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१. नगिपानलकाको स्वरुप ि प्रकृनत 

नेपालको संववधान २०७२ मा उल्लेख भएअनसुाि गरिएको िािनैनतक ववभािन अनसुाि व्यवस्था गरिएका 
सातवटा प्रदेशहरु मध्ये गण्डकी प्रदेश अन्तगवतको एक जिल्ला पववत हो । ववगतमा गरिएको भौगोनलक 
ववभािनअनसुाि पहाडी प्रदेश अन्तगवत पजिमाञ्चल ववकास के्षत्रको साववक धवलानगरि अञ्चलको चािवटा जिल्ला 
मध्यकेो एउटा जिल्ला पववत हो । पववत जिल्लालाई साववक धवलानगिी अञ्चलको प्रवशेद्वािका रुपमा पनन 
जचननन्छ । यस जिल्लामा उष्ण, शीतोष्ण ि समशीतोष्ण गिी सबै वकनसमको हावापानी पाइन्छ । यस 
जिल्लाको पूवी नसमानामा कास्की ि स्याङ्िा, पजिममा म्याग्दी, बागलङु ि गलु्मी, उत्तिमा म्याग्दी ि कास्कीको 
सीमाना पदवछ भने दजक्षणमा स्याङ्िा ि गलु्मीको भाग पदवछ । कालञ्जि हम्पाल पववत, डहिेको लेक, 

गोलयावङको लेक, कुश्मा, पञ्चासे, सेतीवेणी, महाजशला, ववश्वकै ठूलो माननएको शानलग्राम, गपेु्तश्वि गफुा, अल्पेश्वि 
गफुा, सहस्रधािा, शालीग्रामयकु्त कालीगण्डकी, ववनभन्न स्थानमा िहेका ऐनतहानसक तथा प्रनसद्ध प्राचीन कोटहरु 
िस्ता प्राकृनतक ि धानमवक स्थलहरु िहेको यो जिल्ला पयाव–पयवटन, धानमवक पयवटन, कृवष तथा लघ ु उद्यम 
आददको ववकासका लानग बनलयो सम्भावना बोकेको जिल्लाका रुपमा जचननन्छ ।  

नेपालको संववधान २०७२ मा व्यवस्था गरिए बमोजिम ववक्रम सम्वत ्२०७३ मा गरिएको स्थानीय ननकायको 
पनुसंिचनाअनसुाि पववत जिल्लाका साववकमा कायम िहेका कुश्मा नगिपानलका ि तीनवटा गा. वव. स. हरुलाई 
समेटेि कुश्मा नगिपानलकाको गठन गरिएको हो । भौगोनलक रुपमा कालीगण्डकीको वकनाि मोदीवेणी धाम 
(६८० नमटि) देजख आथवि डााँडाखकव मा पने पञ्चासेको भ–ूभाग (२५१७ नमटि) सम्म यस नगिपानलका 
फैनलएि िहेको छ । कालीगण्डकी ि मोदीखोला वकनािको आसपासमा िहेका सम्म पिेका पाङ, खकुोट बगैचा, 
अमादी, कुश्मा, चवुा, कटुवाचौपािी, वपपलटािी तथा पकुवाको बेंसीफााँटदेजख नलएि िैववक ववववधताले भरिपूणव 
उच्च पञ्चासेको लेकसम्म फैनलएको भ–ूभाग भएकोले बालवुा, नगटीिस्ता नदीिन्य पदाथवदेजख नलएि ववनभन्न 
प्रकािका प्राकृनतक सम्पदा तथा वन पैदाविहरुको प्राचयुवता यहााँ िहेको छ ।  

 

नगिपानलकाका वडा कायावलय िहेको स्थान ि स्वानमत्वसम्बन्धी ववविणलाई तलको तानलकामा ददइएको छ : 
वडा कायावलय कायावलय िहेको स्थान  वडा कायावलय कायावलय िहेको स्थान 

वडा नं. १ पांङ वडा नं. ८ चवुा  
वडा नं.२ खकुोट  वडा नं. ९ कटुवाचौपािी 
वडा नं.३ दलुुवङ वडा नं. १० वपपलटािी 
वडा नं.४ कुश्मा  वडा नं. ११ पकुवा  
वडा नं. ५ कुश्मा  वडा नं. १२ ठुलीपोखिी 
वडा नं. ६ कुश्मा  वडा नं. १३ खौलालााँकुिी  
वडा नं. ७ कुश्मा  वडा नं १४  आथवि  

२.नगिपानलकाको काम कतवव्य ि अनधकाि : 

स्थानीय सिकाि सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम यस नगिपानलकाको काम, कतवव्य ि अनधकाि 
िहनेछ । 
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३. पदाधिकारी/कर्मचारीको ववविण 

 

वडा पद नाम थि फोन नम्बि 

 प्रमखु िामचन्र िोशी ९८५७६०३००१७ 
 उपप्रमखु नसताकुमािी काफ्ले लानमछाने ९८५७६३०२५७ 
१ वडा अध्यक्ष देवने्र प्रसाद सवुदेी ९८५७६२१७४९ 
२ वडा अध्यक्ष यदनुाम शमाव ९८५७६३०३५८ 
३ वडा अध्यक्ष तेिप्रसाद पाध्या ९८४७६२४५८६ 
४ वडा अध्यक्ष नमनाकुमािी कमावचायव ९८४७६३८२८२ 
५ वडा अध्यक्ष जचत्रकला भािती शमाव ९८४७६२०१८२ 
६ वडा अध्यक्ष रुर नगिी ९८५७६३०१०५ 
७ वडा अध्यक्ष सवुासचन्र पौडेल ९८५७६३०६१२ 
८ वडा अध्यक्ष िािकुमाि के्षत्री ९८५७६२२४२७ 
९ वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद लानमछान े ९८५७६३०२२३ 
१० वडा अध्यक्ष सिुन वव.क. ९८५७६३५११७ 
११ वडा अध्यक्ष जशव प्रसाद पौडेल ९८५७६३०३८० 
१२ वडा अध्यक्ष िािेन्र पौडेल ९८४७६४७८५२ 
१३ वडा अध्यक्ष िङ्ग बहादिु के.सी. ९८५७६४९६६४ 
१४ वडा अध्यक्ष भीम प्रसाद गरुुङ्ग ९८५७६४९६६४ 
 

शाखा कमवचािीकोनाम पद 
टेनलफोन 

नं. सम्पकव  नम्बि 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत कुमान नसंह गरुुङ 

प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत   ९८५७०४३१११ 

प्रशासन 

शाखा 

प्रशासन शाखा धवुविाि पौडेल अनधकृत स्ति सातौ 

४२०१४
१ 

९८५७६२०१४१ 

  सनुनता अनधकािी सहायकस्ति चौथो ९८४३३५५७१८ 

सूचना प्रववनध 
शाखा िाजिव रिमाल सूचना प्रववनध ९८४०६०३९४३ 

जिन्सी शाखा बालकृष्ण शमाव सहायकस्ति पााँचौ ९८४७६२३६५७ 

दताव चलानी 
शाखा सिृना ढकाल चापागाई सहायकस्ति तनृतय ९८६३३८५२४८ 

  सोमवहादिु नेपाली कायावलय सहयोगी ९८४७६६९५३६ 

  लक्ष्मी देवी शमाव कायावलय सहयोगी ९८४६२०५४५० 

आनथवक 
प्रशासन 

  
कृष्ण प्रसाद शमाव लेखा अनधकृत  

९८५७६२३४३० 
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शाखा कमवचािीकोनाम पद 
टेनलफोन 

नं. सम्पकव  नम्बि 

शाखा 
धनपती पौडेल लेखापाल 

 

९८५७६३६०१९ 

उत्तम पौडेल कम््यटुि अपिेटि ९८५७६२९६०१ 

  
  

ववि वहादिु डााँगी सहायक लेखापाल ९८६८१६२९१२ 

ववननता गरुुङ कायावलय सहयोगी   

जशक्षा 
शाखा 

  
  

ववष्ण ुप्रसाद नतवािी अनधकृत स्ति दशौ   ९८५७६२०८२४ 

ददपक सवुदेी अनधकृतस्ति छैटौ   ९४७७५७६२९ 

  अिुवन पौडेल जशक्षा अनधकृत   9851078624 

आन्तरिक 
लेखापिीक्ष
ण शाखा 

  
ढाकािाम लानमछान े

आन्तरिक 
लेखापरिक्षक   ९८४७६२०९५२ 

सञु्ज कुमािी पौडेल 
आन्तरिक 
लेखापरिक्षक  ९८४७६२६२०६ 

िािश्व शाखा 

नडलकुमािी शमाव अनधकृतस्ति सातौ   ९८४७६२६१६५ 

ववन्द ुशमाव पौडेल िेग्मी सहायकस्ति पाचौ   ९८४७६३२७३८ 

ववक्रम चापागाई 

सहायक कम््यटुि 
अपिेटि   ९८४६०३०१९० 

ववष्ण ुप्रसाद पौडेल सहायक चौथो   ९८४७६४८५९४ 

कल्पना केसी 
सहायक कम््यटुि 
अपिेटि   ९८४७६४३२२६ 

िवव शे्रष्ठ 

सहायक कम््यटुि 
अपिेटि   ९८०५१३४००७ 

मनुन कुमािी कुमाल कायावलय सहयोगी   ९८४७७४८११२ 

सामाजिक सिुक्षा तथा 
पजञ्जकिण इकाइ 

देवी शमाव पौडेल सहायकस्ति पाचौ   ९८४७६२३९४९ 

देवने्र अयावल MIS Operator   ९८४७७०८५८१ 

ज्याननश शमाव MIS Operator   ९८६७६४८६१९ 

िमनुा सापकोटा लाम्गादे Field Assistant    ९८४७७७१२८१ 

योिना शाखा 

        

इन्द ुशमाव सहायकस्ति पाचौ   ९८६७६८४९०६ 

टेक बहादिु परियाि सहायकस्ति चौथो   ९८५७६४३७३७ 

नविाि पौडेल कायावलय सहयोगी   ९८५७६२१६३९ 

पश ुशाखा नमत्रलाल सापकोटा अनधकृत स्ति छैटौ   ९८५७६२२२३६ 
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शाखा कमवचािीकोनाम पद 
टेनलफोन 

नं. सम्पकव  नम्बि 

िािेन्र सवुदेी सहायक स्ति पााँचौ   ९८४७६२५०६९  

ददपक गरुुङ 
ना.प्र.स. सहायक 
चौथो  

 

९८६७८४७७८३  
चोलाकान्त पौडेल सहायकस्ति चौथो     

सदुवशन नतवािी सहायकस्ति चौथो     

लोक प्रसाद लानमछान े कायावलय सहयोगी     

गौशोभा गरुुङ कायावलय सहयोगी   ९८५७६२५७०३ 

मवहला तथा बालबानलका 
शाखा 

बदु्ध कुमािी अयावल 

मवहला ववकास 
ननरिक्षक   ९८६५१५९१२० 

चेतकुमािी शमाव 
सहायक मवहला 
ववकास ननरिक्षक   ९८४९१०५३८२ 

कृवष शाखा 

बल वहादिु जि.टी 
ना प्रा स सहायकस्ति 
पााँचौ   ९८५७६२६०१९ 

अिुवन शमाव 
ना प्रा ससहायकस्ति 
चौथो   ९८४७६४६९२९ 

सोनी पौडेल 

ना प्रा स सहायकस्ति 
चौथो     

ननरु सवुदेी 
ना प्रा स सहायकस्ति 
चौथो     

अिुवन अनधकािी 
ना प्रा स सहायकस्ति 
चौथो     

ददपाव देवी शमाव 
ना प्रा स सहायकस्ति 
चौथो     

सहकािी शाखा 
  
  
  

ऋवषिाम शमाव सहायकस्ति पाचौ   ९८४७६२३००० 

िाधा पौडेल सवुदेी 
सहायक कम््यटुि 
अपिेटि   ९८४७६३२५२० 

िन वहादिु जि.नस. कायावलय सहयोगी   ९८६७९१६०५० 

पूवावधाि ववकास 
शाखा 

  आजशष शाक्य इजन्िननयि   ९८५७६८८७७७ 

  जशविाि बिाल इजन्िननयि   ९८५७६३०५२८ 

  सञ्जय लानमछान े इजन्िननयि   ९८५७६५५५५५ 

  मञ्जु जशलाकाि इजन्िननयि   ९८४७६३४६४२ 
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शाखा कमवचािीकोनाम पद 
टेनलफोन 

नं. सम्पकव  नम्बि 

  आनन्द प्रसाद शमाव सव इजन्िननयि   ९८४९२४९०१० 

  शोभाकान्त पौडेल 

खा।पा।स।टे। 
सहायक पाचौ   ९८४७६२५७२५ 

  परुुषोत्तम सवुेदी अ।सव।ईजन्िननयि   ९८५७६२१५०३ 

  अिुवन प्रसाद चापागाई अ सव ईजन्िननयि   ९८४७६२०६१५ 

िनस्वास््य शाखा 
  

  उमाकान्त सापकोटा 
िनस्वास््य अनधकृत 
सातौ   ९८४७६२०६९० 

  याम प्रसाद शमाव 
नस.अ.हे.ब. 
अनधकृतस्ति छैटौ   ९८५७६२३५०३ 

  दगुाव सापकोटा 
नस.अ.न.मी. सहायक 
पाचौ   ९८४७६५२७७८ 

  मोहन प्रसाद पौडेल 

ल्याव अनसषे्टन्ट 
सहायक चौथो   ९८५७६३२१३२ 

  कृष्ण शमाव लानमछान े कायावलय सहयोगी   ९८४७६४१३८६ 

प्रधानमन्त्री िोिगाि 
कायावक्रम आयशा शमाव प्राववनधक सहायक   ९८६०३००१८३ 

लघ ुउद्यम ववकास 
शाखा 

  लाल प्रसाद पाध्या सहायकस्ति चौथो   ९८४७६२५३९२ 

  नसता नेपाली 
उद्यम ववकास 
सहिकताव   ९८४७६४४०६७ 

  लक्ष्मी नतवािी रििाल 

उद्यम ववकास 
सहिकताव   ९८६७६९००५२ 

अन्य कमवचािीहरु 

  ओम वहादिु जि.नस. हलकुा सवािी चालक   ९८४७६२३६५४ 

  प्रकाश कुमाि िेग्मी सवािी चालक   ९८५७६२३४२६ 

  जचिजञ्जवव शमाव दमकलचालक   ९८४७७८२३६३ 

  दगुावलाल पिुी सवािी चालक   ९८५७६३४४८८ 

  प्रकाश शमाव दमकल सहयोगी     

  अननता काकी कुजचकाि     
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वडा कायावलय तफव  कायावित कमवचािीहरुको ववविण 

 

वडा कमवचािीको नाम थि पद / तह सम्पकव  नं. 
 िाधा देवव शमाव वडा सजचव / सहायकस्ति पाचौं  ९८४७६३१३३६ 

वडानं.१ पाङ 

अंवकत चापागाई सव इजन्िननयि ९८४६५७४३६२ 

िामचन्र शमाव  सहायकस्ति चौथो ९८४७६३६२५३ 

नमना ढकाल सवुदेी  स.म.वव.नन/ सहायकस्ति चौथो 9847632771 

खगेश्विी शमाव सामाजिक परिचालक   

चेतिाम शमाव कायावलय सहयोगी   

 हरि प्रसाद िेग्मी  वडा सजचव/सहायकस्ति चौथो   

वडा नं.२ खकुोट 

सञ्जु शमाव सहायक मवहला ववकास ननरिक्षक ९८४१८६६९८७ 

सजचना कुमािी शमाव सामाजिक परिचालक    

पाववती नगिी कायावलय सहयोगी   

वडा नं. ३ दलुुवङ 

याम प्रसाद शमाव पौडेल वडा सजचव सहायक पाचौ ९८४६३२५०४१ 

याम कला शमाव सामाजिक परिचालक   

ववष्ण ुमाया गरुुङ सामाजिक परिचालक   

वडानं.४ 

अननता पिुाव वडा सजचव सहायक चौथो ९८४७७३३९६३ 

माया नेपाली सामाजिक परिचालक   

जखममाया पाईिा गरुुङ कायावलय सहयोगी   

वडा नं ५ 

ननल बहादिु भण्डािी वडा सजचव/ सहायक पाचौ ९८४६१७७७९२ 

पाववती सापकोटा स.म.वव.न/ सहायकस्ति चौथो ९८४७६३५६१९ 

गोकुल चापागाई सामाजिक परिचालक   

सजञ्जव शे्रष्ठ कायावलय सहयोगी   

पाववती कुमाल कायावलय सहयोगी   

वडा नं ६ 

माधव पोखिेल सव ईजन्िननयि ९८४७७४८००० 

अजिता शमाव वडा सजचव/ सहायक चौथो ९८५७६२०६१५ 

लोक बहादिु पनु सामाजिक परिचालक   

ववष्ण ुगरुुङ कायावलय सहायोगी   

वडा नं ७ सिृना शमाव वडा सजचव/सहायक चौथो ९८४७७४०६७३ 
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वडा कमवचािीको नाम थि पद / तह सम्पकव  नं. 

प्रमे प्रकाश पौडेल अ .सव. इजन्िननयि ९८६७६१४४३७ 

लक्ष्मी कुमािी बस्याल सामाजिक परिचालक   

िेश्मी िाि पौडेल कायावलय सहयोगी   

वडा नं ८ चवुा 
सजुशला अनधकािी 

वडा सजचव/सहायक मवहला 
ववकास ननरिक्षक ९८४६५३२२७० 

अजम्वका अनधकािी सामाजिक परिचालक   

वडा नं ९ कटुवा 
चौपािी 

टेक प्रसाद भसुाल वडा सजचव/सहायक पाचौ ९८४७७३३९७१ 

साधना शमाव आ.ले.प/ सहायकस्ति पाचौं  9847655467 

िमनुा सवुदेी सामाजिक परिचालक   

प्रकाश लानमछान े कायावलय सहयोगी   

वडा नं १० 
वपपलटािी 

नािायण लानमछान े वडा सजचव/सहायक चौथो ९८४७६२६८८७ 

वपताम्बि नेपाली सामाजिक परिचालक   

सदुवसन नतविी कायावलय सहयोगी   

 
 

वडा नं ११ 
पकुवा 

समुन शमाव वडा सजचव/सहायक चौथो   

तािा देवी शमाव सामाजिक परिचालक   

 अञु्ज खत्री क्षेत्री कायावलय सहयोगी   

वडा नं १२ 
ठूनलपोखिी 

वटकािाम उपाध्याय वडा सजचव/सहायक चौथो ९८४७६२५२८१ 

िमेश पौडेल सामाजिक परिचालक   

सिस्वती पौडेल कायावलय सहयोगी   

वडा नं १३ खौला 
लाकुिी 

मोहोलाल लानमछान े वडा सजचव/सहायक पाचौ ९८४७६३६८१६ 

िािेन्र पौडेल खा.पा.स.टे. सहायक चौथो   

रुर चानलसे कायावलय सहयोगी   

वडा नं १४ 
आथवि डाडा खकव  

ददपक सवुदेी वडा सजचव/सहायक चौथो ९८६७६४७१४७ 

ववन्द ुसवुदेी वडा सजचव/सहायक चौथो 9846574324 
जखमलाल शमाव सहायक चौथो   

कल्पना शमाव सामाजिक परिचालक   

अननता के.सी. कायावलय सहयोगी   
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४. ननणवय उपि उििुी सनु्न ेअनधकािी:-  

नगि प्रमखुः श्री िामचन्र िोशी 
प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतः श्री कुमान नसंह गरुुङ 

५. सूचना अनधकािी नाम ि पद: 

 

सूचना अनधकािीको नाम ि पद अनधकृतस्ति सातौं  श्री धवुविाि पौडेल  
 

६. सम्पाददत कायवको ववविण: 

क) प्रशासन शाखा  

आ.व. २०७८/०७९  को कार्तमक १ देखि पौष र्सान्त सम्र् प्रशासन शािाको प्रगर्त वववरण 

• कार्यपालिकाको बैठक लिति २०७८।९।१३ गिे बसेको । 
• स्टाफ बैठक, वडा सचिव संगको बैठक, शाखा प्रिुखको बैठक प्राववचिक कियिारीको बैठक 

१० पटक बसेको ।  
• कुश्िा नगरपालिकािा कार्यरि कियिारीहरुको क्षििा अलिवदृ्चि सम्बन्धि १ दिने 

(२०७८/९/१९)  िालिि सञ्िािन गररएको । 
• कुश्िा नगरपालिकाबाट प्रकालशि ऐन,तनर्ि िथा कार्यववचिहरुको संग्रह प्रकाशन 

िएको  
• कुश्िा नगर ववपि व्र्वस्थापन सलितिको बैठक लिति २०७८/७/२६ र लिति २०७८/९/ 

१४ गरी २ पटक बसेको । 

ग) योिना शाखा 
 

योिना अनगुमन तथा मलु्याङ्कन शाखाको आ.व. २०७८।०७९ को कानतवक देजख पौष मवहना सम्मको 
प्रगती प्रनतवेदन 

१. योिना सम्झौता भएको संखयाः1९ 

२. योिना सम्पन्न भएको संखया –१० 

३. नगि स्तिीय अनगुमन सनमनतले अनगुमन गिेको योिना संखयाः ५ 
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घ) िािस्व शाखा  

आ.व. ०७८/७९ कातियक ,िंलसर,पौष िदहनाको 
आम्िानी वववरण 

  

       

लस.नं.  राजश्व लशषयक कातियक  िंलसर पौष जम्िा रकि कैफफर्ि 

१ व्र्वसार् ििाय ३८८००.०० १३१०००.०० ९४६००.०० २६४४००.००  

२ फोहोरिैि व्र्वस्थापन 
शुल्क  

१७४०००.०० ३१८४३५.०० ० ४९२४३५.००  

३ वडाहरु २८३९३६.०० ११४१५३.०० २८४३९१.०० ६८२४८०.००  

४ सम्पत्ती िथा िूिीकर र 

अधर् कर वापि 

८९७५५४.०० ७६६७५७.०० १२४४६३६.०० २९०८९४७.००  

५ ढंुगा चगटी लििाि ५०७००९.०० ३०००००.०० ० ८०७००९.००  

 जम्िा  १९०१२९९.०० १६३०३४५.०० १६२३६२७.०० ५१५५२७१.००  

  

नर्ााँ व्र्वसार्  ििाय  संख्र्ा  -२३ 

 व्र्वसार् नववकरण  संख्र्ा  -७१ 

सम्पवत्त वववरण  फाईि संख्र्ा  - १३७०५ 

     

ङ) स्वास्थ शाखा  

 

१.कुश्िा नगरपालिकाको वाडय न.३ को ििुुयङ स्वास््र् िौफक िथा वाडय न.१३ खौिा िाकुरी 
स्वास््र् िौकी िा कियिारी िथा िदहिा सािुिातर्क स्वास््र् स्वर्सेववका संग पररवार 
र्ोजना कार्यक्रि अधिरगि पररवार तनर्ोजनका आिुतनक सािन आइ.र्ु.लस.डी/इम्पिाधटको 
सेवा संिािनका िागी िर्ारी बैठक सम्पधन गररर्ो। 

२. कुश्िा नगरपालिकाको वाडय न. १२ को ठुिीपोखरी प्राथलिक स्वास््र् केधरिा सुरक्षक्षि 
िात्ततृ्व कार्यक्रि अधिरगि २४ िधटे प्रसुतिसेवाको गुणस्िर िथा संस्थाको िौतिक अवस्था 
औषिी एव सािाग्रीको उपल््ििा धर्ुनिि आन्ससिीक अवस्था ्र्वस्थापनको िर्ारी आिी 
अवस्था अध्र्र्न गरर संस्थाको वियिान अवस्थाको सुिारका अन्धिि दिनिा कियिारी एव 
्र्वस्थापन सलििी संग बैठक बलस कार्यर्ोजना पतन बनाउने कार्य गररर्ो।  

३.िालसक प्रगिी प्रतिवेिन HMIS system िा इधरी गने, िेरीफफकेशन गने र फफड ्र्ाक 
दिने एव स्वास््र् संस्थाहरुिा औषिी एव सािाग्री बबिरण आिी कार्य तनर्िीि संिािन। 
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४. कुश्मा नगिपानलकाका १४ वटै वडा बाट अनभयान संचालन तथा छुट भएका 
नागरिकहरुका आधािभतू स्वास््य सेवा केन्र वाडव न ६ बाट ननयनमत रुपमा संचालन। Oct-

Dec सम्म खोप सेवा नलनेहरुको सखया।  

• भेिोसेल पवहलो डोि-  ८७४८ 

• भेिोसेल दोस्रो डोि -७४०० 

• अस्रािेननका पवहलो डोि- २१४ 

• कोनभजशल्ड/अस्रािेननका दोस्रो डोि- ७७४ 

• िोन्सन एन्ड िोन्सन-२०५ 

• मोडनाव खोप पवहलो डोि लगाउने बालबानलकाहरु- ३८२८ िना 

• . १८ औ मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वय सेववका ददवश १४ वटै वडामा कायवक्रम 
गिी मनाइयो। 

५. कुश्मा नगिपानलकाको खौला लाकुिी तथा दलुुवङ स्वास््य चौवक मा परिवाि योिना 
कायवक्रम अन्तिगत परिवाि ननयोिनका आधनुनक साधन आइ.य.ुनस.डी/इम्पलान्टको सेवा ददन े
कायवक्रम गिी २ िना लाइ आइ.य.ुनस.डी १३ िनाको लानग इम्पलान्टको सेवा ददने काम 
सम्पन्न गरियो। 

६. कुश्मा नगिपानलकाको वाडव न. १४ को आथवि डाडाखकव  स्वास््य चौवकमा सिजक्षत 
मात्ततृ्व कायवक्रम अन्तिगत २४ धन्टे प्रसनुतसेवाको गणुस्ति तथा संस्थाको भौनतक अवस्था 
औषधी एव सामाग्रीको उपलब्धता आजक्समीक अवस्थाको ब्यवस्थापनको तयािी आदी अवस्था 
अध्ययन गरि अनसाईट कोजचङ सम्पन्न अजन्तम ददन संस्थाको वतवमान अवस्थाको सधुािका 
अजन्तम ददनमा कमवचािी एव ब्यवस्थापन सनमती संग बैठक बनस कायवयोिना पनन बनाउन े
कायव गरियो।   

७.िावष्टय नभटामीन ए कायवक्रममा ५ बषव मनुीका बाल बानलकाहरु लाइ नभटामीन ए तथा 
िकुाको औषधी खवुाइएको, नभटामीन ए खाने २४७६ िकुाको औषनध खाने २२२८ िना  

८.नबपन्न नागरिक औषनध उपचाि जशफािीस २० िना लाई ददइएको। 

९.क्य.ु आि. कोड सवटववफकेट ५४ िना लाई ददइएको । 

 

च) न्यावयक सनमनत 

❖ सनमनतमा पिेको उििुीको संखयाः- ४  

❖ उििुी फछ्यौट भएको संखयाः-४ वटा चनलिहेको  

❖ न्यावयक सनमनतको बैठक बसेको संखयाः- ४ पटक  
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छ) सामाजिक सिुक्षा तथा पजञ्जकिण शाखाः 
❖ सामाजिक सिुक्षा तफव  िम्मा ५८३६ िना लाभग्राहीलाई रु ४,९३,३३,२६६।- भत्ता 

िकम ववतिण गरिएको । 

❖ पजञ्जकिण(िन्म, मतृ्य,ु वववाह, बसाइसिाई सम्बन्ध ववच्छेद तफव ः- 

िन्म मतृ्य ु वववाह बसाईसिाई सम्बन्ध ववच्छेद 

२८६ ७१ ९१ ३४ ९ 
 

ि) जशक्षा यवुा तथा खेलकुद शाखा  

❖ IEMIS  तानलम  

❖ जशक्षक तलव। 

❖ प्र.अ बैठक 

❖ ववद्यालय अनगुमन/ वव.व्य.सनमनत गठन  

 

झ) कृवष शाखाः 
 

क्र. 
स. 

कायवक्रमको नाम कुल 
बिेट रु 
हिािमा 

खचव बिेट ववतिण /लाभजन्वत 
संखया 

कैवफयत 

१ तोिी ववउ ववतिण   

 

 

५०० 

१,02०,००
।- 

१०० कृषक  ५०% अनुिानिा 

२ गहुाँ ववउ ववतिण  ६४,०००।
- 

      १०० कृषक  ५०% अनुिानिा 

३ च्याउ ववउ ववतिण  १,६०,०००         १५० कृषक ५०% अनुिानिा 

४ तिकािी ववउ 
ववतिण  

२,५००००          २०० कृषक  ५०% 

अनुिान
िा 

५ आल ुववउ ववतिण ५०० ४,९८,०००          ५६० घिधिुी  वडा नं १३ ननशलु्क 
ववतिण  
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ञ) पश ुसेवा शाखा   

 

qm=; d'Vo lqmofsnfk 

laj/0f 

O{sfO c;f]h 

d;fGt 

;Dd dlxgf 

;Ddsf] 

hDdf 

Kff}if 

d;fGTf;Ddsf] 

xfn 

;Ddsf] 

k|ult 

hDdf 

s}lkmot 

! s[lqd uef{wfg ;]jf  ;+Vof $) $! *!  

 ufO{df  ;+Vof ## #^ ^(  

 e};Ldf ;+Vof & % !@  

@ kz'kG5L pkrf/ ;]jf ;+Vof     

 d]l8sn pkrf/ ;]jf ;+Vof *%( (!#  !*!!  

 dfO{g/ ;lh{sn  ;+Vof *) %% !#%  

 ufOgf]sf]nf]lhsn ;+Vof ^% &^ !$!  

# vf]k ;]jf ;+Vof     

 /]ljh vf]k ;+Vof $^ !) %^  

$ k|of]uzfnf ;]jf ;+Vof     

 uf]j/ kl/If0f  ;+Vof &)( #$) !)$(  

 

ट) मवहला बालबानलका शाखाः 
१. अपाङ्ग पररचय पत्र ववतरण स्थार्नय 

सर्न्वय समर्र्तको बैठक संचालन  

२०७८।०९।१८ पटक १ 

 अपाङ्गिा िएका व्र्न्सिहरुको अवस्था हेरेर 

सो अनुसारको अपाङ्ग पररिर् पत्र प्रिान  

क वगय -२ 

ख वगय -६ 

ग वगय-५ 

घ वगय-१ 

 

 वटा  १४ 

२. ६० वषम उर्ेर पुगेका ज्येष्ठ नागररकहरुलाई 

पररचयपत्र ववतरण  

 वटा १० 

३.१ ६० वषय उिेर पुगेका  व्र्न्सिहरुिाई 

सावयजतनक र्ािार्ाि र स्वास््र् उपिारको 
िाचग सरिरुपिा सेवा सुवविा लिनका िाचग 

आिार सजृना िएको 
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 र्हहला, बालबामलका शािा २०७८ रं्मसर र्हहनाको 
प्रगती वववरण  

मस. 

न. 

प्राप्त भएका र्ुख्य उपलब्धि (नर्तजा) 
 

संचालन मर्र्त ईकाइ  पररर्ाण  

१. लैंधगक हहसंा ववरुद्व १६ हदने अमभयान 

कायमक्रर् संचालन   

२०७८।०८।०९ जना ३५ 

 

२.१    

लैंधगक हहसंा ववरुद्व १६ हदने अमभयान 

कायमक्रर् कुश्र्ा नगरपामलकाका  
कर्मचाररहरुववच अन्तरकृया गरर शुरुवात 

गररएको धथयो। 
November 24 िेखख  December 10 सम्ि 

१६ दिन िनाइने र्स अलिर्ानको प्रतिवद्ििा 
स्वरुप  

१.दहसंा नगने  
२.दहसंा नसहने 
३.दहसंाको प्रतिकार गने  
ितन  सेिो ररवन िगाइ व्र्ानरिा हस्िाक्षर 

गरर कार्यक्रि सम्पधन गररएको चथर्ो । 
र्ो वषयको १६ दिने अलिर्ानको अधिरायन्ररर् 

नारा  
“Orange the world: End‚ violence 

against women now “ र रान्ररर् नारा 
“घरै बाट शुरु गरौं‚ िदहिा दहसंा अधत्र् गरौं“  
रहेको चथर्ो ।कररव १२ वजेतिर शुरु िएको 
कार्यक्रििा स्वागि िधिव्र् सदहि 

कार्यक्रिको िक्ष्र् उद्िेश्र् सािान्जक ववकास 

शाखा प्रिुख श्र डडि कुिारी शिायिे गनुय 
िएको चथर्ो । 
उसि कार्यक्रििा कुश्िा नगरपालिकाका 
प्रिुख प्रशासफकर् अचिकृि श्री कुिान लसहं 

गुरुङिे िदहिाको लसजयनात्िक र सकारात्िक 

उजायिे नै घर िेखख सिुिार् हंुिै सिग्र राररको 
नेितृ्विा िदहिाहरु सवि र अव्वि िएको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०७८।०८।२४ 
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बिाउन ुिएको चथर्ो साथै  सिाजिा िएका 
कुररति, कुप्रथा िथा िैङ्चगक दहसंा जस्िा 
घटनािाई कसरी  धर्ूतनकरण गनय सफकधछ 

िधने ववषर्िा जानकारी गराउनु िएको चथर्ो 
। 
 

लैङ्धगक हहसंा ववरुद्िको १६ हदने अमभयान 

कायमक्रर्को सर्ापन December 10 िा 
सािान्जक ववकास कार्ायिर् पवयि र कुश्िा 
नगरपालिकाको सिधवर्िा प्रिुख अतिचथ 

न्जल्िा सिधवर् सलितिका श्री िनोहर वव 

पौडेि िे गनुय िएको चथर्ो िने  कार्यक्रिको 
स्वागि िधिव्र् कुश्िा नगरपालिकाका 
सािान्जक ववकास शाखा प्रिुख श्री डडि 

कुिारी शिायिे गनुय िएको चथर्ो ।िैङ्चगक 

दहसंा सम्वन्धि श्री लशवािर् िा.वव.का लशक्षक 

श्री राजेधर पहाडड र िानवअचिकार सम्वधिी 
अचिवसिा श्री हरर नारार्ण रेग्िीिे कार्यपत्र 

प्रस्िुि गनुयिएको चथर्ो ।त्र्स्िै सो 
कार्यक्रिको अध्र्क्षिा प्रिुख न्जल्िा 
अचिकारी श्री िेवव पाण्डे खत्री क्षेत्रीिे गनुय 
िएको चथर्ो िने सो कार्यक्रििा कुश्िा 
नगरपालिकाका प्रिुख प्रशासकीर् अचिकृि 

श्री कुिान लसङं गुरुङ िगार्ि नगरपालिकाका 
शाखा प्रिुख कियिारर‚ सरकारर कार्ायिर्का 
प्रिुख‚ पत्रकार‚ संघ-संस्थाका प्रतितनचि एंव 

अधर् सरोकारवािा व्र्न्सिहरुको सहिाचगिा 
रहेको चथर्ो । 

२. अपाङ्ग पररचय पत्र ववतरण स्थार्नय 

सर्न्वय समर्र्तको बैठक संचालन  

२०७८।०८।०२ पटक २ 

२०७८।०८।२१ 

 अपाङ्गिा िएका व्र्न्सिहरुको अवस्था हेरेर 

सो अनुसारको अपाङ्ग पररिर् पत्र प्रिान  

क वगय -१ 

ग वगय-५ 

 वटा  ६ 
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घ वगय-१ 

  

३. ६० वषम उर्ेर पुगेका ज्येष्ठ नागररकहरुलाई 

पररचयपत्र ववतरण  

 वटा ९ 

३.१ ६० वषय उिेर पुगेका  व्र्न्सिहरुिाई 

सावयजतनक र्ािार्ाि र स्वास््र् उपिारको 
िाचग सरिरुपिा सेवा सुवविा लिनका िाचग 

आिार सजृना िएको 

   

र्हहला, बालबामलका शािा २०७८ पौष र्हहनाको प्रगती वववरण 

मस. 

न. 

प्राप्त भएका र्ुख्य उपलब्धि (नर्तजा) 
 

संचालन 

मर्र्त 

ईकाइ   पररर्ाण  

१ लैंधगक हहसंा र्नवारण सम्बन्िी १ हदने  
तामलर्   

२०७८/०९/०१ जना  ६०  

१.१ कुश्िा नगरपालिकाको आ.व.२०७८/७९ 

वावषयक न्स्वकृि कार्यक्रि अधिगयि िैङ्चगक 

दहसंा तनवारण सम्वन्धि  िालिि कुश्िा 
नगरपालिका वडा न. १ पाङिा संिािन 

गररएको चथर्ो ।  सो कार्य्यि कुश्िा 
नगरपालिकाका  तनलित्त प्रिुख प्रशासकीर् 

अचिकृि, सािान्जक ववकास शाखा प्रिुख, १ 

न ं वडाका वडा अध्र्क्ष वडा सचिव वडा 
सिस्र्  िदहिा बािबालिका शाखाका 
कियिारी िथा िदहिा सहकारी िथा 
सलितिका अध्र्क्ष / सिस्र् र  टोि ववकास 

सलितिका अध्र्क्ष एंव प्रतितनचिको 
उपन्स्थतििा  सिपधन िएको चथर्ो । 
 

   

२. अनाथ तथा असहाय बालबामलकाहरुका 
लाधग झोला तथा न्यानो कपडा ववतरण 

कायमक्रर्  
 

२०७८/०९/२२ 
 जना ५० 
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२.१  

कुश्िा नगरपालिकाको आ.व. २०७८/७९िा 
कुश्िा नगरपालिकाको वावषयक न्स्वकृि 

कार्यक्रि अधिगयि अनाथ िथा असहार् 

बािबालिकाहरुका िाचग झोिा िथा धर्ानो 
कपडा वविरण कार्यक्रि कुश्िा 
नगरपालिकाका नगरप्रिुख राििधर 

जोशीको अध्र्क्षिािा नगर उपप्रिुख सीिा 
काफ्िे िालिछाने‚  तनलित्त प्रिुख प्रशासकीर् 

अचिकृि ववरणु प्रसाि तनवारी , सािान्जक 

ववकास शाखा प्रिुख डडि कुिारी 
शिाय,पत्रकार रोशन तिवारी र ठाकुर रसाइिी‚  
िदहिा बािबालिका शाखाका कियिारी  िथा 
१४ वटै वडाका वडा सिस्र् र ५० जना अनाथ 

असहार् बािबालिका र बािबालिकाका 
संरक्षकको  उपन्स्थतििा कार्यक्रि सम्पधन 

िएको चथर्ो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

२.२    ५ जना ५ वषय िुतनका अनाथ असहार् 

बािबालिकािाइ पोषणका िाचग नगि राहि 

रु १०००। रु (एक हजार)को िरिे वविरण 

गररएको चथर्ो ।  
 

 

 

२०७८/०९/२२ 

 

 

 

जना १२ जना  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

३. अपाङ्ग पररचय पत्र ववतरण स्थार्नय 

सर्न्वय समर्र्तको बैठक संचालन  

२०७८।०९।१८ पटक १ 

 अपाङ्गिा िएका व्र्न्सिहरुको अवस्था हेरेर 

सो अनुसारको अपाङ्ग पररिर् पत्र प्रिान  

क वगय -२ 

ख वगय -६ 

ग वगय-५ 

घ वगय-१ 

 वटा  १४ 
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४. ६० वषम उर्ेर पुगेका ज्येष्ठ नागररकहरुलाई 

पररचयपत्र ववतरण  

 वटा ५ 

३.१ ६० वषय उिेर पुगेका  व्र्न्सिहरुिाई 

सावयजतनक र्ािार्ाि र स्वास््र् उपिारको 
िाचग सरिरुपिा सेवा सुवविा लिनका िाचग 

आिार सजृना िएको 

   

 

     

 

ढ) उद्योग तथा पयवटन शाखाः 

ul/aL lgjf/0fsf nflu n3' pBd ljsf; sfo{qmd-d]8\kf_ cGtu{t s'Zdf gu/kflnsf 
gu/sfo{kflnsfsf] sfo{no s'Zdf kj{tsf] cfof]hgfdf sflts ,d+l;/ / k'; dlxgfdf ul/sPsf] 
sfo{ k|ult ljj/0f 

• ldlt @)&*.*.% b]lv P]= !@ ;Dd s'=g= kf ! kfËdf * lbg] pBdlzntf tflnd ;~rfng  
ePsf] 5  ,h;df $! hgf dlxnf tyf k'?if pBdLx? ;xefuL /x]sf 5g\ . o;} u/L 
@)&*.*.!( b]lv P]= @# ut] ;Dd s' g kf ! kfËdf #! hgf ;xefuLx?nfO df};dL tyf  
a]df};dL t/sf/L tflnd k|bfg ul/Psf] 5 . 

• ldlt @)&*.*.@! b]lv P]=@* ;Dd s'=g=kf $ df #! hgf dlxnfx?sf] nflu pBdzLntf 
tflnd k|bfg ul/Psf] 5 . 

• ldlt @)&*.(.@% b]lv @)&*.!).!) ut] ;Dd !% lbg] 8n s';g tflnd s'= g= kf= $ 
s':dfdf ;dfkg ePsf] 5 h;df !& hgf dlxnf pBdLx?sf] ;xeflutf /x]sf] 5 . 

• ldlt @)&*.(.@) b]lv @)&*.!) .@) ;Dd ! dlxg] xf]lhof/L k'gtf{huL tflnd s'=g=kf 
( s6'jfrf}kf/Ldf !@ hgf  dlxnf pBdLx?nfO k|bfg ul/Psf] 5 .   

• ldlt @)&*.*.! b]lv  b]lv s' g kf * r'jfdf @ dlxg] a'gfO k'gtf{huL tflnd ;'? u/L 
ul/Psf] 5 .  

ण) नक्सा पास शाखा  

❖ नयााँ घि सम्पन्न भएका घि संखया -१२ 

❖ प्रथम चिण इिाित पत्र प्रदान -८  
❖ दोश्रो चिण इिाित पत्र प्रदान -११ 

❖ घि नक्शा नामसािी गरिएको संखया -३ 
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७. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कािोबािसम्बन्धी अद्यावनधक ववविणः 

आ.व. २०७८।७९ अवधििः २०७८।७।१ देखि २०७८।९।३० सम्र् 

नस. 
नं. शीषवक 

चाल ु पंूिीगत िम्मा 

बिेट खचव बिेट खचव बिेट खचव खचव(%) मौज्दात 

१ पारिश्रनमक कमवचािी 7,51,00,000 4,46,20,017 0 0 7,51,00,000 4,46,20,017 ५९.४१ 3,04,79,983 

२ पारिश्रनमक पदानधकािी 2,11,00,000  77,96,440 0 0 2,11,00,000  77,96,440 ३६.९५ 1,33,03,560 

३ पोशाक  13,30,000 0 0 0  13,30,000 0 ०  13,30,000 

४ स्थानीय भत्ता  7,42,000  3,96,390 0 0  7,42,000  3,96,390 ५३.४२  3,45,610 

५ महंगी भत्ता  19,00,000  11,28,933 0 0  19,00,000  11,28,933 ५९.४२  7,71,067 

६ कमवचािीको बैठक भत्ता  5,00,000 0 0 0  5,00,000 0 ०  5,00,000 

७ अन्य भत्ता  17,68,000  8,45,974 0 0  17,68,000  8,45,974 ४७.८५  9,22,026 

८ पदानधकािी बैठक भत्ता  60,00,000 38,750 0 0  60,00,000 38,750 ०.६५  59,61,250 

९ कमवचािी कल्याण कोष  10,00,000 0 0 0  10,00,000 0 ०  10,00,000 

१० पानी तथा नबिलुी  5,00,000  1,16,366 0 0  5,00,000  1,16,366 २३.२७  3,83,634 

११ संचाि महसलु  11,68,000  2,50,729 0 0  11,68,000  2,50,729 २१.४७  9,17,271 

१२ इन्धन (पदानधकािी)  15,00,000  8,06,514 0 0  15,00,000  8,06,514 ५३.७७  6,93,486 

१३ 
इन्धन (कायावलय 
प्रयोिन) 

 33,10,000  16,24,029 0 0  33,10,000  16,24,029 ४९.०६  16,85,971 

१४ सवािी साधन ममवत खचव  34,70,000  20,05,075 0 0  34,70,000  20,05,075 ५७.७८  14,64,925 
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नस. 
नं. शीषवक 

चाल ु पंूिीगत िम्मा 

बिेट खचव बिेट खचव बिेट खचव खचव(%) मौज्दात 

१५ नबमा तथा नवीकिण खचव  5,00,000  3,93,402 0 0  5,00,000  3,93,402 ७८.६८  1,06,598 

१६ 

मेजशनिी तथा औिाि 
ममवत सम्भाि तथा 
सञ्चालन खचव 

 19,46,000  10,47,674 0 0  19,46,000  10,47,674 ५३.८४  8,98,326 

१७ 
मसलन्द तथा कायावलय 
सामाग्री 

 93,80,000  22,84,631 0 0  93,80,000  22,84,631 २४.३६  70,95,369 

१८ पसु्तक तथा सामग्री खचव  3,00,000  1,77,723 0 0  3,00,000  1,77,723 ५९.२४  1,22,277 

१९ इन्धन - अन्य प्रयोिन  4,00,000 0 0 0  4,00,000 0 ०  4,00,000 

२० 
पत्रपनत्रका छपाई तथा 
सूचना प्रकाशन खचव 

 27,00,000  8,89,866 0 0  27,00,000  8,89,866 ३२.९६  18,10,135 

२१ सेवा ि पिामशव खचव 1,15,91,380  35,90,510 0 0 1,15,91,380  35,90,510 ३०.९८  80,00,870 

२२ किाि सेवा शलु्क 2,34,81,000  84,53,980 0 0 2,34,81,000  84,53,980 ३६. 1,50,27,020 

२३ 

सीप ववकास तथा 
िनचेतना तानलम तथा 
गोष्ठी सम्बन्धी खचव 

 12,66,000  4,57,400 0 0  12,66,000  4,57,400 ३६.१३  8,08,600 

२४ कायवक्रम खचव 10,03,14,923 3,27,54,810 0 0 10,03,14,923 3,27,54,810 ३२.६५ 6,75,60,113 

२५ अनगुमन मूल्यांकन खचव  47,58,000  27,15,158 0 0  47,58,000  27,15,158 ५७.०७  20,42,842 

२६ भ्रमण खचव  42,15,000  24,31,241 0 0  42,15,000  24,31,241 ५७.६८  17,83,759 

२७ ववववध खचव  88,51,000  41,30,644 0 0  88,51,000  41,30,644 ४६.६७  47,20,356 
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नं. शीषवक 

चाल ु पंूिीगत िम्मा 
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२८ सभा सञ्चालन खचव  15,00,000  7,89,254 0 0  15,00,000  7,89,254 ५२.६२  7,10,746 

२९ 
उपभोक्ता सनमनत तथा गैि 
सिकािी संस्था सहायता 

1,45,00,000 1,05,05,000 0 0 1,45,00,000 1,05,05,000 ७२.४५  39,95,000 

३० 
धानमवक तथा सांस्कृनतक 
संस्था सहायता 

 15,00,000  2,69,325 0 0  15,00,000  2,69,325 १७.९६  12,30,675 

३१ 
अन्य संस्थालाई सःशतव 
चाल ुअनदुान 

28,12,09,000 13,10,26,792 0 0 28,12,09,000 13,10,26,792 ४६.५९ 15,01,82,208 

३२ सामाजिक सिुक्षा  98,25,000  22,73,067 0 0  98,25,000  22,73,067 २३.१४  75,51,933 

३३ छात्रवृजत्त  26,51,000  8,00,000 0 0  26,51,000  8,00,000 ३०.१८  18,51,000 

३४ 
उद्दाि िाहत तथा 
पनुस्थावपना खचव 

 69,80,000  11,16,860 0 0  69,80,000  11,16,860 १६.  58,63,140 

३५ औषधीखरिद खचव  36,25,393  5,09,940 0 0  36,25,393  5,09,940 १४.०७  31,15,453 

३६ िग्गाको भाडा  8,00,000  2,48,318 0 0  8,00,000  2,48,318 ३१.०४  5,51,682 

३७ घिभाडा  35,00,000  19,60,796 0 0  35,00,000  19,60,796 ५६.०२  15,39,204 

३८ 
सवािी साधन तथा 
मेजशनि औिाि भाडा 

 10,00,000  9,27,400 0 0  10,00,000  9,27,400 ९२.७४ 72,600 

३९ 
गैि आवासीय भवन 
ननमावण/खरिद 

0 0 4,94,38,046  61,08,323 4,94,38,046  61,08,323 १२.३६ 4,33,29,723 
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४० 
नननमवत भवनको 
संिचनात्मक सधुाि खचव 

0 0  27,00,000  13,50,000  27,00,000  13,50,000 ५०.  13,50,000 

४१ सवािी साधन 0 0  20,00,000  9,87,600  20,00,000  9,87,600 ४९.३८  10,12,400 

४२ मेजशनिी तथा औिाि 0 0  62,34,553  43,77,369  62,34,553  43,77,369 ७०.२१  18,57,184 

४३ फननवचि तथा वफक्चसव 0 0  25,01,137  11,93,641  25,01,137  11,93,641 ४७.७२  13,07,496 

४४ सडक तथा पूल ननमावण 0 0 6,93,48,017 3,26,10,437 6,93,48,017 3,26,10,437 ४७.०२ 3,67,37,580 

४५ नसंचाई संिचना ननमावण 0 0  34,45,000  11,03,253  34,45,000  11,03,253 ३२.०२  23,41,747 

४६ खानेपानी संिचना ननमावण 0 0  57,72,100  17,52,510  57,72,100  17,52,510 ३०.३६  40,19,590 

४७ 
वन तथा वाताविण 
संिक्षण 

0 0  12,86,907  1,90,000  12,86,907  1,90,000 १४.७६  10,96,907 

४८ अन्य सावविननक ननमावण 0 0 4,11,01,544 1,47,28,357 4,11,01,544 1,47,28,357 ३५.८३ 2,63,73,187 

४९ िग्गाप्रानप्त खचव 0 0  25,00,000  15,00,000  25,00,000  15,00,000 ६०.  10,00,000 

िम्मा 61,61,81,696 26,93,83,007 18,63,27,304 6,59,01,491 80,25,09,000 33,52,84,498 ४१.७७ 46,72,24,502 
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