
आ.व.०७७।७८ को प्रगति वववरण
२०७८ काति िक १५

बाणगंगा नगरपालिका
नगर कार्िपालिकाको कार्ाििर्

बाणगंगा, कवपिवस्िु
िुम्बबनी प्रदेश, नेपाि

प्रस्िुिकिािाः
बासुदेव खनाि

प्रमुख प्रशासकीर् अधिकृि 1



१. नगरपालिकाको संक्षिप्ि पररचर्:
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१.१ नगरपालिकाको संक्षिप्ि पररचर्:
ववषर् वववरण

पररचर् बाणगङ्गा नगरपालिका नेपािको िलुबबनी प्रदशे अर्न्तग् कलपिवस्् ुलिल्िामा पवूतपलिम महरे्नर रािमागतसँग िोलिएको 

एउटा लवकासलशि नगरपालिका हो ।

भौगोलिक अवम्स्ििी अक्ाांश :२७˚ ३५' ०९'' दलेि २७ ˚ ४७' ००''                   दशेार्न्र: ८३ ˚ ०४' ००" दलेि ८३ ˚ १५' ५१"

िेत्रफि (वगि कक.मी.) िबमा: २३३.५८, िङ्गि: ११६.७ , िे् ीयोग्य िलमन: ९२.७७, िोिा नािा ्था पोिरी: १३.७६, बस््ीक्ते्र: ५.३७

बाटो, ििुा क्ते्र ्था सावतिलनक क्ते्र: ४.७५

उचाई १०५ दलेि ४९५ लमटरसबम

लसमाना

उत्तर्र्त  अर्ातिाचँीको लस्गांगा नगरपालिका, 

पलिममा बदु्धभमुी नगरपालिका र कलपिवस्् ुनगरपालिका

पवूतमा रुपर्नदहेीको सैनामैना नगरपालिका र कञ्चन गाउँपालिका

दलक्णमा कलपिवस््कुो मायादवेी गाउँपालिका र शदु्धोधन गाउँपालिका र दलक्ण पवूतमा रुपर्नदहेीको गैंिाहवा गाउँपालिका

औसि िबबाई/ चौडाइ पवूत-पलिममा िबबाईः २२ लक.मी.                                                                          उत्तर-दलक्ण चौिाईः १४ लक.मी.

जनसङ्ख्र्ा १००९२५ (स्रो्: नगरपालिकाको र्रधरुी सवेक्ण २०७७ अनसुार)

प्रमुख व्र्ापारीक िेत्र ४ नां. िी्परु, गिेहिा, बोिगाँउ, बनगाई,  िक्ष्मणर्ाट, लपपरा, ओदारी, हथौसा, कोपवा 3



२. (क) आधििक वषि २०७७।७८ को ववविर् प्रगति वववरण

क्र.सं. वििरण
कूल आम्दानी

रकम
कूल खर्च रकम खर्च प्रविशि

१. सांलर्य सरकारबाट प्राप्त अनदुान/ बिेट ६८,७४,७१,६४६ ६०,५३,३७,९७६ ८८.१

२. प्रदशे सरकारबाट प्राप्त अनदुान/ बिेट ५,८१,२८,००० ४,८२,५१,९३६ ८३.०

३. अर्नय लनकायबाट प्राप्त अनदुान/ बिेट २२,९१,३९,००० २१,८९,२५,१५३ ९५.५

४. आर्न्ररक आय १०,८९,७३,५२३ ८,५०,८०,२८५ ७८.१

५. कूि िबमा १,०८,३७,१२,१६९ ९५,७५,९५,३५० ८८.४
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२. (ख) आधििक वषि २०७७।७८ को भौतिक प्रगति वववरण

क्र.सं. वििरण वक.मी./ संख्या

१. सिक (पक्की) २५ लक.मी.

२. कच्ची (ग्राभेि) ४० लक.मी.

३. िानेपानी योिना -

४. लशक्ा (लवद्यािय भवन) २२ वटा

५.

स्वास््य सेवा (अस्प्ाि नलसतङ, स्वास््य

चौकी)

एक अस्प्ाि, ६ स्वास््य चौकी, ४ वटा 

आधारभू्  स्वास््य केर्नर ्था १ शहरी स्वास््य

लक्िलनक गरी िबमा: १२ वटा 
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२. (ग) आधििक वषि २०७७।७८ को र्ोजनाको प्रगति वववरण

क्र.स.ं वििरण (लक्ष्य) सखं्या रकम प्रगवि

१. ५ िाि वा सो भर्नदा साना योिना ३७२ ७,९५,७६,४०९/-

२. १० िाि सबमका योिना ७२ ५,६५,६०,९६१/-

३.
१० िाि भर्नदा बढी ५० िाि 

सबमका योिना
८७ २१,६८,२१,९५६/-

४. ५० िाि भर्नदा बढीका योिना २२ १९,९८,९९,१४८/-

जम्मा ५५३ ५५,२८,५८,४७४/-
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२. (घ) आधििक वषि २०७७।७८ को सामाम्जक सुरिा भिा सबबन्िी वववरण

क्र.स.ं वििरण सखं्या रकम

१.

िेष्ठ नागररक:

क) िेष्ठ नागररक ७० वर्त मालथ: ३२५६

ि) िेष्ठ नागररक दलि्:            ३१०

ग) िेष्ठ एकि मलहिा:               ९५०

४५१६
१४,६१,५९,९३५/-

२. असहाय एकि मलहिा १२८९ ३,०५,४३,२९०/-

३. दलि् ४३१ १९,८१,१९१/-

४. िोपोर्नमिु १९ ७,५६,०००/-

५.

अपाङ्ग्ा भत्ता:

पणूत:                                      ११६

अल् अशक्त:                          ३१९

४३५ १,०१,२२,२००/-

६. क्ेत्र ्ोलकएका बािबालिका: ४६०८ ७२,९६,१२८/-
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२. (ङ) आधििक वषि २०७७।७८ को भवन ििा पूवाििार प्रगति वववरण

क्र.स.ं भिनको वििरण अिस्था

१. केर्नरको प्रशासकीय भवनको अवस्था नवलनलमत्  भवन

२. विा कायातियको भवनको अवस्था सबै विा कायातियको  आफ्नो भवन रहकेो 

३. सभाहि वा अर्नय भवनको अवस्था
कायातिय भवनमै सभाहिको व्यवस्था भएको ्था  

पश ुसेवा शािाको आफ्नो नव लनलमत् भवन रहकेो 
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३. दमकि/ एबबुिेन्स सेवाको उपिब्ििा वववरण

क्र.स.ं वििरण सरं्ालक अिस्था

१. दमकि नगरपालिका लिक दरुुस््

२.

एबबिेुर्नस

नगरपालिका लिक दरुुस््

३. नेपािरेिक्रस सोसाईटी 

४. शालर्न् श्रिृना यवुा नेपाि

५. बाणगांगा या्ाया् व्यवसायी सलमल्

६. लस एण्ि लस अस्प्ाि

७. कलपिवस्् ुिलेसस 
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४. सामाम्जक ववकासका सूचकहरुको अवस्िााः

क्र.सं. वििरण संख्या

१. बािमैत्री स्थानीय शासनको अवस्था

आ.व.०७७।७८ मा बािमैत्री स्थानीय शासन 

सबबर्नधी सबै सचूकहरुको पािना गरी २०७८ 

श्रावण १५ मा र्ोर्णा भएको

२. पणूतिोप, पणूत साक्र र्ोर्णाको अवस्था नगर पणूतिोप र्ोर्णा भएको

३. र्ोहर मैिा व्यवस्थापनको अवस्था

ल्याण्िलर्ल्िसाईि िग्गा पलहचान गरी

र्ोहोरमैिा व्यवस्थापनको िालग समर्नवय

गररएको

४. वा्ावरण मैत्री स्थानीय शासन िाग ुभए/ नभएको भएको 

५. छािा पश ुव्यवस्थापनको अवस्था नभएको
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५. जनशम्ति वववरणाः

क्र.स.ं कमचर्ारी वििरण स्िीकृि दरबन्दी पदपूविच ररक्त

१. प्रशासलनक कमतचारी ९१ िना ७८ िना १३ िना

२. प्रालवलधक कमतचारी ११३ िना ९८ िना १५ िना

३. करार/ ज्यािादारी ७३ िना

६. न्र्ातर्क सलमति सकृर्िााः

उजुरी सखं्या फर्चयौट सखं्या कैवफयि

१९ िटा ६ वटा
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७. आधििक वषि ०७७।७८ मा तनमािण भएका ऐन कानून वववरणाः

क्र.स.ं वििरण हाल सम्मको सखं्या आ.ि.०७७।७८ मा सखं्या

१. ऐन १८ ३

२. लनयमाविी ५ १

३. कायतलवलध ३९ १९

४. लनदलेशका ६ २

५. मापदण्ि २ १

जम्मा ७१ २६

८. आ.व. ०७७।७८ को बेरुज ुअवस्िााः

बेरुजु रकम १० लाख १७ हजार
12



९. गि आ.व. मा भए गरेका अनुकरणीर् कार्िहरु:

• सबै ठेक्का E-bidding मार्फ त भएको

• कपिलवस्त ुर बौद्ध पिक्षा पवषयको स्थानीय िाठ्यक्रम र िाठ्यिसु्तक पनमाफण गरी 

कायाफन्वयनमा ल्याईएको

• नगरिापलकाको गपतपवधी समटेेर बनाइएको नगर मखुित्र "बाणङ्गा मापसक बलेुपटन"को 

िरुुवात गररएको
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१०. प्रमुख चुनौिी र समस्र्ा 

• जन अिेक्षा बमोपजमका योजनाहरु संचालनका लापग ियाफप्त बजटे व्यवस्था हुन नसकेको ।

• भवन मािदण्ड बमोपजम पनमाफण कायफलाई पनयन्त्रण गनफ नसपकएको । 

• िरूाना भौपतक संरचनाहरु पनमाफण भईसकेको अवस्थामा नयााँ सडक मािदण्ड लाग ुगनफ कपठनाई 

भएको ।

• चाल ुखचफलाई वापछित सीमामा राख्न,ु िूाँजीगत खचफ बढाउन ु। 

• प्राकृपतक प्रकोि एवं महामारी जन्य प्रकोिको समयमा पवकास योजना कायाफन्वयन गनुफ ।

• समयम ैठेक्का व्यवस्थािन गनुफ । 

• करको दायरामा सबैलाई समटेन नसपकएको । 

• सडक तथा सावफजपनक सम्िपिको अपतक्रमण िणूफरुिमा रोक्न नसपकएको । 

• प्राकृपतक स्रोतको दोहनमा पनयन्त्रणमा कपठनाई एवं पदगो व्यवस्थािन गनफ नसपकएको ।
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११. संघ वा प्रदेश सरकारसंग गररएको अपेिााः

• संघीय र प्रदिेबाट प्राप्त अनदुान समयम ैप्राप्त हुनिुने ।

• नदीजन्य िदाथफको ठेक्का सम्बन्धमा प्रदिे र संघको काननुमा एकरुिता हुनिुने । 

• राजश्व क्षमता र खचफको आवश्यकताको आधारमा राजश्व बााँडर्ााँड र अनदुान रकममा वपृद्ध 

गनुफिने ।

• स्थानीय सरकार संग समन्वय र सहकायफ (काननु पनमाफण र योजना िनौट) ।

• साझा अपधकारको के्षत्रमा समयम ैस्िष्ट काननूमा व्याख्या गररपदनिुने ।

• स्थानीय तह पबचको पसमा पववाद पिटो समाधान गनुफिने । 15



“समदृ्ि बाणगंगाको मूि आिार; कृवष, पर्िटन, वािावरण, पूवििार र रोजगार”
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