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कुल बजेट र्ववरण
बजेट वववरण आ.व.२०६९।०७० आ.व.२०७०।०७१ आ.व.२०७१।०७२

रु हजारिा

कुल बजेट आय ७१६२९ १०१२४७ १७०५९८

कुल बजेट ब्यय ६८२६० ७९२८५ १६७३९४

कुल बजेट ब्यय 
प्रतिशि

९५ ७८ ९८



आन्िररक आय र्ववरण
बजेट वववरण आ.व.२०६९।०७० आ.व.२०७०।०७१ आ.व.२०७१।०७२

रु हजारिा

कुल आन्िररक आय ९८४६ १३१६६ १२४९६

आन्िररक आय 
बदृ्धी प्रतिशि

१० ३४ - ५

नोट : आन्िररक आय कि हुनुका िुख्य कारणहरु

• २०७२ को िहाभुकम्पका कारण नक्सा पास रोककयो ।
• सेवा केन्द्र बजारिा साररएको िर कर असुमल केन्द्र नसाररएका कारण गि वषिको

भन्दा ४०० जना कि करदािाले कर तिरेका ।



बेरुजकुो अवस्था
आ.व. २०६९-७०
१) आ.व. २०६९-७० सम्िको कूल बेरुजु : २२२६४०.१३
२) आ.व. २०६९-७० सम्िको कूल फर्ियोट : १३७२८५.९२
३) आ.व. २०६९-७० सम्िको बााँकी बेरुजु : ८५३५४.२१
आ.व. २०७०-०७१
१) आ.व. २०७०-०७१ सम्िको कूल बेरुजु : १९८१६७९.२१
२) आ.व. २०७०-०७१ सम्िको कूल फर्ियोट : २६६०.२१
३) आ.व. २०७०-०७१ सम्िको बााँकी बेरुजु : १९७९०१९
आ.व. २०७१-७२
१) आ.व. २०७१-७२ को थप बेरुजु सहहि कुल बााँकी बेरुजु : १९७९०१९
२) आ.व.२०७१-७२ िा फर्ियौट रकि र प्रतिशि : ००
३) आ.व. २०७१-७२ को खर्िको अनुपाििा बेरुजु प्रतिशि : १.१८२



सािाजजक सरुक्षा भत्ता 
वववरण संख्यत लगत कट्हट ववतररत रकम

(रु िजतरमत)
गएको पेश्कक फ्रिज रकम (रु 

िजतरमत)

जेष्ठ
नागरीक

८६४ १४ ३४२५ ० ०

जेष्ठ 
नागरीक 
उपर्ार खर्ि

७९५ ० १५८७ ० ०

एकल िहहला ५९० ४ २३५३ ० ०

लोपोन्िुख ० ० ० ० ०

अशक्ि
अपाांङ

५१ ० ३५२० ० ०

बाल सांरक्षण ३३४ ११८ ४८२ ० ०

जम्मत २६३४ १३६ ८१९९ ९४८३ १२८४



पजजजकरण र्ववरण
वववरण दतता संख्यत

जन्ि दिाि ११८५

र्ववाह दिाि ३२४

बसाई सराई दिाि ८५

सम्बन्ध र्वच्रे्द ५

िुत्यू दिाि १८२

घटनत दतता भएको जम्मत संख्यत १७८१



उजरुी गनुासो
वववरण जम्मत संख्यत फर्छोयोट संख्यत बतंकी
अ.द.ुअ.आ.का उजुरीहरु ४ थाहा नभएको थाहा नभएको

हेलो सरकारको उजुरीहरु ० ० ०

सिकि िा केन्द्रको उजुरीहरु ० ० ०

अन्य गुनासो\ उजुरीहरु २१ १६ ५

कुल जम्िा २५ १६ ५

उजरुी फर्छियौट प्रतिशि :  ७६ प्रतिशि



भौतिक प्रगति
लस.
नं.

के्षत्र सुचक ईकतई गत आब 
२०७०-७१ 
सम्म सम्पन्न
(पररमतण)

आ.ब २०७१-
७२ मत थप
गररएको 
(पररमतण)

ननमताणतधिन 
(पररमतण)

ितल सम्म
लतभतश्म्वत 
जनसंख्यत

१ सडक िाटे सडक ककमि ६०.३३५ ०.५२० ० ४९०
ग्राभेल ककमि १४.९२९ ०.४७० ० ११४२

कालो पत्रे ककमि ३०.११९ १.६४६ ० ८३५

िििि सम्भार 
(आकजस्िक\
तनयमिि)

ककमि ०० २.७८६ ० ५१५०

२ खानेपानी खानेपानी
योजना 

सांख्या ९५ १६ ० ३८४५

३ सडकनाली,
कल्भटि

नाली वटा ३३.३६० ०.७०० ० ९२०

कल्भटि वटा १७ ० ० ०

४ र्वद्धुतिक
रण 

र्वस्िार कक.मि ९.६८० ० ० ०



लस
.नं
.

के्षत्र सुचक ईकतई गत आब 
२०७०-७१ सम्म 

सम्पन्न 
(पररमतण)

आ.ब २०७१-७२
मत थप
गररएको 

(पररमतण)

ननमताणतधिन 
(पररमतण)

ितल सम्म 
लतभतश्म्वत
जनसंख्यत

४ आवास,भ
वन

सािुदायीक 
भवन

सांख्या १२ ३ ० ४१०

उप-स्वास््य
र्ौकी

सांख्या २ 
िििि सम्भार

० ० ०

र्वध्यालय भवन सांख्या १६ ६ ० २०२० 
वालवामलका

बर्थिङ्ग सेन्टर सांख्या ० ० ० ०

५ हररयामल
के्षत्र

पाकि वटा ३ २ ० ६७०

६ फोहोरिलैा
व्यवस्थापन

ल्यान्डकफल 
साईट

वटा १ ० १ नगरवामसहरु

७ मसांर्ाई कुलो हेक्टर ५ ८ ० २१५

पोखरी हेक्टर ० २.६ १०५

भौतिक प्रगति



शहरी शासकीय क्षििा र्वकास आयोजना िफि
• र्वश्व वैंकवाट स्वीकृि ऋृण िथा अनुदान रकि रु  १०,८२,०८,४२९ 
• ऋृण रकि रु     ३,४१,११,६८९ 
• अनुदान रकि रु  ७,४०,९६,५५०
• सपुरमभजन रु ८,८०,०००

• आ.व.०७१।०७२ िा प्राप्ि जम्िा रकि रु  ५,९९,४८,९०२
• ऋृण रकि रु  १,८४,२८,४१४     
• अनुदान रकि रु  ४,११,८९,८७३
• सपुरमभजन रकि रु ३,३०,६१५

• आ.व.०७१।०७२ िा खर्ि रकि रु  ६,२९,८०,३६६.१५
• ऋण िफि को खर्ि रु १,९२,४१,८७२.२२ 
• अनुदान िफि को खर्ि रु ४,३४,०८,२८७.०४
• सपुरमभजन खर्ि रकि रु ३,३०,२०६.८९
•



शहरी शासकीय क्षििा र्वकास आयोजना िफि
• िौजदुा सडक स्िरोन्न्िी (नगर र्क्रपथ िफि ) स्वीकृि रुुः

९,९८,१८,५५०
• ऋृण रकि रु : ३,३२,७२,८५०      
• अनुदान रकि रु : ६,६५,४५,७००

• आ.व.२०७१।०७२ िा प्राप्ि जम्िा रकि रु  ५,३४,५४,२१७
• ऋृण रकि रु : १,७७,०६,८१५         
• अनुदान रकि रु: ३,५४,१७,०८६

• आ.व.०७१।०७२ िा जम्िा खर्ि रकि रु  ५,५९,३४,४७९.३२
• ऋण िपिmको खर्ि रु : १,८५,३४,७५७.७८,
• अनुदान िफि को रकि रु : ३,७०,६९,५१५.१५
• भकु्िानी गररएको व्याज रकि ःुः



शहरी शासकीय क्षििा र्वकास आयोजना िफि

• शहहद स्ििृी पाकि  िफि जम्िा स्वीकृि रु  ८३,८७,८८९।–
• ऋृण रकि रु ८३,८३,३८।९०    
• अनुदान रकि रु  ७५,४९,५५०।–

• आ.व.०७१।०७२ िा प्राप्ि जम्िा रकि रु  ६४,९४,३८६
• ऋृण रकि रु  ७,२१,५९९।–
• अनुदान रकि रु  ५७,७२,७८७।–

• आ.व.०७१।०७२ िा जम्िा खर्ि रकि रु ७०,४५,८८५.९३
• ऋण िफि को खर्ि रकि रु ७,०७,११४.४४  
• अनुदान िफि को रकि रु ६३,३८,७७१.४९



शहरी शासकीय क्षििा र्वकास िफि

• िौजुदा सडक स्िरोन्न्िी नगर र्क्रपथ तनिािण
 लक्ष्य 
• सडक नाली तनिािण : ७.२ कक.मि.
• ररटेतनङ वाल तनिािण : १०७१५.३७ वगि मिटर
• आरमसमस पेभिेण्ट (ढलान) : १.६ कक.मि.
• कालो पत्र े: ५.६ कक.मि.

 प्रगिी :
• सडक नाली तनिािण : २.९ कक.मि.
• ररटेतनङ वाल तनिािण : ८३६५.८५० वगि मिटर
• आरमसमस पेभिेण्ट :  कायि शुरु नभएको 
• कालो पत्र े: कायि शुरु नभएको
• हाल सम्िको सिग्र प्रगति : ४४.८१



शहरी शासकीय क्षििा र्वकास आयोजना िफि
• शहहद स्ििृी पाकि  तनिािण  
• लक्ष्य 
• र्पकतनक सेड : ७ गोटा           फुटपाथ :  ०.७३४ कक.मि.
• लाईट पोष्ट :    २४ गोटा िेटलेजर् :   ७ गोटा
• शौर्ालय : १        शहहद स्िम्भ: १          
• र्र्ल्रने पाकि : २ वटा र्पङ र २ वटा र्र्प्लेटी

• हालसम्िको प्रगिी 
• र्पकतनक सेड : ७ गो वटा        फुटपाथ : ०.५३२ कक.मि.
• लाईट पोष्ट :  ०               िेटल वेजर्: १७ गोटा 
• शौर्ालय :  ८० प्रतिशि सम्पन्न     र्र्ल्रने पाकि : ८० प्रतिशि
• शहहद स्िम्भ: ५० प्रतिशि कायि सम्पन्न 
• हाल सम्िको सिग्र प्रगति: ८२.३८



अनुकरणणय  कायिहरु
• बसपाकि  तनिािणका लार्ग स्थानीय जग्गादािाहरु बाट १७.५ 

रोपतन जग्गा तनशुल्क प्राप्ि गररएको ।

• वालर्वकास केन्द्रको हदगो ब्यवस्थापनका  लार्ग ५६५००० को 
वालर्वकास केन्द्र अक्षय कोष खडा गररएको । 

• दईु लाख रुपैयाको जेष्ठ नागररक अक्षय कोष खडा गरर जेष्ठ 
नागररक हरुको तनशुल्क आाँखा जााँर्को ब्यवस्था मिलाईएको ।

• एकल िहहला हहिकोष खडा गरर एकल िहहला हहि प्रवधिन गनि 
प्रयाश गररएको । 



प्रिुख सिस्याहरु र सिाधानका लार्ग गरेका प्रयासहरु

• नगरको र्वकास र व्यवस्थापनको आवश्यकिा अनसुार 
आर्थिक श्रोि साधनको अप्रयाप्ििा ।

• व्यवजस्थि बसपाकि  एवां पाककि ङ स्थलको अभाव ।

• नगर क्षेत्रिा स्वच्र् सफा र पयािप्ि खानेपानीको अभाव 

• मसहट हलको अभाविा स्थानीय सािाजजक िथा राजनैतिक
कायिक्रि सजर्ालन स्थानको  आवश्यकिा पुरा गनि 
नसककएको ।

• नगर मभत्रका ग्रािीण वस्िीिा रेखाकां न गररएका ५६ 
कक.मि.सडकको स्िरोन्निी गनि साधन श्रोिको अभाव । 



प्रिुख सिस्याहरु र सिाधानका लार्ग गरेका प्रयासहरु

• शहरी क्षेत्रिा सिह ढल व्यवस्थापन िथा वषाििको पानी 
तनकास व्यवस्था मिलाउन साधन श्रोिको अभाव

• केन्द्रीय कायिक्रििा स्थानीय सहभार्गिाको अांश बढी भै 
योजना कायािन्वयन गनि कहठनाई भएको र् ।

• जगेडा कोष योजनाको मितनिि मसिा ५० लाख रहेको, 
उपभोक्िाले सांर्ालनगने योजनाको अर्धकिि मसिा ३५ 
लाख रहेको र उपभोक्िाको लागि सहभार्गिा २०-५० 
प्रतिशि सम्ि भएकोले उपभोक्िाको पैसािा ठेक्कािा 
काि गराउन नसककने भएकोले सिस्या उत्पन्न हुनेर्



सिस्या सिाधानका लार्ग गरेका प्रयासहरु

• व्यवजस्थि बसपाकि  तनिािणका लागी जग्गा प्राजप्ि गरर 
व्यवजस्थि बसपाकि  तनिािण गुरुयोजनाको ियारी गररएको ।

• वजार के्षत्रिा स्वच्र् सफा र पयािप्ि खानेपानीको व्यवस्थाका 
लागी साना शहरी खानेपानी आयोजना सांर्ालन भरैहेको । 

• ग्रामिण क्षेत्रिा स्वच्र् सफा र पयािप्ि खानेपानीको व्यवस्थाका 
लागी पटक पटक खानेपानी िथा ढल तनकास र्वभाग िथा 
राष्टीय योजना आयोगिा अनुरोध गररएको । 



सिस्या सिाधानका लार्ग गरेका प्रयासहरु 

 केन्द्रीय कायिक्रििा स्थानीय सहभार्गिाको अांश बढी भै 
योजना कायािन्वयन गनि कहठनाई भएको, भतन पटक
पटक स्थानीय र्वकास िन्त्रालयिा अनुरोध गररएको । 

 शहरी क्षेत्रिा सिह ढल व्यवस्थापन िथा वषाििको पानी 
तनकास व्यवस्था मिलाई हदन भतन पटकपटक खानेपानी
िथा ढल र्गकास र्वभागिा अनुरोध गररएको । 

 मसहट हलको अभाविा स्थानीय सािाजजक िथा राजनैतिक
कायिक्रि सजर्ालन स्थानको  आवश्यकिा पुरा गनि
स्थानीय स्िरिा प्रयाश ररएको । 



िन्त्रालयसांग राखेका अपेक्षाहरु
सांस्थागि र्वकासका लागी राणखएका अपेक्षाहरु
• केन्द्रीय कायिक्रिहरुिा स्थानीय सहभार्गिाको अांश कि
गनुि पने ।

• या ि जगेडा कोष योजनाको मितनिि मसिा ३५ लाख हुनु पने 
या ि उपभोक्िाले सांर्ालनगने योजनाको अर्धकिि मसिा ५० 
लाख हुनु पने ।

• केन्द्रीय अनुदानिा कजम्ििा ५० प्रतिशिले वदृ्धी गनुि पने ।
वतृि र्वकासका लार्ग राणखएका अपेक्षाहरु
• स्थानीय तनकायका कििर्ारीलाई पुग्ने न्युनिि िलव भत्ता 

केन्द्रीय अनुदानबाट प्राप्ि हुनु पने ।
• तनजािति कििर्ारी सरह उपर्ार िथा वरृ्त्त र्वकासको व्यवस्था 

हुनु पने ।
• आवर्धक सरुवाको व्यवस्था हुनु पने ।
• स्थानीय तनकायका कििर्ारीलाई पतन सेवाकामलन िामलिको 

व्ववस्था हुनु पने ।



प्रिुख मसकाई

गररबी न्युतनकरण कोष खडा गरी बबपन्न
नागररकहरुलाई ब्यवसातयक कायिको लार्ग सहुमलयि
पुणि ब्याज दरिा अधीकिि रु ५० हजार ऋण
उपलब्ध गराइ जजबबकोपाजिनिा टेवा पुयािइएको ।



सुशासन र पारदमशििा सांबन्धी सूर्कहरु
सूचकिरु सूचसूचक पुरत भएकत 

गतववस संख्यत
सूचक पुरत गने

नगरपतललकत संख्यत
सूचक पुरत गने 

१. गुनासा सुन्ने अर्धकारी 
िोककएको (नगरपामलका र 
जजर्वसको सूर्ना 
अर्धकारीको नाि सिेि)

युक्िप्रसाद सुबेहद १

२. साजतनक सुनुवाई 
गरेको सांख्या 

३

३. सािाजजक परीक्षण 
गरे/नगरेको

गरेको

४. साविजतनक परीक्षण
गरेको योजना सांख्याुः

७२ वटा योजना



र्वकासका केही झलकहरु

आ.व ०७१-०७२ को वार्षिक समिक्ष कायिक्रि



र्वकासका केही झलकहरु

जगेडा कोषबाट तनमििि बालिजन्दर र्वध्यालय भवन



र्वकासका केही झलकहरु

जगेडा कोषबाट तनमििि र्वध्यािजन्दर र्वध्यालय भवन



र्वकासका केही झलकहरु

नगर र्क्रपथिा UGDP कायिक्रि अन्िरगि Retaining Wall को तनिािण कायि हुदै



वडा नां. ११ िा वडा नागररक िांजर् गठन



बा.न.पा. ७, कृर्ष उपज सांकलन केन्द्र



बा.न.पा. ९, नासके सािुहहक कुखुरापालन गहृ
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