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आ.व.०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक प्रगसि प्रसिवेदन
खण्ड-क
१.परिचय
१.१. सूयोदय नगिपालिकााः सं क्षिप्त परिचय
पूर्वी नेपािीको सुन्दि क्षिल्िा इिामको १० र्वटा स्थानीय तहहरुमध्ये सूयोदय नगिपालिका एक हो । यो
नगिपालिका िेत्रफि ि िनसं ख्याको आधािमा इिामको सबैभन्दा ठू िो नगिपालिका पलन हो। सावर्वक वफक्कि,
पञ्चकन्या ि कन्याम गाउँ वर्वकास सलमलतिाई लमिाएि वर्व.सं . २०७१ सािमा यस नगिपालिकाको स्थापना भएको
हो। नेपािको सं वर्वधान (२०७२) िािी भए पश्चात् स्थानीय तह पुनसंिचना आयोगिे २०७३ सािमा पुनाः सावर्वक
गोखे, पशुपलतनगि, श्रीअन्तु ि समािबुङ गा.वर्व.स.तथा िक्ष्मीपुि गा.वर्व.स.को र्वडा नं.५ र्वाहेकको िेत्र ि िोगमाई
गा.वर्व.स.को र्वडा नं. ८ ि ९ लमिाएि २५२.५२ र्वगग वक.लम. िेत्रफिमा फैलिएको हािको सूयोदय नगिपालिका
बनाइएको हो ।
पक्षश्चममा इिाम नगिपालिका, उत्तिमा माइिोगमाई गाउँ पालिका, दक्षिणमा िोङ गाउँ पालिका ि पूर्वम
ग ा भाितको पक्षश्चम
बंगाि िाज्य अन्तगगत दाक्षिलग िङ्ग क्षिल्िािे छे केको सूयोदय नगिपालिकाको केन्र वफक्कि बिािमा पदगछ। इिामको

पुिाना बिािमध्ये एक मुख्य बिाि वफक्कि हाि पलन पूर्वी इिामको मुख्य व्यापारिक केन्रको रुपमा िहे को छ। यो
नगिपालिका अक्षलिसो, अिैं ची, अकर्विे , आिु, ओिन, अथोडक्स क्षचया िगायतका 'अ' िन्य कृवि उपिहरुको
प्रच ुितािे परिक्षचत छ।

आलथगक, सामाक्षिक, साँस्कृलतक, शैक्षिक तथा पयगटन वर्वकास सँग-सँगै हुन सक्ने शहिीकिणिाई व्यर्वक्षस्थत गिी
आधुलनक शैिीको व्यर्वक्षस्थत नगि वर्वकास योिना लनमागण गिी लसलमत आलथगक ि सामाक्षिक स्रोत ि सिम स्थानीय

तहका रुपमा शहिी व्यर्वस्थापनिाई प्रर्वगद्धन गने उद्धेश्यका साथ प्रािक्षलभक चिणमा प्रर्वेश गिे को छ । प्राकृलतक
सुन्दिता ि सं स्कृलत तथा पयगटनिाई प्रर्वगद्धन गने क्रममा यस नगिपालिका क्षस्थत कन्याम, वफक्कि, श्रीअन्तु, गोखे

क्षस्थत थुलके उपयुक्त गन्तव्य हो । िहाँ मनोिम क्षचयाबगान, सूयोदय/सूयागस्त, सुन्दि हरियािी डाँडाकाँडा, वहमशृङ्खिा

ि तिाईका फाँटहरु, िमणीय प्राकृलतक सौन्दयगतािे भरिपूणग दृष्यार्विोकन गनग पाउनु आफैमा गौिर्वाक्षन्र्वत महसुश
हुन्छ ।
वर्ववर्वध िातिालत, धमग, र्वगग, पेशा व्यर्वसाय भएका मालनसहरुको बसोबास िहेको नगिपालिकामा थुप्रै सलभार्वनाहरु
िहेका छन्। िोपोन्मुख िेप्चा िालतको ऐलतहालसक स्थिको रुपमा पलन यस िेत्रिे आफ्नो छु ट्टै पवहचान बोकेको
छ। यो नगिपालिका लभत्र एउटा स्नातक तहसलम अध्ययन हुने क्यालपस सं चालित छ भने सामुदावयक वर्वद्यािय

अन्तगगत प्राथलमक वर्वद्याियदे क्षख दश िोड दुईसलमका ९ र्वटा ि सामुदावयक ि लनिी गिी थुप्रै शैक्षिक सं स्थाहरु
सं चालित छन् । स्र्वास््यका दृवििे हेने हो भने यस सूयोदय नगिपालिका िेत्र लभत्र ठू िा सिकािी अस्पताि
स्थापना नभए पलन मेची अञ्चि आयुर्वेद कायागिय आइतबािे , प्राथलमक स्र्वास््य केन्र वफक्कि ि पशुपलतनगि,
स्र्वास््यचौकी कन्याम, पञ्चकन्या, िक्ष्मीपुि, गोखे, समािबुङ ि श्रीअन्तुमा िहेका छन् । यस नगिपालिका िेत्रको

पयगटकीय गन्तव्यको रुपमा कन्याम, पन्चकन्या मक्षन्दि, गोखे क्षस्थत थुलके, श्रीअन्तु, क्षचत्रे गुलबा, पशुपलतनगि िगायतका

वर्वलभन्न ठाउँ हरु प्रचलित िहे का छन् भने यस नगि िेत्रलभत्र पयगटन ि कृवि िेत्रको वर्वकासको प्रसस्त सलभार्वना
िहेको छ ।
१.२.भौगोलिक अर्वक्षस्थलताः
वर्वर्विण

सूचक

प्रदे श नं.

१

क्षिल्िा

इिाम

िेत्रफि

२५२.५२ र्वगग वक.लम.

कूि िनसं ख्या

५६९९१

अर्वक्षस्थलत

२६ लडग्री ५३ लमनेटदे क्षख २६ लडग्री ५६ लमनेट ३०.३३ सेकेण्ड उत्तिी अिांशसलम
८७ लडग्री ५९ लमनेट ५२ सेकेण्डदे क्षख ८८ लडग्री ०७ लमनेट ४२ सेकेण्ड पूर्वी दे शान्तिसलम

उचाई

समुरी सतहबाट ३१७ दे क्षख २७२८ लमटिसलम

मुख्य पयगटकीय स्थि

ु ा, पञ्चकन्या मक्षन्दि, थुलके, पशुपलतनगि, स्र्वामी पाकग
कन्याम, श्रीअन्तु, क्षचत्रेगफ

नदी, खोिा

लसवद्धखोिा, लबरिङ्ग खोिा, िोगमाई खोिा, मयुँ खोिा, मेची नदी

ताि, तिैया, पोखिी

थिथिे पोखिी, सुन्दिपानी, अन्तुपोखिी

लसमानाका स्थानीय तहहरु

िोङ गाउँ पालिका, इिाम नगिपालिका, माइिोगमाई गाउँ पालिका, माइ नगिपालिका
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१.३.भौलतक पूर्वागधाि ि प्रशासलनक वर्वभािनाः
वर्वर्विण

सूचक

प्रदे श नं.

१

क्षिल्िा

इिाम

िलमा र्वडा सं ख्या

१४

टोि वर्वकास सं स्था सं ख्या

२५२

शैक्षिक सं स्था

१ क्यालपस
६३ सामुदावयक वर्वद्यािय (आधािभूत ि माध्यलमक)
३० सं स्थागत वर्वद्यािय (आधािभूत ि माध्यलमक)
५५ बाि लबकास केन्र
१ अञ्चि आयुर्वेद कायागिय

स्र्वास््य सं स्था

२ र्वटा प्राथलमक स्र्वास््य केन्र
६ स्र्वास््य चौकी
१ सहिी स्र्वास््य केन्र
१ हेल्थ डेक्स
४ र्वलथगङ्ग सेन्टि

व्यापारिक केन्र

वफक्कि बिाि, बिबोटे , पशुपलतनगि, तीनघिे , लछवपछाि, गोखे, मंगिबािे , हकगटे ,
ु ेंसी, कन्याम, कटुसे
पािटाँगे, धाप, साँघब
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१.४ नगिपालिकाको नक्सा
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१.५ सूयोदय नगिपालिकाको सं गठन सं िचना

नगर सभा

सभाद्वारा गलित लिषर्गत सलमलतहरु (िेखा, लिधार्न, सुशासन तथा अन्र्)
िडा सलमलतहरु
कार्यपालिकाद्वारा गलित सलमलतहरु (आलथयक लिकास, सामालिक लिकास, पिू ायधार
लिकास, िातािरण तथा लिपद व्र्िस्थापन, अन्र्)

नगर कार्यपालिका

प्रमख
ु
प्रमुखको स्िकीर् सलििािर्

उपप्रमुख

प्रमख
ु प्रशासकीर् अलधकृ त
सामन्र् प्रशासन
कमयमहाशाखा
िारी प्रशासन शाखा

सामालिक लिकास
महाशाखा

कमयिारी व्र्िस्थापन उपशाखा
आन्तररक व्र्िस्थापन
उपशाखा
लिन्सी व्र्िस्थापन
उपशाखा
िनसम्पकय
इकाई

कार्ायन्िर्न तथा अनुगमन शाखा

आलथयक लिकास
महाशाखा

लशक्षा, र्ुिा तथा खेिकु द
शाखा

स्िास््र् शाखा
कृ लष सेिा के न्र
प्राथलमक स्िास््र् के न्र
पशुपक्ष
ं ी लिकास शाखा

नगर प्रहरी इकाई
स्िास््र् िौकी

पशुसेिा के न्र

उपभोक्ता लहत संरक्षण तथा ििार
अनुगमन इकाई

कानून शाखा
र्ोिना तथा क्षमता लिकास
शाखा

सूिना प्रलिलध तथा अलभिेख व्र्िस्थापन शाखा

पंिीकरण शाखा
िडा कार्ायिर्हरु

सामालिक सुरक्षा शाखा

मलहिा, िाििालिका तथा
समाि कल्र्ाण शाखा

सहकारी व्र्िस्थापन तथा
रोिगार प्रिर्द्यन शाखा

भूमी व्र्िस्थापन शाखा
उधोग व्र्िसार् तथा पर्यटन
प्रिर्द्यन शाखा

न्र्ालर्क सलमलतको सलििािर्

उपप्रमख
ु को स्िकीर्
सलििािर्
पिू ायधार लिकास
महाशाखा

कृ लष लिकास शाखा
लिर्ा तथा कलि
लिकास उपशाखा

खररद इकाई

न्र्ालर्क सलमलत

लिलिर् व्र्िस्थापन महाशाखा

अन्र् कार्यक्रम तथा आर्ोिनाहरु

आलथयक प्रशासन शाखा
सडक तथा अन्र् पूिायधार
लिकास शाखा
भिन तथा िस्ती लिकास
शाखा

रािश्व पररिािन शाखा
रािश्व प्रक्षेपण तथा
लिश्लेषण इकाई

नक्सा पास इकाई
िस्ती तथा शहरी
लिकास इकाई

पूिायधार लनमायण परीक्षण
प्रर्ोगशािा
िातािरण तथा सरसिाई
शाखा
लिपद व्र्िस्थापन
उपशाखा
सरसिाई व्र्िस्थापन उपशाखा

"सूर्योदर्य नगरपालिकको समद्
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रािश्व संकिन के न्र

आन्तररक िेखापररक्षण
शाखा

खास अिलधका िालग
सञ्िालित आर्ोिनाहरु
सामालिक पररिािनसँग
सम्िलन्धत कार्यक्रमहरु
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खण्ड-ख
आ.र्व.२०७८।०७९ को प्रथम चौमालसक प्रगलत समीिा गोष्ठीको
सं क्षिप्त प्रलतर्वेदन

१. पृष्ठभूलमाः
नेपािको सं वर्वधानिे सं घीय िोकताक्षन्त्रक गणतन्त्र नेपािको शासकीय सं िचना सं घ, प्रदे श ि स्थानीय तह गिी तीन तहको हुने ि लतनै
तहिे िाज्य शक्षक्तको प्रयोग गने व्यर्वस्था गिे को छ । सं घ, प्रदे श ि स्थानीय तहिे आफ्नो अलधकाि िेत्रलभत्र िही आलथगक अलधकाि
सलर्वन्धी वर्वियमा कानून बनाउने, नीलत, योिना तथा बाविगक बिेट बनाउने ि त्यसको कायागन्र्वयन गने समेतको व्यर्वस्था गिे को छ ।
यस नगिपालिकािे सं वर्वधान प्रदत्त स्थानीय तहका काम, कतगव्य ि अलधकाि, सं वर्वधान बमोक्षिम िाज्यका लनदे शक लसद्धान्त ि नीलतहरु,
नेपाि पि भएि गरिएका अन्तिाविय सन्धी-अलभसन्धीहरु, दीगो वर्वकासका िक्ष्यहरु, आर्वलधक योिना, नगि सभाबाट पारित
नीलतहरुिाई मागगदशगनको रुपमा लिई आलथगक र्विग २०७८।०७९ को र्वाविगक नगि वर्वकास योिना तय गरिएको लथयो । यस
नगिपालिकािे आलथगक र्विग २०७८।०७९ मा कुि १ अबग २९ किोड ९१ िाख ३३ हिाि ८ सय रुपैयाँ बिेट नगि सभाबाट
स्र्वीकृत गिी िागू गरिएको छ ।

स्र्वीकृत आयोिना तथा कायगक्रमहरुको कायागन्र्वयनमा एकरुपता ि प्रभार्वकारिता, अपेक्षित िक्ष्यको प्रालप्त, तोवकएका शीिगक ि
वक्रयाकिापहरुमा खचग गने र्वातार्विणको सुलनक्षश्चतता, उपिब्धता स्रोतको अलधकतम् उपयोगका िालग सहिीकिण, आलथगक अनुशासन
कायम गिी तोवकएका शीिगकहरुमा लनयमानुसाि खचग गनग स्र्वीकृत आयोिना तथा कायगक्रमहरुको चौमालसक ब्रे कडाउन तयाि समेत
तयाि गिी िागू गरिएको छ । यस नगिको दीघगकािीन सोच (Long Term Vision) "सूयोदय नगिपालिकाको समृद्धतााः प्राङ्गारिक
कृवि, पयाग-पयगटन ि आलथगक समानता" तफग नगििाई उन्मुख गिाउनको िालग आ.र्व.२०७८।०७९ को नीलत तथा कायगक्रममा लनर्दगि

आयोिना, कायगक्रम तथा वक्रयाकिापहरुिे वर्वत्तीय अनुशासन कायम भै सुशासनमा अलभर्वृवद्ध गिी नगिबासीको िीर्वन स्तिमा सुधाि
ल्याउने उद्धेश्य िहे को छ ।
यस प्रलतर्वेदनमा सूयोदय नगि कायगपालिकाको कायागियको आ.र्व.२०७८/०७९ को प्रथम चौमालसकमा सलपन्न भएका कायगहरुको
समविगत प्रगलतिाई यस प्रलतर्वेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ । नगिपालिकाको नीलत तथा कायगक्रमहरुको िक्ष्यिाई प्राप्त गनग वर्वलनयोक्षित
बिेटको सीमालभत्र िहे ि यस आलथगक र्विगको पवहिो चाि मवहनामा यस नगि कायगपालिकाको कायागियका वर्वलभन्न वर्वियगत शाखा,

शाखा, उपशाखा ि र्वडा कायागियहरुबाट सलपादन गरिएका कायगहरुको मुख्य उपिब्धीहरुिाई एकीकृत गिी दे हाय बमोक्षिम प्रस्तुत
गरिएको छ ।
२. आ.र्व.२०७८।०७९ को प्रथम चौमालसकको आलदानी ि खचगको वर्वर्विण

सूयोदय नगिपालिका

नगि कायगपालिकाको कायागिय, इिाम
आय व्ययको लबबिण
आ.र्व. : २०७८/७९ मवहना : कालतगक सलम
आय
क्र.
स.

१

शीिगक

िलमा

व्यय

प्रस्तावर्वत आय

र्वास्तवर्वक आय
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४५,४१,४५,४७५.

८७,८०,६४,६७२.

.00

४३

बाविगक बिेट

३४

खचग

१,३०,०७,२३,८००

.००
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१५,४६,३४,३६
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११.८९

मौज्दात

१,१४,६०,८९,४३६

.८२

आ.व.०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक प्रगसि प्रसिवेदन
३.आ.र्व.२०७८।०७९ को

र्वडागत प्रथम चौमालसक प्रगलत सूचकाः

३.१. सू.न.पा.१ नं.र्वडा कायागिय गोखे, इिाम

।

१. र्वडास्तिीय भौलतक पूर्वागधाितफगाः

ु ेसी सडक ममगत उपभोक्ता सलमलत गठन भएको ।
क. धाप मानेडाँडा िाप्चागाउँ साँघब

ख. भगर्वती आ वर्व शाहगाउँ कटुर्वािगाउँ सकड ममगत उपभोक्ता सलमलत गठन भएको ।
ग. महेन्रोदय आ वर्व खेि मैदन ममगत उपभोक्ता सलमलत गठन भएको ।
घ. गोखे मं गिबािे मानेभञ्ज्याङ्ग छघिे सडक ममगत सलभाि भै रु.२ िाख फिफािक समेत भएको ।
२. र्वडाको अन्य गलतवर्वलध
- सू.न.पा.१ मा अर्वक्षस्थत पशुसेर्वातफगाः
क. गाईको कृलतम गभागधान – ९६

ख. २ भैँ सीको कृलतम गभागधान – ०
ग. ३ वर्ववर्वध औिलध वर्वतिण
घ. ४ पशु उपचाि -

- २९२
- १२६

ङ. ५ वप वप आि खोप

- ०

च. ६ खोिे त वर्वरुद्धको खो

- ०

छ. पशु बन्ध्याकिण – ८३
-

अन्य कायगहरुाः
- िाविय परिचयपत्र सलर्वन्धी कायग सलपादन भएको ।
- भूलम समस्या समाधान सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।

- वर्वपद्को िलतको वर्वर्विण सं किन सलर्वन्धी कायग गिे को ।
- पञ्चीकिण सलर्वन्धी कायगहरु ।
- िािश्व तथा लसफारिस सलर्वन्धी कायगहरु ।
३.२. सू.न.पा.२ नं.र्वडा कायागिय पशुपलतनगि, इिाम

।

१. र्वडास्तिीय भौलतक पूर्वागधाितफगाः
क. र्वडास्तीय सडक आयोिनाहरुको उपभोक्ता सलमलत गठन भएको ।
घ. चाडर्वाडमा सडक ममगत सलभाि भै रु.२ िाख फिफािक हुन बाँकी ।
२. र्वडाको अन्य गलतवर्वलध
- िाविय परिचयपत्र सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- भूलम समस्या समाधान सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- वर्वपद्को िलतको वर्वर्विण सं किन सलर्वन्धी कायग गिे को ।
- पञ्चीकिण सलर्वन्धी कायगहरु ।
- िािश्व सं किन तथा लसफारिस सलर्वन्धी कायगहरु ।
३.३. सू.न.पा.३ नं.र्वडा कायागिय बौद्धधाम, इिाम

।

१. र्वडास्तिीय भौलतक पूर्वागधाितफगाः

ु र्दल्पािी चोकदे क्षख माङक्षख्म हुँदै िक्ष्मी िाविय आवर्व िोड्ने सडक स्तिोन्नती सलपन्न ।
क. कट्टे बङ
ख. अन्य र्वडास्तिीय सडक आयोिनाहरुको उपभोक्ता सलमलत गठन भएको ।
घ. चाडर्वाडमा सडक ममगत सलभाि भै रु.२ िाख फिफािक हुन बाँकी ।

२. र्वडाको अन्य गलतवर्वलध
- िाविय परिचयपत्र सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- भूलम समस्या समाधान सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- वर्वपद्को िलतको वर्वर्विण सं किन सलर्वन्धी कायग गिे को ।
- पञ्चीकिण सलर्वन्धी कायगहरु ।
- िािश्व सं किन तथा लसफारिस सलर्वन्धी कायगहरु ।
"सूर्योदर्य नगरपालिकको समद्
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आ.व.०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक प्रगसि प्रसिवेदन
३.४. सू.न.पा.४ नं.र्वडा कायागिय श्रीअन्तु, इिाम

।

१. र्वडास्तिीय भौलतक पूर्वागधाितफगाः

ु र्दल्पािी चोकदे क्षख माङक्षख्म हुँदै िक्ष्मी िाविय आवर्व िोड्ने सडक स्तिोन्नती योिना सलपन्न
क. कट्टे बङ
ख. रुङसुङ माङक्षख्म आचायग गाँउ सडक स्तिोन्नती उपभोक्ता सलमलत गठन भएको ।
ग. न्यू सृवि मण्डिी चचग ममगत उपभोक्ता सलमलत गठन भएको ।
घ. लतनकन्या मक्षन्दि िाने बाटो स्तिोन्नती उपभोक्ता सलमलत गठन भएको ।
ङ. लभमज्योती क्षशर्व मक्षन्दि प्रगतीचोक सडक ममगत उपभोक्ता सलमलत भएको ।
च. चाडर्वाडमा सडक ममगत सलभाि भै रु.२ िाख फिफािक हुन बाँकी ।

२. र्वडाको अन्य गलतवर्वलधाः
- िाविय परिचयपत्र सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- भूलम समस्या समाधान सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- वर्वपद्को िलतको वर्वर्विण सं किन सलर्वन्धी कायग गिे को ।
- पञ्चीकिण सलर्वन्धी कायगहरु ।
- िािश्व सं किन तथा लसफारिस सलर्वन्धी कायगहरु ।
३.५. सू.न.पा.५ नं.र्वडा कायागिय समािबुङ्ग, इिाम

।

१. र्वडास्तिीय भौलतक पूर्वागधाितफगाः
क. गुरुङ्ग गाउँ केिाबािी सडक उपभोक्ता सलमलत गठन ।

ख. वपङडाँडा िािफेटे मेची खोिा सडक उपभोक्ता सलमलत गठन ।

ग. िातेमाटे चौतािे मेचीखोिा मिामी टहिा िाने सडक उपभोक्ता सलमलत गठन ।
घ. िाङभाङगोिाइ क्षशकािीगाउँ बौद्धटोि

सडक स्तिोन्नती उपभोक्ता सलमलत गठन ।

ङ. चाडर्वाडमा सडक ममगत सलभाि भै रु.२ िाख फिफािक हुन बाँकी ।
२. र्वडाको अन्य गलतवर्वलधाः
- िाविय परिचयपत्र सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- भूलम समस्या समाधान सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- वर्वपद्को िलतको वर्वर्विण सं किन सलर्वन्धी कायग गिे को ।
- पञ्चीकिण सलर्वन्धी कायगहरु ।
- िािश्व सं किन तथा लसफारिस सलर्वन्धी कायगहरु ।
३.६. सू.न.पा.६ नं.र्वडा कायागिय हकगटे , इिाम

।

१. र्वडास्तिीय भौलतक पूर्वागधाितफगाः
क. सू न पा ६ िाम मक्षन्दिमा भेििाि स्मृती प्रलतििय लनमाणग सलपन्न भएको ।
ख. हकगटे िलयाङ्ग सडक खण्डको अलबके भुिेि गाउ सडकको स्तिोन्नती उपभोक्ता सलमलत गठन भएको ।
ग. फािीगाउ तािगाउ सडक स्तिोन्नती आयोिना उपभोक्ता सलमलत गठन भएको ।

घ. कन्यम फािीगाउ तािगाउ सडक ममगत समभाि भै रु.२ िाख फिफािक हुन बाँकी ।
२. र्वडाको अन्य गलतवर्वलधाः
- िाविय परिचयपत्र सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- भूलम समस्या समाधान सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- वर्वपद्को िलतको वर्वर्विण सं किन सलर्वन्धी कायग गिे को ।
- पञ्चीकिण सलर्वन्धी कायगहरु ।
- िािश्व सं किन तथा लसफारिस सलर्वन्धी कायगहरु ।
३.७. सू.न.पा.७ नं.र्वडा कायागिय कन्याम, इिाम

।

१. र्वडास्तिीय भौलतक पूर्वागधाितफगाः
क. िाईटोिको सडकमा पवहिो सोने कायग सलपन्न भएको
ख. चाडर्वाडको समयमा सडक ममगत समभाि भै रु.२ िाख फिफािक हुन बाँकी ।
२. र्वडाको अन्य गलतवर्वलधाः
"सूर्योदर्य नगरपालिकको समद्
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आ.व.०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक प्रगसि प्रसिवेदन
- िाविय परिचयपत्र सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- भूलम समस्या समाधान सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- वर्वपद्को िलतको वर्वर्विण सं किन सलर्वन्धी कायग गिे को ।
- पञ्चीकिण सलर्वन्धी कायगहरु ।
- िािश्व सं किन तथा लसफारिस सलर्वन्धी कायगहरु ।
३.८. सू.न.पा.८ नं.र्वडा कायागिय लछवपटाि, इिाम

।

१. र्वडास्तिीय भौलतक पूर्वागधाितफगाः
क. र्वडास्तिीय सडक आयोिनाको उपभोक्ता सलमलत गठन भएको ।
ख. चाडर्वाडको समयमा सडक ममगत समभाि भै रु.२ िाख फिफािक हुन बाँकी ।
२. र्वडाको अन्य गलतवर्वलधाः
- िाविय परिचयपत्र सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- भूलम समस्या समाधान सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- वर्वपद्को िलतको वर्वर्विण सं किन सलर्वन्धी कायग गिे को ।
- पञ्चीकिण सलर्वन्धी कायगहरु ।
- िािश्व सं किन तथा लसफारिस सलर्वन्धी कायगहरु ।
- दलित परिबािहरुका िालग स्र्वास््य वर्वमा तथा नवर्वकिण कायगक्रम सलपन्न भएको ।
३.९. सू.न.पा.९ नं.र्वडा कायागिय बिबोटे , इिाम

।

१. र्वडास्तिीय भौलतक पूर्वागधाितफगाः
क. र्वडास्तिीय २ र्वटा सडक आयोिनाको उपभोक्ता सलमलत गठन भएको ।

ख. चाडर्वाडको समयमा सडक ममगत समभाि भै रु.२ िाख फिफािक हुन बाँकी ।
२. र्वडाको अन्य गलतवर्वलधाः
- िाविय परिचयपत्र सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- भूलम समस्या समाधान सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- वर्वपद्को िलतको वर्वर्विण सं किन सलर्वन्धी कायग गिे को ।
- पञ्चीकिण सलर्वन्धी कायगहरु ।
- िािश्व सं किन तथा लसफारिस सलर्वन्धी कायगहरु ।
- गहन अलभमूखीकिण कायगक्रम (सामी)१पटक ।
- ५० प्रलतसत छु टमा आिुको वर्वउ वर्वतिण ।
- अपाङ्गता भएको व्यक्षक्तहरुिाई सामग्री वर्वतिण
- र्वािर्वालिकाहरुिाई खेिसलर्वक्षन्ध सामग्री वर्वतिण
३.१०. सू.न.पा.१० नं.र्वडा कायागिय वफक्कि, इिाम

।

१. र्वडास्तिीय भौलतक पूर्वागधाितफगाः

क. आरुबोटे प्रणामी मक्षन्दि दे क्षख स्कुि डाँडा हुँदै हाइड्रो िोड्ने बाटो ममगत उ.स.गठन भै चािु िहेको ।
ख. चाडर्वाडको समयमा सडक ममगत समभाि भै रु.२ िाख फिफािक हुन बाँकी ।

२. र्वडाको अन्य गलतवर्वलधाः
- िाविय परिचयपत्र सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- भूलम समस्या समाधान सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- वर्वपद्को िलतको वर्वर्विण सं किन सलर्वन्धी कायग गिे को ।
- पञ्चीकिण सलर्वन्धी कायगहरु ।

- ५० % अनुदानमा कृिकहरुिाई उन्नत िातको आिुको वर्वउ वर्वतिण
- बािबालिका िक्षित कायगक्रम
३.११. सू.न.पा.११ नं.र्वडा कायागिय पञ्चकन्या, इिाम

।

१. र्वडास्तिीय भौलतक पूर्वागधाितफगाः
क. लतनघिे सलझना टोि सडक ममगत उ.स.गठन भै चािु िहेको ।
"सूर्योदर्य नगरपालिकको समद्
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आ.व.०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक प्रगसि प्रसिवेदन
ख. पून्यस्मारिका लभत्री सडकको सृिना टोि असिे सडक खण्ड स्तिोन्नती चािु िहे को ।
ख. चाडर्वाडको समयमा सडक ममगत समभाि भै रु.२ िाख फिफािक हुन बाँकी ।
२. र्वडाको अन्य गलतवर्वलधाः
- िाविय परिचयपत्र सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- भूलम समस्या समाधान सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- वर्वपद्को िलतको वर्वर्विण सं किन सलर्वन्धी कायग गिे को ।
- पञ्चीकिण सलर्वन्धी कायगहरु ।
३.१२. सू.न.पा.१२ नं.र्वडा कायागिय लतनघिे , इिाम

।

१. र्वडास्तिीय भौलतक पूर्वागधाितफगाः
क. र्वडास्तिीय ४ र्वटा आयोिनाको उपभोक्ता सलमलत गठन भएको ।
ख. चाडर्वाडको समयमा सडक ममगत समभाि भै रु.२ िाख फिफािक हुन बाँकी ।
२. र्वडाको अन्य गलतवर्वलधाः
- िाविय परिचयपत्र सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- भूलम समस्या समाधान सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- वर्वपद्को िलतको वर्वर्विण सं किन सलर्वन्धी कायग गिे को ।
- पञ्चीकिण सलर्वन्धी कायगहरु ।
३.१३. सू.न.पा.१३ नं.र्वडा कायागिय िक्ष्मीपुि, इिाम

।

१. र्वडास्तिीय भौलतक पूर्वागधाितफगाः
क. र्वडास्तिीय ६ र्वटा आयोिनाको उपभोक्ता सलमलत गठन भएको ।

ख. चाडर्वाडको समयमा सडक ममगत समभाि भै रु.२ िाख फिफािक हुन बाँकी ।
२. र्वडाको अन्य गलतवर्वलधाः
- िाविय परिचयपत्र सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- भूलम समस्या समाधान सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- वर्वपद्को िलतको वर्वर्विण सं किन सलर्वन्धी कायग गिे को ।
- पञ्चीकिण सलर्वन्धी कायगहरु ।
३.१४. सू.न.पा.१४ नं.र्वडा कायागिय िक्ष्मीपुि, इिाम

।

१. र्वडास्तिीय भौलतक पूर्वागधाितफगाः
क. र्वडास्तिीय ५ र्वटा आयोिनाको उपभोक्ता सलमलत गठन भएको ।
ख. चाडर्वाडको समयमा सडक ममगत समभाि भै रु.२ िाख फिफािक हुन बाँकी ।
२. र्वडाको अन्य गलतवर्वलधाः
- िाविय परिचयपत्र सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- भूलम समस्या समाधान सलर्वन्धी कायग सलपादन गिे को ।
- वर्वपद्को िलतको वर्वर्विण सं किन सलर्वन्धी कायग गिे को ।
- पञ्चीकिण सलर्वन्धी कायगहरु ।
४. आ.र्व.२०७८।०७९ को

नगिस्तिीय प्रथम चौमालसक प्रगलत सूचकाः

४.१. योिना तथा प्रावर्वलधक शाखा
क. नगिस्तिीय भौलतक पूर्वागधाितफगको क्रमागत आयोिनाको प्रगलत वर्वर्विण
क्र.स.
कायगक्रम/वक्रयाकिापको नाम

१
२

प्रगलत सूचक

र्वडा नं १० को र्वडा कायागिय भर्वन लनमागण
कायग (क्रमागत)
र्वडा नं ९ को र्वडा कायागिय भर्वन लनमागण

सेलमनाि हिसवहत ५ कोठे
पक्की भर्वन

भौलतक प्रगलत

वर्वत्तीय प्रगलत

प्रलतशत

प्रलतशत

0

6.25

100

100.00

"सूर्योदर्य नगरपालिकको समद्
ृ धता: प्राङ्गाररक कृषि, पर्याापर्याटन र आर्थाक समानता "- 9

प्रगलत हुन
नसक्नुका
कािण

आ.व.०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक प्रगसि प्रसिवेदन
क्र.स.
कायगक्रम/वक्रयाकिापको नाम

३

वर्वत्तीय प्रगलत

प्रलतशत

प्रलतशत

अन्तु पोखिी पावकगङ स्थि तथा र्वाइर्वास
अलबीटाि लसरुर्वानी सडक स्तिोन्नती

५

आइतबािे बिाि सडक कािोपत्रे गने कायग
घिे चौतािा बौद्ध आ.वर्व. हुँदै िोङ गा.पा.
िोड्ने सडक र्वडा नं. ५

प्रगलत हुन
नसक्नुका
कािण

76.95

सडक लनमागण (क्रमागत)

४

६

प्रगलत सूचक

भौलतक प्रगलत

ठे क्का सलझौता भै चािु

20

0.00

100

100.00

15

0.00

70

64.68

ठे क्का सलझौता भै चािु

100

66.47

पक्की सडक लनमागण

100

74.15

ठे क्का सलझौता भै चािु

20

15.30

ठे क्का सलझौता भै चािु

20

0.00

ठे क्का सलझौता भै चािु

35

17.13

ठे क्का सलझौता भै चािु

100

43.78

पक्की सडक लनमागण

20

20.00

लनमागण कायग भैिहेको

20

16.05

लनमागण कायग भैिहेको

60

57.35

लनमागण कायग भैिहेको

75

68.33

ढिानको कायग सलपन्न/
पीच बाँकी िहेको

ठे क्का सलझौता भै चािु
११२० लम.कवटङ्ग/९५१

७

धाप शलनश्चिे सडक स्तिोन्नती

पक्की नािी ि ४०० लम.
ग्राभेि

८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

पाल्टाँगे लसवद्धखोिा सडक कािोपत्रे गने कायग
(दोश्रो)

वफक्कि पञ्चकन्या कन्याम चक्रपथ लनमागण
(फेि ३ क्रमागत)
वफक्कि पञ्चकन्या कन्याम चक्रपथ लनमागण
फेि ४
वफक्कि पान्दाम क्षिि गोखे मानेभञ्ज्याङ सडक
कािोपत्रे गने कायग
वफक्कि पान्दाम क्षिि गोखे मानेभञ्ज्याङ सडक
स्कातिोन्िोनती एर्वं कािोपत्रे गने कायग
ु सडक स्तिोन्नलत कायग सूयोदय
बिबोटे कट्टे बङ
नगिपालिका र्वडा नं ९ ि ३
ु सडक स्तिोन्नलत कायग सूयोदय
बिबोटे कट्टे बङ
नगिपालिका र्वडा नं ९ ि ३
नगिका वर्वलभन्न स्थानमा सार्वगिलनक शौचािय
लनमागण
ऐलतहालसक फेन्सोङ गुलबा पाकग लनमागण
बुद्धपाकग भौलतक पूर्वागधाि लनमागण तथा बुद्धमुलतग
स्थापना/लनमागण

ख. र्वडास्तिीय भौलतक पूर्वागधाितफगको क्रमागत आयोिनाको प्रगलत वर्वर्विण
क्र.स.

कायगक्रम/वक्रयाकिापको नाम

ऋषिमोड गोर्खे मंगलबारे मानेभञ्ज्याङ
१

सक स्तरोन्नतत कायय (तेश्रो चरण)
क्रमागत

महादे िस्थान सडक तनमायण कायय (तेश्रो
र्खण्ड)
मानेभञ्ज्याङ चोक दे उराली बागषिरे

३

भौलतक प्रगलत

वर्वत्तीय प्रगलत

प्रगलत हुन

प्रलतशत

प्रलतशत

नसक्नुका कािण

85

72.7

60

52.98

55

51.01

१५00 मम.पक्की
नाली, ४०० मम
ग्राभेल/ ११०० मम
ग्राभेल गनय बााँकी

मानेभञ्ज्याङ चोक दे उराली बागषिरे
२

प्रगलत सूचक

महादे िस्थान सडक तनमायण कायय (प्रथम
र्खण्ड) क्रमागत

पक्की नाली, ग्राभेल
र कटिङ्ग
पक्की नाली, ग्राभेल
र कटिङ्ग

"सूर्योदर्य नगरपालिकको समद्
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आ.व.०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक प्रगसि प्रसिवेदन
क्र.स.

४
५

६

कायगक्रम/वक्रयाकिापको नाम

प्रगलत सूचक

९

बराल भञ्ज्याङ-गणेश टहमाल- अन्तु
चक्रपथ (प्रथम चरण) क्रमागत

महे न्रिेशी– शान्न्तबजार समालबुङ्ग
मा.षि.सब्ु बागाउाँ हुदै लम्बागौडा
मोिरबािो (तेश्रो र्खण्ड)

षिररङर्खोला सडक तनमायण कायय (प्रथम

नयााँचोक- केराबारी- माघेसुन्तले मभत्री
हुाँदै गोदक जोड्ने सडक (बाह्रमासे)

पोर्खरी दे खर्ख डक्िर गाउ हुदै रोङ १
जोड्ने बाह्रमासे सडक योजना
न्जाँममर्खाद - भुतेनी - घट्िाबजार सडक
(तेश्रो चरण)

बतासे भञ्ज्याङ्ग - हे लथ पोष्ि ११

न्जाँममर्खाद - भुतेनी - घट्िाबजार सडक
(दोश्रो चरण) क्रमागत

प्रलतशत

प्रलतशत

नसक्नुका कािण

100

100

80

72.09

20

0.54

80

59.76

९१.६८

88.72

70

64.64

60

50.38

100

90.74

पक्की नाली, ग्राभेल
र कटिङ्ग
कटिङ्ग सम्पन्न
अन्य कायय चालू

बतासे भञ्ज्याङ्ग - हे लथ पोष्ि १०

प्रगलत हुन

र कटिङ्ग

चरण)
८

वर्वत्तीय प्रगलत

पक्की नाली, ग्राभेल

बुद्धपाकय कट्िे बुङ अलिेदर सडक

पालिााँगे कालोपत्रे भाग्योदय राईिोल
७

भौलतक प्रगलत

पक्की नाली, ग्राभेल र
कटिङ्ग
१३६० मम पक्की
नाली र २ ििा ह्युम
पाइप कलििय

पक्की नाली, ग्राभेल र
कटिङ्ग
पक्की नाली, ग्राभेल र
कटिङ्ग
पक्की नाली, ग्राभेल र
कटिङ्ग

ग. आ.र्व.२०७८/०७९ को बोिपत्र सलर्वन्धी वर्वर्विण (पवहिो चिण)
S. No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Contract Identification No.

Name of Project

SUMO/ILAM/NCB/WORKS
01-078/079
SUMO/ILAM/NCB/WORKS
02-078/079
SUMO/ILAM/NCB/WORKS
03-078/079
SUMO/ILAM/NCB/WORKS
04-078/079
SUMO/ILAM/NCB/WORKS
05-078/079
SUMO/ILAM/NCB/WORKS
06-078/079
SUMO/ILAM/NCB/WORKS
07-078/079
SUMO/ILAM/NCB/WORKS
08-078/079
SUMO/ILAM/NCB/WORKS
09-078/079
SUMO/ILAM/NCB/WORKS
10-078/079

Upgrading of Harkate Targaun Mahendrabesi
Road Phase II
Blacktopping Works at Paltange Kalopatre
Bhagyodaya Rai Tole Biring Khola Road
Blacktopping Works at Barbote Gahirigau Kajini
Road
Blacktopping Works at Fikkal Sahidchowk
Ratnachowk Sangamtole Road
Upgrading of Nayachowk Kerabari Maghe
Suntale Bhitri Goadak Road
Upgrading of Takpath Ambitar Road
Upgrading of Barbote Kattebung Chiruwa Road
Phase III
Building Construction Works at Karphok Bidhya
Mandir
Land Development Works at Karphok Bidhya
Mandir
Maintenance and Renovation Works at Karphok
Bidhya Mandir

मालथ उक्षल्िक्षखत १० र्वटै आयोिनाहरु ठे क्का सलझौताको प्रवक्रयाको क्रममा िहे को छ ।

"सूर्योदर्य नगरपालिकको समद्
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Estimated amount
(Including VAT, PS and
contingencies) NRs.
11,921,547.50
10,329,132.96
10,778,120.48
9,547,639.55
18,141,876.51
10,233,548.46

15,993,974.43
19,751,200.58
14,214,462.45

आ.व.०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक प्रगसि प्रसिवेदन
घ. आ.र्व.२०७८/०७९ को बोिपत्र सलर्वन्धी वर्वर्विण (दोस्रो चिण)
S. No.

Contract Identification No.
SUMO/ILAM/NCB/WORKS
11-078/079

1

SUMO/ILAM/NCB/WORKS
12-078/079
SUMO/ILAM/NCB/WORKS
13-078/079

2
3

SUMO/ILAM/NCB/WORKS
14-078/079

4

SUMO/ILAM/NCB/WORKS
15-078/079
SUMO/ILAM/NCB/WORKS
16-078/079
SUMO/ILAM/NCB/WORKS
17-078/079
SUMO/ILAM/NCB/SUPPLY
18-078/079
SUMO/ILAM/NCB/SUPPLY
19-078/079

5
6
7
8
9

Estimated amount
(Including VAT, PS
and contingencies)
NRs.

Name of Project
Upgrading of Thakur Chowk Baral Bhanjyang
Ganesh Himal Dalit Basti Sano Karphok
Ringroad Phase IV
Upgrading of Kajeni Malum Ward Office
Dabbugoun Raod Phase IV
Upgrading of Tinghare Suntale Mandir Danda
Sirise Bheletar Namsaling Road
Upgrading of Yang Khola Ping Danda
Ghumaune Malim Setidevi Tole Pariwartan
Tole Chuche Dhunga Tinghare Road Phase IV
Truss Structure Construction Work at Canteen
Block
Urban Health Center Building Construction
Work at Suryodaya Municipality-11

8,591,747.00
10,539,507.29
3,883,812.75
7,643,493.16
2,336,567.73
5,840,369.87

Buddha Park Beautification Works

2,029,002.29

Pure Holstein Frozen Sexed Semen Supplying
Work

4,500,000.00

Chaff Cutter Machine Supplying Work

2,310,000.00

मालथ उक्षल्िक्षखत ९ र्वटै आयोिना तथा कायगक्रमहरु मूल्यांकनको क्रममा िहे को छ ।
ङ. लसं चाई आयोिना सलझौता
१.

िेर्वक टोि लसं चाई आयोिना सू.न.पा.१२ इिाम

२.

किकिे लसं चाई आयोिना सू.न.पा.२ इिाम

४.

सल्िेिी लसं चाई आयोिना सू.न.पा.४ इिाम

५.

श्रीखोिा लसं चाई आयोिना सू.न.पा.१ इिाम

३.

पान्दाम दाहाि टोि लसं चाई आयोिना सू.न.पा.९ इिाम

च. योिना तथा प्रावर्वलधक शाखाबाट सलपादन भएका अन्य कायगहरुाः
क. नगिस्तिीय र्वाविगक समीिा गोष्ठी सं चािन
ख. र्वाविगक प्रगलत वकतार्व तयाि
ग. वर्वलभन्न सडकहरुको लडवपआि ।
घ. कोटे शनको कायगहरु ।

४.२. उद्योग प्रवर्द्धन शाखा
अलभरि िषायका कारण एिं आगिनीिाट हुन गएको क्षलतिाई िडा कार्ायिर्को लसिाररस तथा िन िातािरण तथा लिपद् व्र्िस्थापन सलमलतको
लनणयर् अनसु ार लिलभन्न ब्र्लक्त, सघं सस्ं था, लिद्यािर्, प्रहरी िौकीिाई उपिब्ध गराएको सामाग्री लनम्नानसु ार छन् :
सि.न.ं
िामाग्रीहरुको सववरण
पररणाम
१.

लिपाि

७७ थान

२.

िस्तापाता

१२ िण्डि

• श्रािण र भार मलहनामा हररर्ािी प्रिर्द्यन पानीको महु ान संरक्षण र भक्ष
ू र् लनर्न्िणका िालग लिलभन्न प्रिालतका लिरुिा नगरक्षेि लभि रोपण
गररएको ।
• प्रथम िौमालसकका कार्यक्रमहरु कोलभड-१९ का कारण सञ्िािन हुन नसके को । साथै सञ्िािन हुने प्रलक्रर्मा रहेको ।
• हाि सम्मको खिय िातािरण व्र्िस्थापन कोष लिलनर्ोलित ६६६९४५.४५ खिय २३३०८५ (प्रलतशत ३४.९४)
४.३. पशु िेवा शाखा
१. कृ लतम गभायधानका िालग उपकरण खररद
"सूर्योदर्य नगरपालिकको समद्
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आ.व.०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक प्रगसि प्रसिवेदन

क. प्रथम िौमालसक िक्ष्र् : पटक — १
ख. ििेट रकम रुपर्ाँ एकिाख पिास हिार
ग. खिय रकम रुपर्ाँ एक िाख उनन्पिास हिार िार सर् सरिालिस
घ. भौलतक प्रगलत १०० प्रलतशत ÷लिलिर् प्रगलत १०० प्रलतशत
ङ. तरि नाइट्रोिन कन्टेनर थान– १ र कृ .ग. गन थान— ७ खररद गररएको
२. बसडधजो कास्ट्रेटर खररद
प्रथम िौमालसक िक्ष्र् :पटक — १
ििेट रकम रुपर्ाँ पिास हिार
खिय रकम रुपर्ाँ उनन्पिास हिार सात सर् लिस
भौलतक प्रगलत १०० प्रलतशत ÷लिलिर् प्रगलत ९९.४ प्रलतशत
िलडयिो कास्ट्रेटर थान– ४ खररद गररएको
३. सिजन अनुिार सबसिन्न घााँिको सवउ सविरण
प्रथम िौमालसक िक्ष्र्: पटक — १
ििेट रकम रुपर्ाँ पाँि िाख
खिय रकम रुपर्ाँ ...
भौलतक प्रगलत ०० प्रलतशत ÷लिलिर् प्रगलत ०० प्रलतशत
कारण..िैं घाँसको लिउ खररदको िालग २ पटक सम्म सिु ना गरेपलन लिक्रेताको लनिेदन नआएको ।
४. ५० % अनदु ानमा मोटर िसहिको च्याप कटर सविरण
प्रथम िौमालसक िक्ष्र् : सख्ं र्ा — ७०
ििेट रकम रुपर्ाँ पन्र िाख
खिय रकम रुपर्ाँ ...
भौलतक प्रगलत ०० प्रलतशत ÷लिलिर् प्रगलत ०० प्रलतशत
कारण.. ई –लिलडङ भई खररद प्रकृ र्ामा रहेको ।
५. सनिःशुल्क पशपु ंक्षी औषधी सविरण िथा सडस्ट्पेन्िरी िंचालन
प्रथम िौमालसक िक्ष्र् : पटक — १
ििेट रकम रुपर्ाँ दईु िाख
खिय रकम रुपर्ाँ . दईु िाख
भौलतक प्रगलत १०० प्रलतशत /लिलिर् प्रगलत १०० प्रलतशत
िाभालन्ित कृ षक संख्र्ा .. मलहिा..३०५, परुु ष ...६८७
उपिार गररएको पशपु क्ष
ं ी संख्र्ा .. ३४८२
६. रेसवज रोग सनयन्रण कायधक्रम
प्रथम िौमालसक िक्ष्र् : पटक — १
ििेट रकम रुपर्ाँ एक िाख पिास हिार
खिय रकम रुपर्ाँ . . एक िाख पिास हिार
भौलतक प्रगलत १०० प्रलतशत ÷लिलिर् प्रगलत १०० प्रलतशत
िाभालन्ित कृ षक संख्र्ा .. मलहिा..४६, परुु ष ...६१
खोप िगाइएको पशु संख्र्ा .. १०७
७. कृसिम गिाधधान िेवा िंचालन
प्रथम िौमालसक िक्ष्र् : पटक — १
ििेट रकम रुपर्ाँ एक िाख
खिय रकम रुपर्ाँ . . िहिर हिार सात सर् पिास
भौलतक प्रगलत १०० प्रलतशत ÷लिलिर् प्रगलत १०० प्रलतशत
िाभालन्ित कृ षक सख्ं र्ा .. मलहिा..१०५, परुु ष ...६५३
कृ .ग. गररइएको पशु सख्ं र्ा .. ८७०
८. उन्नि जािको सिमेनबाट कृसिम गिाधधान
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आ.व.०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक प्रगसि प्रसिवेदन

प्रथम िौमालसक िक्ष्र् : संख्र्ा ...१०००
ििेट रकम रुपर्ाँ पच्िीस िाख
खिय रकम रुपर्ाँ . . ...
भौलतक प्रगलत ०० प्रलतशत ÷लिलिर् प्रगलत ०० प्रलतशत
प्रथम पटक ई– लिलडङ गररदाँ कुनै पलन सप्िार्सयिे लिलडङ नहािेको हुदाँ दोस्रो पटक ई– लिलडङ हुने प्रकृ र्ामा रहेको ।
९. कृसिम गिाधधान समिन कायधक्रम
प्रथम िौमालसक िक्ष्र् : पटक — १
ििेट रकम रुपर्ाँ िार िाख
खिय रकम रुपर्ाँ . . एक िाख अिासी हिार दईु सर् पच्िीस
भौलतक प्रगलत १०० प्रलतशत ÷लिलिर् प्रगलत १०० प्रलतशत
िाभालन्ित कृ षक संख्र्ा .. मलहिा..१४२, परुु ष ...८५७
कृ .ग. गररइएको पशु संख्र्ा .. ११२२
५.४. िहकारी शाखा
१. सहकारी संस्था दताय भएको संख्र्ा -१
२. सहकारी सस्ं था सलू िकरण भएको सख्ं र्ा - १
३. सर्ू ोदर् नगरपालिकाको लनर्मनमा रहेको लनलरक्रर् रहेको सहकारी सस्ं थाहरुिाई कागिात पेश गने सिू ना प्रकालशत गरे को ।
४. सर्ू ोदर् नगरपालिकाको लनर्मनमा रहेको सिै सहकारी सस्ं थाहरुिाई िेखा परीक्षण र साधारण सभा समर्मै िझु ाउन सिू ना गरे को ।
५. स.ू न.पा. लभि रहेका सिै सहकारी सस्ं थाहरुिाई Copomis को Email लद सिू ना िारी गरे को ।
६. हाि सम्म Copomis को Username Password ३० िटा सहकारीिाई लितरण गरे को ।
७. सहकारी सस्ं थाहरुको िेखा परीक्षण प्रलतिेदन ८ िटा सस्ं थाहरुको प्राप्त भएको ।
८. साधारण सभा २ िटा सहकारी संस्थािे पेश गरेको ।
४.५. क्षशिा, युर्वा तथा खेिकुद शाखा:
•

यस शाखा माफगत सलपादन भएका मुख्य कायगहरु :-

•

क्षशिक कमगचािीको प्रथम चौमालसक तिब भत्ता लनकासा ।

•

क्षशिकहरुको तिबी प्रलतर्वेदन तयािी ।

•

सामुदावयक वर्वद्याियका प्रधानाध्यापक ि शाखा प्रमुख वर्वच कायगसलपादन किाि सलझौता लनदे क्षशकाको तयािी ि सो
बमोक्षिमको सलझौता भइ हाि वर्वद्याियहरुिे क्षशिकसँग सलझौताको तयािी गिी सलझौता कायग थािनी ।

•

सं वर्वधान र्दर्वशको अर्वसिमा बैकुण्ठ मानन्धिको प्रमुख आलत्यतामा लयािाथुन दौड प्रलतयोलगताको सञ्चािन ।

•

वर्वलभन्न सामुदावयक वर्वद्यािय समि किाि क्षशिक लसफारिस गनगका िालग क्षशिक पिीिा सञ्चािन ।

•

किा १-५ को स्थानीय पाठ्यपुस्तक सलपादन कायग सकेि नक्सा लडिाइनको कायग भइिहे को ।

•

वर्वद्याियहरुमा इ -हाक्षििी व्यस्थापनका िालग सूचना प्रवर्वलध शाखासँग समन्र्वय गिी नगिपालिकाबाटै २४ वर्वद्याियको क्षशिक
उपक्षस्थती हाक्षििी सहिीकिण गनग लमल्ने व्यर्वस्था।

•

सामुदावयक तथा सं स्थागत वर्वद्याियहरुिाई IEMIS अद्यार्वलधक गनगका िालग सहिीकिण गिी हाि नगिपालिका लभत्र सञ्चािन
९७ सामुदावयक, सं स्थागत ि धालमगक वर्वद्याियहरुको वर्वर्विण समयमा नै अद्यार्वलधक भएको ।

•
•

वर्वद्यािय अनुगमनिाई प्राथलमकता र्दई सबै प्रकािका वर्वद्याियहरुको अनुगमन गरििहे को ।

नगिपालिका लभत्र सञ्चालित वर्वलभन्न प्रकािका खेिकुद कायगक्रमका िालग समन्र्वय गिी सहिीकिण गरिएको ।

चािु खचग तफगको यस चौमालसकमा सञ्चािन भएका कायगक्रमको िक्ष्य ि प्रगलत :क्र. स.

शीिगक

1

आधािभूत ि माध्यलमक तहका सबै प्रकािका क्षशिकहरुको तिब भत्ता

2

सामुदावयक वर्वद्याियका छात्रछात्रािाई लनशुल्क स्यालनटिी प्याड व्यर्वस्थापन

3
4

माध्यलमक तह किा ९-१० ि आधािभूत तह ६-८ मा अङ्ग्ग्रेिी, वर्वज्ञान ि गक्षणत वर्विय
क्षशिण अनुदान
प्रािक्षलभक बाि वर्वकास सहिकतागहरुको पारिश्रलमक तथा वर्वद्यािय कमगचािी व्यर्वस्थापन
अनुदान
"सूर्योदर्य नगरपालिकको समद्
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िक्ष्य

प्रगलत

77270

100

190

0

505

100

5270

100
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5

शैक्षिक पहुँच सुलनक्षश्चतता, अनौपचारिक तथा बैकक्षल्पक क्षशिा कायगक्रम (पिलपिागत वर्वद्यािय,

335

र्वैकक्षल्पक वर्वद्यािय, साििता ि लनिन्ति क्षशिाका कायगक्रम)
िलमा

83570

४.६. मसहला िथा बालबासलका शाखा
=+
क्र.स.

१

स्वीकृत बाषिाक
कार्याक्रम र

सम्पन्न भएको कार्याक्रम / क्रक्रर्याकिापगत भौततक

कार्याक्रम

पररमाणात्मक प्रगतत

महहिा

पुरुि

जम्मा

सम्पन्न लमतत

पलहिो िौमालसकमा लिषर्गत सलमलत सँग लिलभन्न संघ / संस्थाका
पदलधकारीहरु सँग िैिक िसी कार्यक्रमको िानकारी गराइएको

७

१०

१७

२०७८/५/२७ िैिक
खिय लनकाल्न िाँकी

५

९

१४

२०७८/५/३० िैिक खिय
लनकाल्न िाँकी

क्रक्रर्याकिापहरु

लिषर्गत सलमलतको िैिक

िाभान्न्वत िक्षित वगा समेत

अपाङ्गता क्षेत्रमा आ.ि.०७८/०७९ मा छुटिएको बजेि
सममततमा जानकारी ।

२

अपाङ्गता समन्िय
सममततको बैठक

अपाङ्गता भएका व्यन्क्त तथा जेष्ठ नागररकहरुको
आ.ि.०७७/०७८ मा षितररत

काडयहरुको अनुमोदन ।

सूयोदय नगरपामलका िडा नं.१तनिासी श्री कृतन पौडेल
लाई उपचारको लागग आगथयक सहयोत साथै अपाङ्गता
बाल

अस्पताल

तथा

पन
ु ःस्थापना

केन्र

जनागाल

उग्रतारा काभ्रेमा मसफाररस ।

३

४

५

६

मानि बेचषिर्खन तथा

माइती नेपाल साँग समन्िय गरर सरोकारिालाहरु साँग १

ओसारपसार षिरुद्धको

टदने

टदिस

गररयो ।

ज्र्ेष्ठ नागररक लदिस
(अल्िाइमसय लदिस ) र
िेष्ठनागररक घरदैिो
स्िास््र् पररक्षण लशलिर

रालरट्रर् िाि लदिस

अन्तर्क्क्रयया

काययक्रम

पशुपतीनगरमा

सम्पन्न

डाक्टरहरुको समर्ानुकुि पारर सूर्ोदर् नगरपालिकाका १४ िटै
िडाका ९० िषय मालथका िेष्ठनागररकहरुको स्िास््र् पररक्षण गरर
लनिःशल्ु कऔषलध सलहत पोलषिो खानेकुरा लितरण

२०७७/५/२०
-

-

-

षिरुद्धको
टदिसमा

१३

८

२१

२०७८/०६/१५ गते
३१औ ं अन्तरालरट्रर्
ज्र्ेष्ठनागररक लदिसको
लदन देलख शुरु गरर ४
िटा िडामा काम
सम्पन्न गररएको । िाँकी
१० िटा िडामा
कार्यक्रम लनरन्तरता
रहेको ।
२०७८/०५/२९ गते देलख
सप्ताह व्र्ापी कार्यक्रम
गररएको । ििेट मलहिा
िाििालिका शाखाको
िाट एकिाख र लशक्षा र्ुिा
तथा खेिकु द शाखा िाट
एक िाख व्र्िस्थापन
गररएको लथर्ो ।

मलहिा िाििालिका शाखा र लशक्षा र्ुिा तथा खेिकुद शाखाको
समन्िर्मा सूर्ोदर् नगरपालिकाका १४ िटै िडामा लिलिध
कार्यक्रम गरर िािलदिस मनाइएको । नगर स्तरमा िाििालिका सँग
मेर्र कार्यक्रम सम्पन्न गररएको ।

२१७

२२८

४४५

िािमैिी स्थानीर् शाखन संिािन नगर स्तरीर् सलमलत िैिक १
पटक

९

८

१७

८

१०

१८

िाििालिका िलक्षत
िाि अलधकार संरक्षण सलमलतको िैिक १ पटक
कार्यक्रम(िािमैिीस्थानीर्
शासन सँग सम्िलन्धत
सूर्ोदर् नगरपालिका लभि रहेका िाििालिकाको प्रोिाइि
कृ र्ाकिाप )
तर्ारीका िालग डाटा संकिन कार्य सञ्िािन भई रहेको
सूर्ोदर् नगपालिका लभि रहेका िडा/ लिद्यािर्मा रहेका
िािक्ििहरुिाई सूलिकृ त हुन लिद्यािर्हरुमा पिािार लशक्षा र्िु ा
तथा खेिकुद शाखा मािय त आिहान गररएको ।

मानि बेचषिर्खन
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२०७८/०६/०६ गते
नगरप्रमुख ज्र्ूको
अध्र्क्षतामा
२०७८/०७/१६ गते
कार्यपालिका सदस्र् श्री
शालििा लशिाको
अध्र्क्षतामा सम्पन्न ।

आ.व.०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक प्रगसि प्रसिवेदन
७

मलहिाहरुको िालग
लशक्षक िाइसेन तर्ारी
कक्षा र लशक्षक सेिा
आर्ोगको तर्ारी कक्षा

सर्ू ोदर् नगरपालिका लभि रहेका लशक्षा लिषर् लिई अध्र्ार्न
गरररहेका तथा अध्र्ापन अनुमती पि लिई िसेका मलहिाहरुका
िालग तर्ारी कक्षा सञ्िािन भइरहेको

८

अपाङ् गता भएका
व्र्लक्तहरुको प्रथम
िौमालसकमा स्िास््र्
िीमा

सर्ू ोदर् नगरपालिका लभि रहेका अलतअशक्त -२१ , मध्र्म अशक्त
-१५ र सामान्र् अशक्त - ३ गरी िम्मा ३९ िनाको नगरपालिकाको
तिय िाट रु.२०००।- का दरिे स्िास््र् िीमा गरीएको ।

१२२

११

-

२८

१२२

लमलत २०७८/०७/१०
गते देलख कक्षा सुरुिात
गररएको छ । िाइसेन
तर्ारी कक्षा ३० लदने र
लशक्षा सेिा आर्ोग ६०
लदने सञ्िािन हुने

३९

पलहिो िौमालसकमा
सम्पन्न अपाङ् गता
भएका व्र्लक्तहरुको
स्िास््र् िीमा ३९ िना

४.७. स्ट्वास्ट््य शाखा
आ.र्व. : २०७८/७९ अर्वधी : २०७८/०४/०१-२०७८/०७/३० बिेट उपशीिगक : सं घीय सिकािबाट हस्तान्तरित कायगक्रम
(शसतग अनुदान)
लस.नं

कायगक्रम/आयोिना/वक्रयाकिापको नाम

वर्वलनयोिन

खचग

खचग (%)

मौज्दात

८०१०३४०४५११ सं घीय सिकािबाट हस्तान्तरित कायगक्रम (शसतग अनुदान)
१

कोभीड-१९ अस्थायी अस्पतािमा कायगित िनशक्षक्तको
पारिश्रलमक भुक्तानी गनग

९०००००

४०,०००

४.४४

८६००००

६९००००

६३,०००

९.१३

६२७०००

३६.९७

१९६६४९८५.९

कोभीड-१९ को लनयन्त्रण ि उपचािमा अन्तिाविय
२

सीमा नाकामा स्थावपत हे ल्थडेक्स सं चािन गनग
खवटएका किाि िनशक्षक्तको पारिश्रलमक भुक्तानी
स्थानीय तहका स्र्वास््य चौकी, प्रा.स्र्वा.के. ि

३

अस्पतािहरुमा कायगित कमगचािीहरुको तिर्व, महगी
भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोिाक िगायत प्रशासलनक खचग

३१२०००००

११५३५०१
४.१

समेत
४

िाविय मवहिा स्र्वास््य स्र्वयंसेवर्वका कायगक्रम (पोशाक

प्रोत्साहन, यातायात खचग, र्वाविगक सलमिा गोष्ठी ि र्दर्वस

३२०००००

०

०.

३२०००००

४५,०००

०

०.

४५,०००

१०००००

०

०.

१०००००

५०००००

०

०.

५०००००

२७००००

०

०.

२७००००

४०००००

०

०.

४०००००

मनाउने खचग समेत)
स्र्वास््य सं स्थामा आकक्षस्मक अर्वस्थामा औसलध एर्वं
५

ल्याब सामाग्री ढु र्वानी, िे कलडगङ तथा रिपोवटगङका िालग
फमग फिमेट छपाइ तथा फोटोकपी, ई-वट.लब िक्षिस्टि
अध्यार्वलधक, वर्वश्व ियिोग र्दर्वस सलबन्धी कायगक्रम
वर्वद्यािय स्र्वास््य क्षशिा/आमा समुह तथा मवहिा

६

स्र्वास््य स्र्वयंसेवर्वकाहरूका िालग सामाक्षिक व्यर्वहाि
परिर्वतगन कायगक्रम

७

पोिण सं र्वेदनशीि (खानेपानी तथा सिसफाइ, कृवि,

पशुसेर्वा, मवहिा तथा बािबालिका, क्षशिा ि शासकीय
प्रर्वन्ध) िेत्रका कायगक्रमहरू सञ्चानि)

अन्तििाविय स्र्वास््य लनयमार्विी २००५ अन्तिगत
८

स्थापना भएका हेल्थ डेस्क हरु सञ्चािन तथा
सुदृढीकिण
उपचािात्मक सेर्वा अन्तगगतका कायगक्रमहरु (

९

,आधािभूत स्र्वास््य सेर्वा केन्र (स्र्वास््य चौकी ) /

आधािभूत अस्पतािको न्युनतम सेर्वा मापदण्ड कायगक्रम
सं चािन तथा सुर्रलधकिण ि आँखा, नाक, कान, घांटी
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आ.व.०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक प्रगसि प्रसिवेदन
तथा मुख स्र्वास््य सलर्वक्षन्ध अलभमुखीकिण तथा
लबद्यािय स्क्रीलनंग काि
कोलभड १९ िगायत वर्वलभन्न महामािीिन्य िोगहरुको
१०

िोकथाम, लनयन्त्रण तथा लनगिानीका िालग सिोकािर्वािा

५०,०००

०

०.

५०,०००

२०००००

०

०.

२०००००

१०००००

०

०.

१०००००

१४४४०००

३९०३००

२७.०३

१०५३७००

३०,०००

०

०.

३०,०००

२७९०००

८,०००

२.८७

२७१०००

डाटा भेरिवफकेशन एर्वं गुणस्ति सुधाि साथै चौमालसक

२०००००

१२८९००

६४.४५

७१,१००

१७

पोिण कायगक्रम

९१३०००

०

०.

९१३०००

१८

मातृ तथा नर्वक्षशशु कायगक्रम

१२०००००

१३४२५०

११.१९

१०६५७५०

११००००

०

०.

११००००

५५२०००

०

०.

५५२०००

१२००००

०

०.

१२००००

३०००००

०

०.

३०००००

सँगको अन्तिवक्रया तथा RRT, स्र्वास््यकमी परिचािन
११
१२

लसलबआईएमएनलसआई Onsite कोक्षचंङ्ग ि समता तथा
पहुँच कायगक्रम

कायगक्रम प्रचािप्रसाि खचग
मातृ तथा नर्वक्षशशु कायगक्रम अन्तगगत आमा सुििा,

१३

गभगर्वती उत्प्रेिणा सेर्वा, न्यानो झोिा ि लनशुल्क
गभगपतन कायगक्रम
औिो तथा कािािाि माहामािी हुने िेत्रको छनौट

गिी लबिार्द छकगने (िे स्पोन्सीभ स्प्रेइङ समेत), वकटिन्य
१४

िोग लनयन्त्रण कायगक्रमको अनुगमन एर्वम् मूल्याङ्कन
तथा वकटिन्य िोग लनयन्त्रणका िालग बहुलनकाय
अन्तिवक्रया गने
कोलभड १९ वर्वरुद्ध खोप अलभयान सं चािन ब्यर्वस्थापन

१५

खचग -पालिकास्तरिय सलमिा तथा योिना ि पालिका
तथा स्र्वास््य सस्था स्तरिय सुपरिर्वेिण_
पालिका स्तिमा स्र्वास््य सं स्थाहरुको मालसक बैठक,

१६

एर्वं बाविगक सलमिा

ियिोगका िोक्षखम समुह तथा स्र्वास्थ सेर्वाको पहुच
कम भएका समुदायमा सकृय ियिोग खोिपडताि
१९

कायगक्रम, घिपरिर्वािका सदस्यहरूको सलपकग परििण,
समुदायमा ियिोगका वर्विामीहरूको खोिपडतािका
िालग िभता अलभर्वृवद्ध तथा परिचािन ।

२०

परिर्वाि लनयोिन वकशोि वकशोिी तथा प्रिनन् स्र्वास््य
कायगक्रम
वर्वलभन्न सरुर्वािोग, नसने िोग, िुनोवटक, मानलसक
स्र्वास््य सलबक्षन्ध अन्तिवक्रया कायगक्रम तथा र्दर्वसहरु

२१

(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days,
आत्महत्या िोकथाम र्दर्वस, मानलसक स्र्वास््य र्दर्वस,
अल्िाईमि र्दर्वस, िे लबि र्दर्वस, वर्वश्व औिो र्दर्वस)
मनाउने
पालिका स्तिमा ःाः टाईगफाइड खोप अलभयान सं चािन
तथा लनयलमत खोपमा टाईगफाइड खोप शुरुर्वातको साथै

२२

लनयलमत खोप सुदढीकिण ि सिसफाई प्रबद्र्धनको
िालग पालिका ि र्वडा खोप समन्र्वय सलमती ि
सिोकािर्वािाहरुको अलभमुक्षखकिण बैठक १ र्दन

"सूर्योदर्य नगरपालिकको समद्
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आ.व.०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक प्रगसि प्रसिवेदन
स्थिगत अनुक्षशिण गरि स्र्वास््यकलमगहरूको िमता
२३

अलभर्वृक्षध्द एर्वं त्यांङकको गुणस्ति सुलनक्षश्चत,
ियिोगका कायगक्रमको अधग बाविगक सलमिा तथा

४५,०००

०

०.

४५,०००

३१२०००

०

०.

३१२०००

१२०००००

०

०.

१२०००००

३०००००

०

०.

३०००००

२०००००

०

०.

२०००००

४४,८६०,००

१२,२९९,४६

०

४

२७.४२

३२,५६०,५३६

उपचाि नलतिाको कोहटग वर्वश्लेिण
लनयलमत खोप सुदृढीकिण, पूणग खोपको दीगोपना ि
सिसफाई प्रर्वद्र्धन कायगक्रम लनिन्तिताको िालग
२४

सुक्ष्मयोिना अद्यार्वलधक ि पालिका समन्र्वय सलमलतको
अलभमुक्षखकिण ि योिना २ र्दन ि पूणख
ग ोप न.पा.,
गा.पा. सुलनक्षश्चतताको िालग स्र्वास््यकलमगबाट र्वडामा
घिधुिी सर्वेिण, पालिका ब

२५
२६
२७

आधािभूत तथा आकक्षस्मक स्र्वास््य सेर्वाको िालग
औिलध खरिद
पोपण वर्वशेि (स्र्वास््य) िेत्रका कायगक्रम सञ्चािन
(बहुिेत्रीय पोिण कायगक्रम)
स्र्वास््य सूचना साथै आइ एम यू सुदृढीकिण कायगक्रम
कुि िलमा

लबलनयोिन
वर्वर्विण

भएको

१

प्रथम चौमालसक (ससतग)

२

प्रथम चौमालसक (आन्तरिक)
िलमा

प्रगलत भएको

प्रलतसतमा

16991267.33

12299464.1

72.387

19122230

1806226

9.44569

36113497.33

14105690.1

39.0593
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आ.व.०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक प्रगसि प्रसिवेदन
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आ.व.०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक प्रगसि प्रसिवेदन
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आ.व.०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक प्रगसि प्रसिवेदन

"सूर्योदर्य नगरपालिकको समद्
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१. सूर्योदर्य नगरपालिका अन्तगगत स्थार्यी कर्गचारीहरुको वििरण
क्र.सं .

कर्गचारीको नार्

पद

सम्पकग नं.

१

प्रकाशराज पौडेि

प्रर्ुख प्रशासकीर्य अलिकृत

9852626111

२

विवपन कुर्ार लसं ह

पशु चचवकत्सक

9842647396

३

सरोज दनागि

र्ेलडकि अलिकृत

9849142847

४

सविना चौिागाईं

प्रशासकीर्य अलिकृत

9852680150

५

र्योगलनलि भट्टराई

चशक्षा अलिकृत

9842729989

६

िनराज र्यादि

जनश्वास््र्य अलिकृत

9842108554

७

खेर् राज राई

शाखा अलिकृत

9842919908

८

तारा शेपाग

शाखा अलिकृत

९८४२६४७४९६

९

कृष्ण चन्र झा

अलिकृत

9844631808

१०

िाि बहादुर राई

अलिकृत

११

प्रददप चापागाईं

अलिकृत

9852680256

१२

ईश्वरी प्रसाद अलिकारी

अलिकृत

9842109508

१३

च ुडार्णी बराि

अलिकृत

9842623381

१४

र्दन कुर्ार गुरुङ्ग

अलिकृत

९८४२६४५९१२

१५

पदर् बहादुर कटु िाि

लस.अ.हे.ब.

१६

िि कुर्ार चिलर्रे

लस.अ.हे.ब.

१७

वकरण कुर्ार खरे ि

लस.अ.हे.ब.

१८

हरर प्रसाद भण्डारी

लस.अ.हे.ि.

१९

गोपाि प्रसाद लनरौिा

लस.अ.हे.ि.

२०

िन बहादुर पाचिन

लस.अ.हे.ि

२१

तुिचशरार् काफ्िे

लस.अ.हे.ि

२२

गोपीर्ार्या राई

२३

फाजुङ्ग भोटे

जनस्िास््र्य लनरीक्षक

२४

सञ्जर्य गौतर्

इचन्जलनर्यर

9851165792

२५

आचशष सुिेदी

इचन्जलनर्यर

9862770499

२६

राजेश र्योञ्जन

सि-इचन्जलनर्यर

9842627331

२७

लडल्िी रार् सुिेदी

सि-इचन्जलनर्यर

9842647225

२८

चशिसागर र्यादि

सि-इचन्जलनर्यर

२९

सुिास ढकाि

सि-इचन्जलनर्यर

३०

अनु राई

सब-इचन्जलनर्यर

३१

कविराज तार्ाङ्ग

सि-इचन्जलनर्यर

३२

िक्ष्र्ीभक्त पौडेि

सब-इचन्जलनर्यर

३३

सोर्कुर्ार राई

सब-इचन्जलनर्यर

३४

विपुि अलिकारी

हेल्थ अलसष्टे न्ट

३५

तारा श्रे ष्ठ

हेल्थ अलसष्टे न्ट

३६

राजेन्र र्गर

हेल्थ अलसष्टे न्ट

३७

राहुि र्यादि

हेल्थ अलसष्टे न्ट

३८

अचस्र्ता जोशी

हेल्थ अलसष्टे न्ट

३९

ु ा राई
रे नक

हेल्थ अलसष्टे न्ट

४०

तारा कुर्ारी रार्य

हेल्थ अलसष्टे न्ट

४१

हेर् कुर्ारी शाह

हेल्थ अलसष्टे न्ट

लस.अ.न.लर् .

9852642042

क्र.सं .

कर्गचारीको नार्

पद

४२

कल्पना राई

हेल्थ अलसष्टे न्ट

४३

फाजुङ्ग भोटे

हेल्थ अलसष्टे न्ट

४४

ज्र्योती ढु ङ्गाना

ल्र्याब अलसष्टे न्ट

४५

सृजना खालिं ग

हे.अ.

४६

लनरज तार्ाङ्ग

कम््र्यूटर अपरे टर

४७

केशि िस्नेत

४८

चन्र कुर्ारी राई

४९

सम्पकग नं.

सहार्यक

9841124529

नविन ढकाि

सचचि

९८४२६४१३५७

५०

इचन्दरा िार्ा

सचचि

9742606880

५१

वकशोरकुर्ार अलिकारी

सचचि

९८४२७२५४९६

५२

टीका रार् दे िान

सचचि

९८४२६४५२२२

५३

वहराप्रसाद सुिद
े ी

अलर्न

५४

नविनराज पौडेि

प्रा स.

५५

ईश्वर पौडेि

सहार्यक

9842725492

५६

नैनकिा अलिकारी

सहार्यक

9840011512

५७

सरस्िती दाहाि

सहार्यक

9862655349

५८

लसजगना विष्ट

सहार्यक

9864596164

५९

एक र्ार्या बोहोरा

सहार्यक

9844684744

६०

जानुका जोशी

सहार्यक

9842834384

६१

टं क बहादुर राई

सहार्यक

६२

तीथगराज चिलर्रे

सहार्यक

६३

शुक्रराज राई

सहार्यक

६४

रन बहादुर राई

सहार्यक

9842627880

६५

चन्रा नेपाि

सहार्यक

9842778017

६६

गोविन्द चेम्जोङ्ग

सहार्यक

६७

विष्णु िालर्छाने

सहार्यक

9814094631

६८

नारार्यण बस्नेत

सहार्यक

9806090773

६९

िक्ष्र्ी भक्त पौडेि

अ. सि इचन्जलनर्यर

९८१५९२८१९१

७०

आष्र्ा भारती

अलसष्टे ण्ट सि ईचन्जलनर्यर

9807918063

७१

उर्ाकान्त चौिरी

अलसष्टे ण्ट सि ईचन्जलनर्यर

७२

र्ानबहादुर रोका

अलसष्टे ण्ट सि ईचन्जलनर्यर

७३

कर्िकान्त पोखरे ि

खररदार

९८४२७२५४९६

७४

फूते म्बा गूरुङ्ग

सहार्यक

9848725944

७५

लनर कुर्ारी िर्िा

अ.न.र्ी

७६

सरस्िती चचर्ररर्या

अ.न.र्ी

७७

लर्पुङ्ग राई

अ.न.र्ी

७८

विनुता सं ग्रौिा

अ.न.र्ी

७९

बन्दना िे्चा

अ.न.र्ी

८०

र्यसोदा राई

अ.न.र्ी

८१

जुनी राई

अ.न.र्ी

८२

शान्ती नेम्िाङ्ग

अ.न.र्ी

८३

विनुता सं ग्रौिा

अ.न.र्ी

9844669163

क्र.सं .

कर्गचारीको नार्

पद

सम्पकग नं.

८४

नविना गुरुङ

अ.न.लर्.

८५

प्रज्ञा ररर्ाि

अ.न.लर्.

८६

र्लनषा पाण्डे

अ.न.लर्.

८७

सुचस्र्ता िान्तिा

अ.न.लर्.

८८

गोपीर्ार्या राई

अ.न.लर्.

८९

रचस्र्ता राई

अ.न.लर्.

९०

रचस्र् लसराि

अ.न.लर्.

९१

कुशुर् आिे

अ.न.लर्.

९२

कल्पना राई

अ.न.र्ी.

९३

तारा कुर्ारी रार्या

अ.न.र्ी.

९४

ु ा राई
रे नक

अ.न.र्ी.

९५

अपगण राई

अ.हे .ब.

९६

लनता राई

अ.हे .ब.

९७

सोिोर्ी तार्ाङ्ग

अ.हे .ब.

९८

रोहन चिलर्रे

अ.हे .ब.

९९

रार्चन्र विश्वकर्ाग

अ.हे .ब.

१००

नरे न्र साह

अ.हे .ि.

१०१

शान्तददि तार्ाङ

अ.हे .ि.

१०२

िनबहादुर पाचिन

अ.हे .ि.

१०३

र्लनसा पाण्डे

अ.हे .ि.

१०४

लर्पुङ राई

अ.हे .ि.

१०५

िन कुर्ार लिम्बु

का.स.

9842676119

१०६

वकरण कुर्ार र्गर

का.स.

९८१६०१३१५४

१०७

िन कुर्ार राई

का.स.

१०८

विर्िा बुढापृथी

का.स.

१०९

चन्र बहादुर खड्का

का.स.

११०

विजर्य र्ास्के

का.स.

१११

पूणलग सं ह र्ोक्तान

का.स.

११२

बि बहादुर पौडेि

का.स.

११३

अचम्िर ओिी

का.स.

9809004045

2. सूर्योदर्य नगरपालिका अन्तगगत सेिा करारर्ा रहेका कर्गचारीहरुको वििरण

क्र.स.ं
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१

कर्मचारीको नार्
कविन सापकोटा
विपेश आचायय
सृिन गिाल
उज्जज्जिल सिु ेिी
प्रेम प्रसाि पाण्डे
िजिेि सापकोटा
विशाल लेप्चा
कृ ष्ण खत्री
सवु शल विवमरे
टीका खवतिडा
लीलानाथ बाौँस्तोला
मनु ा प्रिान
शवमयला थापा
लवलता राई
मन कुमारी राई
यमनु ा खवतिडा
अवनश िल
ु ाल
पणू य बहािरु राई
िगत िट्टराई
रमा ढुगुं ाना
रोशन खवत्र
अपयण खड्का
वमलन नेपाली
खगेजर प्रिान
वििय राई
सवु शल खरेल
वििेक अयायल
वतलक खवतिडा
गोविजि ढुङ्गाना
विनेश प्रिान
िािा तामाङ्ग

पद
वसविल इवजिवनयर
वसविल इवजिवनयर
आवकय टेक्ट इवजिवनयर
सचू ना प्रविवि अविकृ त
सामाविक पररचालक
स.ई
स.ई
अ.सि-इवजिवनयर
अवमन
सामिु ावयक सहिकताय
सामिु ावयक सहिकताय
सामिु ावयक सहिकताय
सामिु ावयक सहिकताय
सामिु ावयक सहिकताय
सामिु ावयक सहिकताय
सामिु ावयक सहिकताय
एम.आई.एस. अपरेटर
एम.आई.एस. अपरेटर
विल्ड सहायक
सहायक कम्पप्यटू र अपरे टर
सहायक कम्पप्यटू र अपरे टर
सहायक कम्पप्यटू र अपरे टर
सहायक कम्पप्यटू र अपरे टर
सहायक कम्पप्यटू र अपरे टर
सहायक कम्पप्यटू र अपरे टर
सहायक कम्पप्यटू र अपरे टर
सहायक कम्पप्यटू र अपरे टर
सहायक कम्पप्यटू र अपरे टर
सहायक कम्पप्यटू र अपरे टर
सहायक कम्पप्यटू र अपरे टर
कायायलय सहायक

तह
अविकृ तस्तर छै ट ौँ
अविकृ तस्तर छै ट ौँ
अविकृ तस्तर छै ट ौँ
अविकृ तस्तर छै ट ौँ
सहायकस्तर पाौँच ौँ
सहायकस्तर पाौँच
सहायकस्तर पाौँच
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर पाौँच
सहायकस्तर पाौँच
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो

सम्पकम नं.

क्र.स.ं
कर्मचारीको नार्
३२ बाल कुमार वगरी
३३ प्रवतमा काफ्ले
ज्जयोती सापकोटा
३४
बास्तोला
३५ सस्ु मा खड्का
३६ कला तामाङ्ग
३७ िािा मोक्तान
३८ वनमा तामाङ
३९ यिु कुमार नेपाल
४० िाङ वछररङ लामा
४१ महेश च लौँ ागाई
४२ रुपािेिी राई
४३ झलनाथ पोख्रेल
४४ प्रेम सागर ढुुंगाना
४५ सवु नल ििी
४६ वनमा तामाङ
४७ रमेश ढकाल
४८ उमािेिी अविकारी
४९ कल्पना ढुुंगाना
५० विल कुमारी राई
५१ रणविर राई
५२ प्रिा सापकोटा
५३ रािकुमार प्रिान
५४ सञ्िीि काकी
५५ िीम बहािरु वि.क.
५६ अञ्िना िट्टराई
५७ वशला श्रेष्ठ
५८ बुद्घ विर तामाङ्ग
५९ वकरण राई
६० कविता राई
६१ विपेश तामाङ्ग
६२ इजर बहािरु वसुंिाली
६३ वििय बराल
६४ गोपाल प्रिान
६५ विपेश राई

पद
कायायलय सहायक
कायायलय सहायक
का.स.
का.स.
का.स.
ह. सिारी चालक
ह. सिारी चालक
ह. सिारी चालक
हेिी सिारी चालक
कायायलय सहयोगी
कायायलय सहयोगी
कायायलय सहयोगी
कायायलय सहयोगी
कायायलय सहयोगी
कायायलय सहयोगी
कायायलय सहयोगी
कायायलय सहयोगी
कायायलय सहयोगी
कायायलय सहयोगी
कायायलय सहयोगी
कायायलय सहयोगी
िमकल व्यिस्थापक (िम्पिार)
नगर प्रहरी
नगर प्रहरी
नगर प्रहरी
नगर प्रहरी
नगर प्रहरी
नगर प्रहरी
नगरप्रहरी
नगरप्रहरी
नगरप्रहरी
िमकल चालक
अवनन वनयजत्रक
स्िकीय सवचि

तह
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणीविवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
सहायकस्तर पाौँच
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क्र.स.ं
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००

कर्मचारीको नार्
तीथय खवतिडा
कमल विवमरे
सञ्िय प डेल
विरे न मवल्लक
पासाङ्ग विवसङ्ग
हरर मवल्लक
टेक बहािरु थापा
िगविश मवल्लक
अवम्पबर तामाङ्ग
सुंिय मवल्लक
पवमयला मवल्लक
विनोि तामाङ्ग
टुंक िाहाल
बुद्ध तामाङ्ग
विपेन पल
ु ामी
पासाङ्ग विवक शेपाय
विल कुमारी राई
प्रविप प्रिान सैिु
विज्ञासा गोले
वटकामाया वलम्पबु
छविलाल वतिारी
सिना वगरी
अियनु अविकारी
लेखनाथ िाहाल
विष्णु प्रसाि ररिाल
मोहनलाल प्रिान
नारायण लम्पसाल
लक्ष्मी नेपाल
िगु ाय िेिी प डेल
प्रवतमा तामाङ्ग
कञ्चना राई
कमला िेिी प डेल
सरला तामाङ्ग
प्रकृ वत खवतिडा
डा. विमल श्रेष्ठ

पद
नायब पशु प्राविविक
नायब पशु प्राविविक
नायब पशु प्राविविक
सरसिाई कमयचारी
सरसिाई कमयचारी
सरसिाई कमयचारी
सरसिाई कमयचारी
सरसिाई कमयचारी
सरसिाई कमयचारी
सरसिाई कमयचारी
कायायलय स्िीपर
सरसिाई कमयचारी
सहायक सपु रिाइिर
कर सुंकलक
कर सुंकलक
सामाविक पररचालक
सामाविक पररचालक
खेल प्रवशक्षक
मनोसामाविक परामशयकताय
विविय साक्षरता सहिकताय
ररटनी स्ियमसेिक
ररटनी स्ियमसेिक
ररटनी स्ियमसेिक
कानूनी सल्लाहकार
रोिगार सुंयोिक
एम्पिल
ु ेजस चालक
िाली सुंरक्षण अविकृ त
वस.वि.आर.एि.
वस.वि.आर.एि.
वस.वि.आर.एि.
वस.वि.आर.एि.
वस.वि.आर.एि.
वस.वि.आर.एि.
वस.वि.आर.एि.
मेवडकल अविकृ त

तह
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
श्रेणी विवहन
सहायकस्तर च थो
सहायकस्तर च थो

सहायकस्तर
सहायकस्तर
सहायकस्तर
सहायकस्तर
सहायकस्तर
सहायकस्तर
सहायकस्तर
अविकृ तस्तर आठ ौँ

सम्पकम नं.

क्र.स.ं
१०१
१०२
१०३
१०४
१०५
१०६
१०७
१०८
१०९
११०
१११
११२
११३
११४
११५
११६
११७
११८
११९
१२०
१२१
१२२
१२३
१२४
१२५
१२६
१२७
१२८
१२९
१३०
१३१

कर्मचारीको नार्
डा. महेश विश्वकमाय
वनलवम्पकत लाप्चा
मवनसा थापा
अवनश राई
विकास आचायय
प्रवमता तामाङ्ग
रवञ्िता वगरी
रचना तामाङ्ग
पष्ु प लाप्चा
सवु मत्रा लाप्चा
यगु ेन लाप्चा
तारा िेिी लाप्चा
िीक्षा पररयार
सनम वछररङ् लेप्चा
सरला िेिान
सुंगीता वसिाकोटी
िीपा श्रेष्ठ
िािा लमु यल्मु
कररश्मा खड्का
वचत्रकला राई
सिु ता थापा मगर
क वशला जय पाने
वमलन तामाङ्ग
महेश वलम्पबु
खगेजर समाल मगर
लता िेिी वमश्र नेपाल
उवमयला कठे त
हकय कुमारी श्रेष्ठ
रमेश िानले
ियजती बयक
मनकुमारी थारु

पद
मेवडकल अविकृ त
स्टाि नशय
अ.न.वम.
अ.हे.ि.
ल्याब अ.
ल्याब अ.
ल्याब अ.
अ.हे.ि.
अ.न.वम.
अ.न.वम.
अ.हे.ि.
अ.न.वम.
अ.न.वम.
हे.अ.
अ.न.वम.
हे.अ.
अ.न.वम.
अ.न.वम.
का.स.
का.स.
का.स.
का.स.
का.स.
का.स.
का.स.
का.स.
का.स.
का.स.
का.स.
उद्यम विकास सहिकताय
उद्यम विकास सहिकताय

तह
अविकृ तस्तर आठ ौँ
सहायकस्तर पाौँच ौँ
सहायकस्तर च थौँ ो
सहायकस्तर च थौँ ो
सहायकस्तर
सहायकस्तर
सहायकस्तर
सहायकस्तर
सहायकस्तर
सहायकस्तर
सहायकस्तर
सहायकस्तर
सहायकस्तर
सहायकस्तर
सहायकस्तर
सहायकस्तर
सहायकस्तर
सहायकस्तर
श्रेणी विहीन
श्रेणी विहीन
श्रेणी विहीन
श्रेणी विहीन
श्रेणी विहीन
श्रेणी विहीन
श्रेणी विहीन
श्रेणी विहीन
श्रेणी विहीन
श्रेणी विहीन
श्रेणी विहीन
सहायकस्तर च थौँ ो
सहायकस्तर च थौँ ो

सम्पकम नं.

