आ.व. २०७५/०७६ को प्रथम चौमासिकको िसमक्षात्मक सवश्ले शण
१.

वजेट खचच र स्रोत पररचालन

१.१ यस आ.व. को कुल वववियोवित विेट रु ३९ करोड ५३ लाख ८६ हिार भएकोमा प्रथम चौमावसकमा सो को १५.३० प्रवतशत अथाात
रु ६ करोड ५ लाख २८ हिार ४ सय ९० रुपैया खचा भएको छ । यो खचा मध्ये चालु तर्ा २८ करोड ७१ लाख ८६ हिार वववियोििा
भएकोमा रु ५ करोड ६ लाख १ हिार ५ सय ८२ रुपैया (१७.७० प्रवतशत) र पुँवु िगत तर्ा रु १० करोड ८२ लाख वववियोिि भएकोमा रु
९९ लाख २६ हिार ९ सय ७ (९.२ प्रवतशत) रुपैया खचा भएको छ ।
१.२ विेटमा प्रस्ताव गररएको सम्पर्ु ा खचा रकमको स्रोत संविय सरकार, प्रदेश सरकार, आन्तररक श्रोत, आन्तररक कोष अविल्लो आव
सम्मको तथा आन्तररक कोष यस वषा (कावताक मसान्त सम्म) रहेका छि् । यस चौमावसकको कुल आय १४ करोड ७२ लाख रहेको छ ।
२. क्षेत्रगत सवषय अन्तगचतका योजना तथा कायचक्रम र िोको िसमक्षात्मक सवश्ले शण
२.१ पुवाचधार िम्वसन्ध योजना
वडा िं िम्मा
योििा

सम्पन्ि भएका पवहलो चौमावसक सम्म सम्झौता भई हाल सम्झौता भई
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कायाान्वयिको चरर्मा रहेका योििा कायाान्वयिको चरर्मा रहेका
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२.२ कृसष तथा पशु िम्वन्धी कायचक्रम

िम्मा कायाक्रम
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कायाान्वयिको चरर्मा रहेका
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२.३ पयचटन सवकाि तर्च का कायचक्रम
िम्मा कायाक्रम
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२.४ िहकारी प्रवधचन कायचक्रम
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सम्पन्ि भएका

कायाान्वयिको चरर्मा
रहेका
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२.५ आसथचक सवकािका कायचक्रम
िम्मा कायाक्रम

सम्पन्ि भएका

लवित वगाकालावग मागमा
आिाररत कायाक्रम

हालसम्म माग िआएको

कायाान्वयिको चरर्मा रहेका

सम्पन्ि हुि वाुँकी

२.६ वातावरण तथा सवपद व्यवस्थापनका कायचक्रम
िम्मा कायाक्रम

सम्पन्ि भएका

कायाान्वयिको चरर्मा रहेका

सम्पन्ि हुि वाुँकी
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२.७ िामासजक सवकािका कायचक्रम
िम्मा कायाक्रम

सम्पन्ि भएका

कायाान्वयिको चरर्मा रहेका
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२.७.१ cf=j= @)&%÷)&^ sf] klxnf] rf}dfl;sdf ;~rflnt

शिक्षा तर्फका

sfo{qmd

२.७.१.१ lzIfs tyf ljBfyL{x?sf] tYofª\s ;+sng, k|zf]wg, clwn]vg sfo{ u/]sf] .
२.७.१.२ lzIfflbjsf] cj;/df ljif]z sfo{qmd ;~rfng ul/Psf] .
२.७.१.३ ljBfnox?sf] lg/LIf0f cg'udgdf lg/Gt/tf .
२.७.१.४ k|fWofgfWofksx?sf] # k6s a}7s ;~rfng ul/Psf] .
२.७.१.५ lzIff lgodfjnLsf] d:of}bf tof/ ul/Psf] .
२.७.१.६ gu/ lzIff ;ldlt u7g u/L pQm ;ldltn] lzIfsx?sf] ;Gt'nLt ljt/0f ul/Psf] .
२.७.१.७ ;+34f/f k|fKt ah]6 cg';f/ b]xfosf] sfo{qmdsf] nflu ljBfnox?af6 k|:tfjdfu ul/Psf] .

२.७.२ lzIfs ljj/0f

gu/ lSnlgstkm{
c=g=dL

@ hgf

pRr dfWoflds ljBfno

–%hgf

dfWoflds ljBfno

–!^hgf

lgDg dfWoflds ljBfno

–@$ hgf

:yfoL lzIfs

–%% hgf

k|fylds ljBfno

–#! hgf

s/f/ lzIfs

–*! hgf

hDdf

–!#^ hgf

hDdf

–!#^ hgf

२.७.३ :jf:Yotkm{sf] ljj/0f
lhNnf c:ktfn lh/L bf]nvfdf :jLs[t b/aGbL @& hgf .
sfo{/t :yfoL

@! hgf

sfo{/t s/f/

@(hgf

l/St :yfoL

^ hgf

:jf:Yo rf}sLtkm{ sfo{/t sd{rf/Lx? $ hgf s/f/ ;d]t
!= x]=c=

# hgf

@= l;=c=g=dL=

! hgf

#= c=x]=j=

^ hgf

$= c=g=dL=

^ hgf

२.८ सवत्तीय व्यवस्थापन र िश
ु ािनका कायचक्रम
िम्मा कायाक्रम

सम्पन्ि भएका

कायाान्वयिको चरर्मा रहेका

५

२

३ (वेरुिक
ु ो सम्पररिर् तथा
अवभलेख व्यवस्थापिको काया
भईरहेको)

२.९ िस्ं थागत सवकाि तथा िेवा प्रवाह
२.९.१ k|zf;lgs cj:yf
२.९.१.१ xfn sfo{/t sd{rf/Lx? M
s'n k|:tfljt b/alGb M $% hgf -k|fljlws M !& hgf tyf ck|fljlws M @* hgf_
xfn sfo{/t sd{rf/L cj:yf
:yfO{ M @$ hgf -k|fljlws M * tyf ck|fljlws M !^ hgf_














pk;lrj
M!
zfvf clws[t M !
lzIff clws[t M !
n]vf clws[t M !
n]vfkfn
M!
gfoj ;'Jjf
M#
sDKo'6/ ck/]6/ M !
vl/bf/
M$
;=d=lj=lg=
M!
sfof{no ;xof]uL M @
s[lif tkm{ M gf=k|f=;= ! hgf
kz' ;]jf s]Gb| M kz' lrlsT;s M @ hgf, kz' :jf:Yo k|fljlws M @ hgf
gu/kflnsf sfof{no M c=;=O{ # hgf

सम्पन्ि हुि वाुँकी

s/f/ sd{rf/Lx? M @* hgf
sfof{no tkm{ M










OlGhlgo/
M ! hgf
;"rgf k|ljlw clws[t M ! hgf
;j OlGhlgo/ M ! hgf
cldg
M !hgf
;=s=c=
M ! hgf
sfof{no ;xof]uL M % hgf
;jf/L rfns M # hgf
gu/k|x/L M @ hgf
;/;kmfO{ ;xof]uL M # hgf

j8f sfof{no tkm{ M
sfof{no ;xof]uL M ( hgf
c=;=O{=

M ! hgf

२.९.१.२ lh/L gu/kflnsfsf] gu/;efaf6 l:js[t tyf cg'df]lbt P]g, lgod,sfo{ljlw tyf dfkb08x? M–
s_ lh/L gu/kflnsfsf] /fhkq k|sfzg ;DalGw sfo{ljlw–@)&$
v_ lh/L gu/kflnsf leq 6f]n ljsf; ;ldlt u7g ug]{ ;DjlGw sfo{ljlw–@)&$
u_ æ3” au{sf] lgdf{0f Joj;foL ;DalGw sfo{ljlw–@)&$
3_ cfly{s ljw]os –@)&%
ª_ ljlgof]hg ljw]os –@)&%
r_ k|zf;sLo sfo{ljlw lgoldt ug]{ P]g –@)&%
5_ cfly{s sfo{ljlw lgoldt tyf Jojl:yt ug{ jg]sf] ljw]os –@)&%
h_ cfwf/e"t tyf dfWolds lzIff ljw]os –@)&%
em_ gu/;ef ;~rfng sfo{ljlw –@)&%
~f_ Goflos ;ldltn] ph'/Lsf] sf/jfxL lsgf/f ubf{ ckgfpg' kg]{ sfo{ljlwsf ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf]
ljw]os–@)&%
6_ e|d0f vr{ lgodfjnL –@)&%
7_ j8f sfof{noaf6 x'g] cfly{s sf/f]jf/ ;~rfng tyf Joj:yfkg ;DalGw sfo{ljlw –@)&%
8_ lh/L gu/kflnsf If]qleq k"jf{wf/ lgdf{0f ubf{ 7"nf d]lzg/L pks/0f k|of]u ubf{ kfngf ug'{kg]{ dfkb08 –
@)&%
9_ ;xsf/L ljw]os –@)&%
0f_ gu/kflnsfdf s/f/df sd{rf/L Joj:yfkg ;DalGw sfo{ljlw–@)&%
t_ ;jf/L ;fwg kfls{Ë Joj:yfkg tyf ;/;kmfO{ tyf kfls{Ë z'Ns ;+sng ;DalGw sfo{ljlw–@)&% -rfn'
cf=j= )&%.&^ df l:js[t sfo{ljlw_
२.९.१.३ sfo{kflnsLo cj:yf
sfo{kflnsf ;b:o ;+Vof M– !(
gu/k|d'v M– !
gu/ pk– k|d'v M– !

j8f cWoIfx? M– (
cGo ;b:ox? M– ^
cg'kl:yt ;b:o ;+Vof M– ! -pld{nf ;'g'jf/_
२.९.१.४ sfo{kflnsLsf ;DjGwL cGo ljj/0f
xfn ;Dd sfo{kflnsfsf] j}7s ;+Vof M– @$ j6f
ut cf=j= )&$.&% df sfo{kflnsf j}7s ;+Vof M– ! b]lv @) ;Dd @) j6f
rfn' cf=j=)&%.&^ df sfo{kflnsf j}7s ;+Vof M– @! b]lv @$ ;Dd $ j6f
klxnf] gu/ ;ef j}7s M– @)&$.)#.@& ut]
ljz]if gu/;ef j}7s M– @)&$.!!.)$ ut]
bf]>f] gu/;ef a}7s M– @)&%.)#.!) / !! ut]
३.

नगरवाट भएका अन्य सक्रयाकलापको वुुँदागत सटपोट

३.१ विरी िगरवावसको सपिाको रुपमा रहेको विरी ताल विमाार्को प्रकृ यालाई अगाडी वढाउिे क्रममा DPR तयार गिाको लावग
ववषय ववज्ञसंगको छलर्ल संगै ववज्ञ मार्ा त अविारर्ा पत्र तयार गराईएको ।
३.२ UNDP संगको सहकायामा Matching Fund मा आिाररत रु ६० लाख िगर र ६० लाख UNDP गरर १ करोड २० लाखको
विेट मार्ा त सम्पर्ु ा वडामा वववभन्ि पवु ाािारको विमाार् काया भईरहेको ।
३.३ वषााको समयमा आएको वावढ पवहरोले िागररकलाई परे को समस्या समािाि गिा वडावाट वसर्ाररस भई आएका विवेदिको
आिारमा रु १,६०,७५०।- िगद आवथाक सहयोग पयु ााईएको ।
३.४ दशै भन्दा अगाडी सम्पर्ु ा विरी िगरका सडकहरु सर्ाई गरर आवागमि सहि बिाईएको ।
३.५ अविल्लो आवथाक वषाको क्रमागत कायाक्रमको रुपमा रहेको कुखरु ा तथा वाख्रको व्यवसावयक र्मा स्थापिा गिा कृ षकलाई
अिदु ाि ववतरर्को कायाक्रम अिरुु प सम्पर्ु ा छिौट भएका र्माको िगरवाट अिगु मि गरर रु ३२,२०,०००।- अिदु ाि ववतरर् भएको ।

