
१

वििरण इकाई प्रगवि

१.१ नागररकता सिफाररि वटा 21

१.२ नाता प्रमासित सिफाररि वटा 10

१.३ चारसकल्ला प्रमासित वटा 41

१.४ जग्गा नामिारी सिफाररि वटा 2

१.५ घरबाटो सिफाररि वटा 12

१.६ खानेपानी तथा धारा जडान वटा 0

१.७ सवधुत जडान सिफाररि वटा 5

१.८ सवसवध सिफाररि वटा 52

जम्मा िटा 143

२

वििरण इकाई प्रगवि

२.१ एकीकृत िम्पसिकर रुपैयााँ 65,039.00

२.२ नगदी रुपैयााँ 163,472.00

२.३ कूल आय रुपैयााँ 228,511.00

२.४ बैंक दाखखला रुपैयााँ 228,511.00

२.५ नगद मौज्दात रुपैयााँ 0

३

वििरण ईकाई नयााँ दिाा प्रविविवि जम्मा कैवियि

३.१ जन्म दताा जना 11 2

३.२ सववाह दताा जना 0 0

३.३ मृतु्य दताा जना 4 0

आन्तररक आय/राजश्व सम्बन्धी 

कैवियि

िञ्जीकरण सम्बन्धी

िाविङ नगरिाविका

नगर कायापासलकाको कायाालय
९ नं. वडा कायाालयको माघ मसहनाको मासिक  काया प्रगसत सववरि

वसिाररसहरु सम्बन्धी 

कैवियि



३.४ बिाईंिराई दताा जना 8 0

३.४.१ िरी आएको पररवार,जना 7 0

३.४.२ िरी गएको पररवार,जना 1 0

३.५ िम्बन्ध सवचे्छद दताा जना 0 8

४

वििरण ईकाई साविक संख्या नयााँ थि संख्या िगिकट्टा कायम जम्मा

४.१ जेष्ठ नागररक भिा (अन्य) जना १६१ 12+3 ० १७६

४.२ जेष्ठ नागररक भिा (दसलत) जना ४ २ ० ४६

४.३ सवधवा भिा जना १६७ ३ ० १७०

४.४ एकल मसहला भिा जना १ ० ० १

४.५ पूिा अपाङ्गता भिा जना ८ १ ० ९

४.६ असत अशक्त अपाङ्गता भिा जना ११ ६ ० १७

४.७ बालबासलका (दसलत) भिा जना ४७ ८ २ ५३

४.८ जेष्ठ नागररक औषधी उपचार खचाजना २११ १२ ० २२३

५

वििरण ईकाई साविक हािको प्रगवि

५.१ जम्मा लाभग्राही िंख्या जना

५.२ अनुदान िम्झौता िंख्या जना २ जना

५.३ जनता आवाि कायाक्रमको फारम भरेकाजना

५.४ पसहलो सकस्ता सलएको िंख्या जना

५.५ पसहलो सकस्ता सलन बााँकी जना

५.६ िंशोधनको प्रसक्रयामा रहेको जना

५.७ िंशोधन भएर आएको जना

५.८ दोश्रो सकस्ताको लासग सनवेदन जना

५.९ दोश्रो सकस्ता प्राप्त गरेका जना

५.१० अखिम सकस्ताको सनवेदन जना

गुनासो भरेका मधे्य

कैवियि

सामावजक सुरक्षाभत्ता सम्बन्धी

िूनवनामााण सम्बन्धी



५.११ अखिम सकस्ता प्राप्त गरेका जना

६

वििरण इकाई प्रगवि

६.१ ग्रासमि िडक नयााँ टर ्याक खोल्ने सक.सम.

६.२ िडक सबस्तार(चौडा बनाउने) सक.सम.

६.३ िडक ग्राभेल सक.सम.

६.४ िडक सपच सक.सम.

६.५ गोरेटो/ घोडेटो सक.सम.

६.६ स्याल्व/ कल्भडा वटा

६.७ पक्की नाली सक.सम.

६.८ कच्ची नाली सक.सम.

६.९ ह्युमपाईप वटा

६.१० भवन सनमााि वटा

६.११ खानेपानी वटा

६.१२ सिंचाई कुलो समटर

७

वििरण इकाई प्रगवि 

७.१

७.२

७.३

७.४

७.५

७.६

७.७

८

वििरण इकाई प्रगवि 

सामावजक विकास सम्बन्धी

कैवियि

ममाि संभारसम्बन्धी काया

कैवियि

िूिााधार विकास काया सम्बन्धी



८.१

८.२

८.३

८.४

८.५

८.६

८.७

९

वििरण इकाई प्रगवि 

९.१

९.२

९.३

९.४

९.५

९.६

९.७

१०

१०.१

१०.२

१०.३

पेश गने सिफाररि गने स्वीकृत गने 

िडा सविि िडा अध्यक्ष नगर प्रमुख

िडा कायााियको िहिमा गररएका उले्लखनीय कायाहरु

संस्थागि विकास सम्बन्धी काया

कैवियि
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