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धवलागिरी िाउँपागलका  

िाउँ कार्यपागलकाको कार्ायलर् मनुा,म्र्ाग्दी 
आ.व. २०७७/७८ प्रिती समीक्षा  

 

खण्ड (क) 

आधारभतू वववरण 

 

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

 

 क. ऐनहरुः-21 वटा  

 ख. गनर्मावली, गनदेशिका, कार्यववगध, मापदण्डहरुः –२४ वटा 
 ि. अन्र्ुः-०  वटा  

 ङ. आ.व. २०७७/७८ मा स्वीकृत कानूनको राजपत्रमा प्रकािन 

 

क्र.स. नाम प्रकािन गमगत 

१.  िाउँ सभा संचालन कार्यववगध, २०७४ २०७४-११-०३ 

२.  करार प्राववगधक कमयचारी व्र्वस्थापन िने कार्यववगध, २०७४ २०७५-०४-०३ 

३.  स्थानीर् तहको उपभोक्ता सगमगत िठन, पररचालन तथा व्र्वस्थापन 
सम्बन्धी कार्यववगध, २०७५ 

२०७५-०४-१८ 

४.  घ' वियको गनमायण व्र्वसार्ी ईजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यववगध, २०७५ २०७५-०४-१८ 

५.  सहकारी गनर्मावली, २०७५ २०७५-०९-०३ 

६.  आधारभतु शिक्षा पररक्षा सञ् चालन, अनिुमन तथा व्र्वस्थापन कार्यववगध, 
२०७५ 

२०७५-११-१९ 

७.  उपभोक्ता सगमगत िठन तथा पररचालन सम्बन्धी कार्यववगध, २०७६  
 
 
 

२०७६-०८-०५ 

 

८.  स्थानीर् राजपत्र प्रकािन सम्बन्धी कार्यववगध, २०७६ 

९.  शिक्षक व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यववगध, २०७६ 

१०.  करार कमयचारी व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यववगध, २०७६ 

११.  लेखा सगमगत सञ् चालन सम्बन्धी कार्यववगध, २०७६ 

१२.  ववधार्न सगमगत सञ् चालन सम्बन्धी कार्यववगध, २०७६ 

१३.  िौचालर् गनमायणका लागि प्र्ान, गसमेन्ट  पाईप ववतरण तथा व्र्वस्थापन 
सम्बन्धी कार्यववगध, २०७६ 

२०७६-१०-१४ 

१४.  आवास वववहन जनतासँि वडाअध्र्क्ष कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यववगध, 
२०७६ 

२०७६-१०-१४ 
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१५.  धवलागिरी िाउँपागलकाको कोरोना (Covid-19) रोकथाम तथा 
गनर्न्त्रणका लागि समदुार्मा आपत्कागलन र्वुा पररचालन सम्बन्धी 
कार्यववगध, २०७६ 

 

२०७६-१२-१६ 

१६.  असंिठठत क्षेत्रमा कार्यरत श्रगमक विय तथा असहार्हरलाई उपलब्ध 
िराईने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 

२०७६-१२-१६ 

१७.  कृवि गनर्मावली, २०७६ २०७७-०३-२९ 

१८.  ववपद व्र्वस्थापन कोि सञ् चालन सम्बन्धी कार्यववगध, २०७६  

२०७७-०४-०३ १९.  िररगब गनवारणका लगि लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम (मेडपा) संचालन 
कार्यववगध, २०७६ 

२०.  शिक्षा गनर्मावली, २०७५  
 
 
 

२०७५-०१-०५ 

२१.  सहकारी ऐन, २०७५ 

२२.  कृवि व्र्वसार् प्रवर्द्यन ऐन, २०७५ 

२३.  न्र्ावर्क सगमगतले उजरुीको कावायही वकनारा िदाय अपनाउन ुपने कार्यववगध 
सम्बन्धमा व्र्वस्था िनय बनेको ऐन, २०७५ 

२४.  प्रिासकीर् कार्यववगध ऐन, २०७५ 

२५.  स्थानीर् स्वास््र् तथा सरसफाई ऐन, २०७५ 

२६.  आगथयक कार्यववगध गनर्गमत तथा व्र्वशस्थत िनय बनेको ऐन, २०७५ 

२७.  आगथयक ऐन, २०७५ 

२८.  ववगनर्ोशजत ऐन, २०७५ २०७५-०३-१० 

२९.  ववपद जोशखम न्र्गुनकरण तथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ २०७५-१०-१३ 

३०.  सावयजागनक खररद गनर्मावली, २०७६  
 
 
 

२०७६-०८-०७ 

३१.  ववधार्न सगमगत सञ् चालन गनर्मावली, २०७६ 

३२.  न्र्ावर्क ऐन, २०७६ 

३३.  पवुायधार व्र्वस्थापन ऐन, २०७६ 

३४.  स्वास््र् ऐन, २०७६ 

३५.  कमयचारी व्र्वस्थापन ऐन, २०७६ 

३६.  शिक्षा ऐन, २०७६ 

३७.  सहकारी ऐन, २०७६ 

३८.  वातावरण तथा प्राकृगतक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ 
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३९ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सगमगत व्र्वस्थापन कार्यववगध 
२०७७ 

२०७८।०१।०५ 

४० नमनुा आवागसर् छात्रावास संचालन कार्यववगध २०७७ २०७८।०१।०५ 

४१ संशक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न तथा प्रारशम्भक वातावरणीर् पररक्षण 
कार्यववगध २०७८ 

२०७८।०१।०५ 

४२ ववगनर्ोजन ऐन २०७८ २०७८।०३।१० 

४३ आगथयक ऐन २०७८ २०७८।०३।१० 

 

 

 

 

२. आ.व. २०७७/७८ को ववत्तीर् अवस्था 
र. हजार मा 

क्र.
सं. स्रोतको वकगसम 

आ.ब.2077/78 
 

नपेाल सरकार  
प्रदेि 
सरकार 

जम्मा खचय प्रगतित 

१ समानीकरण अनदुान 74900 12233 87133 72511.63 83.21 

२ सितय अनदुान 191478.59 0 191478.59 153969.45 79.88 

३ समपरुक अनदुान 0 10000 10000 34505 34.5 

४ वविेि अनदुान 12500 12027 24527 12749.32 51.98 

५ राजश्व वाँटफाट 82163.58 2136 84299.58 52789.36 75.52 

६ रोर्ल्टी 0 0 0 0 0 

७ सवारी कर 0 0 0 0 0 

८ घर जग्िा रशजषे्ट्रिन िलु्क 0 0 0 0 0 

९ आन्तररक स्रोत 0 41745.91 41745.91 31528.42 75.53 

१० अन्र् 0 0 0 0 0 

 जम्मा  361042.17 78141.91 439184.08 358053.18 81.52 
 

 

 

३. आन्तररक आर्को अवस्थाुः 
(र हजारमा): 

क्र.सं. प्रमखु स्रोत २०७७/७८ को र्थाथय कैवफर्त 
 कर   

१. सम्पत्ती कर 0  
2. भगूम कर (मालपोत) 401.90  
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3. व्र्वसार् कर 51.9  
4. जगडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर 0  
5. घरवहाल कर 104.83  
6. ववज्ञापन कर 0  
7. मनोरञ्जन कर 0  
8. सवारी साधन कर 3211.18  
9. घर-जग्िा रशजषे्ट्रसन िलु्क 163.50  
 जम्मा 3923.29  
 िैर कर   

१०. सेवा िलु्क (सवै वकगसमका)  1664.92  
११. दस्तरु (गसफाररि, प्रमाशणत¸ नक्सा पास आठद) 793.70  
1२. गबक्री (गिटी¸ ढुङ्गा¸ वालवुा तथा अन्र् सम्पशत्त 

ववक्री) 
0  

1३. सम्पगत भाडा 0  
1४. अन्र् 0  
 जम्मा 2458.61  
 कूल जम्मा 6381.90  

  
४. आगथयक विय २०७७।७८ मा प्रदेि र स्थानीर् तहबीचको राजस्व बाडँफाडँ (र हजारमा): 
  

सवारी कर घरजग्िा 
रशजषे्टिन 
िलु्क 

ढंुिा गिट्टी बालवुा ववक्री ववज्ञापन कर  मनोरञ्जन कर जम्मा 

प्राप्त 
भएको 

 

प्राप्त भएको प्राप्त 
भएको 

प्रदेिमा 
पठाएको 

प्राप्त 
भएको 

प्रदेिमा 
पठाएको 

प्राप्त 
भएको 

प्रदेिमा 
पठाएको 

प्राप्त भएको 

3211.18 163.49 0 0 0 0 0 0 3347.67 

 

५. आ.ब. 207७/7८ को बजेट पेि तथा स्वीकृगत 

 (क) सभामा बजेट पेि िररएको गमगतुः २०७७-३-९ 

 (ख) सभामा बजेट पाररत िररएको गमगतुः २०७७-३-९ 

 (ि) आगथयक ऐन स्थानीर् राजपत्रमा प्रकािन िरेको गमगतुः-२०७७-३-१०   

  

६. ित आ.व. को कार्यपागलका तथा सभाको बैठक सम्बन्धी वववरणुः 
 

१. सभाको अगधवेिन/बैठक बसेको पटकुः- ३ 
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२. कार्यपागलका बैठक संखर्ाुः- १८ 

३. सभा तथा कार्यपागलका बैठकको गमगत, समर्, स्थान र कार्यसूची गनधायररत समर्मै सदस्र्हरलाई उपलब्ध 
िराए/निराएकोुः- 

 (क) सभाको बैठकको गमगत, समर् र स्थान सम्बन्धमा समर्मै जानकारी िराए/निराएको-  िराएको 
 

(ख) कार्यपागलका बैठकको गमगत, समर्, स्थान र कार्यसूची गनधायररत समर्मै जानकारी िराएको/ निराएकोुः 
िराएको 

 

 

७. ित वियको खचयको क्षते्रित बाडँफाटँ 

  

क्रसं वविर्ित क्षते्र ववगनर्ोशजत बजेट र्थाथय खचय खचय प्रगतित 
१ भौगतक पूवायधार ववकास 124074.13 100713.45 81.17 

२ सामाशजक ववकास 169516 135279.10 79.8 

३ आगथयक ववकास 3839.22 1277.30 33.36 

४ वन, वातावरण तथा ववपद् 
व्र्वस्थापन 

20614.62 18646.21 90.45 

५ सिुासन तथा संस्थाित ववकास 105338.55 72038.58 68.38 

 कूल जम्मा 423382.82 327954.62 77.46 

 

 

७.१ क्षते्रित भौगतक प्रिगतको अबस्था (आ.ब.2077/78) 

 

क्र.सं. वविर् क्षते्र उपके्षत्र ईकाइ भौगतक प्रिगत (%) प्रमखु उपलब्धी 

१ सडक कालोपते्र/ढलान (वक.मी.).0 
   

ग्रावेल (वक.मी.). 1.5 100 
  

ट्रर्ाक खोल्न े (वक.मी.) 13.5 100 
 

२ पलु गनमायण मोटरेवल पलु 0 वटा   

झोलङु्गे पलु 5 वटा 100 
 

आकािे पलु 0 वटा   

३ पाकय  गनमायण  0 
  

४ खानेपानी सवुवधा थप 
उपलब्ध िराएका पररवार 

संखर्ा. 50 100 
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खानेपानी 
तथा ढल 
गनमायण 

खानेपानी सेवाबाट 
लाभाशन्वत घरपररवार 

संखर्ा. 50 100 
 

ढल गनमायण (वक.मी.) 0.6 100 
  

५ वृक्षरोपण  संखर्ा 0 
  

६ नदी 
गनर्न्त्रण 

 (वक.मी.)0 
  

७ सामाशजक 
गसँचाई 

 हेक्टर.0 
  

८ जलववद्यतु 
तथा 
वैकशल्पक 
उजाय 

उत्पादन (वक.वा.).0 
   

प्रिासरण लाइन ववस्तार (वक.मी.)0 
   

९ पोखरी ताल 
तलैर्ा 

 संखर्ा.0 
  

१० फोहोरमैला 
व्र्वस्थापन 

डशम्पङ्ग साइट संखर्ा.0 
  

स्र्ानीटरी ल्र्ाण्डवफल्ड 
साइट 

संखर्ा...0 
  

नर्ाँ मेशिन उपकरण 
जडान 

संखर्ा...0 
  

११ नर्ाँ 
ववद्यालर् 
भवन गनमायण 
सम्पन् न 

 संखर्ा .3 100 
 

१२ स्वास््र् 
चौकी 
गनमायण 

 संखर्ा 2 80 
 

१३ जग्िा 
संरक्षण 

आफ्नै स्वागमत्वको रोपनी÷आना÷पैसा
÷ दाम 

  

सरकारी रोपनी÷आना÷पैसा
÷ दाम 

  

सावयजगनक रोपनी÷आना÷पैसा
÷ दाम 

  

पगतय रोपनी÷आना÷पैसा
÷ दाम 
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१४ र्ात्र ु
प्रगतक्षालर् 

 संखर्ा..0 
  

१५ सामदुावर्क 
भवन गनमायण 

 संखर्ा. 8 100 
 

 
 

७.२ (क)  कमयचारीको उपलव्धता (न.पा./िा.पा. स्तर वडा कार्ायलर् समेत) 

 

पद दरवन्दी संखर्ा 
पदपूगतय संखर्ा 

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

अगधकृतस्तर 15 5 2 7 9 9 

सहार्कस्तर 54 24 5 29 20 20 

कूल जम्मा 69 29 7 36 29 29 

 

(ख) वविर्ित क्षते्र तफय का कमयचारीको वववरण  

 

अ) शिक्षा 

पद दरवन्दीसंखर्ा 
पदपूगतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
अगधकृतस्तर 1 1 0 1 0 

सहार्कस्तर 1 1 0 1 0 

कूल जम्मा 2 2 0 2 0 

आ) कृवि 

पद दरवन्दीसंखर्ा 
पदपूगतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
अगधकृतस्तर 1 0 0 0 1 

सहार्कस्तर 3 0 3 3 3 

कूल जम्मा 4 0 3 3 4 

इ) पि ुसेवा 

पद दरवन्दीसंखर्ा 
पदपूगतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
अगधकृतस्तर 1 0 0 0 1 

सहार्कस्तर 5 0 5 5 5 

कूल जम्मा 6 0 5 5 6 
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ई) स्वास््र् (स्वास््र् चौकी सवहत) 

पद दरवन्दीसंखर्ा 
पदपूगतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
अगधकृतस्तर 7 1 0 1 6 

सहार्कस्तर 35 12 14 26 9 

कूल जम्मा 42 13 14 27 15 

उ) मवहला तथा बालबागलका 

पद दरवन्दीसंखर्ा 
पदपूगतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
अगधकृतस्तर 0 0 0 0 0 

सहार्कस्तर 1 0 0 0 1 

कूल जम्मा 1 0 0 0 1 

ऊ) इशञ्जगनर्ररङ्ग सेवा तफय  

पद दरवन्दी संखर्ा 
पदपूगतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
अगधकृतस्तर 1 1 0 1 0 

सहार्कस्तर 9 2 2 4 7 

कूल जम्मा 10 3 2 5 7 

 

ए) ररक्त पदको वववरण 

पद तह सङ्खखर्ा  पद ररक्त भएको गमगत ररक्त हनुकुो कारण 
अगधकृत छौटैं  1   

सव.ईशञ्जगनर्र पाचँौं 3   

अ.सब.ईशञ्जगनर्र चौथौं 4   

सहार्क (प्र.अ) पाचँौं 4   

सहार्क (प्र.अ) चौथो 2   

सहर्ाक (लेखा) पाचँौं 1   

सहार्क(स.म.गबगन) चौथों 1   

हे.अ. पाचँौं 2   

अ.हे.अ. चौथो 5   

अनगम चौथो 2   

जम्मा  25   
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खण्ड (ख) 

सेवा प्रवाह, र्ोजना तथा अनिुमन 

 

१. सेवा प्रवाहको लागि भौगतक सवुवधाको अवस्था  

क) कार्ायलर् भवनको पर्ायप्तता 

वववरण संखर्ा भवन संरचना 
(पक्की//कच्ची) 

कार्ायलर्
को आफ्नै 

अन्र् सरकारी भवनको 
प्रर्ोि िररएको 

भाडामा 
रहेको 

गनमायणागधन 

न.पा./िा.पा.  कार्ायलर् 
भवन 

१   छ छैन छैन 

वडा कार्ायलर्  भवन 0 0 
    

वविर्ित िाखा वा 
एकाइ भवन 
(वविर्के्षत्र समेत 
उल्लेख िने) 

१ 0 0 छ छैन छैन 

 
२. स्थानीर् तहको केन्रमा उपलब्ध अन्र् भौगतक पूवायधारको अबस्थाुः 

क्र.सं. वववरण पक् की कच् ची/ग्रावेल नपिेुको     कैवफर्त 

1  सडकको पहुँच  छैन आशन्िक छ २ वटा वडा  
 

क्र.सं. वववरण रावष्ट्रर् स्थानीर् नपिेुको कैवफर्त 

1  ववद्यतु  वडा नं. ३,४, 
६, र ७ 

वडा नं 1,2 र ५ केवह वशस्तहरमा 
नपिेुको 

 

 

क्र.सं. वववरण भएको नभएको सेवा प्रदार्क संखर्ा कैवफर्त 

1  इन्टरनेट सेवा छ 
   

२ सरकारी कारोबार िने बैंक/अन्र् 
ववत्तीर् संस्था 

प्रभ ुवैङ्क 
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३) सवारी साधनको वववरण : 

सवारी साधन संखर्ा 
अवस्था भाडामा गलएको भए 

खलुाउन े चाल ु ममयत िनुयपने गललाम 
िनुयपने  

अन्र् 

दईु पाङ्खग्र े(मोटरसाइकल/स्कुटर) 15 12 3 0   
चारपाङ्खग्र े(जीप/कार/भ्र्ान) 1 1 0 0   
दमकल 0 0 0 0 

  

एम्बलेुन्स 0 0  0  खररद प्रवक्रर्ामा रहेको 
िववाहन 0 0 0 0   
अन्र् (ट्रर्ाक्टर,वट्रपर,एक्साभेटर, लोडर 
आठद) 

0 0 0 0   

 

४. स्थानीर् तह अन्तियत िठठत सगमगत 

सगमगतको नाम ित आ.ब.को बैठक 
सखर्ा 

ित आ.ब.को बैठकको  
गनणयर् सखर्ा 

कैवफर्त 

अनिुमन तथा सपुररवेक्षण सगमगतको  बैठक  0 0  

वडा-स्तरीर् अनिुमन सगमगत बैठक  0 0  

स्थानीर् राजस्व परामिय सगमगत बैठक  1 7  

स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा गनधायरण सगमगत बैठक 2 
7  

बजेट तथा कार्यक्रम सगमगत बैठक 2 7  

लेखा सगमगत बैठक 1 5  

ववधार्न सगमगत बैठक 0 0  

सिुासन सगमगत बैठक 0 0  

कार्यपागलका अन्तियतका वविर्ित सगमगतहर 
बैठक 4 6  

अन्र् गबिेि सगमगतहरको  बैठक 5 12  
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 ५. न्र्ावर्क सगमगतुः 
ित आ.ब.मा दताय उजरुी/िनुासोको संखर्ाुः-१ 

ित आ.बको बैठक संखर्ाुः-१ 

ित आ.ब.मा उजरुी/िनुासो कावायही र वकनारा संखर्ाुः-१ 

 

 

 

६. स्थानीर् तहबाट ववद्यतुीर् सेवा सञ्चालन  

क) सेवा प्रवाहमा प्रर्ोिमा रहेका सफ्टवेर्रहरको प्रकार: सतु्र, PAMS 

 

ख) अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध िराइएका सेवाहरुः WEB SITES , EMAIL, FACEBOOK PAGE  AND 

FACEBOOK GROUP 

 
ि) मोबाइल  एप जस्ता प्रववगधको ववकास र प्रर्ोिको अवस्थाुः भएको छैन। 

 

 

७. ित आ. व. मा सञ्चागलत र्ोजना सम्बन्धी वववरण 

(क) बजेटको आधारमाुः 
क्र.सं. गबबरण र्ोजना संखर्ा 
१. ५० लाख भन्दा बढी बजेटको आर्ोजना 0 

2. ५ लाख देशख ५० लाख सम्मको आर्ोजना 78 

3. ५ लाख भन्दा कम बजेटको आर्ोजना 73 

 

(ख) र्ोजनाहरको कार्ायन्वर्न तह/क्षते्र 
क्र.सं. गबबरण र्ोजना संखर्ा 
१. िा.पा.।न.पा. स्तरीर् 59 

2. वडास्तरीर् 84 

 जम्मा 143 
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ि) र्ोजना कार्ायन्वर्न  
क्र.सं. गबबरण र्ोजना संखर्ा 
१. उपभोक्ता सगमगत माफय त 134 

2. गनमायण व्र्वसार्ी माफय त 7 

3. िैरसरकारी संस्था माफय त 0 

४. अन्र् केही भए खलुाउने........... 2 

 जम्मा 143 

   

  

८. आवगधक/क्षते्रित र्ोजना सम्बन्धी  (अवगध समेत उल्लेख िने) 

(क)  स्थानीर् तहको प्रोफाइल बनेको/नबनेकोुः ..बनेको 
(ख)  आवगधक र्ोजना बनेको/नबनेको: ....बनेको  

(ि) क्षेत्रित र्ोजनाहरू :   िरुू र्ोजनाहरू :  १) सडक र्ातार्ात िरु र्ोजना 
                                      २) पर्यटक िरु र्ोजना 
      

९. सामाशजक सरुक्षा अनदुान सम्बन्धी 

क्रसं वववरण लाभग्राही सङ्खखर्ा २०७७/७८ को र. कैवफर्त 

१ जेष्ठ नािररक 4905 54134.44 
 

२ आगथयक रपले ववपन् न    

३ अिक्त र असहार् अवस्थामा रहेका 
व्र्शक्त 

   

४ असहार् एकल मवहला 984 7798.06 
 

५ अपाङ्गता भएका 451 2842.16 
 

६ बालबागलका  1831 2806.21 
 

७ आफ्नो हेरचाह आफै िनय नसक्न े    

८ लोपोन्मखु जागत    

९ प्रदेिबाट सितय सामाशजक सरुक्षासँि 
सम्बशन्धत कुनै कार्यक्रममा सितय 
अनदुान प्राप्त भएको भए उल्लेख िने 

   

१० स्थानीर् तहको सामाशजक सरुक्षासँि 
सम्बशन्धत कुनै कार्यक्रम भए उल्लेख 
िने 
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खण्ड (ि) 

पारदशियता एवं सिुासन/ववत्तीर् सिुासन 

 

1.पेश्की वववरण 

वववरण ०७६/७७ सम्मको 
बाकँी पेश्की 

०७७/७८ 
को पेश्की 

०७७/७८ मा 
फर्छ्यौट 

०७७/७८ सम्मको 
पेश्की बाकँी 

सा.स ुपेश्की 0 0 0 0 

पदागधकारीको 
नाममा रहेको पेश्की 
रकम 

0 0 0 0 

कमयचारीको नाममा 
रहेको पेश्की रकम 

0 0 0 60 

मोववलाइजेसन पेश्की 0 0 0 4878 

अन्र् ..... 0 0 0 2940.90 

जम्मा 0 0 0 7878.90 

 

 

2. बेरज ूवववरण (आ.व. 207७/78 सम्मको) 

वववरण 

गनर्गमत िने रकम 
र. पेश्की रकम र. असलु उपरिनुयपने 

रकम र. जम्मा रकम र. 

बेरज ू  फर्छ्यौट बेरज ू फर्छ्यौट बेरज ू फर्छ्यौट बेरज ू फर्छ्यौट 
  फर्छ्यौट 
हनु बाकँी  

संघीर् 
सरकारबाट प्राप्त 
अनदुान तफय  

30215 2600 2316 0 1967 121 34510 2721 31789 

प्रदेि 
सरकारबाट प्राप्त 
अनदुान तफय  

0 00 0 0 0 0 0 0 0 

आन्तररक 
श्रोततफय  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

जम्मा 30215 2600 2316 0 1967 121 34510 2721 31789 
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आगथयक विय २०७७।७८ सम्मको आन्तररक लेखापरीक्षण सम्पन्न िरे/निरेकोुः  िरेको । 

आगथयक विय २०७७।७८ सम्मको अशन्तम लेखापरीक्षण सम्पन्न िरे/निरेकोुः िरेको । 

 

३. पारदशियता तथा सिुासनका औजारको प्रर्ोिको अवस्था  

आगथयक विय सावयजगनक सनुवुाई 
संखर्ा 

सावयजगनक परीक्षण 
संखर्ा 

सामाशजक परीक्षण 
संखर्ा 

नािररक वडापत्रको 
व्र्वस्था 

२०७७/७८ 0 143 143 1 

२०७८/७९     

 

४. उजरुी वा िनुासो सम्बन्धी (चाल ुआ.व.को) 

 

गनकार् 

आगथयक विय 
२०७७/७८ 
मा परेको 

उजरुी सङ्खखर्ा 

आगथयक विय 
२०७७/७८ 
मा फर्छ्यौट 

भएको 
सङ्खखर्ा 

आगथयक विय 
२०७८/७९ मा परेको 
उजरुी सङ्खखर्ा 

आगथयक विय २०७८/७९ 
मा फर्छ्यौट भएको 

सङ्खखर्ा 

अ.द.ुअ.आ 1 0 1 १ 
रावष्ट्रर् सतकय ता 
केन्र 0 

0 0 
0 

उजरुी पेवटका 0 0  0 0 

कार्ायलर्मा 
गनवेदन दताय 0 

0 0 
0 

जम्मा 1 0 1 १ 

५. पदागधकारी तथा कमयचारीको सम्पशत्त वववरण बझुाएको अवस्था 
 

वववरण सम्पशत्त वववरण बझुाउनकेो संखर्ा सम्पशत्त वववरण नबझुाउनकेो संखर्ा 
गनवायशचत पदागधकारी 29 8 

कमयचारी 24 0 
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खण्ड (घ) 

पन्रौं आवगधक र्ोजनाको लक्ष्र्मा आधाररत 

गस.नं सूचक ईकाई 
आ.व. ०७७/७८ 
मा थप भएको 

आ.व. 
०७७/७८ 
सम्मको कूल 

जम्मा 

कैवफर्त 

१ नर्ाँ स्थानीर् सडक गनमायण (Track Opening) वक.मी. 13.5 67.5 
 

२ ग्राभेल वक.मी. 1.5 4.5 
 

3 कालोपते्र वक.मी. 0 0 
 

4 सडक गनर्गमत ममयत वक.मी. 24 ४८ 
 

5 सडक स्तरोन् नती वक.मी./मी. 0  0 
 

6 स्थानीर् सडकको संखर्ा संखर्ा 1 ६ 
 

7 सडक र्ातार्ातको कूल लम्बाई वक.गम. 13.5 ७० 
 

8 स्थानीर् सडक पलु गनमायण सम्पन्न  वटा 0   0 
 

९ झोलङु्गे पलु गनमायण सम्पन्न  वटा  5  15 
 

1० स्र्ानीटरी ल्र्ाण्डवफल साइटको गनमायण वटा  0  0 
 

1१ िा.पा./न.पा.को केन्रबाट वडा कार्ायलर्सम्म सडक 
र्ातार्ात जोगडएका वडा  

वटा 0 5 

 

1२ उत्पाठदतववद्यतु क्षमता वक.वा.  0  1000 
 

1३ स्वस्थ खानेपानी सवुवधा पिेुको जनसंखर्ा प्रगतित  5  80 
 

1४ ववद्यालर्को संखर्ा (सरकारी, सामदुावर्क, गनजी) वटा 0 28 
 

1५ 
स्वास््र् संस्थाको संखर्ा (अस्पताल, स्वास््र् केन्र, 
स्वास््र् चौकी, उप स्वास््र् चौकी, आर्वेुद सेवा 
केन्र,वकगलनक,बगथयङ सेन्टर)  

वटा 1 12 

 

1६ ववद्यतु सेवा पिेुको जनसंखर्ा प्रगतित  0  90 
 

1७ रोजिारी सजृना (स्थानीर् तहको सबै कार्यक्रमबाट) श्रमठदन  120  ३६० 
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खण्ड (ङ) 

१. आगथयक विय २०७७/७८ मा सम्पाठदत उल्लेखनीर् कार्यहर (बढीमा ५ वटा) 

क. धारापानीमा स्वास््र् चौकी स्थापना र भवन गनमायण 

ख.  कोरोना रोकथामका लागि उशचत व्र्वस्थापन भएको । 

ि. आधारभतू स्वास््र् सेवालाइ पहचुर्ोग्र् बनाउन ल्र्ाब संचालन, MBBS डाक्टरको व्र्वस्था 
घ. कोगभड संक्रमणको बेलामा समेत बैकशल्पक माध्र्मबाट अध्र्र्न अध्र्ापनको कार्य सचुार    

ङ. २४ सै घण्टा 4G सवहतको मोवाइल सेवाका लागि टेगलकम टावरमा ववद्यगुतकरण। 

 

२. असल अभ्र्ासहरू (बढीमा ५ वटा) 

क.  वाल वववाह न्र्गुनकरण । 

ख. कोरोना गनर्न्त्रणको लागि स्वर्मसेवक पररचालन। 

ि. सम्पणुय र्ोजनाहर अनिुमन सगमगतको प्रगतवेदन अगनवार्य बनाएको। 

घ. खाद्य बैंक स्थापना र संचालन। 

ङ. अवैध मठदरा गनर्न्त्रणका लागि वडा सगमगतलाई सवक्रर् बनाईएको। 

 

३. स्थानीर् तहले अनभुतू िरेका प्रमखु समस्र्ाहर (बढीमा ५ वटा)  

क. र्ोजना कार्यक्रम कार्यन्वर्नमा जवटलता     

 ख. भौिोगलक कठठनाईले िदाय सेवा प्रभावमा कठठनाई । 

  ि. प्रर्ायप्त वजेट नहनु।ु   

  घ. भरपदो ईन्टनेट र संचारको समस्र्ा। 

 ङ. अन्तरगनकार् समन्वर्मा समस्र्ा। 

वववरण पेि िने पदागधकारीको 

नाम :-  प्रवेि बहादरु चन्द       

पद :- सचुना प्रववगध अगधकृत     

प्रदेि:- िण्डकी प्रदेि     स्थानीर् तह:- धवलागिरी िाउँपागलका मनुा, म्र्ाग्दी। 

 


