
मसुिकोट नगरपासिकाको िाप्ताहिक  

प्रगसि प्रसिबेदन  
 

 

 

 

 

 

 

आसथिक बर्ि २०७७/०७८ को 
मंसिर महिनाको पहििो िप्ताको प्रगसि सबबरणमा आधाररि  

 

 

 

 

  

 

 

 

िूचना प्रसबसध शाखा, मसुिकोट नगरपासिका 
रुकुम पश्चिम 

२०७७ मंसिर १२ गिे 
 



१) वडाको प्रगसि  

क्र.ि. वडा नं.  पश्चजिकरण  िा.ि.ु 
दिाि 

सिफा
ररि 

आम्दासन
/रािश्व  

अजय कायििरु  कैहफयि  

िजम मतृ्य ु सबबाि  िम्बजध 
सबच्छेद  

बिाइ
िराइ  

1_  ५  ०  ०  १  ०  ०  ०  २३  १४१०० - हववरण आ.बा 

2_  २  २  ०  १   ०  ०  ०  ८  ३३०१  - हववरण आ.बा 

3_  ३  ०  १  १  ०  ९  ०  १७  ६१८१  हववाददि आयोिनाको छिफि गरर टंुगो िागेको  

 

 

4_  १२   ०    ०  १  ०  ०  ०  १९  ५८८५  सबदेशबाट आयका ब्यश्चििरुको हववरण  िङ्किन -103 िनाको 

 

 

5_  ९  ५  १  २  ०  ०  ०  २०  १०३४५  १. छाेेरी िरुक्षाकाेे िासग सनवेदन िंकिन १ वटा 
२. माटाेे पररक्षणकाेे िासग माटाेेकाेे नमूना िंकिन 
प्रयाेिेनाथि २५ िना कृर्किाइ प्रश्चशक्षण 
३ . वडािे आ.व. २०७७/०७८ काे ेपहििाेे चाेैमासिकमा 
गरेका कामिरुकाेे िंश्चक्षप्त हववरण िावििसनक 

 

6_  ११  ९   ०  ५   ०  १  ०  ४९   ५६९६  एकादश्चश मेिा व्यवस्थाेापन कायिक्रम रु एकिाखको  मसुिकोट 
नगरपासिकाको खािचौरमा समसि २०७७/०८/११ गिे  िम्पन्न 
भएको छ । 

 

7_  १          हववरण आ.बा 

8_  ४           हववरण आ.बा 

9_  ६           हववरण आ.बा 

10_  ७           हववरण आ.बा 

11_  ८           हववरण आ.बा 



12_  १०           हववरण आ.बा 

13_  १३           हववरण आ.बा 

14_  १४           हववरण आ.बा 

िम्मा  १६ २ ११ ० १० ० १३६ ४५५०८   

 

२) स्वास््य शाखा 

क्र.ि. िम्पाददि कायि  िंचािन 
भएको स्थान  

िंचािन समसि   ििभागी 
िश्चक्षि िंख्या  

िम्मा बिेट 
खचि  

मखु्य उपिश्चब्ध  अजय िंस्थाको 
िियोग  

कैहफयि  

१)  सबपन्न नागररक उपचार 
(सिफाररि बैठक) 

मनुपा  ४,८,११ गिे    - - ३    

२)  स्वास््यका िासग िक्षम 
Mun Update र PNC 
Homevisite Meeting  

मनुपा  ५ गिे  -  -  १ वटा  स्वास््यका िासग 
िक्षम प्रणािी 

 

३)  मासिक बैठक  मनुपा  ९ गिे  २१ िना  २५ ििार  स्वास््य िमबश्चजध 
कायिक्रमको 
िसमक्षा/योिना ििुिमा  

स्वास््यका िासग 
िक्षम प्रणािी  

 

४)  और्सध खररदको िासग 
e-bidding  

मनुपा  ९ गािे  - १४,४०,००
०/- 

स्वास््य िंस्थाको िासग 
आबश्यक सबबरण  

-  

५)  िेल्थ डेस्किरुको दैसनक 
सबबरण िंकिन  

मनुपा  ११ गिे 
िम्म  

- - ८७६  -  

 



३) आजिररक रािश्व शाखा  

क्र.ि. सबबरण  िंख्या  अििुी रकम  कैहफयि  

१)  ब्यबिाय दिाि नसबकरण  ६  १२,५००/-  

२)  ब्यश्चिगि घटना दिाि  ५  ५५०/-  

३)  उिरुी सनबेदन  ३  २००/-  

४)  आबेदन  १  ८००/-  

५)  मेिसमिाप  १  १०००/-  

६)  असमन खटाईएको  १  ३०००/-  

७)  िम्पसि कर   ५३,३७९/-  

८)  प्रशािसनक िेवा शलु्क  ५७,७५०/-  

िम्मा  १७  १२९,१७९/-  

४) योिना शाखा  
क्र.ि. योिनाको नाम  योिना िंचािन 

भएको ठेगाना  
हवसनयोश्चिि रकम  िनश्रमदान  योिनाको सबर्य क्षते्र  िम्झौिा समसि  योिनाको 

अबस्था  
कैहफयि  

१) आरेघाट प्रसिक्षािय सनमािण  वडा नं. ९ ३०००००/- ४२३१८.९६/- पूवािधार हवकाि  ११ गिे   िंचासिि   

२)  ियपत्री स्वस्थ आमा 
िमूिको भवनमा शौचािय 
सनमािण  

वडा नं. ९  ७००००/- १६९०५.८४/- पूवािधार  ११ गिे  िंचासिि   

 

 



५) रोिगार िेवा केजर  

क्र.ि. िम्पाददि कायि  िंख्या  िक्ष्य कैहफयि  

१)  सबबरण इजरी  आबश्यक    

२)  अपूणि बेरोिगार फारम वडामा पठाइएको  १    

३)  वडामा छुटेका बेरोिगार फारमिाइ पासिकामा 
पठाईददन अनरुोध गरेको, 

१४    

 

६) प्रासबसधक शाखा  
सि.नं. कामको हववरण िंख्या श्चिम्मेवार कमिचारी कैहफयि 

पद नाम 

१ और्सधको वाहर्िक खररद योिना ियार गरी श्चस्वकृि गने काम १ ईश्चजिसनयर पििविादरु पनु  

२ और्सधको श्चशिवश्चजद दर भाउपत्र डकुमेण्ट ियारी १    

३ ियार गररएको श्चशिवजदी दर भाउपत्रको १५ ददने अनिाईन िूचना प्रकाश्चशि १    

४ ियार गररएको श्चशिवजदी दर भाउपत्र िावििसनक खररद अनगुमन कायािियको वेभ िाइट- 
WWW.ppmo.gov.np/Bolpatra मा अपिोड 

१    

५ वरािटाकुरा िािघारी हपपिनेटा िडक सनमािण िथा िधुार िम्वश्चजध वोिपत्रको म्याद सभत्र पनि 
आएका अनिाईन बोिपत्रिरु डाउनिोड 

१    

६ वरािटाकुरा िािघारी हपपिनेटा िडक सनमािण िथा िधुार िम्वश्चजध वोिपत्रको म्याद सभत्र पनि 
आएका अनिाईन बोिपत्रिरुको Responsive Chart  ियार 

१    

७ ओखरका किमी हवरुवा खररद िम्वश्चजध िूचनाको म्याद सभत्र पनि आएका अनिाईन श्चशिवश्चजद दर 
भाउपत्र डाउनिोड गनिका िासग िावििसनक खररद अनगुमन कायािियमा पत्राचार 

१    

८ ओखरका किमी हवरुवा खररद िम्वश्चजध िूचनाको म्याद सभत्र पनि आएका अनिाईन श्चशिवश्चजद दर 
भाउपत्र डाउनिोड 

१    



९ ओखरका किमी हवरुवा खररद िम्वश्चजध िूचनाको म्याद सभत्र पनि आएका श्चशिवश्चजद दर भाउपत्रको 
Responsive Chart ियार 

१    

१० कसमरे पासन कल्िे गोरेटो बाटो िबेक्षण र इश्चस्टमेट भएको १ िव ईश्चजिसनयर हवनोदराि ओिी  

११ ट्याखोिा मिामे बस्ने प्रिीक्षािय िबेक्षण र इश्चस्टमेट भएको 1    

१२ िगुेना बगर ओसिबारा सिंचाई बाटो िबेक्षण र इश्चस्टमेट भएको 1    

१३ ठाराढंुगा गैरीखेि सिंचाई िबेक्षण र इश्चस्टमेट भएको 1    

१४ बवुाखोिा ठाकुरडेरा सिंचाई ममिि िबेक्षण र इश्चस्टमेट भएको 1    

१५ भवानीथान कोट चौिारा थोपा सिंचाई िबेक्षण र इश्चस्टमेट भएको 1    

१६ डांगडुंग ेकचेवा ओराि खानेपानी ममिि िबेक्षण र इश्चस्टमेट भएको 1    

१७ डांगडुंग ेकचेवा ओराि खानेपानी ममिि िबेक्षण र इश्चस्टमेट भएको 1    

१८ ट्याखोिा रंगशािा सनमािण िबेक्षण र इश्चस्टमेट भएको 1    

१९ िोिाबांग - मासछमी - घ्यखुोिा िडक िबेक्षण र इश्चस्टमेट भएको 1    

२० मधेपिाडी सिसिंगे पधेरा कोल्टाकु िडक को cross-section िभे 1 िव ईश्चजिसनयर प्रज्वि कठायि  

२१ सिसिंगे पधेरा कुरापानी गोरेटो बाटो िभे 1    

२२ ररठेचौर धारा सनमािण िभे 1    

२३ मधेपिाड़ी कोल्टाकुरा कृहर्िडक  िभे 1    

२४ पिुिीटाकुरी भाजिेबरी गोरेटो बाटो िभे 1    

२५ िल्िे कैल्देउ िडक को cross-section  िभे (०+०००-२+२००) िम्म 1    

७) िूचना प्रसबसध िथा असभिेख ब्यबस्थापन: 

क्र.ि. िम्पाददि भएको कायि स्थान िंख्या िक्ष्य कैहफयि 

१)  प्रसिबेदन िेखन  मसुिकोट नगरपासिका (वािाबरण 
िथा हवपद ब्यबस्थापन) 

१ 
(१३ 

आसथिक बर्ि २०७६/०७७ मा हवपद 
ब्यबस्थापन िम्बश्चजध कायािियिे गरेको 

 



पिे) प्रगसि,  

२)  हवसभन्न कायाििय/मजत्राियमा 
सबबरण पठाइएको  

िंघ िथा प्रदेशका हवसभन्न 
कायािियिरुमा  

८  कायािियिरुिे मागकेो सबबरण यथाश्चशघ्र 
पठाउन,े 

 

३)  प्रसबसधक िमस्या िमाधान  वडा नं. ४, ८  कम््यटुर, हप्रजटर, इजटरनटे,   

४)  वबेिाइट, Social Media मा 
िूचना प्रकाशन  

शाखा/उप-शाखा/इकाई िथा वडा 
कायािियिरुको िूचना प्रकाशन 

९   आम नागररकिरुको िूचनाकोिको 
प्रत्याभिू गने,   

 

५)  प्रगसि िंकिनको  अनिाइन 
फारम सनमािण िथा असभिेख 
ब्यबस्थापन  र िाप्ताहिक प्रगिी 
प्रकाशन 

शाखा/उप-शाखा/इकाई िथा वडा 
कायािियिरुको  

- असभिेखिरुिाई ि-ुब्यबश्चस्थि रुपमा 
भण्डारण गने, 

सबबरण िंकिन िथा ब्यबस्थापनमा 
एकरुपिा ल्याउने, 

 

 

नोट: प्रशािन, आसथिक, िामाश्चिक िरुक्षा िथा पश्चजिकरण, जयाहयक िसमसि, आसथिक सबकाि शाखा, कृहर् सबकाि शाखा, पश ुिेवा शाखा, श्चशक्षा-
यबुा िथा खेिकुद शाखा, आयबेुद शाखा, महििा बािबासिका िथा िेष्ठ नागररक शाखा िथा नगर प्रिरी िरुक्षा शाखाबाट िाप्ताहिक प्रगसि 
आउन बााँकी रिेको व्यिोरा िानकारी गररजछ ।        

 

ियार िथा पशे गने 
िचुना प्रसबसध शाखा  

मसुिकोट नगरपासिका रुकुम (पश्चिम) 
समसि २०७७ मश्चसिर १२ गिे शकु्रबार 

 


