
 
आ.फ. २०७२।७३ को वार्षिक प्रगतत प्रततफेदन 

 प्रस्तुतकताि 
           खगेन्द्र गगयी  

           कामिकायी अगधकृत 
 
 
 





सॊक्षऺप्त ऩरयचम  
कनकाई नगयऩालरका झाऩा 

स्थाऩना:- २०७१ फैशाख २५ गते 
ऺेत्रपर :- ७९.१ फ. कक.मभ. 
वडा सख्मा :- ९ वटा 
जनसख्मा :- ४८१८१  भहहरा :- २४११२   ऩुरुष :- २४०२९ 
घयधुयी सख्मा :- ९५८८ 
फनजङ्गररे ढाककएको ऺेत्रपर :- १७०० हेक्टय 
प्रभुख नदीहरु :- कनकाई बफरयङ्ग सुरुङ्गा य घागया 
ऩमिटकीम ऺेत्र :- जाभुनखाडी मसभसाय ऺेत्र  

       धनुषकोटी धाभ 
       कोहटहोभ 

सडक :- ऩूवि-ऩश्चिभ रोकभागि ८ कक मभ 
कारोऩत्र ेसडक १३ कक मभ 
ग्रावेर तथा कच्िी सडक २०० कक मभ



१ गत वषषको जजम्भेवायी ५४९० १ चारु खचष १२७८७ 

२ आन्तयीक १७११६ २ ऩुजजगत खचष ६६६४४ 

३ फाह्म ६४६५५ ३ फाकक भौज्दात ७८३० 

जम्भा ८७२६१ जम्भा ८७२६१ 
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क) आ फ २०७२।०७३ को आमब्मम बफफयण ( रु. हजायभा) 
र्ववयण िारु ऩूश्जॊगत कुर 

शीषिक फजेट खिि फजेट खिि फजेट खिि 
केश्न्द्रम अनुदान ५६०६ ५६०६ ५४६०७ ५४६०७ ६०२१३ ६०२१३ 
याजचव फाॊडपाॊड १३१७ १३१७ १३१७ १३१७ 
आन्द्तयीक आम ७२८० ७२८० १४००९ ६२६४ २१२८९ १३५४४ 
अन्द्म ८५ ४३५७ ४३५७ ४४४२ ४३५७ 
कुर १२९७१ १२८८६ ७४२९० ६६५४५ ८७२६१ ७९४३१ 

शीषिक कुर फजेट 

श्जम्भेवायी सायेको 
यकभ ७८३० 
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ख) आन्द्तरयक आम य याजचव फाॊडपाॊड को श्स्थतत (यकभ रु. हजायभा) 
शीषिक अनुभातनत  मथाथि 
याजचव फाॊडपाॊड १६०० १३१७ 
आन्द्तयीक आम १४६३० १५७९९ 
कुर 

ग) याजचव फाॊडपाॊड शीषिकगत आम्दानी (यकभ रु. हजायभा) 
याजचव शीषिक यकभ 
१. घयजग्गा यश्जष्ट्रेशन फाट प्राप्त १३१७ 
२. र्वध्मुत योमल्टी फाट प्राप्त 
३. ऩमिटन / ऩवितायोहण फाट प्राप्त 
४. फन योमल्टी फाट प्राप्त 
 ५. अन्द्म 



क) रक्षऺत वगष तथा सभावेशीकयण सम्फन्धी 

वववयण 
सॊचालरत 

कामषक्रभ/आमोज
ना सॊख्मा 

   
ववननमोजजत 
यकभ (रु. 
हजायभा) 

 खचष यकभ  
(रु. हजायभा) 

राबाजन्वत 
सॊख्मा 

आफ ०७२/७३ भा  
आन्तयीक आम य 
केन्रीम अनुदानभा 

प्रनतशत 
फारफामरका तपि  ३८ वटा १५८० १५६५ २५००० 

भहहरा तपि  ३५ वटा १५५५ १५३० २१०० 

अन्द्म रक्षऺत वगि तपि  ३०८७ 
(१) आहदवासी जनजातत ११३६ ३०० 

(२) दमरत  १० वटा ५१३ २०० 

(३) जेष्ट्ठ नागयीक ८ वटा २९० ४५० 
(४) अल्ऩसॊख्मक 
सीभान्द्तकृत 
(५) थारु 
(६) अऩाङ्गता  ३ वटा १६१ ३५ 

(७) र्ऩछडडएको वगि ५ वटा १३४ १५० 

(८) भधेसी ६ वटा २५० १६० 

(९) भुश्स्रभ १ वटा २१५ १५० 

कूर ६२२२ ५७९४ 



औषगध उऩिाय वदृ्ध-
वदृ्धा 

१९३८ ११६१६ २१३० 

फदृ्ध बत्ता २०८६ ७१ १२५१६ २२९१ 
अऩाङ्ग बत्ता १०१ ९७६.८ १२४ 

एकर भहहरा बत्ता ९८६ १० ५९१६ १०४८ 
रोऩोन्द्भखु बत्ता 

फार सॊयऺण अनदुान २३३ ५५९.२ ३२४ 
कुर ३४०६ ८१ ३१५८४ ३७८७ 

* भागथ उल्रेखखत 
र्ववयणहरु सा.स ु

बत्ताको अश्ख्तमायी 
प्राप्त हुने न.ऩा.हरुरे 

भात्र बनुिऩने 

र्ववयण 
फैंक फाट बत्ता 

र्वतयण 
बएको 



खानेऩानी 
तथा 

सयसपाई 
(सावषजननक 
ननभाषण) - 
नमाॉ ननभाषण 

कृमाकराऩ इकाई गत आ.फ सम्भ 
सम्ऩन्न 
ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ को रक्ष्म 
ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ भा 
ननभाषण सम्ऩन्न 

ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ भा 
ननभाषणाधीन ऩरयभाण 

राबाजन्वत जनसॊख्मा 

खानेऩानी मोजना वटा ३ ३ ९५०
घयामशी शौचारम 

ननभाषण वटा ५ ५ २२५
सावषजाननक शौचारम 

(Urinal सहहत) वटा १ १ २००

लस ॊचाई 
(सावाषजाननक 

ननभाषण) - नमाॉ 
ननभाषण 

कृमाकराऩ गत आ.फ सम्भ 
सम्ऩन्न 
ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ को 
रक्ष्म ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ भा 
ननभाषण सम्ऩन्न 

ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ भा 
ननभाषणाधीन ऩरयभाण 

राबाजन्वत घयधुयी 

नहय, कुरो ननभाषण ककलभ ७.५ ७.५ ३००
ऩोखयी ननभाषण वटा ० ० 
लस ॊचचत ऺेत्र Hec. ८१ ८१ ४५०

झो.ऩ ुतथा अन्म 
ऩरु (सावषजननक 
ननभाषण)- नमाॉ 

ननभाषण 

कृमाकराऩ इकाई गत आ.फ सम्भ 
सम्ऩन्न 
ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ को 
रक्ष्म ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ भा 
ननभाषण सम्ऩन्न 

ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ भा 
ननभाषणाधीन ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ भा फहृत 
भभषत सॊम्बाय ऩरयभाण 

झो.ऩ ुननभाषण 
वटा 

० ० 



आवास तथा 
बवन 

(सावषजननक 
ननभाषण)-नमाॉ 

ननभाषण 

कृमाकराऩ इकाई गत आ.फ सम्भ 
सम्ऩन्न 
ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ को 
रक्ष्म ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ भा 
ननभाषण सम्ऩन्न 

ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ भा 
ननभाषणाधीन ऩरयभाण 

राबाजन्वत घयधुयी / 
जनसॊख्मा 

ववधारम बवन ननभाषण 
वटा २ २ ५००

न.ऩा / वडा कामाषरम 
बवन ननभाषण वटा १ ननभाषणचधन १ ५३०००

वचथषङ सेन्टय 
वटा ० ० 

स्वास््म / उऩ स्वास््म 
चौकक वटा 

१ १ ६५०

सडक 
(सावषजननक 

ननभाषण)- नमाॉ 
ननभाषण 

कृमाकराऩ इकाई गत आ.फ सम्भ 
सम्ऩन्न 
ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ को 
रक्ष्म ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ भा 
ननभाषण सम्ऩन्न 

ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ भा 
ननभाषणाधीन ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ भा फहृत 
भभषत सॊम्बाय ऩरयभाण 

सडक ग्राबरे ककभी ६.७० ६.७० 
सडक कारोऩत्र े ककलभ ३.७१ ३.७१ ४

भभषत सॊम्बाय (फहृद् \ 
ननमलभत) 

ककलभ १.२० १.२० ८
नमाॊ ट्रमाक खोल्ने 

(भाटे सहहत) 
ककलभ ० ० ०

सडक ऩरु 
वटा ० ० 

सडक कल्बटष 
वटा ० ० 

सडक स्तयोन्नती तथा 
ऩनुषस्थाऩना वटा ० ० 



जर ववध्मतु 
(सावषजननक 

ननभाषण)- नमाॉ 
ननभाषण 

कृमाकराऩ इकाई गत आ.फ सम्भ 
सम्ऩन्न 
ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ को 
रक्ष्म ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ भा 
ननभाषण सम्ऩन्न 

ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ भा 
ननभाषणाधीन ऩरयभाण 

राबाजन्वत घयधुयी 

ववध्मतु उत्ऩादन कक.वा 
ग्राभीण ववध्मनुतकयण ककलभ ४.६० ४.६० २५०

उजाष (सावषजननक 
ननभाषण) 

कृमाकराऩ इकाई गत आ.फ सम्भ 
सम्ऩन्न 
ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ को 
रक्ष्म ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ भा 
ननभाषण सम्ऩन्न 

ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ भा 
ननभाषणाधीन ऩरयभाण 

राबाजन्वत जनसॊख्मा 

सौमष उजाष कक.वा. 
(Kilo 

Watt)

क) व्मजततगत घय कक.वा. 
(Kilo 

Watt)

ख) व्मवसानमक-
सॊस्थागत बवन 

कक.वा. 
(Kilo 

Watt)

ग) सौमष सडक फत्ती 

कक.वा. 
(Kilo 

Watt)

३.२८० ६२००

फामो गमाॉस गोटा 

पोहोयभरैा 

कृमाकराऩ इकाई गत आ.फ सम्भ 
सम्ऩन्न 
ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ को 
रक्ष्म ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ भा 
ननभाषण सम्ऩन्न 

ऩरयभाण 

आ.फ ०७२/७३ भा 
ननभाषणाधीन ऩरयभाण 

राबाजन्वत जनसॊख्मा 

स्माननटयी ल्माण्ड कपल्ड 
साइट वटा १ ५०००
ढर ननकास 

ककलभ 



तनभािणागधन सम्ऩन्द्न तनभािणागधन सम्ऩन्द्न
न.ऩा बवन
साभुदातमक बवन
व्मश्क्तगत घय

घयधयुी र्वतयण गरयएको यकभ (रू हजायभा)
अनुदान सम्झौता

अस्थामी स्थामीर्ववयण

बुकम्ऩ ऩुनननषभाषण



शीषिक सङ्ख्मा 

१ राख बन्द्दा कभ ३३२ 

१-५ राख सम्भ ३१ 

५-१० राख सम्भ ५ 

१० राख बन्द्दा भागथ ६ 



बत्रववषषम मोजनाको प्रगनत 
वववयण जस्थनत 
ऺभता ववकास मोजना तमाय  नबएको 
आवचधक मोजना तमाय  नबएको 
फारभैत्री स्थानीम शासनको सॊयचना अऩनाएको  नबएको 
वातावयण भैत्री स्थानीम शासनको सॊयचना अऩनाएको  नबएको 
एकीकृत सम्ऩत्ती कय रागू  बएको 
रैङ्चगक उत्तयदामी फजेट अऩनाएको  बएको 
-प्रत्मक्ष्म उत्तयदामी मोजनाको सॊख्मा 
रैङ्चगक तथा साभाजजक सभावेशीकयण ऩयीऺण अऩनाएको  बएको 
सुधारयएको खानेऩानी श्रोतभाचथ हदगो ऩहुॉच ऩाएका घयधुयीको प्रनतशत २५.६१
सयसपाई सुबफधा ऩाएका घयधुयीको प्रनतशत ७०.००
बफजुरीभाचथको ऩहुॉच ऩाएका घयधुयीको प्रनतशत ८०.३०
Sanitary landfill site ननभाषण  नबएको 
याजरट्रम बवन ननभाषण आचाय सॊहहताको कामाषन्वमन   बएको 



                    कामषसम्ऩादन सम्झौता (न.ऩा.) 
वववयण प्रनतशत ऩुर्माई 

कामषसम्ऩादन सम्झौता अनुसाय न.ऩा.द्वाया सम्ऩाहदत कामषको प्रगनत 
प्रनतशत (स्वभूल्माॊकन)  



र्वश्त्तम अनुशासन 
वववयण 
Audit tracking system रागु बएको/नबएको बएको/नबएको 
रेखा software प्रमोग बएको/नबएको 

सुशासन सम्वन्द्धी र्ववयण 
वववयण न.ऩा. 
गुनासो सुन्द्ने अगधकायी तोककएको (सॊख्मा) छ / छैन 
साविजतनक सुनुवाई गयेको (सॊख्मा) 
साविजतनक ऩरयऺण गयेको (सॊख्मा) 
सावािजतनक ऩरयऺण गयेको आमोजानाको सॊख्मा 



वववयण 
केन्रतपष  कोषतपष  कयायभा जम्भा 

दयफन्दी ऩदऩूनतष दयफन्दी ऩदऩूनतष कामषयत दयफन्दी ऩदऩूनतष 

अचधकृतस्तय १ १ १ १ २ २ 
सहामकस्तय २ १ १४ ८ २ १६ ९ 
सहमोगीस्तय ६ १ ३ ६ १ 

जम्भा ३ २ २१ १० ५ २४ १२ 
सॊस्थागत ऺभता ववकास तालरभ 

लशषषक सॊख्मा 
१. कभषचायी तथा ऩदाचधकायी १५ 
२. सभुह सदस्म तथा अन्म ७ 



प्राप्त उजयुीका प्रगनतहरु 
र्ववयण  सॊख्मा कायवाही सॊख्मा पछौट 
अ.द.ुअ.आ 
उजयुीहरु 

हेरो सयकायको 
उजयुीहरु १ १ १ 

सतकि ता केन्द्रको 
उजयुीहरु 

अन्द्म गनुासो / 
उजयुीहरु 

कूर १ १ १ 



र्ववयण जम्भा दताि सॊख्मा 
भतू्मु दताि ३२२ 
जन्द्भ दताि २६६३ 
र्ववाह दताि ७२७ 

सम्फन्द्ध र्वच्छेद दताि १५ 
फसाई सयाई दताि ३९५ 

* भहा / उऩ न.ऩा हरुरे भात्र बनुिऩने 



वववयण 

फेरुजु यकभ पछषमौट यकभ पछषमौट 
प्रगनत 
प्रनतशत अननमलभत ऩेश्की असुर उऩय कुर 

फेरूजु 
अननमलभ
त 

ऩेश्की असुर 
उऩय 

कुर 

आ.फ. 
७०/७१ 
सम्भ 

आ.फ. 
७१/७२ 
को 

कूर आ.फ. 
७०/७१ 
सम्भ 

आ.फ. 
७१/७२ 
को 

कूर आ.फ. 
७०/७१ 
सम्भ 

आ.फ. 
७१/७२ 
को 

कूर 

केन्रीम अनदुान 
तपष  ७२६३ ७२६३ ७२६३ १९३८ १९३८ २६.६९% 

आन्तयीक श्रोत 
तपष  ३०५ ३०५ ३०५

कुर ७५६८ ७५६८ ७५६८ १९३८ १९३८ २६.६९% 



l;=g+= of]hgfsf] gfd
lalgof]lht 

/sd

vr{ ePsf] 

/sd

s}lkmo

t

१ नगयऩालरका कामाषरम बवन १८००००००. १८०००००. 
२ दगुाषऩयु दानाफायी भागष फाटो कारोऩत्र े २००००००. २००००००. 
३ सरुुङ्गा ऩरु हुॉदै जाभनुखाडी लसभसाय जाने सडक कारोऩत्र े २१०००००. २१०००००. 
४ एतसर फेङ्क उत्तय जान ेसडक कारोऩत्र े १८५५०००. १८५५०००. 
५ हुराक कामाषरम हुॉदै टप्ऩ ुचोक सम्भ जाने सडक कारोऩत्र े ३१०००००. ३१०००००. 
६ कनकाई अनतथी सदन बवन ननभाषण १०००००० १०००००० 
७ वाडष नॊ ३ य ४ को लसभाना हुॉदै सयणाभती सम्भ जाने सडक 

स्तयोन्ननत ८५००००. ८५००००. 
८ अभतृ दाहारको घयऩवूष देवकोटा भागष सडक स्तयोन्ननत ८५००००. ८५००००. 
९ सरुुङ्गा धनषुकोटी भागष सडक स्तयोन्ननत ५००००० ५००००० 
१० नगयऩालरका ऺेत्रका बफलबन्न स्थानभा सौमष सडक फत्ती जडान ६७७७३५४ २४२४१६६ 
११ घरैाडुब्फा ऩशफुजायभा गोठ शौचारम तथा काउन्टय बवन ननभाषण २४२५००० २४२५००० 





१०. स्थातनम साभूदातमक फन तथा स्थातनम गै.स.स.हरुको सहकामिभा नगयराई खुल्रा        
    हदशाभुक्त ऺेत्र घोषणा गने कामिराई अगाडड फढाई हार ८० प्रततशत बन्द्दा फढी  
    घयधुयीभा  सौिारम तनभािण बएको देखखएको छ । 
११.  स्थातनम बफकास शलु्क तथा शतप्रततशत जनसहबागगताभा नगय ऺेत्रभा ४ कक.मभ. सडक    
    कारोऩत्र ेबइयहेको  
१२. जनसहबागगताभा आधारयत ८२ वटा सौमि सडक फती जडान गने आमोजना सात   
    उऩबोक्ता समभततहरुसॊग सम्झौता सम्ऩन्द्न बई कामािन्द्वमन बइयहेको छ । 
१३. कनकाई नगय ऺेत्रराई माहाॉका सिेत नागरयकहरुफाट स्वस्पुति रुऩभा फन्द्द तनषेगधत ऺेत्र   
    घोषणा गरयएका कायण व्माऩाय व्मवसाम बफस्ताय ततब्र रुऩभा बइयहेको देखखएको छ । 
१४. कनकाई नगयऩामरकाराई ऩमिटकीम नगयीको रुऩभा बफकास गनि महाॉको प्राकृततक   

 सम्ऩदाहरु जाभुनफायी मसभसाय ऺेत्र धनुषकोटी धाभ कोटीहोभ रगामतका ऺेत्रभा  
 ऩमिटकीम ऩूवािधायको र्वकास बइयहेको 

१५. भफेशीहाट तथा ऩशफुजाय व्मवस्थाऩनका रागग ऺेत्रीम ऩश ुतनदेशनारम तथा मस  
 कामािरमको सॊमुक्त रगानीभा काउन्द्टय य सौिारम सहहत करयफ १०० िौऩामा यहने  
 ऺभताको ऩश ुगोठ तनभािण सम्ऩन्द्न गरयएको । 

१६. वडा नागरयक भञ्ि य नागरयक सिेतना केन्द्र गठन बई नगयऩामरकाको कृमाकराऩहरुभा    
 किमािमशर यहेका । 

१७. साभाश्जक सुयऺा य ऩश्ञ्जकयण कामिराई र्वध्मुतीम प्रणामर (अनराइन) फाट सॊिारन   
 गरयएको । 

 
 
  
 



प्रभुख चुनौनतहरु 
 

१. नदी तनमन्द्त्रणका रागग हदगो सभाधानको मोजना फन्द्न नसक्नु । 
२. पोहोय भैरा व्मवस्थाऩनको रागग ल्मान्द्डकपल्ड साइटको व्मवस्था हुन 

नसक्नु । 
३. सुरुङ्गा फजाय य घैराडुब्फा फजायराई जग्गा अबावको कायण 

व्मवस्थाऩन गनि सभस्मा । 
४. खुरा हदसाभकु्त ऺेत्र घोषणा गने कामि । 
५. साना साना मोजनाहरुको सॊख्मा अत्मगधक । 
६. बायी फषािका कायण ऺतत बएका फाटो घाटो रगामत बौततक सॊयिना 

ऩुनतनिभािण गने कामि । 
७. बु उऩमोग नीतत कामिन्द्वमन ।
८. फारभैत्री स्थातनम शासन प्रफधिन कामििभ । 
९. नगय र्वकास आवगधक मोजना तनभािण कामि । 
१०.नगयको सफै ऺते्रभा जनसहबागगता भापि त सभान रुऩभा यकभ जुट्न 

नसक्नु जसका कायण सभान रुऩभा र्वकास तनभािण कामि नहुनु ।  

 



















 कनकाई नगयऩालरकाको ननभाषणाधीन कामाषरम   
            बवन (FRONT VIEW)



  कनकाई नगयऩालरकाको ननभाषणाधीन कामाषरम     
              बवनको लबबत्र बाग



    कनकाई नगयऩालरकाको ननभाषणाधीन कामाषरम बवन        
                   (SIDE VIEW)











कनकाई नगयऩालरका कामाषरम अन्तगषत  यहेको कोहटहोभ 
धालभषक स्थर


















