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प.सः-०७९/०८०          मिम ः-२०७९/०६/१४ 
च.नं.- 

 

पत्रकार भेटघाट कार्यक्रि 

आज मिम  २०७९\०६\१४ ग े स्थामनर्  हको मनर्ायचन र्ाट मनर्ायचच  प्रम मनधीहरुले पद र्हाल गरेको मिम  
२०७९\०२\१२ ग े देचि २०७९ भाद्र िसान्  सम्ि भए गरेका िहत्र्परु्य कािहरु र उपलब्धीहरुको वर्र्रर्  पमसल 
अनसुार रहेको व्र्होरा अनरुोध छ। 

वर्र्रर्:- 

क्र.श भएको िूख्र् कार्य उपलब्धी 
१ पद र्हाल गरेका ददन वर्पन्न गभयर् ी 

आिाहरुलाई मनशलु्क एम्र्लेुन्स सेर्ा उपलब्ध 
गराउने। 

हाल सम्ि ५५ जनालाई सेर्ा उपलब्ध गराइएको। 

२ आ.र् ०७९\८० को र्ावषयक मनम   था 
कार्यक्रि र बजेट नगर सभार्ाट पारर  

सभािा छलफल भई वर्मभन्न मिम िा चार पटक नगरसभाको 
र्ैठक बसेको, सभा र्ाट पास भएको कुल र्जेट रु 
78,04,06,813\- ,सभा र्ाट पास भएका ऐन  था काननुिा 
गौरादह नगरपामलकाको स्र्ास््र् सेर्ा  था सरसफाई ऐन, 

२०७५ को संशोधन, गौरादह नगरपामलकाको स्र्ास््र् बीिा 
संर्ोजन समिम  गठन/संचालन सम्बन्धी कार्यवर्मध, २०७९ 

३ हाल सम्ि र्सेको कार्यपामलका रै्ठक १० र्टा बैठक वर्मभन्न ९५ बटा मनर्यर्, मनर्यर् 
कार्ायन्र्र्नको अर्स्था सन् ोषजनक । 

४ रे्रुज ुफर्ौट 

आ.र् ०७७\०७८ िा िहालेिा पररक्षकले देिाएको जम्िा 
रे्रुज-ु २१,७०,०४,०००\- 
२०७९ जेष्ठ १३ भन्दा अचघ फर्ौट भएको जम्िा रे्रुज-ु
२,४४,०८,०००\- 
२०७९ जेष्ठ १३ पमछ फर्ौट भइको जम्िा बेरुज-ु
२,२१,०५,०००\- 
आ.र् ०७७\०७८ सम्ि फर्ौट पश्चा  जम्िा कार्ि भएको 
बेरुज-ु १७,०४,९१,०००\- 
दशौ नगरसभािा लेिा समिम  बाट सैद्वाचन् क बेरुज ु
फर्ौटका लामग पेश भएको बेरुज ु रकि- 
७,४७,३६,९२२\- (सिपररक्षर् हनु र्ाकी) 
सैद्वाचन् क बेरुजू फर्ौट भए पश्चा  कार्ि रहेको बेरुज ु
रकि – ९,५७,५४,०७८\- 
आ.र् ०७७\०७८ को बेरुज ुरकि – ६,२३,५२,०००\-
(झापा चजल्लाको १५ पामलका िध्रे्  ेस्रो, नगरपामलका िध्रे् 
पवहलो) 
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५ अषाढको अन्त्र्िा आएको र रु्ा िोलाको 
र्ाढीको क्षम  न्रू्मनकरर्  था मनर्न्त्रर् गने 
कार्य  

नगरपामलका बाटः- 
- िर्रर्ारी २४० मिटर, चप्रािारी २६० मिटर, टेङ्गुर्ा 
४७५ (दईु ठाउँिा) मिटर पाईमलङ गररएको साथै 
 ेमलर्ाडाँगीिा १४० मिटर र चप्रािारीिा १६५ मिटर 
बोराको बाँध लगाउने काि गररर्ो। 

मसचाई मडभीजन कार्ायलर् झापा िाफय   

 ेमलर्ाडागी २०० मिटर, र चाप्रािारीिा ३०० मिटर 
पाईमलङ गररर्ो।  

जन ाको  टबन्धन िाफय   

४६० मिटर पाईमलङ गररर्ो ।  

- चप्रािारी र दािनुा बजारको सम्भावर्  क्षम  जोगाएको छ। 

र्डा नं. ५ र ६ िा ६३६ जनाको स्र्ास््र् पररक्षर् िवहला-
३३८, परुुष-२९८), ५२५ जना लाई औषधी वर् रर् । 

 
६ मिम  २०७९\०५\१७ र १८ ग े आ.र्. 

०७८\७९ को बाषीक प्रगम  समिक्षा  
-नगर प्रििु, नगर उपप्रििु, कार्यपामलका सदस्र्, र्दु्वीचजवर्, 
राजनैम क दल प्रम मनमध  था वर्मभन्न पत्रकार िाझ र्डा  था 
वर्षर्ग  शािाहरुको र्ावषयक प्रग ी वर्र्रर् िामथ छलफल 
 था सझुार् संकलन । 

ग  आ.र् ०७८\७९ को कुल र्जेटको  

वर्म र् प्रग ी - ८६.५१ 

भौम क प्रग ी - ९४.५६ 
७ मनर्ायचच  जनप्रम मनमधकरुको क्षि ा वर्कास 

कार्यक्रि संचालन 
-जनप्रम मनमधहरुको क्षि ा वर्कासको लागी २ ददने 
अमभिचुिकरर् 

८ 
आर्मधक र्ोजना ,MTMP  भपूर्ोग र्ोजना  था 
कृवष  था गैरकृवष क्षेत्र छुट्याउँने कार्य 

-प्रस्  ुीकरर् भई अचन् ि चरर्िा रहेको र वकत्ता अनसुार 
कृवष  था गैर कृवष क्षेत्र छुट्टाउने कार्य भईरहेको । 

९ मनशलु्क रेवर्ज िोप कार्यक्रि संचालनिा सेर्ा -हाल सम्ि ३० जना सेर्ा प्राप्त गनुय भएको। 
१० Electric Chargeable Wheelchair वर् रर्   -र्डा नं. ३ मनर्ासी वर्श्वास कटे्टललाई हस् ान रर् 
११ 

कार्ायलर्को आन् ररक संचार प्रर्ाली संचालन 
-कार्यलर् मभत्र IP Phone Intercom System जडान  था 
संचालन । 

१२ 

अपाङ्ग ा पररचर्पत्र वर् रर् (बैठक संख्र्ा – 
४) 

क र्गय -१३, ( िवहला-४, परुुष-९) 
ि र्गय-२४, ( िवहला-७, परुुष-१७) 
ग र्गय-११, ( िवहला-७, परुुष-४) 
घ र्गय-१, ( िवहला-०, परुुष-१) 
 

१३ जेष्ठ नागररक पररचर्पत्र वर् रर् -जम्िा-२३( िवहला-९,परुुष-१४) 
१४ स्र्ास््र् वर्िा  -१७ जना स्र्स््र् वर्िा गररएको 
१५ नगर अस्प ािा ल्र्ार्को स् रन्नोम  -हेिाटोलोजी एनालाईजरको व्र्र्स्थापन 
१६ गौरादह नगर अस्प ालको लामग जग्गा प्रामप्त -प्रवक्रर्ािा रहेको । 

१७ 
नगर अस्प ाल र स्र्ास््र् वर्िा कार्यक्रि 
संचालनका लामग 

- स्र्ास््र् वर्िा कार्यक्रिको लामग नेपाल सरकार स्र्ास््र् 
बीिा बोडय प्रथि चरर्को सिन्र्र् कार्य भएको । 
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- नगर अस्प ालिा ओवपडी सेर्ा सरुु गररएको । 

- वर्षेज्ञ डाक्टर १, िेमडकल अमधकृ  २, रेमडर्ोग्राफर १ 
र फिायमसष्ट १ जना सवह को जनशचि करारिा मलई 
सकेको । 

१८ 

गौरादह नगरपामलका क्षेत्रमभत्र बनेका सम्परु्य 
भर्नहरुलाई नक्सापासको दार्रािा ल्र्ाउन 
एर्ि एवककृ   ्र्ांक संकलनका लागी काि 
अगाडी र्ढाइएको । 

-वर्र्रर् संकलन गनय  ्र्ांक संकलकहरुको िाग गनय भमन 
सचुना प्रकचश  भएको। 

१९ 
 
 

 

सािाचजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्रहीहरुको 
अमभलेि व्र्र्स्थापन 

-अपूर्य रहेका  ्र्ाङ्कहरुलाई पूर्य गरर फोटो सवह को 
अमभलेि व्र्स्थापन गररएको 
-चाल ुआ.र् िा सािाचजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राही 
सख्र्ा – ६,५८२  

 
२० 

संचघर् सरकारको सश य कार्यक्रिहरु मिम  
२०७९ भदौ २२ ग े बधुबार बोलपत्र सचुना 
प्रकाचश  गरर ठेक्का प्रकृर्ा अगामड बढाईएको। 

सािदुावर्क भर्न मनिायर्, गौरादह-६ 
पेट्रोपम्प-राधाकृष्र् िचन्दर सडक कालोपते्र गौरादह-१ 
िोम  िा.बी. उत्तर र पूबय किल मसिानासम्ि सडक 
कालोपते्र गौरादह-१ 
चै चुोक पचश्चि गौरादह १ र ४ को मसिानािा गौरीर्ािोला 
पक्की पलु  मनिायर् 
जेष्ठनागररक सरुचक्ष  वर्श्राि आर्ास गृह मनिायर् र्डा नं - 
५, स्कुलचौन 

२१ 

सडक ििय  कार्य । - स्र्ामिचौक-चप्रािारी-दािनुा सडक ििय  सम्पन्न। 

- बषाय को कारर्ले मबग्रेका कचचच सडकहरु नचजवकदै गरेको 
चाडपबयिा सहज आर्गिनकालामग सबै र्डा मभत्रका सडक 
ििय  कार्य सरुुगररएको । 

 
२२ सडक बचत्त ििय  संभार गने कार्य । 

-नगरपामलकाका सबै र्डा मभत्र जडान गररएका सडक बत्ती 
ििय  सरुुर्ा  

 

२३ आन् रीक आम्दानी संकलन  

नगरपामलकाको कार्ायलर्  था र्डाहरु र्ाट उि अर्धीिा 
संकलन भएको आन् री आम्दानी रु ७४,५६,३१८.३७\-
(अक्षरुपी चौहत्तर लाि छपन्न हजार  ीन सर् अठार रुपैर्ा 
सैम स पैसा।) 
 

२४ चशक्षा  फय  
-मनरन् र अनगुिन भईरहेको  

-आ.र् ०७९\८० िा ५ र्टा वर्द्यालर्हरुलाई राष्ट्रपम  
शैचक्षक सधुार कार्यक्रि प्राप्त भएको 

२५ कृवष र पश ुवर्कास  फय  

- बाली वर्कास अमधकृ  र पशचुचकत्सक संग करार संझौ ा 
- रेवर्ज िोप सेर्ा - जम्िा २२५ 

- पश ुवर्िा -  ८८०,  

- सुंगरु पाठापाठी वर् रर् - जम्िा ४५० 
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- वकसान सेर्ा काडय – १७२(हाल सम्ि १२२९) 

२६ न्र्ार्ीक समि ी 

द ाय भएका उजरुी - १८ र्टा,  

छलफल भएका - १० र्टा,  

मनरुपर् भएको - ५ र्टा,  

प्रकृर्ािा रहेका १२ र्टा, 
िामथल्लो मनकार् पठाइएका-० 

२७ घर नक्सा अमभलेचिकरर् द ाय – ६, प्रिार्पत्र -१० 

२८ नर्ाँ घर नक्सा फाईल 

द ाय – ४ 

प्रथि चरर् – ४ 

दोस्रो चरर् – ४ 

सम्पन्न प्रिार् पत्र – ४ 

२९ सेर्ा प्रर्ाह 

-कार्यसम्पादनिा न्रू्न ि ७०% पाउने सँग िात्र करार 
सम्झौ ा गररएको 
-सेर्ा प्रर्ाहलाई व्र्र्चस्थ  गनय वर्मभन्न पदहरुिा पदपूम य को 
कार्य भई रहेको । 

-आ.र् ०७९\८० देचि सेर्ा प्रर्ाह थप प्रभार्कारी बनाउन 
र्स कार्ायलर्र्ाट हनुे सम्पूर्य भिुानी EFT System िाफय   
भएको। 

- चाल ुआ.र् देचि कार्ायलर्ले िररद गरेका सािाग्रीहरु  था  
चजन्सी अमभलेि व्र्र्स्थापन नेपाल सरकारको उपलब्ध 
गराएको PAMS system र्ाट गने कार्य भईरहेको। 

-इलेचक्ट्रक ईन्डकसन चलुो वर् रर् जम्िा १८०, झापाली 
मिलन केन्द्र, भत्तपरु र्ाट प्राप्त ९८ र्टा सधुाररएको चलुो 
वर् रर् भएको। 

३० भमूिवहन अव्र्र्चस्थ  र्सोर्ासी 

-२०७९\०४\१२ देचि २०७९\०४ िसान्  सम्ि र्डा 
नं. ४ र ५ िा सम्पूर्य फार्लहरुको सामबक र हालको 
क्षेत्रफल घवट र बढी छुट्टर्ाई अलग गररर्ो र नाि मलस्ट 
 र्ार पारी मलस्टको रुज ुभर्ो 
 

- २०७९\०५\०१ देचि ०५\१३ सम्ि घवट भएका 
१६१४ िध्रे् बाट १४४१ र्टाको computer िा नाि 
मलस्ट  र्ार पारर ७ ददन े सचुनाको लामग भमुि आर्ोगको 
कार्ायलर् चन्द्रगमड पठाएको र बावक १७३ र्टाको ७ ददने 
सूचना मनकाल्न  र्ार भएको 
 

-  र्ार भएका १४४१ र्टा फार्लहरुको ७ ददने सचुना 
मनकालीएकोिा ७४ मनबेदन द ाय भर्ो। 

- २०७९\०५\२१ देचि २०७९\०५ िसान्  सम्ि दाबी 
परेका ७४ फार्लको मलस्ट हटाएर त्र्स िध्रे् ४२ र्टा 
छलफलको लामग र्डा नं. ४ िा पठाइएको र बाकीको 
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मलस्ट  र्ार पारर बाकी १४०२ जनाको मनर्यर्को लागी 
पठाइएको 
- २०७९\०५\२८ ग े १४०२ जनाको द ायको लागी 
मनर्यर् भई आएको र बाकी ३१ र्टा वकत्ता काट्टने मनर्यर् 
भएको 
- र्डा नं. ३ का अपरुा कािका ४२ फार्लको वफल्डिा 
गइ नापजाच गरर नक्सा  र्ार गरर उि फार्ल िध्रे् २९ 
र्टाको मनर्यर् भएको   

३१ 
भमूि व्र्र्स्था,सहकारी  था गररमब मनर्ारर् 
िन्त्रालर् अन् गय  गररर् घर पवहचान  था 
पररचर्पत्र वर् रर् सम्बन्धिा 

-गररर् घर पवहचान  था पररचर्पत्र वर् रर् अन् गय  वर्मभन्न 
र्डाहरुिा गर्कहरु िटाई मनदेचशकािा उल्लेि अनसुारको 
 ्र्ाङ्ग संकलन भएको  

 

श्री नगेन्द्र भण्डारी 
प्रर्िा 

गौरादह नगरपामलका 


