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खण्ड (क) 

 

आधारभूत वववरण 

 

१. स्थानीय तहबाट हालसम्म जारी भएका कानून (ऐन, वनयम, वनरे्दविका, काययवववध, मापर्दण्ड) 

 

 क. ऐनहरुः-१३ वटा  

 ख. ननयमावली, ननरे्दनिका, काययनवनि, मापर्दण्डहरुः – १३ वटा 

 ङ. आ.व. २०७६/७७ मा स्वीकृत कानूनको राजपत्रमा प्रकािन 

  

 

 

 

क्र.स नाम प्रकािन नमनत 

१ आनथयक ऐन २०७४ 2074-3-28 

२ नवननयोजन ऐन, २०७४ 2074-03-29 

३ निक्षा ऐन, २०७४ 2074-10-29 

 

४ सहकारी ऐन, २०७४ 2074-10-29 

५ न्यायीक सनमनतले उजुरीको कारवाही नकनारा गर्दाय अपनाउनुपने काययनवनिका सम्बनिमा व्यवस्था गनय 

बनेको ऐन-२०७४ 

2074-10-29 

६ गाउँपानलका ननर्यय वा आरे्दि र अनिकारको प्रमानर्करर् काययनवनि-२०७४ 2074-03-28 

७ काययनवभाजन ननयमावली, २०७४ 2074-03-28 

८ बैठक संचालन तथा व्यवस्थापन काययनवनि, २०७४ 2074-03-28 

९ राजपत्र प्रकािन सम्बन्धी काययनवनि, २०७४ 2074-10-29 

१० गाउँपानलका ननर्यय वा आरे्दि र अनिकारको प्रमानर्करर् काययनवनि 2074-03-28 

११ कृनि व्यवसाय प्रवद््रिन सम्बनिमा व्यवस्था गनय बनेको ऐन, २०७५ 2075-10-04 

१२ आनथयक ऐन २०७५ 2075-03-10 

१३ नवननयोजन ऐन, २०७५ 2075-03-11 

१४ घ वगयको ननमायर् व्यवसायी ईजाजत सम्बन्धी काययनवनि २०७५ 2075-10-29 

१५ एफ.एम. रेनियो (संचालन तथा व्यवस्थापन) काययनवनि, २०७४ 2074-10-29 

१६ बजार अनुगमन ननरे्दनिका, २०७४ 2075-10-29 

१७ निक्षा ननयमावली, २०७४ 2075-10-29 

१८ गाउँ सभा संचालन काययनवनि, २०७५ 2075-10-29 

१९ घर बहाल कर व्यवस्थापन काययनवनि, २०७७ 2077-03-11 

२० व्यवसाय कर सम्बन्धी काययनवनि, २०७७ 2077-03-11 

२१ आिारभूत निक्षा उतीर्य (कक्षा ८)  परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ननरे्दनिका, २०७६ 2076-11-06 

२२ नवननयोजन ऐन २०७६ 2076-03-10 

२३ आनथयक ऐन 2076 2076-03-10 

२४ आँबुखैरेनी गाउँपानलकाको आनथयक ऐन, २०७७ 2077-03-10 

२५ नवननयोजन ऐन, २०७७ 2077-03-10 

२६ स्थानीय तहमा वातावरर् तथा प्राकृनतक स्रोतको संरक्षर् सम्बन्धमा व्यवस्था गनय बनेको ऐन,  २०७७ 2077-03-10 
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२. आ.व. २०७६/७७ को ववत्तीय अवस्था 

क्र.सं. 

स्रोतको वकवसम 

आ.ब.२०७६/७७ 

 

नेपाल 

सरकार  

प्ररे्दि सरकार 

जम्मा खर्य प्रवतित 

१ समानीकरर् 

अनुर्दान 
89000 19859 108859 71855.94 66 

२ सितय अनुर्दान 164518 5000 169518 133833.1 78.94 

३ समपुरक अनुर्दान 0 0 0 0 0 

४ नविेि अनुर्दान 0   0 0 - 

५ राजश्व वाँटफाट 88336.25 6880 95216.57 62148.08 65.27 

६ रोयल्टी 0 0 0 0 0 

७ सवारी कर 
 

0 

 
0 0 0 

८ घर जग्गा 

रनजष्ट्र ेिन िुल्क 
  0 0 0 0 

९ आन्तररक 

स्रोत(अल्या समेत) 
  117655.8 70037.39 59.52 

१० अन्य   0 0 0 0 

 जम्मा      117655.8 70037.39 59.52 

 

३. आन्तररक आयको अवस्थााः 

क्र.सं. प्रमुख स्रोत २०७६/७७ को यथाथय कैनफयत 

 कर   

१. सम्पत्ती कर ७६७ 

 

 

2. भूनम कर (मालपोत) १४१४  

3. व्यवसाय कर १८  

4. जनिबुटी, कवािी र जीवजनु्त कर 0  

5. घरवहाल कर १५५४  

6. नवज्ञापन कर 0  

7. मनोरञ्जन कर 0  

8. सवारी सािन कर ७४  

9. घर-जग्गा रनजष्ट्र ेसन िुल्क ३८७६ 

 

 

10 नवर््दयु रोयालटी ४६६३५ 

 

 

 जम्मा ५०६०१ 

 

 

 गैर कर   

१०. सेवा िुल्क (सवै नकनसमका)  -  

११. र्दसु्तर (नसफाररि, प्रमानर्त¸ नक्सा पास आनर्द) २५०१८५७ 

 

 

1२. नबक्री (नगटी¸ ढुङ्गा¸ वालुवा तथा अन्य सम्पनत्त नवक्री) १६५३९४८१.७०  

1३. सम्पनत भािा १३३३८०  

1४. अन्य ५६१२६५३  

 नवर््दयुत रोयलटी   

 जम्मा २२२८५  

 कूल जम्मा ७,७५,३९ 
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४. आवथयक वर्य २०७६।७७ मा प्ररे्दि र स्थानीय तहबीर्को राजस्व बााँडफााँड (रु.हजारमा) 

  

सवारी 

कर 

घरजग्गा 

रवजषे्टिन 

िुल्क 

ढंुगा वगट्टी बालुवा ववक्री ववज्ञापन कर मनोरञ्जन कर जम्मा 

प्राप्त 

भएको 

 

प्राप्त 

भएको 

प्राप्त भएको प्ररे्दिमा 

पठाएको 

प्राप्त 

भएको 

प्ररे्दिमा 

पठाएको 

प्राप्त 

भएको 

प्ररे्दिमा 

पठाएको 

प्राप्त 

भएको 

2152 

 

3876 

 

12419156 4345664 - - - - 18447.16 

 

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

 (क) सभामा बजेट पेि गररएको नमनतुः २०७७।०३।०९ 

 (ख) सभामा बजेट पाररत गररएको नमनतुः २०७७।०३।०९ 

 (ग) आनथयक ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन गरेको नमनतुः-२०७७-०३-१० 

  

६. गत आ.व. को काययपावलका तथा सभाको बैठक सम्बन्धी वववरणाः 

१. सभाको अनिवेिन/बैठक बसेको पटकुः-२ 

२. काययपानलका बैठक संख्ाुः-२५ 

३. सभा तथा काययपानलका बैठकको नमनत, समय, स्थान र काययसूची ननिायररत समयमै सर्दस्यहरलाई उपलब्ध 

गराए/नगराएकोुः-गराएको 

(क) सभाको बैठकको नमनत, समय र स्थान सम्बन्धमा समयमै जानकारी गराए/नगराएको- गराएको 

(ख) काययपानलका बैठकको नमनत, समय, स्थान र काययसूची ननिायररत समयमै जानकारी गराएको/ 

नगराएकोुः गराएको 

 

७. गत वर्यको खर्यको के्षत्रगत बााँडफााँट 

  

क्रसं ववर्यगत के्षत्र वववनयोवजत 

बजेट 

यथाथय खर्य खर्य 

प्रवतित 

१ भौनतक पूवायिार नवकास 
228109 103348.2 

45.31 

२ सामानजक नवकास 
181018.4 143836.3 

79.42 

३ आनथयक नवकास 
19008 13624.04 

71.68 

४ वन, वातावरर् तथा नवपर््द व्यवस्थापन 

300 264.801 

88.27 

५ सुिासन तथा संस्थागत नवकास 
6965.114 5497.246 

78.93 

 कूल जम्मा 
435400.6 266570.6 61.22 
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७.१ के्षत्रगत भौवतक प्रगवतको अबस्था (आ.ब.२०७६/7७) 

 

क्र.सं. ववर्य के्षत्र उपके्षत्र ईकाइ भौवतक 

प्रगवत (%) 

प्रमुख उपलब्धी 

१ सिक कालोपते्र/ढलान ० (नक.मी.)  ०   

ग्रावेल ४(नक.मी.). १०   

टर याक खोल्ने ४२ (नक.मी.).. ६०  

२ पुल ननमायर् मोटरेवल पुल ० वटा ०  

झोलुङे्ग पुल १ वटा १०  

आकािे पुल ० वटा ०  

३ पाकय  ननमायर्  १ १०  

४ खानेपानी तथा ढल 

ननमायर् 

खानेपानी सुनविा थप 

उपलब्ध गराएका 

पररवार 

९० संख्ा. ४०  

खानेपानी सेवाबाट 

लाभान्वित घरपररवार 

१२५ संख्ा ४०  

ढल ननमायर् ० (नक.मी.) ०   

५ वृक्षरोपर्  ३ संख्ा. १०  

६ नर्दी ननयन्त्रर्  १ (नक.मी.) १०  

७ सामानजक नसँचाई  ०.३ हेक्टर. ५  

८ जलनवर््दयुत तथा 

वैकन्विक उजाय 

उत्पार्दन १० (नक.वा.) १७   

प्रिासरर् लाइन 

नवस्तार 

२ (नक.मी.) २५%   

९ पोखरी ताल तलैया  १ संख्ा. १५  

१० फोहोरमैला 

व्यवस्थापन 

िन्वम्पङ्ग साइट ० संख्ा -  

स्यानीटरी 

ल्याण्डनफल्ड साइट 

० संख्ा. -  

नयाँ मेनिन उपकरर् 

जिान 

० संख्ा. -  

११ नयाँ नवद्यालय भवन 

ननमायर् सम्पन् न 

 ३ संख्ा ४५  

१२ स्वास्थ्य चौकी 

ननमायर् 

 २ संख्ा २०  

१३ जग्गा संरक्षर् आफ्नै स्वानमत्वको १ ५  

सरकारी 0  रोपनी ०  

सावयजननक  ०  

पनतय ० ०  

१४ यातु्र प्रनतक्षालय  ० ०  

१५ सामुर्दानयक भवन 

ननमायर् 

 ३  १२  
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७.२ (क)  कमयर्ारीको उपलव्धता (न.पा./गा.पा. स्तर वडा कायायलय समेत) 

 

पर्द र्दरवन्दी संख्या 
पर्दपूवतय संख्या 

ररक्त 
पर्दपूवतयको लावग 

लो.से.आ.माग स्थायी करार जम्मा 

अनिकृतस्तर ४ ३ ० ३ १ १ 

सहायकस्तर १४ २ ११ १३ १२ १२ 

कूल जम्मा १८ ५ ११ १६ १३ १३ 

 

(ख) ववर्यगत के्षत्र तफय का कमयर्ारीको वववरण  

 

अ) विक्षा 

पर्द र्दरवन्दीसंख्या 
पर्दपूवतयको अवस्था 

स्थायी करार जम्मा ररक्त 

अनिकृतस्तर १ - - - १ 

सहायकस्तर १ - - - १ 

कूल जम्मा २ - - - २ 

आ) कृवर् 

पर्द र्दरवन्दीसंख्या 
पर्दपूवतयको अवस्था 

स्थायी करार जम्मा ररक्त 

अनिकृतस्तर १ - - - १ 

सहायकस्तर ३ १ - १ २ 

कूल जम्मा ४ १ - १ ३ 

इ) पिु सेवा 

पर्द र्दरवन्दीसंख्या 
पर्दपूवतयको अवस्था 

स्थायी करार जम्मा ररक्त 

अनिकृतस्तर १ - - - १ 

सहायकस्तर ३ २ - २ १ 

कूल जम्मा ४ २ - २ २ 

ई) स्वास्थ्य (स्वास्थ्य र्ौकी सवहत) 

पर्द र्दरवन्दीसंख्या 
पर्दपूवतयको अवस्था 

स्थायी करार जम्मा ररक्त 

अनिकृतस्तर १ १ १ २ - 

सहायकस्तर १६ ८ १६ २४ ८ 

कूल जम्मा १७ ९ १७ २६ ८ 

उ) मवहला तथा बालबावलका 

पर्द र्दरवन्दीसंख्या 
पर्दपूवतयको अवस्था 

स्थायी करार जम्मा ररक्त 

अनिकृतस्तर - - - - - 

सहायकस्तर १ - - - १ 

कूल जम्मा १ - - - १ 

ऊ) इवञ्जवनयररङ्ग सेवा तफय  

पर्द र्दरवन्दी संख्या 
पर्दपूवतयको अवस्था 

स्थायी करार जम्मा ररक्त 

अनिकृतस्तर १ १ २ ३ - 

सहायकस्तर १० १ ३ ४ ९ 

कूल जम्मा ११ २ ५ ७ ९ 
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खण्ड (ख) 

सेवा प्रवाह, योजना तथा अनुगमन 

 

१. सेवा प्रवाहको लावग भौवतक सुववधाको अवस्था  

क) कायायलय भवनको पयायप्तता 

वववरण 

संख्या 

भवन संरर्ना 

(पक्की//कच्ची

) 

कायायल

यको 

आफ्नै 

अन्य सरकारी 

भवनको प्रयोग 

गररएको 

भाडामा 

रहेको 

वनमायणावध

न 

न.पा./गा.पा.  कायायलय 

भवन 

१ १ १ - १ १ 

विा कायायलय  भवन ६ ३ ३ ३(सामुर्दानयक भवन) - २ 

नवियगत िाखा वा 

एकाइ भवन (नवियके्षत्र 

समेत उले्लख गने) 

१ १ १ - - - 

 

२. स्थानीय तहको केन्द्रमा उपलब्ध अन्य भौवतक पूवायधारको अबस्थााः 

क्र.सं. नववरर् पक् की कच् ची/ग्रावेल नपुगेको     कैनफयत 

1  सिकको पहँच  १७.८९ १९५   

 

क्र.सं. नववरर् रानष्ट्र य स्थानीय नपुगेको कैनफयत 

1  नवर््दयुत  १ नभएको  विा नं ५ को केही भागमा नवर््दयुत 

नपुगेको तर गाउँपानलका वाट 

सौयय उजाय उपलव्ि गराइएको 

 

क्र.सं. नववरर् भएको नभएको सेवा 

प्रर्दायक 

संख्ा 

कैनफयत 

1  इन्टरनेट सेवा भएको  २ सुनवसु, वोियनलंक 

२ सरकारी कारोबार गने 

बैंक/अन्य नवत्तीय संस्था 

६   गाउँपानलकाको खाता भएको 

:माछापुच्छ्र े  बैंक, रानष्ट्र य वानर्ज्य 

बैंक, सामानजक सरक्षा भत्ता 

प्रयोजनको  लानग (४) प्राइम 

कमनसययल, एन.एम.नव बैंक, 

एन.नस.नस बैंक र प्रभु बैंक नल. 
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३) सवारी साधनको वववरण : 

सवारी साधन संख्या 

अवस्था भाडामा 

वलएको भए 

खुलाउने  
र्ालु ममयत 

गनुयपने 

वललाम 

गनुयपने  

अन्य 

रु्दई पाङ्गे्र (मोटरसाइकल/सु्कटर) १५ १५ - - - - 

चारपाङ्गे्र (जीप/कार/भ्यान) २ २ - - - - 

र्दमकल - - - - - - 

एमु्बलेन्स - - - - - - 

िववाहन - - - - - - 

अन्य (टर याक्टर,नटर पर,एक्साभेटर, 

लोिर आनर्द) 

२ २ - - - - 

 

४. स्थानीय तह अन्तगयत गवठत सवमवत 

सवमवतको नाम 
गत आ.ब.को 

बैठक सख्या 

गत आ.ब.को बैठकको  

वनणयय सख्या 

कैवफयत 

अनुगमन तथा सुपररवेक्षर् सनमनतको  बैठक  ४४ 
 

४४ 

 

विा-स्तरीय अनुगमन सनमनत बैठक  - 
 

- 

 

स्थानीय राजस्व परामिय सनमनत बैठक  ५ 
 

१८ 

 

स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा ननिायरर् सनमनत बैठक २ 
६  

बजेट तथा काययक्रम सनमनत बैठक - 
-  

लेखा सनमनत बैठक १ 
 

१ 

 

नविायन सनमनत बैठक ४ 
७  

सुिासन सनमनत बैठक १ 
२  

पूवायिार नवकास सनमनत २ 
२  

संस्थागत नवकास तथा सेवा प्रवाह सनमनत २ 
५  

आनथयक नवकास सनमनत १ 
४  
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 ५. न्यावयक सवमवताः 

गत आ.ब.मा र्दताय उजुरी/गुनासोको संख्ाुः-१७ 

गत आ.बको बैठक संख्ाुः-४७ 

गत आ.ब.मा उजुरी/गुनासो कावायही र नकनारा संख्ाुः- १४ 

 

६. स्थानीय तहबाट ववर््दयुतीय सेवा सञ्चालन  

क) सेवा प्रवाहमा प्रयोगमा रहेका सफ्टवेयरहरको प्रकार: IEMIS, PAMS, VERSP-MIS, IPT, SUTRA 

ख) अनलाइन प्रर्ालीबाट उपलब्ध गराइएका सेवाहरुःVERSP-MIS,IPT 

ग) मोबाइल  एप जस्ता प्रनवनिको नवकास र प्रयोगको अवस्थाुःMunicipal App 

 

७. गत आ. व. मा सञ्चावलत योजना सम्बन्धी वववरण 

(क) बजेटको आधारमााः 

क्र.सं. वबबरण योजना संख्या 

१. ५० लाख भन्दा बढी बजेटको आयोजना ४ 

2. ५ लाख रे्दन्वख ५० लाख सम्मको आयोजना २८ 

3. ५ लाख भन्दा कम बजेटको आयोजना २३६ 

 

 

(ख) योजनाहरुको कायायन्वयन तह/के्षत्र 

क्र.सं. वबबरण योजना संख्या 

१. गा.पा.न.पा. स्तरीय ४२ 

2. विास्तरीय २२६ 

 जम्मा २६८ 

 

(ग) योजना कायायन्वयन  

क्र.सं. वबबरण योजना संख्या 

१. उपभोक्ता सनमनत माफय त १९५ 

2. ननमायर् व्यवसायी माफय त १६ 

3. गैरसरकारी संस्था माफय त १३ 

४. अन्य केही भए खुलाउने........... ४४ 

 जम्मा २६८ 
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८. आववधक/के्षत्रगत योजना सम्बन्धी  (अववध समेत उले्लख गने) 

(क)  स्थानीय तहको प्रोफाइल बनेको/नबनेकोुः ....बनेको 

(ख)  आवनिक योजना बनेको/नबनेको: ...बने्न क्रममा 

(ग)  त्रगत योजनाहरू :  

क) आँवुखैरेनी गाउँपानलकाको प्रिासकीय भवन ननमायर् योजना 

ख) रे्दउराली नहलेखकय  मोटर मागय ननमायर् योजना 

ग) मानकय चोक पहरे नतलबारी मोटर मागय ननमायर् योजना 

घ) सत्रसय–अनिँमुल मोटर मागय ननमायर्का योजना 

ङ) आिारभुत स्वास्थ्य केन्द,भवन ननमायर् योजना, विा नं १  

च) आिारभुत स्वास्थ्य केन्द,भवन ननमायर् योजना, विा नं २  

छ) विा नं ४को विा कायायलय भवन ननमायर् योजना  

ज) विा नं. १ को वािा कायायलय जाने बाटो नपच योजना 

झ) आँवुखैरेनी तरकारी हाट बजार ननमायर् योजना 

ञ) आिारभुत स्वास्थ्य केन्द,भवन ननमायर् योजना,विा नं ४ 

    

      गुरू योजनाहरू : नभएको 

                         

९. सामावजक सुरक्षा अनुर्दान सम्बन्धी 

क्रसं वववरण लाभग्राही 

सङ््खख्या 

२०७६/७७ को रु. कैवफयत 

१ जेष्ठ नागररक 782 18760  

२ आनथयक रपले नवपन् न - - - 

३ अिक्त र असहाय अवस्थामा रहेका 

व्यन्वक्त 

- - - 

४ असहाय एकल मनहला 251 6024  

५ अपाङ्गता भएका 136 3284  

६ बालबानलका  111 534  

७ आफ्नो हेरचाह आफै गनय नसके्न - - - 

८ लोपोनु्मख जानत - - - 

९ प्ररे्दिबाट सितय सामानजक सुरक्षासँग 

सम्बन्वन्धत कुनै काययक्रममा सितय 

अनुर्दान प्राप्त भएको भए उले्लख गने 

- - - 

१० स्थानीय तहको सामानजक सुरक्षासँग 

सम्बन्वन्धत कुनै काययक्रम भए उले्लख 

गने 

 १५० पनञ्जकरर् 

अनभमुन्वखकरर् 
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खण्ड (ग) 

पारर्दवियता एवं सुिासन/ववत्तीय सुिासन 

 

1.पेश्की वववरण 

वववरण ०७५/७६ सम्मको 

बााँकी पेश्की 

०७६/७७ 

को पेश्की 

०७६/७७ मा 

फर्छ्यौट 

०७६/७७ सम्मको पेश्की 

बााँकी 

सा.सु पेश्की 0 0 0 0 

पर्दानिकारीको 

नाममा रहेको पेश्की 

रकम 

0 1600 1600 0 

कमयचारीको नाममा 

रहेको पेश्की रकम 

0 1628 0 0 

मोनवलाइजेसन पेश्की 0 1600 900 700 

अन्य .....(नवद्यालय) 6400 0 0 6400 

जम्मा 6400 4828 2500 7100 

 

 

2. बेरुजू वववरण (आ.व. 2076/77 सम्मको) 

वववरण 

वनयवमत गने 

रकम रु. 

पेश्की रकम 

रु. 

असुल 

उपरगनुयपने 

रकम रु. 

जम्मा रकम रु. 

बेरुजू   फर्छ्यौट बेरुजू  
फर्छ्यौ

ट 
बेरुजू  फर्छ्यौट बेरुजू  फर्छ्यौट 

  फर्छ्यौट 

हुन बााँकी  

संघीय 

सरकारबाट 

प्राप्त अनुर्दान 

तफय  

- - - - - - - -  

प्ररे्दि 

सरकारबाट 

प्राप्त अनुर्दान 

तफय  

- - - - - - - - - 

आन्तररक 

श्रोततफय  

- - - - - - - - - 

जम्मा       13,90,40 4,55,90( आव 

२०७७/७८  मा 

फर्स्योट गररएको) 

 

आनथयक विय २०७६।७७ सम्मको आन्तररक लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरे/नगरेकोुः.नगरेको 

आनथयक विय २०७६।७७ सम्मको अन्वन्तम लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरे/नगरेकोुः..२०७७ माघ ४ 

 

३. पारर्दवियता तथा सुिासनका औजारको प्रयोगको अवस्था  

आवथयक वर्य सावयजवनक 

सुनुवाई संख्या 

सावयजवनक 

परीक्षण संख्या 

सामावजक 

परीक्षण संख्या 

नागररक वडापत्रको 

व्यवस्था 

२०७६/७७ १ १ - ७ 

२०७७/७८ - - - ७ 
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४. उजुरी वा गुनासो सम्बन्धी (र्ालु आ.व.को) 

 

वनकाय 

आवथयक वर्य 

२०७६/७७ 

मा परेको 

उजुरी 

सङ््खख्या 

आवथयक वर्य 

२०७६/७७ 

मा फर्छ्यौट 

भएको 

सङ््खख्या 

आवथयक वर्य 

२०७७/७८ मा परेको 

उजुरी सङ््खख्या 

आवथयक वर्य २०७७/७८ 

मा फर्छ्यौट भएको 

सङ््खख्या 

अ.रु्द.अ.आ ३ 
 

१ 

-  

रानष्ट्र य सतकय ता 

केन्द्र 
- 

- 
- 

- 

उजुरी पेनटका - 
- 

- 
- 

कायायलयमा 

ननवेर्दन र्दताय 
- 

- 
- 

- 

जम्मा ३ 
 

१ - 
- 

५. पर्दावधकारी तथा कमयर्ारीको सम्पवत्त वववरण बुझाएको अवस्था 

 

वववरण 
सम्पवत्त वववरण बुझाउनेको 

संख्या 
सम्पवत्त वववरण नबुझाउनेको संख्या 

ननवायनचत पर्दानिकारी ३४ ० 

कमयचारी ३७ 0 
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खण्ड (घ) 

पन्ध्ौ ंआववधक योजनाको लक्ष्यमा आधाररत 

वस.नं सूर्क ईकाई 

आ.व. 

०७६/७७ मा 

थप भएको 

आ.व. 

०७६/७७ 

सम्मको कूल 

जम्मा 

कैवफ

यत 

१ नयाँ स्थानीय सिक ननमायर् (Track Opening) नक.मी. ३४ १५० 
 

२ ग्राभेल नक.मी. ६ ४५ 
 

3 कालोपते्र नक.मी. - - 
 

4 सिक ननयनमत ममयत नक.मी. २० ७० 
 

5 सिक स्तरोन् नती नक.मी./मी. ३० १२० 
 

6 स्थानीय सिकको संख्ा संख्ा २० ८० 
 

7 सिक यातायातको कूल लम्बाई नक.नम. - १५० 
 

8 स्थानीय सिक पुल ननमायर् सम्पन्न  वटा १ १ 
 

९ झोलुङे्ग पुल ननमायर् सम्पन्न  वटा १ १ 
 

1० स्यानीटरी ल्याण्डनफल साइटको ननमायर् वटा १ १ 
 

1१ 
गा.पा./न.पा.को केन्द्रबाट विा कायायलयसम्म सिक 

यातायात जोनिएका विा  
वटा ३ ६ 

 

1२ उत्पानर्दतनवर््दयुत क्षमता नक.वा. - - 
 

1३ स्वस्थ खानेपानी सुनविा पुगेको जनसंख्ा प्रनतित ६०% ९०% 
 

1४ नवद्यालयको संख्ा (सरकारी, सामुर्दानयक, ननजी) वटा - ४५ 
 

1५ 

स्वास्थ्य संस्थाको संख्ा (अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, 

स्वास्थ्य चौकी, उप स्वास्थ्य चौकी, आयुवेर्द सेवा 

केन्द्र,नकनलनक,बनथयङ सेन्टर)  

वटा ६ ६ 

 

1६ नवर््दयुत सेवा पुगेको जनसंख्ा प्रनतित १०% ७०% 
 

1७ रोजगारी सृजना (स्थानीय तहको सबै काययक्रमबाट) श्रमनर्दन 

२१४० 

 ( प्रनतव्यन्वक्त 

असत ५५ जना) 

३८२१ 

 ( प्रनतव्यन्वक्त 

असत ८५ जना) 
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खण्ड (ङ्ख) 

 
१. आवथयक वर्य २०७६/७७ मा सम्पावर्दत उले्लखनीय काययहरु (बढीमा ५ वटा) 

 

वस.नं 
उले्लखनीय काययहरु 

क 
गाउँपानलकाको नवसृ्तत प्रोफाइल ननमायर् 

ख फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र( कुहीने, नकुनहने , नससा तथा फलामजन्य पर्दाथयको छुट्टा छुटै्ट व्यवस्थापन 

गररएको) 

ग सूचना प्रनवनिमैत्री कायायलय सञ्चालन( निनजटल नागररक विापत्र, इ-हानजरर), गण्डकी प्ररे्दिको 

प्रवेिद्वारमा गा.पा/प्ररे्दिको जानकारी सनहतको निस्ले बोिय), ५ नक.नम बजार के्षत्र नभत्र सरक्षा व्यवस्था 

को लानग ३० वटा  नस.नस क्यामरे जिान गररएको 

घ 
कोनभि-१९ व्यवस्थापनको लानग १२ कक्षाको आइसोलेसन अस्पताल ननमायर् गररएको 

ङ पूवायिार ननमायर् (उद्योगग्राम ,बििाला ननमायर् गररएको, रङ्गािाला, हाटय बजार, गा.पा अन्तगयतको हरेको 

विा जाने नमल्ने गरर ररङ्ग रोि ननमायर्) 

 

 

२. असल अभ्यासहरू (बढीमा ५ वटा) 

क. नागररक सहायता कक्षा वाट सेवाग्राहीहरलाई ननवेर्दन को सेवा प्रवाह 

     ख. राजस्व प्रर्ाली हरेको विा वाट सुचार गररएको 

घ. नवद्यालयका प्र.अहर संग कायय सम्पार्दन करार सम्झौता 

ङ. मानसक रपमा प्रगनत सनमक्षा, ननयनमत बैठक गररएको 

 

३. स्थानीय तहले अनुभूत गरेका प्रमुख समर्स्याहरु (बढीमा ५ वटा)  

 क. कमयचारी र्दरवन्दी अनुसार अप्रयाप्त 

              ख. सञ्चारको पहँच मा असुनविा  

  ग. कायायलय भवनको अभाव 

  घ. बजेट अभाव 

 ङ. भौगोनलक नवकटका कारर् सिकको प्रयाप्त पहँच नभएको 

 

 

 

वववरण पेि गने पर्दावधकारीको 

नाम :-  ववषु्ण प्रसार्द पोखरेल  पर्द :- प्रमुख प्रिासकीय अनिकृत    

प्ररे्दि:- गण्डकी    स्थानीय तह:- आँबुखैरेनी गाउँपानलका 

 


