
वििरण
शीर्षक बजेट खर्ष बजेट खर्ष बजेट
केन्द्रिय अनुदान 4100 4100 29190 19190 33290

राजश्व बाांडफाांड 0 0 3115.5 2135.77 3115.5

आरतरीक आय 2000 2000 2815.77 2771.89 4815.77

अरय 0 0 0 0 0

वातावरणमैत्री स्थानीय शासन काययक्रम 7050 6045.87 250 250 7300

स्थानीयशासन तथा सामुदाययक ववकास काययक्रम 5293 4754.43 0 0 5293

स्थानीय शुल्क कोष- लागत सहभागगता 0 0 8743 5910 8743

रान्द्रिय ववकास स्वयांसेवक सेवा 200.4 200.4 0 0 200.4

कुल 18643.4 17100.7 44114.27 30257.66 62757.67

शीर्षक कुल बजेट
न्द्जम्मेवारी सारेको रकम 0

शीर्षक अनुमाननत यथाथष
राजश्व बाांडफाांड 2550 3274.81

आरतरीक आय 3904 4815.77

कुल 6454 8090.58

राजश्व शीषयक रकम
१. घरजग्गा रन्द्जरिेशन बाट प्राप्त 3082.63

२. ववध्युत रोयल्टी बाट प्राप्त 0

३. पययटन / पवयतारोहण बाट प्राप्त 0

४. बन रोयल्टी बाट प्राप्त 0

 ५. अरय 192.18

3274.81

ग) राजश्ि बाांडफाांड शीर्षकगत आम्दानी (रकम रु. हजारमा)

र्ालु पूजजांगत कुल
क) िावर्षक आय / व्यय वििरण जज.वि.स / न.पा (रकम रु. हजारमा)

ख) अन्तररक आय र राजश्ि बाांडफाांड को जथथनत (रकम रु. हजारमा)



खर्ष
23290

2135.77

4771.89

0

6295.87

4754.43

5910

200.4

47358.36

कुल
क) िावर्षक आय / व्यय वििरण जज.वि.स / न.पा (रकम रु. हजारमा)



कुल 

बेरूजु
अननय
ममत

पेश्की असुल 

उपर
आ.ब. 

७०/७१ 

सम्म

आ.ब. 

७१/७२ को
कूल आ.ब. 

७०/७१ 

सम्म

आ.ब. 

७१/७२ 

को

कूल आ.ब. 

७०/७१ 

सम्म

आ.ब. 

७१/७२ को
कूल

केरिीय अनुदान तफय 0 0 0 176000 0 176000 0 0 0 176000 0 176000 0

आरतरीक श्रोत तफय 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

कुल
0 0 0 176000 0 176000 0 0 0 176000 0 176000 0

बेरुजुको वििरण (रकम रु. हजारमा)
वििरण बेरुजु रकम फर्षयौट रकम

अननयममत पेश्की असुल उपर



फर्षयौट 

प्रगनत 

प्रनतशत
कुल

176000 100

0 0

176000 100

बेरुजुको वििरण (रकम रु. हजारमा)
फर्षयौट रकम



वििरण
सांर्ामलत कायषक्रम/आयोजना 
सांख्या

विननयोजजत रकम 

(रु. हजारमा)
खर्ष रकम (रु. 

हजारमा)
लाभाजन्ित 

सांख्या

बालबाललका तफय 30 2030000 2030000 9000

महहला तफय 21 1752000 1752000 11445

अरय लक्षित वगय तफय 0 2800625 2800625 13032

(क) अपाङ्गता 4 212500 212500 68

(ख) वपछडडएको वगय 0 0 0 0

(ग) आहदवासी जनजायत 24 1430625 1430625 6962

(घ) दललत 17 705000 705000 2867

(घ) जेरठ नागरीक 3 125000 125000 926

(ङ) मधेसी 0 0 0 0

(च) मुन्द्स्लम 2 62500 62500 409

छ. युवा 7 265000 265000 1800

कूल 108 9383250 9383250 13032

लक्षित िगष तथा समािेशीकरण सम्बन्धी



आब ०७२/७३ मा  आन्तरीक आय र 
केन्रीय अनुदानमा प्रनतशत

11.67

10.07

16.1

1.22

0

8.23

4.05

0.72

0

0.36

1.53

लक्षित िगष तथा समािेशीकरण सम्बन्धी



वििरण आब ०७२/७३ मा 
भत्ता प्राप्त गन ेसांख्या

लगत कट्टा 
गररएको सांख्या

खर्ष रकम (रु. 

हजारमा)
फ्रिज रकम 

(रु. हजारमा)
कुल पेश्की रकम 

(रु. हजारमा)
कुल बेरुजु रकम 

(रु. हजारमा)

औषगध उपचार वदृ्ध-वदृ्धा 2711 17 5422

बदृ्ध भत्ता 2926 16 5845

अपाङ्ग भत्ता 187 6 5128

एकल महहला भत्ता 1698 1 3374

लोपोरमुख भत्ता 0 0 0

बाल सांरिण अनुदान 619 29 4888

कुल 8141 64 15642.6 116600 15759200 0

* माथथ उल्लेखखत वििरणहरु सा.स ु

भत्ताको अजख्तयारी प्राप्त हुन े

न.पा.हरुले मात्र भनुषपने
न्द्जववसमा अन्द्ततयारी आउने ।

वििरण
बैंक बाट भत्ता ववतरण नभएको

सामाजजक सुरिा सम्बन्धी



 आ.ब ०७३-७४ मा 
भत्ता वितरण गनुष पन े

सांख्या

2904

3381

363

1461

0

804

8913

सामाजजक सुरिा सम्बन्धी



उपिेत्र कृयाकलापको वििरण
कृयाकलाप इकाई गत आ.ब सम्म 

सम्पन्न पररमाण
आ.ब ०७२/७३ मा ननमाषण 

सम्पन्न पररमाण
आ.ब ०७२/७३ मा 
ननमाषणाधीन पररमाण

खानेपानी योजना वटा 10 19 0

घरायशी शौचालय यनमायण वटा 0 0 0

सावयजायनक शौचालय (Urinal सहहत) वटा 3 2 0

कृयाकलाप इकाई गत आ.ब सम्म 

सम्पन्न पररमाण
आ.ब ०७२/७३ मा ननमाषण 

सम्पन्न पररमाण
आ.ब ०७२/७३ मा 
ननमाषणाधीन पररमाण

नहर, कुलो यनमायण कक.मी. 0 8 0

पोखरी यनमायण वटा 0 5 0

लसांगचत िेत्र हेक्टर 300 320 0

कृयाकलाप इकाई गत आ.ब सम्म 

सम्पन्न पररमाण
आ.ब ०७२/७३ मा ननमाषण 

सम्पन्न पररमाण
आ.ब ०७२/७३ मा 
ननमाषणाधीन पररमाण

झो.प ुयनमायण वटा
7 0 0

कृयाकलाप इकाई गत आ.ब सम्म 

सम्पन्न पररमाण
आ.ब ०७२/७३ मा ननमाषण 

सम्पन्न पररमाण
आ.ब ०७२/७३ मा 
ननमाषणाधीन पररमाण

ववधालय भवन यनमायण वटा 26 8

न.पा / वडा कायायलय भवन यनमायण 4 0

वगथयङ सेरटर वटा 2 0

स्वास््य / उप स्वास््य चौकक वटा 5 0

कृयाकलाप इकाई गत आ.ब सम्म 

सम्पन्न पररमाण
आ.ब ०७२/७३ मा ननमाषण 

सम्पन्न पररमाण
आ.ब ०७२/७३ मा 
ननमाषणाधीन पररमाण

सडक ग्राभेल कक.मी 22 0.575

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

(सािषजननक 

ननमाषण) - नयााँ 
ननमाषण

भौनतक प्रगनत

झो.पु तथा अन्य 

पुल (सािषजननक 

ननमाषण)- नयााँ 
ननमाषण

सडक (सािषजननक 

ननमाषण)- नयााँ 
ननमाषण

मसांर्ाई 

(सािाषजाननक 

ननमाषण) - नयााँ 
ननमाषण

आिास तथा भिन 

(सािषजननक 

ननमाषण)-नयााँ 
ननमाषण



सडक कालोपत्रे कक.मी 12 0.265

ममयत सांम्भार (बहृद् \ यनयलमत) 2.5 27

नयाां ियाक खोल्ने (माटे सहहत) कक.मी 1.8 2.145

सडक पुल वटा 4 0

सडक कल्भटय वटा 3 1

सडक स्तरोरनती तथा पुनयस्थापना कक.मी 2.5 8.088

कृयाकलाप इकाई गत आ.ब सम्म 

सम्पन्न पररमाण
आ.ब ०७२/७३ मा ननमाषण 

सम्पन्न पररमाण
आ.ब ०७२/७३ मा 
ननमाषणाधीन पररमाण

ववध्युत उत्पादन कक.वा 0 0

ग्रामीण ववध्युयतकरण कक.मी 0 0.3

कृयाकलाप इकाई गत आ.ब सम्म 

सम्पन्न पररमाण
आ.ब ०७२/७३ मा ननमाषण 

सम्पन्न पररमाण
आ.ब ०७२/७३ मा 
ननमाषणाधीन पररमाण

सौयय उजाय कक.वा. (Kilo Watt)

क) व्यन्द्क्तगत घर कक.वा. (Kilo Watt) 0
ख) व्यवसाययक-सांस्थागत भवन कक.वा. (Kilo Watt) 0
ग) सौयय सडक बत्ती कक.वा. (Kilo Watt) 0.52

बायो ग्यााँस गोटा 0 0

कृयाकलाप इकाई गत आ.ब सम्म 

सम्पन्न पररमाण
आ.ब ०७२/७३ मा ननमाषण 

सम्पन्न पररमाण
आ.ब ०७२/७३ मा 
ननमाषणाधीन पररमाण

स्यायनटरी ल्याण्ड कफल्ड साइट वटा 0 1

ढल यनकास लमटर 0 55

उजाष (सािषजननक 

ननमाषण)

फोहोरमैला

जल विध्युत 

(सािषजननक 

ननमाषण)- नयााँ 
ननमाषण

सडक (सािषजननक 

ननमाषण)- नयााँ 
ननमाषण



लाभाजन्ित 

जनसांख्या

7000

0

1000

लाभाजन्ित 

घरधरुी

3000

2020

5020

आ.ब ०७२/७३ 

मा बहृत ममषत 

सांम्भार पररमाण

3

लाभाजन्ित 

घरधरुी / 

जनसांख्या
5600

आ.ब ०७२/७३ 

मा बहृत ममषत 

सांम्भार पररमाण

भौनतक प्रगनत



लाभाजन्ित 

घरधरुी

400

लाभाजन्ित 

जनसांख्या

1000

लाभाजन्ित 

जनसांख्या

20000

325



वििरण न्द्स्थयत
िमता विकास योजना तयार नभएको
आवगधक योजना तयार सडकको भएको
बालमैत्री स्थानीय शासनको सांरचना अपनाएको  भएको
वातावरण मैत्री स्थानीय शासनको सांरचना अपनाएको भएको
एकीकृत सम्पत्ती कर लागू भएको
लैङ्गगक उत्तरदायी बजेट अपनाएको भएको
-प्रत्यक्ष्य उत्तरदायी योजनाको सांतया 286

लैङ्गगक तथा सामान्द्जक समावेशीकरण परीिण अपनाएको भएको
सुधाररएको खानेपानी श्रोतमागथ हदगो पहुाँच पाएका घरधरुीको प्रयतशत 72

सरसफाई सुबबधा पाएका घरधरुीको प्रयतशत 96

बबजुलीमागथको पहुाँच पाएका घरधरुीको प्रयतशत 99

Sanitary landfill site यनमायण भएको
रान्द्रिय भवन यनमायण आचार सांहहताको कायायरवयन भएको

त्रत्रिवर्षय योजनाको प्रगनत



यनमायणागधन सम्परन यनमायणागधन
न.पा भवन 0 0 0

सामुदाययक भवन 0 0 0

व्यन्द्क्तगत घर 1365 1200 0

अस्थायी स्थायीवववरण
भुकम्प पुनननषमाषण



सम्परन
0

0

0

स्थायी
भुकम्प पुनननषमाषण



न.पा द्िारा सन्र्ामलत योजना सांख्या
शीषयक सङ्तया
१ लाख भरदा कम 174

१-५ लाख सम्म 91

५-१० लाख सम्म 12

१० लाख भरदा मागथ ९
कूल 286



करारमा
दरबन्दी पदपूनत ष दरबन्दी पदपूनत ष कायषरत दरबन्दी

अगधकृतस्तर 1 1 1 0 0 2

सहायकस्तर 1 0 16 13 1 17

सहयोगीस्तर 0 0 9 9 9 9

जम्मा 2 1 26 22 10 28

मशर्षक सांख्या
१. कमयचारी तथा पदागधकारी 6

२. समुह सदस्य तथा अरय 13

का.अ. 1

ई. 1 1

नासु 1 नासु 1

लेखापाल 1 लेखापाल 1 1

आलेप 1 आलेप 1

सब ई 1 सब ई 1

खरीदार 3 खरीदार 3 1

वडा सगचव 5 वडा सगचव 5

सलेपा 1 सलेपा 1 1

अलमन 1 अलमन 1 4

मूखखया 3 मूखखया 3

सांथथागत िमता विकास तामलम

थिीकृत दरबन्दी (न.पा)
केन्रतफष कोर्तफष जम्मावििरण



16

कास 7 17

हसचा 2

44



पदपूनत ष
1

14

9

24

थिीकृत दरबन्दी (न.पा)
जम्मा



प्राप्त उजुरीका प्रगनतहरु
वििरण  सांख्या कारिाही सांख्या फर्ौट
अ.द.ुअ.आ उजुरीहरु 0 0 0

हेलो सरकारको उजुरीहरु 0 0 0

सतकय ता केरिको उजुरीहरु 0 0 0

अरय गुनासो / उजुरीहरु 12 12 0

कूल 12 12 0



वििरण जम्मा सांख्या
मूत्य ुदताय 183

जरम दताय 699

वववाह दताय 221

सम्बरध ववच्छेद दताय 11

बसाई सराई दताय 289

कुल 1403

* महा / उप न.पा हरुले मात्र भनुषपने

पजजजकरणको वििरण



विवत्तय अनुशासन
वििरण
Audit tracking system लाग ुभएको/नभएको नभएको
लेखा software प्रयोग नभएको

सुशासन सम्िन्धी वििरण
वििरण न.पा.
गुनासो सुरन ेअगधकारी तोककएको (सांतया) छ 

सावयजयनक सुनुवाई गरेको (सांतया) 2

सावयजयनक पररिण गरेको (सांतया) 284

सावायजयनक पररिण गरेको आयोजानाको सांतया 284



कायषसम्पादन सम्झौता (न.पा.)
वििरण प्रनतशत
काययसम्पादन सम्झौता अनुसार न.पा.द्वारा सम्पाहदत काययको प्रगयत प्रयतशत (स्वमूल्याांकन) सम्झौता नभएको ।



पुष्टट्याई



मस.नां. उल्लेख्य कायषहरु

१ कमयचारी पदपूयत य प्रकक्रया सम्परन गरेको ।

२ एकीकृत सम्पवत्तकर लाग ूगरी कायायरवयन गरेको । आरतररक स्रोतलाई गत आबको 
तुलनामा ४२५ प्रयतशत बदृ्हद गरेको ।

३ ३० बषयका लागग ल्याण्डकफल्ड साईटको सम्झौता गरी घरघरबाट फोहर उठाई 

व्यवस्थापन गन ेकाययको थालनी गरेको ।
४ भवन यनमायण मापदण्ड २०७२ जारी गरी सो का आधारमा घर नक्सापासको कायय 

आरम्भ गरेको ।
५ नपािेत्रलभत्रको सम्पूणय भूभागलाई समेट्न ेगरी ७५ वटा टोल ववकास सांस्थाहरु गठन 

गरेको ।
६  सुरदर पाकय हरु यनमायण गरेको ।
७ हदउसो भरदा बहढ उज्यालो भएको जस्तो आभाष हुन ेगरी झलमल्ल उज्यालो हुन े

सौयय सडकबवत्त यनमायण भएको छ ।
८ ववलभरन महहला/बालक/बदृ्द/ दललत/जनजायत/ मुन्द्स्लम/ खेलकुद/अपाङ/ ककसान/ 

सावयजयनक जग्गा छानवीन/वातावरण/ सुपरीवेिण तथा अनुगमन/  एकीकृत 

सम्पवत्तकर /आयआजयन/स्वास््य लगायत सवयत्र िेत्रको नगरस्तरीय सलमयत गठन 

गरी नगरको सवायङगगन ववकासमा तहल्का ल्याएको ।

९  २ वटा शहरी स्वास््य केरि स्थापना भएको ।

मस.नां. यो िर्षको मसकाईहरु

उल्लेख्य / अनुकरणीय कायष सम्पादनहरु

प्रमुख मसकाईहरु



मस.नां. समथया समाधानका लाथग र्ामलएका कदम समथया समाधानका विकल्पहरु
१ आफ्नो कायायलय भवन नहुन। भवन 

यनमायणमा नागररक सहमती / राजनीयतक 

सहमती जुट्न नसक्न ु।

पटक पटक छलफल र बैठक राखखएको १.मरत्रालयको यनदेशन 

२ भवन यनमायण मापदण्ड र सडक 

मापदण्ड/सेड ब्याक/ जस्ता बबषयमा पटक 

पटक फेरबदल भईरहन ेकानूनी प्रावधानका 

 भौयतक योजना मरत्रालयस्तरमा बस्तीिेत्र कायम 

गरररदन ललखखत अनुरोधको पहल भईरहेको । ववगतमा 
भएको सडक मापदण्ड/सेडब्याकलाई कायायरवयन गराउन 

१.बस्तीिेत्र घोषणा गनुयपन े।

२. ववगतको प्रावधानभरदा थप सडक िेत्र कायम गदाय थप भागको 
मुआब्जा हदने व्यवस्था हुनुपन े।.
३.  मुआब्जा हुननसकेमा घरजग्गाको ियतपूयत य हदनुपन े।

३ लागत सहभागगताको आयोजना रकम ठूलो हुनुमरत्रालयमा सुझाब पठाएको । लागत सहभागगतामा पााँच लाखसम्मका आयोजना हुनुपन े।जनताले 

माग गरेका जुनसुकै काययम्रमका पयन योजना स्वीकृत हुनुपन ेप्रावधान 

।
४ पुराना घरहरुको नक्सापास अलभलेखीकरण गररएको ।मरत्रालयमा सुझाब पठाएको । हालको घर जस्तो प्रकारको छ त्यस्त ैरुपमा पास गन ेव्यवस्था 

लमलाउनु पन े।
५ अस्वभाववक नागररक अपेिा/जनचाहना स्रोतको समुगचत पररचालन । जनचाहाना सम्वोधन गनय सककने बजेट व्यस्था हुनुपने

६ नयााँ कमयचारी ताललम र अनुभव सेयर  गन ेगरेको । िमता ववकास काययक्रम/ ताललम /प्रयोगात्मक ताललम

मुख्य समथयाहरु / समथया समाधानका प्रयासहरु



मस.नां. अपेिा
१ स्रोत र जनशन्द्क्त पयायप्त हुन ेठूला नगरपाललका र दबै कुरा रयून  हुन ेसाना नगरपाललकाले सम्पादन गन ेकामका बीच ववभेद गरी हेरीनुपन े।

२ वडाभेला/एकीकृत योजना तजुयमा गोरठी/ पररषद कसरी सम्पादन गन/े MCPM मा कसरी अब्बलताकायम गन/े योजनाहरु ईन्द्रटमेट/सुपरलभजन/मूल्याांकन जस्ता कायय 
सम्पादन गनय राम्रो तालीमको ब्यवस्था हुन ुपन े।

३ ववदेश भ्रमणमा मरत्रालयको वरपर रहेर घेरीरहन ेर पहुाँचवालालाई नभई मोफसलमा कायय गरेका कमयचारीहरुलाई प्राथालमकता हदनु पन े।

मन्त्रालय सांग राखेका मुख्य अपेिाहरु



नगरको िावर्षक प्रगनत समीिाको ननर्ोड (बढीमा १०० शब्द)


