
कपिलवस्त ुनगरिापलका कार्ाालर्

वापषाक प्रगपत समीक्षा गोष्ठी

पमपत २०७३/०५/२०
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नगर िररचर्:
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परिचय
• स्थापना २०३९
• क्षेत्रपफ ६३.६१ वर्ग
• वडासंख्या १९
• जनसंख्या ४३४७१ (२०६८)
• घिधुिी ७१२९  (२०६८)
• घिधुिी ६४९७ (२०७१)
• शैfचालय भएकेf ३४९७
• शैfचालय नभएकेf ३०००
• खानेपानीका पंहुच ९५ प्रतिशि
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परिचय क्रमश
यािायािके अवश्था

• कच्ची सडक ४१.९४ कक.मम
• गे्रभल सडक ४२.२ कक.मम
• कालेपत्र ेसडक ३८.९३ कक.मम
• ढल तनकास ९४६५ ममटि
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प्रमखु उिलपधिहरू

5

• समुदायमा आधारिि फोहोि मैला व्यवस्थापन , फोहोि मैला व्यवस्थापनमा युवा
परिचालन, फोहोि मैला व्यवस्थापनमा दण्ड जरिवाना िथा तनयममि अनुर्मनको
व्यवस्था, 

• बार्षगक कायगक्रमको अतिरिक्ि TDF संर् सम्झौिा र्रि ऋण िथा अनुर्मनमा सौयग
उजागमा आधारिि सडक बर्ि जडान कायग सुरु र्रिएको

• सहिी हरियाली िथा सौन्दयग अमभवदृ्धधको लाधर् नर्ि क्षेत्र मभत्र दईु वटा पाकग तनमागण
र्रिएको

• न. पा. मा थप भएका दईु वटा र्ा बब स मा एकककृि सम्पति कि लार्ु र्रिएको
• नर्ि क्षेत्रको ढल व्यवस्थापनको लाधर् मास्टि प्लान ियािी भइ िहेको, ODF घोसणाको

लाधर् नर्िपामलका स्ििीय अनुर्मन सममति बनाई सौचालय तनमागण अमभयानलाई तिब्र
बनाइएको



प्रमखु पसकाईहरू

6

• जन सहभार्ीमा संचालन हुने कक्रयाकलापहरुमा अथगपूणग जन सहभाधर्िाको लाधर् नर्ि
बामसको क्षमिा र्वकास िथा सचेिना अमभ वदृ्धध र्नग जरुरि देखखएको

• उपभोक्िा सममति बाट हुने र्वकास तनमागणका काम हरुमा र्ुणस्िरियिा कायम हुन
नसकेको, ठेकेदािी प्रवतृि हाबी भएको, तनयन्त्रण र्नग कठठन भएको

• नर्ि क्षेत्र मभत्र संचालन र्रिने र्वकास तनमागणका कायग हरु प्लानको आधािमा नर्ई
विगमानको मार् ि आवस्यकिाको आधािमा हुदा र्वकास तनमागण कायग अव्यवस्स्थि हुने
र्िेको ि भोमलको आवस्यकिालाई पुिा र्नग सक्ने अवस्था निहेको

• जनिालाई प्रधान र्रिने सेवा सुबबधा तिटो िरििो ि प्रभाबकािी बनाउन ज्ञान ि मशपमा
आधारिि दक्ष जनशस्क्िको तनमागण ि नबबन प्रबबधधमा जोड ठदनु पने देखखएको



बापषाक पवत्तीर् प्रगपत
वापषाक आर् धर्र् पववरण

7

वििरण चालु पूज िंगत कुल
शीर्षक ब ेट खचष ब ेट खचष ब ेट खचष
केस्न्िय अनुदान ११६३२ ११४४७ ३८९४९ ३४६४४ ५०५८१ ४६०९१
िाजश्व बांडफांड १०६०० १३११ १०६०० १३११
आन्ििीक आय ५९५२ ५६३४ ४०४८ ४०४८ १०००० ९६८२
अन्य १७९९९ १८६४९ १९८२४ १६८९३ ३७८२३ ३५५४२
कुल

३५५८३ ३५७३० ७३४२१ ५६८९६ १०९००४ ९२६२६

शीषगक कुल बजेट
स्जम्मेवािी सािेको िकम ८८९८

क)

ख)



आन्तरिक आय तथा िाजश्व बााँडफााँडको अवस्था

ववविण

०७२/७३ को कूल 

अनुमावनत आय

(रु हजािमा)

यथाथथ आम्दानी

(रु हजािमा)

प्रगवत (%)

आन्तररक आर् १०००० ८७१४ ८७.१४

राजश्व बााँडफााँड १०६०० ३९९३ ३७.६६

कूल जम्मा २०६०० १२७०७ ६१.६८
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आन्तरिक आय तथा िाजश्व बााँडफााँडको अवस्था

9

िाजश्व बांडफांड शीषगकर्ि आम्दानी (िकम रु. हजािमा)
िाजश्व शीषगक िकम

१. घिजग्र्ा िस्जष्ट्रेशन बाट प्राप्ि ३५३८

२. र्वध्युि िोयल्टी बाट प्राप्ि 0

३. पयगटन / पवगिािोहण बाट प्राप्ि
0

४. बन िोयल्टी बाट प्राप्ि 0

५. अन्य ४५४



लक्षित िगष तथा समािेशीकरण सम्बजधि (रकम रु. 
ह ारमा)

10

विविरण सिंचाललत 
कार्षक्रम सिंख्र्ा

विनिर्ोज त रकम खचष रकम

१) बालबामलका िफग २१ २०२५ १७१९
२) मठहला िफग १६ २०४३ १९०९
३) अन्य लक्षक्षि वर्ग िफग

क) अपाङ्र् िफग ३ १०० १००
ख) र्पिडडएको वर्ग २० २९३२ २९२१
र्) आठदवासी जनजाति
िफग

० ० ०

घ) दमलि िफग ० ० ०
ङ) जेष्ट्ठ नार्िीक िफग १ १०५ १०४
च) मधेसी ० ० ०
ि) मुस्स्लम ३ १०० १००
ज) अन्य



भौपतक प्रगपत
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क्र.स

के्षत्र सुचक ईकाई गत आब 

सम्म सम्पन्न

(परिमाण)

चालू 

आ.व.को

लक्ष्य

चालू आ.व.को

सम्पन्न परिमाण

प्रमुख नतीजा /असि

१ सडक माटे /कच्ची सडक पक.मी. ४०.७८ १.५ १.१६

ग्राभेल सडक पक.मी. ३९.९५ २.२५ २.२५

कालो ित्रे सडक पक.मी. ३७.४६ १.४७ १.४७

सडक कल्भटा वटा १ १

२ खानेिानी खानेिानी र्ोजना संख्र्ा ३७ ३७

३ पसंचाई नहर, कुलो पक.मी. २१० हके्टर पसंपचत

क्षेत्र

िोखरी वटा

४ सडकिलु 

पनमााण सम्िन्न

िलु वटा

५ फोहोरमैला स्र्ापनटरी ल्र्ाण्ड

पफल्ड साइट

वटा

ढल पनकास पमटर ८२५० १२१५ १२१५



भौपतक प्रगपत

12

के्षत्र सुचक ईकाई गत आब 

सम्म 

सम्पन्न

(परिमाण)

चालू 

आ.व.को 

लक्ष्य

चालू 

आ.व.को 

सम्पन्न 

परिमाण

प्रमुख नतीजा /असि

५ आवास

तथा भवन

पवध्र्ालर् भवन 

पनमााण

वटा ४ ४

न.िा.∕वडा कार्ाालर्

भवन पनमााण

वटा १ १

वपथाङ सेन्टर वटा

स्वास््र् / उि स्वास््र्

चौकी

वटा

७ ऊजाा एवं 

पवध्र्तुीकर

ण

सौर्ा सडक वत्ती

(ऊजाा) 

पक.वा

अन्र् सौर्ा उजाा पक.वा

जलपवध्र्तु् पक.वा



भौपतक प्रगपत
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भौपतक प्रगपत
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भौपतक प्रगपत
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भौपतक प्रगपत
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भौपतक प्रगपत
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भौपतक प्रगपत
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भौपतक प्रगपत
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भौपतक प्रगपत
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भौपतक प्रगपत
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भौपतक प्रगपत
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भौपतक प्रगपत
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भौपतक प्रगपत
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सामापजक के्षत्रतफा को प्रमखु प्रगपत

25

• बबपन्न मठहलाहरुका लाधर् मसलाई काटाई िामलम र्रिएको साथै मसलाई मेमसन र्वििण
र्रिएको ।

• बबपन्न मठहला िथा र्पिडडएका वर्गहरुलाई आधािभुि कम्प्युटि िामलम ठदईएको ।
• मािमृशशु स्याहाि िामलम, बाख्रा पालन िथा पशपुालन िामलम, अर्िबिी बनाउने

िामलमले आधथगक मशपको र्वकास भएको ।
• प्रजनन स्वास््य िामलम, पाठेघिको समस्या िथा िोकथाम सम्बन्धी िमलम, ब्युटी पालगि

िामलम भएको ।
• सिसफाई सचेिना िामलम िथा खुल्ला ठदशामुक्ि क्षेत्र घोसणा वडा न. ५ लाइ र्रिएको ।
• मठहला िथा बालबामलकाहरुका लाधर् २ ठदने आखा मशबबि संचालन र्रिएको ।
• बबद्यालयहरुमा प्याड िथा डस्टबबन र्वििण, हास्जिी जवाफ प्रतियोधर्िा ि साउन्ड बक्स

बबििण ।
• बेमौसमी ििकािी िथा च्याउ खेति िामलम, हाउस वायरिरं् िामलम, आपरं्ा मैत्री कायगक्रम, 

पयगटन र्ाइड िामलम, बैदेमशक िोजर्ाि िामलम, मोटि ड्राइमभरं् िामलम, मुति ग बनाउने
िामलम, आई. पी.एम िामलम, जोडी िामलम, जेस्ठ नार्रिक लक्षक्षि कायगक्रमहरु, मुस्स्लम
लक्षक्षि कायगक्रमहरु सम्पन्न भएको ।



सञ्चापलत आर्ोजनाको पववरण

26

योजना सङ्ख्या
१ लाख भन्दा कम ४७
१-५ लाख सम्म १७
५-१० लाख सम्म ०
१० लाख भन्दा माधथ १०
कूल ७४



सामापजक सरुक्षा भत्ता पवतरणको पस्थपत

27

वििरण आब ०७२/७३ 
मा भत्ता 
प्राप्त गिे
सिंख्र्ा

लगत 
कट्टा 
गररएको
सिंख्र्ा

खचष 
रकम (रु.
ह ारमा)

फ्रि 
रकम 
(रु. 
ह ारमा
)

आ.ब ०७३-७४ मा 
भत्ता वितरण गिुष 
पिे सिंख्र्ा

औषधध उपचाि वदृ्ध-वदृ्धा १००५ ५४ ९५६५.५ १०८८
बदृ्ध भिा ३९० ११ १६९२.५ ३७३
अपाङ्र् भिा ८२ २ ७८३.२ १०२
एकल मठहला भिा ८१५ १५ ४२२५ ८२४
लोपोन्मुख भिा ६६ - ७५६ ६७
बाल संिक्षण अनुदान ४३६ १२० १६२३.८ ३८५
कुल २८६९ २०२ १८६४६ २८३९

सामापजक सरुक्षा पवतरणको पववरण (अपख्तर्ारी प्राप्त गने न.िा.हरुले मात्र

भनुािने)



बेरुज ुफर्छ्र्ौटको पस्थपत

28

क) बेरु ुको
वििरण 
(रकम रु. 
ह ारमा)

वििरण

बेरु ु रकम फर्षर्ौट रकम फर्षर्ौट
प्रगनत 
प्रनतशत

अनिर्लमत पेश्की असलु उपर कुल 
बेरू ु

अनिर्
लमत

पेश्कीअसलु 
उपर

कुल

आ.ब
. 
७०/७
१स
म्म

आ.ब. 
७१/७
२को

कूल आ.ब. 
७०/७१
सम्म

आ.ब. 
७१/७२
को

कूल आ.ब. 
७०/७१
सम्म

आ.ब. 
७१/७२
को

कूल

केन्िीय 
अनदुान िफग
आन्ििीक 
श्रोि िफग 0 0 0 ९८ २०४ ३०२ ७५ 0 ७५ 0 0 २०७ ६७ २७४ ७२.६७
कुल 0 0 0 ९८ २०४ ३०२ ७५ 0 ७५ 0 0 २०७ ६७ २७४ ७२.६७



गनुासो फर्छ्र्ौटको पस्थपत

29

वििरण सिंख्र्ा कारिाही सिंख्र्ा सम्बोिि 
(फर्छषर्ौट)

अ.द.ुअ.आ उजिुीहरु ३ ३ १
हेलो सिकािको उजिुीहरु १ १ १
सिकग िा केन्िको उजिुीहरु

अन्य र्ुनासो / उजिुीहरु १६ १६ १६

कूल २० २० १८

गनुासो फर्छ्र्ौटको अवस्था



वत्रववषथय योजनाको प्रगवत

30

वििरण जथथनत
क्षमिा र्वकास योजना ियाि नभएको
आवधधक योजना ियाि भएको
बालमैत्री स्थानीय शासनको संिचना अपनाएको भएको
वािाविण मैत्री स्थानीय शासनको संिचना अपनाएको भएको
एकीकृि सम्पिी कि लार्ू भएको
लैङ्धर्क उििदायी बजेट अपनाएको भएको
लैङ्धर्क िथा सामास्जक समावेशीकिण पिीक्षण अपनाएको भएको
Sanitary landfill site तनमागण नभएको
िास्ष्ट्रय भवन तनमागण आचाि संठहिाको कायागन्वयन भएको



वत्रववषथय योजनाको प्रगवत

31

र्वविण जम्मा संख्या

मूत्यु दिाग २४०

जन्म दिाग ११९२

र्ववाह दिाग ४६८

सम्बन्ध र्वच्िेद दिाग ०

बसाई सिाई दिाग २७

कुल १९२७



पवपत्तर् अनशुासन

32

उििदातयत्वको र्वविण

र्वविण

Audit tracking system लार् ुभएको/नभएको नभएको

लेखा software प्रयोर् भएको

र्वविण न.पा.
रु्नासो सुन्ने अधधकािी िोककएको भएको
सावगजतनक सुनुवाई र्िेको (संख्या) ३
सावगजतनक परिक्षण र्िेको (संख्या) ७४
सावागजतनक परिक्षण र्िेको आयोजानाको संख्या

७४

सशुासि सम्िधिी वििरण
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कायगसम्पादन सम्झौिा (न.पा.)

र्वविण प्रतिशि पुष्ट््याई

कायगसम्पादन सम्झौिा अनुसाि 
न.पा.द्वािा सम्पाठदि कायगको प्रर्ति 
प्रतिशि (स्वमूल्यांकन) ५०

बबर्ि आ. ब. हरुमा 
सम्झौिा अनुरुप 
कक्रयाकालाप हरु अर्ी
नबढ्दा चालु आ.ब.मा मात्रै 
प्रर्ति देखाउन नसककने
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आर्ामी आ.व.को प्रमखु नीतिहरु

• cTofjZos, clgjfo{ / 7"nf kl/of]hgf ;+rfngsf nflu 

;|f]tsf] vf]hL  ug]{ .

• lqjlif{o cGtl/d of]hgf, ;x;|fAbL ljsf; nIo / 

cfjlws gu/ ljsf; of]hgfsf nIonfO{ kl/k"lt{ x"g] 

of]hgfnfO{ k|fyldstf lbg] .

• sfof{nosf] k|zf;lgs 9fFrfnfO{ lzh{gzLn agfpg 

k]ZsL a]?h" km/kmf/s ug]{, lnnfd ljqmL, ldGxf / /fhZj 

tyf C0f c;'nLdf k|efjsf/L sbd rflng] .

• ;"zf;g, kf/blz{tf, hjfkmb]lxtf j[l4 ug{ ;fj{hlgs 

kl/If0f, ;"g"jfO{ / /]l8of] sfo{qmd ;+rfng ug]{ .

• :yfgLo lgsfosf sd{rf/Lsf] Ifdtf ljsf; sfo{of]hgf 

tof/ u/L nfu"  ug]{ .                      s|dzM



आर्ामी आ.व.को प्रमखु नीतिहरु क्रमशः

• zx/L j8fdf clgjfo{ nfut ;xeflutf / u|fdL0f j8fdf P]lR5s / >d 

;xeflutfdf hf]8 lbOg] 5 .

• jfnjflnsf, blnt, hghflt, lk58fju{, dlxnf / ckfË ;lDdlnt 

kl/of]hgf sfo{Gjogdf ljz]if hf]8 lbOg]5 .

• v'nf lbzfd'Qm cleofgnfO{ ;kmn agfpg gu/kflnsfdf sfd ug]{ 

sd{rf/L, g=kf=;+u ;dGjo u/L sfd ug]{ ;+3;+:yfsf kbflwsf/L, 

pkef]SQf ;ldltsf kbflwsf/L, /fhgLlts bnsf kbflwsf/L ;a}n] 

clgafo{ ?kdf Zff}rfno agfpg' kg]{ cGoyf g=kf=sf lqmofsnfkdf 

;dfa]z gu/fOg] sd{rf/Lsf] xsdf tna /f]Ssf /fVg] tyf 

;]jfu|fxLx?nfO{ g=kf af6 k|bfg ul/g] ;Dk"0f{ ;]jfx? /f]Ssf ug]{ gLlt 

clVtof/ ul/g] 5 .
35



आर्ामी आ.व.को प्रमखु नीतिहरु क्रमशः

• /f]huf/L l;h{gfdf hf]8 lbb}+ cfof]hgf ;+rfng ubf{ pkef]Qmf 

;ldlt Pj+ 6f]n ljsf; ;+:yfnfO{ k|fyldstf lbg] .

• zx/L j8fdf clgjfo{ nfut ;xeflutf / u|fdL0f j8fdf 

P]lR5s / >d ;xeflutfdf hf]8 lbOg] 5 .

36



जनशपि धर्वस्थािन

37

ववविण केन्रतफथ कोषतफथ जम्मा

स्वीकृत

दिबन्दी पदपूवतथ

स्वीकृत

दिबन्दी पदपूवतथ

स्वीकृत

दिबन्दी पदपूवतथ

अपिकृतस्तर

सहार्कस्तर १७ १६ १७ १६

सहर्ोगीस्तर ३२ ३२ ३२ ३२

जम्मा ४९ ४८ ४९ ४८



प्रमखु समस्र्ा तथा समािानका लापग गररएका प्रर्ास

38

क्र.स. प्रमुख समस्या समस्या समाधानाथथ चावलएकका प्रयास समस्या समाधानाथथ सुझावहरु वजम्मेवाि 

वनकाय

१

अपवरल वषााको कारण 

बपस्त डुबानमा िरेको

तत्काल राहत सामग्री पवतरण 

गररएको

२ आगलापग पनर्न्त्रण 

िरुानो एउटा दमकलले िरुा 

पजल्ला भरी सेवा प्रदान 

गरररहकेो अन्र् नगरिापलकाहरुमा िपन 

दमकल हुन ुिने

३ नाली धर्वस्थािन

डोजर तथा जनशपिको प्रर्ोग 

गरर समािान गररएको बहृत गरुु र्ोजना पनमााण गनुािने
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लस.ििं. अपेिा
१

स्थातनय सेवाको र्ठन िथा स्थानीय तनकायका
कमगचािीको सरुवा िथा अन्य व्यवस्थापन

२ स्थानीय तनकायमा प्रदान र्रिने अनुदानमा वदृ्धध
३ आफ्नै श्रोिबाट दमकल खरिद र्नग सक्ने अवस्था निहेको

४
मन्त्रालयले न. पा. बाट सम्पादन र्रिने कक्रयाकलाप 
हरुको प्रभाबकिी अनुर्मन र्ने

५

कायगसम्पादन सम्झौिालाई िोककएको समय मभत्र सम्पन्न 
र्नग सककने र्रि बस्िुतनष्ट्ठ बनाउन, सम्झौिा
र्रिसकेपति िोककएको समय सम्म अतनवायग रुपमा कायग 
र्िाउने, तिटो,तिटो सरुवा नर्ने, कायगसम्पादनमा 
आधारिि दण्ड िथा पुिस्काि एवं कायगसम्पादन 
मुल्यांकनलाई आबद्ध र्ने



नतिजा
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नतिजा
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नतिजा
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नतिजा

43



नतिजा
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अ



नतिजा
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नतिजा
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िन्र्बाद


