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काययक्रमको प्रगलत लववरण

लजरी नगरपालिका

लजरी, दोिखा 
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जिरीको संजिप्त पररयच



२०७३ सािमा सालवकमा उल्िेलखत गालवसहरू लमिरे बनकेो 

नगरपालिका
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• नपेािको स्वीजरल्याण्डको रुपमा समेत पररलचत ।

• क्षेत्रफिः २११.२५ वर्य लकिोलमटर 

• जनसखं्या २०६८ को जनगणना अनसुार १५५१५ जना । 

• भौगोलिक अवलस्िलत

❖ २७°३३'४८" देलख २७°४६'२६" उत्तरी अक्षासंसम्म र ८६°११'१९" देलख 

८६°२५'५०" पूवी देशान्तरमा अवलस्ित

❖ समदु्र सतहबाट १६४९ देलख ५३४१ लमटर सम्मको उचाई 

❖ लसमानाः पूवयमा रामछेाप लजल्िाको गोकुिगगँा गाउँपालिका, पलिममा दोिखा

लजल्िाको बैत्यश्वर र गौररशकंर गाउँपालिका तिा उत्तर र दलक्षणमा 

दोिखाको तामाकोशी गाउँपालिका र रामछेापको गोकुिगगँा गाउँपालिका 



प्रमुख स्थानहरू
• चेर्दुङ पयुटकीय स्थल

• जलंकन बिार 

• जिरशे्वर महार्ेव मजदर्र

• राम्बोले काजलर्ेवी मजदर्र 

• पााँच पोखरी, िटा पोखरी 

• स्टोन पाकु 

• गदाँरास पाकु

• तेजदिङ जहलारी मेरोररयल पाकु 

• टोजन हेगन इकोलोजिकल पाकु
5



लिकंन बजार 
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लजरी नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन
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विवियोवित बिेट र प्रगवत

काययक्रमको िाम

िावषयक प्रगवत

वित्तीय प्रगवत प्रवतशत

विवियोिि खर्य

चाल ूतर्फ ३४,४४,३१,००० २८,२५,००,१६७ ८२.०१%

पूूँजीगत तर्फ २७,४९,०९,५४० १९,७५,८०,२२८ ७१.८७%

कुल िम्मा ६१९३४०५४० ४८,००,८०,३९५ ७७.५१%
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वबषयगत योििाको बिेट र प्रगवत

वडाको वववरण बिननयोजन रकम खर्च प्रगनि प्रनिशि
भौनिक

आर्थिक विकास ४,३६,५६,६२२ २८७३६२७६ ६५.८%
सामाजिक बिकास २६,१३,४४,००० २१,०६,८४,३८३ ८०.६१%
पूिािधार बिकास २१,२६,२७,९१८ १६,०२,९७,८८४ ७५.३८%
िन िातािरण तथा 
विपद ब्यिस्थापन १,२३,१३,०००

६४,६५,५४२ ५२.५%

सुशासन तथा अन्तर 
सम्िजन्धत क्षेत्र १,३८,७१,०००

९२७३९५५.९८ ६६.८५%



प्रदेश पूवाचधार साझदेारी कायचक्रम िर्च
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सस.
नं.

योजना
संख्या

ववननयोजजि
िजेट

खर्च ववत्तीय
प्रगनि

भौनिक 
प्रगनि

१ १८ १६७३७५०० १५९९८२८१ ९५.५९% १००%

प्रधानमन्त्री रोजगार कायचक्रम िर्च

सस.
नं.

कायचक्रमको नाम ववननयोजजि 
िजेट

खर्च ववत्तीय 
प्रगनि

भौनिक 
प्रगनि

१ युव रोजगारीको 
लागग रुपान्त्िरण 
पहल आयोजना

४४००००० ४३८५२०० ९९.६६% १००%

२ कामको लागग
पाररश्रसमक

२३९५००० २३६५९३२ ९८.७९% १००%



आ.व २०७८/७९ को ठेक्का िर्च
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सस.नं. योजनाको नाम स्रोि सम्झौिा रकम
(कर सहहि)

भौनिक
प्रगनि

ववत्तीय 
प्रगनि

१. जिरी माली श्याम 
सडक

संघ 
समपुरक

२,४८,०४,४४१l०१ १००% १००%

२. जिरी फुजपपङ्ग
झााँके्र सडक 
(क्रमागत)

प्रदेश 
समपुरक

१,४०,९०,९६१l०४ १००% ८०%

३. जिरी िसपाकि
स्तारोन्नती 

प्रदेश सशति २४,४४,५२८l०० १००% १००%

४. पयाण्डफफल साइट संघ विशषे २१,१४,७२३l३८ १००% १००%

५. िसपाकि  स्तारोन्नती 
(०+०४१- ०+०५७)

प्रदेश सशति २४,८४,७७४l०८ १००% १००%

६. ससमखकि  मेहेले
झो.पु

संघ सशति २६,५४,०९८l११ १००% १००%

७. घट्टेखोला झो.पु संघ सशति ८,३९,६३९l३८ १००% १००%
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सस.नं. योजनाको नाम स्रोि सम्झौिा रकम
(कर सहहि)

भौनिक
प्रगनि

ववत्तीय 
प्रगनि

८. सलसेटोल खानेपानी प्रदेश विशषे ४३,८४,८३१l०४ १००% ७५%

९. जिरी प्राविर्धक 
सशक्षालयको 
प्रसाशननक भिन 
ननमािण (क्रमागत)

संघ विशषे ३,३२,८६,२७९l१८ ४०% ४०%

१० जिरी सवपङ्ग 
कम््लेक्स

नगर विकास
सफकोषको 
ऋण र जिरी
नगरपासलका

६६६५३०७५l७९ ७०% ७०%

११ चेदुुंङ्ग एकीकृत 
पयिटन पुििधार 
विकास योिना

संघ र 
नगरपासलका
को साझेदारी

२५९१६०७९l२० १००% ३०%
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समग्र भौनिक प्रगनि
सस.नं. कायचक्रमको नाम पररमाण इकाई
१ सडक ढलान २०० सम.
२ सडक ग्राभल ६ फक.सम
३ नयााँ ट्रयाक २ फक.सम
४ सडक सोसलङ १२ फक.सम
५ िडा कायािलय भिन 

ननमािण-िडा नं.५,६ र ८ ३ िटा

६ स्िास््य केन्र २ िटा
७ झो.पू २ िटा
८ पयाण्डफफल साइट १ िटा
९ सवपङ्ग कम््लेक्स १ िटा
१० खानेपानी २५० घरधुरी



समस्या िथा र्ुनौनिहरु
१. समयमानै ििेट ननकासा नहुनु
२. आन्तररक श्रोतको कमी
३. ठूलो र बिकट भौगोसलक अिजस्थनत
४. ििेटको सससमतता
५. SUTRA Sytem मा गडिडी
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प्रदेश तिा सघंीय सरकारसगंको अपेक्षा

➢ जिरी अस्पतालको सचंालन र ब्यबस्थापनमा सहयोग

➢ कोल्डस्टोर जनमाुण कायुसम्पदन र सचंालनको व्यवस्था

➢ Clean Jiri, Green Jiri, Organic को अजियानलाइ 

सफल पानु आवश्यक सहयोग

➢ ब्यबसाजयक कृजि र पयुटन प्रबरु्नमा सहयोग

➢ जिरी नगरपाजलकालाइ जबशेि िेत्र घोिणा गरर सोजह 

बमोजिमको कायुक्रम तथा बिेटको व्यवस्था
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