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त्रियगुा नगरपात्रिका
नगरसभार्ाट र्वत्रनयोशजत र्जेट

आत्रथिक वषि र्वत्रनयोशजत रकम (रु. र्जारमा)

आ.व. २०७६/७७ 1123247

आ.व. २०७७/७८ 1027315
जम्मा 2150562



र्वषयगतरुपमा र्वत्रनयोशजत र्जेट
२०७६/७७

(रु.र्जारमा)
र्वषयगत के्षि र्वत्रनयोशजत रकम खचि रकम खचि प्रत्रतशत

पूवािर्ार र्वकास 372617 262452 70.43
सामाशजक र्वकास 473444 431364 91.11
आत्रथिक र्वकास 58835 35323 60.04
सांस्थागत र्वकास, सेवा
प्रवार् र सशुासन 204877 168595 82.29
वातावरण तथा र्वपद 
व्यवस्थापन 13473 12900 95.75

जम्मा 1123247 910636 81.07



र्वषयगतरुपमा र्वत्रनयोशजत र्जेट
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र्वषयगतरुपमा र्वत्रनयोशजत र्जेट
२०७७/७८

र्वषयगत के्षि र्वत्रनयोशजत रकम खचि रकम खचि प्रत्रतशत
पूवािर्ार र्वकास 217111 47327 21.80
सामाशजक र्वकास 530480 261236 49.25
आत्रथिक र्वकास 43762 9227 21.09
सांस्थागत र्वकास, सेवा प्रवार् 
र सशुासन 219199 107405 49.00
वातावरण तथा र्वपद 
व्यवस्थापन 16760 13902 82.95

जम्मा 1027315 439099 42.74
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आत्रथिक र्वकासका उपिशधर्र्रु

• ४ स्थानमा भएका परजीर्व त्रनयन्द्िण शशर्वरर्ाट ४२८ घरर्रुीका १४७०० 
र्ाख्रा र ७६०० गाईभैंसीमा आन्द्तररक र र्ाह्य परजीर्व त्रनयन्द्िण भएको  

• ३०० भन्द्दा र्ढी कुकुर त्रर्रािोिाई रेत्रर्जत्रर्रुद्धको खोप िगाइएको   

• ४५ भन्द्दा र्ढी पशपुािक कृषकर्रुिाई पशपुािन सम्र्शन्द्र् स्थिगत 
अविोकन भ्रमणमा सर्भागी गराइ व्यवसार्यक पशपुािन अत्रभवरृ्द्ध गररएको  

• ४ वटा समूर्िाई ८ वटा उन्नत जातको र्ोयर र्ोका र्वतरण गररएको  

• १४५०० भन्द्दा र्ढी डािे घााँसको त्रर्रुवा र्वतरण गररएको      



आत्रथिक र्वकासका उपिशधर्र्रु

• २० वटा स्थानमा र्ाख्रा खोर सरु्ार गररएको  

• २६०० घरर्रुीका ३२३० गाईभैंसीिाई कृत्रिम गभािर्ान सेवा परु् याइएको   

• त्रिनपा ३ मा घााँसको श्रोत केन्द्र स्थापना गरर सो स्थानमा र्ाि ५ प्रजात्रतका 
घााँसको र्ीउ तथा र्वरुवा र्वतरण सरुु गररएको   

• ६ घरर्रुीिाई च्यापकटर र्वतरण गररएको   

• १० घरर्रुीिाई काउम्याट र्वतरण गररएको   

• त्रिनपा ११ को शशवम डेरीिाई ५०० त्रि क्षमताको शचत्रिङ भ्याट र ३०० 
केत्रभ साइिेन्द्ट जेनेरेटर र्वतरण गररएको     



आत्रथिक र्वकासका उपिशधर्र्रु

• खोप कायिक्रम सांचािनर्ाट ३५०० घरर्रुी िाभाशन्द्वत 

• ४० र्जार र्ाख्रािाई PPR खोप िगाइएको   

• १५ र्जार गाईभैंसीमा खोरेत खोप िगाइएको   

• २५०० र्ांगरुमा स्वाइन र्िभर खोप िगाइएको  

• २४३ घरर्रुीिाई १४५०० पोका च्याउ र्वतरण गररएको  

• ५० प्रत्रतशत अनदुानमा २४५ कृषकिाई ४९०० केजी आिकुो र्ीउ र्वतरण 

• ३५८ कृषकिाई १२५५० केजी र्ानको र्ीउ र्वतरण गररएको    



आत्रथिक र्वकासका उपिशधर्र्रु

• ११० घरर्रुीिाई तरकारीको र्ीउ र्वतरण गररएको   

• २६५ घरर्रुीिाई ५३०० वटा िििूिका त्रर्रुवा र्वतरण  

• ७३ वटा साना त्रसचाइाँ कुिो त्रनमािण तथा ममितसांभार एवम ५० वटा साना 
त्रसचाइाँ कायिक्रम छनौट भइ कायािन्द्वयनको चरणमा ररे्का   

• कररर् ६० जना कृषकर्रुिाई नवीनतम कृर्ष अविोकन भ्रमणमा सर्भागी 
गराइ क्षमता र्वकास तथा त्रसकाइ अवसर प्रदानि गररएको   

• िौजी कीरा व्यवस्थापन अन्द्तगित १४०० घरर्रुी िाभाशन्द्वत भएका   

• २ स्थानर्रुमा र्ानर्ािीिाई चक्िार्न्द्दी क्षेिको रुपमा र्वकास   



आत्रथिक र्वकासका उपिशधर्र्रु

• २० घरर्रुीिाई प्राङ्गाररक अदवुा खेती प्रर्द्धिनमा सर्योग  

• मौसमी तथा रे्मौसमी तरकारी खेती प्रर्द्धिन गरी ८३ घरर्रुीिाई सयौंको 
सांख्यामा प्िार्िक टनेि, मशचचङ, थोपा त्रसचाइाँ आददमा सर्योग गररएको   

• ४ स्थानमा नमूना पषु्पखेती प्रर्द्धिन गररएको   

• २५ वटा भकारो सरु्ार गररएको   

• माटो परीक्षण शशर्वर सांचािन गरी ६५० माटोको नमूना परीक्षण गररएको  

• नगरका २ स्थानर्रुमा कृषक पाठशािा सांचािन गरी र्ािी अवत्रर्भर स्थानीय 
र उन्नत जातको र्ीउको तिुनात्मक अध्ययन तथा परीक्षण गररदै     



आत्रथिक र्वकासका उपिशधर्र्रु

• नगरमा एकवटा कृषक कि सेन्द्टर स्थापना गरी कृषकिाई र्वशेषज्ञ सेवा प्रदान 
गररएको  

• ७ वटा वडामा ग्रात्रमण कृर्ष उपज सांकिन केन्द्र तथा र्जार व्यवस्थापन गरी 
सांचािनमा ररे्का छन ् 

• नपा जनप्रत्रतत्रनत्रर् र र्वशिय सांस्थाका ६५ जना त्रर्च प्राथत्रमकता प्राप्त क्षेि, 
सर्तु्रियत, उत्पादनशीि कजाि सम्र्न्द्र्ी र नगरपात्रिकाको आवत्रर्क र वार्षिक 
कायिक्रम र्ारे जानकारी भएको  



• िघ ुउद्यमको र्वकास र प्रर्द्धिनका िात्रग व्यवसार्यक तात्रिम तथा सीप र्वकासिाइ जोड 
ददइएको छ   

• सर्कारी सांस्थार्रुको पररचािन र साझेदारीिाई जोड ददइएको छ   

• पटिकीय गत्रतर्वत्रर्र्रुिाइ आत्रथिक र्वकाससांग जोड्ने कायि भएको छ  

• थारू दनवुार, मगर, राइि, माशझ समदुायमा र्ोमस्टे सांचािन भएको छ   
• औद्योत्रगक ग्राम स्थापना िात्रग पूवािर्ारर्रु तयार भईररे्को छ  

• "व्यवसायीक र एर्ककृत सर्कारी खेती कृषी पयिटन सर्र्तको समदृि" नारा सर्र्त 160.5 
र्वर्ा जग्गामा 107 रे्क्टर जग्गामा चक्िार्शन्द्द खेत्रत सरुू गररएको छ  

आत्रथिक र्वकासका उपिशधर्र्रु



• समावेशीकरणका सरै् अवयवर्रुको मूिप्रवार्र्रण,सशशिकरण,नेततृ्व र्वकास तथा 
क्षमता र्वकासका अवसरर्रु त्रसजिना गररएको  

• त्रियगुा सभ्यता र र्वकास अन्द्तगित स्थानीय पाठ्यक्रम र्वकास गररएको छ  

• ३१६ वटा टोि र्वकास सांस्थार्रुको पररचािनर्ाट जनतािाइनै र्वकास र 
सेवाप्रत्रत अपनत्व र्ोर् गराइएको छ  

• वडा तथा नगरस्तरीय र्ाि तथा यवुा सांजािर्रु गठन भइ पररचािन भएका छन ्

• पूणि साक्षर नगरको रुपमा ररे्को छ  

• सप्तार्व्यापी नगरस्तरीय खेिकूद मर्ोत्सव सम्पन्न भएको छ   

सामाशजक र्वकासका उपिशधर्र्रु



• खानेपानी तथा सरसिाईमा पूणिता र्ााँत्रसि गरेको छ  

• र्र्ांसापीत्रडत मर्र्िािाई उद्धार र सर्ायता थािनी

• नयााँ थप टोि र्वकास सांस्थार्रुिाई क्षमता र्वकास तात्रिम सांचािन

• जनता सांग मेयर कायिक्रम अन्द्तरगत १६ वटै वडार्रूमा स्वास्थय शशर्वर र्ाट 
७००० मात्रनसर्रूको स्वास्थय पररक्षण गरी उपचार समेत भएको  

• कोत्रभड-१९ कोरोना भाइिरस रोकथामको िात्रग त्रि.न.पा. ३, मोत्रतगडामा 
क्वारेन्द्टाइि सांचािन गरेको जसमा र्ाि सम्म २३० जनािाइि राशखएको छ     

सामाशजक र्वकासका उपिशधर्र्रु



• देशकै पर्र्िो कोत्रभड र्र् र्नेको त्रियगुािाई सरुशक्षत र्नाउन अथप प्रयत्न 
भएको   

• त्रियगुा नगरपात्रिका तथा सरोकारवािा पक्षिे कोरोना त्रनयन्द्िणका भचुकेमा 
अर्िम्र्न गरेको मोडि देशभरर अनकुरणीय समेत र्नेको   

• कोत्रभड-१९ कोरोना भाइिरस रोकथामको िात्रग त्रि.न.पा ६ िािपिामा  
रे्चथडेक्स तथा नागररक सर्ायता केन्द्र सांचािन भइिररे्को  

• नगरका १६ वटै वडामा आर्ारभतू स्वास्थय केन्द्रर्ाट जनतािाई घरदैिोमै 
स्वास्थय सेवा प्राप्त भएको छ 

• २४ सै घण्टा त्रनशूचक एम्र्िेुन्द्स सेवा सांचािन गररएको   
• क्वारेन्द्टाइन सांचािन गररएको   
• उदयपरुकै साझा कोत्रभड अस्पताि त्रनमािणमा सांस्थागत अगवुाइ गरेको   

सामाशजक र्वकासका उपिशधर्र्रु



पूवािर्ार र्वकास एकाइि आ.व. 
२०७६/७७

आ.व. 
२०७७/७८ जम्मा

नयााँ सडक ट्रयाक र्क.त्रम. १.७५ ०.३ २.०५

ग्राभेि र्क.त्रम. ३.३१ ०.५ ३.८१

सडक ममित र्क.त्रम. ७.३१ १.२ ८.५१

कािोपिे सडक र्क.त्रम. २.१६ १.५ ३.६६

सडक नािा र्क.त्रम. २.८६ १.५ ४.३६

कचभटि वटा ६ २ ८

त्रसचाइाँ कुिो र्क.त्रम.  ०.६ ०.२ ०.८

पूवािर्ार र्वकासका उपिशधर्र्रु



पूवािर्ार र्वकास
इकाइ आ.व. 

२०७६/७७
आ.व. 

२०७७/७८
जम्मा

शौचािय वटा ८ ३ ११
मठमशन्द्दर/गमु्र्ा/चचि आदद ४४ १५ ५९
र्वद्यािय भवन ममित,सरु्ार तथा घेरारे्रा ६ २ ८
पूवािर्ार,भवन त्रनमािण तथा ममित २९ ९ ३८
खानेपानी त्रनमािण तथा ममित योजना (इनार,कुवा 
सांरक्षण,टयाांकी,टु्यर्वेि जडान,ररजरभ्वाएर,पाइप 
र्वरतण समेत)

११ ६
१७

र्वद्यतु पोि ३४५ - ३४५

पूवािर्ार र्वकासका उपिशधर्र्रु



• २ वटा सरु्वर्ासम्पन्न आर्तु्रनक र्सपाकि  तयार र्नुे क्रममा छन्  

• र्रेक वडा कायािियसम्म पगु्ने सडक र्नेका छन ्

• ३ वटा वडा र्ारे्क सरै् वडा कायाििय ३० त्रमनेटत्रभिै पगु्न सक्ने गरी सडक 
सांजाि र्वस्तार भएको छ     

• नगरको दगुिम र्शस्तको रूपमा पररशचत दमौतीमा सडक सांजाि र्वस्तार भइ नगर 
सांग सोझो सम्र्न्द्र् स्थार्पत भएको छ  

• नयााँ सडक त्रनमािण, ममित तथा त्रनयत्रमतरुपिे सडक र्वस्तारको काम सचुारु 
भएको छ   

पूवािर्ार र्वकासका उपिशधर्र्रु



• सोनवुा पोखरी पयिटन पाकि  सांचािनमा आउने अशन्द्तम तयारीमा छ   

• त्रडएम गेट िक्ष्मीपरु सडक  र खैजनपरु गरी १.५ र्कत्रम कािोपिे सडक 
सांचािनमा आएको छ   

• सानात्रतना पूवािर्ार त्रनमािणिे तीव्रता पाएको छ   

• र्ाप्िाङमा चेक ड्यामसर्र्तको त्रसचाइाँ योजना सांचािनमा आएको छ  

• नगर र्क्रकेट रांगशािा त्रनमािण सरुु भएको छ   

• थरुर्ट रांगशािामा प्यारार्िट त्रनमािण त्रनयत्रमतरुपमा गररएको छ    

पूवािर्ार र्वकासका उपिशधर्र्रु



• त्रियगुा,र्रुवा तथा अन्द्य खर्रे गरी नदी त्रनयन्द्िण अन्द्तगित ७.४६ र्किोत्रमटर  
र्ााँर् र्ााँत्रर्एको छ   

• शशरदेशख त्रतरसम्म नारासाथ त्रियगुा सभ्यता र्चाउ कायिक्रम सांचािन गररएको 
छ   

• नदी र्कनारामा तटर्न्द्र् त्रनमािण िाइ र्वत्रभन्न त्रनकायर्रुको समन्द्वयमा त्रनरन्द्तरता 
ददइएको छ  

• वडा तथा नगरमा २५ र्जार वकृ्ष रोपण कायि सम्पन्न भएको छ  

वातावरण तथा र्वपद व्यवस्थापन



• त्रनयत्रमत रुपमा िोर्ोर सांकिन तथा व्यवस्थापन कायि अशघ र्ढाइएको छ  

• कोत्रभड सांक्रमण व्यवस्थापन र रार्त र्वतरण कायि सम्पादन भएको छ   यस 
अन्द्तगित र्वपन्न  र श्रत्रमक वगििाई अत्यावश्यक खाद्य जस्तै चामि, दाि, ननु, 
तेि िगायत 10००० क्वीटि र्वतरण गररएको   

• नगरस्तरीय र्वपत रार्ात कोष त्रनमािण गरर कोत्रभड रोकथाम तथा त्रनयन्द्िणमा खचि 
गररएको   

वातावरण तथा र्वपद व्यवस्थापन



• १२ वटा वडा कायािियका प्रशासत्रनक भवन त्रनमािण भइ सांचािनमा ररे्का छन ्
  र्ााँकी वडार्रुका प्रशात्रनक भवन त्रनमािण चरणमा छन ्   

• नगर कायिपात्रिका कायाििय,र्वषयगत शाखा तथा वडा कायािियर्रुर्ाट 
प्रशासत्रनक सेवाप्रवार् त्रनयत्रमत रुपमा सांचािन गररएको   

• १८ वटा स्वास्थय केन्द्रर्ाट नगर भरी स्वासथय सेवा त्रनयत्रमत रूपमा प्रवार् 

• नगर प्रर्री व्यवस्थापन तथा पररचािन तथा अत्यावश्यक दमकि, तथा 
एम्र्सिेन्द्स सांचािनमा ररे्को   

प्रशासत्रनक व्यवस्थापन



• नगरमा शव व्यर्स्थापनको िात्रग शव र्र्ानको व्यर्स्थापन गररएको

• ६० भन्द्दा र्ढी ऐन कानून तयार भइ कायािन्द्वयनमा ररे्का छन ् 

प्रशासत्रनक व्यवस्थापन



न्यवनयक सममनतमव दतवा भएकव उिुरी
२०७६/७७

०
१०
२०
३०
४०
५०
६०
७०
८० ७५

७
२६

७
२ १ २ २ ३ ० १ २

१३

१५
५ १३

२ ४ ३ ० १ ३ १ १ ०
१२

उज
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या
 

िेनदेन
र्ाटो 
सम्र्शन्द्र्

जग्गा 
सम्र्शन्द्र्

मानाचामि घरर्र्ाि
गात्रिरे्ईज
िी

घर त्रनमािण 
रोक्का

घरेि ुर्र्ांसा अांश
सम्र्न्द्र् 
र्वच्छेद

शजन्द्सी 
िेनदेन

पश ुपन्द्छी
सम्र्शन्द्र्

र्वर्वर्

२०७६/७७ ७५ ७ २६ ७ २ १ २ २ ३ ० १ २ १३
२०७७/७८ १५ ५ १३ २ ४ ३ ० १ ३ १ १ ० १२



न्यवनयक निरूपण/समवधवि भएकव उिुरी
२०७६/७७

०
२०
४०
६०
८०

१००
१२०

र्जे
ट 
रू 
र्ज
ारम
ा 

मेित्रमिापत्रमिापि त्रनणिय तामेि त्रडसत्रमस खारेज मिुा र्िताि जम्मा समार्ान
२०७६/७७ १९ ७ ४६ १५ १६ ६ १०९
२०७७/७८ ६ २ १५ १ ० ७ २९



• र्वषयगत काननुी अभाव कायमै ररे्को   
• तर्गत सरकारर्ीच सर्काररता समन्द्वय र सर्अशस्तत्वको गञु्जायस नदेशखन ु  
• र्जेट अशख्तयारी र त्रनकासा र्वच तािमेि नर्नु ु
• चाि ुखचििाइि र्ाशछछत त्रसमा त्रभि राख्न  नसर्कन ु  
• योजना माग र र्जेट प्रक्षेपण सन्द्ततु्रित नर्नु ु  
• अन्द्तर पात्रिका त्रसकाइि आदान प्रदान र समन्द्वयमा अझै कत्रम ररे्को   
• कायिक्रमर्रू त्रनर्ािररत समयमा सम्पन्न गनि नसक्न ु  
• स्थानीय करको दायरा र्ढाउन नसक्न ु  
• नगरत्रभि सांचात्रित कत्रतपय सांशघय तथा प्रादेशशक कायिक्रम र्ारे पात्रिका रे्खर्र 
र्नु ु  

• कोत्रभड-19िे र्जेट खचि सांकुशचत र्नु ुर अनमुात्रनत कर सांकिन नर्नु ु  

चनुौती



सन्दभा सवमग्रीहरू (फोटो फफर्र) 

डेंगु नियन्रणको लवर्ग फोर्गङ स्पे गद नििःशुल्क र्मारोग तथव VIA िवाँर् मशवर्र 



सन्दभा सवमग्रीहरू (फोटो फफर्र) 

रवहवत वर्तरण गररएको रवहवत वर्तरण गररएको



सन्दभा सवमग्रीहरू (फोटो फफर्र) 

त्रर.ि.पव. ३ मव क्र्वरेन्टवइि संर्वलि त्रर.ि.पव. ६ लवलपत्तवमव हेल्थडके्स 
संर्वलि 



सन्दभा सवमग्रीहरू (फोटो फफर्र) 

त्रर.ि.पव ३ भुल्केमव सवमवि वर्तरण 
गररएको 

वर्पन्ि िवगररक लवइा रवहत सवमगी 
वर्तरण



सन्दभा सवमग्रीहरू (फोटो फफर्र) 

सविव मसर्वइ योििव अिुगमि सोिुर्व र्वाँपपोखरी मशलवन्यवस कवयाक्रम




