
जिरी नगरपाजिका जिरी, दोिखा
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''Clean Jiri, Green Jiri and Organic Jiri''

२०७७/०७८ मा सचंालित कार्यक्रमको आन्तरिक प्रगलत/समीक्षा

२०७७ कालतयक २० गते 



प्रस्तजुतका जिषयहरु
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१. नगर तथा वडा स्तरीय योजनाहरुको वववरण

२. आयोजनाहरुको प्रगवत

३. वववनयोवजत बजेट र प्रगवत

४. पुुँजीगत तथा चालु खचचको प्रगवत वववरण 

५. कायचक्रम तर्च को प्रगवत

६. मुख्य मुख्य उपलब्धी



नगर तथा वडा स्तरीय योजनाहरुको वववरण
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वडाको

वववरण

योजना 

सख्या

वबवनयोजन रकम खचच प्रगवत प्रवतशत

भौवतक 

१ १८ १०२३५००० १०२३५००० १०० १००

२ १७ ११२८४५००. ११२८४५०० १०० १००

३ १५ १३४३२०००. १३४३२००० १०० १००

४ २३ १०३८६५४७.८८ १०३८६५४७.८८ १०० १००

५ २० १७५३७५४०.७५ १७५३७५४०.७५ १०० १००

नगर तथा वडा स्तरीय योजनाहरुको वववरण

६ ३४ १८२५०५००. १८२५०५००. १०० १००

७ २२ ११४३३०००. ११४३३०००. १०० १००

८ २२ ७२५००००. ७२५००००. १०० १००

९ २३ १२७६१२२६.७५ १२७६१२२६.७५ १०० १००



जिजनयोजित ििेट र प्रगजत

कायचक्रमको नाम

वावषचक प्रगवत प्रगवत प्रवतशत

वववनयोजन खचच भौवतक ववत्तीय 

चाल ूतर्फ ३२१७८१००० २४५९६३९८८.७८ १०० ७६.४४

पूूँजीगत तर्फ २१७९६८२१० १८६५८९४२५.३७ १०० ८५.६०

कुल जम्मा ५३९७४९२१० ४३२५५३४१४.१५ १०० ८०.१४



जिषयगत योिनाको ििेट र प्रगजत
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आजथिक जिकास 

तर्ि
१४ ७९२२०००. ७९२२०००. १०० १००

सामाजिक 

जिकास तर्ि
५९ १५३६६०००. १५३६६०००. १०० १००

पिूािधार जिकास 

तर्ि
१२४ ९९७२७३१५.३८ ९९७२७३१५.३८ १०० १००
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वस.नं

.

योजनाको नाम वववनयोवजत 

बजेट

खचच प्रगवत

१ जिरेि संघ भिन 

जनमािण,जि.न.पा.७

७००००० ७००००० १००

२ जिसिेु इसाई 

मण्डिी,जि.न.पा.८

७००००० ७००००० १००

३ पषु्पिाि स्मजृत भिन जनमािण ९००००० ९००००० १००

आ.ब.०७७/७८ मा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान (राजश्व बाुँडर्ांड) 



आ.ब.०७७/७८ मा सङ्घीय सरकारिाट प्राप्त अनदुान (समपुरक तर्च )
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आ.ब.०७७/७८ मा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान (सशतच तर्च )

वस.नं. योजनाको नाम वववनयोवजत 

बजेट

खचच प्रगवत

जित्तीय भौजतक

१ चेदुुंङ् पयिटन पिूािधार १००००० ० ० ०

२ चेदुुंङ् एकीकृत पयिटन पिूािधार ३३६९००० २२००००० ६५.३० १००

३ जनगािे गमु्िा पयिटन पिुिधार जनमािण ५००००० ४८५००० ९७.०० १००

४ खोिाघारी यासािरे्दी र पाटीटार झो.प.ु ४०००००० ४०००००० १०० १००

वस.नं. योजनाको नाम वववनयोवजत बजेट खचच ववत्तीय भौवतक

१ हाटडााँडा जसक्री जिसिेु झााँके्र सडक १४७००००० ११९००००

०

८०.९९ १००
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आ.ब.०७७/७८ मा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान (सशतच अनुदान)

वस.नं. योजनाको नाम वववनयोवजत बजेट खचच प्रगवत

१ िासा ििुडााँडा सेराकाप्ती सडक-६ ३०००००० ३०००००० १००

२ स्टोनपाकि  जनमािण,जि.न.पा.१ २०००००० २००००० १००

३ िहरेमाने ठुिोपाति आहािडााँडा 

जचपजचप ेसडक

४००००० ४०००००० १००

४ हनमुन्त ेमाहदिे मजन्दर संर्ण-७ ३००००० ३००००० १००

५ जिरेि सामदुाजयक भिन जि.न.पा ४ ३०००००० ३०००००० १००

६ एकीकृत जकिी खतेी २००००० २००००० १००



9

आ.ब.०७७/७८ मा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान (समपुरक अनुदान)

वस.

नं.

योजनाको नाम वववनयोवजत 

बजेट

खचच प्रगवत

१ कुथामे घनु्सा सडक, 

जि.न.पा.३

९८७२००० ३८६३००० १००

२ जनगािे नेपाने ििेनी 

सडक, जि.न.पा.७

९८७२००० ४५९०००० १००



स्थानीय पिूािधार जिकास साझेदारी तर्ि

10

वस.नं. योजनाको नाम वववनयोवजत 

बजेट

खचच प्रगवत

१ जिरी मा.जि  जिद्यािय टहरा 

तथा हाि जनमािण

२५००००० २५००००० १००

२ जखम्ती घनु्सा मािी श्यामा 

सडक

५००००० ५००००० १००

३ पषु्पिाि स्मजृत भिन जनमािण ५००००० ५००००० १००
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जिषयगत शाखा तर्ि को समी्ा / प्रगजत

भौजतक पिूािधार

• नगरपाजिकाका ९ िटै िडामध्ये कम्तीमा ७ िटा िडाकायाििय सम्ममा िाहै्र मजहना

सिारी साधन चल्न सक्ने अिस्थामा पगुेको छ ।

• प्रदशे सरकार र नगरपाजिकाको साझेदारीमा नगरको महत्िपणूि सडक खािा-राम्िोिे

सडक र रातमाटे पटासे सडक मध्ये खािा रामिोिे सडक जनमािण कायि भएको छ ।

• संघीय सरकार र जिरी नगरपाजिकाको सहभाजगतामा हाटडााँडा-जसजक्र-जिशिेु-झाके्र

सडकको स्तरोन्नती कायि भई रहकेो छ ।

• नगरजिकास कोषको ऋण िगानीमा रहकेो सजपङ कम्पप्िेक्सको जनमािण कायि भैंरहकेो

छ ।

• जनगािे-नेपाने ििेनी र कुथामे घनु्सा सडक प्रदशे सरकारको समपरुक अनदुानमा

स्तरोन्नतीको कायि सम्पन्न भएको छ



भौजतक पिूािधार क्रमश

• सडक सोजिङ २० जक मी सानो RCC पिु १० िटा, खानेपानीको २६ िटा योिना सम्पन्न भएका

छन भने ५ िटा जसजि जनमािण र िडा नं १ को स्टोन पाकि मा स्िीजमङ पिु जनमािण सम्पन्न भएको छ ।

• जिरी माजिमा २०० ्मताको माजनस अटाउने हि जनमािण, कम्प्यटुर ल्याि जनमािण तथा क्ाकोठाको

प्रिजिकरण भएको छ ।

• यस आ. ि. मा योिनागत रुपमा सडक तर्ि ६४ िटा, भिन तर्ि १३, झोिङ्ुगे पिु २, मठमजन्दर

जनमािण तथा ममित तर्ि ९ िटा िगायत अन्य योिनाहरु सम्पन्न भएका छन् ।
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कृजष तथा पशपुं्ी

• िडा नं ४ र ७ जकिी नसिरी स्थापना ५०% प्रजतशत अनदुानमा कररि ५ हिार जकिी जिरुिा जितरण तथा १

सय १५ िटा जकिी टेिीस जनमािण भएको छ ।

• मसिा िािी कायिक्रममा अदिुा, िेसार , कागतीनसिरी , स्टािेरीका कायिक्रम सम्पन्न भएको । िमेौसमी

तरकारीका िाजग ५० प्रजतशत अनदुानमा ४ सय िटा जसल्पौजिन प्िाजिक जितरण र अगािजनक तरकारीका

िाजग २७ िटा आईरण टनेि जनमािण सम्पन्न भएको छ ।

• कृजषमा याजन्िकरण प्रिर्द्िनको िाजग १९ िटा जमनी जटिर जितरण गररयो ।

• कृषकहरुको ्मता अजभिजृर्द्का िागी जकिी खजेत तािीम ३ जदन र याजन्िकरण तािीम २ जदन सम्पन्न

गरीयो ।

• ५० प्रजतशत अनदुानमा तोरी खजेत जिस्तारमा ३ सय ६६ के.जि र रैथाने िािी संर्ण कायिक्रममा र्ापरको

जिउ ५ सय ४० के.िी जितरण गरीयो ।

• १ सय ३४ कृजतम गभिधारण गररयो ।११ सय डािे घााँसको जिरुिा , ८५० केिी िै घााँसको जिउ जितरण र िै

घााँसको स्रोत केन्र स्थापनाको िाजग १ सय ६५ केिी जिउ जितरण गररयो ।

• जनयजमत उपचार एिं अन्य प्राजिजधक सेिा उपिब्ध गराइएको ।
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स्वास््य
• स्िास््य सेिाका िाजग जिरी अस्पताि, ३ स्िास््य चौकी, ३ आधारभतू स्िास््य केन्र, ११ खोप केन्र,

११ गाउाँघर जक्िजनक, रहकेा छन् ।

• िम्मा ८३ िना कमिचारी र १०२ िना मजहिा स्िास््य स्िंम सेजिका, ३ जिद्यािय नसिर्द्ारा स्िास््य सिेा

प्रदान भरैहकेो छ ।

• जिरी अस्पतािमा २, िडा नं. १ मा १ सजहत ३ एम्ििेुन्स र जिरी अस्पतािमा १ शि िाहन सञ्चािनमा

छन् ।

• सिै स्िास््य ससं्थािाट ओ.जप.जड सेिामा नयााँ तथा दोहोर् याएर आएका १८ हिार ३ सय ६२ िना, खोप

जक्िजनकमा १ हिार ४सय ४२, गाउाँघर जक्िजनकमा ९ सय ६८ र मजहिा स्िास््य स्ियम सेजिका मार्ि त ४

हिार १ सय २ िनािाई स्िास््य सेिा प्रदान गररएको छ ।

• १ हिार ३ सय ९९ िनािाई आकजस्मक सेिा, २ हिार १ सय ३५ िनािाई, एक्सरे सिेा, १ हिार ३ सय

८२ िनािाई जभजडयो एक्सरे सेिा, ९ सय ८५ िनािाई इ.जस.जि., ४ हिार १ सय ६३ िनािाई ल्याि सेिा

प्रदान गररएको छ । अन्यििाट जिरी अस्पतािमा ररर्र भई आएका १ सय ८० िना छन् भने जिरी

अस्पताििाट १ सय ७५ िनािाई थप उपचारको िाजग अन्यि ररर्र गररएको छ । िजटि सल्यजक्रया ६०

िना, सामान्य सल्यजक्रया ४२ िना, प्िास्टर १ सय ९२ िना, पोिमाटिम १६ िनाको भएको छ ।
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जश्ा

• २८ िटा सामदुाजयक जिद्यािय, ३ िटा संस्थागत जिद्यािय, र २ गमु्िा गरी ३३ िटा शजै्क ससं्थाहरु

रहकेा छन् । िसमध्ये ९ िटा माध्याजमक जिद्यािय र १९ िटा प्राथजमक तहका जिद्याियहरु रहकेा छन् ।

• MGML क्ा सञ्चािनका िाजग १० िटा जिद्याियहरुमा कम्प्यटुर र जप्रन्टर तथा थप ८ िटा

जिद्याियहरुमा ल्यापटप तथा जप्रन्टर उपिब्ध गराइएको छ । प्रारजम्भक िािक्ा जश्कहरुको

पाररश्रजमकमा नगरको तर्ि िाट रु.१ हिारका दरिे थप गररएको छ ।

• २६ िना जश्कहरुिाई English Medium Class व्यिस्थापन तािीम प्रदान गररएको छ ।

• जिरी नगरपाजिकाद्वारा जनमािण गररएको ''हाम्रो वजरी'' स्थानीय पाठ्यक्रमको जनमािण, छपाई तथा

जितरण गरी जिद्याियहरुमा िागू भइसकेको छ।

• उत्कृि नतीिा ल्याउन सर्ि जश्क एिं जिद्याथीहरुिाई परुस्कृत गररएको छ । जश्कहरुिाई ICT

सम्िन्धी जिजभन्न तािीमहरु जदइयो । स्थानीय जिकास साझदेारी र जिरी नगरपाजिकाको सहयोगमा जिरी

मा. जि.को अस्थायी टहरा तथा हि जनमािण, जिरी-९ मा पसु्ताकािय स्थापना, गिािङ्िुङ्गा माजिमा

जिज्ञान प्रयोशािा स्थापना , श्री हिेश्वर प्राजि जिरी-३ मा िािक्ा कोठा ब्यिस्थापन र जिरी मा.जि. मा

थप २ िटा शौचािय जनमािणको कायि सम्पन्न भएको छ। 15



सेिा प्रिाह तथा सशुासन

• गणुस्तरीय, भरपदो, नागररकमैिी र सििसिुभ सेिा प्रिाह गने उद्दशे्यिे जिजभन्न काननूहरुको तिुिमा गरी

सेिा संचािन गररएको, आ.ि को अन्त्यमा(िषािको समय) हुने जिकासको अिस्था कररि कररि अन्त

भएको

• नगर र िडा िीच सचूना प्रणािीमा आिर्द् गनि सिै िडा कायािियहरुमा इन्टरनेट सेिा पजुग सकेको छ ।

• यस आ.ि. मा २६ िटा ऐन, जनयम तथा कायिजिजध तिुिमा गररएको छ ।

• नगरमा दताि भएका िम्मा ३७ िटा जििाद मध्ये ३२ िटा जमिापि भएको छ भने ५ िटा प्रकृयामा

रहकेो छ ।

• मेिजमिाप कतािहरुको सचूीकरण समेत गरर सामदुाजयक स्तरमा भएका सामान्य जििाद समाधान गनि

जयनै मेिजमिाप कतािको प्रयोग गने गररएको छ ।
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मजहिा िाििाजिका तथा सामाजिक जिकास

• िेष्ठ नागररक, दजित, िनिाजत, मजहिा, िाििाजिका, अपाङ्ग िगायतका िगिकािाजग ्मता

जिकास, सशजिकरण तथा आयआििनको िाजग सीपमिूकतािीम संचािन गररएको

• िेष्ठ नागररकिे सो पररचय पिको आधारमा िाजषिक रु ५ हिार सम्मको उपचार, जिरी अस्पताििाट

जनशलु्क प्राप्त गने व्यिस्थािाईजनरन्तरता जदइरहकेो छ ।

• सिै १७०५ िना िाभग्राहीहरुको जििरण अधािजधक गरर ज्येष्ठ नागररक, एकि मजहिा, जिधिा,

अपाङ्ग तथा िाििाजिका िैंजकङ प्रणािी मार्ि त जनयजमत रुपमा सामाजिक सरु्ा भत्ता जितरण

गररएको छ ।

• २०७७ श्रािण १ गते दजेख व्यजिगत घटना दताि अनिाईन मार्ि त सरुु गरी २०७७ चैि मसान्त सम्म

कुि ५७६ िटा घटनाहरु दताि ।
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िातािरण तथा जिपद ्व्यिस्थान

• ''Clean Jiri, Green Jiri र Organic Jiri''को ममििाई आत्मसाथ गदै िातािरण संर्णमा जिशषे

िोड जदएका कारण ििाधार संर्ण तथा पानीका महुान सरं्ण भई िातािरण सन्तजुित हुन योगदान

पगुकेो छ ।

• जिपद सम्िन्धी काननूहरुको जनमािण गररएको छ ।

• जिपद ्िाट भएको ्जतको अिस्था हरेर पीजडतिाई राहत स्िरुप नगद तथा पजहरो संर्णको िाजग

िािी प्रदान गररएको छ ।

• सिै जिद्यािय तथा िडा कायािियहरुमा रू्ििारी िनाउने अजभयान सरुु गररएको छ भने सचतेना

मिुक कायिक्रम सञ्चािन गररएको छ ।
18
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