
धवलागिरी िाउँपागलका
िाउँ कार्यपागलकाको कार्ायलर् 

मनुा, म्र्ाग्दी ।
प्रिती समीक्षा फाराम
आ.व. २०७८/७९

खण्ड (क)
आधारभतू वववरण



१. स्थानीर् तहबाट हालसम्म जारी भएका कानून (ऐन, गनर्म, कार्यववगध, मापदण्ड)







२. आ.व. २०७८/७९ को ववत्तीर् अवस्था:-
क्र.सं.

स्रोतको वकगसम
आ.ब.२०७८/०७९

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार जम्मा खर्य प्रगतशत
१ समानीकरण अनदुान ७८०००००० ८१७४०००

२ सशर्त अनदुान २०४५७७००० ५००००००
३ समपरुक अनदुान 0 5000000 5000000
४ विशेष अनदुान १४१००००० ०
५ राजश्व िााँटफाट ८२७४२००० ३४२८६७

६ रोयल्टी - - - -
७ सिारी कर ४४८८०००
८ घर जग्गा रवजष्ट्रेशन शलु्क - -
९ आन्र्ररक स्रोर् ५५४९२८२०

१० अन्य(कन्टीजेन्सी)

जम्मा ३७९४१९००० १०३४२८६७ ४६७८१६६८७



३. आन्तररक आर्को अवस्थााः

क्र.सं. प्रमखु स्रोत २०७८/७९को र्थाथय कैवफर्त

कर -

१. सम्पत्ती कर -

2. भगूम कर (मालपोत) ५२३१६४

3. व्र्वसार् कर ६२५२०

4. जगडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर -

5. घरवहाल कर ७४०१४९

6. ववज्ञापन कर -



7. मनोरञ्जन कर -

8. सवारी साधन कर ४४८८०००

9. घर-जग्िा रजजषे्ट्रसन शलु्क -

जम्मा
५८१३८३३

िैर कर -

१०. सेवा शलु्क (सवै वकगसमका) १६६९५०

११. दस्तरु (गसफाररश, प्रमाजणत¸ नक्सा पास आदद) १३०१११०

१२. गबक्री (गिटी¸ ढुङ्गा¸ वालवुा तथा अन्र् सम्पजत्त ववक्री) ३४२८६७

१३. सम्पगत भाडा -

३४. अन्र् १९३९६५६

जम्मा
३७५०५८३

कूल जम्मा ९,५६४,४१६



४) वडा अन्तियत आन्तररक आर्:-

क्र.स. वडाहरुको नाम रकम कैवफर्त
१ वडा नं. १ ५१२२००
२ वडा नं. २ १०२०००
३ वडा नं. ३ ४२४०००
४ वडा नं. ४ ४६५०००
५ वडा नं. ५ ४५८७४०
६ वडा नं. ६ ३८२२६०
७ वडा नं. ७ ३८९१६८
८ अन्र् १८९९४७५

जम्मा ४६३२८४३



५. आगथयक वर्य २०७८।७९ मा प्रदेश र स्थानीर् तहबीर्को राजस्व बाँडफाडँ 

सवारी कर घरजग्िा 
रजजषे्टशन शलु्क ढंुिा गिट्टी बालवुा ववक्री ववज्ञापन कर मनोरञ्जन कर जम्मा

प्राप्त भएको
प्राप्त भएको प्राप्त भएको प्राप्त भएको प्रदेशमा पठाएको प्राप्त 

भएको
प्रदेशमा 
पठाएको प्राप्त भएको

४४८८००० १५२००० ३४२८६७ - - - -

६. आ.ब. 207८/7९ को बजेट पेश तथा स्वीकृगत
(क) सभामा बजेट पेश िररएको गमगताः 207८/03/09
(ख) सभामा बजेट पाररत िररएको गमगताः 207८/03/09



७. ित आ.व. को कार्यपागलका तथा सभाको बैठक सम्बन्धी वववरणाः

• सभाको अगधवेशन/बैठक बसेको पटक  :-४
• कार्यपागलका बैठक संख्र्ा  :-1७
• सभा तथा कार्यपागलका बैठकको गमगत, समर्, स्थान र कार्यसूर्ी गनधायररत समर्मै 
सदस्र्हरुलाई उपलब्ध िराए/निराएको    :- िराएको

• सभाको बैठकको गमगत, समर् र स्थान सम्बन्धमा समर्मै जानकारी िराए/निराएको          
:- िराएको

• कार्यपागलका बैठकको गमगत, समर्, स्थान र कार्यसूर्ी गनधायररत समर्मै जानकारी 
िराएको/ निराएको  :- िराएको



८. ित वर्यको खर्यको के्षत्रित बाँडफाटँ
क्रसं ववर्र्ित क्षेत्र ववगनर्ोजजत बजेट र्थाथय खर्य खर्य प्रगतशत

१ भौगतक पूवायधार ववकास १४६७१८००० १०७७३१९८८ ७३.४३

२ सामाजजक ववकास २१२६३६८२० १६७५७२६८३.८ ७८.८१

३ आगथयक ववकास १६३८०००० ७१३१८७१ ४३.४५

४ कार्ायलर् संर्ालन तथा प्रशासनीक ६९४९२००० ५०११३०४२.६५ ७२.११

५ सशुासन तथा संस्थाित ववकास २२२४७००० ११८०८३६२.५५ ५३.०८

कूल जम्मा
४६७४७३८२०

३४४३५७९४८ ७३.६६



८.१ के्षत्रित भौगतक प्रिगतको अबस्था (आ.ब.२०७८/७९)
क्र.सं. ववर्र् क्षेत्र उपक्षेत्र ईकाइ भौगतक प्रिगत (%) प्रमखु उपलब्धी

१ सडक

कालोपते्र/ढलान (वक.मी.)0 100

ग्रावेल (वक.मी.)२.९
100

ट्रर्ाक खोल्ने (वक.मी.) १४.३ 100

२ पलु गनमायण
मोटरेवल पलु वटा 0 100
झोलङु्गे पलु वटा ७ 100
आकाशे पलु वटा 0 100

३ पाकय  गनमायण 0 100

४ खानेपानी तथा ढल गनमायण

खानेपानी सवुवधा थप 
उपलब्ध िराएका 
पररवार

संख्र्ा ४० 100

खानेपानी सेवाबाट 
लाभाजन्वत घरपररवार संख्र्ा 50 100

ढल गनमायण (वक.मी.) ०.९३ 100

५ वकृ्षरोपण संख्र्ा.......
६ नदी गनर्न्त्रण (वक.मी.)..
७ सामाजजक गसँर्ाई हेक्टर........



८ जलववद्यतु तथा वैकजल्पक 
उजाय

उत्पादन (वक.वा.)
प्रशासरण लाइन ववस्तार (वक.मी.)........

९ पोखरी ताल तलैर्ा संख्र्ा.......

१० फोहोरमैला व्र्वस्थापन

डजम्पङ्ग साइट संख्र्ा.......
स्र्ानीटरी ल्र्ाण्डवफल्ड 
साइट संख्र्ा.......
नर्ाँ मेजशन उपकरण 
जडान संख्र्ा.......

११ नर्ाँ ववद्यालर् भवन गनमायण 
सम्पनन् संख्र्ा. २ 100

१२ स्वास््र् र्ौकी गनमायण संख्र्ा १ ७0

१३ जग्िा संरक्षण

आफ्नै स्वागमत्वको रोपनी÷आना÷पैसा÷
दाम

सरकारी रोपनी÷आना÷पैसा÷
दाम

सावयजगनक रोपनी÷आना÷पैसा÷
दाम

पगतय रोपनी÷आना÷पैसा÷
दाम

१४ र्ात्र ुप्रगतक्षालर् संख्र्ा. १ १००

१५ सामदुावर्क भवन गनमायण संख्र्ा. ५ 100



८.२ (क) कमयर्ारीको उपलव्धता (िा.पा. स्तर वडा कार्ायलर् समेत)

पद दरवन्दी संख्र्ा
पदपूगतय संख्र्ा

ररक्त पदपूगतयको लागि लो.से.आ.माि
स्थार्ी करार जम्मा

अगधकृतस्तर ६ १ १ ५

सहार्कस्तर २६ ८ ३ ११ १५

कूल जम्मा ३२ ९ ३ १२ २०

अ).कृवर्

पद दरवन्दीसंख्र्ा
पदपूगतयको अवस्था

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त

अगधकृतस्तर १ ० ० ० १

सहार्कस्तर ३ १ २ ३

कूल जम्मा ४ १ २ ३ ३



पद दरवन्दीसंख्र्ा
पदपूगतयको अवस्था

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त

अगधकृतस्तर १ ० ० १ १

सहार्कस्तर ७ ० ३ ३ ४

कूल जम्मा ८ ० ३ ४ ५

आ).पश ुसेवा

इ).स्वास््र् (स्वास््र् र्ौकी सवहत)

पद दरवन्दीसंख्र्ा
पदपूगतयको अवस्था

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त
अगधकृतस्तर ७ १ ० १ ६
सहार्कस्तर ३५ २९ ३ ३२ ३
कूल जम्मा ४२ ३० ३ ३३ ९



उ). िा.पा. स्तर वडा कार्ायलर्को ररक्त पदको वववरण

पद सङ्खख्र्ा पद ररक्त भएको गमगत ररक्त हनुकुो कारण

अगधकृतस्तर ५ - -

सहार्कस्तर १५ - -

कुल जम्मा २०
- -



खण्ड (ख)

सेवा प्रवाह, र्ोजना तथा अनिुमन

१). सेवा प्रवाहको लागि भौगतक सवुवधाको अवस्था
अ) कार्ायलर् भवनको पर्ायप्तता:-

वववरण संख्र्ा भवन संरर्ना
(पक्की//कच्र्ी)

कार्ायलर्को
आफ्नै

अन्र् सरकारी भवनको 
प्रर्ोि िररएको

भाडामा 
रहेको गनमायणागधन

िा.पा.  कार्ायलर् भवन 1 छ छैन छ
वडा कार्ायलर् भवन 0 ० ० २
ववर्र्ित शाखा वा एकाइ 
भवन (ववर्र्क्षेत्र समेत 
उल्लेख िने)

1 ० ० छ छैन छैन

२).  स्थानीर् तहको केन्रमा उपलब्ध अन्र् भौगतक पूवायधारको अबस्थााः
क्र.सं. वववरण पक्की कर्र््ी/ग्रावेल नपिेुको कैवफर्त
1 सडकको पहुँर् छैन आजन्शक छ १ वटा वडा

क्र.सं. वववरण रावष्ट्रर् स्थानीर् नपिेुको कैवफर्त
1 ववद्यतु वडा नं ३ ,४, ६ र 

७ मा 
वडा नं १, २ र ५ मा केही बस्तीहरुमा

नपिेुको 



क्र.सं. वववरण भएको नभएको सेवा प्रदार्क संख्र्ा कैवफर्त

1 इन्टरनेट सेवा छ

२ सरकारी कारोबार िने बैंक/अन्र् ववत्तीर् 
संस्था प्रभ ुबैङ्क

३). सवारी साधनको वववरण :-

सवारी साधन संख्र्ा
अवस्था भाडामा 

गलएको भए 
खलुाउनेर्ालु ममयत िनुयपने गललाम 

िनुयपने अन्र्

दईु पाङ्खग्रे (मोटरसाइकल/स्कुटर) २० 1५ २ ३

र्ारपाङ्खग्रे (जीप/कार/भ्र्ान)
1 1 १ ०

दमकल 0 0 0 0

एम्बलेुन्स
१ १ 0 0

शववाहन 0 0 0 0

अन्र् (ट्रर्ाक्टर,वट्रपर,एक्साभेटर, लोडर आदद)
0 0 0 0



४) स्थानीर् तह अन्तियत िदठत सगमगत:-

सगमगतको नाम ित आ.ब.को बैठक 
सख्र्ा

ित आ.ब.को बैठकको गनणयर् 
सख्र्ा

कैवफर्त

अनिुमन तथा सपुररवेक्षण सगमगतको बैठक 0 0
वडा-स्तरीर् अनिुमन सगमगत बैठक 0 0
स्थानीर् राजस्व परामशय सगमगत बैठक 1 7

स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा गनधायरण सगमगत बैठक ७ ३

बजेट तथा कार्यक्रम सगमगत बैठक 2 7

लेखा सगमगत बैठक 1 5
ववधार्न सगमगत बैठक 0 0
सशुासन सगमगत बैठक 0 0

कार्यपागलका अन्तियतका ववर्र्ित सगमगतहरु बैठक 4 6

अन्र् गबशेर् सगमगतहरुको बैठक 5 12



५. न्र्ावर्क सगमगताः-
1) ित आ.ब.मा दताय उजरुी/िनुासोको संख्र्ााः-०
2) ित आ.बको बैठक संख्र्ााः-०
3) ित आ.ब.मा उजरुी/िनुासो कावायही र वकनारा संख्र्ााः-०

६. स्थानीर् तहबाट ववद्यतुीर् सेवा सञ्चालन :-
१)सेवा प्रवाहमा प्रर्ोिमा रहेका सफ्टवेर्रहरुको प्रकार:सतु्र, PAMS

२)अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध िराइएका सेवाहरू: Website, Email, Facebook page

३)मोबाइल एप जस्ता प्रववगधको ववकास र प्रर्ोिको अवस्थााः

७. ित आ. व. मा सञ्चागलत र्ोजना सम्बन्धी वववरण:-
(क) बजेटको आधारमााः
क्र.सं. गबबरण र्ोजना संख्र्ा
१. ५० हजार भन्दा कम बजेटको आर्ोजना ३
2. ५० हजार देजख ५ लाख सम्मको आर्ोजना १००
3. ५ लाख देजख १०लाख सम्मका  आर्ोजना ३४

४. १० लाख भन्दा बढीका र्ोजना २१

जम्मा १५८



क्र.सं. गबबरण र्ोजना संख्र्ा
१. िा.पा.।न.पा. स्तरीर् ६०

2. वडास्तरीर् ९८

जम्मा 1५८

ख) र्ोजनाहरुको कार्ायन्वर्न तह/के्षत्र:-

(ि) र्ोजना कार्ायन्वर्न:-

क्र.सं. गबबरण र्ोजना संख्र्ा

१. उपभोक्ता सगमगत माफय त 1२५

2. गनमायण व्र्वसार्ी माफय त ६

3. प्रधानमन्त्री रोजिार सजुर्कृत बेरोजिारहरुबाट २४

४. अन्र् केही भए खलुाउने (अमानतबाट) ३

जम्मा १५८



८. आवगधक/के्षत्रित र्ोजना सम्बन्धी (अवगध समेत उल्लेख िने)
(1) प्रोफाइल बनेको/नबनेको         :- बनेको 
(2) आवगधक र्ोजना बनेको/नबनेको  :- बनेको 
(3)क्षेत्रित र्ोजनाहरू : 

१) .........................................................

२) ....................................................

(४) िरुू र्ोजनाहरू :

१) .सडक र्तार्ात िरुु र्ोजना।
२) पर्यटन िरुु र्ोजना .



सामावजक सरुक्षा र्फत :

लजक्षत समहु
पवहलो तै्रमागसक दोस्रो तै्रमागसक तेस्रो तै्रमागसक र्ौँथो तै्रमागसक बावर्यक कार्म संङ्खख्र्ा

जम्मा संङ्खख्र्ा
जम्मा संङ्खख्र्ा जम्मा संङ्खख्र्ा जम्मा संङ्खख्र्ा जम्मा संङ्खख्र्ा परुुर् मवहला अन्र्

अन्र् जेष्ठ 
नािररक भत्ता १४३७ १४३३ १४४३ १४४२ ६४५ ७९७ ० १४४२

जेष्ठ नािररक
भत्ता (दगलत) २२६ २३३ २५२ २६० १३६ १२४ ० २६०

जेष्ठ नािररक
एकल मवहला १३५ १३८ १४३ १४४ ० १४४ ० १४४

ववधवा १५८ १६८ १७८ १८० ० १८० ० १८०
पूणय अपाङ्गता 

भत्ता २४ २४ २५ २६ १९ ७ ० २६

अगत अशक्त 
अपाङ्गता भत्ता १२८ १३६ १५४ १५५ ८८ ६७ ० १५५

दगलत 
बालबागलका ६२१ ५९८ ६१० ६०९ ३३१ २७८ ० ६०९

जम्मा २७२९ २७३० २८०५ २८१६ १२१९ १५९७ ० २८१६



सामाजिक सुरक्षा तर्फ :-

यस पञ्जीकरण शाखाबाट आ.ि.2078/079 मा भए गरेका वनयवमर् कामहरुको विविय ्रगगर्ी वििरणहरु:

वडा

तै्रमागसक
1 2 3 4 5 6 7 जम्मा

प्रथम १४७२५५४ २३५४२२४ ३८०३२८१ ३८१२७७० २६७२३७७ २९७६६५८ ५९८७२९२ २३०७९१५६

दोस्रो १४७४१२२ २३५६२९७ ३७६२३२२ ३७६९४५७ २६४८०६७ ३०५१०८१ ६१११९५५
२३१७३३०१

तेस्रो १४८३९३६ २३९००३८ ३८३४४५८ ३८२९४१९ २६८१३२५ ३१४३९१७ ६२०२०५४ २३५६५१४७

र्ौंथो १५१०८०० २४१५००९ ३९२८३९६ ३८९०८५८ २७१३७५५ ३१९२१५९ ६२४३९५०
२३८९४९२७

जम्मा 5941412 9515568 15328457 15302504 10712524 12363815 24545251 93712531

सामावजक सरुक्षा र्फत ः-

रकम रु.



व्यविगर् घट्ना दर्ात र्फत :

वडा नं.

1 2 3 4 5 6 7 जम्मा
घटना दताफ

बसाईसराई 1 7 5 7 6 6 24 56

मृत्यु 20 37 44 41 31 24 77 274

सम्वन्ध जवच्छेद 3 2 1 1 3 4 7 21

िन्म 56 134 334 165 91 152 182 1114

जववाह 18 30 46 38 41 29 80 282

िम्मा 98 210 430 252 172 215 370 1747

 3 ददने घटना दताय सम्वजन्ध तागलम संर्ालन िररएको।



खण्ड (ि)
पारदजशयता एवं सशुासन/ववत्तीर् सशुासन

1.पेश्की वववरण

वववरण ०७७/७८ सम्मको 
बाँकी पेश्की

०७७/७८ को 
पेश्की

०७८/७९ मा 
फर्छ्यौट

०७८/७९ सम्मको पेश्की 
बाँकी

प्रशासगनक भवन ० ० ० ७७०००००

पदागधकारीको नाममा रहेको 
पेश्की रकम

० ० ० ०

कमयर्ारीको नाममा रहेको 
पेश्की रकम

६००००।- ० ६००००।- ०

मोववलाइजेसन पेश्की
४८७८०००।- ० ४८७८०००।-

अन्र् .....
२९४०९०४।- ० २९४०९०४।- १९००००

जम्मा ८४२७९०४।- ० ८४२७९०४।- ७८,९०,०००



आगथयक वर्य २०७८।७९ सम्मको आन्तररक लेखापरीक्षण सम्पन्न िरे/निरेको :- िरेको
आगथयक वर्य २०७७।७८ सम्मको अजन्तम लेखापरीक्षण सम्पन्न िरे/निरेको   :- िरेको

२. पारदजशयता तथा सशुासनका औजारको प्रर्ोिको अवस्था

आगथयक वर्य सावयजगनक सनुवुाई संख्र्ा सावयजगनक परीक्षण संख्र्ा सामाजजक परीक्षण संख्र्ा नािररक वडापत्रको व्र्वस्था

२०७७/७८ ० सबै र्ोजनाहरुमा भएको भएको 

२०७८/७९ १ सबै र्ोजनाहरुमा भएको

4.पदागधकारी तथा कमयर्ारीको सम्पजत्त वववरण बझुाएको अवस्था

वववरण सम्पजत्त वववरण बझुाउनेको संख्र्ा सम्पजत्त वववरण नबझुाउनेको संख्र्ा

गनवायजर्त पदागधकारी ३६ जनाले मात्र बझाएको  ० जना (१ जना जजल्ला समन्वर् जान ुभएको)

कमयर्ारी सबैले बझुाएको



खण्ड (घ)
पन्रौं आवगधक र्ोजनाको लक्ष्र्मा आधाररत

सि.नं िचूक ईकाई आ.व. ०७८/७९ मा थप 
भएको

आ.व. ०७८/७९ 
िम्मको कूल जम्मा कैफियत

१ नर्ाँ स्थानीर् सडक गनमायण (Track Opening) वक.मी. १४.३ ८१.८
२ ग्राभेल वक.मी. २.९ ७.४
३ कालोपते्र वक.मी. ० ०
४ सडक गनर्गमत ममयत वक.मी. २२ ७०
५ सडक स्तरोनन्ती वक.मी./मी. ० ०
६ स्थानीर् सडकको संख्र्ा संख्र्ा ६ १२
७ सडक र्ातार्ातको कूल लम्बाई वक.गम. १४.३ ८४.३
८ स्थानीर् सडक पलु गनमायण सम्पन्न वटा ०
९ झोलङु्गे पलु गनमायण सम्पन्न वटा ७ २९
१० स्र्ानीटरी ल्र्ाण्डवफल साइटको गनमायण वटा ० ०
११ िा.पा./न.पा.को केन्रबाट वडा कार्ायलर्सम्म सडक र्ातार्ात जोगडएका वडा वटा ० ५
१२ उत्पाददतववद्यतु क्षमता वक.वा. ० १०००
१३ स्वस्थ खानेपानी सवुवधा पिेुको जनसंख्र्ा प्रगतशत ५ ८०
१४ ववद्यालर्को संख्र्ा (सरकारी, सामदुावर्क, गनजी) वटा ० २८

१५ स्वास््र् संस्थाको संख्र्ा (अस्पताल, स्वास््र् केन्र, स्वास््र् र्ौकी, उप 
स्वास््र् र्ौकी, आर्वेुद सेवा केन्र,वकगलनक,बगथयङ सेन्टर) 

वटा १ १२

१६ ववद्यतु सेवा पिेुको जनसंख्र्ा प्रगतशत ५ ९५

१७ रोजिारी सजृना (स्थानीर् तहको सबै कार्यक्रमबाट) श्रमददन १२० ३६०



खण्ड (ङ)
1. आगथयक वर्य २०७८/७९ मा सम्पाददत उल्लेखनीर् कार्यहरु

क. प्रशासकीर् भवन गनमायण सरु्ारु ।
ख. नमनुा आवागसर् होषे्टल गनमायण सम्पन्न ।
ि. स्थानीर् पाठर्क्रम गनमायण ।
घ. जशक्षक व्र्वस्थापन ।
ङ 
प्रमखु समस्र्ाहरु

क. र्ोजना कार्यक्रम अनिुमनमा जवटलता
ख. भौिोगलक कदठनाईले िदाय सेवा प्रभावमा कदठनाई ।
ि. पागलका केन्र र बैंक एकै ठाउँमा नहुँदा कमयर्ारी र सेवाग्राहीले समेत गनकै सास्ती व्र्होनुय परररहेको छ । 
घ. बावर्यक ववकास कार्यक्रममा समावेश भएका र्ोजनाहरु बारम्बार संशोधन हनु ु। 
ङ. कमयर्ारी वटकाइराख्न नसवकएको । 


