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संघीयमा�मला तथासामा�य �शासन म��ालय 

�थानीय तहको आ.व. २०७७/७८को �गती समी�ा फाराम 

 

ख�ड (क) 

आधारभतू �ववरण 

 

१. �थानीय तहबाट हालस�म जार� भएका कानून(ऐन, �नयम, �नद� िशका, काय��व�ध, मापद�ड) 

 

 क. ऐनह�ः  ११ वटा  

 ख. �नयमावल�, �नद� िशका, काय��व�ध, मापद�डह�ः ५४ वटा 

 ग. अ�यः-2 वटा 

 ङ. आ.व.२०७७/७८ मा �वीकृत कानूनको राजप�मा �काशन 

 

�म 

सं�या 

नाम �काशन �म�त 

१ घर बहाल कर �यब�थापन काय��ब�ध,२०७७ २०७८-०३-०१ 

२ सरुि�त आवास काय��म काया��वयन काय��ब�ध,२०७७ २०७८-०३-०१ 

३ �बधान स�म�त स�ालन काय��ब�ध,२०७७ २०७८-०३-०१ 

४ लेखा स�म�त स�ालन काय��ब�ध,२०७७ २०७८-०३-०१ 

५ सशुासन स�म�त स�ालन काय��ब�ध,२०७७ २०७८-०३-०१ 

६ कि�ट�जे�सी खच� �यब�थापन तथा स�ालन स�म�त 

काय��ब�ध,२०७७ 

२०७८-०३-०१ 

७ वा�ण य�� �यब�थापन तथा स�ालन काय��ब�ध,२०७७ २०७८-०३-०१ 

८ बन तथा जै�बक �ब�बधता संर�ण ऐन,२०७७ २०७८-०३-०१ 

९ बाल अ�धकार संर�ण तथा स�ब��न काय��ब�ध,२०७७ २०७८-०३-०१ 

१० लै�गक �हंसा �नवारण कोष स�ालन काय��ब�ध,२०७७ २०७८-०३-०१ 

११ �यबसाय कर स�बि�ध काय��ब�ध,२०७७ २०७८-०३-०१ 

१२ नगर �वा��य नी�त,२०७७ २०७८-०३-०१ 
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१३ काय� स�ालन �नद� िशका,२०७७ २०७८-०३-०१ 

१४ बैदेिशक रोजगार �यब�थापन काय��ब�ध,२०७७ २०७८-०३-०१ 

१५ साब�ज�नक जबाफदे�हता �ब��न काय��ब�ध,२०७८ २०७८-०३-०१ 

१६ टोल �बकास सं�था (गठन तथा प�रचालन) काय��ब�ध,२०७८ २०७८-०३-०१ 

१७ लै�गक समानता तथा समा�वक समाबेिशकरण नी�त,२०७८ २०७८-०३-०१ 

१८ नगर अ�पताल �यब�थापन तथा स�ालन काय��ब�ध,२०७८ २०७८-०३-०१ 

१९ आ�त�रक लेखा पर��ण काय��ब�ध,२०७८ २०७८-०३-०१ 

२० आ�त�रक �नय��ण �णाल� �नद� िशका,२०७८ २०७८-०३-०१ 

२१ टोल �बकास सं�था (गठन तथा प�रचालन) काय��ब�ध,२०७८ २०७८-०३-०१ 

२२ लै�गक समानता तथा समा�वक समाबेिशकरण नी�त,२०७८ २०७८-०३-०१ 

२३ नगर अ�पताल �यब�थापन तथा स�ालन काय��ब�ध,२०७८ २०७८-०३-०१ 

२४ आ�त�रक लेखा पर��ण काय��ब�ध,२०७८ २०७८-०३-०१ 

२५ आ�त�रक �नय��ण �णाल� �नद� िशका,२०७८ २०७८-०३-०१ 
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२. आ.व.२०७७/७८ को �व�ीय अव�था 

 

�.

सं. �ोतको �क�सम 

आ.ब.2077/78 

 

नपेाल सरकार  
�देश सरकार 

ज�मा खच� ��तशत 

१ समानीकरण 

अनदुान 

143600000 7591000 15119

1000 

11114

8330 

73.52 

२ सशत� अनदुान 331669944 2596000 33426

5944 

30543

0808 

91.70 

३ समपरुक अनदुान 29000000 10000000 39000

000 

34711

146 

89.01 

४ �वशेष अनदुान 11800000 ÷ 11800

000 

57803

31 

48.99 

५ राज� वाँटफाट 103641068 10568629 11420

9697 

11413

6705 

99.94 

६ रोय�ट� - ÷ - - - 

७ सवार� कर ÷ - - - - 

८ घर ज�गा 

रिज�ेशन श�ुक 

÷ - - - - 

९ आ�त�रक �ोत ÷ - - - - 

१० अ�य - - - - - 

 ज�मा 619711012 3075562९ 65046

6641 

57120

7320 

87.82 

 

३. आ�त�रक आयको अव�थाः 

(� हजारमा): 

�.सं. �मखु �ोत २०७७/७८ को यथाथ� कै�फयत 

 कर   

१. स�प�ी कर ३३२१४५३  

2. भ�ूम कर (मालपोत) -  

3. �यवसाय कर ७६८९५०  

4. ज�डबटु�, कवाडी र जीवज�त ुकर -  

5. घरवहाल कर ४०९००६  

6. �व�ापन कर -  
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7. मनोर�न कर -  

8. सवार� साधन कर -  

9. घर-ज�गा रिज�ेसन श�ुक ७५,४५,१०६.२०  

 ज�मा   

 गैर कर   

१०. सेवा श�ुक (सवै �क�समका)   

११. द�तरु (�सफा�रश, �मािणत¸ न�सा पास आ�द) ३,९३,२८८.८०  

1२. �ब�� (�गट�¸ ढु�ा¸ वालवुातथा अ�य स�पि� 

�व��) 

१,६८,७२,४५८.६०  

1३. स�प�त भाडा   

1४. अ�य   

 ज�मा   

 कूल ज�मा ३,३५,७०,६६१  

  

४.आ�थ�क वष� २०७७।७८मा �देश र �थानीय तहबीचको राज�व बाडँफाडँ (� हजारमा): 

  

सवार� कर घरज�गा 

रिज�ेशन श�ुक 

ढंुगा �ग�ी बालवुा �व�� �व�ापन कर मनोर�न कर ज�मा 

�ा� भएको 

 

�ा� भएको �ा� भएको �देशमा 

पठाएको 

�ा� 

भएको 

�देशमा 

पठाएको 

�ा� 

भएको 

�देशमा 

पठाएको 

�ा� 

भएको 

९७४४९४० ७५,४५,१०६ 

 

१,६८,७२४५८       

 

५.आ.ब. 207७/7८ को बजेट पेश तथा �वीकृ�त 

 (क) सभामा बजेट पेश ग�रएको �म�तः२०७७-०३-१० 

 (ख) सभामा बजेट पा�रत ग�रएको �म�तः२०७७-०३-२८ 

 (ग) आ�थ�क ऐन �थानीय राजप�मा �काशन गरेको �म�तः- २०७७-०३-२८  

 

६. गत आ.व. को काय�पा�लका तथा सभाको बैठक स�ब�धी �ववरणः 

 

१. सभाको अ�धवेशन/बैठकबसेको पटकः- २ 

२. काय�पा�लका बैठक सं�याः- ३२ 
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३. सभा तथा काय�पा�लका बैठकको �म�त, समय, �थान र काय�सूची �नधा��रत समयमै सद�यह�लाई 

उपल�ध गराए/नगराएकोः- गराएको 

(क) सभाको बैठकको �म�त, समय र �थान स�ब�धमा समयमै जानकार� गराए/नगराएको- गराएको 

(ख) काय�पा�लका बैठकको �म�त, समय, �थान र काय�सूची �नधा��रत समयमै जानकार�    

    गराएको/नगराएकोः गराएको 

 

७. गत वष�को खच�को ��ेगत बाडँफाटँ 

 

�सं �वषयगत ��े �व�नयोिजत बजेट यथाथ� खच� खच� ��तशत 

१ भौ�तक पूवा�धार �वकास १९,९४,८०,१७६.४० १५,११,७६,३१९.०० ७५.७९% 

२ सामािजक �वकास ३६,३०,७३,९३६.०० ३०,६७,३९,५१६.६१ ८४.४८% 

३ आ�थ�क �वकास ६,०१,१६,४८२.०० ३,३२,५०,२७६.२० ५५.३१% 

४ वन, वातावरण तथा 

�वप� �यव�थापन 

१,२०,००,०००.०० १,२०,००,०००.०० १००% 

५ सशुासन तथा सं�थागत 

�वकास 

२,३८,४९,०००.०० २,२०,३१,७९९.०० ९२.३८% 

 कूल ज�मा ६५,८५,१९,५९४.४० ५२,५१,९७,९११.००  
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७.१ ��ेगत भौ�तक �ग�तको अब�था (आ.ब.2077/78) 

 

�.सं. �वषय ��े उप�े� ईकाइ भौ�तक �ग�त 

(%) 

�मखु 

उपल�धी 

१ सडक कालोप�े/ढलान (�क.मी.) १.४५ १००%  

�ावेल (�क.मी.)  २७.४५ १००%  

�याक खो�ने (�क.मी.) १८.१५ १००%  

२ पलु �नमा�ण मोटरेवल पलु  ० वटा -  

झोल�ुे पलु  ० वटा -  

आकाशे पलु  ० वटा -  

३ पाक�  �नमा�ण  १ वटा १००%  

४ खानेपानी तथा ढल 

�नमा�ण 

खानेपानी स�ुवधा 

थप उपल�ध 

गराएका प�रवार 

सं�या २०० ९५%  

खानेपानी सेवाबाट 

लाभाि�वत 

घरप�रवार 

सं�या ८२३० ९३%  

ढल �नमा�ण (�क.मी.) ३३७ १००%  

५ वृ�रोपण  सं�या ४५० १००%  

६ नद� �नय��ण  (�क.मी.) ८३५ १००%  

७ सामािजक �सँचाई  हे�टर २९० १००%  

८ जल�व�तु तथा 

वैकि�पक उजा� 

उ�पादन (�क.वा.).० -  

�शासरण लाइन 

�व�तार 

(�क.मी.) ७३.९१ ९५%  

९ पोखर� ताल तलैया  सं�या १० १००%  

१० फोहोरमैला 

�यव�थापन 

डि�प� साइट सं�या २ ५०%  

�यानीटर� 

�या�ड�फ�ड साइट 

सं�या १ २५%  

नयाँ मेिशन 

उपकरण जडान 

सं�या ० -  
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११ नयाँ �व�ालय भवन 

�नमा�ण स�प� न 

 सं�या ९ १००% भवन �नमा�ण 

स�प� 

१२ �वा��य चौक� 

�नमा�ण 

 सं�या ९ १००%  

१३ ज�गा संर�ण आ�नै �वा�म�वको रोपनी÷आना÷पैसा

÷ दाम 

-  

सरकार� रोपनी÷आना÷पैसा

÷ दाम 

-  

साव�ज�नक रोपनी÷आना÷पैसा

÷ दाम 

-  

प�त� रोपनी÷आना÷पैसा

÷ दाम 

-  

१४ या� ु��त�ालय  सं�या ४ १००%  

१५ सामदुा�यक भवन 

�नमा�ण 

 सं�या १५ १००%  

 

 

७.२ (क) कम�चार�को उपल�धता (न.पा./गा.पा. �तर वडा काया�लय समेत) 

 

पद दरव�द�सं�या 
पदपू�त� सं�या 

�र� 
पदपू�त�को ला�ग 

लो.से.आ.माग �थायी करार ज�मा 

अ�धकृत�तर २६ १९ २ २१ ५ ५ 

सहायक�तर ७८ ४९ ५५ १०४ - १४ 

कूल ज�मा १०४ ६८ ५७ १२५ ५ १९ 

 

 

 (ख) �वषयगत ��े तफ� का कम�चार�को �ववरण  

 

अ) िश�ा 

पद दरव�द� सं�या 
पदपू�त�को अव�था 

�थायी करार ज�मा �र� 

अ�धकृत�तर २ २ ० २ ० 

सहायक�तर २ १ १ २ ० 

कूल ज�मा ४ ३ १ ४ ० 



8 
 

 

आ)कृ�ष 

पद दरव�द� सं�या 
पदपू�त�को अव�था 

�थायी करार ज�मा �र� 

अ�धकृत�तर २ १ - १ १ 

सहायक�तर ३ ० ३ ३ ० 

कूल ज�मा ५ २ ३ ४ १ 

इ) पश ुसेवा 

पद दरव�द� सं�या 
पदपू�त�को अव�था 

�थायी करार ज�मा �र� 

अ�धकृत�तर २ १ ० १ १ 

सहायक�तर ६ १ ४ ५ १ 

कूल ज�मा ८ २ ४ ६ २ 

 

ई) �वा��य (�वा��य चौक� स�हत) 

पद दरव�द� सं�या 
पदपू�त�को अव�था 

�थायी करार ज�मा �र� 

अ�धकृत�तर २ १ ० १ १ 

सहायक�तर ३६ ४२ ० ४२ ० 

कूल ज�मा ३८ ४३ ० ४३ १ 

उ) म�हला तथा बालबा�लका 

पद दरव�द� सं�या 
पदपू�त�को अव�था 

�थायी करार ज�मा �र� 

अ�धकृत�तर ० ० ० ० ० 

सहायक�तर २ १ ० १ १ 

कूल ज�मा २ १ ० १ १ 
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ऊ) इि��नय�र� सेवा तफ�  

पद दरव�द� सं�या 
पदपू�त�को अव�था 

�थायी करार ज�मा �र� 

अ�धकृत�तर २ ० १ १ १ 

सहायक�तर २२ ९ ३ १२ १० 

कूल ज�मा २४ ९ ४ १३ ११ 

 

ए) �र� पदको �ववरण 

पद समूह तह स��या  पद �र� भएको �म�त �र� हनुकुो कारण 

मे�डकल 

अ�धकृत 

�वा��य ८ १   

�शासन सा.�. ७/८ १   

�शासन लेखा ७/८ १   

ईि�ज�नयर �स�भल ९/१० १   

�शासन सा.�. ५ २   

म.�व.�न. �व�वध ५ १   

सहायक सा.�. ४ १   

सव-

इि�ज�नयर 

�स�भल 5 १   

कृ�ष  7/८ 1   

कृ�ष  5 2   

कृ�ष  4 2   

नेपाल कृ�ष 

भेटेर�नर� 

 ८/९ १   

नेपाल कृ�ष 

भेटेर�नर� 

 4 2   

नेपाल कृ�ष 

लाईभ�टक 

 ४ २   
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ख�ड (ख) 

  सेवा �वाह, योजना तथा अनगुमन 

 

१. सेवा �वाहको ला�ग भौ�तक स�ुवधाको अव�था  

क) काया�लय भवनको पया��ता 

�ववरण 

सं�या 

भवन संरचना 

(प�ी//क�ची

) 

काया�लय

को आ�नै 

अ�य सरकार� भवनको 

�योग ग�रएको 

भाडामा 

रहेको 

�नमा�णा�धन 

न.पा./गा.पा. 

काया�लय भवन 

१ प�ी २ ० ० ० 

वडा काया�लय  भवन ९ प�ी ९ ० १ ० 

�वषयगत शाखा वा 

एकाइ भवन 

(�वषय�े� समेत 

उ�लेख गन�) 

३ प�ी १ १ २ १ 

 

२. �थानीय तहको के��मा उपल�ध अ�य भौ�तक पूवा�धारको अब�थाः 

�.सं. �ववरण प� क� क� ची/�ावेल नपगेुको     कै�फयत 

1  सडकको पहुँच  ४ �क.�म. २ �क.�म./ ६ 

�क.�म. 

छैन  

 

 

�.सं. �ववरण रा��य �थानीय नपगेुको कै�फयत 

1  �व�तु  सबै - -  

 

�.सं. �ववरण भएको नभएको सेवा �दायक सं�या कै�फयत 

1  इ�टरनेट सेवा भएको - ३  

२ सरकार� कारोबार गन� ब�क/अ�य 

�व�ीय सं�था 

भएको - ७  
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३) सवार� साधनको �ववरण : 

सवार� साधन सं�या 

अव�था भाडामा 

�लएको भए 

खलुाउने 

चाल ु मम�त 

गनु�पन� 

�ललाम 

गनु�पन�  

अ�य 

दईु पा�� े(मोटरसाइकल/�कुटर) २९ २७ १९ २ - - 

चारपा�� े(जीप/कार/�यान) ३ ३ ३ ० ०  

दमकल १ १ १ ० ०  

ए�बलेु�स ८ ८ ८    

शववाहन १ १ १    

अ�य (�या�टर,��पर,ए�साभेटर, 

लोडर आ�द) 

२ २ २    

 

४. �थानीय तह अ�तग�त ग�ठत स�म�त 

स�म�तको नाम 
गत आ.ब.को बैठक 

स�या 

गत आ.ब.को 

बैठकको�नण�यस�या 

कै�फयत 

अनगुमन तथा सपु�रवे�ण स�म�तको  बैठक  ७८ 
७८  

वडा-�तर�य अनगुमन स�म�त बैठक  ३५० 
३५०  

�थानीय राज�व परामश� स�म�त बैठक  १८ 
१८  

�ोत अनमुान तथा बजेट सीमा �नधा�रण स�म�त 

बैठक 
१ 

२  

बजेट तथा काय��म स�म�त बैठक १ 
२  

लेखा स�म�त बैठक ३ 
३  

�वधायन स�म�त बैठक २ 
५  

सशुासन स�म�त बैठक १ 
२  

काय�पा�लका अ�तग�तका �वषयगत स�म�तह� 

बैठक 
६ 

१४  

अ�य �बशेष स�म�तह�कोबैठक ३८ 
५७  
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५. �या�यक स�म�तः 

गत आ.ब.मा दता� उजरु�/गनुासोको सं�याः- ४४ 

गत आ.बकोबैठक सं�याः- ३१ 

गत आ.ब.माउजरु�/गनुासो कावा�ह� र �कनारा सं�याः- कावा�ह� सं�याः ३१, �कनारा सं�याः १३ 

 

६.�थानीय तहबाट �व�तुीय सेवा स�ालन  

क) सेवा �वाहमा �योगमा रहेका स�टवेयरह�को �कार: 

 

ख) अनलाइन �णाल�बाट उपल�ध गराइएका सेवाह�ःSUTRA, VERSP-MIS, JINSI, COPO-MIS, EMIS, 

IEMIS 

 

ग) मोबाइल एप ज�ता ��व�धको �वकास र �योगको अव�थाः�थानीय तहको एप�योगमा रहेको छ। 

७. गत आ. व. मा स�ा�लत योजना स�ब�धी �ववरण 

(क)बजेटको आधारमाः 

�.सं. �बबरण योजना सं�या 

१. ५० लाख भ�दा बढ� बजेटको आयोजना ५ 

2. ५ लाख देिख ५० लाख स�मको आयोजना १३ 

3. ५ लाख भ�दा कम बजेटको आयोजना २५० 

 

(ख) योजनाह�को काया��वयन तह/��े 

�.सं. �बबरण योजना सं�या 

१. गा.पा.।न.पा. �तर�य ११८ 

2. वडा�तर�य १३२ 

 ज�मा २६८ 

 

(ग) योजना काया��वयन  

�.सं. �बबरण योजना सं�या 

१. उपभो�ा स�म�त माफ� त २५० 
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2. �नमा�ण �यवसायी माफ� त १८ 

3. गैरसरकार� सं�था माफ� त ४ 

४. अ�य केह� भए खलुाउने........... - 

 ज�मा २७२ 

   

  

८. आव�धक/��ेगत योजना स�ब�धी  (अव�ध समेत उ�लेख गन�) 

(क) �थानीय तहको �ोफाइल बनेको/नबनेकोःबनेको 

(ख) आव�धक योजना बनेको/नबनेको:बनेको 

(ग) �े�गत योजनाह� :१)वा�ष�क बजेट तथा काय��म 

२)�देश तथा सं� सरकारवाट संचा�लत काय��म 

 ग�ु योजनाह� :१)नगर यातायात ग�ुयोजना 

   २)...................... 
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९. सामािजक सरु�ा  अनदुान स�ब�धी 

�सं �ववरण लाभ�ाह� स��या २०७७/७८ को �. कै�फयत 

१ जे� नाग�रक ३८४४ ११४२४५.४३  

२ आ�थ�क �पले �वप� न - -  

३ अश� र असहाय अव�थामा रहेका 

�यि� 

३२७ ५६९३.११९  

४ असहाय एकल म�हला ७१६ १५५१२.१९५  

५ अपा�ता भएका १५० ४९१६.६  

६ बालबा�लका  ६२४ २७१५.०१६  

७ आ�नो हेरचाह आफै गन� नस�ने - -  

८ लोपो�मखु जा�त - -  

९ �देशबाट सशत� सामािजक सरु�ासँग 

स�बि�धत कुनै काय��ममा सशत� 

अनदुान �ा� भएको भए उ�लेख गन� 

   

१० �थानीय तहको सामािजक सरु�ासँग 

स�बि�धत कुनै काय��म भए उ�लेख 

गन� 
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ख�ड (ग) 

पारदिश�ता एवं सशुासन/�व�ीय सशुासन 

1.पे�क� �ववरण 

�ववरण ०७६/७७स�मको 

बाकँ� पे�क� 

०७७/७८ 

को पे�क� 

०७७/७८ मा 

फ��ट 

०७७/७८ स�मको 

पे�क� बाकँ� 

सा.स ुपे�क� -    

पदा�धकार�को 

नाममा रहेको पे�क� 

रकम 

-    

कम�चार�को नाममा 

रहेको पे�क� रकम 

४६०९    

मो�वलाइजेसन पे�क� ७५०    

अ�य ..... ९५७२    

ज�मा १४,९३१ ८४२८ - २३,३५८ 

 

2. बे�जू �ववरण (आ.व. 207७/78 स�मको) 

�ववरण 

�नय�मत गन� रकम 

�. हजारमा 

पे�क� रकम 

�.हजारमा 

असलु उपरगनु�पन� 

रकम �.हजारमा 
ज�मा रकम �.हजारमा 

बे�जू  फ��ट बे�जू  
फ��

ट 
बे�जू  फ��ट बे�जू  फ��ट 

फ��ट 

हनु बाकँ� 

संघीय 

सरकारबाट �ा� 

अनदुान तफ�  

         

�देश 

सरकारबाट �ा� 

अनदुान तफ�  

         

आ�त�रक 

�ोततफ�  

         

ज�मा १४३९

३ 

 ३८०

२ 

 १४४

३ 

 ७३४२

८ 

६२७८ ८६७८६ 

आ�थ�क वष� २०७७।७८ स�मको आ�त�रक लेखापर��ण स�प� गरे/नगरेकोः गरेको 

आ�थ�क वष� २०७७।७८ स�मको अि�तम लेखापर��ण स�प� गरे/नगरेकोः म.ले.प टोल� आईसकेको हनेु 

तयार�मा 
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३. पारदिश�ता तथा सशुासनका औजारको �योगको अव�था 

आ�थ�क वष� साव�ज�नक सनुवुाई 

सं�या 

साव�ज�नक पर��ण 

सं�या 

सामािजक पर��ण 

सं�या 

नाग�रक वडाप�को 

�यव�था 

२०७७/७८ ३ - - भएको 

२०७८/७९ १ - - भएको 

 

४. उजरु� वा गनुासो स�ब�धी (चालआु.व.को) 

 

�नकाय 

आ�थ�क वष� 

२०७७/७८ 

मा परेको 

उजरु� स��या 

आ�थ�क वष� 

२०७७/७८ 

माफ��ट 

भएको स��या 

आ�थ�क वष� 

२०७८/७९ मा परेको 

उजरु� स��या 

आ�थ�क वष� २०७८/७९ 

मा फ��ट भएको 

स��या 

अ.द.ुअ.आ ८ ० - - 

रा��य सतक� ता 

के�� 
० 

० 
- 

- 

उजरु� पे�टका - - - - 

काया�लयमा 

�नवेदन दता� 
४४ 

१३ 
१८ 

३ 

ज�मा ५२ १३ १८ ३ 

५. पदा�धकार� तथा कम�चार�को स�पि� �ववरण बझुाएको अव�था 

 

�ववरण स�पि� �ववरण बझुाउनेकोसं�या स�पि� �ववरण नबझुाउनेकोसं�या 

�नवा�िचत पदा�धकार� ४५ ४ 

कम�चार� १९५ ४ 

िश�क २६० १ 
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ख�ड (घ) 

प��� आव�धक योजनाको ल�यमा आधा�रत 

�स.नं सूचक ईकाई 
आ.व. ०७७/७८ 

मा थप भएको 

आ.व. 

०७७/७८ 

स�मको कूल 

ज�मा 

कै�फयत 

१ नयाँ �थानीय सडक �नमा�ण (Track Opening) �क.मी. १८.१५ १४४.१५  

२ �ाभेल �क.मी. २७.४५ १०६.१५  

3 कालोप�े �क.मी. १.४५ २.२७  

4 सडक �नय�मतमम�त �क.मी. ७.५ २५  

5 सडक �तरो� नती �क.मी./मी. ३.५ २८.७  

6 �थानीय सडकको सं�या सं�या ७ २०७  

7 सडक यातायातको कूल ल�बाई �क.�म. २० ९२.४५  

8 �थानीय सडक पलु �नमा�ण स�प�  वटा  १५ ९९  

९ झोल�ुे पलु �नमा�ण स�प�  वटा  - -  

1० �यानीटर��या�ड�फल साइटको �नमा�ण वटा  - २  

1१ 
गा.पा./न.पा.को के��बाट वडा काया�लयस�म सडक 

यातायात जो�डएका वडा  
वटा १० १० 

 

1२ उ�पा�दत�व�तु �मता �क.वा.  - -  

1३ �व�थ खानेपानी स�ुवधा पगेुकोजनसं�या ��तशत  २० ८०  

1४ �व�ालयको सं�या (सरकार�, सामदुा�यक, �नजी) वटा ५ ३३  

1५ 

�वा��य सं�थाको सं�या (अ�पताल, �वा��य के��, 

�वा��य चौक�, उप �वा��य चौक�, आयवु�द सेवा 

के��,�क�लनक,ब�थ�ङ से�टर)  

वटा ३ २५ 

 

1६ �व�तु सेवा पगेुको जनसं�या ��तशत  १० ९५  

1७ रोजगार� सजृना (�थानीय तहको सबै काय��मबाट) �म�दन ५०००० १८००००  
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ख�ड (ङ) 

१. आ�थ�क वष� २०७७/७८ मा स�पा�दत उ�लेखनीय काय�ह� (बढ�मा ५ वटा) 

 

क. कोरोना सं�मणको बावजदु प�न पूवा�धार �नमा�ण लगायत न.पा.का. �वीकृत योजनाह� पनुः�पमा  

काया��वयन गरेको। 

 

ख. न.पा. को आ�नै �शास�नक भवन �नमा�ण गरेको । 

 

ग. चार(४) वटा वडाको नयाँ �शास�नक भवन �नमा�ण गर� न.पा.को १० वटा म�ये ९ वटा वडाको 

आ�नै भवनवाट सेवा संचालन ग�रएको। 

 

घ. न.पा.को पहलमा SWISS सरकार र उदयपरुका ८ वटैपा�लका र �थानीय पूवा�धार �वकास साझेदार� 

काय�कम समेतको लगानी मा स�ुवधा स�प� चा�लस (४०) बेडको को�भड अ�पताल भवन �नमा�ण 

गर� ८१४ जना सं��मतको सफल उपचार गर� �ड�चाज� गरेको।  

 

ङ. कुनैप�न �वपदबाट घर-वार �व�हनभएको प�रवारलाई ��त प�रवार �.३ लाख उपल�ध गराई हालस�म 

३३ वटा घर पनुः�नमा�ण ग�रएको साथै आिंशक ��त हनेु घर तथा गोठह� �नमा�णको ला�ग २५ 

हजार उपल�ध गराउने ग�रएको। 

 

२. असल अ�यासह� (बढ�मा ५ वटा) 

 

क. नाग�रकह�को सेवा स�ुवधालाई �यानमा राखी न.प.का सबै वडामा �वा��य चौक�ह� �थापना 

ग�रएको, नगर तथा वडाह�मा नाग�रक वडाप� रािखएको, बजार �यव�थापन क काय�ह� ग�रएको, 

िश�ा, �वा��य,  कृ�ष,  पूवा�धार र पय�टन �वध�न लाई �ाथ�मकता  �दएर स�बोधन गरेको 

 

ख. जनतासंग उपमेयर काय��म संचालन गर� स�ुकेर� कोशेल�, �नश�ुक गभ�वती जाँच, SEE सपोट� 

ज�ता काय�ह� गरेको। 

 

ग. ६० बष� पगुी �वपद बाहेकको कारणबाट म�ृय ुभएका सबै नाग�रकह�का प�रवारलाई काज�कर�या 

खच� बापत जनह� �. १०००० आ�थ�क सहयोग �दन ेगरेको। 

 

घ. नेपाल सरकारले तोकेका ८ वटा �दघ�रोगवाट पी�डतलाई औष�ध उपचार सहयोग बापत �. ५० 

हजार ��त �यि� �दन े ग�रएको साथै अ�य रोगका �वप� नाग�रकह�लाई �.२,००० देिख 

�.५०,००० स�म उपचार खच� �दने गरेको। 
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ङ. नगरका १० वटै वडामा धलुो धवुावाट �दषुण हनु न�दन नगरपा�लकावाट दै�नक �पमा 

सडकह�मा पानी �छ�ने ग�रएको साथै दमकल तथा शववहान ज�ता अ�त आव�यक साधनह� 

२४ घ�टा उपल�ध हनेु �यव�था �मलाईएको।  

 
 
 

३. �थानीय तहले अनभुतू गरेका �मखु सम�याह� (बढ�मा ५ वटा) 
 

क. अनमुान गरेभ�दा कम आ�त�रक आय रअनदुान �ा�हनेु साथै �व�धक जनशि�को �यूनता 

 

ख. ठुलो भगूोलमाग तथा आव�यकता धेरै तर �ोत साधनको �यूनता 

 

ग. सबै वडाह�मा �वधतु, इ�टरनेट, सडक,  ढल,  काया�लय भवन, खानेपानी, पय�टन लगायतका पूवा�धारको  

       पया�� पहुँच पगुीनसकेको 

 

घ. अनौपचा�रक र अ�यवि�थत भ-ु�वा�म�व (क�रब ६५ %) 

 

ङ. बाढ�, सप�दंश, आगलागी, जंगल� जनावरको �कोप, िशतलहर, खडेर� लगायतका �वपदज�यसम�याह� 

रहेको 

 

�ववरण पेश गन� पदा�धकार�को 

नाम :-�वुराज आचाय�        

पद :-�मखु �शासक�य अ�धकृत     

�देश:- १    �थानीय तह:- चौद�डीगढ� न.पा. 

 

नोटः ��तवेदन य�ुनकोडमा टाइप गर�म��ालयको इमेल ठेगानामा पठाउन ु पन�छ । सो को Hard copy र 

��ततुीकरण समी�ा काय��ममा आउँदा �लई आउन ुपन�छ । 

 

 


