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र्िल्ला पररचय : कञ् चनपुर

“व्यावसार्यक कृर्ष, संरर्क्षत वन, उद्योग व्यापार तथा रोिगार िोर्िम रर्हत पूवािधार, आवास, र्िक्षा, 

स्वास््य, पयिटन र संचार " 



कञ् चनपुर र्िल्लाको सामान्य पररचय

सदुरूपश्चिमाञ्चलको पश्चिम-दश्चिण श्चसमानाको श्चिल्ला

 कुल िते्रफल 
१,६१० वगग श्चकलोश्चमटर, ५० प्रश्चतशत िंगल िते्र, ३६ प्रश्चतशत कृश्चष योग्य र १४ 

प्रश्चतशत ऄन्य) 

 गा.श्चव.स. तथा न.पा ८ न.पा., ४ गा.श्चव.स. 

 कुल िनसंख्या ४,५१,२४८ (परुुषः २१६०४२ र मश्चहलाः २३५२०६) (िनगणना २०६८ ऄनसुार)

 मानव श्चवकास सचूक ३९ औ ंस्थान (मानव श्चवकास सचुाङ्क : ०.५)

 सडक ९३० श्चक.मी (८ वटै न.पा. र ४ गा.श्चव.स. सडक पह ुँच), 

 श्चसंचाइ सशु्चवधा ७५.२९ प्रश्चतशत (साना तथा भशु्चमगत श्चसचंाइ सश्चहत) 

 श्चवद्यतु सेवा सवै गाश्चवस र नपा

 सािरता ७०.७९ प्रश्चतशत

 औषत अय ु ६७.०८ वषग 

 खानेपानी ८४ प्रश्चतशत (हणे्डपम्प सश्चहत) 

 शौचालयको प्रयोग ९४ प्रश्चतशत  (अषाढ मसान्त सम्म) 



क्रमि:

• सम्भावनाका के्षत्र :- कृश्चष ईत्पादन र कृश्चषमा अधाररत औद्योश्चगकरण र  

भारतीय विारको केन्र

• पयिटन :- शकु्लाफाुँटा वन्यिन्त ुअरि, वेदकोट ताल, श्चिलश्चमला ताल, 

रानीताल, गडश्चविला ताल, प्याराताल, दोधरा-चाुँदनी िोलङ्ुगे पलु 

आत्याश्चद ।

• र्िल्लाका प्रमुि समस्याहरु :- श्चसश्चमत श्रोत र साधनका कारण ऄश्चत 

महत्वका श्चिल्ला सडक कालोपत्र ेगनग नसक्न,ु बढ्दो शहरीकरणले फोहोर 

मैला व्यवस्थापन गनग िश्चटल ह न,ु यातायात-पयगटन पवुागधार ऄभाव, श्चशिा 

स्वास््य तथा रोिगारमा सवग-सलुभ पह चं गनग नसक्न,ु चरेु संरिण श्चवकराल, 

नदी कटान र डुवान, अरि श्चवस्थाश्चपत र सकुुम्वासीहरुको ईश्चचत 

वसोवासको समस्या
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प्रमुि उपलर्व्धहरू

 स्थानीय श्चनकाय पनुगसंरचनाको कायग सम्पन् न प्रश्चतवेदन पेश गरेको : ईप-

महानगरपाश्चलका सश्चहत ६ / नगरपाश्चलका सश्चहत ७ आकाइ प्रस्ताश्चवत

 ३ वटा िोलङ्ुगे पलु, १३ वटा कल्भटग, २० श्चक.श्चम. सडक ग्राभेल तथा १ 

श्चक.श्चम. सडक कालोपत्र ेगने कायग सम्पन् न

 अन्तररक अय (२८.५%), रािश् व बाडफाुँड (२८०.००%) : कुल अय- 

४७.५३%  बशृ्चि

 वातावरण तथा सरसफाइ : सबै गा.श्चव.स. र ४ वटा न.पा. खलुा श्चदशा मकु्त 

घोषणा
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बार्षिक र्वत्तीय प्रगर्त (९२ %)
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र्ववरण चालु (रु. हिारमा) पूर्िंगत (रु. हिारमा) कुल (रु. हिारमा)

िीषिक बिेट िचि बिेट िचि बिेट िचि

केश्चन्रय 

ऄनदुान
३१५८२९ २८७०४१ १४९५७९ १२६७५६ ४६५४०८ ४१३७९७

रािश्व 

बाडंफाडं
0 0 १४०१९ १००८८ १४०१९ १००८८

अन्तरीक 

अय
२६६४६ २५४५२ १८४३७ १४६७४ ४५०८३ ४०१२६

ऄन्य 0 0 0 0 ० ०

कुल ३४२४७५ ३१२४९३ १८२०३५ १५१५१८ ५२४५१० ४६४०११



आन्तररक आय तथा रािश्व बााँडफााँडको अवस्था

र्ववरण

०७२/७३ को कूल 

अनुमार्नत आय

(रु. हिारमा)

यथाथि आम्दानी

(रु. हिारमा) प्रगर्त (%)

अन्तररक अय ३५०६० ४५०८३ २८.५

रािश्व बाुँडफाुँड ५००० १४०१९ २८०.००

कूल िम्मा ४००६० ५९१०२ ४७.५३
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भौर्तक प्रगर्त
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क्र.स. के्षत्र सचुक ईकाई

गत आ.ब. 

सम्म सम्पन्न 

(पररमाण)

चालू 

आ.व.को 

लक्ष्य  

चालू 

आ.व.को 

सम्पन्न 

पररमाण

प्रमुि नतीिा /असर

१ सडक माटे /कच्ची 

सडक

श्चक.मी.
२२१.६२ ० ० 

ग्राभेल सडक श्चक.मी.
२८८.९१ २०.१४ २०.३६ 

१००० घरधरुी 

लाभाश्चन्वत 

कालो पत्रे  

सडक

श्चक.मी.
६.३१ १.०४ १.०१ 

ममगत सम्भार 

(बहृद\ श्चनयश्चमत)

श्चक.मी.
१५ ० ० 

२ खानेपानी सम्पन्न 

खानेपानी

योिना 

संख्या

४ १ १ १५० घरधरुी लाभाश्चन्वत 

३ श्चसंचाइ नहर, कुलो श्चक.मी. ० २.०४ २.०४ 

पोखरी श्चनमागण गोटा ० ० 



भौर्तक प्रगर्त
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क्र.स. के्षत्र सूचक ईकाई

गत आब सम्म 

सम्पन्न 

(पररमाण)

चालू 

आ.व.को 

लक्ष्य  

चालू आ.व.को 

सम्पन्न पररमाण

प्रमुि नतीिा 

/असर

४ िोलगुेंपलु पलु वटा १४ ८ 
३ सम्पन्न 

५ श्चनमागणाधीन 

५ सडकपलु पलु र कल्भटग वटा २ २० 
१३ सम्पन्न 

७ श्चनमागणाधीन 

१२०० घरधरुी 

लाभाश्चन्वत 

६
अवास तथा 

भवन

श्चवद्यालय भवन श्चनमागण वटा ५३  ४५ 
३० सम्पन्न 

१५ श्चनमागणाधीन 

६००० घरधरुी 

लाभाश्चन्वत 

गा.श्चव.स भवन श्चनमागण वटा ३ १ श्चनमागणाधीन

वश्चथगङ सेन्टर वटा

स्वास््य / ईप स्वास््य 

चौकी
वटा १४ १ १  सम्पन्न 

२०० घरधरुी 

लाभाश्चन्वत 

७
उिाग एवं 

श्चवध्यतुीकरण

िलश्चवद्यतु श्चक.वा

सौयग ईिाग श्चक.वा

श्चवद्यतु श्चवस्तार
श्चक.मी

.



सञ्चार्लत आयोिनाको र्ववरण

मोजना सङ्ख्मा 

१ राख बन्दा कभ ७२  
१-५ राख सम्भ ६६   
५-१० राख सम्भ ९८ 
१० राख बन्दा भाथथ १८ 
कूर २५४ 
न.ऩा.∕गा.वि.स. तथा विषमगत कामाारमहरुराई अख््तमायी िा 
थनकासा ददइएका आमोजनाको सं्मा १४८ 
कूर जम्भा ४०२ 



क्रमागत आयोिनाको प्रगर्त अवस्था

के्षत्र सङ्््या
आ.व. ०७२/७३ मा 

सम्पन्न सङ्््या

सम्पन्न हुन नसक्नुका 

कारणहरु

सडक
५ (८४ 

श्चकमी)
१(६.५ श्चकमी) क्रमागत

खानेपानी ४ १

श्चसंचाइ २ २

िोलङ्ुगे पलु ८ ३ बिेट कश्चम
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सामार्िक के्षत्रतफि को प्रमुि प्रगर्त
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रख्ऺत िगा तथा साभाख्जक सभािेशीकयण तपा

विियण
संचाथरत 
कामाक्रभ 
सं्मा

विथनमोख्जत यकभ 
(रु हजायभा)

खचा यकभ 
(रु हजायभा)

राबाख्न्ित 
सं्मा

फारफाथरका २५ २५३५.७३ २४०१.१२ २६,३११

भवहरा २० २५३५.७३ २३४०.८८ ८,५७४

अऩाङ्ग ७ ८६४.१८ ८४८.३५ १,१७३

वऩछथिएको िगा ९ ६९०.०० ६९०.०० १,११५

आददिासी जनजाथत ६ १०८०.०० १०८०.०० १,५२७

दथरत ७ ६६४.४२ ६,५२.८७ १,२१६

जेष् ठ नागरयक ५ ५०५.०० ४५१.१३ १,१००
अन्म रख्ऺत िगा 

(भधेसी, भखु्लरभ 
आदद)

0 0 0 0

जम्भा : ७९ ८८७५.०६ ७८११.४८ ४१०१६



फोटो
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सडक तफि

(रािमागि-भुडा-गाउिी-वदृ्धाश्रम सडक)

15

निर्माण सम्पन्ि अवस्थमनिर्माणमधिि अवस्थम



र्सचंाई योिना तफि

16

निर्माणमधिि अवस्थम निर्माण सम्पन्ि अवस्थम



कल्भटि
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सामाश्चिक सरुिा भत्ता श्चवतरणको श्चस्थश्चत

18

र्ववरण

आब ०७२/७३ 

मा भत्ता प्राप्त गने 

सं्या

लगत कट्टा 

गररएको सं्या

िचि रकम 

(रु. हिारमा)

र्िि रकम 

(रु. 

हिारमा)

आ.ब ०७३/७४ 

मा भत्ता 

र्वतरण गनुि पने 

सं्या

औषश्चध ईपचार विृ-विृा ७४१६ ० ५०४९२ १००९८ 

बिृ भत्ता १०४२६ ४४७ ५७७५३ १०६२८ 

ऄपाङ्ग भत्ता ७१९ १० ५८०८ ९४५ 

एकल मश्चहला भत्ता ९०३६ १२० ५०८५५ ९५२९ 

लोपोन्मखु भत्ता १७० २ १५०० १२६ 

बाल संरिण ऄनदुान ६६३० ७५१ १०४५३ ६४६२ 

कुल २६९८१ १३३० १७६८६१ १७९५५ २७६९० 

सामार्िक सुरक्षा र्वतरणको र्ववरण



बेरुिु फर्छ्यौटको र्स्थर्त

19

क) बेरुिुको र्ववरण (रकम रु. हिारमा)

र्ववरण

बेरुिु रकम फर्ियौट रकम फ
र्

िय
ौट

 प्र
ग

र्त
 प्र

र्त
ि

त

अर्नयर्मत पेश्की असुल उपर
कुल 

बेरूिु

अर्नय

र्मत
पेश्की

असुल 

उपर
कुल

अ.ब. 

७०/७१ 

सम्म

अ.ब. 

७१/७२को
कूल

अ.ब. 

७०/७१स

म्म

अ.ब. 

७१/७२

को

कूल

अ.ब. 

७०/७

१सम्म

अ.ब. 

७१/७२

को

कूल

केन्रीय 

ऄनदुान 

तफग

३८७१८ ३८७१८  ४५९८८ ७१६६१ ९३९२ ८१०५३ ८२६३ ११२० ९३८२ १३६४२४ ७७२४ ३४२३५ ४२०७ ४६१६६ ३४%

अन्तरीक 

श्रोत तफग
३१७३६ ३१७३६ ४१४१० १०२९७ ८७२ ११०६१ १४३ ५२९ ६७२ ५३१४३ ० ० ० ० 

कुल ७०४५४ ७०४५४ ८७३९८ ८१९४० १०१७४ ९२११४ ८४०६ १६४९ १००५५ १८९५६७ ७७२४ ३४२३५ ४२०७ ४६१६६



गुनासो तथा उिुरी

विियण सं्मा कायिाही सं्मा सम्फोधन

अ.द.ुअ.आ.का उजयुीहरु १० १० १०

हेरो सयकायको उजयुीहरु १ १ १

सतका ता केन्रको 
उजयुीहरु १ १ १

अन्म गनुासो\उजयुीहरु ३ ३ ३

कुर जम्भा १५ १५ १५



िनिर्ि व्यवस्थापन
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र्ववरण

र्ि.र्व.स. र्ि.प्रा.का िम्मा

करारमा 

कायिरत

कूल 

िनिर्िस्वीकृत 

दरबन्दी
पदपूर्ति

स्वीकृत 

दरबन्दी
पदपूर्ति

स्वीकृत 

दरबन्दी
पदपूर्ति

ऄश्चधकृतस्तर ९ ९ ५ ४ १४ १३ १३ 

सहायकस्तर २४ २४ ९ ९ ३३ ३३ १ ३३ 

सहयोगीस्तर ८ ८ २ २ १० १० २ १० 

िम्मा ४१ ४१ १६ १५ ५७ ५६ ३ ५६ 



कायि सम्पादन सम्झौताको स्वमूल्याङ््कनको अवस्था
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प्राप्त अङ््क पुष््टयाई

  

 ६८ % मन्त्रालयमा स्वमलू्यांकन गरी 

पेश गरेको प्रश्चतवेदन



आगामी आ.व.को प्रमुि नीर्तहरु

• श्चिल्ला यातायात गरुुयोिानामा परेका सडकलाइ १२ मश्चहना संचालनमा 

ल्याईन सडक स्तरोन् नती पश्चहलो प्राथश्चमकतामा राख्ने नीश्चत श्चलएको 

• लैंश्चगक समतामखुी समाबेसी श्चबकाशको ऄबधारणा ऄबलम्बन गद ैलश्चित 

वगग िेत्र र समदुायको अश्चथगक, सामाश्चिक एवं संस्कृश्चतक ऄश्चधकार, ऄवसर 

तथा सामाश्चिक सरुिामा पह ुँच सरुश्चित गररने नीश्चत श्चलएको

• बालमैत्री स्थानीय शासनलाइ प्रबिगन गने नीश्चत श्चलएको

• सञ् चार सम्बन्धी नीश्चत : तीन चैमाश्चसक तीन भेट, श्चवकास र सचूना ऄपटुडेट
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प्रमुि समस्या तथा समाधानका लार्ग गररएका प्रयास
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क्र.स. प्रमुि समस्या
समस्या समाधानाथि चार्लएका 

प्रयास
समस्या समाधानाथि सुझावहरु

र्िम्मेवार 

र्नकाय

१
ऄन्य मन्त्रालयबाट 

अ.व.को ऄन्त्यसम्म 

ऄश्चख्तयारी प्राप् त

कश्चिनाइका  बाबिुद  योिना 

कायगन्वयन गररएको 

अ.ब.को ऄन्त्यमा ऄश्चख्तयारी 

पिाईने कायग रोश्चकन ुपने 
मन्त्रालय 

२
फाश्चिलका कमगचारील े

गदाग तलब खान समस्या

पटक पटक मंत्रयालयमा 

फाश्चिलमा रहकेा कमगचारीको 

बारेमा िानकारी गराएको  

फाश्चिलमा रहकेो कमगचारीहरुको 

अबस्यक िाईुँ मा सरुवा ह न ुपने 

.

मन्त्रालय 



धन्यवाद


