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संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय 
स्थानीय तहको आ.व. २०७६/७७ प्रगती समीक्षा फाराम 

 

खण्ड (क) 

आधारभतू वववरण 

 

१. स्थानीय तहबाट हालसम्म जारी भएका कानून (ऐन, मनयम, मनरे्दशशका, काययववमध, मापर्दण्ड) 

 

 क. ऐनहरुः- १४ वटा  

 ख. मनयमावली, मनरे्दशशका, काययववमध, मापर्दण्डहरुः –  ३० वटा 
 ग. अन्युः ०  वटा  

 ङ. आ.व. २०७६/७७ मा स्वीकृत कानूनको राजपरमा प्रकाशन 

क्रम संख्या नाम प्रकाशन मममत 

1 आमथयक ऐन २०७६ 2076/03/25 
2 ववमनयोजन ऐन २०७६ 2076/03/25 
3 वातावरण तथा प्राकृमतक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ 2076/0९/२९ 
4 ववपद् जोशखम न्यमुनकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ 2076/0९/२९ 
5 गाउँपामलका प्रशासकीय ऐन, २०७६ 2076/0९/२९ 

 

२. आ.व. २०७६/७७ को ववत्तीय अवस्था 
 

क्र.सं. 
स्रोतको वकमसम 

आ.ब.207६/7७ 
 

नेपाल सरकार  प्ररे्दश सरकार जम्मा खर्य प्रमतशत 

१ समानीकरण अनरु्दान 
85700 12347 98047 98047 100 

२ सशतय अनरु्दान 
145276 5000 140276 123577.37 88.09 

३ समपरुक अनरु्दान 0 0 0 0 0 

४ ववशेष अनरु्दान 25000 0 25000 0 0 

५ राजश्व वाँटफाट 34030 0 34030 34030 100 

६ रोयल्टी 10286 0 10286 10286 100 

७ सवारी कर 0 5539 5539 5539 100 

८ घर जग्गा रशजषे्ट्रशन 
शलु्क 

0 3078 3078 3078 100 

९ आन्तररक स्रोत 0 0 0 0 0 

१० अन्य 0 0 0 0 0 

 जम्मा  300292 25964 316256 274557.37 86.81 
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३. आन्तररक आयको अवस्थाुः 
(र हजारमा): 

क्र.सं. प्रमखु स्रोत २०७६/७७ को यथाथय कैवफयत 
 कर   
१. सम्पत्ती कर 1086.00  
2. भमूम कर (मालपोत) 2095.74  
3. व्यवसाय कर 1166.48  
4. जमडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर 0  
5. घरवहाल कर 1897.03  
6. ववज्ञापन कर 0  
7. मनोरञ्जन कर 0  
8. सवारी साधन कर 0.5  
9. घर-जग्गा रशजषे्ट्रसन शलु्क   
 जम्मा 6245.75  
 गैर कर   
१०. सेवा शलु्क (सवै वकमसमका)    
११. र्दस्तरु (मसफाररश, प्रमाशणत¸ नक्सा पास आदर्द) 700.25  
1२. मबक्री (मगटी¸ ढुङ्गा¸ वालवुा तथा अन्य सम्पशत्त 

ववक्री) 
2107  

1३. सम्पमत भाडा 0  
1४. अन्य 0  
 जम्मा 2807.25  
 कूल जम्मा 15298.75  

  
४. आमथयक वषय २०७६।७७ मा प्ररे्दश र स्थानीय तहबीर्को राजस्व बाडँफाडँ (र.हजारमा) 

  

सवारी 
कर 

घरजग्गा 
रशजषे्टशन 
शलु्क 

ढंुगा मगट्टी बालवुा 
ववक्री 

ववज्ञापन कर  मनोरञ्जन कर जम्मा 

प्राप्त 
भएको 

 

प्राप्त भएको प्राप्त 
भएको 

प्ररे्दशमा 
पठाएको 

प्राप्त 
भएको 

प्ररे्दशमा 
पठाएको 

प्राप्त 
भएको 

प्ररे्दशमा 
पठाएको 

प्राप्त भएको 

5539 3078 2291 783 0 0 0 0 10405.07 
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५. आ.ब. 207७/7८ को बजेट पेश तथा स्वीकृमत 

 (क) सभामा बजेट पेश गररएको मममतुः २०७७/०३/१० 

 (ख) सभामा बजेट पाररत गररएको मममतुः २०७७/०३/१० 

 (ग) आमथयक ऐन स्थानीय राजपरमा प्रकाशन गरेको मममतुः-  २०७७/०३/२८ 

  

६. गत आ.व. को काययपामलका तथा सभाको बैठक सम्बन्धी वववरणुः 
 

१. सभाको अमधवेशन/बैठक बसेको पटकुः- २ 

२. काययपामलका बैठक संख्याुः- २३ 

३. सभा तथा काययपामलका बैठकको मममत, समय, स्थान र काययसूर्ी मनधायररत समयमै सर्दस्यहरलाई उपलब्ध 
गराए/नगराएकोुः- 
(क) सभाको बैठकको मममत, समय र स्थान सम्बन्धमा समयमै जानकारी गराए/नगराएको- गररएको 
(ख) काययपामलका बैठकको मममत, समय, स्थान र काययसूर्ी मनधायररत समयमै जानकारी गराएको/ 
नगराएकोुः गररएको 

 

७. गत वषयको खर्यको क्षरेगत बाडँफाटँ 

  

क्रसं ववषयगत क्षरे ववमनयोशजत बजेट यथाथय खर्य खर्य प्रमतशत 
१ भौमतक पूवायधार ववकास 31225 17308 

55.43 
२ सामाशजक ववकास 165461 143612 86.80 
३ आमथयक ववकास 160378 59915 37.36 
४ वन, वातावरण तथा ववपद् 

व्यवस्थापन 
1498 885 

59.08 
५ सशुासन तथा संस्थागत ववकास 1988 1224 61.57 
 कूल जम्मा 360550 222944 61.83 

 

 

७.१ क्षरेगत भौमतक प्रगमतको अबस्था (आ.ब.207६/7७) 

 

क्र.सं. ववषय क्षरे उपक्षरे ईकाइ भौमतक प्रगमत (%) प्रमखु उपलब्धी 

१ सडक कालोपरे/ढलान 3 (वक.मी.) 100 
 

ग्रावेल 8 (वक.मी.) 100 
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ट्रयाक खोल्न े 15 (वक.मी.) 100 
 

२ पलु मनमायण मोटरेवल पलु 0 वटा   

झोलङु्गे पलु १ वटा 100 
 

आकाशे पलु 0 वटा   

३ पाकय  मनमायण 
 २ वटा 50 

 

४ खानेपानी तथा ढल 
मनमायण 

खानेपानी सवुवधा 
थप उपलब्ध 
गराएका पररवार 

संख्या 14 100 
 

खानेपानी सेवाबाट 
लाभाशन्वत 
घरपररवार 

संख्या 242 
  

ढल मनमायण (वक.मी.) 2 
   

५ वृक्षरोपण 
 संख्या 0 

  

६ नर्दी मनयन्रण 
 (वक.मी.) 0 

  

७ सामाशजक मसँर्ाई 
 हेक्टर 11 100% 

 

८ जलववद्यतु तथा 
वैकशल्पक उजाय 

उत्पार्दन (वक.वा.) 0.5 100 सोलार 

प्रशासरण लाइन 
ववस्तार 

(वक.मी.) 0 
   

९ पोखरी ताल तलैया  संख्या १ 100 
 

१० फोहोरमैला 
व्यवस्थापन 

डशम्पङ्ग साइट संख्या 1 
  

स्यानीटरी 
ल्याण्डवफल्ड साइट 

संख्या 0 
  

नयाँ मेशशन 
उपकरण जडान 

संख्या 0 
  

११ नयाँ ववद्यालय भवन 
मनमायण सम्पन् न 

 संख्या - 0 
  

१२ स्वास््य र्ौकी 
मनमायण 

 संख्या 1 
  

१३ जग्गा संरक्षण आफ्नै स्वाममत्वको रोपनी÷आना÷पैसा
÷ र्दाम 

0 
 

सरकारी रोपनी÷आना÷पैसा
÷ र्दाम 

0 
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सावयजमनक रोपनी÷आना÷पैसा
÷ र्दाम 

0 
 

पमतय रोपनी÷आना÷पैसा
÷ र्दाम 

0 
 

१४ यार ुप्रमतक्षालय  संख्या 0 
  

१५ सामरु्दावयक भवन 
मनमायण 

 संख्या 25 100% 
 

 
 

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

 

पर्द र्दरवन्र्दी संख्या 
पर्दपूमतय संख्या 

ररक्त 
पर्दपूमतयको लामग 
लो.से.आ.माग स्थायी करार जम्मा 

अमधकृतस्तर 7 8 2 10 0 
 

सहायकस्तर 27 18 23 41 0 
 

कूल जम्मा 34 26 25 51 0 
 

 

 

 (ख) ववषयगत क्षरे तफय का कमयर्ारीको वववरण  

अ) शशक्षा 

पर्द र्दरवन्र्दीसंख्या 
पर्दपूमतयको अवस्था 

स्थायी करार जम्मा ररक्त 
अमधकृतस्तर 1 1 0 1 0 

सहायकस्तर 1 1 0 1 0 

कूल जम्मा 2 2 0 2 0 

आ) कृवष 

पर्द र्दरवन्र्दीसंख्या 
पर्दपूमतयको अवस्था 

स्थायी करार जम्मा ररक्त 
अमधकृतस्तर 1 0 0 0 1 

सहायकस्तर 3 0 1 1 2 

कूल जम्मा 4 0 1 1 3 

इ) पश ुसेवा 

पर्द र्दरवन्र्दीसंख्या 
पर्दपूमतयको अवस्था 

स्थायी करार जम्मा ररक्त 
अमधकृतस्तर 0 1 0 1 0 
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सहायकस्तर 3 0 2 2 1 

कूल जम्मा 3 1 2 3 1 

 
ई) स्वास््य (स्वास््य र्ौकी सवहत) 

पर्द र्दरवन्र्दीसंख्या 
पर्दपूमतयको अवस्था 

स्थायी करार जम्मा ररक्त 
अमधकृतस्तर 3 2 4 6 1 

सहायकस्तर 31 20 36 56 11 

कूल जम्मा 34 22 40 62 12 

उ) मवहला तथा बालबामलका 

पर्द र्दरवन्र्दीसंख्या 
पर्दपूमतयको अवस्था 

स्थायी करार जम्मा ररक्त 
अमधकृतस्तर 0 0 0 0 0 

सहायकस्तर 1 1 0 1 0 

कूल जम्मा 1 1 0 1 0 

ऊ) इशञ्जमनयररङ्ग सेवा तफय  

पर्द र्दरवन्र्दी संख्या 
पर्दपूमतयको अवस्था 

स्थायी करार जम्मा ररक्त 
अमधकृतस्तर 1 1 0 1 0 

सहायकस्तर 9 6 2 8 1 

कूल जम्मा 10 7 2 9 1 

 

ए) ररक्त पर्दको वववरण 

पर्द तह सङ्खख्या  पर्द ररक्त भएको मममत ररक्त हनुकुो कारण 
ना.स.ु – प्रशासन पार्ौँ २ २०७४/०४/०१ पर्दपमुतय नभएको 
कृवष अमधकृत छैटौँ 1 2074/04/01  
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खण्ड (ख) 

सेवा प्रवाह, योजना तथा अनगुमन 

 

१. सेवा प्रवाहको लामग भौमतक सवुवधाको अवस्था  

क) कायायलय भवनको पयायप्तता 

वववरण संख्या भवन संरर्ना 
(पक्की//कच्र्ी) 

कायायलय
को आफ्न ै

अन्य सरकारी भवनको 
प्रयोग गररएको 

भाडामा 
रहेको 

मनमायणामधन 

गा.पा.  कायायलय भवन 2 2 पक्की 1 0 1 0 
वडा कायायलय  भवन 6 ४ पक्की/ २ 

कच्र्ी 
4 2 3 1,2,3 

ववषयगत शाखा वा 
एकाइ भवन 
(ववषयक्षेर समेत 
उल्लेख गने) 

१ कच्र्ी 0 1 0 0 

 
२. स्थानीय तहको केन्रमा उपलब्ध अन्य भौमतक पूवायधारको अबस्थाुः 

क्र.सं. वववरण पक् की कच् र्ी/ग्रावेल नपगेुको     कैवफयत 

1  सडकको पहुँर्  10 वक.मम. 15 वक.मम. ५ वक.मम.  
 

क्र.सं. वववरण रावष्ट्रय स्थानीय नपगेुको कैवफयत 

1  ववद्यतु  १०0% 0 0 - 
 

क्र.सं. वववरण भएको नभएको सेवा प्रर्दायक संख्या कैवफयत 

1  इन्टरनेट सेवा भएको 0 ८  

२ सरकारी कारोबार गने बैंक/अन्य 
ववत्तीय संस्था 

भएको 0 3  

 

 

३) सवारी साधनको वववरण : 

सवारी साधन संख्या 
अवस्था भाडामा 

मलएको भए 
खुलाउने  

र्ाल ु ममयत 
गनुयपने 

मललाम 
गनुयपने  

अन्य 

र्दईु पाङ्खग्र े(मोटरसाइकल/स्कुटर) 11 11 0 0 0 0 
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र्ारपाङ्खग्र े(जीप/कार/भ्यान) 2 2 0 0 0 0 
र्दमकल 1 1 1 0 0 0 

एम्बलेुन्स 1 0 1 0 0 0 
शववाहन 0 0 0 0 0 0 
अन्य (ट्रयाक्टर,वट्रपर,एक्साभेटर, 

लोडर आदर्द) 
3 1 0 2 0 0 

 

४. स्थानीय तह अन्तगयत गदठत समममत 

समममतको नाम गत आ.ब.को 
बैठक सख्या 

गत आ.ब.को बैठकको  
मनणयय सख्या 

कैवफयत 

अनगुमन तथा सपुररवेक्षण समममतको  बैठक  53 109  

वडा-स्तरीय अनगुमन समममत बैठक  18 56  

स्थानीय राजस्व परामशय समममत बैठक  6 10  

स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा मनधायरण समममत बैठक 2 4  

बजेट तथा काययक्रम समममत बैठक 2 10  

लेखा समममत बैठक 2 3  

ववधायन समममत बैठक 2 6  

सशुासन समममत बैठक 2 4  
काययपामलका अन्तगयतका ववषयगत समममतहर 
बैठक 4 8  

अन्य मबशेष समममतहरको  बैठक 0 0  
 

 ५. न्यावयक समममतुः 
गत आ.ब.मा र्दताय उजरुी/गनुासोको संख्याुः- 31 
गत आ.बको बैठक संख्याुः- 18 

गत आ.ब.मा उजरुी/गनुासो कावायही र वकनारा संख्याुः- ३१ 

 

६. स्थानीय तहबाट ववद्यतुीय सेवा सञ्चालन  

क) सेवा प्रवाहमा प्रयोगमा रहेका सफ्टवेयरहरको प्रकार: भमुम तथा सम्पत्ती कर व्यवस्थापन प्रणाली, 
Digital नागररक वडापर तथा गनुासो संकलन प्रणाली 
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ख) अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराइएका सेवाहरुः व्यशक्तगत घटना र्दताय तथा सामाशजक सरुक्षा 
व्यवस्थापन,  

ग) मोबाइल  एप जस्ता प्रववमधको ववकास र प्रयोगको अवस्थाुः स्थानीय तहको एप (DoIT) 

 

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

(क) बजेटको आधारमाुः 
क्र.सं. मबबरण योजना संख्या 
१. ५० हजार भन्र्दा बढी बजेटको आयोजना 139 

2. ५ हजार रे्दशख ५० हजार सम्मको आयोजना 6 

3. ५ हजार भन्र्दा कम बजेटको आयोजना 0 

 

(ख) योजनाहरको कायायन्वयन तह/क्षरे 
क्र.सं. मबबरण योजना संख्या 
१. गा.पा. स्तरीय 16 

2. वडास्तरीय 129 

 जम्मा 145 

 

(ग) योजना कायायन्वयन  
क्र.सं. मबबरण योजना संख्या 
१. उपभोक्ता समममत माफय त 145 

2. मनमायण व्यवसायी माफय त 8 

3. गैरसरकारी संस्था माफय त 1 

४. अन्य केही भए खुलाउने........... 0 

 जम्मा 154 
   

  

८. आवमधक/क्षरेगत योजना सम्बन्धी  (अवमध समेत उल्लेख गने) 

(क)  स्थानीय तहको प्रोफाइल बनकेो/नबनेकोुः बनकेो (२०७६) 

(ख)  आवमधक योजना बनेको/नबनेको: नबनेको 
(ग) क्षेरगत योजनाहरू : १) ......................................................... 
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  २) .................................................... 

   गरुू योजनाहरू :  १) बशन्र्दपरु गाउँपामलका एवककृत ववकास गरुयोजना २०७६-२०९६ 

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

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

 

       

९. सामाशजक सरुक्षा अनरु्दान सम्बन्धी 

क्रसं वववरण लाभग्राही सङ्खख्या २०७६/७७ को र. कैवफयत 

१ जेष्ठ नागररक 1147 38986800 
 

२ आमथयक रपले ववपन् न 0 0 
 

३ अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका 
व्यशक्त 

323 3208000 
 

४ असहाय एकल मवहला 905 10003000 
 

५ अपाङ्गता भएका 195 446400 
 

६ बालबामलका  202 967200 
 

७ आफ्नो हेरर्ाह आफै गनय नसक्ने 0 0 
 

८ लोपोन्मखु जामत 0 0 
 

९ प्ररे्दशबाट सशतय सामाशजक सरुक्षासँग 
सम्बशन्धत कुनै काययक्रममा सशतय 
अनरु्दान प्राप्त भएको भए उल्लेख गने 

0 0 
 

१० स्थानीय तहको सामाशजक सरुक्षासँग 
सम्बशन्धत कुनै काययक्रम भए उल्लेख 
गने 

0 0 
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खण्ड (ग) 

पारर्दशशयता एवं सशुासन/ववत्तीय सशुासन 

 

1.पेश्की वववरण 

वववरण ०७५/७६ सम्मको 
बाकँी पेश्की 

०७६/७७ 
को पेश्की 

०७६/७७ मा 
फर्छ्यौट 

०७६/७७ सम्मको 
पेश्की बाकँी 

सा.स ुपेश्की 0 0 0 0 

पर्दामधकारीको 
नाममा रहेको पेश्की 
रकम 

0 0 0 0 

कमयर्ारीको नाममा 
रहेको पेश्की रकम 

0 0 0 1675 

मोववलाइजेसन पेश्की 794 0 794 485 

अन्य ..... 0 0 0 0 

जम्मा 794 0 794 2160 
 

 

2. बेरजू वववरण (आ.व. 2076/77 सम्मको) 

वववरण 

मनयममत गने रकम 
र. पेश्की रकम र. असलु उपरगनुयपने 

रकम र. जम्मा रकम र. 

बेरजू   फर्छ्यौट बेरजू  फर्छ्यौट बेरजू  फर्छ्यौट बेरजू  फर्छ्यौट 
  फर्छ्यौट 
हनु बाकँी  

संघीय 
सरकारबाट प्राप्त 
अनरु्दान तफय  

9175
2.2५ 

1658
7.97 

794 794 736.
13 

0 9911
3.53 

1738
1.97 

81731.5
5 

प्ररे्दश 
सरकारबाट प्राप्त 
अनरु्दान तफय  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

आन्तररक 
श्रोततफय  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

जम्मा 9175
2.25 

1658
7.97 

794 794 736
1.28 

0 9911
3.53 

1738
1.97 

81731.5
5 

आमथयक वषय २०७६।७७ सम्मको आन्तररक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरे/नगरेकोुः गरेको 

आमथयक वषय २०७६।७७ सम्मको अशन्तम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरे/नगरेकोुः गरेको 
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३. पारर्दशशयता तथा सशुासनका औजारको प्रयोगको अवस्था  

आमथयक वषय सावयजमनक सनुवुाई 
संख्या 

सावयजमनक परीक्षण 
संख्या 

सामाशजक परीक्षण 
संख्या 

नागररक वडापरको 
व्यवस्था 

२०७६/७७ २ 1 1 छ 

२०७७/७८ १ 0 0 
Digital 

 

४. उजरुी वा गनुासो सम्बन्धी (र्ाल ुआ.व.को) 

 

मनकाय 

आमथयक वषय 
२०७६/७७ 
मा परेको 

उजरुी सङ्खख्या 

आमथयक वषय 
२०७६/७७ 
मा फर्छ्यौट 

भएको 
सङ्खख्या 

आमथयक वषय 
२०७७/७८ मा परेको 

उजरुी सङ्खख्या 

आमथयक वषय २०७७/७८ 
मा फर्छ्यौट भएको 

सङ्खख्या 

अ.र्द.ुअ.आ ६ ६ 0 0 
रावष्ट्रय सतकय ता 
केन्र 

0 
0 0 

0 

उजरुी पेवटका 1 1  0 0 

कायायलयमा 
मनवेर्दन र्दताय 0 

0 
0 

0 

जम्मा 7 7 0 0 

५. पर्दामधकारी तथा कमयर्ारीको सम्पशत्त वववरण बझुाएको अवस्था 
 

वववरण सम्पशत्त वववरण बझुाउनेको संख्या सम्पशत्त वववरण नबझुाउनेको संख्या 
मनवायशर्त पर्दामधकारी 34 0 

कमयर्ारी 34 0 
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खण्ड (घ) 

पन्रौं आवमधक योजनाको लक्ष्यमा आधाररत 

मस.नं सूर्क ईकाई 
आ.व. ०७६/७७ 
मा थप भएको 

आ.व. 
०७६/७७ 
सम्मको कूल 

जम्मा 

कैवफयत 

१ नयाँ स्थानीय सडक मनमायण (Track Opening) वक.मी. 15  43 
 

२ ग्राभेल वक.मी. 8  26 
 

3 कालोपर े वक.मी. 3 5.5 
 

4 सडक मनयममत ममयत वक.मी. 25 85 
 

5 सडक स्तरोन् नती वक.मी./मी. 8  35.5 
 

6 स्थानीय सडकको संख्या संख्या 2 18 
 

7 सडक यातायातको कूल लम्बाई वक.मम. 15 178 
 

8 स्थानीय सडक पलु मनमायण सम्पन्न  वटा  0 0 
 

९ झोलङु्गे पलु मनमायण सम्पन्न  वटा  1  3 
 

1० स्यानीटरी ल्याण्डवफल साइटको मनमायण वटा  0  1 
 

1१ गा.पा./न.पा.को केन्रबाट वडा कायायलयसम्म सडक 
यातायात जोमडएका वडा  

वटा 0 6.0 

 

1२ उत्पादर्दत ववद्यतु क्षमता वक.वा.  0  0 
 

1३ स्वस्थ खानेपानी सवुवधा पगेुको जनसंख्या प्रमतशत  5 96.02 
 

1४ ववद्यालयको संख्या (सरकारी, सामरु्दावयक, मनजी) वटा 0 36 
 

1५ 
स्वास््य संस्थाको संख्या (अस्पताल, स्वास््य केन्र, 
स्वास््य र्ौकी, उप स्वास््य र्ौकी, आयवेुर्द सेवा 
केन्र,वकमलनक,बमथयङ सेन्टर)  

वटा 0 8 

 

1६ ववद्यतु सेवा पगेुको जनसंख्या प्रमतशत  0  100% 
 

1७ रोजगारी सृजना (स्थानीय तहको सबै काययक्रमबाट) श्रमदर्दन  20646   
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खण्ड (ङ) 

१. आमथयक वषय २०७६/७७ मा सम्पादर्दत उल्लेखनीय काययहर (बढीमा ५ वटा) 

क.  कृवष आधमुनवककरण - र्क्ला बशन्र्द काययक्रम वडा नं. १ (१६४ रो) र ३ (५०५ रो) 

ख. मकुुन्रे्दश्वरी पखायल (मममन ग्रटेवाल) मनमायण शरुवात 

ग. प्रधानमन्री रोजगार काययक्रमबाट साईकल लेन मनमायण 

घ. सबै वडामा स्वास््य र्ौकी भवन मनमायण शरुवात 

ङ. - बशन्र्दपरु (बावहरी र मभरी) र्क्रपथ मनमायण 

 

२. असल अभ्यासहरू (बढीमा ५ वटा) 

क.  भवन मनमायणमा मौमलकताको संरक्षण गरै्द बास्तकुला प्रवर्द्यनमा जोड 
ख. प्र.म. रोजगार काययक्रम - पययटन प्रवर्द्यन, वातावरण संरक्षणमा केशन्रत (सामरु्दावयक वनमा पोखरी) 

ग. वडा तथा बशस्तमै पगेुर योजना सम्झौता  

घ. व्यवसाय र्दताय तथा कर संकलन घररै्दलो काययक्रम 
ङ.  

 

३. स्थानीय तहले अनभुतू गरेका प्रमखु समस्याहर (बढीमा ५ वटा)  

क. न्यनु आन्तररक स्रोत, महत्त्वकांक्षी बजेट कायायन्वयन 

 ख. कमयर्ारी ववववधता, न्यनु मनोवल, कमयर्ारी र जनप्रमतमनमध बीर्को स-ुसम्बन्ध स्थापना 
  ग. ढंुगा, मगट्टी वालवुा उत्खनन,् संकलन तथा क्रसर उद्योगको व्यवस्थापन 

  घ. उपभोक्ता समममतका काययमा गणुस्तरको समुनशितता र Oversight agency मा पने उजरुी 
 ङ.  

वववरण पेश गने पर्दामधकारीको 

नाम :-  महेश सवेुर्दी       

पर्द :- प्रमखु प्रशाकीय अमधकृत    

प्ररे्दश:- गण्डकी प्ररे्दश      स्थानीय तह:- बशन्र्दपरु गाँउपामलका 
 


