा PRA सम्पन्न गरीएको

 वडा नं १ SIYB ताकलम सम्पन्न गरीएको

 प्राकवकधक सीपकवकास ताकलम तफव ४

िनालाइ OJT Driving ताकलममा

सहभाकग गराउन तयार रािीएको

 िप १९ िनाको स्तरोन्नती Need 

Assisment तयार गररएको

 वडा नं १ मा PRA सम्पन्न गरर SIYB ताकलम

संचालन गनव सहभाकगले समय नदीएको

 प्राकवकधक सीप कवकास ताकलम तफव सीलाइ

कटाइको माग वढी भएकाले विेटको पररधी

एवम् थिानीय श्रोत साधनमा आधाररत रहदा

सञ्चालन गनव नसककएको वडा नं ४ र ७ मा



विेट कववरण तिा िचव र उपल्धी प्रकतशत :

क्र.सं. लक्रर्ाकलाप
व.उ.लश.

नं.

संघीर् सशिय अनुदान कैलफर्ि

वजेट रकम

रु

िचय भएको
िचय प्रलिशि

१. स्तरउन्नकत २२५१२ ७००००० ६०५५० ८.६५

२. नयााँ लघु

उद्यमी सृिना

२२५१२ २२६०००० ४३६८८० १९.३३

३. समूहमा

प्रकवकध

हस्तान्तरण

२२५१२ १४०००० ० ०

िम्मा : ३१००००० ४९७४३० १६।०५





अचार ताकलम



अकभमुक्सिकरण वडा

नं १ र २ तिा

समुदाय स्तरमा

छलफल
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आ.व. २०७८/०७९ मा लशक्षा शािा

द्वारा सम्पादन गररएका कार्यक्रमहरुको

प्रगलि लववरण



१. कशक्षा सकमकत बैठक २ पटक बसी १७ वटा

कवषयवसु्तमा छलफल गरी महत्वपुणव कनणवय गरी

९०% प्रकतशत भन्दा बढी कायावन्वयन भएका छन्।



२. कशक्षक तलब भत्ता प्रिम तै्रमाकसक कनकासा

- सशतव तफव कुल िम्मा रु. 3,96,91,786.2/- िचव

- बेलका नगरपाकलकातफव कुल िम्मा रु. 29,96,500/- िचव

- आ.व. २०७७/७८ मा कायव सम्पन्न भई भुक्तानी गनव बााँकी

रहेका कायवक्रमहरुको भुक्तानी प्राय सम्पन्न गररयो



३. हाल िारी गररएका सूचनाहरु

उच्च कशक्षामा प्राकवकधक धारमा अध्ययनरत कवपन्न

कवद्यािीहरुका लाकग छात्रवृत्तीका लाकग सूचना प्रकाकशत

कवद्यालय भौकतक संरचना ममवत तिा पुनकनवमावणका लाकग

सूचना प्रकाकशत

कायव सम्पादनमा आधाररत अनुदानका लाकग प्रस्तावना पेस

गनव सूचना प्रकाकशत



िेलकुद प्रिम चौमाकसक प्रगकत कववरण

 कुल िम्मा रु. 3०,००,०००/- कनकासा

 िेलकुद सामाग्री िररद तिा कवतरण कायवक्रममा कुल िम्मा रु. १०,००,०००/- छुट्याईएको िस मधे्यबाट रु. ७,००,०००/- िचव

भईसकेको

 िेलमैदान स्तर उन्नती मा रकम रु. ८,००,०००/- मधे्य रु. ६,००,०००/- को सम्झौता भएको

 िेलकुद प्रकशक्षण कायवक्रममा रु. ३,००,०००/- मधे्य टेक्वाण्डो प्रकशक्षक लाई माकसक रु. २०,०००/- तलब को दरले ५ मकहनाको रु. 

१,००,०००/- रकम िचव भईसकेको

 फुटबल भकलबल पोल कनमावण कायवक्रम अन्तगवतको रु. ३,००,०००/- मधे्य रु. १,५०,०००/- को सम्झौता भएको



बेलका नगरपाकलका

नगर कायवपाकलकाको कायावलय

चौमाकशक प्रकतवेदन-२०७८

स्वास्थ्य शािा

कमकताः२०७८।८।१५ गते

प्रसु्ततकतावाः

कमल चौधरी

सह संयोिक



स्वास्थ्य संथिा सम्वन्धी कबवरण

लस.

नं.

स्वास्थ्य संस्था संख्या

१ प्रस्ताकवत नगर अस्पताल संचालनमा रहेको १

२ स्वास्थ्य चौकक ३

३ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र ५

४ शहरी स्वास्थ्य केन्द्र २

५ नगर स्तररय आयुवेद औषधालय १

६ सपवदंश उपचार केन्द्र २

७ आाँिा उपचार केन्द्र १

८ िोप क्सिकनक २६

९ गााँउघर क्सिकनक १६

१० बकिवङ्ग सेन्टर २



स्वास्थ्य संथिा सम्वन्धी कबवरण

लस.नं. स्वास्थ्य संस्थाको लबवरण संख्या

११ बकिवङ्ग सेन्टर २

१२ सुरकक्षत गभवपतन सेवा केन्द्र १

१३ ५ वटै अथिाई पररवार कनयोिन भएको २

१४ ककशोर ककशोरी मैत्री स्वास्थ्य संथिा २

१५ माईक्रोस्ककपक सेन्टर २

१६ डट्स सेन्टर ४

१७ प्रस्ताकवत बकिवङ्ग सेन्टर १

१८ औषधी पसल १७

१९ नगर स्वास्थ्य शािा १

२० मकहला स्वास्थ्य स्वयं सेकवका ४४



मानव संसाधन
लस.नं

.

पद दरवखि

स्थार्ी

पद पुिी

स्थाई

ररि अस्थार्ी करार कलफर्ि

१ मेकडकल अकधकृत ० ० ० ० १

२ िन स्वास्थ्य अकधकृत १ १ ० ० ०

३ अकधकृत स्तर छैटौ हे.ई.( 

हे.अ./कस.अ.हे.व)
५ ४ १ ० ०

४ अकधकृत स्तर छैटौ प.हे.न. १ 0 १ ० ०

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

६ पााँचौ प.हे.न./ क.न.- स्टाफ नसव / 

अ.न.कम.
४ ४ ० ० ४

७ चौिो हे.ई.- अ.हे.व ४ ४ ० ० ९

८ चौिो प.हे.न.- अ.न.कम. ४ ४ ० ० ११

९ कायावलय सहययोगी ० ० ० ० १३

१० रेकडयोग्राफर ० ० ० ० १



मानव संसाधन

लस.नं. पद स्थार्ी

दरवखि

स्थार्ी

पद पुिी
ररि अस्था

र्ी

करार कैलफर्ि

११ ल्याव टेके्नकसयन ० ० ० ० १

१२ ल्याव अकसषे्ट्न्ट ० ० ० ० २

१३ कड.फमाव ० ० ० ० १

१४ स्वीपर ० ० ० ० ३

१५ िम्मााः २३ २१ २ ० ४८



बेलका नगरपाकलकाको िनसंख्या-२०७७
S.n. Indicator. Population.

1 Total population of Municipality. 47932          MOHP

2 Expected Live birth. 1069

3 0-23 Months  Population. 18684

4 0-59 Months Population. 4486

5 10yrs- 19 yrs population. 4456

6 15yrs-44yrs female population. 13494

7 Married Women reproductive age.15-49 yrs 11267

8 Expected Pregnancy 1261

9 60 yrs +above 4634



तै्रमाकशकमा सम्पन्न भएका कायवक्रमहरु
कार्यक्रम लक्ष्य प्रगिी प्रलिशि

स्वास्थ्य संथिाहरुको कनयकमत माकशक बैठक ५ ५ १००

बाकषवक सकमक्षा गोकि १ १ १००

क्षयरोगको अधवबाकषवक सकमक्षा गोकि १ १ १००

मैनामैनी स्वास्थ्य चौककमा बकिवङ्ग सेन्टर र प्रयोगशाला थिापना १ उपकरण िररदको

प्रकक्रयामा रहेको

स्वास्थ्य संथिाको लाकग औषधीको टेन्डर १ १ िररदको प्रकक्रयामा रहेको

बेलका नगर अस्पतालमा रेकवि क्सिकनक स्वीकृत १ १ कनाःशुल्क कवतरणको लाकग

कोकभड १९ रोगको भ्याक्सिन संचालन लक्ष्य अनुसार संचालनमा

भैरहेको।

बच्चाहरुको लाकग कनयकमत िोप कायवक्रम संचालन कनयकमत संचालनमा

रहेको।



स्वास्थ्य कबमा कायवक्रम

वडा नम्वर लबमा हुनु पने घर संख्या लबमा भएको घर

संख्या

वडा नंम्वर-१ ११८८ २४२

वडा नंम्वर-२ १४२९ ०

वडा नंम्वर-३ १४२९ २८५

वडा नंम्वर-४ १००४ ४८

वडा नंम्वर-५ १५७१ ३८२

वडा नंम्वर-६ ९५१ २५०

वडा नंम्वर-७ ४९९ ११४

वडा नंम्वर-८ १०४१ १२८

वडा नंम्वर-९ १११७ ३०१

िम्मा- १०२२९ १७५० (१७.१०

प्रकतशत)



कोकभड१९ सम्वन्धी कववरण

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

No.of quarantine center. 0 2 1 0

Total available bed in quarantine. 0 90 15 0

No.of isolation center. 0 0 0 0

Total available bed in isolation. 0 0 0 0

Total PCR sample Collected. 0 224 0

Total no.Antigen test. 0 0 655 468

Covid 19 positive Female. 0 19 241 57

Covid 19 positive Male. 0 41 226 63

Total no.of counseled person at home 

isolation.

0 15 447 120

Number of holding center. 0 0 1 0

number of Health desk. 0 2 2 0

Total death cases. 0 0 10 0

Total no.of cured cases. 0 60 459 100

Incidence Rate. 0 0 9.74 0



कोकभड-१९ भ्याक्सिन कववरण

भ्याखक्सन

लबवरण

मलहला पुरुर् जम्मा प्रलिशि

पकहलो डोि ४८६९ ४०५८ ८९२७

दोस्रो डोि २६८१ ३००८ ५६७९ १८.३६



रालरर र् पररचर् पत्र िथा पञ्जीकरण सेवा

ईकाइ

प्रथम चौमालसक प्रगलि

समीक्षा कार्यक्रम
(२०७८/०७९)
अखम्वका लनरौला

एम.आई.एस. अपरेटर

बेलका नगरपाललका

रामपुर, उदर्पुर



२०७८ /०७९को प्रथम

तै्रमालसक सामालजक सुरक्षा

भत्ताको लववरण



व

डा

नं

जे.ना( अन्य) जे.ना(दललि)
जे.ना एकल

मलहला
लविुवा अपाङ्ग क अपाङ्ग ि दललि वालबाललका

संख्या रकम संख्या रकम
सं

ख्या
रकम संख्या रकम

सं

ख्या
रकम संख्या रकम संख्या रकम

१

२७५

३२७५६२९

४४ ३५११२० ५५ ४३३५८० ७४ ५८५२०० ७ ८३७९० २५ १५९६०० ५८ ८६५२१

२
३२८ ३९०६६६० २५ १९९५०० ९१ ७२६१८० ८७ ६८६२८० २२ २६३३४० ३३ २१०६७२ ३७ ५७०६६

३
३५६ ४१६६६६० १३ ९८४२० ६७ ५०००८० ८९ ६६७६६० १५ १७५५६० ४० २५५३६० ५८ ८८३१२

४
३१० ३६६५३२० ६५ ५०००८० ३६ २८१९६० ४८ ३६९७४० ६ ६३८४० १८ ११४९१२ ११६ १७७५२७

५
४०० ४७७५९८० ८१ ६३८४०० ७२ ५६३९२० ८० ६३३०८० १९ २२३४४० २९ १८५१३६ ११७ १७९७४५

६
२०४ २४४०००० १५ ११७०४० ३९ ३०८५६० ५३ ४२०२८० ८ ९५७६० १७ १०८५२० ४९ ७७६५४

७
२६८ ३२०८००० ४ ३१९२० २८ २२३४४० ४० ३१९२०० ८ ९५७६० ८ ५१०७२ १२ १९१५२

८
२५० २९९७३२० ९ ७१८२० ५५ ४३८९०० ६६ ५२६६८० १० ११९७०० १८ ११४९१२ २१ ३३०७३

९

२३३ २७७२००० ४१ ३२७१८० ४४ ३४५८०० ६३ ४९४७६० ९ १०७७३० १३ ८२९९२ ९० १४०५३७

ि

म्मा
२६२४

३१२०७५६

९
२९७ २३३५४८० ४८७ ३८२२४२० ६०० ४७०२८८० १०४ १२२८९२० २०१ १२८३१८४ ५५८ ८५९५८७



२०७८/०७९को प्रथम चौमालसकमा

भएका घटना दिायको िथ्यालिर्

लववरणः-





आ.व. २०७८/०७९ मा सुरलक्षि

नागररक आवास कार्ायन्वर्न सम्बन्धी

प्रगलि लववरण



३६३ ३३६ ३३६ २५

• वडा कायावलयहरुबाट समयमा कसफाररस भई नआएको

• सेवाग्राहीले समयमा कायव सम्पन्न नगरेको

• िस्तापाताला िररद गरी रािेको तर घरमा प्रयोग नगरेको

• गोठमा प्रयोग गरेको

• िरको छानामाकि िस्तापाता रािी बााँसले छेकेको

• सेवाग्राहीहरु सम्पकव मा नआउने



बेलका नगरपाकलका

सामाकिक कवकासतफव को

प्रिम चौमाकसक प्रगकत कबबरण-२०७८

लस.नं. लवबरण लवलत्तर् प्रगलि भौलिक प्रगलि उपलखधि कैलफर्ि

१ कवधुत कमटर कवतरण ४६००० १२ घरधुरी बे.न.पा.-२ का अकत कवपन्न दकलत

१२ घरधुरीमा कविुलीको पहुाँच

भएको ।

२ िेि नागररक दन्त उपचार

कशकवर

५८०४५० ३२९ िना िेि नागररक दन्त उपचार अन्तगवत

६१ िना र िुद्रा दााँत २६८ गरर

३२९ िनाको दााँत लगाएको ।

पुवावञ्चल डेन्टल हक्सस्पटलको

समन्वय र सामाकिक कवकास

मञ्त्रालयको साझेदारीमा

३ कानको सुनवाई सम्बक्सन्ध

कशकवर

हातेमालो सहकारी सं.-९ को

साझेदारीमा ।

४ राहत कवतरण ३० लाि 161 घरधुरी वडा नं.-१ र २ मा वषावतमा र हाकत्त

आतंकवाट पु-याएको क्षकतले

प्रभाकबत १६१ घरपरीवार ।

गोिाव वेले्फयर धरानको

सहयोगमा ।



बेलका नगरपाकलका के्षत्रमा वनको समग्र अवथिा
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x]=
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x]=

a]nsf 17818.7 39.6 412.5 16144.9 34415.7



सामुदाकयक वनको अवथिा
१७,८१८.७ हे. वन के्षत्र मधे्य ११,५४१.८ हे. के्षत्रफल सामुदाकयक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गररएको

• बुलु्बले भमरा

• आम

• बेलका

िनशक्ती

• बेलका नमूना

• सप्तकोशी

बेलका

• अमरज्योती

• आदशव बेलका

• माछापुच्छर े

• साकेन्वा

• सुकम्नमा

• दुधकोशी

• कुकङ्गवा

• हाकत्तसार

• कवचकेशरी

मकहला

• चम्पाकेशरी

• चोमलुङ्मा

• सप्तकोशी

• कसंगादेवी

• िाल्पादेवी

बरबोटे

• रानीछााँगा

• िलकन्या

• पौरिी

• ढाके्र

• िारिोला

• िागीराम

• िाल्पाबाबुङ्ला

रकमते भचुवा

• कसंहदेवी

• दुधे

• घारे

• बाखे्रिोला

फक्ट्पुर

• आहालतरी

• अिम्बरी

• लेखे्नढुङ्गा

• िनिागरण

• फुलबारी

• कससे्निोला

• बरगाछी

• चपे्लटी

• कसमलवोटे

• सुनिानी

• श्रीगणेश

साढेचौरी

• िोकगनी पािा

• गौरीिकव

• कशिर

• बाँदेली

• महाभारत

• िलदेवी

• ढाके्रबास

• कुसुम

• वरपानी

• बतासे

• रानीपंधेरा

देउराली

• कशिरपािा

• ठुलो दमार

वज्जरे

• गलेनी देउराली

• कालीिोला

पहरेपानी

• भालुढंुगा
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बेलका नगरपाकलकामा वन कवकासको सम्भाव्यता

• नगरपाकलकाको वन के्षत्रमा कायव अकधकार

 कनिी वन दताव तिा प्रमाणपत्र हस्तान्तरण

 सावविकनक वन कवकास तिा सावविकनक िग्गाको वन पैदावर व्यवथिापन

 शहरी वन कवकास

 सामुदाकयक वन उपभोक्ता समूहहरुको वाकषवक कायवक्रम क्सस्वकृती

• वन कवकासमा प्रकतबिता

थिानीय तहले वन पैदावार कवक्री कवतरण वापत पाएको १० प्रकतशत रकम कनम्न कायवक्रम गराई वन कवकासमा िचव गनव सककने

 वन के्षत्र कभत्र का पयवटककय सम्भाव्यता बोकेका कसमसार के्षत्रलाई व्यवथिापन गनव आकिवक सहयोग गने ।

 िाली तिा िुईले के्षत्रहरुमा वृक्षारोपण गने ।

 वन डढेलो िोिमयुक्त सा.व. हरुको पकहचान गरी अग्नी रेिा कनमावण तिा ममवतको पुवव तयारीका लागी समुह

पररचालन गने ।

वन ऐन: 

बेलका नगरपाकलकाको “वन तिा िैकवक कवकवधता संरक्षण ऐन, २०७७”

सामुदाकयक वन: ३६ वटा

कड.व.का. मा दताव गररएका

कनिी वन: ० वटा



३ न वडा कार्ायलर्

बेलका नगरपाललका,१ न प्रदेश

नेपाल

लशर्यकगि राजस्व सारांश

• कमकत : २०७८-०४-०२ देक्सि २०७८-०४-३२ सम्मको िम्मा रािस्व रकम: रु.७०,६५२.००

• कमकत : २०७८-०५-०२ देक्सि २०७८-०५-३१ सम्मको िम्मा रािस्व रकम: रु.२,०१,१८५.७५|-

• कमकत : २०७८-०६-०१ देक्सि २०७८-०६-३० सम्मको िम्मा रािस्व रकम: रु.३,४६,३६२.०१

• कमकत : २०७८-०७-०१ देक्सि २०७८-०७-३१ सम्मको िम्मा रािस्व रकम: रु.३,८२,४१६.६२



आ.व.२०७८/०७९ को सम्झौता योिनाहरु

 ३.०९ भासी िलकन्या मक्सन्दर कनमावण-१,००,०००

 ३.१५ नमुना टोल नाली कनमावण- ५,००,०००

 ३.१६ श्री पन्चमी चोक देक्सि रमाइलोचोक सम्म नाली एकिंग कनमावण-

५,००,०००

 ३.१७ शाक्सन्त चोक देक्सि देवी िान सम्म नाली एकिंग कनमावण-

५,००,०००

 ३.१० राधा कृष्ण मक्सन्दर घेरावारा कालीिोला- १,५०,०००

 ३.०६ काकलका आ.कब.कालीिोला घेरावारा- १,५०,०००



आ.व.२०७८/०७९ को सम्झौता हुन बांकी

 लाल िहरे िोल्सीमा कजे्व कनमावण-५,००,०००

 लाल कुमारीको घर देक्सि िोला िाने बाटो गावेल-१,००,०००

[वडा अध्क्क्षय साना कबकाश कायवकमव]

 राधाकृष्ण मक्सन्दर कनमावण कधन कत्रवेनी-२,००,०००

 वडा अध्क्क्षय साना कबकाश कायवकमवको रकमबाट ममवत संभार



वडा कायावलय अन्तगतव िग्गाको नापी सम्बकधत

कववरण तिा प्रगकत

 भूकमहीन,दकलत,भूकमहीन सुकुन्बसी र अब्यबक्सथितहरुको ३१ वटा टोल कबकाश मधे्य ७ वटा

टोल कबकाश संथिाको कनस्सा तयारी,कनस्सा कवतरण र भुकम शािाले क्म्पम्युरमा इन्टर ी गने

कम पकन समेत सम्मपन भएको

वडाको िग्गाको कववरण
०-१-०[एक कठ्ठा]- रु.१०,००,०००



हाल कायवरत रहेको कमवचारीहरुको

कववरण

1. तेि बहादुर भुिेल- वडा सकचब

2. मान बहादुर कबशो्कमाव- स.क.अ.

3. युगेश बाबु चौधरी- कृकष प्राकबकधक

4. कदल कुमारी मगर –म.सा.क.

5. सरोि गेलाल- भुकम सववक्षक

6. रोकहत दाहाल- का.स.अ.
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आ.व. २०७८/०७९ मा ५ नं वडा

कार्ायलर्द्वारा सम्पादन गररएका प्रथम

चौमालसक प्रगलि लववरण



क्र.स. कमवचारीको नाम पद

१ गायत्रा राई वडा सकचव

२ रोिन कबष्ट् वडा प्राकवकधक

३ अन्िना प्रधान कृकष प्राकवकधक

४ रोचन राई सहायक कम्युटर अपरेटर

५ नारायण सापकोटा सामाकिक पुनथिावपना सहिकताव

६ रािकुमार कुाँ वर कायावलय सहयोगी

यस वडामा हाल कायवरत रहेका कमवचारीको कववरण



 यस वडाको आ.व.०७८/७९को श्रावण मकहना देिी काकतवक मसान्त सम्मको

 दताव संख्या- १२ वटा

 चलानी संख्या – ९५२ वटा

 यस आ.व.मा सम्झौता भएका योिना संख्या – ९ वटा

 यस वडा अन्तगवतको िग्गा नापीको कववरण

 २४६.३९ हेक्ट्र

 ३६४ कबगाहा

 २०१३ ककत्ता

• आ.व.०७८/७९ को काकतवक मसान्त सम्मको संककलत रािस्व रकम िम्मा रु. २,८४,७६।



वडा कायावलयको भौकतक पुवावधार,िग्गा तिा सम्पकत कववरण

क्र.स. िग्गाको कववरण संरचना संरचनाले चचेको

के्षत्रफल

लागत मुल्य

१ अन्दािी ५ कठ्ठा ऐलानी िग्गा वडा कायावलयको ५

कोठे पक्की भवन

०-१-१० धुर ४३,५०,०००।(२०७५

साल मा बनेको)

२ ०-१-१० धुर ऐलानी िग्गा आधारभुत स्वास्थ्य

केन्द्र

०-१-० कठ्ठा २०७६ सालमा बनेको



आ.व. २०७८/०७९ मा ७ न. वडा

कार्ायलर्द्वारा सम्पादन गररएका प्रथम

चौमालसक प्रगलि लववरण



यस वडामा हाल कायवरत रहेका कमवचारीको कववरण

क्र.सं कमवचारीको नामावली पद

१ कववश काकी वडा सकचव

२ कगतेन्द्र राई वडा प्राकवकधक

३ अिुवन कुमार राई वडा सहायक कमवचारी

४ सरस्वती शे्रि कम्युटर अपरेटर

५ श्याम राई सहायक कम्युटर अपरेटर

६ कबर बहादुर राई वडा मुक्सिया

७ कन्चन राई कृकष प्राकवकधक

८ सकवता राई मनोसामाकिक कायवकताव

९ कृष्ण लाल राई कायावलय सहयोगी

१० गंगाराम राई सडक हेरालु



 िम्मा रािस्व = २४,५००

 माकिल्लो कायावलयबाट - १२,५५०+१,८५० =१४,४०० (बुझाउन बाकी)

 सम्पकव कायावलयबाट - १०,१०० (बुझाइसकेको)

 सम्झौता भएका र हुन बााँकक योिनाहरु

 िम्मा योिना - ११

 सम्झौता भएका योिना – ८

 सम्झौता गनव बाकी योिनाहरु – ३

 िम्मा चलानी – ३५९

 हाल रहेका समस्याहरु

 वडामा रहेका डेिटपमा समस्या

 फोटोकपी मेकसन,थक्याकनङ मेकसन छैन ।

• आ.ब.२०७८/७९को प्रिम चौमाकसकप्रगकत कववरण



आ.व. २०७८/०७९ मा ८ न. वडा

कार्ायलर्द्वारा सम्पादन गररएका प्रथम

चौमालसक प्रगिी लववरण



यस वडामा हाल कायवरत रहेका कमवचारीको कववरण

िम्मा कमवचारी: ९ (थिायी: २, करार: ७)  

मकहला: ५

पुरुष: ४

वडा कायावलयको भौकतक पुवावधार,िग्गा तिा सम्पकत कववरण

क्र.स. िग्गाको कववरण पररमाण कैकफयत

१ भवन रहेको िग्गा ०-४-० कठ्ठा ऐलानी कनशुल्क प्राप्त

२ िग्गा ०-३-१ कठ्ठा ऐलानी कनशुल्क प्राप्त

३ ट्वाईलेट २ वटा



 िम्मा रािस्व संकलन: ३,१८,९४९.५९

 वडा कायावलय अन्तगवतका िग्गा नापी सम्बन्धी कववरण

 पकहलो र दोश्रो चरणको कववरण संकलन कायव सम्पन्न

 १६ वटा टोल कवकास संथिाका ८२८ घरपररवारहरुलाई भोगचास कसफाररस

र कनस्सा कवतरण

 ४ वटा टोल कवकास संथिाका ऐलानी िग्गाहरुमा केही सामुदाकयक

वनहरुसंग कववाद भएकाले बांकी

 रहेको र उक्त सामुदाकयक वन उपभोक्ता सकमतीहरुसंग छलफल

भईसकेको हंुदा कछटै्ट कनस्सा कवतरण गररने

दताव संख्या- ४६ वटा

चलानी संख्या- ७४८ वटा



चौमाकसक प्रगकत कववरण

क्र.स. कक्रयाकलापको कववरण पररमाण बिेट चौमाकसक प्रगकत

१ साकेला सडक स्तरोन्नती ९३० कम. ४,००,०००। सम्झौता भैसकेको

२ महानेपा सडक स्तरोन्नती ५५५ कम. २,५०,०००। योिनाको काम

संचालन

३ कपपलचौक राधाकृषण मक्सन्दर

हंुदै कभमफेदी िोड्ने सडक

पिावल

१०,००,०००। सम्झौता हुन बांकी

रहेको

४ कवकभन्न सडक ममवत संभार

कायवक्रम

१५५८० कम. ६,५०,०००। योिनाको काम

संचालन भैसकेको

५ रंगमहल बोप्टाङ पदमागव १५० कम. ५,००,०००। सम्झौता हुन बांकी

रहेको

६ वडा कायावलय भवन कनमावण

नगरपाकलकासंग साझेदारी

कायवक्रम

१०,००,०००। सम्झौता हुन बांकी

रहेको
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१. चालु आ.व. को कालत्तयक मसान्त सम्मको राजश्व लववरण

क ) जम्मा:- रु. 4,12,197.68 /- (चार लाि बाह्र हजार एक सर् सन्तानवे्व

रुपैर्ा अड्सठ्ठी पैसा मात्र।)

ि ) लनस्सा:- रु. 2,35,700/- (दुई लाि पैलत्तस हजार साि सर् रुपैर्ा

मात्र।)

ग ) अन्य:- रु. 1,76,497.68 ( एक लाि छर्ािर हजार चार सर्

सन्तानवे्व रुपैर्ा अटसट्ठी पैसा मात्र।)
2. चालु आ.व. को र्ोजनाहरुको लववरण

क्र.सं

.

र्ोजनाको नाम बजेट सम्झौिा लमलि
उ.स.

अध्यक्षको

नाम

सम्पकय नं. कैलफर्

ि

1. 9.14 िसोदा िोला पुलबाट

वडा नं. 3 पकिम िाने

सडक

400000/- 2078/07/29 अशोक के. 

सी.

98117772

34

2. 9.07 िानेपानी व्यवथिापन 150000/- 2078/07/29 नारायण

कुमार

कवश्वकमाव

98009050

93

3. िम्मा 550000/-
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3. वडा कार्ायलर्को भौलिक पुवायिार, जग्गा िथा सम्पलिको
लववरण र अवस्था

4. वडा कार्ायलर् अन्तरगिका जग्गाको नापी सम्बखन्ध लववरण
िथा प्रगलि

क ) वडा कार्ायलर् भवन 1400 व.लफ. भएको

ि) िेल मैदान ४ ठाउमा

क ) जम्मा 1143 घरिुरीलाई लनस्सा लविरण भएको

ि) फारम स्कानको लववरण

अ ) जम्मा :- 1063 घरिुरी

आ ) अव्यवखस्थि :- 992 घरिुरी

इ ) दललि :- 32 घरिुरी

ई ) सुकुम्वासी:- 39 घरिुरी
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5. वडा कार्ायलर्मा हाल कार्यरि रहेका कमयचारीहरुको
लववरण

6. लवदा िथा हालजरी अध्यावलिक लववरण

क ) वडा सलचव :- 1 जना

ि) अ. सव इखजजलनर्र :- 1 जना (3-9)

ग) सहार्क कमयचारी:- 1 जना

घ) सरसफाई कमी :- 1 जना

हाल कार्यरि वडा सलचव लमलि 2078/06/11 देखि सुते्करी

लवदामा रहेकाले वडा नं. 3 मा कार्यरि वडा सलचवबाट काम काज अगाडी

बढाईदै छ।अन्य सबै कमयचारीहरु हालजरीमा रहेका छन्।
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7. दिाय िथा चलानी लववरण

8. आ.व. 2078/079को प्रथम चौमालसम बजेट लववरण

र्स आ.व. 2078/079 कालत्तयक मसान्त सम्मको चलानी

लकिाव मा दिाय रहेको लववरण 924 ( रालरर र् पररचर् पत्र आवेदनमा

गररएको लसफारीस ) रहेको छ।

क ) प्रथम चौमालसम बजेि िचय लक्ष्य :- रु. 10,52,000/-

ि) जम्मा िचय :- रु. 6,76,170/-

ग) िचय गनय बाकी :- रु. 3,75,830/-

घ) िचय भएको प्रलिसि :- 64.30%
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9. हाल रहेका समस्या र चुनौिीहरु िथा समािानका
उपार्हरुक ) समस्याहरु :-

अ) शुि िानेपानीको समस्या।

आ) लवद्रु्िको बैकखिम लवकि नभएको।

ि ) चुनौिीहरु :-

अ) शुि िानेपानीको उलचि व्यवस्था नभएकोले जन प्रलिलनलि,

कमयचारी िथा सेवाग्राहीहरु लाई समस्या भएको छ।

आ) झट्ट झट्ट लवद्रु्ि कालटने भएको हुदा सेवा प्रवाहमा समस्या

भएको छ।

ग ) समािानका उपार्हरु :-

अ) लडप बोररङ्खबाट पाईप लवस्तार गरी वडा कार्ायलर्को लहल

ट्यािी सम्म पुर्ायई शुि िानेपानीको समस्या समािान गनय

सलकजछ।

आ) लवद्रु्िको बैकखिम लवकिमा इजभटर िररद गरर जाडान


