
शहरी िवकास मन्ऽालय

मन्ऽालयःतिरय समःया समाधान सिमितको बठकै
तथा

आ.ब. २०६९/७०को
बािषर्क ूगित सिम ा

ौावण ३१, २०७०

योजना, अनगमनु तथा वदिशकै े सहयोग महाशाखा



..महाशाखाह को बजटे िववरण



..महाशाखाह को भौितक तथा िवि य ूगित (%)
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..िनकायगत बजेट िववरण



..समम बजटे तथा खचर् िववरण ( . लाख)
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..िनकायगत भािरत लआय र ूगित (भारमा)
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..िनकायगत भौितक तथा िवि य ूगित िःथित (%)



..उल्लख्ये उपलिव्धह ः
• काठमा डौ उप यकाको खानपानीे स बन्धमा ःवतपऽे hf/L,
• मन्ऽालयको सोचपऽ २०६९ तयार गरी जारी गिरएको,
• मन्ऽालयको अनगमनु तथा मल्या नू ढांचा तयार गिर लागु

गिरएको,
• ४ िबकास ेऽमा अनगमनु मल्या नू गिर ूितवदने पशे भएको,
• सहरी िवकास रिडयोे कायर्बम ूशारणको थालनी भएको,
• लै.स.सा.स. को िनदिशका तयार गिरएको,
• ५ वटा सहरी िवकास स बन्धी कायर्शाला (सहरी सर ाु , सहरी

गिरबी, सहरी बन, सहरी किषृ , सहरी कला र सःकतीं ृ )
आयोजना गिरएको,

• सहरी िवकास स बन्धी ऐन िनयम सगालों ूकािशत,
• सफा सहर कायर्बम िनदिशका तयार गिरएको,
• नगर िबकास िनदिशका तयार गिरएको



..उल्लख्ये उपलिव्धह ः
• NECOSAN आयोजना गिरएको,आगामी काितर्क ४-७ स म

काठमा डौमा आयोजना हनलागकोु े SACOSAN-V को तयारी,
• O&M Survey का आधारमा कमर्चारीह को कायर्िववरण तयार गिरएको,
• राि य आवास योजना तयार भएको,
• नगरपािलकाह का लािग मापद ड िनदिशका (खाका) तयार भएको,
• अित िविश व्यि ह कालािग उपलव्ध गराईने आवास सिवधाु स बन्धी

मापद ड २०६९ तयार भै मिन्ऽपिरषदबाट िःवकतृ ,
• यू.एन. पाकर् को गरयोजनाु सशोधनं ूःताव म.प.बाट २०६९फागणमाु

िःवकतृ ,
• सहरी गिरब तथा न्यनू आय वगर्कालािग व्यविःथत बसोबास कायर्बम

सचालनं कायर्िविध २०७० तयार भै िःवकितकोृ बममा रहकोे ,
• राि य आवास नीित २०६८ मिन्ऽपिरषदबाट िःवकतृ भै ूकािशत,



..उल्लख्ये उपलिव्धह ः
• Consultative Joint Meeting on sector progress, Joint Progress 

review of the WASH sector from SSG meeting.
• Initiated WASH Utilities benchmarking and performance 

evaluation;
• Formulation of National WASH Sector Dev. Plan.
• Facilitated WB modality study and RWSSFDB project 

formulation,
• Rainwater Harvesting Consultation group established (RWH 

Centre)
• Initiated wastewater standard setting and WW policy 

formulation. Working Group Formed. First Workshop completed.



..उल्लख्ये उपलिव्धह ः
• ५४१ वटा जनता आवास इकाई िनमार्ण स प , ८३६ वटा िनमार्णको चरणमा,

• सहरी गिरबका लािग २३३ आवास इकाईह िनमार्णािधन,

• यस बषर् १५० ःवाः य चौक तथा सरकारी भवन िनमार्ण गन लआय
रहकोमाे १८८ वटाको िनमार्ण स प ,

• मल चीे खानपानीे आयोजनाको ६.५ िक.िम. सु िनमार्ण प ात ठ ाे र
भएकोमा सो को पनःू ठ ाे तथा सन्दरीजलु पानी ूशोधनशालाको िनमार्णको
समते ठ ाे स झौता स प ,

• थप ७ लाख जनताई आधारभतःतरकोू खानपानीे सिवधाु उपलव्ध,

• चालु आ.ब.मा ५ िजल्लाह र ४५२ गािबसह खलाु दसा मु ऽे
घोिषत, हालस म ८ िजल्ला र ९२० गािबसह ODF घोिषत,

• मल चीे खानपानीे आयोजनाको पानी ूशोधनशाला िनमार्ण तथा सु
िनमार्णको ठ ाे स झौता स प ,

• ४६३ आयोजना स प भै थप ७,०५,१७४ जनसख्यालाईं आधारभतू
खानपानीे सवाे उपलव्ध भएको,



..

ब जे ु तथा फछ टको िःथित
• कलू ब जकोे ु लगत (आयतन) . ३६,४६,६४७
• कलू फछ ट भएको ब जकोे ु आयतन . १४,६५,६०७
• ब जे ु फछ टको ूितशत ४०.२%

• फछ ट हनु बांक ब जकोे ु आयतन . २१,८१,०४०
• ०६७।६८ को थप ब जे ु . १९,७९,९२६
• हाल कायम कलू ब जकोे ु आयतन . ४१,६०,९६६



..

समःयाह ः
• ख ड ख डमा बजटे आउनाले बािषर्क कायर्बम यथा समयमा

िःवकतृ हनु नसक कायार्न्वयनमा क ठनाई भएको,
• t/fO लगायत कहीे िजल्लाह df ;/;kmfO sfo{s|d सचालनं

गनर् समःया आउने गर]sf],



..

धन्यवाद !
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