


बार्षिक आम्दानी
एकमषु्ट तथा छुट्टाछुटै्ट देखिने गरी
• नेपाल सरकारको आम्दानी रु 170788725.94/-
• प्रदेश सरकारको अनदुान रु 45683000/-
• आन्तररक आम्दानी रु 9486174.62/-
• शसति अनदुान रु 180133945.95/-
• जम्मा आम्दानी रु 406091846.52/-



िर्ि
पुुंखजगत िर्ि रु.

121943431.73
र्ाल ुिर्ि रु.

284148414.79



बबषय क्षेत्रगत लखक्षत कायिक्रमको बबवरण 
आबथिक र्वकास तर्ि
कुल बबबनयोजन रु. 
8500000/-

पुुँखजगत बजेटको कबत % हनु्छ ? योजना सुंख्या ? िर्ि %

5.90% 251 92%

सामाखजक र्वकास तर्ि
कुल बबबनयोजन रु 
30490000/-

पुुँखजगत बजेटको कबत % हनु्छ ?
21.16%

योजना सुंख्या ? िर्ि %
94

पवुािधार र्वकास तर्ि
कुल बबबनयोजन रु. 
96190000/-

पुुँखजगत बजेटको कबत % हनु्छ ?

66.76%

योजना सुंख्या ? िर्ि %
93

बन वातावरण तथा र्वपद 
ब्यावस्थापन तर्ि
कुल बबबनयोजन रु.

2900000/-

पुुँखजगत बजेटको कबत % हनु्छ ?

2.01%

योजना सुंख्या ? िर्ि %

98

सशुासन तथा सुंस्थागत बबकास तर्ि
कुल बबबनयोजन रु.
6000000/-

पुुँखजगत बजेटको कबत % हनु्छ ?

4.17%

योजना सुंख्या ? िर्ि%
88



पूवािधार र्वकासको अबस्था, हालसम्म बनेको?
आ.व.०७६/०७७ मा मात्र बनेको ? दबैु िलु्ने
गरी।

• कालो पते्र सडक जम्मा र्क.बम.
• ग्राभेल सडक जम्मा की.बम. 120 मीटर
• माटे सडक जम्मा र्क.मी. 3 र्कलो बमटर
• िानेपानी धारा बबतरण सुंख्या 210
• िानेपानी लाइन बनमािण 8.5 र्कलो बमटर
• बसुंर्ाइ कुलो बनमािण 4 र्कलो बमटर
• भवन बनमािण सुंख्या 5 वटा
• अन्य सुंरर्ना बनमािण



गरुु योजना सम्बन्धी(Master 

Plan)
• नगर/गाउुँ बबकास गरुु योजना बनेको छ/छैन ।

बनेको छ ।
• सडक गरुु योजना (MTMP) छ छैन ?
• बनेको छैन ।

• बबबभन्न क्षेत्रगत बबकास गरुु योजना बने नबनेको? 
नबनेको



तथ्याङ्क ब्यवस्थापन(Data Base)

• स्थानीय तहले तथ्याुंक कसरी ब्यवस्थापन गरेको छ ?
• वडाकायािलय मार्ि त सूर्ना अध्यावबधक गररएको 
• बस्तखुस्थबत खर्त्र (Profile) तयार छ छैन?
• बडखजटल प्रोर्ाइल बनमािण भएको ।
• आफ्नो डाटा वेश छ छैन ? 
• नभएको ।



कायािन्वयन गररएका योजनाहरुको 
लागत रकम र सुंख्या 
• रु ५ करोड माथी लागत अनमुान भएका योजना सुंख्या? -1
• रु १ करोड देखि ५ करोडसम्म लागत अनमुान भएका योजना सुंख्या ?-2
• रु ५० लाि देिी १ करोड सम्म लागत अनमुान भएका योजना सुंख्या ?-5
• रु १० लाि देखि ५० लाि सम्म लागत अनमुान भएका योजना सुंख्या?-7
• रु ५ लाि देखि १० लाि सम्म लागत अनमुान भएका योजना सुंख्या ?-8
• रु १ लाि देिी ५ लाि सम्म लागत अनमुान भएका योजना सुंख्या ?-190
• रु ५० हजार देिी १ लाि सम्म लागत अनमुान भएका योजना सुंख्या ?-37
• रु ५० हजार सम्म लागत अनमुान भएका योजना सुंख्या ?  नभएको



अन्य स्थानीय तहहरु सुंग सुंयकु्त 
रुपमा साझेदारी गरी गरेका कायिहरु

• सुंलग्न स्थानीय तहको योगदान प्रबतशतमा  नभएको
• प्राप्त लाभ प्रबतशतमा  नभएको



गौरवका योजनाहरु कुनै भएमा सो
को कायािन्वयन अवस्था ।

• रार्िय गौरवका-2 वटा बनमािणाबधन अवस्थामा रहेको ।
• प्रदेश सरकारका-2 वटा बनमािणाबधन अवस्थामा रहेको ।
• स्थानीय तहको आफ्नो-1 बनमािण सम्पन्न हनेु अवस्थामा रहेको।



कोबभड-१९ सम्बखन्ध आम्दानी िर्ि

आम्दानी खर्च कैफीयत
सुंघीय सरकारबाट प्राप्त रु. राहत र्वतरणमा

रु.3169751

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रु.
100000/-

क्वारेखन्टन ब्यवस्थापनमा रु.
1488400/00

स्थानीय सरकारको रु.
1290514/-

आइसोलेसन ब्यवस्थापनमा
रु.537300/-

अन्य ब्यक्ती, सुंस्थाहरुबाट प्राप्त रु
4968290/-

कोबभड-१९ सम्बन्धी अन्य
कुनै िर्ि भएमा रु.
/00

जम्मा प्राप्त आम्दानी रु.  
7258804/-

जम्मा िर्ि रु.
5195451/00



पेश्की र बेरुजकुो अवस्था
गत आ.व. सम्मको बेरुज ुरु.
6894000/-

यस आ.व. सम्मको बेरुज ुरु.
15121000



ऐन काननु 
• आवश्यक काननुहरुको बनमािण गरेको नगरेको?-गरेको
• हाल सम्म बनबमित काननुहरुको सुंख्या र नाम
• ऐन 9 वटा
• कायिर्वधी-23
• राजपत्रमा प्रकाशन गरे नगरेको ?  गरेको 



मखु्य पाुँर् वटा समस्याहरु र 
समाधानका लाबग भएका प्रयासहरु 
समस्याहरुुः-
.स्रोत र साधनको कमी

. प्रार्वबधक कमिर्ारीको कमी 

.साना र िदेु्र योजनामा रकम र्वबनयोजन 

.समयमा बजेट बनकासा प्राप्त नहनुु

.योजनाको सही रुपमा प्राथाबमर्ककरण
गनि नसर्कएको 

समाधानका लाबग गररएका प्रयासहरुुः-
. आन्तररक आम्दानी बरृ्िमा पहल 
गररएको
.सेवा करारमा प्रार्वबधक कमिर्ारी बनयखुक्त 
गरी काम गररएको ।
. आवबधक योजना स्वीकृत गरी योजना 
व्यवखस्थत रुपमा छनौट गनि सरुु गररएको

.बजेट बनकासको लाबग सम्बन्धी
बनकायमा पहल गने गररएको ।
ददगो र प्रबतर्ल ददने योजना छनौटको 
लाबग पहल गररएको 



खजल्ला समन्वय सबमबत सुंग रािेका 
अपेक्षाहरु
• पालिकाबाट संचालित योजना तथा काययक्रमहरुको ननयलमत 
अनुगमन गरी सोको पषृ्ठपोषण दिने ।

• पालिकामा रहेका पिाधिकारी तथा कमयचारीहरुको क्षमता 
विकास गराउने ।

• निीजन्य पिाथय (ढंुगा धगट्टी बािुिा) उतखन्न प्रशोिन 
वितरणको अनुगमन गरी सोको पषृ्ठपोषण दिने ।

• स्थानीय पूिायिार साझिेारी काययक्रम अन्तगयतका योजनाहरुको 
योजना छनौट गिाय दिगो प्रनतफि दिने योजना छनौट गने 
व्यिस्था लमिाउने ।

• अन्तरपालिकास्तरीय योजनाको आिश्यक समन्िय गने ।



हाल अवलम्वन गररएका असल
अभ्यासहरु केही भएमा ।

• िर्ि साविजबनर्ककरण- कायिक्रम सुंम्पन्न भए पबछ 
समापनको अवबधमा आम्दानी िर्ि साविजबनक गने 
गररएको।

• ददवा िाजा कायिक्रमुः- बाल र्वकासमा अध्ययानरत छात्र 
छात्राहरुलाई अबभभावकहरु पालैपालो र्वद्यालयमा गई िाजा 
बनाइ िवुाउने गररएको । 

• गभिवती मर्हलाहरुलाई अण्डा र्वतरणुः- पर्हलो पटक 
गभिजाुँर् गरेपबछ बच्र्ा नजन्मेसम्मको लाबग प्रबतददन 1
गोटाको दरले अण्डा र्वतरण गररएको । 

• बालमैत्री नगरपाबलका घोषणाको लाबग सबै सूुंर्कहरु पूरा 
गरी घोषणाको लाबग तयारी अवस्थामा रहेको ।



भीरकोट नगरपाबलकाको प्रशासबनक भवनको 
सूरु देखिको तखस्वर 



धन्यवाद 


