
आ.व. २०७८/०७९ को

वार्षिक प्रगती समीक्षा

देवघाट गाउँपार्िका

गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर्
देवघाट, तनहँ 

गण्डकी प्रदेश, नेपाि

र्मर्त २०७९ भाद्र १० गते शुक्रबार

प्रसु्ततकताि

सम्बन्धित शाखा/इकाई प्रमुखरु



१) उपस्थिती

२) सबै शाखा/इकाईको तर्फ बाट प्रसु्तततकरण भएको

३) प्रसु्तततकरणमा छलर्ल भएको

४) छलर्ल पश्चात गाउँपातलका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख

प्रशासकीय अतिकृतबाट समस्या समािानको लातग

आवश्यक पहल गने तवषयमा मन्तव्य सतहत आवश्यक

तनरे्दशन भएको ।



रे्दवघाट गाउँपातलकाको नक्शा



➢ नेपालको संघीय संरचना अनुसार गण्डकी प्ररे्दश अन्तगफत तनहँ तिल्लाका

१० वटा थिानीय तह मधे्य रे्दवघाट गाउँपातलका पतन एक हो ।

➢ यो रे्दवघाट तवश्व मानतचत्रमा २७ᱸ४२’३०’’ उत्तरी अक्षांश रे्दस्ख २७ᱸ४७’३०’’

उत्तरी अक्षांश सम्म र ८५ᱸ२२’३०’’ पूवी रे्दशान्तर रे्दस्ख ८४ᱸ३०’००’’ पूवी

रे्दशान्तर तबच समुन्द्री सतहवाट १८४ तम. (बेणी संगम) १६८० तमटर

(गोगनघारी चुली) उचाइ सम्म रै्तलएको छ ।

➢ यो गाउँपातलका िातमफक तहसावले तनकै प्रख्यात छ । सातवक रे्दवघाट, कोटा,

तछपतछपे र बैर्दी गा.तव.स. तमली बनेको यो गाउँपातलका सातवक रे्दवघाट

बाहेक अन्य गा.तव.स. हरु डाडाकाँडा, बन िंगल, बिार के्षत्रवाट तनकै

रु्दगफम मातनन्छ ।

➢ हालको संरचना अनुसार वडा नं. १, २, ३ र ४ नं. वडाहरु रु्दगफम मातनन्छन ।

पररचय



➢ रे्दवघाट गाउँपातलकामा ३४३५ पररवारमा िम्मा १६१३१ िनसंख्या मध्य

मतहला ८६४७ र पुरुष ७४८४ रहेको र औषत घरपररवार ४.७० रहेको छ ।

यस गाउँपातलकाको साक्षरता प्रततशत ६७.२१ िसमा मतहला ५९.८६ र पुरुष

७५.८३ रहेको छ ।

➢ यस गाउँपातलका तभत्र ३४ वटा सामुर्दातयक तवद्यालय, ४ वटा िातमफक

गुरुकुल (१ कन्या गुरुकुल) समेत गरी ३८ वटा तवद्यालय रहेका छन ।

➢ ५ वटा वडा कायाफलय, ५ वटा स्वास्थ्य चौकी, २ वटा सामुर्दातयक स्वास्थ्य

इकाई र १ वटा िमाफिफ अस्पताल रहेका छन ।

➢ खानेपानीको श्रोत अनुसार घाराको पानी उपभोग गनेहरु ९०.१%, टु्यवेल

०.१%, ढातकएको कुवा ईनारबाट १.३%, खुला कुवाबाट ३.३%, ढुङे्गघाराबाट

३.०% नतर्दखोलाबाट १.४% र अन्यबाट ०.७% खानेपानी उपभोग गरेका छन 

।

............ पररचय



१) थिानीय तहबाट हालसम्म िारी भएका (ऐन, तनयम, तनरे्दतशका, कायफतवति, मापर्दण्ड)

क) ऐनहरु: १९ वटा

ख) तनयमावली, तनरे्दतशका, कायफतवति, मापर्दण्डहरु: ६८ वटा

ग) अन्य: ४ वटा

घ. आ.व. २०७८/०७९ मा स्वीकृत कानूनहरु (रािपत्र प्रकाशन कायफ हँरै्द)

क्र.सं. कानूनको नाम र्नर्िर् र्मर्त

१ रे्दवघाट गाउँपातलकाको तवतनयोिन ऐन, २०७८ 2078-05-01

२ रे्दवघाट गाउँपातलकाको आतिफक ऐन, २०७८ 2078-05-01

३ रे्दवघाट गाउँपातलका थिानीय रािश्व परामशफ सतमततको कायफसञ्चालन कायफतवति, २०७८ 2078-05-01

४ रे्दवघाट गाउँपातलकामा तवतभन्न सतमतत गठन एवं सञ्चालन सम्बन्धी कायफतवति, २०७८ 2078-05-01

५ रे्दवघाट गाउँपातलकाको वातषफक नीतत तिा कायफक्रम, २०७८ 2078-05-01

६ रु्दग्ध उत्पार्दक कृषकलाई उत्पार्दनको आिारमा प्रोत्साहन अनुर्दान सहयोग कायफक्रम कायफतवति, 

२०७८
2078-08-19

७ रे्दवघाट गाउँपातलकाको खानेपानी, सरसर्ाई तिा स्वच्छता ऐन, २०७८ 2078-09-25

८ रे्दवघाट गाउँपातलकाको आतिफक (प्रिम संशोिन) ऐन, २०७८ 2078-09-25

९ रे्दवघाट गाउँपातलका के्षत्रको तनिी िग्गाबाट माटो, ढुङ्गा, तमस्कट आर्दी उत्खनन तिा संकलनलाई 

व्यवस्थित गने कायफतविी, २०७८
2078-11-15



....................हालसम्म िारी भएका (ऐन, तनयम, तनरे्दतशका, कायफतवति, मापर्दण्ड)

क्र.सं. कानूनको नाम प्रकाशन र्मर्त

१० रे्दवघाट गाउँपातलकाको तशक्षा ऐन, २०७९ २०७९-०३-२५

११ रे्दवघाट गाउँपातलकाको कृतष तिा पशुपंक्षी ऐन, २०७९ २०७९-०३-२५

१२ सुशासन ऐन, २०७९ २०७९-०३-२५

१३ रे्दवघाट गाउँपातलकाको पूवाफिार तवकासलाई व्यवथिापन गनफ बनेको ऐन, २०७९ २०७९-०३-२५

१४ रे्दवघाट गाउँपातलकाको लेखा सतमतत सञ्चालन तनयमावली, २०७९ २०७९-०३-२५

१५ रे्दवघाट गाउँपातलकाको सावफितनक खररर्द (प्रिम संशोिन) तनयमावली, २०७९ २०७९-०३-२५

१६ रे्दवघाट गाउँपातलकाको भूमी ऐन, २०७९ २०७९-०३-२५

१७
रे्दवघाट गाउँपातलकाको तवतभन्न सतमतत गठन एवं सञ्चालन सम्बस्न्ध कायफतवति, (प्रिम संशोिन) 

२०७९
२०७९-०३-२५

१८ रे्दवघाट गाउँसभा सर्दस्यले पाउने सुतविा सम्बस्न्ध (प्रिम संशोिन) तनयमावली, २०७९ २०७९-०३-२५

१९ रे्दवघाट गाउँपातलकाको सुशासन तनयमावली, २०७९ २०७९-०३-३१

२० रे्दवघाट गाउँपातलकाको सावफितनक तनिी साझेर्दारी नीतत, २०७९ २०७९-०३-३१

२१ रे्दवघाट गाउँपातलकाको औद्योतगक ग्राम सञ्चालन कायफतवति, २०७९ २०७९-०३-३१



....................हालसम्म िारी भएका (ऐन, तनयम, तनरे्दतशका, कायफतवति, मापर्दण्ड)

क्र.सं. कानूनको नाम प्रकाशन र्मर्त

२२ रे्दवघाट गाउँपातलकाको तर्दगो तवकासका लक्ष्य थिातनयकरण नीतत, २०७९ २०७९-०३-३१

२३ रे्दवघाट गाउँपातलकाको सेवा प्रवाह मापर्दण्ड, २०७९ २०७९-०३-३१

२४ रे्दवघाट गाउँपातलकाको थिानीय उत्पार्दन प्रवर्द्फन तिा बिारीकरण नीतत, २०७९ २०७९-०३-३१

२५ रे्दवघाट गाउँपातलकाको अन्तर सरकार समन्वय तिा साझेर्दारी कायफतवति, २०७९ २०७९-०३-३१

२६ रे्दवघाट गाउँपातलकाको कृतष तिा पशु सेवा सञ्चालन मापर्दण्ड, २०७९ २०७९-०३-३१

२७ रे्दवघाट गाउँपातलकाको लैंतगक समानता तिा सामातिक समावेतशकरण कायफतवति, २०७९ २०७९-०३-३१

२८ रे्दवघाट गाउँपातलकाको सावफितनक तनमाफण गुणस्तर मापर्दण्ड, २०७९ २०७९-०३-३१

२९ रे्दवघाट गाउँपातलकाको आन्तररक तनयन्त्रण कायफतवति, २०७९ २०७९-०३-३१

३० रे्दवघाट गाउँपातलकाको लैंतगक तहंसा तनवारण कोष सञ्चालन तनयमावली, २०७९ २०७९-०३-३१



२) आ.व. २०७८/०७९ को र्वर्िर् अवस्था:

क्र. स. स्रोतको र्कर्सम

आ.व २०७८/७९

नेपाि 

सरकार
प्रदेश सरकार जम्मा खर्ि प्रर्तशत

१ समातनकरण अनुर्दान 84500000 9046000 93546000 44926724.90
२ सशतफ अनुर्दान 22000000

0
5000000 225000000 192237013.50

३ समपुरक अनुर्दान 19800000 19800000 6811550
४ तवशेष अनुर्दान 24900000 24900000 10535744.40
५ रािश्व बाडर्ाड 65387000 65387000 39082354.57
६ रोयल्टी 0 0 ०

७ सवारी कर 0 3745000 3745000 2439972.45
८ घरिग्गा रतिष्ट्र ेशन 

शुल्क

0 0 ०

९ आन्तररक श्रोत (अल्या 

समेत)

83000000 83000000 27798367.90

१० तिसस मौज्दात कोष 3000000 3000000 ०

११ अन्य 0 ०

जम्मा 500587000 17791000 518378000 323831727.70



३) आन्तररक आयको अवथिा:

क्र.स. प्रमुख श्रोत २०७८/७९ को र्थाथि कैर्िर्त

कर

१ सम्पत्ती कर 32640
२ भुतमकर (मालपोत) 18501827.20
३ व्यवसाय कर 211575
४ ितडवुटी कवाडी र िीविनु्त कर 0
५ घरवाहाल कर 206520.74
६ तवज्ञापन कर 0
७ मनोरञ्जन कर 0

८

सवारी सािन कर (पातलकाले सङ्कलन गरेको 

मात्र) 0
९ घरिग्गा रतिष्ट्र ेशन शुल्क 0

जम्मा 18952562.94



............ आन्तररक आयको अवथिा:

क्र.स. प्रमुख श्रोत २०७८/७९ को र्थाथि कैर्िर्त

गैर कर 

१० सेवा शुल्क (सबै तकतसमका) 1194754.30
११ र्दसु्तर (तसर्ाररश प्रमाणीत नक्सा पास आतर्द) 2144619.23

१२

तवक्री (ढुङ्गा तगटी बालुवा तिा अन्य सम्पत्ती 

तवक्री) 0
१३ सम्पत्ती भाडा 0
१४ अन्य 4868966.75
१५ बेरुिु 460822

जम्मा 8669162.28
कुि जम्मा 27621725.22



४) आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा प्रदेश र स्थार्िय तहर्िचको राजश्व िााँडफााँड (रु. 
लाखमा)

सवारी 

कर

घरजग्गा

रर्जष्ट्र ेशन 

शुल्क

ढंुगा, र्गटी, बािुवा 

र्वक्री
र्वज्ञापन कर मनोरञ्जन कर जम्मा

प्राप्त 

भएको

प्राप्त 

भएको

प्राप्त 

भएको

प्ररे्दशमा

पठाएको

प्राप्त 

भएको

प्ररे्दशमा

पठाएको

प्राप्त 

भएको

प्ररे्दशमा

पठाएको

13388629.52 4448362.40



५) आ.व. २०७८/०७९ को िजेट पेश तथा स्वीकृर्त
(क) सभामा िजेट पेश गररएको र्मर्तिः २०७८/०३/१०
(ख) सभामा िजेट पाररत गररएको र्मर्तिः २०७८/०३/१०
(ग) ववर्ियोजि ऐि र आर्थिक ऐि स्थार्िय राजपत्रमा प्रकाशि गरेको र्मर्तिः२०७८/०५/०१

६) आ.व. २०७८/०७९ को कायिपार्लका तथा सभाको िैठक सम्वन्धी वववरःिः
१) सभा अर्धवेशि/िैठक िसेको पटकिः- २
२) कायिपार्लका िैठक संखयािः- २०
३) सभा तथा कायिपार्लका िैठकको र्मर्त समय स्थाि र कायिसचुी र्िधािररत समयमै 

सदस्यहरुलाइ उपलब्ध गराए/िगराएकोिः गराएको
(क) सभाको िैठक र्मर्त समय र स्थाि सम्वन्धमा समयमै जािकारी गराए/िगराएकोिः 

गराएको
(ख) कायिपार्लका िैठकको र्मर्त समय स्थाि र कायिसचुी र्िधािररत समयमै जािकारी 

गराएको/िगराएकोिः गराएको



७. आ.व. २०७८/०७९ को  खर्िको के्षत्रगत बाँडिाँड

क्र.सं. र्वषर्गत के्षत्र र्वर्नर्ोर्जत बजेट र्थाथि खर्ि
खर्ि 

प्रर्तशत

१ भौततक पुवाफिार तवकास 13,49,98,469.53 5,76,07,706.19 42.67

२ सामातिक तवकास 24,04,19,168.37 18,92,26,923.39 78.70

३ आतिफक तवकास 2,77,39,605.00 1,20,99,503.00 43.62

४
वन वातावरण तिा तवपर्द  

व्यवथिापन 
0 0 0

५ सुशासन तिा संथिागत तवकास 10,59,92,757.10 6,49,24,518.41 61.25

कुि जम्मा 50,91,50,000.00 32,38,58,650.99 63.60



७.१ के्षत्रगत भौर्तक प्रगर्तको अवस्था (आ.व. २०७८/०७९)
क्र.सं. र्वषर् के्षत्र उपके्षत्र इकाइ भौर्तक प्रगर्त प्रमुख उपिब्धी

१ सडक कालो पते्र /ढलान (तक.मी.) ९

ग्रावेल (तक.मी.) ६.१३२

नयाँ टर याक (तक.मी.) ११.४३

२ पुल तनमाफण मोटरेवल पुल वटा ०

झोलुङे्ग पुल वटा ३

आकासे पुल वटा ०

३ पाकफ  तनमाफण संख्या १

४ खानेपानी तिा ढल तनमाफण खानेपानी सुतविा िप उपलब्ध 

गराएका पररवार

संख्या ८३

खानेपानी सेवाबाट लाभास्न्वत 

(कुल) घरपररवार

संख्या

ढल तनमाफण (तक.मी.)

५ बृक्षारोपण संख्या २००

६ नतर्द तनयन्त्रण (तक.मी.)

७ तसँचाइ हेक्टर

८ िलतविुत तिा वैकस्िक 

उिाफ 

उत्पार्दन (तक.वा.)

प्रशारण लाइन तवस्तार (तक.मी.)



७.१ के्षत्रगत भौर्तक प्रगर्तको अवस्था (आ.ि २०७८/०७९)

क्र.सं. र्वषर् के्षत्र उपके्षत्र इकाइ भौर्तक प्रगर्त प्रमुख उपिब्धी

९ पोखरी ताल तलैया संख्या..... १

१० र्ोहोरमैला व्यवथिापन डस्म्पङ्ग साइड संख्या..... १

स्यातनटरी ल्याण्डतर्ल्ड साइट संख्या..... ०

नयाँ मेतशन उपकरण िडान संख्या..... ०

११ नयाँ तवद्यालय भवन 

तनमाफण सम्पन्न

संख्या..... १

१२ स्वास्थ्य चौकी तनमाफण स्वास्थ्य चौकी तनमाफण/ सेवा 

तवस्तार

संख्या..... ०

१३ िग्गा संरक्षण आफ्नै स्वातमत्वको रोपनी

सरकारी रोपनी

सावफितनक रोपनी

पततफ रोपनी

१४ यातु्र प्रततक्षालय संख्या..... ०

१५ सामुर्दातयक भवन तनमाफण संख्या..... २



७.२ (क) कमिचारी उपलब्धता (ि.पा/गा.पा. स्तर वडा कायािलय समेत)

पद
दरवन्दी

संख्या

पदपुर्ति संख्या 
ररक्त 

पदपुर्तिका िागी 

िो.से.आ मागथिायी करार िम्मा

प्रमुख प्रशासकीय 

अतिकृत
१ १ ० १ ०

अतिकृत स्तर ७ ४ ३ ७ ०

सहायक स्तर २३ १० ५ १५ ८

शे्रणी तवतहन ८ २ ६ ८ ०

कुल िम्मा ३९ १७ १४ ३१ ८



(ख) ववर्यगत के्षत्र तफि का कमिचारीको वववरः

पद
दरवन्दी

संख्या

पदपुर्ति संख्या ररक्त पदपुर्तिका िागी 

िो.से.आ मागथिायी करार िम्मा

अतिकृत स्तर १३ १० १ ११ २

सहायक स्तर ४३ २६ १२ ३८ ५

शे्रणी तवतहन ७ ० ७ ७ -

कुल िम्मा ६३ ३६ २० ५६ ७



अ) तशक्षा

पद
दरवन्दी

संख्या

पदपुर्ति संख्या ररक्त पदपुर्तिका िागी 

िो.से.आ मागथिायी करार िम्मा

अतिकृत स्तर १ १ - १ -

सहायक स्तर १ १ - १ -

शे्रणी तवतहन - - - - -

कुल िम्मा २ २ - २ -



आ) कृर्ष

पद
दरवन्दी

संख्या

पदपुर्ति संख्या ररक्त पदपुर्तिका िागी 

िो.से.आ मागथिायी करार िम्मा

अतिकृत स्तर १ - - - १

सहायक स्तर ३ १ २ ३ -

शे्रणी तवतहन - - - - -

कुल िम्मा ४ १ २ ३ १



इ) पशु सेवा

पद
दरवन्दी

संख्या

पदपुर्ति संख्या ररक्त पदपुर्तिका िागी 

िो.से.आ मागथिायी करार िम्मा

अतिकृत स्तर १ - - - १

सहायक स्तर ४ २ १ ३ १ माग गरेको

शे्रणी तवतहन - - - - -

कुल िम्मा ५ २ १ ३ २



ई) स्वास्थ्य (स्वास्थ्य र्ौकी सर्रत)

पद
दरवन्दी

संख्या

पदपुर्ति संख्या ररक्त पदपुर्तिका िागी 

िो.से.आ मागथिायी करार िम्मा

अतिकृत स्तर ८ ८ - ८ -

सहायक स्तर २७ १९ ८ २७ -

शे्रणी तवतहन ७ ० ७ ७ -

कुल िम्मा ४२ २७ १५ ४२ -



उ) मर्रिा तथा बािबार्िका

पद
दरवन्दी

संख्या

पदपुर्ति संख्या ररक्त पदपुर्तिका िागी 

िो.से.आ मागथिायी करार िम्मा

अतिकृत स्तर - - - - -

सहायक स्तर १ - - - १ माग गरेको

शे्रणी तवतहन - - - - -

कुल िम्मा १ - - - १



ऊ) इर्ञ्जर्नररङ्ग सेवा तिि :

पद
दरवन्दी

संख्या

पदपुर्ति संख्या ररक्त पदपुर्तिका िागी 

िो.से.आ मागथिायी करार िम्मा

अतिकृत स्तर २ १ १ २ -

सहायक स्तर ७ ३ १ ४ ३

शे्रणी तवतहन - - - - -

कुल िम्मा ९ ४ २ ६ ३



ए) ररक्त पदको र्ववरर्:

पद तर संख्या
पद ररक्त भएको 

र्मर्त
ररक्त हनुको कारर्

अतिकृत स्तर ७/८ औं २ २०७४ पर्दपुततफ नभएको

सहायक स्तर ४/५ औं ८ तवतभन्न पर्दपूततफ नभएको

शे्रणी तवतहन - - - -

कुल िम्मा १० - -



खण्ड (ख)
सेवा प्रवाह योजिा तथा अिगुमि

र्ववरर् इकाई
भवन संरर्ना

(पक्की/कच्ची) 

कार्ाििर्को 

आफ्नै

अन्य सरकारी

भवनको प्रर्ोग 

गररएको 

भाडामा

ररेको 

र्नमािर्र्ि

न

गा पा कायाफलय भवन संख्या ० ० ० १ १

वडा कायाफलय भवन संख्या ४ ४ १ ० ०

तवषयगत शाखा वा ईकाई 

भवन (तवषय के्षत्र समेत 

उले्लख गने)

० ० ० ० ०

१. सेवा प्रवाहको लागी भौर्तक सवुवधाको अवस्था
कायािलय भविको पयािप्तता



२ स्थार्िय तहको केन्रमा उपलब्ध अन्य भौर्तक पवुािधारको अवस्थािः

क्र.सं. वििरण पक्की कच्ची/ग्रािेल नपुगेको कैफियत

१ सडकको पह ुँच √

क्र.सं. वििरण राष्ट्रिय स्थाननय नपुगेको कैफियत
१ विद्य त √

क्र.सं. वििरण भएको नभएको सेिा प्रदायक संख्या कैफियत
१ इन्टरनेट सेिा √ वल्डफ तलङ्क प्रा.तल.

२ सरकारी कारोबार गने बैक /अन्य विविय 
संस्था √ तसर्द्ािफ बैंक तल.



सवारी साधिको वववरःिः

क्र. सं. सवारी सािन ईकाई
अवस्था भाडामा 

र्िएको भए

खुिाउनुपने
र्ािु

ममित 

गनुिपने

र्ििाम 

गनुिपने
अन्य 

१ रु्दइपाङ्ग गे्र

(मोटरसाइकल/इसु्क

टर)

संख्या १९ ० ० ० ०

२ चार पाङ्ग गे्र 

(तिप/कार/भ्यान)

संख्या २ १ ० ० १

३ र्दमकल संख्या ० ० ० ० ०

४ एमु्वलेन्स संख्या ० ० ० ० ०

५ शववाहन संख्या ० ० ० ० ०

६ अन्य संख्या ० ० ० ० ०



४) स्थार्िय तह अन्तरगत गठठत सर्मर्तको आ.ि २०७८/०७९ वववरः

क्र सं सर्मर्तको नाम ईकाई बैठक संख्या
बैठकको र्नर्िर् 

संख्या
कैर्िर्त 

१
अनुगमन तिा सुपररवेक्षण 

सतमततको बैठक
संख्या

15 15

२
वडा स्तररय अनुगमन 

सतमततको बैठक
संख्या

३
थिातनय रािश्व परामशफ

सतमततको बैठक
संख्या

2 2

४
स्रोत अनुमान तिा बिेट 

तसमा तनिाफरण सतमतत बैठक 
संख्या

1 1

५
बिेट तिा कायफक्रम सतमतत 

बैठक
संख्या

1

६ लेखा सतमतत बैठक संख्या 0 0
७ तविायन सतमतत बैठक संख्या २ २

८ सुशासन सतमतत बैठक संख्या 0 0

९
कायफपातलका अन्तरगतका 

तवषयगत सतमततहरु बैठक
संख्या

१ १

१० अन्य तवशेष सतमतत बैठक संख्या ० ०



५. न्यावयक सर्मर्तिः
• गत आ.व. मा दताि उजरुी/गिुासोको संखयािः १
• गत आ.व. को िैठक संखयािः २
• गत आ.व. मा दताि उजरुी/गिुासो कारवाही र वकिारा संखयािः ०

६. स्थािीय तहिाट ववधरु्तय सेवा सञ्चालि
१) सेवा प्रवाहमा प्रयोगमा रहेका सफ्टवेयरहरुको प्रकार: अिलाईिमा आधाररत 
२) अिलाइि प्रःालीिाट उपलब्ध गराइएका सेवाहरुिः व्यक्तिगत घटिा दताि तथा 

सामाक्तजक सरुक्षा कायिक्रम, सम्पक्तिकर र िगदी रर्सद 
३) मोिाइल एप जस्ता प्रववर्धको ववकास र प्रयोगको अवस्थािः िरहेको



७. गत आ. व. मा सञ्चार्लत योजिा सम्िन्धी वववरः
(क) िजेटको आधारमािः

क्र.स. र्बबरर् र्ोजना संख्या

१ ५० लाख भन्दा बढी बिेटको आयोिना ६

२ ५ लाख रे्दस्ख ५० लाख सम्मको आयोिना २०

३ ५ लाख भन्दा कम बिेटको आयोिना ७७

(ख) योजिाहरुको कायािन्वयि तह/के्षत्र

क्र.स. र्बबरर् र्ोजना संख्या

१ गा.पा. स्तरीय २७

२ वडास्तरीय ७०

जम्मा ९७



(ग) योजिा कायािन्वयि

क्र.स. र्बबरर् र्ोजना संख्या

१ उपभोक्ता सतमतत मार्फ त ८०

२ तनमाफण व्यवसायी मार्फ त १७

३ गैरसरकारी संथिा मार्फ त ०

४ अन्य केही भए खुलाउने.. ०

जम्मा ९७



८. आवर्धक/के्षत्रगत योजिा सम्िन्धी (अवर्ध समेत उल्लेख गि )

१) स्थािीय तहको प्रोफाइल ििेको/िििेकोिः ििेको
२) आवर्धक योजिा ििेको/िििेको: ििेको
३) क्षेत्रगत योजिाहरू : 

क) पयिटि ५ वर्  योजिा
ख) ....................................................

४) गरुूयोजिाहरू : 
क) सरसफाई गरुुयोजिा
ख) ................................................

ग) ..............................................



९) सामाक्तजक सरुक्षा अिदुाि सम्िन्धी
क्र.सं. र्ववरर्

िाभग्रारी 

सङ््खख्या

आ.व. २०७८/०७९ को 

(ु.)
कैर्िर्त

१ िेष्ठ नागररक भत्ता (७० वषफ 

मािी)
1117 5,24,36,476.00

२ िेष्ठ नागररक भत्ता (र्दतलत) 43 13,75,220.00
३

िेष्ठ नागररक एकल मतहला 220 66,31,380.00
४ तविवा 211 65,22,320.00
५ पूणफ अपाङ्गता भत्ता 32 14,64,330.00
६ अतत अशक्त अपाङ्गता भत्ता 78 19,04,560.00
७ र्दतलत बालबातलका 59 3,22,405.00

जम्मा 1760 7,06,56,691.00



खण्ड (ग)
पारदक्तशिता एवं सशुासि/वविीय सशुासि

र्ववरर् 
२०७७/७८ सम्मको

बाँकी पेश्की 

२०७८/७९ को 

पेश्की

२०७८/७९ मा 

िर्छ्यौट

२०७८/७९ सम्मको

पेश्की बाँकी

सा.सु पेश्की 0 0 0 0
पदार्िकारीको नाममा

ररेको पेश्की रकम 400000 0 400000 0

कमिर्ारीको नाममा ररेको 

पेश्की रकम
2996136 0 0 2996136

मोर्विाइजेसन पेश्की 11449000 14106143 3463974.62 22091168.38

अन्य (संस्था) 4066553.67 0 766553.67 3300000

जम्मा 18911689.67 14106143 4630528.29 28387304.38

१) पेश्की वववरः



२. िेरुजू वववरः (आ.व. २०७८/७९ सम्मको)

र्ववरर्

र्नर्र्मत गने 

रकम ु.
पेश्की रकम ु.

असिु उपर गनुिपने 

रकम ु.
जम्मा रकम ु.

बेरुिू
र्

र्छ्यौट
बेरुिू र्र्छ्यौट बेरुिू र्र्छ्यौट बेरुिू र्र्छ्यौट

र्र्छ्यौट हन 

बाँकी

संतघय 

सरकारबाट 

प्राप्त 

अनुर्दान तर्फ

0 0 13600000 0 0 0 13600000 0 13600000

प्ररे्दश 

सरकारबाट 

प्राप्त 

अनुर्दान तर्फ

0 0 0 0 0 0 0 0 0

आन्तररक 

श्रोततर्फ
7185342 0 14787304.38 4630528.29 1676775 400000 23649421.38 5030528.29 18618893.09

जम्मा 7185342 0 28387304.38 4630528.29 1676775 400000 37249421.38 5030528.29 32218893.09

आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ सम्मको आन्तररक लेखापरीक्षः सम्पन्न गरे/िगरेकोिः गरेको



३. पारदक्तशिता तथा सशुासिका औजारको प्रयोगको अवस्था

आर्थिक वषि
साविजर्नक सनुवाई 

संख्या 

साविजर्नक परीक्षर् 

संख्या

सामार्जक परीक्षर् 

संख्या

नागररक वडापत्रको 

व्यवस्था

२०७८/७९ - ८० १ भएको

२०७९/८० - - - भएको



४. उजरुी वा गिुासो 

र्नकार् 

आर्थिक वषि 

२०७७/०७८ मा 

परेको उजुरी 

संख्या

आर्थिक वषि 

२०७७/०७८ मा 

िर्छौट भएको संख्या 

आर्थिक वषि 

२०७८/०७९ मा परेको

उजुरी संख्या

आर्थिक वषि 

२०७८/०७९ मा 

िर्छौट भएको 

संख्या 

अ.दु.अ.आ २ - ३ -

रार्ष्ट्र र् सतकि ता 

केन्द्र
० ० ० ०

उजुरी पेटीका ० ० ० ०

कार्ाििर्मा

र्नवेदन दताि
० ० ० ०



५. पदार्धकारी तथा कमिचारीको सम्पक्ति वववरः िझुाएको अवस्था

र्ववरर् सम्पर्ि र्ववरर् बुझाउनेको संख्या
सम्पर्ि र्ववरर् नबुझाउनेको

संख्या

र्नवािर्र्त पदार्िकारी २९ ०

कमिर्ारी सबै -



खण्ड (घ)
पन्रौं आवर्धक योजिाको लक्ष्यमा आधाररत

र्स.नं सुर्क ईकाई
आ.व. ०७८/७९ 

मा थप 

आ.व. ०७८/७९ 

सम्मको जम्मा
कैर्िर्त

१
नयाँ थिानीय सडक तनमाफण 

(Track Opening).
तक.मी ११.४३

२ ग्राभेल तक.मी. ६.१३

३ कालोपते्र तक.मी. ९

४ सडक तनयतमत ममफत तक.मी. ४०

५ सडक स्तरोन्नती तक.मी. १७

६ थिानीय सडकको संख्या संख्या ८ ५१

७
सडक यातायातको कूल

लम्बाई 
तक.तम. ११.४३



र्स.नं सुर्क ईकाई
आ.व. ०७८/७९ 

मा थप 

आ.व. ०७८/७९ 

सम्मको जम्मा
कैर्िर्त

८
थिानीय सडक पुल तनमाफण 

सम्पन्न 
वटा ०

९ झोलुङे्ग पुल तनमाफण सम्पन्न वटा ३ ३

१०
स्यानीटरी ल्याण्डतर्ल 

साइटको तनमाफण
वटा १ १

११

गा.पा./न.पा.को केन्द्रबाट 

वडा कायाफलयसम्म सडक 

यातायात िोतडएका वडा 

वटा ० ५

१२ उत्पातर्दत तविुत क्षमता तक.वा. ० ०

१३
स्वथि खानेपानी सुतविा 

पुगेको िनसंख्या
प्रततशत ४१५ ११,०००



र्स.नं सुर्क ईकाई
आ.व. ०७८/७९ 

मा थप 

आ.व. 

०७८/७९ 

सम्मको जम्मा

कैर्िर्त

१४

तवद्यालयको संख्या

(सरकारी, सामुर्दातयक, 

तनिी) 

वटा १

१५

स्वास्थ्य संथिाको संख्या 

(अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, 

स्वास्थ्य चौकी, उप स्वास्थ्य

चौकी, आयुवेर्द सेवा केन्द्र,  

स्ितनक,बतिफङ्ग सेन्टर)

वटा ० ९

१६
तविुत सेवा पुगेको 

िनसंख्या 
प्रततशत ३० ८०

१७
रोिगारी सिृना (थिानीय 

तहको सबै कायफक्रमबाट)
श्रमतर्दन



खण्ड (ङ)

क) वकसािहरुको लार्ग दधुमा अिदुाि
ख) मौरीपालिमा आत्मर्िभिर
ग) धार्मिक पयिटिको ववकास र प्रवर्द्िि (धार्मिक जात्रा, मेला, पवि)
घ) गाई पकेट, िाख्रा पकेट, र्लची पकेट र सनु्तला पकेट क्षेत्र 
प्रभावकारी
ङ) खािेपािी परीक्षः कायिक्रम प्रभावकारी

१. आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा सम्पाठदत उल्लेखिीय कायिहरु



क) पािी परीक्षः प्रयोगशाला स्थापिा र सञ्चालि
ख) सिै वडाहरुमा मोटर मागि पहुाँच 
ग) गाउाँपार्लकाको मेरुदण्डमा रहेको सनु्तला मोटर मागि र गाईघाट

र्संच्याङ्ग र्िपर्िपे सािभुञ्ज्याङ्ग मोटर मागि र शार्लग्राम कररडोर
मागि िाहै्र मवहिा चल्िे अवस्थामा पयुािउि सवकएको

घ) कािूि र्िमािः उल्लेखय संखयामा भएको । 
ङ) सनु्तला, गाई, िाख्रा पकेट कायिक्रम प्रभावकारी भएको

२. असल अभ्यासहरू



क) रे्दशकै प्रतसद्व िातमफक के्षत्र रे्दवघाटको समग्र तवकासको लातग गुरुयोिना कायाफन्वयन हन

नसकेको ।

ख) आिुतनक कृतष तिा पशुका उपकरणहरू एंव प्रयोगशाला प्रयोगमा ल्याउन कतठन सािै

व्यवसातयक कृषकहरूलाई बिाररकरणमा कतठनाई ।

ग) रे्दवघाट गाउँपातलका अन्तगफतका नाकाहरूमा झलुङे्गपुलहरू रहेको र वाटोहरू कतठन हर्दाँ

तनयतमत रुपमा यातायातको व्यवथिा नभएकोले स्वास्थ्य सेवा तलनबाट सेवाग्राहीहरु बस्ित

भएको र ररर्र गनेपने तवरामीलाई पतन एमु्बलेन्स बाट पठाउन नसतकएको सािै स्वास्थ्य

चौकीमा आवश्यक पने औषिी तिा उपकरणहरु समयमै व्यवथिा गनफ नसतकएको ।

घ) भौगोतलक तहसाबले अत्यन्त तवकट गाऊँपातलका िसलाई ततन ततर्फ नर्दीले घेरीएको ठाउँ

कस्िमा ५ वटा मोटररेवल पुल आवश्यकता तर एक मात्र पक्की पुल िसले रािमागफ िोड न

असर्ल र गाउँपातलकास्तररय सडकहरू िेरै बतनसकेको भएता पतन यातयातको पहचँमा

कतम नै रहेको ।

ङ्ग) इन्टरनेट सबै वडामा िडान भएको तर सेवा प्रर्दायकले सेवा सुचारु गनफ नसकेको ।

३. स्थािीय तहले अिभतु गरेका प्रमखु समस्याहरु



सम्पातर्दत कायफहरुका 

केही तस्वीरहरू



वडा नं. ३ र ४ िोड ने तनमाफणातिन तसंच्याङ्ग सावाफङ्ग साराङ्गघाट मोटर मागफ



रे्दवघाट २ खाले्ट स्थित नव तनतमफत झोलुङे्ग पुल 



३ नं. वडा कायाफलयमा पररसरमा तनमाफणातिन ररटेतनङ्ग वाल 



वडा नं. ३ स्थित गोन्द्राङ्ग सामुर्दातयक  भवन

पतहले ममफत पश्चात



वडा नं. ५ स्थित रे्दवपुर नाला तनमाफण कायफ



वडा नं. १ स्थित कोटा चौतारा 

ममफत
वडा नं. ५ स्थित तसर्द् महाकाली 

मा.तव.



प्रिानमन्त्री रोिगार कायफक्रम अन्तगफत वडा नं. ३ स्थित तछपतछपे स्वास्थ्य 

चौकी पररसरमा नव तनतमफत रू्लबारी बगैंचा



मेड पा कायफक्रम अन्तगफत डल तिा कुसन तनमाफण तातलम



मतहला तर्दवसका अवसरमा शुभकामना आर्दान प्रर्दान कायफक्रम



लैतङ्गक समानता तिा सामातिक सवावेतशकरण अन्तगफत मतहलाहरुका लातग अचार 

बनाउने सीपमूलक तातलम



लैतङ्गक समानता तिा सामातिक सवावेतशकरण अन्तगफत मतहलाहरुका लातग अचार बनाउने 

सीपमूलक तातलम



लैतङ्गक समानता तिा सामातिक सवावेतशकरण अन्तगफत मतहलाहरुका लातग अचार बनाउने 

सीपमूलक तातलम



र्रक क्षमता भएका व्यस्क्तहरुको पतहचान सतहत अपाङ्गता पररचयपत्र तवतरण 

घुिी तशतवर



र्रक क्षमता भएका व्यस्क्तहरुको पतहचान सतहत अपाङ्गता पररचयपत्र तवतरण 

घुिी तशतवर



र्रक क्षमता भएका व्यस्क्तहरुको पतहचान सतहत अपाङ्गता पररचयपत्र तवतरण 

घुिी तशतवर



अपाङ्गता सहायता सामग्री तवतरण



लैंगगक हहसंा, सामाजिक क ररतत तथा अन्धविश्िास रोकथामका लागग सचेतना तथा बाल 
अगधकार सम्बजन्ध अभिम खिकरण काययक्रम



वातषफक समीक्षा गोष्ठी कायफक्रम सञ्चालन



कोरोना स्वाव परीक्षण गरै्द



स्िास््यकमीहरुको लागग बहृद पोषण विशषे प्याकेि (CNSI) सम्बन्धी ताभलम



MNH Roadmap र ANC PNC Continum सम्बन्धी अतभमूस्खकरण

कायफक्रम



मतहला सामुर्दातयक स्वास्थ्य स्वयमसेतवकाहरुका लातग क्षमता अतभवृति अतभमुखीकरण गोष्ठी



मातृ सुरक्षा चक्की तवतरण सम्बन्धी कायफक्रमको मतहला सामुर्दातयक स्वास्थ्य 

स्वयंसेतवकाहरुको लातग २ तर्दने अतभमूखीकरण कायफक्रम



मतहला स्वास्थ्य स्वयंसेतवकाहरुको १० तर्दने आिारभूत तातलम





















िन्यवाद


