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दिके्तल रुपाकोट मझुवागढी नगरपादलका केन्द्र

दिके्तल
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श्रोतको वििरण विवियोजि खर्च %

नेपाल सरकारबाट प्राप्त (समानीकरण
अनुिान, दनशर्त दवषयगर् अनुिान) 

५४,०७,४४,००० ४६,३०,०४,३७४ 86

जेष्ठ नागररक िीर्त सेवा सम्मान र्था

सामादजक सुरक्षा कायतक्रम
९,२६,९३,००० ९,०८,६३,००० 98

दवशेष अनुिान (स्थानीय शासन र्था

सामुिादयक दवकास कायतक्रम)
१७,९७,००० १२,७९,२४४ 71

नेपाल कृषी सेवा दवकास कायतक्रम-प्रयास ५६,००,००० ४१,३२,४०५ 74

बहुके्षत्रीय पोषण कायतक्रम १६,२२,००० ११,३४,५०० 70

सडक वोडत नेपाल ३७,६८,५८१ ३४,०७,०७९ 90

गररवसगँ दवशे्वश्वर कायतकम २,६०,००० २,६०,००० 100

गर् आदथतक बषतको अल्या २,०३,००,००० १,९५,६५,३५७ 96

जम्मा ६६,६७,८४,५८१ ५८,३६,४५,९५९ 88

बादषतक दवत्तीय प्रगदर्



भौदर्क प्रगदर्
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क्र.स के्षत्र सुर्क ईकाई गतआि सम्म

सम्पन्न
(पररमाण) 

र्ालू

आ.ि.को

लक्ष्य

र्ालू

आ.ि.को

सम्पन्न

पररमाण

प्रमुख

ितीजा
/असर

१ सडक कच्ची सडक नयाँ टर याक दक.मी. ३४ ९८.५ ९८.५

सडक चौडाई दक.मी. २९.६ २९.६

सडक स्तरोन्नदर् दक.मी. २४.५ २४.५

सडक ममतर् दक.मी. 25 25

२ खानेपानी दवदभन्न खानेपानी योजनाहरू र्रधुरी ७७५ ७७५

३ दसिंचाई दवदभन्न दसिंचाई कुलोबाट दसिंदचर् के्षत्र हेक्टर २८ २८

पोखरी (प्लास्टिक लगायर्) वटा ४० ४०

४ पुल सडकपुल दनमातण सम्पन्न वटा २ २

५ भवन र्था

पुबातधार

पन्चरिोबाटो बजार व.मी. ३७८ ३७८

पशु बधशाला वटा १ १

सामुिादयक भवन वटा ६ ६

ब्लड बैंक भवन(दनमातणाधीन) वटा १ १



सञ्चावलत आयोजिाको वििरण
(नगर कायतपादलकाको कायातलयबाट सम्झौर्ा भई

कायतन्वयन भएका)
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योजिा सङ््खया

५ लाख भन्दा कम १४२

५-१० लाख सम्म ३६

१० लाख भन्दा मादथ २७

कूल २०५

वडा कायातलयहरुबाट १२१ वटा आयोजना सम्झौर्ा

भई करीव ९० प्रदर्शर् आयोजना सम्पन्न भएको ।



प्रमुख उपलस्टधधहरु

• आवधिक नगर ववकास योजना धनर्ााण 
• ६ वटा ऐन , ३ वटा धनयर्ावली र ५ वटा कायाववधि धनर्ााण गरी 

कायाान्वयनर्ा ल्याईएको, राजपत्र प्रकाशन सरुुवात भएको; नयााँ 
सडक र्ापदण्ड लागू गररएको । 

• वईुपा पञ्चदोवाटोर्ा वजार पूवाािार,
• भलुभलेु ,साप्सिुाप, ननुथलाको गमु्वा, र्हरेु गढी र र्झवुागढी 

देववस्थानर्ा लगायतका पयाटन पूवाािार धनर्ााण जारी, चाल ुआ.व.को 
लक्ष्य अनसुार करीब कार् सम्पन्न।

• प्रत्येक वडार्ा कम्म्तर्ा १ वटा ३० लाख भन्दा वढीका ठुला 
पूवाािारका योजनाहरु संचालन भएका 

• व्लड वैंकको स्थापनाको लागी भवन धनर्ााण काया भईरहेको 
• ददके्तल वजार हाटडााँडार्ा पश ुविशाला धनर्ााण सम्पन्न भएको 
• नरू्ना कृवि उद्मर्ी कायाक्रर् र्ार्ा त उद्यर् प्रवर्द्ान गरी स्वरोजगार 

र उत्पादन प्रवर्द्ान गरीएको 
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प्रमुख उपलस्टधधहरु…
• नगर क्षेत्रधभत्र ९ वटा कृवि पकेट (कागती, वकवी, केरा, धलची र अलैची) 

क्षेत्रहरु छनौट गरी संचालनर्ा ल्याईएको 
• नगर रेन्वो ट्राउट ववकास कायाक्रर् अन्तगात २ वटा र्र्ाहरु ववकास 

भईरहेको 
• वहृत सरसर्ाई सप्ताहको आयोजना गरी सरसर्ाई अधभयानलाई धनरन्तरता 

ददईएको
• व्यवसाय दताा अधभयान सञ्चालनर्ा रहेको, ३००  वटा नवीकरण र केवह नयााँ 

दताा भएको
• र्ाध्यधर्क ववद्यालयहरुर्ा ववद्यतुीय हाम्जरी लागू गने काया अम्न्तर् चरणर्ा 

रहेको
• ररक्त दरवन्दीर्ा करारर्ा म्शक्षक पदपूती गरी पठनपाठन लाई व्यवम्स्थत 

गररएको
• ववववि क्षर्ता ववकास (रे्लधर्लाप\न्यावयक सधर्धत, पत्रकाररता, लोक सेवा 

तयारी, उद्यर्म्शलता, र्वहला ववकास, आदद) कायाक्रर्हरु सञ्चालन भएको
• धनरन्तर सेवा प्रवाह, वडा कायाालय धनर्ााण\र्र्ात, सूचना प्रववधि पूवाािार 
• म्शक्षा र स्वास््य तर्ा  केम्न्िय कायाक्रर्हरुलाई धनरन्तरता ददईएको । 8



• धनशलु्क स्वास््य म्शववर संचालन गरी कररव 13 सय जना लाई 
स्वास््य उपचार सेवा प्रदान गररएको

• 3 वटा वाह्य खोप केन्ि(वडा नं.- 5,10,12) र्ा धनर्ााण गररएको
• अस्पताल सदुृढीकरण कायाक्रर्बाट म्जल्ला अस्पतालर्ा भौधतक र 

प्राववधिक सिुार गररएको
• 160 जना लाई भकूम्प प्रधतरोधि घर धनर्ााण गना 7 ददने डकर्ी 

ताधलर् प्रदान गररएको
• 500 जना लाभग्राहीलाई भकूम्प प्रधतरोिी घर धनर्ााण 

अधभरू्म्खकरण प्रदान गररएको
• यस आधथाक विा धभत्र कररव 40 प्रधतशत धनजी आवास 

पूनधनर्ााण भईसक्ने
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धन्यवाि
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