
   

Jof; gu/kflnsf  

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no  

bdf}nL tgx"¤ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cf=j=2078.079 df ;+rflnt sfo{qmd 

tyf of]hgfx?sf] jflif{s ;dLIff 

k|ltj]bg 2079 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ldltM 2079.5.28 



   

 

kl/roM Jof; gu/kflnsf sfof{no / cGt{utsf] ;Dk")F{ j*F sfof{nox?af^ cfly{s jif{ 2078.79 

df ;+rflnt gLlt, of]hgf tyf sfo{qmdsf] jflif{s ;ldIff sfo{qmd ldlt 2079.5.8 Jof; 

gu/kflnsf sfof{nosf] ;efxndf ;DkGg eof] . pQm sfo{qmddf Jof; gu/kflnsf cGt{utsf 

ljleGg 13 j*f zfvfsf zfvf k|d"vx? Ho"af^ cf cfkm\gf] zfvfut k|:t"lts/)f ePsf] lyof] eg] 

k|d"v k|zf;sLo clws[t Ho"af^ ;du| gu/kflnsfsf] k|ult ljj/)f k|:t"lt ePsf] lyof] . pQm 

sfo{qmddf gu/ sfo{kflnsfsf ;b:oHo"x? / sd{rf/Lx?sf] pkl:ytL /x]sf] lyof] . k|ult ;ldIff 

uf]i&Ldf tklzndf pNn]v eP adf]lhd ljlQo cj:yf, ef}lts k|ult nufotsf k|zf;lgs 

sfo{x?sf] ;fy;fy} pNn]vlgo sfo{x?, ;d:of tyf r"gf}ltx?sf] ljifodf ;d]t Jofks ?kdf ;ldIff 

ul/Psf] lyof] .  

 

;ldIff uf]i&Ldf k|:t"lts/)f ePsf] k|ult k|ltj]bg 

 

१ .  जारी भएका (ऐन, ननयम,  ननरे्दशिका, काययविधि र मापर्दण्ड) 

क. ऐनहरुः- ३१  वटा 
ख. ननयमावली, ननरे्दशिका, काययववधि र मापर्दण्डहरुः- ६४ वटा 
ग. अन्युः- २ वटा 
घ. आ.ब २०७८/७९ मा स्वीकृत कानुनको राजपत्रमा प्रकािन 

क्र.सं. नाम प्रकािन शमनत 
१ व्यास नगर समता आवासीय ववद्यालय सचालालन काययववधि, २०७८ २०७८।४।२२ 

२ 
व्यास नगरपाशलका एमबुलेन्स सेवा सचालालन तथा व्यवस्थापन काययववधि, 

२०७८ 
२०७८।४।२२ 

३ व्यास नगर कोशिड व्यवस्थापन अस्पताल सचालालन काययववधि, २०७८ २०७८।४।२२ 
४ व्यास नगरपाशलका कृवि उपकरण व्यवस्थापन काययववधि, २०७८ २०७८।४।२२ 

५ 
व्यास नगरपाशलका स्नातक उत्तीणय वेरोजगार महहला अनुर्दान ववतरण मापर्दण्ड 
२०७८ 

२०७८।६।७ 

६ ववपर्द पोटयल सचालालन तथा व्यवस्थापन काययववधि २०७७ २०७८।६।२२ 
७ जलश्रोत सम्बन्िी काययववधि २०७८ २०७८।७।७ 

८ 
सामुर्दानयक ववद्यालयमा काययरत प्राथशमक तहका शिक्षकको स्वेच्छिक 
अवकास योजना सम्बन्िी काययववधि, २०७८ 

२०७८।८।२३ 

९ 
वैरे्दशिक रोजगारबाट फकेका उद्यमिील युवाहरलाई प्रर्दान गररने स्वरोजगार 
काययक्रमको अनुर्दान सम्बन्िी मापर्दण्ड २०७८ 

२०७८।१०।२१ 

१० कमयलारी कल्याण कोि सचालालन (काययववधि) ऐन, २०७८ २०७८।१०।२१ 
११ स्थानीय बजार व्यवस्थापन ऐन, २०७८ २०७८।१०।२१ 
१२ व्यास नगरपाशलका सुिासन ऐन, २०७८ २०७८।१०।२१ 



   

१३ खेलकुर्द ववकास ऐन, २०७८ २०७८।१०।२१ 
१४ विस्थल सचालालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्िी ननरे्दशिका, २०७८ २०७८।१२।७ 
१५ आल,ु लसुन, व्याज पकेट क्षेत्र सम्बन्िी काययववधि, २०७८ २०७८।१२।७ 
१६ व्यास नगरपाशलका साझरे्दारी कोि सचालालन काययववधि २०७८ २०७८।१२।२२ 
१७ व्यास नगर फोहोर मैला व्यवस्थापन काययववधि २०७८ २०७८।१२।२३ 
१८ वैरेनी जग्गा ववकास एकीकरण आयोजना सम्बन्िी काययववधि, २०७९ २०७९।२।३१ 
१९ व्यास नगरपाशलका आन्तररक ननयन्त्रण प्रणाली ननरे्दशिका २०७९ २०७९।३।२२ 
२० व्यास नगरपाशलका आधथयक ऐन २०७९ २०७९।३।३१ 
२१ व्यास नगरपाशलका ववननयोजन ऐन, २०७९ २०७९।३।३१ 

२.  आ.ि.२०७८/७९ को वित्तीय अिस्था (रू.हजारमा) 
क्र. 

स. 

स्रोतको ककशसम आ.व.२०७८/७९ 

नेपाल सरकार प्ररे्दि सरकार जम्मा खलय प्रनतित 

१  समानीकरण 
अनरु्दान 

१९७६००। २४४७८। २२२०७८। १३५५८२।८२ ६१।०५ 

२ सितय अनरु्दान ५४४६८४।५८ ०। ५४४६८४।५८ ५४४६८४।५८ १००। 

३ समपरूक 
अनरु्दान 

०। ९४७६। ९४७६। ९४७६। १००। 

४ ववििे अनरु्दान १३२६६।८६ ६१९९।१७ १९४६६।०३ १९४६६।०३ १००। 

५ राजश्व बााँडफााँट १४४४५०।६२ ०। १४४४५०।६२ १४४४५०।६२ १००। 

६ रोयल्टी ४९९।१८ ०। ४९९।१८ ४९९।१८ १००। 

७ सवारी कर ०। १७३३०।५८ १७३३०।५८ ८९२६।०१  ५१।५० 

८ घरजग्गा 
रच्जष्ट्रेिन 
िलु्क 

०। ७४४२५।३० ७४४२५।३० ४३२३१।५५ ५८।०९ 

९ आन्तररक श्रोत १९५३७९।५९ ०। १९५३७९।५९ १३८९५१।६७ ७१।१२ 

१० च्ज.स.स.मौज्र्दा
त कोि 

०  ० ० ० 

११  अन्य ३८८२१६।१७ २१३७।९१  ३९०३५४।०८ ३९०३५४।०८ १००। 

३. आन्तररक आयको अिस्था  (र.हजारमा)      

क्र.स. प्रमुख श्रोत २०७८/७९ को यथाथय कैकफयत 

 कर     

१  सम्पत्ती कर  ९८७४.४३   

२ िशूमकर (मालपोत)  ५३५९.४८   



   

क्र.स. प्रमुख श्रोत २०७८/७९ को यथाथय कैकफयत 

३ व्यवसाय कर  ३७६७.३७   

४ जडडबुटी कवाडी र जीवजन्तु कर  ०   

५ घर बहाल कर  ८९३२.३४   

६ ववज्ञापन कर  ०   

७ मनोरचाजन कर  ६६.७७   

८ सवारी सािन कर (पाशलकाले सङ्कलन गरेको मात्र)  ०   

९ घरजग्गा रच्जष्ट्रेिन िुल्क  ७४४२५.३०   

 जम्मा १०२४२५।६९   

 गैर कर     

१० सेवा िुल्क (सबै ककशसमका)  १५६७९.७६   

११  र्दस्तुर (शसफाररि प्रमाणणत नक्सा पास आहर्द)  ३३५९६.२१    

१२ बबक्री (ढुङ्गा धगटी बालुवा तथा अन्य सम्पत्ती बबक्री)  ९१०२२.८२   

१३ सम्पत्ती िाडा  २५७४२.२२   

१४ अन्य  १३३८.१९   

 जम्मा १६७३७९।२०    

 कुल जम्मा २६९८०४।८९    

४. आधथयक िर्य २०७८/०७९ मा प्ररे्दि र स्थानीय तह बिचको राजश्ि िााँडफााँट (रु. हजारमा) 

सवारी 
कर 

घरजग्गा 
रच्जष्ट्रेिन 
िुल्क ढंुगा, धगटी, बालुवा ववक्री ववज्ञापनकर मनोरचाजन कर 

जम्मा 

प्राप्त 
िएको प्राप्त िएको 

प्राप्त 
िएको 

प्ररे्दिमा 
पठाएको 

प्राप्त 
िएको 

प्ररे्दिमा 
पठाएको 

प्राप्त 
िएको 

प्ररे्दिमा 
पठाएको   

 १७३३०।५१   ७४४२५।३०  ८२४२३।६० २७७८५।३३   ० ०  ६६।७७  ०  १७४२४६।१८  

५. आ.ि.२०७८/०७९ को िजेट पेि तथा स्िीकृनत 

(क) सिामा बजेट पेि गररएको शमनतुः २०७८।३।१० 

(ख) सिामा बजेट पाररत गररएको शमनतुः २०७८।३।२३ 

(ग) ववननयोजन ऐन र आधथयक ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन गरेको शमनतुः २०७८।३।२३ 

६.  आ.ि. २०७८/०७९ को काययपाशिका तथा सभाको िैठक सम्िन्िी वििरणः 
१ . सिा अधिवेिन/बैठक बसेको पटकुः- २ (३ हर्दन) 
२. काययपाशलका बैठक संखयाुः- २४ 



   

३. सिा तथा काययपाशलका बैठकको शमनत, समय, स्थान र काययसूली ननिायररत समय मै सर्दस्यहरलाई 
उपलब्ि गराए/नगराएकोुः गराएको 
(क) सिाको बैठक शमनत, समय र स्थान सम्वन्िमा समय मै जानकारी गराए/नगराएकोुः गराएको 
 (ख) काययपाशलका बैठकको शमनत, समय, स्थान र काययसूली ननिायररत समय मै जानकारी 

गराएको/नगराएकोुः गराएको 

७.  आ.ि.२०७८/०७९ को खचयको क्षेत्रगत िााँडफााँट 

क्र.सं. ववियगतक्षेत्र 

ववननयोच्जत 
बजेट 

यथाथय खलय खलय प्रनतित 

१  िौनतक पवूायिार ववकास ६२५३०२।२६ ३३८५६८।७६ ५४।१४ 

२ सामाच्जक ववकास ८२७५०८।७४ ८२४०६८।३८ ९९।५८ 

३ आधथयक ववकास ५४२०९।०० ४९८४५।९३ ९१।९५ 

४ वन वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन ४९१५४।०० ३२१०९।८४ ६५।३२ 

५ सुिासन तथा संस्थागत ववकास २२२७३८।०० १९१०२९।६२ ८५।७६ 

 कुल जम्मा १७७८९१२।०० १४३५६२२।५४ ८०।७० 

७.१ क्षेत्रगत भौनतक प्रगनतको अिस्था (आ.ि.२०७८/०७९)  

क्र.सं. ववियक्षेत्र उपक्षेत्र इकाइ 
िौनतक 
प्रगनत 

प्रमुख 
उपलच्ब्ि 

१  

  
  

सडक 

  
  

कालोपत्र े/ढलान (कक.मी.)  ११.२५   

ग्रािेल (कक.मी.)  १४   

नयााँ रयाक (कक.मी.)  १६.९७   

२ 

  
  

पुल ननमायण 

  
  

मोटरेवल पुल .......वटा  ३ कल्िटय   

झोलुङ्गे पुल .......वटा  ०   

आकासे पुल .......वटा  ०   

३ पाकय  ननमायण      ७   

४ 

  
  

खानेपानी तथा ढल 
ननमायण 

  
  

खानेपानी सुवविा थप 
उपलब्ि गराएका पररवार 

संखया.....  ११०   

खानेपानी सेवाबाट 
लािाच्न्वत (कुल) घर 
पाररवार 

संखया ..... ११०   

ढल ननमायण (कक.मी.)   ११.३१    

५ बकृ्षारोपण   संखया ....  १५००   

६ नर्दी ननयन्त्रण   (कक.मी.)  १.५   



   

क्र.सं. ववियक्षेत्र उपक्षेत्र इकाइ 
िौनतक 
प्रगनत 

प्रमुख 
उपलच्ब्ि 

७ शसाँलाइ   हेक्टर  २९   

८ 

  

जलववितु तथा 
वैकच्ल्पक उजाय 
  

उत्पार्दन (कक.वा.)     

प्रिारण लाइन ववस्तार (कक.मी.)  ०   

९ पोखरी ताल तलैया   संखया.....  ३   

१० 

  
  

फोहोरमैला 
व्यवस्थापन 

  
  

डच्म्पङ्ग साइड संखया.....  २   

स्याननटरी ल्याण्डकफल्ड 
साइट 

संखया.....  ०   

नयााँ मेशिन उपकरण 
जडान 

संखया.....  ०   

११  नयााँ ववद्यालय 
िवन ननमायण 
सम्पन्न 

  संखया.....  ४   

१२ स्वास््य लौकी 
ननमायण 

स्वास््य लौकी ननमायण/ 

सेवा ववस्तार 

संखया.....  २   

१३ 

  
  
  

जग्गा संरक्षण 

  
  
  

आफ्नै स्वाशमत्वको रोपनी  २८   

सरकारी रोपनी  ०   

सावयजननक रोपनी  ०   

पनतय रोपनी  ०   

१४ यात्र ुप्रनतक्षालय   संखया.....  ०   

१५ सामुर्दानयक िवन 
ननमायण 

  संखया.....  १०   

७.२ (क) कमयचारी उपिब्िता (न.पा.स्तर िडा कायायिय समेत) 

पर्द र्दरवन्र्दी 
संखया 

पर्दपूनतय संखया ररक्त पर्दपनूतयका लागी लो.से.आ माग 

स्थायी करार जम्मा   

अधिकृत स्तर  ४९ २२  ११   ३३  १६   

सहायक स्तर  ९५ ३५   ४९ ८४  ११    

शे्रणी ववहहन ७६ १७ ५७ ७४ २  

कुल जम्मा  २२०  ७४ ११७ १९१   २९   

 



   

(ख) विर्यगत क्षेत्र तफय का कमयचारीको वििरण 

पर्द र्दरवन्र्दी 
संखया 

पर्दपूनत य संखया ररक्त पर्दपूनत यका लागी लो.से.आ माग 

स्थायी करार जम्मा   

अधिकृत स्तर ३२  १६  ७  २३  ९  

सहायक स्तर  १०८  ४९  ४८  ९७  ११  

शे्रणी धिधहन ३० २ २८ ३० ०  

कुल जम्मा  १७०  ६७  ८३  १५०  २०   

अ) शिक्षा 
पर्द र्दरवन्र्दी 

संखया 
पर्दपूनत य संखया ररक्त पर्दपूनत यका लागी लो.से.आ माग 

स्थायी करार जम्मा   

अधिकृत स्तर २ १  ० १  १    

सहायक स्तर १  १  ० १  ०   

शे्रणी ववहहन ० ० ० ० ०  

कुल जम्मा ३ २ ० २ १    

आ) कृवर् 

पर्द र्दरवन्र्दी 
संखया 

पर्दपूनत य संखया ररक्त पर्दपूनत यका लागी लो.से.आ माग 

स्थायी करार जम्मा   

अधिकृत स्तर १  १  ० १  ०   

सहायक स्तर ६ १  ५ ६ ०   

शे्रणी ववहहन ० ० ० ० ०  

कुल जम्मा ७ २ ५ ७    

इ) पिु सेिा 
पर्द र्दरवन्र्दी 

संखया 
पर्दपूनत य संखया ररक्त पर्दपूनत यका लागी लो.से.आ माग 

स्थायी करार जम्मा   

अधिकृत स्तर २ २ ० २ ०   

सहायक स्तर ७ २ ५ ७ ०   

शे्रणी ववहहन ० ० ० ० ०  

कुल जम्मा ९ ४ ० ० ०   

ई) स्िास््य (स्िास््य चौकी सहहत) 
पर्द र्दरवन्र्दी 

संखया 
पर्दपूनत य संखया ररक्त पर्दपूनत यका लागी लो.से.आ माग 

स्थायी करार जम्मा   



   

अधिकृत स्तर १६ ९ ० ९ ७  

सहायक स्तर ६९ ३६ २८ ६४ ५   

शे्रणी ववहहन ३० २ २८ ३० ०  

कुल जम्मा ११५ ४७ ५६ १०३ १२  

उ) महहिा तथा िाििाशिका 
पर्द र्दरवन्र्दी 

संखया 
पर्दपूनत य संखया ररक्त पर्दपूनत यका लागी लो.से.आ माग 

स्थायी करार जम्मा   

अधिकृत स्तर ० ० ० ० ०   

सहायक स्तर ३ २ ० २ १    

शे्रणी ववहहन ० ० ० ० ०  

कुल जम्मा  
३ 

२ ० २ १    

ऊ) इञ्जजननयररङ सेिा तफय  
पर्द र्दरवन्र्दी 

संखया 
पर्दपूनत य संखया ररक्त पर्दपूनत यका लागी लो.से.आ माग 

स्थायी करार जम्मा   

अधिकृत स्तर ११  ३ ७ १० १    

सहायक स्तर २२ ७ १० १७ ५   

शे्रणी ववहहन ० ० ० ० ०  

कुल जम्मा ३३ १० १७ २७ ६   

ए) ररक्त पर्दको वििरण 

पर्द तह संखया 
पर्द ररक्त िएको 

शमनत 
ररक्त हुनुको कारण 

१. निौ २ २०७८।१२।२४ अिकास र समायोजनमा नआएको 
२. सातौ १  २०७६।९। सरुिा 
३. छैटौ १३ २०७५।१०।२८ ओ.एन.एम.मा सञृ्जत र्दरिन्र्दी 
४. पााँचौ मेकाननकि १  २०७५।१०।२८ ओ.एन.एम.मा सञृ्जत र्दरिन्र्दी 
५. पााँचौ म.वि.नन. १  २०७८।८।३० अिकास 

६. पााँचौ िे.पा. ६ २०७५।१०।२८ ओ.एन.एम.मा सञृ्जत र्दरिन्र्दी 
७. चौथो (असइ समेत) ३ २०७८।१०।३० सरूिा र ओ.एन.एम.मा सञृ्जत 

८. शे्रणी विहहन २ २०७८।१०।३० अिकास 

 



   

खण्ड (ख) 

सेवा प्रवाह योजना तथा अनुगमन 

१ .  सेिा प्रिाहको िाधग भौनतक सुवििाको अिस्था 
कायायलय िवनको पयायप्तता 

वववरण इकाई 

िवन 
संरलना 
(पक्की/ 
कछली) 

कायायलयको 
आफ्न ै

अन्य सरकारी 
िवनको प्रयोग 

गररएको 

िाडामा 
रहेको 

ननमायणिीन 

न.पा.कायायलय िवन  संखया  १   आफ्न ै  नगररएको     

वडा कायायलय िवन  संखया  १३  आफ्न ै   नगररएको     

ववियगत िाखा वा 
इकाइ िवन (वविय 
क्षेत्र समेत उल्लेख गने) 

 संखया २६  आफ्न ै   नगररएको   

२.  स्थानीय तहको केन्रमा उपिब्ि अन्य भौनतक पूिायिारको अिस्थाः 
क्र. सं. वववरण पक्की कछली/ग्रािेल नपुगेको कैकफयत 

१  सडकको पहुाँल 

 राच्ष्ट्रय राजमागयले 
िोएको       

 

क्र. सं. वववरण राच्ष्ट्रय स्थानीय नपुगेको कैकफयत 

१  ववद्युत  राच्ष्ट्रय प्रिारण       

 

क्र. सं. वववरण िएको निएको सेवा प्रर्दायक संखया कैकफयत 

१  इन्टरनेट सेवा  िएको   ३   

२ सरकारी कारोबार गने बैक /अन्य 
ववत्तीय संस्था 

 िएको   ११ बैक   

३.  सिारी सािनको वििरणः 

क्र 
स ं

सवारी सािन इकाइ 

अवस्था 
िाडामा शलएको िए 

खलुाउनुपने लालु 
ममयत 

गनुय पन े

शललाम 
गनुय पन े

अन्य 

१. र्दइुपङ्गे्र (मोटरसाइकल/ 
इस्कुटर) 

 संखया  ३४         

२. लारपाङ्गे्र (च्जप/कार/भ्यान)  संखया  ५         

३. र्दमकल  संखया  १          



   

४. एम्वुलेन्स  संखया  १          

५. िववाहन  संखया  १          

६. अन्य  संखया  ७         

४.  स्थानीय तह अन्तरगत गहठत सशमनतको आ.ि.२०७८/०७९ वििरण 

क्र 
स.ं 

सशमनतको नाम इकाइ 
बैठक 
संखया 

बैठकको 
ननणयय संखया 

कैकफयत 

१. अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण सशमनतको बैठक संखया १२ २४   

२. वडा स्तररय अनुगमन सशमनतको बैठक  संखया २८१ ५६२   

३. स्थानीय राजश्व परामिय सशमनतको बैठक  संखया ९ ३३   

४. स्रोत अनुमान तथा बजेट शसमा ननिायरण 
सशमनत बैठक 

 संखया २ ३   

५. बजेट तथा काययक्रम सशमनत बैठक  संखया २ २   

६. लेखा सशमनत बैठक  संखया ६ ९   

७. वविायन सशमनत बैठक  संखया ६ १०   

८. सुिासन सशमनत बैठक  संखया २ ७   

९. काययपाशलका अन्तरगतका ववियगत 
सशमनतहर बैठक 

 संखया ५५ १६५   

१०. अन्य ववििे सशमनत बैठक  संखया ५० १०५   

५.  न्यानयक सशमनतः 
-गत आ.व. मार्दताय उजुरी/गुनासोको संखयाुः ४८ 

-गत आ.व. को बैठक सखंयाुः४० 

-गत आ.व. मा र्दताय उजुरी/गुनासो कारवाही र ककनारा संखयाुः२३ -९ 

६.  स्थानीय तहिाट विितुीय सेिा सजचािन 

१ ) सेवा प्रवाहमा प्रयोगमा रहेका सफ्टवेयरहरको प्रकार: राजस्व, घर नक्सा पास 

२) अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ि गराइएका सेवाहरुः लेखाको सुत्र, व्यच्क्तगत घटना र्दताय र सामाच्जक 
सुरक्षा ित्ता 

३) मोबाइल एप जस्ता प्रववधिको ववकास र प्रयोगको अवस्थाुः िएको 

७. गत आ.ि. मा सजचाशित योजना सम्िन्िी वििरण 

(क) िजेटको आिारमाः 
क्र.स. वववरण योजना संखया 
१. ५० लाखिन्र्दा बढी बजेटको आयोजना १८ 

२. ५ लाखरे्दणख ५० लाख सम्मको आयोजना २५४ 



   

३. ५ लाखिन्र्दा कम बजेटको आयोजना १२१९ 

(ख) योजनाहरुको कायायन्ियन तह/क्षेत्र 

क्र.स. वववरण योजना संखया 
१. न.पा.स्तरीय ६९१  

२. वडास्तरीय ८०० 

  जम्मा १४९१  

(ग) योजना कायायन्ियन 

क्र.स. वववरण योजना संखया 
१. उपिोक्ता सशमनत माफय त १४०८ 

२. ननमायण व्यवसायी माफय त ८३ 

३. गैरसरकारी संस्था माफय त ० 

४. अन्य केही िए खलुाउने.. ० 

  जम्मा १४९१  

८ गुरू योजनाहरू : 

१. र्दमौली सेन्टर पाकय  अनसन लौतारी डड.वप.आर., व्यास ३ 

२. धलन्तुटार रङ्गिाला डड.वप.आर., व्यास ५ 

३. नारेश्वर ताल डड.वप.आर., व्यास १० 

४. आइ.एस.वप. जडानको डड.वप.आर. 
५. १०८ कफट व्यासको मूनत य ननमायण डड.वप.आर., व्यास ३ 

६. कायायलयको िवन ननमायण डड.वप.आर., व्यास ३ 

७. मानहुाँ कोट पययटकीय गुर योजना, व्यास ५ 

८. एकीकृत नगर ववकास योजना (आइ.यू.डड.वप.) 
९. एकीकृत मार्दीनर्दी ववकास पररयोजना गुर योजना 
१०. कमेरेपानी खानेपानी योजना डड.वप.आर., व्यास १३  

११. रे्दवीडााँडा खानेपानी योजना डड.वप.आर., व्यास १० 

१२. आवधिक योजना २०६८ 

१२. गजौर्दी मुल बहृर्द खानेपानी योजना डड.वप.आर., व्यास १४ 

१३. काशलका जंगलपाकय  गुर योजना, व्यास ४ 

१४. कोलगैरा कक्रकेट मैर्दान डड.वप.आर., व्यास ११  

१५. एकीकृत पययटन ववकास गुर योजना 
१६. नगर यातायात गुर योजना २०६८ 

१७. लुाँरे्दर खानेपानी योजना डड.वप.आर., व्यास ५ 

१८. रानीगाउाँ  डडप बोररङ डड.वप.आर., व्यास ११  

१९. बेलटारी डडप बोररङ डड.वप.आर., व्यास ११  



   

२०. एकीकृत काययमूलक योजना २०५५ 

२१. वव.वप. वन बाहटका खेलमैर्दान डड.वप.आर., व्यास ३ 

२२. पुशलम¥याङ्ग सहहर्द पाकय  डड.वप.आर., व्यास ८ 

२३. खड्गकाली मोटर मागय डड.वप.आर., व्यास ११  

२४. पोल्याङमा नगर अस्पताल ननमायण डड.वप.आर., व्यास ११  

२५. बुल्र्दी खोला मोटरेवल पुलको डड.वप.आर. ननमायण, व्यास १  

२६. वाटर हाईड्रने तथा सुरक्षा योजना डड.वप.आर. ननमायण, व्यास ३ 

२७. व्यास परािर पययटन पैर्दल मागय डड.वप.आर., व्यास ३ 

२८. राजश्व प्रक्षेपण 

९.  सामाञ्जक सुरक्षा अनुर्दान सम्िन्िी (रू. हजारमा) 
क्र.स ं वववरण लािग्राही सङ्खया २०७८/७९ को कैकफयत 

१. जेष्ट्ठ नागररक ३९७० १७८३१०।८५   

२. आधथयक रपले ववपन्न ६४० १९१३१।६५   

३. अिक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यच्क्त १०३८ ३१०९२।६   

४. असहाय एकल महहला ९१० २७५७३।७२   

५. अपाङ्गता िएका २८१  ६८८७।५४   

६. बालबाशलका ७१५ ४१६४।७३   

७. आफ्नो हेरलाह आफै गनय नसक्ने १४७ ६९७५।०५   

८. लोपोन्मुख जानत २ ९५।७६   

९. प्ररे्दिबाट सितय सामाच्जक सुरक्षासाँग सम्बच्न्ित 
कुन ैकाययक्रममा सितय अनर्दाुन प्राप्त िएको 
िए उल्लेख गने 

 १८७।७६ लैंधगक 
समानाता 

समावेिीकरण 

१०. स्थानीय तहको सामाच्जक सुरक्षासाँग सम्बच्न्ित 
कुन ैकाययक्रम िए उल्लेख 

२२३ ८९२। ग वगय ित्ता 

 जम्मा ७९२६ २७५३११।६६  



   

खण्ड (ग) 

पारर्दिीता एव ंसुिासन/ववत्तीय सुिासन 

१ . पेश्की वििरण 

वववरण 
०७७/७८ सम्मको 

बााँकी पेश्की 
२०७८/७९ 
को पेश्की 

२०७८/७९ मा 
फर्छययौट 

२०७८/७९ सम्मको पेश्की 
बााँकी 

सा.सु. पेश्की         

पर्दाधिकारीको नाममा 
रहेको पेश्की रकम 

        

कमयलारीको नाममा रहेको 
पेश्की रकम 

        

मोववलाइजेसन पेश्की         

अन्य .....         

जम्मा  ११५६७१।८१  २८५०२।५०  ४३२४५।४८  १०,०९,२८।८४  

२.  िेरुजू वििरण (आ.ि.२०७८/७९ सम्मको) 

वववरण 

ननयशमत गने रकम 
र. 

पेश्की रकम र. 
असलु उपर गनुय पन े

रकम र. 
जम्मा रकम र. 

बेरजू फर्छययौट बेरजू फर्छययौट बेरजू फर्छययौट बेरजू फर्छययौट फर्छययौट हुन बााँकी 

संघीय 
सरकारबाट 
प्राप्त 
अनुदानतर्फ  

५९५१

६३२२।

०४ 

 

२६२५६४७

०।०० 

 

४५६१०

१२९।७

८ 

 

९२०८४२३

।३४ 

 

१५०५६

५३०।६

६ 

 

९२३३३१।३

४ 

 

१२०१८

२९८२

।४८ 

 

३६३८८२२

४।६८ 

 ८३७९४७५७।८० 

प्ररे्दि सरकारबाट प्राप्त अनुर्दानतफय  

आन्तररक 
श्रोततर्फ  

 

११९०३

२६४४।

०८ 

 

१३१२८२३५ 

 

९१२२०

२५९।५

४ 

 

१८४१६८४

६।६६ 

 

३०११३०

६१।३४ 

४६१६६५।

६६  

 

२४०३

६५९६

४।९६ 

 

३२००६७४

७।३२ 

 २०८३५९२१७।६४ 

जम्मा  

१७८५

४८९६

६।१२ 

 

३९३८४७०

५ 

 

१३६८३

०३८९।

३२ 

 

२७६२५२७

० 

 

४५१६९

५९२ 

 १३८४९९७  

३६०५

४८९४

७।४४ 

 

६८३९४९

७२ 

 २९२१५३९७५।४४ 

३.  पारर्दिीता तथा सुिासनका औजारको प्रयोगको अिस्था 
आधथयक 
विय 

सावयजननक सनुवाई 
संखया 

सावयजननक परीक्षण 
संखया 

सामाच्जक परीक्षण 
संखया 

नागररक वडापत्रको 
व्यवस्था 

२०७८/७९  ३  ३०० १   िएको 



   

२०७९/८०  ०  ०  ० िएको 

४.  उजुरी िा गुनासो  

ननकाय आधथयकविय 
२०७७/७८ मा 
परेको उजुरी 
संखया 

आधथयकविय 
२०७७/७८ मा 
फिौट िएको 
संखया 

आधथयकविय 
२०७८/७९ मा 
परेको उजुरी 
संखया 

आधथयकविय २०७८/७९ 
मा फिौट िएको 
संखया 

अ.दु.अ.आ     

राधरि य सतकफ ता केन्द्र ४ ४ ६ ६ 

उजुरी पेटीका ० ० ० ० 

कायाफलयमा धनिेदन 
दताफ 

२४ २४ २३ २३ 

५. पर्दाधिकारी तथा कमयचारीको सम्पवत्त वििरण िुझाएको अिस्था 
वववरण सम्पवत्त वववरण बुझाउनेको संखया सम्पवत्त वववरण नबुझाउनेको संखया 

ननवायधलत पर्दाधिकारी ६९ १  

कमयलारी २५४ ० 



   

खण्ड (घ) 

पन्रौं आवधिक योजनाको लक्ष्यमा आिाररत 

शस.नं सुलक इकाइ 
आ.व.०७८/७९ 

मा थप 

आ.व.०७८/७९ 
सम्मको जम्मा 

कैकफयत 

१  नयााँ स्थानीय सडक ननमायण (Track 

Opening). 

कक .मी १६.९३ ४७३.३३   

२ ग्रािेल कक .मी. १४ १६६.६०   

३ कालोपत्रे कक .मी. ११.२५ ९३.३७   

४ सडक ननयशमत ममयत कक .मी. ४० २२७.३   

५ सडक स्तरोन्ननत कक.मी. ४५ ५०६   

६ स्थानीय सडकको संखया संखया ७५ ३०५   

७ सडक यातायातको कुल लम्बाई कक .शम 
. 

४२.१८ ७३३.३   

८ स्थानीय सडक पलु ननमायण सम्पन्न वटा १४ कल्िटय २१    

९ झोलुङ्गे पुल ननमायण सम्पन्न वटा ० १५   

१० स्यानीटरी ल्याण्डकफल साइटको 
ननमायण 

वटा ० ०   

११  न.पा.को केन्रबाट वडा कायायलयसम्म 
सडक यातायात जोडडएका वडा 

वटा १४ १४   

१२ उत्पाहर्दत ववितु क्षमता कक .वा. ० ०   

१३ स्वस्थ खानेपानी सुवविा पुगेको 
जनसंखया 

प्रनतित ६६० ५६७००   

१४ ववद्यालयको संखया (सरकारी, 
सामर्दाुनयक, ननजी) 

वटा ४ ११९   

१५ स्वास््य सस्थाको संखया (अस्पताल, 

स्वास््य केन्र, स्वास््य लौकी, उप 
स्वास््य लौकी, आयुवेर्द सेवा केन्र,  

च्क्लननक, बधथयङ सेन्टर) 

वटा २ ७२   

१६ ववितु सेवा पुगेको जनसंखया प्रनतित २ १००   

१७ रोजगारी सजनृा (स्थानीय तहको सबै 
काययक्रमबाट) 

श्रमहर्दन ११६६६६ ११६६६६   



   

खण्ड (ङ) 

१ .  आधथयक िर्य २०७८/७९ मा सम्पाहर्दत उल्िेखनीय काययहरु  

क. जेष्ट्ठ नागररकहरूलाई ननिुल्क आाँखाको अप्रेसन सहहत आाँखा शिववर सचालालन 

ख. शमनी बिस्थल ननमायण 

ग. १०८ कफट अग्लो व्यासको मूनत य ननमायण काययको थालनी 
घ. व्यास नगर कोशिड ननयन्त्रणका लाधग अस्पताल ननमायण एवं वप.शस.आर. ल्याव स्थापना 
ङ. शित िण्डार ननमायण 

२.  असि अभ्यासहरू  

क. ववद्यूतीय िूक्तानी प्रणालीको सुरवात गररएको । 

ख. ननयमशमत रपमा सावयजननक सुनुवाई,सावयजननक परीक्षण 

ग. एक वडा एक प्राववधिकको व्यवस्था गररएको । 

घ. कुहहने फोहोरबाट बायोग्यााँस उत्पार्दन 

ङ. ग वगयका २२३ जना अपाङतालाई वावियक रू.४०००। राहतको व्यवस्था  

३.  स्थानीय तहिे अनभुत गरेका प्रमुख समस्याहरु  

क. फोहोर मैला व्यवस्थापन कहठनाई 
ख. साना योजनाहरूको संखया िेरै हुनु  

ग. वास्तववक रूपमा लागत सहिाधगता नहुन े

घ. िौगोशलक वववविताका कारण ववकास ननमायणमा कहठनाई 

ङ. बााँझो जग्गामा खेती गनय शसलंाईको अिाव 



   

 
 
 



   



   



   



   

 
 



   



   

 


