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मादी गाउँपालिका 
गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्,थमुाकोडाडँा कास्की 

स्थानीय र् कोको आ.व. २०७७/७८ प्रगलक सम क्षा फाराम 

 

खण्ड (क) 

आधारभकू वववरण 

 

१. स्थानीय र् कोबाट ोािसम्म जारी भएका कानूीयनीय (ऐनीय, लनीयर्म, लनीयदेशिका, कार्यववलध, मापदण्ड) 

 

 क. ऐनीयोरुः- २३ वटा  

 ख. लनीयर्माविी, लनीयदेशिका, कार्यववलध, मापदण्डोरुः – ५६ वटा 
 ग. अन्र्ुः- - वटा  

 घ. आ.व. २०७७/७८ मा स्व कृक कानूीयनीयको राजपत्रमा प्रकािनीय सम्बन्ध  वववरण 

 क्र. स. नीयाम प्रकािनीय लमलक 

1.  पालिकाबाट कर कथा गैरकर राजश्व िगाउनीये र उठाउनीय ेसम्बन्धमा  व्र्वस्था गनीयय 
बनीयेको ऐनीय, २०७७ 

२०७७।०९।२७ 

2.  संशक्षप्त वाकावरण र् अध्र्र्नीय कथा प्रारशम्भक वाकावरण र् परीक्षण कार्यववलध, 

२०७७ 
२०७७।०४।०५ 

3.  नीयदी कथा खानीय जन्र् पदाथयको उपभोग कथा व्र्वस्थापनीय सम्बन्ध  कार्यववलध, 

२०७७ 
२०७७।०४।०५ 

4.  मादी गाउँपालिका कप्राङ्ग वन्र्जन्कपुाकय  संचािनीय कथा व्र्वस्थापनीय कार्यववलध 
२०७७ 

२०७७।०४।१९ 

5.  एक वडा एक नीयसयरी संचािनीय कथा व्र्वस्थापनीय कार्यववलध,२०७७ २०७७।०५।१५ 

6.  करार शिक्षक छनीयौट कथा लसफाररस सम्बन्ध  कार्यववलध, २०७७ २०७७।०६।२१ 

7.  मादी गाउँपालिका कृवि बािी कथा पिपुािनीय पकेट कार्यक्रम संचािनीय कार्यववलध, 

२०७७ 

२०७७।०९।१३ 

8.  मादी गाउँपालिका कृवि औजार उपकरण खररद कथा ववकरण कार्यक्रम संचािनीय 
कार्यववलध, २०७७ 

२०७७।०९।१३ 

9.  मादी गाउँपालिका बोवुिीर् ठेक्का बन्दोवस्क सम्बन्ध  लनीयदेशिका, २०७७ २०७७।१०।१४ 

10.  मादी गाउँपालिका आन्करीक आर् ठेक्का बन्दोबस्क लनीयर्माविी , २०७८ २०७८।०१।१४ 

11.  पूणय अिक्त अपाङ्गका भएका व्र्शक्तोरको स्र्ाोार ससुार भत्ता ववकरण कार्यववलध 
२०७८ 

२०७८।०१।१४ 

12.   मादी गाउँपालिका माक–ृशिि ु(सतु्केरी) भेटघाट कार्यक्रम संचािनीय कार्यववलध, 

२०७८ 
२०७८।०१।१४ 

13.   मादी गाउँपालिका िैंग क वोंसा लनीयवारण कोि संचािनीय कार्यववलध, २०७८ २०७८।०२।२८ 

14.  आलथयक ऐनीय २०७८ २०७८।०३।१० 

15.  ववलनीयर्ोजनीय ऐनीय २०७८ २०७८।०३।१० 
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२. आ.व. २०७७/७८ को ववत्त र् अवस्था       रकम र. (ोजारमा) 

क्र.सं. स्रोकको वकलसम 
आ.ब.2077/78 

नीयपेाि सरकार प्रदेि सरकार जम्मा खचय प्रलकिक 
१ समानीय करण अनीयदुानीय ८४९०० १२१६१ ९७०६१ ३२२४५.०९२ ३३.२२% 

२ सिकय अनीयदुानीय २४२४४४.४३० २१४३ २४४५८७.४३ २३३९९९.६२ ९५.६७% 

३ समपरुक अनीयदुानीय - ५००० ५००० - - 

४ वविेि अनीयदुानीय - - - - - 

५ राजश्व वाँटफाट ७४३९०.३७८ - ७४३९०.३७८ ५०१०३.४३४ ६७.३५% 

६ रोर्ल्टी ६५१६.०९८ - ६५१६.०९८ - - 

७ सवारी कर - ६७२७.६१३ ६७२७.६१३ ३६९१.२६३ ५४.८७% 

८ घर जग्गा रशजषे्ट्रिनीय 
िलु्क 

- - - - - 

९ आन्कररक स्रोक - २५३९१.०८३ २५३९१.०८३ २५३९१.०८३ १००% 

१० अन्र् ५४२७.५६९ - ५४२७.५६९ ५४२७.५६९ १००% 

 जम्मा  413678.48 51422.70 465101.17 350858.06  

 

३. आन्कररक आर्को अवस्थाुः         (र ोजारमा): 
क्र.सं. प्रमखु स्रोक २०७७/७८ को र्थाथय कैवफर्क 
 कर   
१. सम्पत्त  कर १३७.०५१  
2. भलूम कर (मािपोक) ५२४३.५७४  
3. व्र्वसार् कर ५१९.४११  
4. जलडबटुी, कवाड  र ज वजन्क ुकर -  
5. घरवोाि कर ११६.३२२  
6. ववज्ञापनीय कर -  
7. मनीयोरञ्जनीय कर -  
8. सवारी साधनीय कर -  
9. घर-जग्गा रशजषे्ट्रसनीय िलु्क -  
 जम्मा ६०१६.३५८  
 गैर कर   
१०. सेवा िलु्क (सवै वकलसमका)  १३१५.८१८  
११. दस्करु (लसफाररि, प्रमाशणक¸ नीयक्सा पास आदद) २३०२.२२६  
1२. लबक्री (लगटी¸ ढुङ्गा¸ वािवुा कथा अन्र् सम्पशत्त ववक्री) २९४९.३००  
1३. सम्पलक भाडा -  
1४. अन्र् ११५.८६७  
 जम्मा ६६८३.२११  
 कूि जम्मा १२६९९.५६९  
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४. आलथयक विय २०७७।७८ मा प्रदेि र स्थानीय र् कोब चको राजस्व बाडँफाडँ                          (र ोजारमा): 

 सवारी 
कर 

घरजग्गा 
रशजषे्टिनीय िलु्क 

ढंुगा लगट्ट  बािवुा ववक्री ववज्ञापनीय कर मनीयोरञ्जनीय कर जम्मा 

प्राप्त भएको 
 

प्राप्त भएको प्राप्त भएको प्रदेिमा 
पठाएको 

प्राप्त 
भएको 

प्रदेिमा 
पठाएको 

प्राप्त 
भएको 

प्रदेिमा 
पठाएको 

प्राप्त भएको 

६७२७.६१३ - 

 

२९४९.३०० - - - - - ९६७६.९१३ 

 

५. आ.ब. 207७/7८ को बजेट पेि कथा स्व कृलक 

(क) सभामा बजेट पेि गररएको लमलकुः २०७८।३।१० 

 (ख) सभामा बजेट पाररक गररएको लमलकुः २०७८।३।१० 

 (ग) आलथयक ऐनीय स्थानीय र् राजपत्रमा प्रकािनीय गरेको लमलकुः- २०७८।३।१०  

 ६. गक आ.व. को कार्यपालिका कथा सभाको बैठक सम्बन्ध  वववरणुः 
१. सभाको अलधवेिनीय/बैठक बसेको पटकुः- २ पटक 

२. कार्यपालिका बैठक संखर्ाुः- १८ 

३. सभा कथा कार्यपालिका बैठकको लमलक, समर्, स्थानीय र कार्यसूच  लनीयधायररक समर्मै सदस्र्ोरिाई उपिब्ध 
गराए/नीयगराएकोुः-  

(क) सभाको बैठकको लमलक, समर् र स्थानीय सम्बन्धमा समर्मै जानीयकारी गराए/नीयगराएको- गराएको 
(ख) कार्यपालिका बैठकको लमलक, समर्, स्थानीय र कार्यसूच  लनीयधायररक समर्मै जानीयकारी गराएको/ 
नीयगराएकोुः गराएको  

७. गक वियको खचयको क्षते्रगक बाडँफाटँ 

 क्रसं वविर्गक क्षते्र ववलनीयर्ोशजक बजेट र्थाथय खचय खचय प्रलकिक 
१ भौलकक पूवायधार ववकास १९०१२५.५१९ ५६३१७.४६८ २९.६२% 

२ सामाशजक ववकास २५७५७९.३६० २२६३३४.२९८ ८७.८७% 

३ आलथयक ववकास ३८२९१.४३० २८१५८.३१५ ७३.५४% 

४ वनीय, वाकावरण कथा ववपद् व्र्वस्थापनीय १७७०९.८२५ ५१३७.९४५ २९.०१% 

५ सिुासनीय कथा संस्थागक ववकास ११६९७९.५७० ७२९४३.६२७ ६२.३६% 

 कूि जम्मा ६२०६८५.७१४ ३८८८९१.६५३ ६२.६५% 
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७.१ क्षते्रगक भौलकक प्रगलकको अबस्था (आ.ब.2077/78) 

 

क्र.सं. वविर् क्षते्र उपके्षत्र ईकाइ भौलकक प्रगलक (%) प्रमखु उपिब्ध  

१ सडक कािोपते्र/ढिानीय ( - वक.म .)    

ग्रावेि (वक.म .) 
१०० 

   

ट्रर्ाक खोल्नीय े (वक.म .) १५   

२ पिु लनीयमायण मोटरेवि पिु १ वटा   

झोिङु्गे पिु ३ वटा   

आकािे पिु - वटा   

३ पाकय  लनीयमायण  १ वटा   

४ खानीयेपानीय  कथा ढि 
लनीयमायण 

खानीयेपानीय  सवुवधा थप 
उपिब्ध गराएका पररवार 

संखर्ा 
१८० 

  

खानीयेपानीय  सेवाबाट 
िाभाशन्वक घरपररवार 

संखर्ा 
२६८० 

  

ढि लनीयमायण (वक.म .) 
- 

   

५ वृक्षारोपण  संखर्ा 
- 

  

६ नीयदी लनीयर्न्त्रण  (वक.म .) 
- 

  

७ लसँचाई  ोेक्टर 

१० 

  

८ जिववद्यकु कथा 
वैकशल्पक उजाय 

उत्पादनीय (वक.वा.) 

- 

   

प्रिासरण िाइनीय 
ववस्कार 

(वक.म .) 
- 

   

९ पोखरी काि किैर्ा  संखर्ा २   

१० फोोोरमैिा 
व्र्वस्थापनीय 

डशम्पङ्ग साइट संखर्ा 
- 

  

स्र्ानीय टरी ल्र्ाण्डवफल्ड 
साइट 

संखर्ा 
- 

  

नीयर्ाँ मेशिनीय उपकरण 
जडानीय 

संखर्ा 
- 

  

११ नीयर्ाँ ववद्यािर् भवनीय 
लनीयमायण सम्पन् नीय 

 संखर्ा २   

१२ स्वास््र् चौकी 
लनीयमायण 

 संखर्ा ३   
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१३ जग्गा संरक्षण आफ्नैीय स्वालमत्वको रोपनीय ÷आनीया÷पै
सा÷ दाम 

६८-३-०-१  

सरकारी रोपनीय ÷आनीया÷पै
सा÷ दाम 

  

सावयजलनीयक रोपनीय ÷आनीया÷पै
सा÷ दाम 

  

पलकय रोपनीय ÷आनीया÷पै
सा÷ दाम 

  

१४ र्ात्र ुप्रलकक्षािर्  संखर्ा ५   

१५ सामदुावर्क भवनीय 
लनीयमायण 

 संखर्ा ४   

 

७.२ (क)  कमयचारीको उपिव्धका (गा.पा. स्कर वडा कार्ायिर् समेक) 
 

पद दरवन्दी संखर्ा 
पदपूलकय संखर्ा 

ररक्त 
पदपूलकयको िालग 

िो.से.आ.माग भएको स्थार्  करार जम्मा 
अलधकृकस्कर ४ ३ - ३ १ सरवा सोमलक ददएको 
सोार्कस्कर १९ १२ ३ १५ ४ ४ जनीया माग भएको 
कूि जम्मा २३ १५ ३ १८ ५  

 

 

 (ख) वविर्गक क्षते्र कफय का कमयचारीको वववरण  

अ) शिक्षा 

पद दरवन्दीसंखर्ा 
पदपूलकयको अवस्था 

स्थार्  करार जम्मा ररक्त 
अलधकृकस्कर १ १ - १ - 

सोार्कस्कर १ १ - _ काज सरवा  

कूि जम्मा २ १ - १  

आ) कृवि 

पद दरवन्दीसंखर्ा 
पदपूलकयको अवस्था 

स्थार्  करार जम्मा ररक्त 
अलधकृकस्कर १ - - - १ 

सोार्कस्कर ३ - ३ ३ ३ 
कूि जम्मा ४ - ३ ३ ४ 
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इ) पि ुसेवा 

पद दरवन्दीसंखर्ा 
पदपूलकयको अवस्था 

स्थार्  करार जम्मा ररक्त 
अलधकृकस्कर १ - - - १ 

सोार्कस्कर ७ १ ६ ७ ६ 

कूि जम्मा ८ १ ६ ७ ७ 
 

ई) स्वास््र् (स्वास््र् चौकी सवोक) 

पद दरवन्दीसंखर्ा 
पदपूलकयको अवस्था 

स्थार्  करार जम्मा ररक्त 
अलधकृकस्कर १० ४ ३ ५ ६ 

सोार्कस्कर ५० २३ २७ ५० २७ 

कूि जम्मा ६० २७ ३० ५५ ३३ 

उ) मवोिा कथा बािबालिका 

पद दरवन्दीसंखर्ा 
पदपूलकयको अवस्था 

स्थार्  करार जम्मा ररक्त 
अलधकृकस्कर - - - - - 

सोार्कस्कर १ - - - १ 

कूि जम्मा १ - - - १ 

ऊ) इशञ्जलनीयर्ररङ्ग सेवा कफय  

पद दरवन्दी संखर्ा 
पदपूलकयको अवस्था 

स्थार्  करार जम्मा ररक्त 
अलधकृकस्कर १ १ - १ - 

सोार्कस्कर १४ ८ २ १० ६ 
कूि जम्मा १५ ९ २ ११ ६ 

 

  



8 
 

ए) ररक्त पदको वववरण 

पद को सङ्खखर्ा  पद ररक्त भएको लमलक ररक्त ोनुीयकुो कारण 
अलधकृक  छैटौं १  सरवा 
प्राववलधक सोार्क शिक्षा पाचँौं १  सरवा 
अलधकृक (कृवि) छैटौं १  पदपूलकयनीयभएको 
सोार्क स्कर (कृवि) सोार्क 

स्कर 
३  पदपूलकयनीयभएको 

अलधकृक (पि)ु छैटौं १  पदपूलकयनीयभएको 
सोार्क स्कर (पि)ु  ६  पदपूलकयनीयभएको 
अलधकृक (स्वास््र्) छैटौं ६  पदपूलकयनीयभएको 
सोार्क स्कर (स्वास््र्) सोार्क 

स्कर 
२७  पदपूलकयनीयभएको 

सोार्क स्कर (प्राववलधक) सोार्क 
स्कर 

६  पदपूलकयनीयभएको 

सोार्क स्कर (अप्राववलधक) सोार्क 
स्कर 

५   

जम्मा  ५७   
 

खण्ड (ख) 

सेवा प्रवाो, र्ोजनीया कथा अनीयगुमनीय 

 

१. सेवा प्रवाोको िालग भौलकक सवुवधाको अवस्था  

क) कार्ायिर् भवनीयको पर्ायप्तका 

वववरण संखर्ा भवनीय संरचनीया 
(पक्क //कच्च ) 

कार्ायिर्
को आफ्नैीय 

अन्र् सरकारी भवनीयको 
प्रर्ोग गररएको 

भाडामा 
रोेको 

लनीयमायणालधनीय 

गा.पा.  कार्ायिर् भवनीय १ कच्च  आफ्नैीय    
वडा कार्ायिर्  भवनीय १२ पक्क  ११ 

आफ्नैीय 

 १ भाडामा  

वविर्गक िाखा वा 
एकाइ भवनीय 
(वविर्के्षत्र समेक 
उल्िेख गनेीय) 

१५ पक्क  ११ 

कच्च  ४ 

आफ्नैीय    
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२.  स्थानीय र् कोको केन्रमा उपिब्ध अन्र् भौलकक पूवायधारको अबस्थाुः 

क्र.सं. वववरण पक् की कच् च /ग्रावेि नीयपगेुको     कैवफर्क 

1  सडकको पोुँच   ✓   
 

क्र.सं. वववरण रावष्ट्रर् स्थानीय र् नीयपगेुको कैवफर्क 

1  ववद्यकु  ✓    
 

 

क्र.सं. वववरण भएको नीयभएको सेवा प्रदार्क संखर्ा कैवफर्क 

1  इन्टरनीयेट सेवा ✓  नीयेपाि टेलिकम  

२ सरकारी कारोबार गनेीय बैंक/अन्र् 
ववत्त र् संस्था 

✓  माछापछेु्र बैक लि   

 

 

३) सवारी साधनीयको वववरण : 

सवारी साधनीय संखर्ा 
अवस्था भाडामा 

लिएको भए 
खिुाउनीय े 

चाि ु ममयक गनीयुयपनेीय लििाम 
गनीयुयपनेीय  

अन्र् 

दईु पाङ्खग्र े(मोटरसाइकि/स्कुटर) २६ २० ४ २ - - 
चारपाङ्खग्र े(ज प/कार/भ्र्ानीय) ३ ३ - - - २ 
दमकि - - - - - - 

एम्बिेुन्स २ २ - - - - 
िववाोनीय - - - - - - 
अन्र् (ट्रर्ाक्टर,वट्रपर,एक्साभेटर, 

िोडर आदद) 
- - - - - - 

 

४. स्थानीय र् को अन्कगयक गदठक सलमलक 

सलमलकको नीयाम गक आ.ब.को बैठक 
सखर्ा 

गक आ.ब.को बैठकको  
लनीयणयर् सखर्ा 

कैवफर्क 

अनीयगुमनीय कथा सपुररवेक्षण सलमलकको  बैठक  ४ १२  

वडा-स्करीर् अनीयगुमनीय सलमलक बैठक  _ -  

स्थानीय र् राजस्व परामिय सलमलक बैठक  २ ५  
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स्रोक अनीयमुानीय कथा बजेट स मा लनीयधायरण सलमलक बैठक २ ५  

बजेट कथा कार्यक्रम सलमलक बैठक २ ६  

िेखा सलमलक बैठक २ ४  

ववधार्नीय सलमलक बैठक ५ ५  

सिुासनीय सलमलक बैठक २ ४  

कार्यपालिका अन्कगयकका वविर्गक सलमलकोर 
बैठक ५ ३५  

अन्र् लबिेि सलमलकोरको  बैठक ५ १७  
 

 ५. न्र्ावर्क सलमलकुः 
गक आ.ब.मा दकाय उजरुी/गनुीयासोको संखर्ाुः- १५ 
गक आ.बको बैठक संखर्ाुः- १५ 

गक आ.ब.मा उजरुी/गनुीयासो कावायोी र वकनीयारा संखर्ाुः- १५ 

 

६. स्थानीय र् कोबाट ववद्यकु र् सेवा सञ्चािनीय  

क) सेवा प्रवाोमा प्रर्ोगमा रोेका सफ्टवेर्रोरको प्रकार: सम्पशत्तकर संकिनीय प्रणािी (IPT), सतु्र, MARS , C-GAS 

ख) अनीयिाइनीय प्रणािीबाट उपिब्ध गराइएका सेवाोरुः VERSP-MIS , MOFOGA Protol , HMIS , EMIS 

ग) मोबाइि  एप जस्का प्रववलधको ववकास र प्रर्ोगको अवस्थाुः Bulk Sms , Mobile App 

७. गक आ. व. मा सञ्चालिक र्ोजनीया सम्बन्ध  वववरण : 

(क) बजेटको आधारमाुः 
क्र.सं. लबबरण र्ोजनीया संखर्ा 

१. ५० िाख भन्दा बढी बजेटको आर्ोजनीया ३ 

2. ५ िाख देशख ५० िाख सम्मको आर्ोजनीया ५८ 

3. ५ िाख भन्दा कम बजेटको आर्ोजनीया २३९ 

 

(ख) र्ोजनीयाोरको कार्ायन्वर्नीय को/क्षते्र 
क्र.सं. वववरण र्ोजनीया संखर्ा 

१. गा.पा. स्करीर् ६० 
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2. वडा स्करीर् २४० 

 जम्मा ३०० 
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(ग) र्ोजनीया कार्ायन्वर्नीय  
क्र.सं. लबबरण र्ोजनीया संखर्ा 

१. उपभोक्ता सलमलक माफय क २८५ 

2. लनीयमायण व्र्वसार्  माफय क १५ 

3. गैरसरकारी संस्था माफय क - 

४. अन्र् केोी भए खिुाउनीये........... - 

 जम्मा ३०० 

   

  

८. आवलधक/क्षते्रगक र्ोजनीया सम्बन्ध   (अवलध समेक उल्िेख गनेीय) 

(क)  स्थानीय र् कोको प्रोफाइि बनीयेको/नीयबनीयेकोुः  बनीयकेो 
(ख)  आवलधक र्ोजनीया बनीयेको/नीयबनीयेको:  बनीयकेो 
(ग) क्षेत्रगक र्ोजनीयाोरू :  १) ......................................................... 

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

   गरुू र्ोजनीयाोरू :  १) िम्करी पर्यटनीय पूवायधार ववकास गरु र्ोजनीया 
      २) थाकवोि पर्यटनीय पूवायधार ववकास गरु र्ोजनीया 

  ३) लसक्िेस पर्यटनीय पूवायधार ववकास गरु र्ोजनीया   

 

९. सामाशजक सरुक्षा अनीयदुानीय सम्बन्ध  

क्रसं वववरण िाभग्राोी सङ्खखर्ा २०७७/७८ को र. कैवफर्क 

१ जेष्ठ नीयागररक २५९८८ ८०२२५.४९४  

२ आलथयक रपिे ववपन् नीय - -  

३ अिक्त र असोार् अवस्थामा रोेका 
व्र्शक्त 

- -  

४ असोार् एकि मवोिा ७१३ १७५३५.६८४  

५ अपाङ्गका भएका १४७ २८१८.०६५  

६ बािबालिका  ४५६ २२१७.१६८  

७ आफ्नीयो ोेरचाो आफै गनीयय नीयसक्नीय े १११ ४१२३.७४०  

८ िोपोन्मखु जालक - -  

९ प्रदेिबाट सिकय सामाशजक सरुक्षासँग 
सम्बशन्धक कुनैीय कार्यक्रममा सिकय 
अनीयदुानीय प्राप्त भएको भए उल्िेख गनेीय 

- -  

१० स्थानीय र् कोको सामाशजक सरुक्षासँग 
सम्बशन्धक कुनैीय कार्यक्रम भए उल्िेख 
गनेीय 

१९ ११४०  
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खण्ड (ग) 

पारदशियका एवं सिुासनीय/ववत्त र् सिुासनीय 

 

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 - - - - 

पदालधकारीको नीयाममा 
रोेको पेश्की रकम 

- - - - 

कमयचारीको नीयाममा 
रोेको पेश्की रकम 

- - - - 

मोवविाइजेसनीय पेश्की २८५० - - २८५० 

अन्र् ..... १२३७२.९७९ ४०३५.१७३ १८३६०.९८६ ८९७.१६६ 

जम्मा १५२२२.९७९ १८३६०.९८६ १८३६०.९८६ ३७४६.१६६ 

 
 

2. बेरज ूवववरण (आ.व. 207७/78 सम्मको) 

वववरण 

लनीयर्लमक गनेीय रकम 
र. पेश्की रकम र. असिु उपरगनीयुयपनेीय 

रकम र. जम्मा रकम र. 

बेरज ू  फर्छ्यौट बेरज ू फर्छ्यौट बेरज ू फर्छ्यौट बेरज ू फर्छ्यौट 
  फर्छ्यौट 
ोनुीय बाकँी  

संघ र् 
सरकारबाट प्राप्त 
अनीयदुानीय कफय  

४०२.३०० - ५७३.८४५ - ३३१.९
६३ 

६६.२०० १३०८.१
०८ 

६६.२० १२४१.९०८ 

प्रदेि 
सरकारबाट प्राप्त 
अनीयदुानीय कफय  

- - - - - - - - - 

आन्कररक 
श्रोककफय  

४९९२.७० - ३००.०० ३००.०० २२६.०
३७ 

७.०१३ ६००७.८
९२ 

७.०१३ ६००.८७९ 

जम्मा ५३९५ - ८७३.८४५ ३०० ५५८ ७३.२१३ ७३१६ ७३.२१३ ७२४२.७८७ 

आलथयक विय २०७७।७८ सम्मको आन्कररक िेखापरीक्षण सम्पन्न गरे/नीयगरेकोुः गरेकोुः गरेको 

आलथयक विय २०७७।७८ सम्मको अशन्कम िेखापरीक्षण सम्पन्न गरे/नीयगरेकोुः नीयगरेको 
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३. पारदशियका कथा सिुासनीयका औजारको प्रर्ोगको अवस्था  

आलथयक विय सावयजलनीयक सनुीयवुाई 
संखर्ा 

सावयजलनीयक परीक्षण 
संखर्ा 

सामाशजक परीक्षण 
संखर्ा 

नीयागररक वडापत्रको 
व्र्वस्था 

२०७७/७८ १ ३०० - रोेको 
२०७८/७९ १ ६ - रोेको 

 

४. उजरुी वा गनुीयासो सम्बन्ध  (चाि ुआ.व.को) 
 

लनीयकार् 

आलथयक विय 
२०७७/७८ मा 

परेको उजरुी 
सङ्खखर्ा 

आलथयक विय 
२०७७/७८ 
मा फर्छ्यौट 

भएको सङ्खखर्ा 

आलथयक विय २०७८/७९ 
मा परेको उजरुी सङ्खखर्ा 

आलथयक विय २०७८/७९ मा 
फर्छ्यौट भएको सङ्खखर्ा 

अ.द.ुअ.आ १ १ - - 
रावष्ट्रर् सककय का 
केन्र 

- - - - 

उजरुी पेवटका - - - - 

कार्ायिर्मा लनीयवेदनीय 
दकाय 

- - - - 

जम्मा १ १ - - 

५. पदालधकारी कथा कमयचारीको सम्पशत्त वववरण बझुाएको अवस्था 
 

वववरण सम्पशत्त वववरण बझुाउनीयकेो संखर्ा सम्पशत्त वववरण नीयबझुाउनीयकेो संखर्ा 
लनीयवायशचक पदालधकारी ६२ - 

कमयचारी १३१ - 
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खण्ड (घ) 
पन्रौं आवलधक र्ोजनीयाको िक्ष्र्मा आधाररक 

लस.नंीय सूचक ईकाई 
आ.व. ०७७/७८ 

मा थप भएको 

आ.व. 
०७७/७८ 

सम्मको कूि 
जम्मा 

कैवफर्क 

१ नीयर्ाँ स्थानीय र् सडक लनीयमायण (Track Opening) वक.म . १५  १९७ 
 

२ ग्राभेि वक.म . ३०  ७५  

3 कािोपते्र वक.म . - -  

4 सडक लनीयर्लमक ममयक वक.म . ५० ५० 
 

5 सडक स्करोन् नीयक  वक.म ./म . २०  २० 
 

6 स्थानीय र् सडकको संखर्ा संखर्ा १ १६ 
 

7 सडक र्ाकार्ाकको कूि िम्बाई वक.लम. १५ १९७ 
 

8 स्थानीय र् सडक पिु लनीयमायण सम्पन्न  वटा १ २  

९ झोिङु्गे पिु लनीयमायण सम्पन्न  वटा ३  १२  

1० स्र्ानीय टरी ल्र्ाण्डवफि साइटको लनीयमायण वटा - -  

1१ गा.पा. को केन्रबाट वडा कार्ायिर्सम्म सडक 
र्ाकार्ाक जोलडएका वडा  

वटा ३ १२ 
 

1२ उत्पाददकववद्यकु क्षमका वक.वा. - -  

1३ स्वस्थ खानीयेपानीय  सवुवधा पगेुको जनीयसंखर्ा प्रलकिक ८.४५  ७४.४५  

1४ ववद्यािर्को संखर्ा (सरकारी, सामदुावर्क, लनीयज ) वटा - ५१ 
 

1५ 
स्वास््र् संस्थाको संखर्ा (अस्पकाि, स्वास््र् केन्र, 
स्वास््र् चौकी, उप स्वास््र् चौकी, आर्वेुद सेवा 
केन्र,वकलिनीयक,बलथयङ सेन्टर)  

वटा 
 

- १६ 

 

1६ ववद्यकु सेवा पगेुको जनीयसंखर्ा प्रलकिक १०  ९८ 
 

1७ रोजगारी सजृनीया (स्थानीय र् कोको सबै कार्यक्रमबाट) श्रमददनीय १३१०  ३६२५ 
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खण्ड (ङ) 
१. आलथयक विय २०७७/७८ मा सम्पाददक उल्िेखनीय र् कार्योर (बढीमा ५ वटा) 

क.  E-bidding  बाट ठेक्का प्रवक्रर्ा िरु गरी र्सिाई लनीयरन्करका ददइएको । 

ख. लनीयमायण कार्य बढी पारदशिय र प्रलकष्पधी बनीयाउनीय E-bidding िाई प्राथलमककामा राशखएको । 

ग.  खरको छानीयो ववस्थापनीय कार्यक्रम सरुवाक गररएको । 

घ.  सामदुावर्क ववद्यािर्का कक्षा ५ सम्मका ववद्यालथयोरिाई ददवा खाजाको व्र्वस्था गरीएको । 

ङ.  कोलभड-१९ मोामारी व्र्वस्थापनीय गररएको । 

च.  अध्र्क्षसँग र्वुा स्वरोजगार कार्यक्रम माफय क स्थानीय र् रोजगारी सजृनीया गररएको । 

छ.  कृवि क्षेत्रमा आत्म लनीयभयर बनीयाउनीय कृवि पि ुअनीयदुानीय कार्यक्रम संचािनीय गररएको । 

ज.  सवै वडािाई मखुर् सडक सञ्जािमा जोड्नीये गरी सडक ववस्कार गररएको । 

झ.  उपाध्र्क्षसंग मवोिा कार्यक्रम माफय क सामाशजक सरुक्षा,  कानूीयनीय  सचेकनीया, िैंलगक वोंसा ववरद्धका कार्यक्रम 
कथा क्षमका ववकासको कार्यक्रम संचािनीय गररएको । 

 
२. असि अभ्र्ासोरू (बढीमा ५ वटा) 

 

क.  आवश्र्ककाका आधारमा ऐनीय, लनीयर्म, कार्यववलध, मापदण्ड कजुयमा गरी कार्ायन्वर्नीयमा ल्र्ाइएको । 

ख.  खचयको मापदण्ड स्व कृक गरी आन्कररक लनीयर्न्त्रण प्रणािीमा जोड ददएको। 

ग.  अध्र्क्षसँग र्वुा स्वरोजगार कार्यक्रम संचािनीय गरी स्थानीय र् र्वुा रोजगार प्रवद्धयनीय गररएको । 

घ.  सम्पशत्तकर संकिनीय प्रणािी (IPT), Sutra, MARS , C-GAS, HMIS, EMIS िगार्कका सफ्टवर्रको 
प्रर्ोग गररएको । 

ङ.  बेरज ुफर्छ्यौटमा वविेि प्राथलमकका ददइएको । 

च.  उपाध्र्क्षसंग मवोिा वािवालिका कार्यक्रम अन्कगयक सतु्केरी प्रोत्साोनीय कार्यक्रम संचािनीयमा ल्र्ाइएको । 

छ.  पूणय अिक्त अपाङ्खका भएका व्र्शक्तका ससुारेिाई मालसक प्रोत्साोनीय भत्ता ववकरण गररएको । 

ज.  जेष्ठ नीयागररक िशक्षक नीयसनेीय रोग लनीयदानीय सम्बन्ध  लनीय:िलु्क स्वास््र् शिववर संचािनीयमा ल्र्ाइएको । 
 

३. स्थानीय र् कोिे अनीयभुकू गरेका प्रमखु समस्र्ाोर (बढीमा ५ वटा)  

           

          क.  संघ र प्रदेिको बजेटमा  लनीयभयर ।  

ख.  आन्कररक स्रोक व्र्वस्थापनीय । 

ग.  िोर उन्मखु बसाइसराई । 

घ.  भौगोलिक ववकटकािे सूचनीया प्रववलधको सोज पोुँच कथा लबस्कारमा कदठनीयाई भई लनीयर्लमक सेवा प्रवाो 
प्रभाववक । 

ङ.  कमयचारी व्र्वस्थापनीय । 
 

 

वववरण पेि गनेीय पदालधकारीको 

नीयाम :-  नीयारार्ण प्रसाद सापकोटा     

पद :-   प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृक    

प्रदेि:- गण्डकी     

स्थानीय र् को:- मादी गाउँपालिका ,कास्की । 


