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सिरीजङ्घा गाउँपासिका 
गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 
को आ.व. २०७७/७८ प्रगती िमीक्षा प्रसतवेदन 

 

खण्ड (क) 

आधारभतू वववरण 

 

१. स्थानीर् तहबाट हाििम्म जारी भएका कानून (ऐन, सनर्म, सनदेशिका, कार्यववसध, मापदण्ड) 

 

 क. ऐनहरुः- १२ वटा  

 ख. सनर्माविी, सनदेशिका, कार्यववसध, मापदण्डहरुः –  ३१ वटा 
 ग. अन्र्ुः ० वटा  

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

  

क्रम िंख्र्ा नाम प्रकािन समसत 

१ नागररक उपचार िहार्ता कोष पररचािन ऐेन २०७७ 2077-3-15 

२ सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको ववपद् जोशखम न्रू्नीकरण तथा 
व्र्वस्थापन गनय बनेको ऐन, २०७७ 

2077-3-15 

३ सिरीजङ्घा गाउँपासिका के्षत्रमा वातावरण तथा प्राकृसतक स्रोत 
िंरक्षण िम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन २०७७ 

2077-3-15 

४ सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको िहकारी ऐन, २०७७ 2077-3-15 

५ सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको न्र्ावर्क िसमसत (कार्यववसध िम्वन्धी) 
ऐन, २०७७ 

2077-3-15 

६ सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको कृवष व्र्विार् प्रवर्द्यन ऐन २०७७ 2077-3-15 

७ प्रिािकीर् कार्यववसध सनर्समत गने ऐन, २०७७ 2077-3-15 

८ सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको ववसनर्ोजन ऐन, २०७८ 207८-०३-1१ 

९ सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको आसथयक ऐन, २०७८ 207८-3-1१ 

११ सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको छात्रवृशि िम्वन्धी ऐन, २०७८ 207८-४-1 

१२ सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको िामदुावर्क ववद्यािर् मार्य त सिम्व ुभाषा र 
सिपी (आसनपान) िंरक्षण गने कार्यववसध, २०७७  

२०७७.०२.१९ 

१३ छात्रवशृि व्र्वस्थापन िम्वन्धी कार्यववसध २०७७  २०७७.०३.१५ 
१४ सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान कार्यक्रम िञ्चािन कार्यववसध 

२०७७  
२०७७.०४.२० 
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१५ गाँउ मै रोजगार, गवयको आधार कार्यक्रम िञ्चािन कार्यववसध २०७७  २०७७.०४.२० 
१६ अध्र्क्ष रोजगार,  कार्यक्रम िञ्चािन कार्यववसध २०७७  २०७७.०५.२५ 
१७ सनिलु्क शिक्षा हामी िवैको इच्छा, कार्यक्रम िञ्चािन कार्यववसध, 

२०७७  
२०७७.०९.०१ 

१८ वातावरणीर् अध्र्र्न तथा प्रारशम्भक वातावरणीर् परीक्षण कार्यववसध 
२०७७  

२०७७.११.१५ 

१९ सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको कार्यिञ् चािन सनदेशिका,२०७७   २०७७.१२.२२ 
२० अनगुमन तथा िपुररवेक्षण िसमसतको कार्यिञ्चािन कार्यववसध, 

२०७८ 
२०७८।०३।११ 

 
 

 

 

 

२. आ.व. २०७७/७८ को वविीर् अवस्था 
 

क्र.िं. 
स्रोतको वकसिम 

आ.ब.2077/78 
 

नपेाि िरकार  

प्रदेि 
िरकार 

जम्मा खचय प्रसतित 

१ िमानीकरण अनदुान १११७०० ७०३२ ११८७३२ ९५५१० ८०.४४ 

२ िितय अनदुान २६६५२८.८९ १०० २६६६२८.८
९ 

२६६६२८.
८९ 

१०० 

३ िमपरुक अनदुान ० १०००० १०००० १०००० १०० 

४ वविेष अनदुान ० ÷ ० ० ० 

५ राजश्व वाँटर्ाट ६११३४.५८ ÷ ६११३४.५
८ 

६११३४.५
८ 

१०० 

६ रोर्ल्टी १४४.८ ÷ १४४.८ १४४.८ १०० 

७ िवारी कर ÷ २६९९.१
८ 

२६९९.१८ २०३० ७५.२० 

८ घर जग्गा रशजषे्ट्रिन 
िलु्क 

÷ ÷ ६१०.८५ ६१०.८५ १०० 

९ आन्तररक स्रोत ÷ ० ४९८८.५९ ० ० 

१० अन्र् ० ० ० ० ० 

 जम्मा  ४३९५०८.२
७ 

१९८३१.
१८ 

४५९३३९.
४५ 

४३६०५९.
१२ 

९५ 
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३. आन्तररक आर्को अवस्थाुः 
(र हजारमा): 

क्र.िं. प्रमखु स्रोत २०७७/७८ को र्थाथय कैवर्र्त 
 कर   
१. िम्पिी कर ०  
2. भसूम कर (मािपोत) ६२०.६५  
3. व्र्विार् कर ०.७२  
4. जसडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर ३.०२  
5. घरवहाि कर ०  
6. ववज्ञापन कर ०  
7. मनोरञ्जन कर ०  
8. िवारी िाधन कर ०  
9. घर-जग्गा रशजषे्ट्रिन िलु्क ०  
 जम्मा ६२४.३९  
 गैर कर   
१०. िेवा िलु्क (िवै वकसिमका)  १५४६.१२  
११. दस्तरु (सिर्ाररि, प्रमाशणत¸ नक्िा पाि आदद) ०  
1२. सबक्री (सगटी¸ ढुङ्गा¸ वािवुा तथा अन्र् िम्पशि 

ववक्री) 
०  

1३. िम्पसत भाडा ०  
1४. अन्र् ५५७.१  
 जम्मा २१०३.२२  
 कूि जम्मा २७२७.६१  

  
४. आसथयक वषय २०७७।७८ मा प्रदेि र स्थानीर् तहबीचको राजस्व बाडँर्ाडँ (र हजारमा): 
  

िवारी कर घरजग्गा 
रशजषे्टिन 
िलु्क 

ढंुगा सगट्टी बािवुा ववक्री ववज्ञापन कर  मनोरञ्जन कर जम्मा 

प्राप्त भएको 
 

प्राप्त भएको प्राप्त 
भएको 

प्रदेिमा 
पठाएको 

प्राप्त 
भएको 

प्रदेिमा 
पठाएको 

प्राप्त 
भएको 

प्रदेिमा 
पठाएको 

प्राप्त भएको 

२६९१.८८ ६१०.८५ 

 

४०९.५६ १६३.८२ ० ० ० ० ३७१२२.९ 
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५. आ.ब. 207७/7८ को बजेट पेि तथा स्वीकृसत 

 (क) िभामा बजेट पेि गररएको समसतुः २०७७-०३-०८ 

 (ख) िभामा बजेट पाररत गररएको समसतुः २०७७-०३-०९ 

 (ग) आसथयक ऐन स्थानीर् राजपत्रमा प्रकािन गरेको समसतुः-  २०७७-०३-१५ 

  

६. गत आ.व. को कार्यपासिका तथा िभाको बैठक िम्बन्धी वववरणुः 
 

१. िभाको असधवेिन/बैठक बिेको पटकुः-५ 

२. कार्यपासिका बैठक िंख्र्ाुः-२६ 

३. िभा तथा कार्यपासिका बैठकको समसत, िमर्, स्थान र कार्यिूची सनधायररत िमर्मै िदस्र्हरिाई उपिब्ध 
गराए/नगराएकोुः- 
(क) िभाको बैठकको समसत, िमर् र स्थान िम्बन्धमा िमर्मै जानकारी गराए/नगराएको- गराएको 
(ख) कार्यपासिका बैठकको समसत, िमर्, स्थान र कार्यिूची सनधायररत िमर्मै जानकारी गराएको/ 
नगराएकोुः गराएको 

 

७. गत वषयको खचयको क्षते्रगत बाडँर्ाटँ 

  

क्रिं ववषर्गत क्षते्र ववसनर्ोशजत बजेट र्थाथय खचय खचय प्रसतित 
१ भौसतक पूवायधार ववकाि १०४६६९ ७०७८७.६१ ६७.६३ 

२ िामाशजक ववकाि २९१३५८.४० २५९१२८.६६ ८८.९४ 

३ आसथयक ववकाि ३३८५२.४९ २६१०५.३५ ७७.१२ 

४ वन, वातावरण तथा ववपद् 
व्र्वस्थापन 

५५०० ४८०० ८७.२७ 

५ ििुािन तथा िंस्थागत ववकाि ७७०० ६५५८.८२ ४७.५२ 

 कूि जम्मा ४४३०७९.८९ ३६७३८०.४४ ८२.९१ 
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७.१ क्षते्रगत भौसतक प्रगसतको अबस्था (आ.ब.2077/78) 

 

क्र.िं. ववषर् क्षते्र उपके्षत्र ईकाइ भौसतक प्रगसत (%) प्रमखु उपिब्धी 

१ िडक कािोपते्र/ढिान (वक.मी.) ० ० 
  

ग्रावेि (वक.मी.) ०.६ १०० 
  

ट्रर्ाक खोल्न े (वक.मी.) १३.७ १०० 
 

२ पिु सनमायण मोटरेवि पिु ०   वटा   

झोिङु्गे पिु ०    वटा   

आकािे पिु ०    वटा   

३ पाकय  सनमायण 
 ० 

  

४ खानेपानी तथा ढि 
सनमायण 

खानेपानी िवुवधा 
थप उपिब्ध 
गराएका पररवार 

िंख्र्ा  ७२ 
  

खानेपानी िेवाबाट 
िाभाशन्वत 
घरपररवार 

िंख्र्ा  ७२   

ढि सनमायण (वक.मी.) ० 
   

५ वृक्षरोपण  िंख्र्ा ० 
  

६ नदी सनर्न्त्रण 
 (वक.मी.) ०.३५ १०० 

 

७ िामाशजक सिचँाई  हेक्टर  
  

८ जिववद्यतु तथा 
वैकशल्पक उजाय 

उत्पादन (वक.वा.) ० 
   

प्रिािरण िाइन 
ववस्तार 

(वक.मी.)........    

९ पोखरी ताि तिैर्ा  िंख्र्ा १ 
  

१० र्ोहोरमैिा 
व्र्वस्थापन 

डशम्पङ्ग िाइट िंख्र्ा ०  
  

स्र्ानीटरी 
ल्र्ाण्डवर्ल्ड िाइट 

िंख्र्ा   ० 
  

नर्ाँ मेशिन 
उपकरण जडान 

िंख्र्ा   ० 
  

११ नर्ाँ ववद्यािर् भवन 
सनमायण िम्पन् न 

 िंख्र्ा   ४ १०० 
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१२ स्वास््र् चौकी 
सनमायण 

 िंख्र्ा १ 
  

१३ जग्गा िंरक्षण आफ्नै स्वासमत्वको १७ रोपसन १०० 
 

िरकारी ० 
  

िावयजसनक ० 
  

पसतय ० 
  

१४ र्ात्र ुप्रसतक्षािर्  िंख्र्ा १ १०० 
 

१५ िामदुावर्क भवन 
सनमायण 

 िंख्र्ा ० 
  

 
 

७.२ (क)  कमयचारीको उपिव्धता (न.पा./गा.पा. स्तर वडा कार्ायिर् िमेत) 

 

पद दरवन्दी िंख्र्ा 
पदपूसतय िंख्र्ा 

ररक्त 
पदपूसतयको िासग 
िो.िे.आ.माग स्थार्ी करार जम्मा 

असधकृतस्तर ७ २ १ ३ ४ ४ 

िहार्कस्तर ५१ १३ १४ २७ २४ १० 

कूि जम्मा ५८ १५ १५ ३० २८ १४ 

 

 

 (ख) ववषर्गत क्षते्र तर्य का कमयचारीको वववरण  

 

अ) शिक्षा 

पद दरवन्दीिंख्र्ा 
पदपूसतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
असधकृतस्तर १ १ ० १ ० 

िहार्कस्तर १ १ ० १ ० 

कूि जम्मा २ २ ० २ ० 

आ) कृवष 

पद दरवन्दीिंख्र्ा 
पदपूसतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
असधकृतस्तर १ ० ० ० १ 

िहार्कस्तर ५ ० १ १ ४ 

कूि जम्मा ६ ० १ १ ५ 
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इ) पि ुिेवा 

पद दरवन्दीिंख्र्ा 
पदपूसतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
असधकृतस्तर ० ० ० ० ० 

िहार्कस्तर ५ ० १ १ ४ 

कूि जम्मा ५ ० १ १ ४ 

 
ई) स्वास््र् (स्वास््र् चौकी िवहत) 

पद दरवन्दीिंख्र्ा 
पदपूसतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
असधकृतस्तर १ १ १ २ ० 

िहार्कस्तर ५५ ८ ४७ ५५ ० 

कूि जम्मा ५६ ९ ४८ ५७ ० 

उ) मवहिा तथा बािबासिका 

पद दरवन्दीिंख्र्ा 
पदपूसतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
असधकृतस्तर ० ० ० ० ० 

िहार्कस्तर १ १ ० १ १ 

कूि जम्मा १ १ ० १ १ 

ऊ) इशञ्जसनर्ररङ्ग िेवा तर्य  

पद दरवन्दी िंख्र्ा 
पदपूसतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
असधकृतस्तर १ ० १ १ १ 

िहार्कस्तर ७ ५ १ ६ १ 

कूि जम्मा ८ ५ २ ७ २ 

 

ए) ररक्त पदको वववरण 

पद तह िङ्खख्र्ा  पद ररक्त भएको समसत ररक्त हनुकुो कारण 
     

 

खण्ड (ख) 

िेवा प्रवाह, र्ोजना तथा अनगुमन 
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१. िेवा प्रवाहको िासग भौसतक िवुवधाको अवस्था  

क) कार्ायिर् भवनको पर्ायप्तता 

वववरण िंख्र्ा भवन िंरचना 
(पक्की//कच्ची) 

कार्ायिर्
को आफ्नै 

अन्र् िरकारी भवनको 
प्रर्ोग गररएको 

भाडामा 
रहेको 

सनमायणासधन 

न.पा./गा.पा.  कार्ायिर् 
भवन 

२ कच्ची भवन ० ० २ ८ 

वडा कार्ायिर्  भवन ८ (पक्की//कच्ची) ६ 
 २ ६ 

ववषर्गत िाखा वा 
एकाइ भवन 
(ववषर्के्षत्र िमेत 
उल्िेख गने) 

      

 

२. स्थानीर् तहको केन्रमा उपिब्ध अन्र् भौसतक पूवायधारको अबस्थाुः 

क्र.िं. वववरण पक् की कच् ची/ग्रावेि नपगेुको     कैवर्र्त 

1  िडकको पहुँच  ० १ ०  
 

क्र.िं. वववरण रावष्ट्रर् स्थानीर् नपगेुको कैवर्र्त 

1  ववद्यतु  १ ० ०  
 

क्र.िं. वववरण भएको नभएको िेवा प्रदार्क िंख्र्ा कैवर्र्त 

1  इन्टरनेट िेवा १ ० १ भरपदो 
नभएको 

२ िरकारी कारोबार गने बैंक/अन्र् 
वविीर् िंस्था 

१ ० १  

 

 

३) िवारी िाधनको वववरण : 

िवारी िाधन िंख्र्ा 
अवस्था भाडामा 

सिएको भए 
खिुाउन े 

चाि ु ममयत गनुयपने सििाम 
गनुयपने  

अन्र् 

दईु पाङ्खग्र े(मोटरिाइकि/स्कुटर) १३ १३ ० ०   
चारपाङ्खग्र े(जीप/कार/भ्र्ान) १ १ ० ०   
दमकि       

एम्बिेुन्ि १ १ ० ०   
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िववाहन       
अन्र् (ट्रर्ाक्टर,वट्रपर,एक्िाभेटर, 

िोडर आदद) 
      

 

४. स्थानीर् तह अन्तगयत गदठत िसमसत 

िसमसतको नाम गत आ.ब.को बैठक 
िख्र्ा 

गत आ.ब.को बैठकको  
सनणयर् िख्र्ा 

कैवर्र्त 

अनगुमन तथा िपुररवेक्षण िसमसतको  बैठक  ३६ ३६  

वडा-स्तरीर् अनगुमन िसमसत बैठक  ० ०  

स्थानीर् राजस्व परामिय िसमसत बैठक  ५ ५  

स्रोत अनमुान तथा बजेट िीमा सनधायरण िसमसत बैठक ३ 
४  

बजेट तथा कार्यक्रम िसमसत बैठक १२ १२  

िेखा िसमसत बैठक ७ ७  

ववधार्न िसमसत बैठक ४ ४  

ििुािन िसमसत बैठक ० ०  

कार्यपासिका अन्तगयतका ववषर्गत िसमसतहर 
बैठक २५ २५  

अन्र् सबिेष िसमसतहरको  बैठक ४ ४  

 

 ५. न्र्ावर्क िसमसतुः 
गत आ.ब.मा दताय उजरुी/गनुािोको िंख्र्ाुः-११ 

गत आ.बको बैठक िंख्र्ाुः-११ 

गत आ.ब.मा उजरुी/गनुािो कावायही र वकनारा िंख्र्ाुः-११ 

 

 

 

६. स्थानीर् तहबाट ववद्यतुीर् िेवा िञ्चािन  

क) िेवा प्रवाहमा प्रर्ोगमा रहेका िफ्टवेर्रहरको प्रकार: SUTRA, PAMS, LMBIS, CGAS, MIS 

 



10 
 

ख) अनिाइन प्रणािीबाट उपिब्ध गराइएका िेवाहरुः SUTRA, PAMS, LMBIS, CGAS, MIS 

 
ग) मोबाइि  एप जस्ता प्रववसधको ववकाि र प्रर्ोगको अवस्थाुः दठकै 

 

 

७. गत आ. व. मा िञ्चासित र्ोजना िम्बन्धी वववरण 

(क) बजेटको आधारमाुः 
क्र.िं. सबबरण र्ोजना िंख्र्ा 
१. ५० िाख भन्दा बढी बजेटको आर्ोजना ३ 

2. ५ िाख देशख ५० िाख िम्मको आर्ोजना ४६ 

3. ५ िाख भन्दा कम बजेटको आर्ोजना ६० 

 

(ख) र्ोजनाहरको कार्ायन्वर्न तह/क्षते्र 
क्र.िं. सबबरण र्ोजना िंख्र्ा 
१. गा.पा.।न.पा. स्तरीर् ११ 

2. वडास्तरीर् ९८ 

 जम्मा १०९ 

 

(ग) र्ोजना कार्ायन्वर्न  
क्र.िं. सबबरण र्ोजना िंख्र्ा 
१. उपभोक्ता िसमसत मार्य त ० 

2. सनमायण व्र्विार्ी मार्य त ४९ 

3. गैरिरकारी िंस्था मार्य त ० 

४. अन्र् केही भए खिुाउने (टोि ववकाि िंस्था 
मार्य त) 

६० 

 जम्मा १०९ 

   

  

८. आवसधक/क्षते्रगत र्ोजना िम्बन्धी  (अवसध िमेत उल्िेख गने) 

१.  स्थानीर् तहको प्रोर्ाइि बनेको/नबनेकोुः बनेको 
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२.  आवसधक र्ोजना बनेको/नबनेको: बनेको 
३. क्षेत्रगत र्ोजनाहरू : १) आसथयक ववकाि  

२) .िामाशजक ववकाि 

३) भौसतक पवुायधार ववकाि  

४) वन वातावरण तथा ववपद व्र्वस्थापन 

५) िंस्थागत ववकाि तथा िेवा प्रवाह 

 
   गरुू र्ोजनाहरू :  १) बनकेो छैन । 

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

      ३) .....................................................  

 

       

९. िामाशजक िरुक्षा अनदुान िम्बन्धी 

क्रिं वववरण िाभग्राही िङ्खख्र्ा २०७७/७८ को र. कैवर्र्त 

१ जेष्ठ नागररक १०२८ 
  

२ आसथयक रपिे ववपन् न ० 
  

३ अिक्त र अिहार् अवस्थामा रहेका 
व्र्शक्त 

० 
  

४ अिहार् एकि मवहिा ११५ 
  

५ अपाङ्गता भएका १०० 
  

६ बािबासिका  १३६ 
  

७ आफ्नो हेरचाह आरै् गनय निक्न े ० 
  

८ िोपोन्मखु जासत ० 
  

९ प्रदेिबाट िितय िामाशजक िरुक्षािँग 
िम्बशन्धत कुनै कार्यक्रममा िितय 
अनदुान प्राप्त भएको भए उल्िेख गने 

० 
  

१० स्थानीर् तहको िामाशजक िरुक्षािँग 
िम्बशन्धत कुनै कार्यक्रम भए उल्िेख 
गने 

० 
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खण्ड (ग) 

पारदशियता एवं ििुािन/वविीर् ििुािन 

 

1.पेश्की वववरण 

वववरण ०७६/७७ िम्मको 
बाकँी पेश्की 

०७७/७८ 
को पेश्की 

०७७/७८ मा 
र्र्छ्यौट 

०७७/७८ िम्मको 
पेश्की बाकँी 

िा.ि ुपेश्की ० ० ० ० 

पदासधकारीको 
नाममा रहेको पेश्की 
रकम 

० ० ० ० 

कमयचारीको नाममा 
रहेको पेश्की रकम 

० ० ० ० 

मोवविाइजेिन पेश्की           ० ० ७९३८ ७९३८ 

अन्र् ..... १७४० ० ० १७४० 

जम्मा १७४० ० ७९३८ ९६७८ 

 

 

2. बेरज ूवववरण (आ.व. 207७/78 िम्मको) 

वववरण 

सनर्समत गने रकम 
र. पेश्की रकम र. अििु उपरगनुयपने 

रकम र. जम्मा रकम र. 

बेरज ू  र्र्छ्यौट बेरज ू र्र्छ्यौट बेरज ू र्र्छ्यौट बेरज ू र्र्छ्यौट 
  र्र्छ्यौट 
हनु बाकँी  

िंघीर् 
िरकारबाट प्राप्त 
अनदुान तर्य  

४२२४ ० १७४
० 

० १२१
५ 

३८० ७१७९ ३८० ६७९९ 

प्रदेि 
िरकारबाट प्राप्त 
अनदुान तर्य  

० ० ० ० ० ० ० ० ० 

आन्तररक 
श्रोततर्य  

० ० ० ० ० ० ० ० ० 

जम्मा ४२२४ ० १७४
० 

० १२१
५ 

३८० ७१७९ ३८० ६७९९ 
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आसथयक वषय २०७७।७८ िम्मको आन्तररक िेखापरीक्षण िम्पन्न गरे/नगरेकोुः गरेको 

आसथयक वषय २०७७।७८ िम्मको अशन्तम िेखापरीक्षण िम्पन्न गरे/नगरेकोुः गरेको 

 

३. पारदशियता तथा ििुािनका औजारको प्रर्ोगको अवस्था  

आसथयक वषय िावयजसनक िनुवुाई 
िंख्र्ा 

िावयजसनक परीक्षण 
िंख्र्ा 

िामाशजक परीक्षण 
िंख्र्ा 

नागररक वडापत्रको 
व्र्वस्था 

२०७७/७८ २ ० १ १७ 

२०७८/७९ १ ० ० १७ 

 

४. उजरुी वा गनुािो िम्बन्धी (चाि ुआ.व.को) 

 

सनकार् 

आसथयक वषय 
२०७७/७८ 
मा परेको 

उजरुी िङ्खख्र्ा 

आसथयक वषय 
२०७७/७८ 
मा र्र्छ्यौट 

भएको 
िङ्खख्र्ा 

आसथयक वषय 
२०७८/७९ मा परेको 
उजरुी िङ्खख्र्ा 

आसथयक वषय २०७८/७९ 
मा र्र्छ्यौट भएको 

िङ्खख्र्ा 

अ.द.ुअ.आ १ ० १ ० 
रावष्ट्रर् ितकय ता 
केन्र ० 

० ० 
० 

उजरुी पेवटका ० ०  ० ० 

कार्ायिर्मा 
सनवेदन दताय ० 

० ० 
० 

जम्मा १ ० १ ० 

५. पदासधकारी तथा कमयचारीको िम्पशि वववरण बझुाएको अवस्था 
 

वववरण िम्पशि वववरण बझुाउनकेो िंख्र्ा िम्पशि वववरण नबझुाउनकेो िंख्र्ा 
सनवायशचत पदासधकारी ३९ ४ 

कमयचारी २८७ १९ 
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खण्ड (घ) 

पन्रौं आवसधक र्ोजनाको िक्ष्र्मा आधाररत 

सि.नं िूचक ईकाई 

आ.व. 
०७७/७८ 
मा थप 
भएको 

आ.व. ०७७/७८ िम्मको 
कूि जम्मा कैवर्र्त 

१ नर्ाँ स्थानीर् िडक सनमायण (Track Opening) वक.मी. १३.७  १७३.७ 
 

२ ग्राभेि वक.मी. ०.६  ९.६ 
 

3 कािोपते्र वक.मी. ० ० 
 

4 िडक सनर्समत ममयत वक.मी. ३० १३० 
 

5 िडक स्तरोन् नती वक.मी./मी. १६ ६६  
 

6 स्थानीर् िडकको िंख्र्ा िंख्र्ा ८ ७३ 
 

7 िडक र्ातार्ातको कूि िम्बाई वक.सम. ४० २०० 
 

8 स्थानीर् िडक पिु सनमायण िम्पन्न  वटा  ० ०  
 

९ झोिङु्गे पिु सनमायण िम्पन्न  वटा  ० ३३  
 

1० स्र्ानीटरी ल्र्ाण्डवर्ि िाइटको सनमायण वटा  ० ०  
 

1१ गा.पा./न.पा.को केन्रबाट वडा कार्ायिर्िम्म िडक 
र्ातार्ात जोसडएका वडा  

वटा ० ६ 

 

1२ उत्पाददतववद्यतु क्षमता वक.वा.  ० २७६  
 

1३ स्वस्थ खानेपानी िवुवधा पगेुको जनिंख्र्ा प्रसतित  ५ ९०  
 

1४ ववद्यािर्को िंख्र्ा (िरकारी, िामदुावर्क, सनजी) वटा ० ४१ 
 

1५ 
स्वास््र् िंस्थाको िंख्र्ा (अस्पताि, स्वास््र् केन्र, 
स्वास््र् चौकी, उप स्वास््र् चौकी, आर्वेुद िेवा 
केन्र,शक्िसनक,बसथयङ िेन्टर)  

वटा ० १५ 

 

1६ ववद्यतु िेवा पगेुको जनिंख्र्ा प्रसतित  ५ ८०  
 

1७ रोजगारी िजृना (स्थानीर् तहको िबै कार्यक्रमबाट) श्रमददन  २६००० ३९०००                                     
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१. आसथयक वषय २०७७/७८ मा िम्पाददत उल्िेखनीर् कार्यहर (बढीमा ५ वटा) 

क. छात्रवृसत्रमा MBBS  एकजना र १७ जना PCL Level को प्राववसधक छात्रवृसत प्रदान। 
ख. कञ्चनजङ्गाको  पानी, हाम्रो आम्दानी कार्यक्रम अन्तगयत Mineral Water उद्योग स्थापना गनय िम्भव्र्ता 
अध्र्र्न गरी DPR  तर्ारी। 
ग. गाउँपासिकािाई िनु्र्  बेरज ुकार्म। 

घ. गाउँपासिका शे्रत्रसभत्र कक्षा ११।१२ र ISC िम्म सनुःिलु्क पठनपाठन। 
ङ. गाउँपासिका भवन  र ६ वटा वडा कार्ायिर् one door , service more को अवधारणा बमोशजम सनमायण । 
 

२. अिि अभ्र्ािहरू (बढीमा ५ वटा) 

क. टोि ववकाि िस्था ऐन बनाई वतोि प्रवृसतका उपभोक्ता िसमसतबाट काम गराउन ेप्रश्नको अन्त्र्। 

ख. सिप सिकौँ, रोजगार बनौँ असभर्ान अन्तगयत स्थासनर् स्तरमै दक्ष। अधयदक्ष श्रसमक उत्पादन गरी 
त्र्स्ता जनिशक्तिाई स्थासनर्को ववकाि सनमायणमा पररचािन। 

ग. िबै वडामा Birthing canter स्थापना असभर्ान प्रारम्भ हाििम्म ७ वटा वडामा स्थापना गररिवकएको 
घ. "गाउँमै रोजगार, गवयको आधार" नामक कार्यक्रम गाउँपासिका के्षत्रसभत्र कार्ायन्वर्नमा िैजाँदा पवहिो 
प्राथसमकतामा कोसभड १९ (कोरोना भाइरि) का कारण वैदेशिक रोजगारी गमुी गाउँ र्केका स्थानीर् 
सिरीजङ्घाबािी तथा त्र्स्ता व्र्शक्तहरको पर्ायप्त उपिब्धता वडासभत्र नभएमा स्थानीर् अन्र् व्र्शक्तहरिाई 
िमहुमा आवर्द् गदै त्र्स्ता व्र्शक्तहर िमेतको िगानीमा िामवुहक उद्यम िञ्चािन गरी गाउँमै 
रोजगारीको अविर सिजयना गदै गवयका िाथ अथोपाजयन गने वातावरण सिजयना गनय उक्त कार्यक्रम िाग ु
गररएको । 

ङ. छात्रवृशि िम्बन्धी ऐन, २०७८ कार्यन्वर्नमा ल्र्ाइ  िो बमोशजम कक्षा ११ र १२ मा अध्र्र्न 
गने िबै ववद्याथीहरिाई प्रसत ववद्याथी र. ६,३००।०० बराबरको वावषयक िगानी गरी गाउँपासिकािे 
िम्बशन्धत ववद्यािर्मा अनदुान स्वरप उपिब्ध गराउन ेव्र्वस्था िागू  गररर्ो र १ जना ववद्यासथयिाई 
MBBS अध्र्र्नका िागी छात्रवृसत प्रदान। 

 

३. स्थानीर् तहिे अनभुतू गरेका प्रमखु िमस्र्ाहर (बढीमा ५ वटा)  

क. ववद्यतु आपसुतयमा िमस्र्ा । 

 ख. िंचारको िमस्र्ा । 

  ग. पर्ायप्त कमयचारीको अभाव । 

  घ. ववकट भगुोि भएका कारण अनगुमन र मलु्र्ाङ्कन  प्रर्ाप्त गनय निक्न।ु 

 ङ. वडा तथा पासिकाको आफ्नो भवन नभएका कारण भाडाका काठको घरमा िरुक्षाको डर। 
 

 


