
पालुङटार नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

पालुङटार गोरखा 

आ.व २०७८/०७९ को 
वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्िक्रि 

मिति: २०७९/०५/७र८             स्थान : पा.न पा सभाहल 

भौतिक पूवािधार र्वकास शाखा  
1/7/2023



वार्षयक कार्यसचुी 
प्रार्वधधक शाखा 

भौतिक पूवायधार िर्य  भवन शाखा िर्य र्वपद वािाबरण िथा र्ोहोरमैला
व्र्वस्थापन िर्य   

परामशय सेवा िर्य  

१.नगरसभा बाट र्वतनर्ोजिि र्ोिना 
संख्र्ा – २९५ 
२.प्रदेश सरकार बाट प्राप्ि र्ोिना 
संख्र्ा – ३  
४. अन्र् र्ोिना हरु  

१. नक्सा पास 
२. घर 

अलभलेखीकरण
३. घर कार्म 

१. र्वपद व्र्वस्थापन 
२. वािावरण सम्रक्षण 
३. र्ोहोरमैला व्र्वस्थापन 

९ सम्भाव्र् 
र्ोिनाको र्वस्ििृ 
पररर्ोिना 
प्रतिवेदन िर्ार 
गने |



वार्षयक कार्यसुची 
प्रार्वधधक शाखा 

भौतिक पूवािधार िर्ि  
सडक र्ोिना भवन/मजन्दर तनमायण र्ोिना खानेपानी र्ोिना

िथा लसचंाई लगार्ि 
अन्र्
र्ोिना 

कैफर्र्ि

र्ोिना संख्र्ा : २०२ 
स्थरउन्नोिी हुने लम्बाई : ९५
फक.लम 
लाभाजन्वि िनसंख्र्ा : १५000

र्ोिना संख्र्ा : २८ 
लाभाजन्वि िनसंख्र्ा ५०००  

र्ोिना संख्र्ा : ६५  
लाभाजन्वि िनसंख्र्ा 
:६५०० 



वार्षयक प्रगति 
प्रार्वधधक शाखा 

भौतिक पूवायधार िर्य  भवन शाखा िर्य  र्वपद वािाबरण िथा 
र्ोहोरमैला व्र्वस्थापन िर्य   

परामशय सेवा िर्य  

१.नगरसभा बाट र्वतनर्ोजिि र्ोिना 
संख्र्ा – २९५ मध्रे् २७० सम्पन्न |
२.प्रदेश सरकार बाट प्राप्ि र्ोिना 
संख्र्ा – ३ मध्रे् २ चालु अवस्थामा 
रहेको| 
३. अन्र् र्ोिना हरु – माग भई 
संचालन भएका सम्प्पन भएको | 

१. नक्सा पास -५२ 
२. घर अलभलेखीकरण -६०
३. घर कार्म -६ 

िम्मा: ११८ 

१. र्वपदको समर्मा 
आपिकालीन रुपमा  
व्र्वस्थापन कार्य 
गररएको 

२. वािावरण सम्रक्षणका
लागग पाकय  तनमायण 
गररएको साथै नदद िन्र्
उत्खनन कार्य IEE स्वीकृि 
गरर सोदह बमोजिम 
संचालन गरर रािस्व 
संकलन गररएको | 

३. र्ोहोरमैला व्र्वस्थापन 
केन्र संचालन | 

४. ५ आवाशीर् घर पुन 
तनमायण सम्झौिा 

डी पी आर िर्ार 
कार्यका लागग ३ ओटा 
र्ोिना संचालन गररएको 
, िस मध्रे् ३ वटा  
र्ोिना सम्पन्न



प्रगति  
प्रार्वधधक शाखा 

भौतिक पूवािधार िर्ि  
सडक र्ोिना भवन/मजन्दर तनमायण र्ोिना खानेपानी िथा लसचंाई 

लगार्ि अन्र् र्ोिना
कैफर्र्ि

र्ोिना संख्र्ा : २०२ मध्रे् १८६
सम्पन्न 
स्थरउन्नोिी भएको  लम्बाई : ६०  
फक.लम 
लाभाजन्वि िनसंख्र्ा : १२०००  
क्रमागि र्ोिना संख्र्ा :- ठेक्का २३ 

उ.स ५

र्ोिना संख्र्ा : २८ मध्रे् २४  
सम्पन्न 
लाभाजन्वि िनसंख्र्ा :४५००  

र्ोिना संख्र्ा : ६५ 
मध्रे् ६०  सम्पन्न
लाभाजन्वि िनसंख्र्ा 
:३५०० 



िजस्वरहरु: 

1/7/2023



Hands-on Training to Engineers on Slope Stabilization Techniques 7
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सलमक्षा 
१.गि आ.व २०७८/०७९ मा र्स शाखा बाट सम्पादन हुनुपने तनर्लमि 
कार्यहरु िस्िै घर नक्सा पास , र्वपद व्र्वस्थापन ,वािावरण सम्रक्षण 
सम्बजन्ध कार्यहरु तनर्लमि रुपमा संचालन भएको |
२. गि आ.व २०७८/०७९ मा कररब ६०  फक .लम सडक स्थरउन्नोिी 
गररएको |
३. गि आ.व २०७८/०७९ कररब २४० घरमा स्वक्ष खानेपतन िडान 
गररएको |
४. २४ ओटा सामुदातर्क भवन तनमायण गररएको |
४. र्वत्तीर् प्रगति : ५०.८४ %
५. भौतिक प्रगति :६१.०५ % 



समस्र्ाहरु 
१.खररद र्ोिना नबनाई र्ोिना कार्ायन्वर्न गररनु |
२.समर्को अभाव |
३.कोलभड लगार्ि अन्र् र्वपद |
४. कमयचारीको कार्यदक्षिामा कलम |
५. सरोकारवाला सबैको भोललवाद प्रवतृि |
६. कानुनी िदटलिा |
७.गुणस्िर सुतनस्चािा गनय िदटलिा |
८.पररणात्मक भन्दा संख्र्ात्मक र्ोिनाहरुको बसयच्र्ो |



सुझावहरु
१. साबयितनक तनकार्बाट गररने प्रत्रे्क खररद खररद र्ोिना िर्ारगरर गनुयपने |
२. तनधायररि समर्मा बिेट तनमायण गनुयपने |
३. सरोकारवाला सबैले आ –आफ्नो जिम्मेवारी समर्मा नै पुरा गनुयपने |
४. स्थानीर् िहले आवश्र्क कानुन ,कार्यर्वगध तनमायण गनुयपने |
५. समर् समर्मा कमयचारीलाई आवश्र्क कार्यदक्षिा अलभबदृी िाललम 

/अलभमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गनुयपने |
६. संख्र्ात्मक भन्दा आवगधक र्ोिना बमोजिम गुणस्िरीर् र्ोिना छनोटमा िोड 

ददनुपने |
७. नगरपाललका आरै्ले ल्र्ाब तनमायण गनुयपने |



----धन्र्वाद-----


