
१
वििरण इकाई प्रगति

१.१ नागरिकता सिफारिि वटा ५
१.२ नाता प्रमाणित सिफारिि वटा ४
१.३ चािककल्ला प्रमाणित वटा ७
१.४ जग्गा नामिािी सिफारिि वटा 0

१.५ स्वास््य िम्बन्धी सिफारिि वटा 0

१.६ शकै्षिक सिफारिि वटा 0

१.७ ववववध सिफारिि वटा ६०
जम्मा िटा ७६

२
वििरण इकाई प्रगति

२.१ एकीकृत िम्पविकि रुपयैााँ 13405

२.२ नगदी रुपयैााँ 28034

२.३ कूल आय रुपयैााँ 41439

२.४ बैंक दाणिला रुपयैााँ 41439

२.५ नगद मौज्दात रुपयैााँ 0

वििरण ईकाई नयााँ दिाा प्रतिलिवि जम्मा कैफियि
३.१ जन्म दताा जना 13 13

३.२ वववाह दताा जना 2 2

३.३ मतृ्यु दताा जना 2 2

३.४ बिाईंििाई दताा जना 0 0

३.४.१ ििी आएको परिवाि,जना 0 0

३.४.२ ििी गएको परिवाि,जना 0 0

३.५ िम्बन्ध ववच्छेद दताा जना 1 1

४
वििरण ईकाई साविक सखं्यानयााँ थि सखं्यािगिकट्टा कायम जम्मा

४.१ जेष्ठ नागरिक भिा (अन्य) जना 199 199

४.२ जेष्ठ नागरिक भिा (दसलत) जना 68 68

४.३ ववधवा भिा जना 88 88

४.४ एकल महहला भिा जना 0 0

४.५ पिूा अपाङ्गता भिा जना 11 11

४.६ अतत अशक्त अपाङ्गता भिा जना 13 13

४.७ बालबासलका (दसलत) भिा जना 118 118

४.८ जेष्ठ नागरिक औषधी उपचाि िचा जना 497 497

५
वििरण ईकाई साविक हािको प्रगति

५.१ जम्मा लाभग्राही िखं्या जना 214 7

५.२ अनदुान िम्झौता िखं्या जना 213 0

५.३ जनता आवाि कायाक्रमको फािम भिेका जना 63 0

५.४ पहहलो ककस्ता सलएको िखं्या जना 213 0

५.५ पहहलो ककस्ता सलन बााँकी जना 0 0

५.६ िशंोधनको प्रकक्रयामा िहेको जना 0 0

५.७ िशंोधन भएि आएको जना 29 0

५.८ दोश्रो ककस्ताको लागग तनवदेन जना 88 0

५.९ दोश्रो ककस्ता प्राप्त गिेका जना 62 0

५.१ अन्न्तम ककस्ताको तनवदेन जना 0 3

५.११ अन्न्तम ककस्ता प्राप्त गिेका जना 0 0

217

216

221

आन्िररक आय/राजश्ि सम्बन्धी 
कैफियि

सामाजजक सरुक्षाभत्ता सम्बन्धी

िनूतनामााण सम्बन्धी
कैफियि

िालिङ नगरिालिका
नगि कायापासलकाको  कायाालय

२ न.ं वडा कायाालयको  2076 िाल माघ महहना िम्मको  काया प्रगतत ववविि
लसिाररसहरु सम्बन्धी 

कैफियि



६
वििरण इकाई

६.१ ग्रासमि िडक नयााँ ट्र्याक िोल्ने कक.सम.

६.२ िडक बबस्ताि(चौडा बनाउने) कक.सम.

६.३ िडक ग्राभले कक.सम.

६.४ िडक वपच कक.सम.

६.५ गोिेटो/ घोडटेो कक.सम.

६.६ स्याल्व/ कल्भडा वटा
६.७ पक्की नाली कक.सम.

६.८ कच्ची नाली कक.सम.

६.९ ह्यमुपाईप वटा
६.१ भवन तनमााि वटा
६.११ िानपेानी वटा
६.१२ सिचंाई कुलो समटि

७
वििरण इकाई प्रगति 

७.१ उद्घोषक तासलम कायाकम िम्पन्न जना 45

७.२ दन्त सशववि कायाकम िम्पन्न
७.३
७.४
८

वििरण इकाई प्रगति 

८.१ वडामा िहेका िम्पिुा िडक ममात 

८.२
८.३
९

वििरण इकाई प्रगति 

९.१ माइक वटा १
९.२ स्पीकि वटा १
९.३
९.७
१०

१०.१
१०.२

६ वटा िडक स्तिोन्नती मध्य २ वटा िम्पन्न १० 

थान तािजाली ि टेवा प्रिााल तनमााि

४ वटा कुलो तनमााि योजना मध्य २ वटा िम्पन्न 

१५२  सम कुलो तनमााि

५ वटा गोिेटो वाटो मध्य १ िम्पन्न ६५ मीटि पक्की 
सिडी तनमााि

िसमतत गठन गरिएको

सामाजजक विकास सम्बन्धी

िडा कायााियको िहिमा गररएका उल्िेखनीय कायाहरु

४५ जनािे िालिम प्राप्ि
५६६ जनाले िवेा प्राप्त

कैफियि
ससं्थागि विकास सम्बन्धी काया

वडाका लागी अवश्यक १ माइक ि 
१स्पीकि िरिद गरिएको

कैफियि

ममाि सभंारसम्बन्धी काया
कैफियि

वडाका िवै कच्ची िडक ममात िििफाइ गरि िचुारु 

ििूााधार विकास काया सम्बन्धी
प्रगति
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