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बेनी नगरपालिका को आ व २०७८/079 को दोस्रो चौमालिकमा भए गरेका ववकाि लनमााण तथा िेवा प्रवाह 
ववषयक िावाजलनक िनुवुाई कायाक्रमको प्रस्तलुतकरणको िंक्षिप्त वववरण 

 

बेनी नगरपालिकाको बजेट वववरण : कूि बजेट ७० करोड ८४ िाख २३ हजार 

       चाितुर्ा  ४५ करोड ४५ िाख १२ हजार  

     पुुँक्षजगत तर्ा  २५ करोड ३९ िाख ११ हजार  

चैत्र मिान्तिम्मको व्यय वववरण :  

चाितुर्ा  २७ करोड ७१ िाख ७९ हजार खचा भएको (६०.98 प्रलतशत) 

पुुँक्षजगत तर्ा को ९ करोड ५० िाख ५५ हजार मध्ये खचा भएको (३७.47 प्रलतशत) 

िमग्रमा ५२.५४ प्रलतशत प्रगलत हालिि भएको ।  

 

आन्तररक आय वववरण :  कुि प्रिेवपत रकम ४ करोड १२ िाखमध्य ेहाििम्म ३ करोड १६ िाख ७३ हजार  
िंकिन भएको ।हाििम्म प्रिेपणको ७६.८७ प्रलतशत प्रगलत हालिि भएको ।  

 

ववषयिते्रगत रुपमा प्रथम चौमालिकमा भएको आयव्यय वववरणः  

िेत्र ववलनयोक्षजत बजेट 

(रु हजारमा) 
खचा 

(रु हजारमा) 
खचा प्रलतशत 

आलथाक ववकाि  ३८८१५ ९२५४ 2३.8४ 

िामाक्षजक ववकाि ३४२७२६ २९८६०४ ६०.८७ 

पूवााधार ववकाि १४६९९० ६१२१२ ४१.६४ 

िशुािन तथा अन्तरिम्बक्षन्धत २७७०० ९८५६ ३५.५8 

कायाािय तथा प्रशािलनक १५२१९२ ८३२९६ ५४.53 

 

ववषयिते्रगत प्रगलत वववरण  

आलथाक ववकाि :  

• कृवष तर्ा को १ करोड ५९ िाख ५६ हजार ववलनयोजन भएकोमा ११ िाख ८९ हजार खचा भएको ।  

• पशपंुिीतर्ा  ४५ िाख ९४ हजार ववलनयोजन भएकोमा १६ िाख ८० हजार खचा भएको ।  

• उद्योग वाक्षणज्य तर्ा  ३८ िाख ववलनयोजन भएकोमा १२ िाख ४१ हजार खचा भएको ।  

• िहकारी तथा ववक्षिय व्यवस्था तर्ा  ५ िाख ५० हजार ववलनयोजन भएकोमा ७५ हजार खचा भएको ।  

• पयाटन तर्ा  ९२ िाख ६५ हजार ववलनयोजन भएकोमा ३५ िाख ४१ हजार खचा भएको ।  

• जिस्रोत तथा लिुँचाईतर्ा  ४३ िाख ५० हजार ववलनयोजन भएकोमा १२ िाख २८ हजार खचा भएको  

• भलूम व्यवस्था तर्ा  ३ िाख ववलनयोजन भएकोमा २ िाख ९८ हजार  खचा भएको ।  

 

िामाक्षजक ववकाि  

• क्षशिा तर्ा  २५ करोड ३२ िाख ८० हजार ववलनयोजन भएकोमा १८ करोड ८७ िाख ३ हजार खचा 
भएको ।  

• स्वास््यतर्ा  २ करोड ४ िाख २० हजार ववलनयोजन भएकोमा ४६ िाख ५८ हजार खचा भएको ।  

• खानेपानी तथा िरिर्ाई तर्ा  ४ करोड २५ िाख ववलनयोजन भएकोमा ४४ िाख ५५ हजार खचा भएको  

• िामाक्षजक िमावेशीकरणतर्ा  ५४ िाख ५० हजार ववलनयोजन भएकोमा २१ िाख ८३ हजार खचा भएको  
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पूवााधार िते्र  

• यातायात पूवााधारतर्ा  १० करोड ८४ िाख ८० हजार ववलनयोजन भएकोमा ४ करोड ५४ िाख २३ 
हजार खचा भएको ।  

• भवन आवाि तथा िहरी ववकाितर्ा  ३ करोड १३ िाख ७५ हजार ववलनयोजन भएकोमा  १ करोड २३ 
िाख ८८ हजार खचा भएको ।  

• उजाा तर्ा  १० िाख ५० हजार ववलनयोजन भएकोमा ३ िाख १७ हजार खचा भएको ।  

• िञ्चार तथा िूचना प्रववलध तर्ा  १३ िाख ववलनयोजन भएकोमा ५ िाख ८० हजार खचा भएको ।  

• िम्पदा पूवााधारतर्ा  १८ िाख ५० हजार  ववलनयोजन भएकोमा  १० िाख ५२ हजार खचा भएको ।  

• पनुलनामााण तर्ा  २९ िाख ५० हजार ववलनयोजन भएकोमा १४ िाख ५० हजार खचा भएको ।   

 

िशुािन तथा अन्तर िम्वक्षन्धत िते्र  

• २ करोड ७७ िाख ववलनयोजन भएकोमा ९८ िाख ५६ हजार खचा भएको । 

 

घटना दताा तथा िामाक्षजक िरुिा  

• जन्म ६९४, वववाह २९२, विाई िराई १३५, िम्वन्ध ववच्छेद ३८ र मतृ्य ु२३७ गरर कुि १३९६ 
वटा घटना दताा भएको । 

• िामाक्षजक िरुिा भिा तर्ा  ३७८१ िाभग्राहीिाई कुि ९ करोड ९१ िाख २६ हजार १ िय २२ 
रुपैया ववतरण गररएको । 

• िामाक्षजक िरुिा तथा व्यक्षिगत घटना दताा िम्वन्धी २ ददन ेअलभमखुीकरण कायाक्रम िम्पन्न गररएको 
 

प्रधानमन्त्री रोजगार कायाक्रम तर्ा  
• ५०४ जना िूचीकृत वेरोजगार व्यक्षि मध्ये १८8 जना व्यक्षििाई रोजगारीमा खटाईएको। 

• यि कायाक्रम तर्ा का २१ वटा योजना मध्ये १8 वटा िम्झौता भइ िंचािनमा रहेका।  

• १ करोड ४ िाख ५२ हजार िशता अनदुानको रुपमा प्राप्त भएकोमा 22 िाख 81 हजार 3 िय 3५ 
रुपैया खचा भएको । 

 

गररवी लनवारणका िागी िघ ुउद्यम ववकाि कायाक्रम तर्ा  
• 90 जना नयां उद्यमी िजृना गने कायाक्रम तर्ा  र १०० जना िम्भाववत उद्यमीहरुिाई उद्यमशीिता 

तालिम प्रदान गररएको ।  

• ववलभन्न व्यविायका िीपमिुक तालिमहरु िंचािनमा रहेका ।  

• ५० जना उद्यमीहरुको स्तरउन्नलत गने काया अगाडी बढाइएको । 

• यि कायाक्रम तर्ा  कुि ३३ िाख िशता अनदुानको रुपमा प्राप्त भएकोमा 12 िाख 41 हजार रुपैया 
खचा भएको । 

 

चाि ुआ.व.मा िञ्चालित योजनाहरुको प्रगलत वववरण 
• नगरपालिकाबाट छनौट भएका ४७० योजना तथा कायाक्रम मध्ये २९१ वटा योजना िम्झौता भएका छन ्

भने १८८ वटा योजनाहरुको अक्षन्तम भिुानी िमेत भइिकेको  

• ववलभन्न िमयमा कायापालिकाको बैठकबाट छनौट भएका ३६ योजनाहरु मध्ये २५ योजना िम्झौता भई 
कायाान्वयनको चरणमा रहेका छन ्भन े८ वटा योजनाहरुको अक्षन्तम वकश्ता भिुानी भै िकेको छ ।  
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• िङ्घीय िरकारको अनदुानबाट िञ्चालित हनु े४ योजना तथा प्रदेश िरकारको अनदुानबाट िञ्चालित २ 
योजना कायाान्वयनमा रहेका । 

• िडक वोडाको अनदुानबाट गत आ.ब. मा िञ्चािन हनु बाुँकी ३ योजना िम्पन्न भइिकेको छ भने चाि ु
आ.व. का योजना कायाान्वयनको चरणमा रहेका 

• प्रधानमन्त्री रोजगार कायाक्रम अन्तगात िंचािन हनुे २१ वटा योजना मध्ये १८ वटा योजना 
कायाान्वयनमा रहेका । 

 

न्यावयक िलमलत तर्ा  
• हाििम्म दताा भएका १७ वटा मदु्दाहरु मध्ये ६ वटा र्छायौट भएका १० वटा र्छायौट हनु वाुँकी र १ 

वटा उजरुीिाइ अदाित जान िझुाइएको । 

 

क्षशिा शाखातर्ा  
• दरबन्दी लमिानको दोश्रो चरणको प्रकृया अक्षघ बढाईएको ।  

• नगरपालिका लभत्रका क्षशिकहरुका िालग िेखा व्यवस्थापन र अनिाईन तालिम िञ्चािन गररएको ।  

• राष्ट्रपलत शैक्षिक िधुार अन्तगात पूवााधार लनमााणका िालग छनौट भएका ववद्याियहरुिुँग िम्झौता गरर काया 
अक्षघ बढाइएको ।  

• नगरक्षशिा िलमलतबाट छनौटमा परेका आइलिटी ल्याब, ववज्ञान प्रयोगशािा र पसु्तकािय व्यवस्थापनको 
काया अक्षन्तम चरणमा पगेुको ।  

• किा ३ को पाठ्यपसु्तक िेखन र किा ६-८ को पाठ्यक्रम लनमााणको काया अक्षघ बढाइएको ।  

• नगरपालिकालभत्रका ववलभन्न ६ स्थानमा ववद्यािय र िरोकारवािाहरुिुँग अन्तरवक्रया कायाक्रम िञ्चािन 
गररएको ।  

 

स्वास््य शाखातर्ा  
• लबलभन्न ददविीय कायाक्रम (स्तनपान िप्ताह, पररवार योजना ददवि, ववश्व एड्ि ददवि, मवहिा िामदुावयक 

स्वास््य स्वयं िेववका ददवि) 

• िम्पणुा स्वास््यकमीहरुको िालग बहृत प्याकेज िमता अलभवृवि तालिम 

• बेनी नगरपालिका लभत्रका २७०४७ जनािाई पूणा मात्रामा कोलभड-१९ खोप िगाईएको छ ।  

• १५ मवहना देक्षख १५ वषा िम्म उमेर िमूहका कुि १००१६ जनािाई टाईर्ाइड लबरुिको खोप 
िगाईएको छ ।   

 

ववपद व्यवस्थापनतर्ा  
• नगरपालिकालभत्र हाििम्म प्राप्त त्याङ्क अनिुार ५७ घर पूणा िलत ४४ घर आंक्षशक िलत तथा ३९९ घर 

उच्च जोक्षखममा रहेको छन ्।  

• हाििम्म रु ३२ िाख राहत रकम ववतरण गररएको छ । ववपदबाट भक्षत्कएका िडकहरुको आकक्षममक 
ममात िम्भारको कायामा ३८ िाख ५० हजार खचा भएको छ ।  

• ववपदबाट थप िलत रोक्न एवं िंरिण गना २१ िाख ४८ हजार बराबरको ग्यालबन जािी तथा पाइप 
खररद गरी ववतरण गररएको छ ।   

• लनजी आवाि पूनलनामााण तर्ा  ५७ िाभग्राहीहरु चयन एवं पवहचान गरी अनदुान भिुानीका िालग प्रकृया 
अक्षघ बढाइएको छ ।  
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• िरुक्षित नागररक आवाि कायाक्रम अन्तगात ४० िाभग्राहीहरुको िालग पवहिो वकस्ता उपिब्ध गराउने 
काया भएको ।  

 

 कृवष शाखातर्ा  
• बेनी नगरपालिकामा  अनदुानको रािायलनक मि लबके्रता िचुीकृत तथा मूल्य लनधाारण गरर कायाक्रम अगालड 

बढाइएको 
• १८१३ वकवव तथा ६८२ ओखरको बेनाा ववतरण कायाक्रम िंचािन गररएको 
• प्रधानमन्त्री कृवष आधलुनवककरण पररयोजना अन्तगात वडा नं ३, ९ र १० मा आि ुबािीको पकेट कायाक्रम 

िंचािनका िालग छनौट गररएकोमा वडा नं १० मा भिुानी भइिकेको र बाुँकी वडामा भिुानीको अक्षन्तम 
चरणमा रहेको ।  

• वडा नं २ मा मकै पकेट कायाक्रम िंचािन गररएको र  

• वडा नं १,३,५,६,९ र १० मा बािी उपचार क्षशववर िंचािन गररएको  

• वडा नं ४ मा आ.ई.पी.एम कायाक्रम िंचािन गनुाका िाथै िबै वडामा ववलभन्न जातका  तरकारीको ववउ र 
मकैको लबउ ववतरण गररएको 

• लमलनटेिर, थोपा लिुँचाई िेट, टनेि प्िाविक जस्ता कृवष िामग्री ५०% अनदुानमा ववतरणको प्रवक्रयामा 
रहेको 

• नगरिेत्र लभत्रका वडा न १,२,३ र ४ मा वकिान िूक्षचकृत कायाक्रमका िालग त्यांक िंकिन गने काम 
भईरहेको । 

• बेनी नगरपालिकालभत्र रहेका जम्मा ५४ वटा िहकारीहरु मध्ये ४८ वटा िहकारी िवक्रय अवस्थामा रहेका 
छन ्र िहकारीिाई लनयमनको दायरालभत्र ल्याउने प्रयाि गररएको छ ।  

 

पश ुिेवा शाखा तर्ा  
• १२० जना कृषकिाइ बहवुवषाय घाुँिको ववउ (िडुान र वटयोिेन्टी ) ववतरण गररएको छ ।  

• १७१ जना वहउुँदे घाुँिको ववउ (जै र भेच) ववतरण गररएको छ ।  

• ७ वटा र्माहरुिाई पराि िाइिेज तथा िखु्खा घाुँि खररद गरी ल्याउदा ढुवालनमा ५०% अनदुान 
अन्तगात रु २००००। का दरिे अनदुान ववतरण गररएको ।  

• भैिी ववकािका िालग प्याकेज कायाक्रम अन्तगात २० वटा व्यविावयक र्मािाई ७४ वटा काउम्याट 
ववतरण  

• ३४ जनािाइ १६००० वरं्गरलिङ माछाका भरुा ववतरण गररएको  

• गोठ खोर ममात िधुार कायाक्रम अन्तगात २० वटा व्यविावयक र्माहरुिाई २५ हजारका दरिे अनदुान 
उपिब्ध गराईएको ।  

• चाि ुचौमालिकमा कूि २९४५ जनावरहरुिाइ उपचार गररएको । 

 

मवहिा तथा बािबालिका शाखातर्ा   

• वडा नं ३ र ४ मा मानव बेचववखन तथा िैविक वहंिा ववरुद्दको तालिम िंचािन गररएको  
• वडा नं ५ मा अपािता तथा ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्र ववतरण क्षशववर िंचािन गररएको  

• ददवलिय कायाक्रम, नारी ददवि, १६ ददने ददवि ,बािददवि ,ज्येष्ठ नागररक ददवि ,अपािता ददवि 
कायाक्रम मनाइ जनचेतना अलभबदृद्द गररएको  

• िमदुाय र ववद्यािय प्रहरी िाझेदारी कायाक्रम िंचािन गररएको  
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• ज्येष्ठ नागररक िम्मान कायाक्रम मार्ा त १६५ जना जेष्ठनागररक िम्मान गररएको  

 

  

गौरवका आयोजनाहरु  

• रावण पाका  लनमााणालधन अवस्थामा रहेको 
• खलु्िा मञ्च ववस्तार तथा प्यारावर्ट लनमााण लनमााणालधन अवस्थामा रहेको 
• गिेश्वर लगदठलन पात्िेखेत िडक लनमााणको काया अक्षन्तम चरणमा पगेुको  

• अथुाङगे-पिुाचौर-भतुपानी िडकको करीब ६० प्रलतशत भौलतक प्रगलत भएको  

• गोस्वारा तमाने, एकीकृत जामनुाखका , खवरा खानेपानी र राउवडा खानेपानी योजना लनमााणको काया अक्षघ 
बढेको ।  

• तातोपानी बजार व्यवस्थापन र प्राकृलतक क्षचवकत्िाियका िालग बजेट व्यवस्था गररएको ।  

 

बेनी नगरका िवि पि 

• जनशक्षि व्यवस्थापन 

• कायााियको भौलतक वातावरणमा िधुार 

• ववकाि लनमााणको वक्रयाकिापमा जनिहभालगतामा वृवि 

• आवश्यक कानूनको लनमााण 

 

 बेनी नगरका दवुाि पि  

• श्रोत िाधनको अपयााप्तता 
• िीपयिु जनशक्षिको कमी 
• उपभोिा िलमलतमा िचेतनाको अभाव 

• भौगोलिक जवटिता 
• लनमााण िामाग्रीको अपयााप्तता 

 

बेनी नगरका अविरहरु 

• स्थानीय आवश्यकता र िम्भावनाका िते्रमा िगानी गने । 

• करका िेत्र र दायरा ववस्तार गरी आन्तररक आयमा अलभवृवि गने ।  

• ववकाि वक्रयाकिापहरुमा नागररक स्वालमत्व र िहभालगता बढाउने ।  

• जनशक्षिहरुको ववद्यमान िमता अलभवृवि गरी पुुँक्षजगत खचा ववृि गने ।  

• नगरको िेवाप्रवाहमा पारदक्षशाता अलभवृवि गरी िशुािन कायम गने ।   

• िेवा प्रवाहमा िूचना प्रववलधको अलधकतम प्रयोग गरी छररतो िेवा प्रवाह गने । 

 

बेनी नगरका चनुौतीहरु 

• नगरपालिकाप्रलतको बढ्दो जनअपेिािाई िम्बोधन गनुा ।  

• ववपद्को प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी दीगो ववकाि गनुा ।  

• ववकाि कायामा आवश्यक लनमााण िामाग्रीको पयााप्त उपिब्धता गराउन ु।  

• नागररकमा चेतनाको स्तर बढाई छररतो पारदशी र प्रभावकारी ववकाि तथा िेवा प्रवाह िलुनक्षित गनुा । 

 

 


