
“पर्यटन, कृषि समषृिको मूल आधार
सााँस्कृतिक, षिकास स्थानीर् सरकार”

गि आतथयक िियको िाषियक िथा चाल ु
आ.ि.को अधयिाषियक प्रगति समीक्षा

207७।१०।१६
प्रस्ितुि-

भोजराज खतििडा 
प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि

शंखरापरु नगरपातलका

शंखरापरु नगरपातलका 
नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्

सााँख ु, काठमाण्डौ 



१. नगरको संक्षक्षप्त पररचर्

• क्षेत्रफल : ६०.२१ िगय षकलोतमटर 
➢ पूिय : तसन्धपुाल्चोक, काभ्रपेलान्चोक र भपुरपरु 
➢पक्षिम : कगेश्वरी मनोहरा न.पा
➢उत्तर: क्षशिपरुी राक्षस्िर् तनकुन्ज र तसन्धपुाल्चोक 
क्षजल्ला 

➢ दक्षक्षण: चााँगनुारार्ण नपा भपुरपरु 
➢घरधरुीीः 5406
➢जनसंखर्ाीः27202,
➢मषहलाीः-13569, पुरुषः- 13633



जनसंखर्ा िथा पाररिाररक षििरण

िडा नं घरधरुी परुुि मषहला जम्मा के्षत्रफल जनघनत्ि
1 878 2226 2121 4347 13.77 315.58

2 464 1099 1103 2202 7.66 287.57

3 512 1253 1222 2475 7.48 330.85

4 522 1306 1282 2588 8.78 294.78

5 684 1562 1587 3149 8.87 355.03

6 670 1581 1628 3209 2.42 1324.91

7 614 1571 1596 3167 1.94 1628.61

8 579 1374 1424 2798 3.47 805.68

9 684 1631 1577 3208 2.79 1151.40

जम्मा 5607 13633 13569 27202 57.19 475.66



आ.ि. २०७६-०७७ को आर् को षििरण
अनमुातनि अनमुातनि आर् र्थाथय आर्

आन्िररक श्रोि  

आन्िररक आर् 109926000 54191230.56

राजस्ि बााँडफांड केन्र 65500000 43860368.48

राजस्ि बााँडफांड प्रदेश 146650000 113322673.5

संघ समातनकरण १०५९०००००
संघ ससिय १७४५६०००
प्रदेश समातनकरण 10154000

प्रदेश ससिय 12180000

प्रदेश समपरुक 10000000

प्रदेश षिशेि 3200000

जम्मा 370264272.5



३. गि आतथयक िियको क्षेत्रगि व्र्र्को अिस्था

षििर् के्षत्र बजेट खचय खचय प्रतिशि

कार्ायलर् संचालन िथा
प्रशासतनक खचय 154723510 94715084 61.22

आतथयक षिकास 97830001 53997373 55.20
पूिायधार षिकास 298460000 २१४१८३२९९.७३ 16.86
सामाक्षजक षिकास 452678000 ३१६२७८७६६.८१ 38.60
सशुासन िथा 
अन्िरसम्बक्षन्धि क्षेत्रहरु 39776976 २२१७४२३७ 10.84

जम्मा
1043468487.00 701348760.5

67.21



0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
350000000
400000000
450000000
500000000

कार्ाालर् 
संचालन तथा 
प्रशासननक खचा

आर्थाक विकास पूिााधार विकास सामाजिक 
विकास सुशासन तथा 

अन्तरसम्बजन्धत 
क्षेत्रहरु

बिेट

गि आ.ि.को के्षत्रगि बजेट खचयको अिस्था



चालु पुुँजिगत खचाको अिस्था
बजेट प्रकार

षितनर्ोजन खचय खचय प्रतिशि

चालु ४४७३१२४८० ३११०८५७२१ 55.2

पूक्षजगि ५४१८००००० ३४३९५५१२८ 44.8

जम्मा ९८९११२४८० ६५५०४०८४९
66.23%



चाल ुपुाँक्षजगि बजेट षितनर्ोजन र खचय को अिस्था

०

१००००००००

२००००००००

३००००००००

४००००००००

५००००००००

६००००००००

विननर्ोिन खचा

चालु पूजिगत



आ.ि. २०७७-०७८ मा पिु मसान्ि सम्मको खचयको षििरण

०.

५०००००००.

१००००००००.

१५०००००००.

चाल ुखचय प ुाँक्षजगि खचय षिषिध खािा माफय ि 

खचयको षििरण

षििरण खचय खचा प्रनतशत
चाल ुखचय १२८३७३४८७.६९ 12.51393

पुाँक्षजगि खचय ७४६२३९४४.७८ 7.274388

षिषिध खािा माफय ि ३४५१७०३६ 3.364742

जम्मा २३७५१४४६८.४७ 23.15306



संचातलि र्ोजना िथा कार्यक्रमहरुको संखर्ात्मक षििरण आ.ि. २०७६-०७७  

र्ोजना षििरण र्ोजना संखर्ा
भपुुरानी भएका जम्मा 
संखर्ा

जम्मा भपुुरातन
रकम(हजारमा)

सबै र्ोजनाहरु ६४५ ४३०
३७८५८६ ( 
५७.३२%)

संचातलि र्ोजना िथा कार्यक्रमहरुको संखर्ात्मक षििरण आ.ि. २०७७-०७८ को पिु 
मसान्ि सम्म को षििरण  

र्ोजना षििरण र्ोजना संखर्ा सम्झौिा संखर्ा जम्मा रकम(हजारमा)

सबै र्ोजनाहरु ६७१ ३६१
३८१३६० 
(६४.०२%)



५. भौतिक प्रगति षििरण (आ.ि. २०७६-७७ सम्मको)

क्र.स.ं कार्ाक्रम इकाई २०७४-०७५ २०७५-०७६ २०७६-०७७ िम्मा
सडक कालोपत्र े/ ढलान कक.मम 1.03 0.94 3.19 5.16

ग्राभेल कक.मम 1.3 7.97 9.14 18.4

ट्रर्ाक खोल्ने कक.मम 33.3 23 19.8 76.1

पुल ननमााण मोटरेिल पुल संख्र्ा 0 0 0 0

झोलुङ्गे पुल संख्र्ा 0 1 1 2

आकाश ेपुल संख्र्ा 0 0 0 0

पाका  ननमााण संख्र्ा 1 0 2 3



क्र.सं. कार्यक्रम इकाई
२०७४-
०७५

२०७५-
०७६

२०७६-
०७७ जम्मा क्र.सं.

खानेपानी िथा ढल 
तनमायण

खानेपानी सषुिधा थप 
उपलब्ध गराएका पररिार

संखर्ा 23 22 11 56

खानेपानी सेिािाट
लाभाक्षन्िि घरपररिार

संखर्ा 350 1150 200 1700

ढल तनमायण षक.तम 100 500 500 1100

समाक्षजक तसाँचाई हेक्टर 101 151 101 352

जलषिधिु िथा 
बैकक्षल्पक उजाय

उत्पादन षक.िा 200 0 0 200

क्रमशीः



क्र.सं. कार्यक्रम इकाई
२०७४-
०७५

२०७५-
०७६

२०७६-
०७७ जम्मा

पोखरी संखर्ा 2 3 3 8
नर्ााँ कक्षा कोठा तनमायण संखर्ा 1 1 0 2

स्िास््र् चौकी तनमायण संखर्ा 0 1 1 2
जग्गा संरक्षण

आफ्नै स्िातमत्िको रोपनी-
आना-पैसा-
दाम

0 0 0 0

सरकारी 0 8 0 8
साियजतनक 0 0 0 0
पतिय 0 0 837 837

र्ात्र ुप्रतिक्षालर् संखर्ा 0 0 0 0
सामदुाषर्क भिन तनमायण संखर्ा 5 11 4 20

क्रमशीः
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षििरण संखर्ा कारिाही संखर्ा सम्बोधन (फर्छ्यौट)

अ.द.ुअ.आ उजरुीहरु ७ ७ ७

हेलो सरकारको उजरुीहरु

सिकय िा केन्रको उजरुीहरु १ १ १

संघ, प्रदेश मन्त्रालर्, षिभाग र अन्र् 
तनकार्हरुिाट प्राप्त

कूल

८. उजुरी/गुनासो फर्छ्यौटको अवस्था



a]?h'sf] cj:yf

आ ि जम्मा बेरुज ुरकम असलु गनुय पने तनर्तमि गनुय पने 
फर्छौट 
भएको

बााँकी बेरुजु
रकम

075/76 29542622 941205 22716917 5884500 16832417

074/75 16619417.09 1013245 15328222 277950 15050272

जम्मा 46162039.09 1954450 38045139 6162450 31882689



व्र्क्षपुरगि घटना दिाय सम्बक्षन्ध षििरण
(२०७६-०१-०१ देक्षख २०७७-०९-२९ सम्म)

िडा नं.

जन्म मतृ्र्ु सम्बन्ध
तबच्रे्छद षििाह बसाई सरी आएको बसाई सरी जाने

जम्मा
परुूि मषहला जम्मा परुूि मषहला िेश्रो तलङ्ग जम्मा जम्मा जम्मा दिाय 

संखर्ा
सदस्र्को
संखर्ा

दिाय 
संखर्ा

सदस्र्को
संखर्ा

१ १२७ ११६ २४३ ३३ १८ ५१ २ ५८ २ ८ ५ १४ ३६१
२ ५२ ४७ ९९ २६ १६ ४२ ३२ १ १ १७४
३ ५३ ५२ १०५ २५ २२ ४७ ५२ ६ १९ २ ३ २१२
४ ६५ ६८ १३३ २२ १२ ३४ १ ३६ ६ २३ २१०
५ ६५ ७० १३५ २३ १८ ४१ ४ ५६ १२ ५२ १ ५ २४९
६ ४६ ६४ ११० ३८ १८ ५६ २ ५४ ६ १२ २ ८ २३०
७ ४९ ७० ११९ २८ २९ ५७ ५२ ५ १९ ५ १३ २३८
८ ७१ ५४ १२५ २८ १४ ४२ ४६ ३ ७ १ ३ २१७
९ ७० ६५ १३५ २४ १७ ४१ ३ ४९ ९ ३२ २ ८ २३९
जम्मा ५९८ ६०६ १२०४ २४७ १६४ ० ४११ १२ ४३५ ४९ १७२ १९ ५५ २१३०



;fj{hlgs, P]nflg tyf k|lt hUufsf] ljj/0f ;+sng / ;+/If0fsf nflu

ul/Psf d'Vo sfo{x?

! सरकारी साियजतनक िथा प्रति जग्गाहरुको नााँपजााँच िथा तसमांकन
@ जंगल क्षेत्रको तसमाना एषकन गरी िारिार िथा क्षचन्ह राख्न ेकार्य
# राजकुलो िथा खोलाको नााँपजााँच िथा तसमांकन
४. सम्पदा िस्िी अन्िगयि पतिय जग्गा िथा साियजतनक जग्गाहरुको नांपजााँच िथा 
तसमांकन

:yfgLo /fhZj k|j4{gsf] sfo{ of]hgf /fhZj r'xfj6 lgoGq0f ;DaGwL

tof/ ul/Psf sfg'g / dfkb08

! व्र्िसार् दिाय नषिकरण िथा लगि संकलनको लातग घरदैलो कार्यक्रमको 
सरुुिाि भएको 

@ राजस्ि सम्बक्षन्ध स्थलगि रुपमा राजश्व संकलन कामको अनगुमन गरी समस्र्ा 
पषहचान 

# व्र्िसार् दिाय कार्यषितध पाररि गरी कार्यन्िर्नको शरुुिाि गररएको 
४ राजश्व सधुार कार्यर्ोजना िर्ार भै कार्यन्िर्नको चरणमा रहेको 

17



/fli6«o ejg ;+lxtf / ejg lgdf{0f dfkb08 kl/kfngfsf] cj:yf tyf zx/L / 

;'/lIft j:tL ljsf; ;DaGwL gLlt tyf of]hgf

➢राषिर् भिन संषहिा िथा मापदण्ड लाग ुगररएको
➢ सरुक्षक्षि िस्िी  षिकास सम्बन्धी नीति िथा र्ोजना कार्ायन्िर्न गररएको
ljkb\ hf]lvd Go"lgs/0f / Joj:yfkgsf If]qdf ul/Psf gd'gf sfo{x?

➢ कोरोना भाइरस संक्रमण तनर्न्त्रणको लातग षितभन्न कार्यहरु गररएको
➢क्िारेन्टाईन व्र्िस्थापन 
➢आइसोलेसन व्र्िस्थापन – बेड संखर्ा ३९ 
➢आर तड षट पररक्षण – ५७५
➢ षप तस आर पररक्षण 
➢मास्क, सेतनटाइजर िथा साबनु पातनको व्र्िस्था गररएको  

➢पषहरो तनर्न्त्रण िथा रोकथाम
➢राहि षििरण
➢भकुम्प पिाि पनुस्थापना िथा पनुीःतनमायण

18



कोतभड १९ को अितधमा राहि षििरण सम्बन्धी षििरणीः

िडा नं मषहला राहि लाभग्राही
संखर्ा

परुुि राहि लाभग्राही संखर्ा कुल राहि लाभग्राही
संखर्ा

१ १९ ७० ८९
२ २७ ९१ ११८
३ १७ ४६ ६३
४ १८ ५३ ७१
५ ७६ ४२ ११८
६ १४० ३३१ ४७१
७ १४९ २७४ ४२३
८ ३८ ३१ ६९
९ ९८ २४९ ३४७
कुल राहि लाभग्राही
संखर्ा

५८२



;'zf;g / ;fj{hlgs ;]jf Joj:yfkgdf ePsf pNn]vlgo

;'wf/ / sfo{x?

• k|zf;lgs सधुार
➢ षिधिुीर् हाक्षजररको व्र्िस्था
➢ तनर्तमि कमयचारी बैठक
➢१०% प्रोत्साहन रकम व्र्िस्थापन
➢कचायरीहरुको कार्य षििरण अनसुार क्षजम्मेिारी िोकेएको
➢चािषहल – सााँख ुकमयचारीहरुलाई आिि जािि गनय र्ािार्ाि व्र्िस्थापनको कार्य अगातड 
बढाइएको

➢अतधकार प्रत्र्ार्ोजन
• ;]jf k|jfx, u'0f:t/Lotf, kf/blz{tf

➢ ठेकेदार िथा उ.स.को षििरण अध्र्ाितधक
➢आिश्र्क फारमहरुको ढााँचा िर्ार
➢आिश्र्क कार्यषितधहरुको तनमायण
➢ षिकास तनमायणको काममा गणुस्िरीर्िा कार्म गनय समर् समर्मा अनगुमन गने गरेको र आफ्नै 
ल्र्ाि व्र्िस्थापनको िर्ारी

➢५ लाख सम्मको र्ोजना िथा कार्यक्रम िडा कार्ायलर्बाट सम्झौिा हनुे व्र्िस्था 20



जनशक्ति व्यवस्थापन

21

षििरण स्िीकृि दरबन्दी पदपूतिय ररपुर 
संखर्ा

अतधकृिस्िर ३९ ३६ ३

सहार्क र सहर्ोगी 
स्िर १२८ १२२ ६

जम्मा १६७ १५८ ९
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➢ कमयचारी व्र्िस्थापन ऐन, २०७७
➢ िातलम, गोष्ठी, अन्िरषक्रर्ा कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड सम्बन्धी

तनदेक्षशका, २०७७
➢ जनप्रतितनतधहरुको आचारसंषहिा, २०७७
➢ कमयचारीहरुको आचारसंषहिा. २०७७
➢ आतथयक ऐन, २०७६
➢ शंखरापरु नगरपातलकाको आतथयक कार्यषितध तनर्मन िथा व्र्िक्षस्थि गनय

बनेको ऐन, २०७६
➢ आतथयक ऐन, २०७६
➢ शंखरापरु नगरपातलकाको आतथयक कार्यषितध तनर्मन िथा व्र्िक्षस्थि गनय

बनेको ऐन, २०७६
➢ नगर अस्पिाल सञ्चालन सम्बन्धी कार्यषितध, २०७७
➢ एम्बलेुन्स सञ्चालन िथा व्र्िस्थापन कार्यषितध (पषहलो संसोधन), २०७७



क्रमशः
➢मनोषिमशय सेिा केन्र संचालन कार्यषितध, २०७६
➢आपिकालीन बाल उिार कोि सञ्चालन तनर्मािली, २०७७
➢लैंषङ्गक षहंसा तनिारण कोि सञ्चाकलन तनर्मािली, २०७७
➢एकल मषहला सरुक्षा कोि सञ्चालन तनर्मािली, २०७७
➢मानि बेचषिखन िथा ओसारपसार षिरुिको कोि सञ्चालन तनर्मािली, २०७७
➢कृषि षिकास सेिा सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन कार्यषितध, २०७७
➢भैपरी आउने कोि सञ्चालन कार्यषितध, २०७७
➢होमस्टे सञ्चालन कार्यषितध, २०७६
➢सम्पदा बस्िी सम्बन्धी कार्यषितध (पषहलो संसोधन), २०७७
➢षितनर्ोजन ऐन, २०७६
➢षितनर्ोजन ऐन, २०७७
➢सम्पत्ती कर सम्बन्धी कार्यषितध, २०७७
➢व्र्िसार् कर सम्बन्धी कार्यषितध, २०७७
➢अटो िथा ई ररक्सा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यषितध, २०७६
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आ.ि. २०७६/२०७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अनिगयि सञ्चातलि 
र्ोजनाहरु

र्ोजनाको नाम बजेट संलग्न 
बेरोजगार

काम 
गरेका ददन

ज्र्ाला 
रकम

तनमायण
सामग्री
खररद

 ेताहरािऔ
दररख

कुल रकम

कोलागाल देक्षख बज्रर्ोतगनी
सम्मको पदमागय तनमायण

५८८९८ - - ५८८९८ २३ ८९

सखरखण्डेदेिी स्थान पत्ताली 
सडक तनमायण

१२४००० - - १२४००० ४ १६८

सााँख ुपालबुारी नगरकोट सडकको 
दार्ा बााँर्ा बकृ्षारोपण िथा नाली 
सरसफाई

३८५५०० १३२००
०

१०५०० ५२८००० ६ ५१४
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➢न्र्नु आन्िररक श्रोि
➢नर्ााँ राजनीतिक संरचना भएको हुाँदा सम्पूणय आधार स्िम्भ िर्ार गनय कदठनाइ
➢आतथयक षिकासको लातग राजश्वको संकलन एिम पररचालनका नर्ा क्षेत्र खोक्षज व्र्िस्थापन गनय कठीन 
➢नगर कार्यपातलकाको आफ्नो भिन नभएकोले कार्य सम्पादनमा कदठनाई 
➢इजलास लगार्िका समस्र्ाले अपेक्षक्षि न्र्ार् सम्पादनमा कदठनाई 
➢ षिकासमा आतथयक अनशुासन कार्म गनय कदठनाई
➢भौगोतलक तबकटिाका कारण पूिायधार षिकासमा कठीनाई । 
➢करदिाहरुलाई करको दार्रामा समेट्न कठीनाइ 
➢कर तिनय करदािालाई प्रोत्साषहि गनय कठीन
➢प्रशासतनक र राजतनतिक तसमा
➢ तमिव्र्षर्िा कार्म गनय िथा खचयमा कतम गनय
➢कमयचारी क्षमिा षिकास गनय 
➢ षिकास प्रकृर्ामा सहभातगिा जटुाउन



• स्थानीर् मागमा आधाररि कार्यक्रम िथा र्ोजना िजुयमा गररन ुपने
• दाषर्त्ि सकृ्षजि अक्षखिर्ारी िथा बजेट तनकासा समर्मा आउन ुपने
• नगरको स्थानीर्िा उन्मखु नीति िर् गररन ुपने
• क्षजल्ला समन्िर् सतमतिबाट तनर्तमि अनगुमन 
• संघ र प्रदेशका काननु तर्छटो बनु्न पने 

;+3,k|b]z / cGo lgsfo;+usf] ck]Iff



११. सम्पाददि उल्लेखनीर् कार्यहरु 
➢क्यान्सर, मगृौला र मटुु रोतग जस्िा षपतडिलाई रु दश हजार प्रदान गने गररएको 
➢कृषि  र्ाक्षन्त्रकीकरण ( रु षिि लाख) बाट थपु्र ैषकशान लाभाक्षन्िि 
➢िडा नं. २ को पटापमा स्िास््र् सेिा संचालन ( र्ो शंखरापरु नगरपातलकाको दगुयम क्षेत्र मातनन्र्छ 
➢ क्षशक्षा क्षेत्रमा १०२ बुाँदे सधुार र्ोजना लागु
➢स्थानीर् पाठ्यक्रम िर्ार भइ पाठ्यपसु्िक षिकासको कार्य अगातड बढेको
➢िडा नं. ९ मा इन्रार्णी नगर अस्पिाल सञ्चालन
➢ दैतनक र्ोग अभ्र्ास सञ्चालन
➢शंखरापरु नगर गाथा बनेको
➢एम्बलेुन्स सेिा सञ्चालन
➢सामदुाषर्क भिन िर्ार – २ िटा 
➢नगरका गतिषितध लगार्ि षििर्िस्ि ुसमेटेर “शङ्खरापरु सन्देश” नामक बलेुषटन चौमातसक रुपमा 
प्रकाशन 



क्रमश:
➢प्रशासतनक भिन बनाउने प्रषक्रर्ा अगाडी बढेको 
➢कार्य सम्पादनमा तर्छटो र्छररिोपन
➢सशुासनको प्रर्ोग र थालतन भएको 
➢पसु्िकालर्को व्र्िस्थापन
➢८ नं. िडा कार्ायलर् तनमायणको लातग ८ आना जग्गा हस्िान्िरण भइ कार्य प्रारम्भ 
भएको साथै ३ नं. िडा कार्ायलर् र ५ नं. िडा कार्ायलर्को भिन तनमायण हुाँदै 

➢सामदुाषर्क षिद्यालर्का कक्षा १ देक्षख कक्षा ३ सम्मका षिद्यातथयहरुलाई ददिा 
खाजाको व्र्िस्था गररएको 

➢साक्षर नगर घोिणा गररएको 
➢कार्ायलर् व्र्िस्थापन/ कार्यमैत्री िािािरण िर्ार गने प्रषक्रर्ा अगातड बढेको 



नगरपातलकाको SWOT Analysis
सबल पक्षहरु 
• सनु्दर र रमणीर् नगर 
• धातमयक स्थल र नदीनाला 
• कृषि क्षेत्र उबयर शक्षपुर 
• काठमाण्डौ महानगरपातलकाबाट नक्षजक रहेको 
• प्राकृतिक स्रोि र साधन रहेको 
• षहमशृंखलाको दृश्र्ािलकन गनय सषकने पर्यटकीर् कृडास्थल 
• षिकास प्रतिको चासो 
• काठमान्डौको महत्िपूणय पूषिय नाका



१३. दबुयल पक्षहरु 
➢आर् स्रोिमा कमजोरी 
➢ न्रू्न शहरीकरण 
➢ दगुयमिा र षिकटिा 
➢जनसहभातगिा न्र्नु 
➢ सडकको पहुाँच न्रू्न 
➢ आफ्नै प्रशासतनक भिनको अिाभ 
➢कमयचारी व्र्िस्थापनमा पूणयिा नभएको
➢ पषहरोको समस्र्ा 



१४. अिसरहरु
➢सनु्दरिा र धातमयक कारणले सामररक 
➢पर्यटकीर् षिकासमा सहज र महत्िपूणय 
➢कृषि र पशपुालनको पकेट के्षत्र 
➢भौगोतलक षिषिधिाले भररपूणय 
➢सांस्कृतिक सम्पदाको षिकास गनय सषकने 
➢सम्पदा िस्िी
➢िन जंगलको पर्ायप्तिा
➢जािीर् षिषिधिा



१६. सधुारका क्षेत्र 
• सशुासन



• समग्र समन्िर् 

• कार्य मैत्री िािािरण 



• हाम्रो नगर हाम्रो गौरि 
• षिकासमा सबैको चासो 



• जनशक्षपुर षिकास 

• तमिव्र्षर्िा



• गणुस्िरिा



• पारदक्षशयिा

• उत्तरदाषर्त्ि



साुँखु र्चहान पाटी विश्राम स्थल तलेि ुखानेपानी

फोटोहरू



फोटोहरू

कलस पोखरी



लप्सेफेदी स्िास््र् चौकी

बाटो ढलान कार्य हुाँदै 





लैषङ्गक षहंसा सम्बन्धी १ ददने अन्िक्रीर्ा कार्यक्म



कृषि र्ाक्षन्त्रषककरण सामतग्र षििरण 

आइ ओ एम द्वारा सामदुाषर्क भिन हस्िान्िरण



प्रस्िाषिि नगर अस्पिाल, इन्रार्णी 



धानको  षिउ षििरण

कृषि षिमा सम्बन्धी सम्झौिा



कृषि मल षििरण



कृषि र्ाक्षन्त्रषककरण सामतग्र षििरण 



कृषि र्ाक्षन्त्रषककरण सामतग्र षििरण 



५ औ ंनगर सभा



मल षििरण िथा कृषि अनगुमन



न्र्ाषर्क सतमति इजलास





साियजतनक सनुिुाई





द

कुनै सझुाि भए ! 


