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प्रमखु उपलर्धिहरू
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•लागत साझेदारीका कार्यक्रमहरु संचालनमा ततब्रता, जना सहभातगता बढेको 

•नगपातलका तभत्र र्सै आतथयक बर्यमा ३.५ कीमी सडक कालोपत्रे गररएको |

•नगरपातलका तभत्र पथृ्वीराजमागयको दार्ााँ बार्ााँ सौर्य सडक बति जडान हुदै

•कार्ायलर्मा तडतजटल नागररक बडापत्र संचालनमा ल्र्ाइएकोएको 



बार्षिक र्वत्तीय प्रगर्ि
वार्षिक आय धयय र्ववरण

5

वििरण चालु पूज िंगत कुल
शीर्षक ब ेट खचष ब ेट खचष ब ेट खचष
केन्द्रिय अनुदान ४१०० ४१०० ३६११७ ३३६७७ ४०२७७ ३७७७७
राजश्व बाांडफाांड ७५२० ७२९५ ७५२० ७२९५
आरतरीक आय ८९०० ८४०० २८०० २५२५ ११७०० १०९२५
अरय ६०२३ ४६६० ८७४३ ८७४३ १४७६६ १३२०३
कुल

१९०२३ १७१६० ५५१८० ५२२४० ७४२६३ ६९२००



आन्तररक आय तथा राजश्व बााँडफााँडको अवस्था

लववरण

०७२/७३ को कूल 

अनुमालनत आय

(रु हजारमा)

यथाथथ आम्दानी

(रु हजारमा)

प्रगलत (%)

आन्िररक आय ११३८० १४९२६ १३१

राजश्व बााँडफााँड ७५२० ७२९५ ९७

कूल जम्मा १८९०० २२२२१ ११७
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भौर्िक प्रगर्ि
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क्र.स

के्षत्र सुचक ईकाई गत आब 

सम्म सम्पन्न

(पररमाण)

चालू 

आ.व.को

लक्ष्य

चालू आ.व.को

सम्पन्न पररमाण

प्रमुख नतीजा /असर

१ सडक माटे /कच्ची सडक र्क.मी.

ग्राभेल सडक र्क.मी. १.२३ 

कालो पत्रे सडक र्क.मी. ३.१४५

सडक कल्भटि वटा ४

२ खानेपानी खानेपानी योजना संख्या १५

३ र्संचाई नहर, कुलो र्क.मी. .१५८ ....र्संर्चि के्षत्र

पोखरी वटा

४ सडकपलु 

र्नमािण सम्पन्न

पलु वटा

५ फोहोरमैला स्यार्नटरी ल्याण्ड

र्फल्ड साइट

वटा

ढल र्नकास र्मटर ३१४८



भौर्िक प्रगर्ि
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के्षत्र सुचक ईकाई गत आब 

सम्म 

सम्पन्न

(पररमाण)

चालू 

आ.व.को 

लक्ष्य

चालू 

आ.व.को 

सम्पन्न 

पररमाण

प्रमुख नतीजा /असर

५ आवास

िथा भवन

र्वध्यालय भवन 

र्नमािण

वटा ३ 

न.पा.∕वडा कायािलय

भवन र्नमािण

वटा

वर्थिङ सेन्टर वटा

स्वास््य / उप स्वास््य

चौकी

वटा

सामदुायीक भवन ओटा ५

७ ऊजाि एवं 

र्वध्यिुीकर

ण

सौयि सडक वत्ती

(ऊजाि) 

र्क.वा २.६२ 

अन्य सौयि उजाि र्क.वा

जलर्वध्यिु् र्क.वा



निीजाहरु
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आयोजना शुरुहुनुभरदा
पूववको अवस्था

Photo 1

Photo 2

Photo 3

आयोजना सम्परन
भएपश्चात ्को अवस्था

आयोजना ननमावण चरणको
अवस्था



•Flower city को अबिारणा अनसुार नगरपार्लकाको राजमागिमा  

रहकेो मखु्य नगर के्षत्रमा फुल फुल्ने र्वर्भन्न प्रकत र्िक फूलहरु

लर्गएको छ |

जनसहभार्गिामा आिाररि सडक सौय बर्त्त अन्िगिि खैरेनीटार र 

दलुेगौंडा बजार के्षत्रमा ६८ वोटा सडक सौयि बर्त्त जडान कायि हुदै

गरेको |

10

नवीनतम कायथ



सञ्चार्लि आयोजनाको र्ववरण
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योजना सङ्ख्या
१ लाख भरदा कम ३५२
१-५ लाख सम्म ५२
५-१० लाख सम्म ०
१० लाख भरदा माथथ ८
कूल ४१२



सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरणको र्स्थर्ि
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वििरण आब ०७२/७३ मा 
भत्ता प्राप्त गरे्न 
सिंख्या

लगत कट्टा
गररएको 
सिंख्या

खचष रकम 
(रु. 
ह ारमा)

फ्रि  
रकम (रु. 
ह ारमा)

आ.ब ०७३-७४ मा 
भत्ता वितरण गर्नुष परे्न 
सिंख्या

औषथि उपचार वदृ्ि-वदृ्िा १३८४ १०० ८१८४००० ३२६८६०० १६०५
बदृ्ि भत्ता १६४१ १२० १०१८८५०० १७२९
अपाङ्खग भत्ता ८५ 3 ७११२०० १७०
एकल महहला भत्ता ७९४ 19 ४९६८५००. ९२७
लोपोरमखु भत्ता ० ०
बाल सांरक्षण अनदुान ३६८ 65 ९४७६०० ६२७
कुल ४२७२ ३०७ २४९९९८०० ३२६८६०० ५०५८

सामार्जक सरुक्षा र्विरणको र्ववरण (अर्ख्ियारी प्राप्त गने न.पा.हरुले मात्र

भनुिपने)



गनुासो फर्छ्यौटको र्स्थर्ि
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वििरण सिंख्या कारिाही सिंख्या सम्बोधर्न 
(फर्छषयौट)

अ.द.ुअ.आ उजरुीहरु ४ २ २
हेलो सरकारको उजरुीहरु

सतकव ता केरिको उजरुीहरु

अरय गुनासो / उजरुीहरु १२ १२ १२

कूल १६ १४ १४

गनुासो फर्छ्यौटको अवस्था



जनशर्ि धयवस्थापन
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लववरण केन्रतफथ कोषतफथ जम्मा

स्वीकृत

दरबन्दी पदपूलतथ

स्वीकृत

दरबन्दी पदपूलतथ

स्वीकृत

दरबन्दी पदपूलतथ

अर्िकत िस्िर २ २ २ १ ४ ३

सहायकस्िर ३ ३ १० ९

सहयोगीस्िर ६ १

जम्मा ५ ५ १८ ११



प्रमखु कायिहरु: 
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सडक कालोपते्र (लागि साझेदारी कायिक्रम)

स्थानीय र्वकास शलु्क कोष 

१. शकु्ला मागि, लार्लम: ३५० र्म 

२. नमनुा मोटर मागि, बेलचौिारा: १२५० मी

३. हले्थ पोष्ट दरे्ख नया पलूसम्म : ४७० मी

४. शार्न्ि मोटर मागि, वाडि न ५ : ५५० मी 

५. सरस्विी मोटर मागि, खैरेनीटार: ३०० मी

६. नगरपार्लका पररषर : ५५० मी 



प्रमखु कायिहरु: 

16

सडक बोडि नेपाल (सडक ममिि):

१. शकु्ला मागि, खोरादी खण्ड ग्रावले

२. दलेुगौंडा हकि परु ग्रावेल

३. र्िनखोले मागि ग्रावेल 



प्रमखु कायिहरु: 
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वािावरणमैत्री स्थानीय शासन कायिक्रम (EFLG):

१. शर्हद कत ष्ण पाकि , पाटन

२. क्याम्पस बर्स्ि पाकि , बेलचौिारा

३. पत् वी राजमागि दायााँ बाया फुलबारी र्नमािण, वाडि न ३,    

१० र ११ 
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x]Nykf]i6–k'NRff]s ;8s lgdf{0fsf] emns 
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/fhdfu{sf] bfofF jfofF km'naf/L lgdf{0f -EFLG)
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स्थापना हदवस समारोह 
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जेष्ठ नगराररक स्वास््य ससववर


