
 

आर्थिक वर्ि ०७८/०७९ को वार्र्िक कार्िप्रगति प्रतिवेदन 

 
१.१ 

पालिकाको संक्षिप्त परिचय 

 

 

 
  



 

लस.नं. क्षिर्षक आफ्न ैभवनमा भाडाको भवनमा सामदुाययक वा 
सिकािी भवनमा 

कैयियत 

१ कायषपालिकाको प्रमखु प्रिासयकय कायाषियको 
व्यवस्थापन ि सञ्चािन 

आफ्न ैभवन (२)   प्रमुख 
प्रशासकीय 
भवन र 
सभाहल 

२ वडा कायाषियको व्यवस्थापन ि सञ्चािन ६ वटा वडा 
कायाषियका भवन 

१ वडा   ४ नं. वडा 
कायाालयको 
भवन 
ननमााणाधिन 

 
 

१.२ 
पालिकाको संक्षिप्त परिचय 

लस.नं. क्षिर्षक यवविण 

१ जन संख्या घिधिुी सवेिण 
२०७६ अनसुाि 

िायिय जनगणना 
२०७८ प्रािक्षभभक 
नलतजा अनसुाि 

 मयििा ८७४९ ६५६१ 

 परुुर् ९७४० ५९६० 

 कूि जन संख्या १८४८९ १२५२१ 

 जम्मा घरिुरी संख्या गररव घरपररवार 
पहहचान सवेक्षण २०७९ 
अनुसार : २४१९ 

३०६३ 

 जम्मा पररवार संख्या - ३१९२ 

२ िते्रिि (व.यक.लम.)                              कूि िेत्रिि ४४.८० वगष यक मी 
 कृयर् योग्य भलूम  

 वन जङ्गििे ि ओगटेको  

 अन्य  

३ साििता       साििता प्रलतित ७३.८५ प्रलतित 

४ समावेस भएका सायवक गायवसिरु बाच्छा, बिाषचौि, िानीपानी, विाकीठााँटी, 
उिामपोखिा, िालिग्राम 

५ वडा संख्या ६ 

६ लसमामा जोलडएका पालिकािरु                                            

पूवष                                      
पैयुाँ गा.पा. पवषत, मिाक्षििा गा.पा. पवषत 

 पक्षिम जैलमलन गा.पा. बागिङु, कालिगण्डकी गा.पा. 
गलु्मी 

 उत्ति ििेवास न.पा., पवषत, मिाक्षििा गा.पा. पवषत 

 दक्षिण कालिगण्डकी गा.पा. गलु्मी, गल्याङ न.पा. 
स्याङ्जा 

 

  



२ 

पालिकामा कायषित जनिक्षि यवविण 

(संक्षघय तथा साप्र मन्त्राियवाट क्षस्वकृत भएको सगठन तालिका अनसुाि) 

लस.न. पद/ति स्वीकृत दिवन्दी पदपतुी भएको संख्या रिि संख्या िोकसेवा माग गरिएको संख्या 
प्रिासन प्रायवलधक प्रिासन प्रायवलधक प्रिासन प्रायवलधक प्रिासन प्रायवलधक 

१ प्र.प्र. अलधकृत १  १      

२ अलधकृत दिौ -        

३ अलधकृत नवौ -        

४ अलधकृत आठौ -        

५ अलधकृत सातौ -        

६ अलधकृत छैटौ ३ ३ १ ० २ ३   

७ सिायकस्ति पााँचौ ८ ५ ४ ३ ४ २ ४ २ 

८ सिायकस्ति चौथो ४ ७ ३ ६ १ १ १ २ 

९ का.स/स.चा. समेत         

१० कृयर् प्रायवलधक  ४  २  २  २ 

११ पि ुप्रायवलधक  ७  २  ५  ५ 

 जभमा १६ २६ ९ १३ ७ १३ ५ ११ 

 
 

३. 
पालिकामा कायषित जनिक्षि यवविण 

(पालिकाको सभा वा वोडषवाट लसजषना गरिएको वा स्वीकृत भए अनसुाि) 

लस.नं. पद ति स्वीकृत संख्या पदपतुी भएको संख्या लनयिुीको यकलसम 

प्रिासन प्रायवलधक प्रिासन प्रायवलधक 

१ कायाषिय सियोगी  ८  ८  करार 

जभमा: ८  ८   
 

४. 
आ.व. ०७८/०७९ को कूि आय ि व्यय : 

स.नं. क्षिर्षक अक्षख्तयािी 
(िेडवकु) िकम 

पालिकामा लनकासा 
प्राप्त िकम 

खचष भएको िकम खदु खचष 
प्रलतित 

यिज/खचष 
नभएको प्रलतित 

१ आन्तरिक आयश्रोत २०१५००० २३९९६९६.१६    

२ संघीय सिकाि लनितष (यव.स.) 
अनदुान 

७९९००००० ७९९००००० ५५२२४३१०.८१ ६९.१२ ३०.८८ 

३ संघीय सिकाि सितष (यव.स.) अनदुान २५२६३८००० २१६५९८९५० २१५७८७२८२.५ ९९.६३ ०.३७ 

४ संक्षघय सिकािको िाश्व वााँडिााँड 
अनदुान 

५५७५५७६९१ ५१०३९६४८.२५ ४२४१५०६९.२८ ८३.१० १६.८९ 

५ संघीय सिकािवाट प्राप्त थप (अन्य) 
अनदुान  

- - -   

६ प्रदेि सिकाि लनितष (यव.स.) अनदुान ८४५१००० ८४५१००० ४९७२०३९.९५ ५८.८३ ४१.१६ 

७ प्रदेि सिकाि सितष (यव.स.) अनदुान ३०००००० १५००००० १३८१०००.९८ ९२.०६ ७.९३ 

८ प्रदेि सिकाि िाजश्व वााँडिााँड 
अनदुान 

३९४६००० ३३७९४३९.७४ ११३८९८६ ३३.७० ६६.२९ 

९ स्थानीय पवुाषधाि यवकास साझदेािी 
कायषक्रम 

     

१० क्षजसस को कोर् अनदुान िकम ४०००००० ४०००००० २७८४७०७.२३ ६९.६२ ३०.३८ 

११ प्रधानमन्त्री िोजगाि कायषक्रम १८१३६६०० १८१३६६०० १२८८४५९८ ७०.८८ २९.१२ 

१२ गरिव साँग यविेश्वि कायषक्रम - - -   

१३ अन्य (प्रदेि समपिुक) ७०००००० - -   

जभमा :      



यव.स. = यवक्षत्तय समालनकिण ।  

५. 
आन्तरिक आयश्रोत अवस्था 

(संघ ि प्रदेि सिकािवाट प्राप्त िाजश्व वािेक) 
लस.नं. क्षिर्षक ०७७/०७८  को 

यथाथष आय  

०७८/०७९ को 
िक्ष्य िकम 

०७८/०७९ को 
यथाथष आय िकम 

२०७७/७८ को 
तिुनामा वृद्धी % 

१ एयककृत/ सभपती कि     

२ भलूम कि/ मािपोत ६०८५३४.८० ५५५५०० ५५५४९६.५० -८.७१ 

३ घि विाि कि १८०६१९ १८४५०० २०९९३७ १६.२३ 

४ विाि यवटौिी कि     

५ साना सवािी साधन कि     

६ ढुङ्गा लगट्टी  वािवुा यवक्री/ ठेक्का     

७ नक्िापास दस्तिु     

८ लसिारिस दस्तिु (सवैको) २१०४०६ २६४००० २६७५६६.३६ २७.१६ 

९ अन्य सेवा िलु्क तथा यवक्री  २०२००० ३०१०८५.७७  

१० नाता प्रमाक्षणत  ४०००० २६७००  

११ सभपती मलु्याङ्कन दस्तिु      

१२ व्यविाय कि  ३५००० ३९०७६  

१३ दण्ड जरिवाना ि जित     

१४ परीक्षा शुल्क १८८०० २६००० २५४०० ३५.१० 

१५ व्यवसाय रजजष्ट्रेशन दस्तुर ५०००० ४०००० ३१८०० -३६.४ 

१६ अन्य प्रशासनीक सेवा शुल्क ७४६३५१.५० ५८००० ५७७५६ -९२.२६ 

१७ नगद  ५८००००००   

कूि आभदानी     

६. 
ढुङ्गा लगटी वािवुा आदद प्राकृलतक स्रोतको आय अवस्था 

(संघ ि प्रदेि सिकािवाट प्राप्त िाजश्व वािेक) 

लस.नं. नदी खोिाको नाम ठेक्का िगाइएको 
संख्या (घाट) 

ठेक्का िगाइएको 
कूि िकम 

ठेक्कावाट 
आभदानी भएको 

िकम 

प्रदेि यवभाज्य 
कोर्मा 

पठाइएको 
िकम 

पालिकामा खदु 
आए भएको 

िकम 

कैयियत 

 
 

१ कालिगण्डकी नदी 
 

६ - ९७८९७५ ३४६५३९.८२ ५१९८०९.४ ११२६२५.४४ नेपाल 
सरकार 

कूल जम्मा ६ - ९७८९७५ ३४६५३९.८२ ५१९८०९.४ ११२६२५.४४ नेपाल 
सरकार 

 

७. 
संघीय सिकािवाट प्राप्त भएको सितष अनदुान 

(अन्ति सिकािी यवक्षत्तय िस्तान्तिण) 

लस.नं क्षिर्षक ि यवर्य प्राप्त अनदुान िकम खचष भएको िकम खचष प्रलतित 

१ कृयर्  ४३००००० २८०१२०५ ८५.१४ 

२ पिसेुवा  -   

३ स्वास््य सेवा ३८८८६००० २८२२४६३८.६३ ७२.५८ 

४ क्षििा  १८२०९२००० १६७८१९९१७ ९२.१६ 

५ मयििा तथा वािवालिका    

६ घिेि ुतथा उद्यम यवकास    

७ वन तथा वाताविण    

८ उद्योग २९००००० २३३३६७६ ८०.४७ 

९ जलश्रोत तथा ससचंाई    
१० लैंधगत समानता तथा समावेसशकरण ९९०००० -  
११ युवा तथा खेलकुद ११००००० ३९७०० ३.६० 
१२ भवन आवास तथा सहरी ववकास ३८००००० २७७०००० ७२.८९ 



१३ उजाा ८००००० ७९९२९० ९९.९१ 
१४ शान्ती सुव्यवस्था    
१५ श्रम तथा रोजगारी ३९७४००० ११४०४०६ २८.६९ 
१६ प्रशासकीय सुशासन    

कूि    

८. 
गण्डकी प्रदेि सिकािवाट प्राप्त िितष अनदुान 

(अन्तिसिकािी यवक्षत्तय िस्तान्तिण) 
लस.नं. कायषक्रम/योजनाको क्षिर्षक प्राप्त अनदुान िकम खचष भएको िकम खचष प्रलतित 

१ - - - - 
२ -    

कूि    

    

९ 

कोलभड कोर्को आभदानी ि खचष यवविण 

आभदानी यवविण खचष यवविण 
प्रदेि 
सिकाि 
वाट प्राप्त 

गाउाँपालिका 
बाट छुट्याईएको 

संघसंस्था / 
व्यक्षिबाट 
प्राप्त िकम 

जभमा 
कोर्मा 
आभदानी 
िकम 

िािात 
यवतिण 
खचष 

क्वािेन्टाइन 
लनमाषण खचष 

क्वािेन्टाइन 
ब्यवस्थापन 
खचष  

सिुिा 
सामग्री 
PPE 
/Medicine 

खचा 

कुुि खचष मौज्दात 
वााँकी 

५,००,००० ३८,२६,६७९ - ४३,२६,६७९ ३७,७९,६२७ - ४,९३,००० ४२,७२,६२७ ५४,०५२ 

 

 

१० 

पकु्षजाँगत/कायषक्रमगत वजेटको िते्रगत यवलनयोजन 

 

लस.नं. क्षिर्षक िेत्र यवलनयोक्षजत िकम यवलनयोक्षजत प्रलतित खचा प्रनतशत 

१ आलथषक यवकास  ४१०४६५२२ ९.४१ ६०.३२ 

२ सामाक्षजक यवकास  २६८१८१५९६ ६१.५० ८३.८२ 

३ भौलतक पूवाषधाि यवकास  १००६२०२०० २३.०७ ४७.६ 

४ वन वाताविण ि यवपद व्यवस्थापन १८००००० ०.४१ ९७.१५ 

५ संस्थागत यवकास ि सिुासन २४३९६६२१.७६ ५.५९ ८१ 

कूि ४३६०४४९४० १००  

 
११ 

वेरुज ुिछयौट कायष प्रगलत 
लस.नं. वेरुजकुो यकलसम आ.व २०७६।७७ 

सभमको 
आ व २०७७।७८ 

को 
जभमा वेरुज ु हालसम्म गररएको 

िछयौट िकम िछयौट प्रलतित 

१ असिु उपि गनुषपने २४८१००० १८१३००० ४२९४००० ९३,०८,००० २३.१४ 

२ पेश्की वेरुज ु ७२७०००० १०२८०००० १७५५०००० 

३ लनयलमत गनुषपने १४८६९००० ३५०७००० १८३७६००० 

जभमा : २,४६,२०,००० १५६००००० ४०२२०००० ९३,०८,००० २३.१४ 

 
  



१२ 
कोलभड-१९ सभवन्धी यवविण 

चेकजााँच गिेको क्वािेन्टाइन 
स्थि संख्या 

क्वािेन्टाइन 
वेड संख्या 

क्वािेन्टाइनमा वसेका 
यविामी संख्या 

क्वािेन्टाइनवाट 
यिताष संख्या 

संक्रलमत यवविण िाित यवतिण गिेको 
संख्या 

RDT 
परििण 
संख्या 

PCR 
परििण 
संख्या 

मयििा परुुर् जभमा जभमा 
संक्रलमत 
संख्या 

उपचािाथष 
संख्या 

लनको 
भएको 
संख्या 

मयििा परुुर्  जभमा 

१३४२ २६४ ६ ६० ११० 

 

१२७ 

 

२३७ २३७ 

 

२३७ १७ २३७ ० ० ० 

 

१३. 
सामाक्षजक सिुिा कायषक्रमको लनकासा ि यवतिण 

लस नं िक्षितवगष ि क्षिर्षक लनकासा प्राप्त 

भएको िकम 

भए  

यवतिण गरिएको कैयियत 

संख्या यवतिण गरिएको िकम 

१ जेष्ठ नागरिक अन्य  ४४१६०००० १००६ ४४१२४३३४ 

जम्
मा
 ल

ाभ
ग्रा
ही 

: १
९६

१ 
जन

ा 2 जेष्ठ नागरिक दलित  ६३५२०८० १७४ ६३२५२५५ 

3 उपचाि खचष ( जेष्ठ नागरिकिाई)    

4 यवधवा मयििा  ७०५४३२० २२४ ७०५४३२० 

5 एकि मयििा ६३८४००० १७३ ६३८४००० 

6 अलत अिि अपाङं्गता भएका व्यक्षि १३७८९४४ ५९ १३७८९४४ 

7 पूणष अिि अपाङं्गता भएका व्यक्षि  १६२७९२० ३५ १६२७९२० 

8 वािपोर्ण (संििण) भत्ता २३३६५४४ २९० २३३५२८६ 

9 िोपोन्मखु आददवासी जनजालत     

 जभमा ६९२९३८०८ १९६१ ६९२३००५९ 

 

१४ 

प्रधानमन्त्री िोजगाि कायषक्रमको यवत्तीय प्रगलत 

क्षि.नं. क्षिर्षक प्राप्त अनदुान खचष िकम खचष प्रगलत प्रलतित 

१ तिव १२०४६०० ८८६४७० ७३.५९ 

२ स्थानीय भत्ता ४५००० २७३६० ६०.८ 

३ कायषक्रम खचष    

४ यवयवध    

५ अनगुमन    

६ कायाषिय सञ्चािन खचष    

७ ज्यािा िकम १६८८७००० ११९७०७६७.५४ ७०.८८ 

८ लनमाषण सामाग्री खरिद 

९ िाते औजाि खरिद 

१० अन्य खचष 
कूि १८१३६६०० १२८८४५९८ ७१.०४ 

 

१५. 

प्रधानमन्त्री िोजगाि कायषक्रमको  

भौलतक प्रगलत/अन्य उपिव्धी 
लस.नं. प्राप्त भएका मखु्य उपिक्षव्धका (नलतजा) वुाँदा ईकाइ उपिक्षव्धको परिमाण खचष भएको कूि वजेट 

 

१ गाउँपासलका सभत्र रहेका शाखा सडकहरु ममात 
सम्भार, ग्याववन जाली भने, घोरेटो बाटो ममात 
सम्भार, पक्की ससँढी बाटो ननमााण, ससँचाई कुलो 

 ८८६५ हदन रोजगारी 
हदईएको २९७ जना 
बेरोजगार लाभाजन्वन 

११९७०७६८ 



सरसफाई, ववद्युनतय फलाम ेपोल गाड्ने काया । 
 

१६. 
सयिय सिकािवाट प्राप्त अन्ति सिकािी अक्षख्तयािीको यवत्तीय प्रगलत 

क्षि.नं. क्षिर्षक प्राप्त अनदुान खचष िकम खचष प्रगलत प्रलतित 

१ स्थानीय पूवाािार ववकास साझेदारी कायाक्रम - - - 
२ स्थानीय ति प्रिासकीय भवन पूवाषधाि 

यवकास 

- - - 

३ सामाक्षजक सिुिा तथा संििण - - - 
कूि - - - 

 

१७. 
सयिय सिकािवाट प्राप्त अन्ति सिकािी अक्षख्तयािीको 

भौलतक प्रगलत/अन्य उपिव्धी 
लस.नं. प्राप्त भएका मखु्य उपिक्षव्धका (नलतजा) वुाँदा ईकाइ उपिक्षव्धको परिमाण खचष भएको कूि वजेट 

 

१ प्रशासकीय भवन ननमााण  १००%  

२ सामाजजक सुरक्षा भत्ता ववतरण - - - 
 

१८. 
प्रदेि सिकािवाट प्राप्त अन्ति सिकािी अक्षख्तयािीको यवत्तीय प्रगलत 

क्षि.नं. क्षिर्षक प्राप्त अनदुान खचष िकम खचष प्रगलत प्रलतित 

१ उद्योग, पयाटन, बन तथा वातावरण 
मन्त्रालय 

- - - 

२ सामाक्षजक यवकास मन्त्रािय - - - 

३ क्षििा यवकास लनदेिनािय - - - 
कूि - - - 

    

१९. 
प्रदेि सिकािवाट प्राप्त अन्ति सिकािी अक्षख्तयािीको 

भौलतक प्रगलत/अन्य उपिव्धी 
लस.नं. प्राप्त भएका मखु्य उपिक्षव्धका (नलतजा) वुाँदा ईकाइ उपिक्षव्धको परिमाण खचष भएको कूि वजेट 

 

१ - - - - 

२ - - - - 
३ - - - - 
४ - - - - 

५ - - - - 
६ - - 
७ - - 

 

  



२०. 
स्थानीयपूवाषधाि यवकास साझेदािी कायषक्रमवाट भएको 

भौलतक प्रगलत/अन्य उपिव्धी 
स.नं योजना /कायषक्रमको 

नाम 

यवलनयोक्षजत 
वजेट 

प्रगलत प्रलतित नलतजा सचुक ईकाइ परिमाण 

भौलतक यवत्तीय 

१ - - - - - - - 
२ - - - - - - - 
३ - - - - - - - 
४ - - - - - - - 

 

२१ 

कृयर् कायषक्रमवाट प्राप्तभएका मखु्य उपिक्षव्धिरु (नलतजा) 

लस.नं प्राप्त भएका मखु्य मखु्य उपिव्धी/नलतजा सचुक ईकाइ परिमाण  खचष भएको कूि वजेट 

 कृयर् तिष     
 
 
 

५८८०३८८.४० 

१ अस्थायी टनेल ववतरण ननमााण थान  

२ अनुदानमा समनन हटलर ववतरण  थान - 
३ अनुदानमा कम्बाईन समल ववतरण थान - 
४ बाली उत्पादन तथा संरक्षण कायाक्रम  ६ वटै वडा 
५ प्लाजष्ट्टक टनेल ववतरण  २५० 
६ माछापोखरी ववतरण  ३० 
७ माछाका भुरा ववतरण कायाक्रम  ८ जना 
८ भकारो सुिार तथा अन्य   

 

 

 

२२ 

पिसेुवा  कायषक्रमवाट प्राप्त भएका मखु्य उपिक्षव्धिरु (नलतजा) 

लस.नं प्राप्त भएका मखु्य मखु्य उपिव्धी ईकाइ परिमाण  खचष भएको कूि वजेट 

 पिपुन्छी तिष     
 

१७२८७५२ 
१ AI कायाक्रम सञ्चालन वटा ८४ 
२ स्थानीय गाई संरक्षण कायाक्रम वटा  

३ दिु उत्पादनको लाधग उन्नत गाई खररद वटा २० 

४ दगु्ि उत्पादन, ववक्रक्रको लाधग सहकारी संचालन वटा २ 
५ अन्य  वटा  

 

२३ 

मयििा, वािवालिका, जेष्ठ नगारिक, अपांङ्ग िक्षित कायषक्रमवाट 

प्राप्त भएका मखु्य उपिक्षव्धिरु (नलतजा) 

लस.नं. प्राप्त भएका मखु्य उपिव्धी (नलतजा) वुाँदा ईकाइ परिमाण खचष भएको कूि वजेट 

१ िैंलगक समानता तथा सामाक्षजक समावेक्षिकिण, अपाङ्ग 
सियोग कायषक्रम, जेष्ठ नागरिक सभमान 

  

२३५०००० २४५४३० 
 

  



२४ 

क्षििा  कायषक्रमवाट प्राप्त भएका मखु्य उपिक्षव्धिरु (नलतजा) 

लस.नं प्राप्त भएका मखु्य मखु्य उपिव्धी/नलतजा सचुक ईकाइ परिमाण खचष भएको कूि वजेट 

 क्षििा तिष     
 
 

१०४०४४३४ 
१ प्राथलमक तिमा अंग्रजेी माध्यमबाट क्षििाण लसकाई 

यक्रयाकिाप संचािन 

  

२ के.क्षज. किा सञ्चािन   

३ माध्यसमक ववद्यालयहरुमा ववद्युनतय हाँजजरर जडान   

४ सबै ववद्यालयहरुमा ICT तथा इन्टरनेट   
 

२५ 

स्वास््य सेवा  कायषक्रमवाट प्राप्त भएका मखु्य उपिक्षव्धिरु (नलतजा) 

लस.नं प्राप्त भएका मखु्य मखु्य उपिव्धी/नलतजा सचुक ईकाइ परिमाण खचष भएको कूि वजेट 

 स्वास््य सेवा तिष     
 
 

२३६१०७९ 
१ पूणष खोप सलुनक्षितता / ददगोपना/ पोर्ण वडा ६ वटै वडा 
२ क्षजिो िोम डेलिभिी सलुनक्षितता वडा १ वडा, बरााचौर 

३ स्वास््य सँग सम्बजन्ित अन्य कायाक्रमहरु वडा  सवै  

 

२६. 
वन, वाताविण, यवपद् व्यवस्थापन कायषक्रमवाट प्राप्त भएका मखु्य उपिक्षव्धिरु (नलतजा) 

लस.नं प्राप्त भएका मखु्य मखु्य उपिव्धी/नलतजा सचुक ईकाइ परिमाण खचष भएको कूि वजेट 

१ बन  ३००००० ० 
२ वाताविण तथा जिवाय ु  - - 
३ यवपद्  १८००००० १७४८७०० 

 

२७. 
घिेि,ु उद्यम यवकास, सीप यवकास ि िोजगाि प्रवषधन कायषक्रमवाट प्राप्त भएका मखु्य उपिक्षव्धिरु (नलतजा) 

लस.नं प्राप्त भएका मखु्य मखु्य उपिव्धी/नलतजा सचुक ईकाइ परिमाण खचष भएको कूि वजेट 

१ उद्योग तिष  यवलभन्न लसप तथा व्यवसाय मूिक 
कायषक्रमिरु, प्रयवलध िस्तान्तिण, बजािीकिण समेत 

९ २९००००० २३३३६७६ 

 

२८. 
पयषटन प्रवषधन कायषक्रमवाट प्राप्तभएका मखु्य उपिक्षव्धिरु  (नलतजा) 

लस.नं प्राप्त भएका मखु्य मखु्य उपिव्धी/नलतजा सचुक ईकाइ परिमाण खचष भएको कूि वजेट 

१ पयषटन साँग सभबक्षन्धत यवलभन्न कायषक्रमिरु 
(िरुिङकोट संग्रिािय संििण) 

९ ९५०००० ४००००० 

 

 



२९ 

गरिवसंग यवश्वशे्वि कायषक्रमवाट प्राप्त भएका मखु्य उपिक्षव्धिरु (नलतजा) 
लस.नं प्राप्त भएका मखु्य मखु्य उपिव्धी/नलतजा सचुक ईकाइ परिमाण खचष भएको कूि वजेट 

 - - - - 

३०. 
२०७८।७९ मा संचालित लनमाषण योजना तथा कायषक्रम संख्या 

 
 

लस.
नं. 

 
 

योजनाको यकलसम 

१ 
िाख 
भन्दा 
कमका 

१ िाख 
भन्दा मालथ   

२ िाख 
सभमका 

२ िाख 
भन्दा मालथ   

५ िाख 
सभमका 

५ िाख 
भन्दा मालथ 

१० िाख 
सभमका 

१०  िाख 
भन्दामालथ 

२० िाख  
सभमका 

२० िाख 
मालथ ५० 
िाख 

सभमका 

५० 
िाख 
मालथ
का 

जभमा 
योजना 
संख्या 

 
१ भौलतकपूवाषधाि लनमाषणको योजनािरु  

(Hardware  खािको योजनािरु) 
१७५ ७७ २९ ७ ४ ५ ३ ३०० 

२ अन्य कायषक्रमिरु ( तालिम, 

गोष्ठुी,सेलमनाि, सामाग्रुी यवतिण, 

अनदुान, अविोकन भ्रमण, अध्ययन 
प्रलतवेदन आदद Software खािका 
कायषक्रम /यक्रयाकिापिरु 

        

जम्मा १७५ ७७ २९ ७ ४ ५ ३ ३०० 
३१ 

०७८।०७९ को भौलतक पूवाषधाि योजनाको यकलसम ि संख्या 
लस.नं योजनाको 

िेत्र 

योजनाको यकलसम योजना 
संख्या 

लस.नं योजनाको 
िेत्र 

योजनाको यकलसम योजना 
संख्या 

१ सडक कािोपत्र े - ५ भवन कायाषिय/वडाको नया भवन ३ 

  ग्राभेि १   सामदुाययक भवन (समिुका) ४ 

  सडक पदक्क नािा ३   सामदुाययक लसकाई केन्र  

  स्तिउन्नती तथा अन्य सधुाि १   यवुा क्िव/वाि क्िब  

२ पिु/पिेुसा पदक्क पिु    जेष्ठ नागरिक सेवा केन्रभवन  

  काठेपिु/िड्के    अन्य (कृयर्,पि ु,स्वास््य आददको  

  कजवे/किभटष  ६ खानेपानी नयााँ योजना सरुुवात  ११ 

  ट्रष्ष्ट यिज    थप िमता लबस्ताि  

  झोिङु्गेपिु १   पिुाना ममषत लनमाषण सधुाि  

३ लसाँचाई पदक्क कुिो लनमाषण ६५ ७ लबधतु नयााँ पोि तथा िाईन लबस्ताि ५० 

  कच्ची कुिो लनमाषण ८   ट्रान्सलमटि खरिद ब्यवस्था  

  पाइप कुिो वाट लसाँचाइ ३८   ममषत सधुाि  

  साना लसचााँई कायषक्रम ४४   सोिाि पावि/वत्ती जडान २ 

  ममषत सधुाि तथा अन्य  ८ पयषटन मठ,मक्षन्दि,मक्षस्जत गभुबा लनमाषण ३ 

४ क्षििण संस्था नया भवन लनमाषण ५   िोमस्टे स्थापना ि सधुाि २ 

  कोठा थप/ममषत सधुाि १६   पदमागष लनमाषण ि सधुाि ३५ 

  िौचािय/तािबाि/खानेपानी ६   संग्रािय बाजा भेर्भरु्ा संििण  

  लबज्ञान 
प्रयोगिािा/पसु्तकािय 

१   थप पयषटन पबुाषधाि लनमाषण सधुाि १  

लुररङ 
प्याराग्लाई
डडङ 

  वाि यवकास केन्र  ९ तटबन्ध पैह्रो लनयन्त्रण  १ 

  खेदकुद मैदान लनमाषण सधुाि ८   नददमा तटबन्ध /ग्यायवन १ 

  अन्य    गह्रा सधुाि बृिािोपण संििण  

  जभमा    जभमा  
 

३१.१ 



पालिका लभत्र ििेको भौलतक पूबाषधाि /लबकासको त्यायकंय क्षस्थती 
लस.नं क्षिर्षक/लबर्य ईकाई २०७६/७७ सभमको 

अबस्था(परिणाम) 
२०७७/७८ को 
उपलजधि पररणाम 

२०७८/७९ को 
उपिक्षब्ध परिणाम 

िािसभमको जभमा 
परिणाम 

१ सडक      
१.१ कािोपत्र े  ७२० मी. २ क्रक.मी  २.७ क्रक.मी 
१.२ ग्राभेि  ३३ यक मी ५ क्रक.मी ५ क्रक.मी ५० यक मी 
१.३ कच्ची सडक/माटे  ४५ यक मी ३ क्रक.मी. ५ क्रक.मी ८९ यक मी 
१.४ नयााँ ट्रयाक ओपन  १३ यक मी २ क्रक.मी. ५ क्रक.मी २० यक मी 
१.५ सडक पदक्क नािा (मेलसनिी)  १४ यक मी   २१ यक मी 
१.६ अन्य      
2 पिु पिेुसा      
२.१ पदक्क मोटिेबि पिु  १ वटा १ वटा १ वटा ४ वटा 
२.२ ट्रट लिज/वेिी यिज   १ वटा  १ वटा 
२.३ काठेपिु/िड्के      
२.४ कजवे/स्पान किभटष     ३ वटा 
२.५ झोिङु्गेपिु   २ वटा ३ वटा ५ वटा 

३१.२ 
पालिकालभत्र ििेको भौलतक पूबाषधाि /लबकासको त्यायकंय क्षस्थलत 

लस.नं क्षिर्षक/लबर्य ईकाई २०७६/७७ सभमको 
अबस्था(परिणाम) 

२०७७/७८ को 
उपिक्षब्ध परिणाम 

२०७८/७९ को 
उपिक्षब्ध परिणाम 

िािसभमको 
जभमा परिणाम 

3 लसचााँई      
३.१ पदक्क कुिो लसचााँई  ८० वटा ४० वटा ३५ वटा १५५ वटा 
३.२ कच्ची कुिो लसचााँई   ११८ वटा ४२ वटा ३३ वटा १९३ वटा 
३.३ पाइपवाट लसचााँई      १०० वटा 
३.४ थोपा लसचााँई ब्यबस्था      
३.५ साना लसचााँई  १९० वटा  ११० वटा २० वटा ३२० वटा 
4 पयषटन प्रबधषन      
४.१ भ्यू टाबि      
४.२ जालतय वा सास्कृलतक संग्रािय   १ वटा १ वटा १ वटा ३ वटा 
४.३ बाजागाजा /भेर्भरु्ा संििण    १ वटा ७ वटा 
४.४ िोम स्टे (घिवास) वटा ६ वटा  २ वटा  ८ वटा 
४.५ पयषटयकय स्थि सभपदा आदी      
४.६ पयषटन पदमागष  ८ वटा ३ वटा ३ वटा १४ वटा 
४.७ पयषटन सचुना केन्र      

 
  



३१.३ 
पालिकालभत्र ििेको भौलतक पूबाषधाि /लबकासको त्यायकंय क्षस्थलत 

लस.नं क्षिर्षक/लबर्य ईकाई २०७६/७७ सभमको 
अबस्था(परिणाम) 

२०७७/७८ को 
उपिक्षब्ध परिणाम 

२०७८/७९ को 
उपिक्षब्ध परिणाम 

िािसभमको 
जभमा परिणाम 

5 खानेपालन तथा सिसिाई      
५.१ िदु्ध खानेपानी सयुवधा प्राप्त जनसंख्या जना ६००० ८००० ६००० २०००० 
५.२ खानपानी योजना लनमाषण /सधुाि ओटा ७८ ४५ ३ १२६ 
५.३ लनजी घिको िौचािय ओटा ३००० ३०००  ३००० 
५.४ साना िििी खानेपानी योजना घरिुरी ५० २००  २५० 
५.५ साबषजलनक िौचािय ओटा ८ ६  १४ 
6 संचाि      
६.१ मोबाईि पिुाँच पगेुको जनसंख्या जना     
६.१ मोबाईि टाबि लनमाषण      
६.३ ल्याण्डिाईन टेलििोन       
६.४ ििुाक सेवा      
६.५ टेलिसेन्टि स्थापना      
६.६ पालिकाबाट यि वाईिाई जोन      

 
३१.४ 

पालिका लभत्र ििेको भौलतक पूबाषधाि /लबकासको त्यायकंय क्षस्थलत 
लस.नं  ईकाई २०७६/७७ सभमको 

अबस्था(परिणाम) 
२०७७/७८ को 
उपिक्षब्ध परिणाम 

२०७८/७९ को 
उपिक्षब्ध परिणाम 

िािसभमको 
जभमा परिणाम 

7 िैक्षिक सस्था      
७.१ उच्च मा.लब वटा ५   ५ 
७.२ मा.यव/लनमायव/प्रा.यव  ३०   ३० 
७.३ लनक्षज यवध्यािय (सबै तिको)  १   १ 
७.४ प्रायवलधक क्षििण संस्था वटा १   १ 
७.५ वाि यवकास केन्र वटा २७ १०  ३७ 
७.६ गाउाँपसु्तकािय/नगि पसु्तकािय      
७.७ स्नातक/स्नातकोत्ति क्याभपस  १   १ 
७.८ सामदुाययक लसकाई केन्र  २   २ 
७.९ ई-पसु्तकािय  ५   ५ 
८ यवधतु सलुबधा      
८.१ लबधतु सयुवधा पगेुको घि धिुी संख्या २७६७   २७६७ 
८.२ लबधतु पोि /िाइन लबस्ताि कायष वटा ३०० १०० ५० ४५० 
८.३ सोिाि बक्षत्तको जडान/ब्यबस्था  १० ५ २ १७ 
८.४ िध ुजियवधतु आयोजना      

 
  



३१.५ 
पालिकालभत्र ििेको भौलतक पूबाषधाि /लबकासको त्यायकंय क्षस्थलत 

 

लस.नं  ईकाई २०७६/७७ सभमको 
अबस्था(परिणाम) 

२०७७/७८  
को उपिक्षब्ध 
परिणाम 

२०७८/७९ को 
उपलजधि 
पररणाम 

हुािसभमको 
जभमा परिणाम 

9 कृयर् तथा पि ुसेवा      
९.१ कृयर् सेवा केन्र/सेवा इकाई      
९.२ कृयर् िाट बजाि      
९.३ कृयर् उपज संकिन केन्र(भवन) ओटा १   १ 
९.४ लनक्षज ब्यबसाययक तिकािी िमष ओटा ३२  २ ३४ 
९.५ ब्यबसाययक तिकािी टनेि िाउस ओटा ४०० ३०० १०० ८०० 
९.६ िििुि वोट यवरुवा यवतिण /िोपण ओटा ९०० ० १५०० २४०० 
९.७ कृयर् समिु/संस्था दताष ओटा २२ ६ १४ ४२ 
९.८ पि ुसेबा केन्र/सेवा ईकाई ओटा १   १ 
९.९ पि ुिाट बजाि ओटा ६   ६ 
९.१० पि ुबधिािा भवन ओटा ४ २  ६ 
९.१० मास ुपसि (िेस िाउस) ओटा ७ २ २ ११ 
९.११ लनजी ब्यबसायीक पि ुिमष ओटा ७ ० २५ ३२ 

गाई/भैसी/कुखिुा/वंगिु/बाख्रा/मौिी ओटा २३ ० ११ ३४ 
 

३१.६ 
पालिकालभत्र ििेको भौलतक पूबाषधाि /लबकासको त्यायकंय क्षस्थलत 

 

लस.नं  ईकाई २०७६/७७ सभमको 
अबस्था(परिणाम) 

२०७७/७८  
को उपिक्षब्ध 
परिणाम 

२०७८/७९ को 
उपिक्षब्ध परिणाम 

िािसभमको 
जभमा परिणाम 

१० स्वास््य िते्र      

१०.१ सिकािी अस्पताि(वेड सयित)   १ (१० बेडको 
कोसभड अस्थाइ 
अस्पताल) 

 १ 

१०.२ लनजी अस्पताि /नलसषङ्ग िोम      

10.३ प्राथलमक स्वास््य केन्र      

10.४ स्वास््य चौकी /उपस्वस््य चौकी वटा ६  २ ८ 

10.५ प्राईभेट क्षक्िलनक/और्धी पसि वटा २   २ 

10.६ िििी स्वास््य केन्र/क्षक्िलनक      

10.७ गाउाँघि क्षक्िलनक/खोपकेन्र वटा १२/१८   १२/१८ 

10.८ आयुषबेद ओर्धािय/सेबाकेन्र वटा १   १ 

10.९ मयििा स्वयम सेयवका जना ५४   ५४ 

१०.10 सामदुाययक अस्पताि      

 
  



३१.७ 
पालिकालभत्र ििेको भौलतक पूबाषधाि /लबकासको त्यायकंय क्षस्थलत 

लस.नं  ईकाई २०७६/७७ सभमको 
अबस्था(परिणाम) 

२०७७/७८ को 
उपलजधि पररणाम 

२०७८/७९ को 
उपिक्षब्ध परिणाम 

िािसभमको 
जभमा परिणाम 

11 सामदुाययक भबन      
11.१ मयििा /आमा समिु भबन  ६   ६ 
11.२ नागरिक सचेतना केन्र भबन  -    
11.३ सामदुाययक बन भबन  ४   ४ 
11.४ जेष्ठ नागरिक सेवा केन्र भबन  -    
11.५ स्थालनय यवुा क्िव भबन  ३   ३ 
11.६ सामदुाययक लसकाई केन्र भबन  ४   ४ 
11.७ बियवकास केन्र भबन  -    
11.८ खोप केन्र/ गाउघि क्षक्िनीक भबन  ६   ६ 
11.९ पालिकाको आफ्न ैप्रिासयकय भबन    १  
11.१० वडा कायाषियको आफ्नै भबन  ६   ६ 

३१.८ 
पालिकालभत्र ििेको भौलतक पूबाषधाि /लबकासको त्यायकंय क्षस्थलत 

लस.नं  ईकाई २०७६/७७ सभमको 
अबस्था(परिणाम) 

२०७७/७८ को 
उपलजधि 
पररणाम 

२०७८/७९ को 
उपिक्षब्ध परिणाम 

िािसभमको 
जभमा परिणाम 

12 उद्योग व्यापाि व्यविाय      
12.१ पालिकामा दताष भएका 

पसि/ब्यबसाय 
 २२ ७२ ३७ १०९ 

12.२ पालिका लभत्र संचालित उधोग   २ १ ३ 
12.३ पालिका लभत्र संचालित सिकािी संस्था  २० २ १ २३ 

12.3.1 संघको िेत्रालधकाि लभत्रको      
12.3.2 प्रदेिको िेत्रालधकाि लभत्रको      
12.3.3 पालिकाको अलधकाि िेत्र लभत्रको      

13 िोिोि मैिा ब्यबस्थापन      
13.1 डक्षभपङ साईट      
13.2 स्यालनटिी ल्यान्डयिल्ड साईट      
13.3 संकिन गने औजाि ि साधन वटा २० ४० १०० १६० 

13.3.1 ट्याक्टि /यट्रपि      
13.3.2 कभप्रसेि सयितको सवािी साधन       
13.3.3 अन्य साधन      
13.3.4 दैलनक संकिन िनुे िोिोि (मे.टन)      

३१.९ 
पालिकालभत्र ििेको भौलतक पूबाषधाि /लबकासको त्यायकंय क्षस्थलत 

लस.नं  ईकाई २०७६/७७ सभमको 
अबस्था(परिणाम) 

२०७७/७८ को 
उपिक्षब्ध परिणाम 

२०७८/७९ को 
उपलजधि 
पररणाम 

हुािसभमको 
जभमा परिणाम 

14 वन वाताबिण ि यवपद ब्यवस्थापन      
14.1 वन नसषिी स्थापना/संचािन      
14.2 सामदुाययक वन उपपभोिा समूि वटा    १६ 
14.3 ई-बन कायाषिय/ईकाई/सेवाकेन्र      
14.4 यवलभन्न यवरुवाको बृिािोपण कायष कायाक्रम   ३ २० 
15 यवपद ब्यबस्थापन      
15.1 वारुणयन्त्र (दमकि)      
15.2 एभबिेुन्स  १   १ 
15.3 िव विान       



15.4 डोजि/ईस्क्याभेटि/व्याकिोडि      
15.5 यवपद सामग्री भण्डाि (स्टोि)   ४  ४ 
15.6 िेडक्रस िाखा /उपिाखा/ईकाई      
15.7 यवपद तालिम प्राप्त स्वयमसेवक      
15.8 अन्य      

 
३२.१ 

सिुासन प्रबधषन प्रगलत 
लस.नं यवर्य छ/छैन  

भए/नभएको 
ईकाई परिमाण पषु्ष्ट्याई आधाि /लमलत 

1 सामाक्षजक पिीिण छैन 

पटक 

  
2 सावषजलनक सनुवुाई कायषक्रम(वडा स्तिीय) छ ६  
3 सावषजलनक सनुवुाई कायषक्रम पालिका स्तिीय छ १  
4 सभपन्न भएको पालिका सभाको संख्या छ २  
5 सभपन्न भएको पालिकाको वोडष वैठक संख्या छ १५  
6 सभाको लनणषय सावषजलनकीकिण कायषक्रम छ १  
7 आ.ब ०७८/७९ को बायर्षक सलमिा कायषक्रम  छ १  
8 सभाको लनणषय पकु्षस्तका छपाई ि यवतिण छैन   
9 जनप्रलतलनलध ि कमषचािी लबच समन्वय वैठक छ १  
10 िाखा प्रमखु /कमषचािी स्टाि लमयटङ्ग छ ८  

३२.२ 
सिुासन प्रबधषन प्रगलत 

लस.नं यवर्य छ/छैन 
भए/नभएको 

ईकाई परिमाण पषु्ष्ट्याई आधाि 
/लमलत 

11 पालिकामा नागरिक वडापत्र टााँस गिेको/प्रकािन छ वटा १ डडजजटल नागररक 
वडापत्र 

12 वडामा नागरिक वडापत्र टााँस गिेको  छ वटा ६  
13 पालिकामा प्रबिाको व्यबस्था छैन    
14 गनुासो सनेु्न अलधकािी तोकेको छ जना १  
15 गनुासो पकु्षस्तका खडा गिी अलभिख िाखेको छ    
16 सचुना अलधकािी तोकेको छ जना १  
17 लडक्षजटि नोयटस वोडषको व्यवस्था छैन    
18 पालिकाको मोबाईि एप्स छैन    
19 पालिकाको वेभसाईट/लनयलमत अपिोड कायष छ ननयसमत लनयलमत  
20 बोडषको लनणषय वडामा लिक्षखत रुपमा पठाएको छ ननरन्तर  वेवसाईटमा प्रकाशन गने 

गररएको 
३२.३ 

सिुासन प्रबधषन प्रगलत 
लस.नं यवर्य छ/छैन 

भए/नभएको 
ईकाई परिमाण पषु्ष्ट्याई आधाि 

/लमलत 
2१ वोडषको लनणषय वेभसाईटमा िाखी सावषजलनक गिेको छ पटक ७ 
2२ वडाको लनणषय लिक्षखत रुपमा पालिकामा आउन े छैन    
2३ जनप्रलतलनलधको आचािसंयिताको व्यवस्था छ    
2४ कमषचािीको आचाि संयिताको व्यवस्था छ    
2५ टोि यि टेलििोन नभविको व्यवस्था छैन    
2६ सभाका सवै सदस्यिरुिाई िाजपत्र ददन ेव्यवस्था छैन    
2७ ई-एटेन्डेन्स िाक्षजिीको व्यवस्था छैन    
2८ उजिुी पेयटका व्यवस्थापन (िाख्न,ेखोल्ने,ि आका गने छ पटक ननयसमत  
2९ कमषचािी िगवकुको व्यवस्था छ    



3० प्र प्र अ वाट लिक्षखत रुपमा अलधकाि प्रत्यायोजन छ    
3१ सिायता कि को व्यवस्था (Help Desk) छैन    

३३ 
सामाक्षजक अलभयान /कायषक्रमको प्रगती 

लस.नं अलभयान/कायषक्रम पालिकाको घोर्णा भइ सकेको वडािरु मध्ये पालिकािाई 
नै घोर्णा 
गने िक्षित 
आ.ब  

जभमा 
वडा 
संख्या 

कायषक्रम संचािन 
गरिएको वडा संख्या 

धोर्णा 
भएको वडा 
संख्या 

०७७/७८ 
सम्म 
घोवित 
वडाहरु 

०७८/७९ 
मा घोयर्त 
वडािरु 

०७९/८० 
मा प्रस्तायवत 
वडािरु 

१ खलु्िा ददिामिु िेत्र ६ ६ ६ संक्षघयता कायाषन्वयन अगावै  
 जालतय छुवाछुत तथा भेदभाब मिु        
 पूणष सिसिाईयिु ६ ३ २ १ १   
 पूणष सािि        
 घिलभत्रको धवुााँ मिु ६ ३ २ २    
 CFLG बािमैत्री स्थानीय िासन ६ २      
 EFLG बाताविणमैत्री स्थानीय िासन        
 एक वडा एक उत्पादन कायषक्रम        
 िैङ्गीक यिंसा न्यूलनकिण        
 मददिा लनरे्लधत िेत्र        
 िोम डेलिभिी मिु (घिमा सतु्केिी निनुे) ६ १ १ १    
 पूणष खोपयिु वडा ददगोपना सलुनक्षितता ६ ६ ६     
 सावषजलनक स्थानमा सूलतषजन्य पदाथष मिु        
 बाियववाि न्यूलनकिण        
 मानब वेचलबखन/ओसाि पसाि न्यूलनकिण        

 

३४ 
न्याययक सलमलतको कायष प्रगलत 

लस.नं क्षिर्षक ि लबर्य ब्यिोिा 
१ सलमलत गठन भएको लमलत यव. स. २०७४ 
२ सलमलतमा तोयकएको कमषचािीको नाम ि ति नतोक्रकएको 
३ सलमलतमा काननुी सल्िािकािको ब्यबस्था छ/छैन छैन 
४ सल्िािकािको व्यवस्था भएमा नाम स्ति ि सयुवधा िकम - 
५ सलमलतमा आ.ब ०७८/७९ मा पिेको उजिुी संख्या ४ 
६ लस नं ५ को उजिुी संख्यामा िछ्योट गरिएको संख्या ३ 
७ िछौटको यकलसम छििि यवलध 
७.१ स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन २०७४ को दिा ४७(१) बमोक्षजम यववादको लनरुपण 

गिेको संख्या 
२२ 

७.२ स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन २०७४ दिा को ४७(२) बमोक्षजम मेिलमिापवट यववाद 
लनरुपण गिेको संख्या 

५ 

९ न्याययक सलमलतको लनणषय उपि पनुिावेदन पिे/नपिेको पिेको भए संख्या नपिेको 
 

  



३५ 
पालिकाबाट जािी गरिएका ऐन लनयम कायषयवलध लनदेक्षिका ि मापदण्ड सभबन्धी प्रगती 

लस.नं लबर्य  २०७८असाि मसान्त 
सभम स्वीकृत भइ 
जािी गरिएको संख्या 

२०७८ /७९ 
असाि मसान्त सभम 
स्वीकृत भइ जािी 
गरिएको संख्या 

िाि सभमको 
जभमा संख्या 

२०७९ असाि सभम जािी भएका संख्या मध्यमा 
२०७९ असाि सभम 
संिोधन भएका संख्या 

िाजपत्रमा प्रकािन भएका संख्या 

1 ऐन  ७ २ ९ २ ११ 
2 लनयमाविी २ - २ - २ 
3 कायषयवलध १३ ५ १८ १ १९ 
4 लनदेक्षिका - - - - - 
5 मापदण्ड २ - २ - २ 
6 अन्य १ - १ - १ 
 

३६ 
कमषचािी उत्प्रिेणा सभबन्धी व्यवस्था (पालिकाको सभा वा कायषपालिका वोडषको लनणषयअनसुािको) 

लस.नं. कमषचािीको पद ति उत्प्रणेाको यकलसम कैयियत 
सवािी 

साधन/याता
यात खचष 

आवास मालसक 
भत्ता 

ओ.टी. ईन्धन सञ्चाि सभा 
भत्ता 

प्रायवलधक 
भत्ता 

खाजा 
भत्ता 

 

१ प्र.प्र. अलधकृत  छ    छ छ    
२ अलधकृत दिौ           
3 अलधकृत नवौ           
4 अलधकृत आठौ           
5 अलधकृत सातौ           
6 अलधकृत छैटौ     छ      
7 सिायक ति           
8 का.स/स.चा. समेत           

 
३७ 

आ.व. ०७८/०७९ मा गरिएका अध्ययन अनसुन्धान ि DPR तयािी कायषिरुको प्रगलत 
लस.नं  अध्ययन अनसुन्धान ि वृित योजना प्रलतवेदनको क्षिर्षक ईकाई कायष िरुु गरिएको 

परिमाण 
कायष सभपन्न गिएको 
/भएको परिमाण 

कैयियत 

१ आन्तरिक िाजश्व प्रिेपण प्रलतवेदन      
२ पालिकाको प्रोिाइि लनमाषण/प्रकािन ओटा १ १  
३ IEE को TOR ि प्रलतवेदन लनमाषण कायष     
४ योजना कायषक्रमको DPR बनाउने कायष वटा    
५ ल्यण्डयिल्ड साईट लनमाषण ि व्यवस्थापन     
६ िोिोिमैिा व्यबस्थापन /पनु प्रिोधा /कभपोटमि योजना      
७ यवपद व्यवस्थापन प्रलतकायष योजना  वटा १ १  
८ पालिकाको गरुुयोजना (Master Plan)     
९ पालिकाको आबलधक यवकास योजना (Periodic Plan) वटा १   
१० पालिकाको पयषटन गरुु योजना (Tourism Master Plan)     
11 गाउाँ/नगि यातायात गरुु योजना     
12 गाउाँ/नगि क्षििा आवलधक यवकास योजना/गरुु योजना     
13 कृयर् यवकास /पि ुयवकास दीघषकालिन गरु योजना /यवकास 

योजना  
    

14 एयककृत भौलतक पवाषधाि यवकास योजना गरुु योजना वा सिि     
15 अन्य     

 

३८ 



सभपादन गरिएका अनकुिणीय /उल्िेखनीय कायषिरु 
 

लस.नं अनकुिक्षणय उल्िेखलनय कायष क्षिर्षक सचुना/ईकाई उपल्वधी /नलतजा/परिमाण कैयियत 
१ गाउँपासलकाको प्रशासननक भवन ननमााण  वटा १ ननमााण सम्पन्न 

२ वडा कायाालय भवन र स्वास््य चौकी भवन ननमााण  वटा ४ ३ ननमााणाधिन 
२ बाटो कालोपत्रे गने काया  

 
वटा २ २ ननमााणाधिन 

३ सलफ्ट खानेपानी योजना प्रदेश सरकारसँग समन्वय वटा ३  
४     

 
३९ 

पालिकाका मखु्य समस्यािरु 
लस.नं मखु्य मखु्य समस्याका वदुााँिरु 

१ ववतरणमुखी बजेट ननमााणको पररपाटी रहेको 

२ आन्तरीक राजश्व संकलनमा कहिनाई रहेको 
३ ल्याण्ड िाईन टेलििोनको समस्या ििेको 
४ राजश्व पररचालन तथा संकलनमा जनप्रनतननधिहरुको ध्यान नपुगेको 

 
५ कमाचारी उत्प्रपेरणा तथा प्रोत्साहनमा कमी 
६ नव ननवााधचत जनप्रनतननधिहरुमा अज्ञानताको कारण कायासम्पादनमा समस्या उत्पन्न 

 
४० 

संक्षघय सिकाि प्रदेि सिकाि, क्षजल्िा समन्वय सलमलत ि अन्य लनकाय संगको पालिकाको अपेिा 
लस.नं अपेिा गरिएको लबर्य /व्यिोिा  अपेिा गरिएको 

लनकाय (को संग) 
१ निनिगि/कािूिी अस्पष्टिा भएका निषयमा समयमै सम्बोधि हुिुपिे 

 

संघ 

२ कािुि निमााणमा निषय निज्ञको सहयोगको अपेक्षा जज.स.स. 
३ कमाचारी पदपूनिा र कमाचारीको सेिा सुनिधा सम्बन्धमा िेिृत्वदायी भूनमकाको अपेक्षा  प्रदेश 

४ प्रदेशबाट संचानिि निकास आयोजिाहरुमा सम्बन्धन्धि स्थािीय िहको पनि अपित्व हुिे 
िािािरणको नसजािा र समन्वयको अपेक्षा  

प्रदेश 

५ निरन्तर अिुगमि िथा सोही अिुसार पृष्ठपोषणको सुनिश्चििा 

 
नज.स.स . 

६ बेरुजु फछ्यौटमा समन्वयकारी भूनमकाको अपेक्षा नज.स.स. 

 
  



 
४१ 

पालिकाको भायव सोँच/िि /कायषक्रम 
लस.नं सोँच/िि /कायषक्रमको 

वदुा 
यसवाट प्राप्त िनु ेअपेक्षित नलतजा /उपिव्धीको  

अपेक्षित नलतजाको सचुक ईकाई  परिमाण 

१ लिफ्ट लसचाई योजना 
लनमाषण 

प्रत्येक घिमा खानेपानीको धािा जनसंख्या ९००० 

२ जोक्षखम बक्षस्तको एयककृत 
व्यवस्थापन 

एयककृत वक्षस्त भएको स्थान ३  

३ Rain Water Collection 
Centre 

सकु्खा याममा पलन पानी यवतिण 
भएको 

वटा ६ 

४ पयाटन पूवाािार ववकास आन्तररक आम्दानीमा बदृ्िी वडा २ 
५ कृिक कल्याणकारी 

बचत कोि सञ्चालन 
कृिकको जजवन्स्तरमा सुिार जना २५०० 

६ कृवि एम्बुलेन्स 
सञ्चालन 

कृवि उत्पादनको बजारीकरण वटा १ 

 
 
 


