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आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ को वार्र्िक समिक्षा कार्िक्रि 

२०७९ भदौ २९ गते 

वार्र्िक प्रगमत मववरण 

 

 

  
 

 

 

 

बागचौर नगर कार्िपामिकाको कार्ाििर् 

बागचौर, सल्र्ान 
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1. बागचौर नगरपामिकाको पररचर्ः 

पमिि नेपािको िध्र्पहाडी भू–भागिा अवमथथत कणाििी प्रदेशअन्तगित सामबक राप्ती अञ्चिको सल्र्ान 

मिल्िािा पने बागचौर नगरपामिकाको  

उत्तरतर्ि  पमिि रुकुिको मिवेणी गाउँपामिका तथा दािाि गाउँपामिका,  

दमक्षणतर्ि  छिशे्वरी गाउँपामिका,  

पमिितर्ि  मसद्धकुिाख गाउँपामिका तथा शारदा नगरपामिका, 

पवूितर्ि  रोल्पा मिल्िाको गगंादवे गाउँपामिका  

अबमथथमतः मवश्व िानमचििा र्सको अवमथथमत २८० २६’ उत्तरी अक्षाशं दमेख २८० ३१’ उत्तरी अक्षाशं र 

८२० १४’ पवूी दशेान्तरदमेख ८२० २३’ पवूी दशेान्तरसम्ि छ । 

क्षिेर्ि  र िनसखं्र्ा मववरण 

कुि क्षेिर्ि १६३.१४ वगिककिोमिटर 

कुि िनसंख्र्ाः ३५११२   पुरुर्ः १७८३१   िमहिाः १७२८१ (श्रोतः थिाटि पामिका बागचौर घरधरुी 

सवेक्षण, २०७७) 

साक्षरता दरः  

वडाः- १२ वटा वडाहरु 

प्रिखु नदीः शारदा नदी ( िौराबाङ मशर भएर बग्ने नदी साथै राप्ती नदीको िुहानका रूपिा सुपररमचत            

बाँरु्खोिाको पानीढि पमन र्सै नगरिा अवमथथत छ) 

प्रिखु धार्ििक पर्िटककर् थथिः मशव गुर्ा िमन्दर र अग्िा टाकुरा भ्र्ूटावर 

अग्िा पहाडहरुः- मविर्धरुी र िख्िािधुरी 

नािाकरण 

बागचौर नाि कसरी रहन गर्ो भने्न प्रश्निा िनशु्रमत तथा थथिगत अध्र्र्न गदाि ठोस रूपिे र्ककन हुन 

नसके पमन बूढापाकाहरूबाट िूितः दईु प्रसंग भेरटर्ो । पमहिो प्रसंगअनुसार र्ही तथ्र्िा थोरै र्रक 
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कुराको उठान गदै केहीिे ‘बाघ’िाई गाउँघरको भार्ािा ‘बाग’ भने्न गरेको र ‘बाग’ बस्ने चौर भएका कारण 

र्सको नाि ‘बागचौर’ रहन गएको हुन सके्न बताउँछन् । 

र्सैगरी, अको तथ्र्अनुसार नेपािी शब्दकोशिा ‘बाग’को शामब्दक अथि ।‘बगैंचा’ भनेर उल्िेख छ । अथाित् 

परापूविकािको कुन ैसिर्िा र्स ठाउँिा र्िरू्ि र्ा मबरुवा भएको बगैंचा मथर्ो होिा । त्र्सरी बाग 

अथाित् बगैंचा भएको चौर हुनािे र्सको नाि ‘बागचौर’ रहन गएको हुनसक्छ । 

 

खण्ड (क) 

आधारभतू वििरण 

 

१. स्थानीय तहबाट हालसम्म जारी भएका कानून (ऐन, ननयम, ननरे्दशिका, काययविनध, मापर्दण्ड) 

 

 क. ऐनहरुः-.१७ िटा  

 ख. ननयमािली, ननरे्दशिका, काययविनध, मापर्दण्डहरुः – २१ िटा 
 ग. अन्युः ० िटा  

 ङ. आ.ि. २०७८/७९ मा स्िीकृत कानूनको राजपत्रमा प्रकािन 

  

क्रम संख्या नाम प्रकािन नमनत 

१ आनथयक ऐन २०७८।०७९ २०७८।०४।०१ 

२ विननयोजन ऐन २०७८।०७९ २०७८।०४।०१ 
३ नीनत तथा काययक्रम २०७८।०४।०१ 
 
२. आ.ि. २०७८/७९ को वित्तीय अिस्था (र हजारमा) 
 

क्र.सं. 
स्रोतको वकनसम 

आ.ब.२०७८/७९ 
संघीय 
सरकार  

प्ररे्दि सरकार 
जम्मा खर्य प्रनतित 

१ समानीकरण अनरु्दान 120800  13192 133992  80943.989 60.5 

२ सितय अनरु्दान 369413 25402 394815 357076 90.04 

३ समपरुक अनरु्दान 0 12000 12000 7227 60.22 

४ वििेष अनरु्दान 0 4000  4000 1986  49.66 

५ राजश्व िााँटफाट 96567  883.476  97450.476  77027 79.04 

६ आन्तररक स्रोत 0 0 212707  138900 65.3 

 जम्मा  586780 55477.476 854964.476 663159.989 67.46 
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३. आन्तररक आयको अिस्थाुः 
(र हजारमा): 

क्र.सं. प्रमखु स्रोत २०७८/७९ को यथाथय कैवफयत 
 कर   
१. सम्पत्ती कर 24100  
2. भनूम कर (मालपोत) 889681.4  
3. व्यिसाय कर  227400  
4. जनडबटुी, किाडी र जीिजन्त ुकर   
5. घरिहाल कर  168940.8  
6. विज्ञापन कर   
7. मनोरञ्जन कर   
8. सिारी साधन कर   
9. घर-जग्गा रशजषे्ट्रसन िलु्क   
 जम्मा   
 गैर कर   
१०. सेिा िलु्क (सिै वकनसमका)   1287025  
११. र्दस्तरु (नसफाररि, प्रमाशणत¸ नक्सा पास आदर्द)  1110820.55  
1२. नबक्री (नगटी  ̧ढुङ्गा  ̧िालिुा तथा अन्य सम्पशत्त 

विक्री) 
  

1३. सम्पनत भाडा   
1४. अन्य   
 जम्मा  3707967.8  
 कूल जम्मा   

  
४. आनथयक िषय २०७८।७९ मा प्ररे्दि र स्थानीय तहबीर्को राजस्ि बााँडफााँड (र.लाखमा) 

  

सिारी 
कर 

घरजग्गा 
रशजषे्टिन 
िलु्क 

ढंुगा नगट्टी बालिुा 
विक्री 

विज्ञापन कर  मनोरञ्जन कर जम्मा 

प्राप्त 
भएको 

 

प्राप्त भएको प्राप्त 
भएको 

प्ररे्दिमा 
पठाएको 

प्राप्त 
भएको 

प्ररे्दिमा 
पठाएको 

प्राप्त 
भएको 

प्ररे्दिमा 
पठाएको 

प्राप्त भएको 

० ० ० ० ० ० ० ० ० 
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५. आ.ब. २०७८।०७९ को बजेट पेि तथा स्िीकृनत 

 (क) सभामा बजेट पेि गररएको नमनतुः २०७८।०३।२७ 

 (ख) सभामा बजेट पाररत गररएको नमनतुः २०७८।०३।२७ 

 (ग) आनथयक ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन गरेको नमनतुः- २०७८।०४।०१ 

  

६. गत आ.ि. को काययपानलका तथा सभाको बैठक सम्बन्धी वििरणुः 
 

1. सभाको अनधिेिन/बैठक बसेको पटकुः-२ 

2. काययपानलका बैठक संख्याुः-१३ 

3. सभा तथा काययपानलका बैठकको नमनत, समय, स्थान र काययसूर्ी ननधायररत 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 काययसूर्ी ननधायररत समयमै जानकारी गराएको/ 
नगराएकोुःगराएको 

 

७. गत िषयको खर्यको क्षते्रगत बााँडफााँट 

  

क्रसं विषयगत क्षते्र विननयोशजत बजेट यथाथय खर्य खर्य प्रनतित 
१ भौनतक पूिायधार विकास 221487  142240  64.22 

२ सामाशजक विकास 419679  371935 88.62 

३ आनथयक विकास 39130 28069 71.73 

४ कायायलय सञ्चालन तथा प्रिासननक 153714  106643 69.38 

५ सिुासन तथा अन्तरसम्बशन्धत 
क्षेत्र 

 20954  14273  68.12 

 कूल जम्मा  854965  663162 77.56 

 

 

७.१ क्षते्रगत भौनतक प्रगनतको अबस्था (आ.ब. २०७८।०७९ ) 

 

क्र.सं. विषय क्षते्र उपक्षते्र ईकाइ भौनतक प्रगनत (%) प्रमखु उपलब्धी 

१ सडक कालोपते्र/ढलान (वक.मी.) ० ०  नभएको 

ग्रािेल (वक.मी.) ५ १५  साना गानड 
र्ल्न सक्न े

ट्रयाक खोल्न े (वक.मी.)६० ९० गाउाँगाउाँमा 
सडक ननमायण 



      

6 
 

२ पलु ननमायण मोटरेिल पलु ० िटा ० 
 

झोलङु्गे पलु २ िटा २० आितजाितमा 
सहजता 

आकािे पलु ० िटा ०  

३ पाकय  ननमायण 
    

४ खानेपानी तथा ढल 
ननमायण 

खानेपानी सवुिधा 
थप उपलब्ध 
गराएका पररिार 

संख्या २५०० ३० खानेपानी घर 
सम्म पगेुको 

खानेपानी सेिाबाट 
लाभाशन्ित 
घरपररिार 

संख्या ५००० ६० खानेपानी घर 
सम्म पगेुको 

ढल ननमायण (वक.मी.) ० ० 
  

५ िृक्षरोपण  संख्या ५०० ३५ 
 

६ नर्दी ननयन्त्रण 
 (वक.मी.) ०१ २०  

७ सामाशजक नसाँर्ाई 
 हेक्टर........   

८ जलविद्यतु तथा 
िैकशल्पक उजाय 

उत्पार्दन (वक.िा.)........    

प्रिासरण लाइन 
विस्तार 

(वक.मी.) ७ ३५ 
  

९ पोखरी ताल तलैया  संख्या १० २० 
 

१० फोहोरमैला 
व्यिस्थापन 

डशम्पङ्ग साइट संख्या १ १० 
 

स्यानीटरी 
ल्याण्डवफल्ड साइट 

संख्या.......   

नयााँ मेशिन 
उपकरण जडान 

संख्या.......   

११ नयााँ विद्यालय भिन 
ननमायण सम्पन् न 

 संख्या.. ४ २५ 
 

१२ स्िास््य र्ौकी 
ननमायण 

 संख्या. ५ ३० 
 

१३ जग्गा संरक्षण आफ्नै स्िानमत्िको रोपनी÷आना÷पैसा
÷ र्दाम ५-०-०-
२ 

१०० 
 

सरकारी रोपनी÷आना÷पैसा
÷ र्दाम 

  

साियजननक रोपनी÷आना÷पैसा
÷ र्दाम 
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पनतय रोपनी÷आना÷पैसा
÷ र्दाम 

  

१४ यात्र ुप्रनतक्षालय  संख्या. ४ २० 
 

१५ सामरु्दावयक भिन 
ननमायण 

 संख्या.. ३ २५ 
 

 

 

 

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

 

पर्द र्दरिन्र्दी संख्या 
पर्दपूनतय संख्या 

ररक्त 
पर्दपूनतयको लानग 
लो.से.आ.माग स्थायी करार जम्मा 

अनधकृतस्तर ११ २ ३ ५ ६ ५ 

सहायकस्तर ४२ १० ३२ ४२ ० १२ 

कूल जम्मा ५३ १२ ३५ ४७ ६ १७ 

 

 (ख) विषयगत क्षते्र तफय का कमयर्ारीको वििरण  

 

अ) शिक्षा 

पर्द र्दरिन्र्दीसंख्या 
पर्दपूनतयको अिस्था 

स्थायी करार जम्मा ररक्त 
अनधकृतस्तर २ १ ० १ १ 

सहायकस्तर १ ० ० ० १ 

कूल जम्मा ३ १  १ २ 

 

आ) कृवष 

पर्द र्दरिन्र्दीसंख्या 
पर्दपूनतयको अिस्था 

स्थायी करार जम्मा ररक्त 
अनधकृतस्तर १ ० ० ० १ 

सहायकस्तर ३ २ १ ३ १ 

कूल जम्मा ४ २ १ ३ २ 

इ) पि ुसेिा 

पर्द र्दरिन्र्दीसंख्या 
पर्दपूनतयको अिस्था 

स्थायी करार जम्मा ररक्त 
अनधकृतस्तर १ ० ० ० १ 

सहायकस्तर ७ ३ १ ४ ३ 

कूल जम्मा ८ ३ १ ४ ४ 
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ई) स्िास््य (स्िास््य र्ौकी सवहत) 

पर्द र्दरिन्र्दीसंख्या 
पर्दपूनतयको अिस्था 

स्थायी करार जम्मा ररक्त 
अनधकृतस्तर ८ ४ ० ४ ४ 

सहायकस्तर २८ २६ ० २६ २ 

कूल जम्मा ३६ ३० ० ३० ६ 

उ) मवहला तथा बालबानलका 

पर्द र्दरिन्र्दीसंख्या 
पर्दपूनतयको अिस्था 

स्थायी करार जम्मा ररक्त 
अनधकृतस्तर ० ० ० ० ० 

सहायकस्तर २ १ ० १ १ 

कूल जम्मा २ १ ० १ १ 

ऊ) इशञ्जननयररङ्ग सेिा तफय  

पर्द र्दरिन्र्दी संख्या 
पर्दपूनतयको अिस्था 

स्थायी करार जम्मा ररक्त 
अनधकृतस्तर २ ० १ १ २ 

सहायकस्तर १४ ० ७ ७ १४ 

कूल जम्मा १६ ० ८ ८ १६ 

 

 

ए) ररक्त पर्दको वििरण 

पर्द तह सङ्खख्या  पर्द ररक्त भएको नमनत ररक्त हनुकुो कारण 
प्र.प्र.अ. १० १ २०७७।०२।२३ सरिा भएर गएको 
नसनडई ९।१० १ २०७५।८।२३ समायोजन पर्दस्थापना 

नभएको 
अनधकृत 
(शिक्षा) 

७।८ १ २०७५।८।२३ समायोजन भै नआएको 

अनधकृत 
ईशन्जननयर 

७।८ १ २०७५।८।२३ समायोजन पर्दस्थापना 
नभएको 

लेखा अनधकृत ७ १ २०७६।५।२२ समायोजन पर्दस्थापना 
नभएको 

अनधकृत 
प्रिासन 

७ १ २०७५।८।२३ समायोजन पर्दस्थापना 
नभएको 
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अनधकृत 
प्रिासन 

६ १ २०७५।८।२३ समायोजन पर्दस्थापना 
नभएको 

आलेप 
अनधकृत 

६ १ २०७५।८।२३ समायोजन पर्दस्थापना 
नभएको 

पहेन 
(स्िास््य) 

६ १ २०७५।८।२३ समायोजन पर्दस्थापना 
नभएको 

सहयाक 
प्रिासन 

५ ९ २०७५।८।२३ समायोजन पर्दस्थापना 
नभएको 

लेखापाल ५ १ २०७६।१२।२० समायोजन पर्दस्थापना 
नभएको 

क.अ. ४ १ २०७५।८।२३ समायोजन पर्दस्थापना 
नभएको 

प्रा.स. ५ १ २०७५।८।२३ समायोजन पर्दस्थापना 
नभएको 

स.ई ५ १४ २०७५।८।२३ समायोजन पर्दस्थापना 
नभएको 

मवहला वि.नन ५ १ २०७५।८।२३ समायोजन पर्दस्थापना 
नभएको 

अनमन ४ १ २०७५।८।२३ समायोजन पर्दस्थापना 
नभएको 

 

 

खण्ड (ख) 

सेिा प्रिाह, योजना तथा अनगुमन 

 

1. सेिा प्रिाहको लानग भौनतक सवुिधाको अिस्था  

1) कायायलय भिनको पयायप्तता 

वििरण 
संख्या 

भिन संरर्ना 
(पक्की//कच्र्ी) 

कायायलय
को आफ्नै 

अन्य सरकारी भिनको 
प्रयोग गररएको 

भाडामा 
रहेको 

ननमायणानधन 

न.पा./गा.पा.  कायायलय 
भिन 

१ पक्की भिन १ ० १ १ 

िडा कायायलय  भिन १२ पक्की २ २ ८ १ 

विषयगत िाखा िा 
एकाइ भिन 
(विषयक्षेत्र समेत 
उल्लेख गने) 

२ पक्की ० २ ० 
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२. स्थानीय तहको केन्रमा उपलब्ध अन्य भौनतक पूिायधारको अबस्थाुः 

क्र.सं. वििरण पक् की कच् र्ी/ग्रािले नपगेुको     कैवफयत 

1  सडकको पहुाँर्  १ ६० ५०  
 

क्र.सं. वििरण रावष्ट्रय स्थानीय नपगेुको कैवफयत 

1  विद्यतु  १ ० ०  
 

क्र.सं. वििरण भएको नभएको सेिा प्रर्दायक संख्या कैवफयत 

1  इन्टरनेट सेिा भएको  २१  

२ सरकारी कारोबार गने बैंक/अन्य 
वित्तीय संस्था 

भएको  २५  

 

 

 

३) सिारी साधनको वििरण : 

सिारी साधन संख्या 
अिस्था भाडामा 

नलएको भए 
खलुाउने  

र्ाल ु ममयत 
गनुयपने 

नललाम 
गनुयपने  

अन्य 

र्दईु पाङ्खग्र े(मोटरसाइकल/स्कुटर) २४ २२ २ ०   
र्ारपाङ्खग्र े(जीप/कार/भ्यान) २ २ ० ०   
र्दमकल ० ० ० ० 

  

एम्बलेुन्स १ १ ० ०   
िििाहन ० ० ० ०   
अन्य (ट्रयाक्टर,वट्रपर,एक्साभेटर, 

लोडर आदर्द) 
२ २ ० ०   

 

४. स्थानीय तह अन्तगयत गदठत सनमनत 

सनमनतको नाम गत आ.ब.को 
बैठक सख्या 

गत आ.ब.को बैठकको  
ननणयय सख्या 

कैवफयत 

अनगुमन तथा सपुररिके्षण सनमनतको  बैठक     

िडा-स्तरीय अनगुमन सनमनत बैठक     

स्थानीय राजस्ि परामिय सनमनत बैठक     
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स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा ननधायरण सनमनत बैठक १ 
३  

बजेट तथा काययक्रम सनमनत बैठक १ २  

लेखा सनमनत बैठक    

विधायन सनमनत बैठक    

सिुासन सनमनत बैठक    

काययपानलका अन्तगयतका विषयगत सनमनतहर 
बैठक ४ ४  

अन्य नबिेष सनमनतहरको  बैठक    

 

 

 

 ५. न्यावयक सनमनतुः 
गत आ.ब.मा र्दताय उजरुी/गनुासोको संख्याुः- 

गत आ.बको बैठक संख्याुः- 

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

 

 

६. थथानीर् तहबाट मवद्यतुीर् सवेा सञ्चािन  

1) सेवा प्रवाहिा प्रर्ोगिा रहकेा सफ्टवेर्रहरुको प्रकार: online software and offline software, 

application, system and programming software  

 

2) अनिाइन प्रणािीबाट उपिब्ध गराइएका सेवाहरुःPAMS (JINSI), SUTRA(LEkHA) , PLANNING( 

YOJNA), REVENUE(RAJASWA) DARTA CHALANI ONLINE IEMIS(EDUCATION), 

HMIS(HEALTH) 

 

3) िोबाइि  एप िथता प्रमवमधको मवकास र प्रर्ोगको अवथथाः MOBILE APP BAGCHAUR 

MUNICIPALITY 

            4)   दताि चिानी अनिाईन सफ्टवर्र अनिाइन  

            5)   मडमिटि प्रोर्ाइि समहतको थिाटि पामिका बागचौर पोटिि तथा िोबाइि एव मनिािण 
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            6)  नगरपामिका कृमर् एप मनिािण 

             7) िगार्त थवाथथ्र्िा HMIS , मशक्षािा IEMIS , िेखािा SUTRA परेोि  र मिन्सीिा PAMS         

सफ्टवर्रहरु मनर्मित रुपिा सञ्चािनिा आएको । 

 

 

७. गत आ. ि. मा सञ्चानलत योजना सम्बन्धी वििरण 

(क) बजेटको आधारमाुः 
क्र.सं. नबबरण योजना संख्या 
१. ५० लाख भन्र्दा बढी बजेटको आयोजना १ 

2. ५ लाख रे्दशख ५० लाख सम्मको आयोजना १५१ 

3. ५ लाख भन्र्दा कम बजेटको आयोजना ३३५ 

 

(ख) योजनाहरको कायायन्ियन तह/क्षते्र 
क्र.सं. नबबरण योजना संख्या 
१. गा.पा.।न.पा. स्तरीय १५२ 

2. िडास्तरीय ३३५ 

 जम्मा ४८७ 

 

 

(ग) योजना कायायन्ियन  
क्र.सं. नबबरण योजना संख्या 
१. उपभोक्ता सनमनत माफय त ४६४ 

2. ननमायण व्यिसायी माफय त २३ 

3. गैरसरकारी संस्था माफय त ० 

४. अन्य केही भए खलुाउन े ० 

 जम्मा ४८७ 

    

८. आिनधक/क्षते्रगत योजना सम्बन्धी  (अिनध समेत उल्लेख गने) 

(1)  स्थानीय तहको प्रोफाइल बनेको/नबनेकोुः बनेको 
(2)  आिनधक योजना बनेको/नबनेको: नबनेको   
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९. सामाशजक सरुक्षा अनरु्दान सम्बन्धी 

क्रसं वििरण लाभग्राही सङ्खख्या २०७8/७9 को र. कैवफयत 

१ अन्य जेष्ठ नागरिक   1623 78432000  

२ जेष्ठ नागररक भत्ता (र्दनलत)  208 6639360  

३ जेष्ठ नागररक एकल मवहला ६० िषय 
भन्र्दा मानथका 

211 6735120  

४ विधिा 384 1225780  

५ पूणय अपाङ्गता क िगय 68 3255840  

६ अनत अिक्त अपाङ्गता  ख िगय 109 2783424  

७ क्षेत्र तोवकएका बालबानलका  2724 16736256  

८ र्दनलत बालबानलका 545 3348480  

 

खण्ड (ग) 

पारर्दशियता एिं सिुासन/वित्तीय सिुासन 

 

1.पेश्की वििरण 

वििरण ०७७/७८ सम्मको 
बााँकी पेश्की 

०७८/७९ 
को पेश्की 

०७८/७९ मा 
फर्छ्यौट 

०७८/७९ सम्मको 
पेश्की बााँकी 

सा.स ुपेश्की     

पर्दानधकारीको 
नाममा रहेको पेश्की 
रकम 

    

कमयर्ारीको नाममा 
रहेको पेश्की रकम 

    

मोविलाइजेसन पेश्की               

उपभाेके्ता सनमत ८०६८ ११७३ ८०६८ ११७३ 

जम्मा ८०६८ ११७३ ८०६८ ११७३ 
 

 

2. बेरज ूवििरण (आ.ि. २०७७/०७८ सम्मको) 

वििरण 

ननयनमत गने रकम 
र. 

पेश्की रकम र. 
असलु उपरगनुयपने 

रकम र. 
जम्मा रकम र. 

बेरजू   
फर्छ्यौ
ट 

बेरजू  फर्छ्यौट बेरजू  फर्छ्यौट बेरजू  फर्छ्यौट 
  फर्छ्यौट 
हनु बााँकी  

संघीय 
सरकारबाट 
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प्राप्त अनरु्दान 
तफय  
प्ररे्दि 
सरकारबाट 
प्राप्त अनरु्दान 
तफय  

         

आन्तररक 
श्रोततफय  

         

जम्मा २१३०४१  ८०६८ ० ८१५७ ० २२११९८ ० २२११९८ 

 

 

आनथयक िषय २०७८।७९ सम्मको आन्तररक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको । 

आनथयक िषय २०७८।७९ सम्मको अशन्तम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको । 

 

३. पारर्दशियता तथा सिुासनका औजारको प्रयोगको अिस्था  

आनथयक िषय साियजननक सनुिुाई 
संख्या 

साियजननक परीक्षण 
संख्या 

सामाशजक परीक्षण 
संख्या 

नागररक िडापत्रको 
व्यिस्था 

२०७७/७८ १२ ३५० ० १ 

२०७८/७९ १ ७० ० ० 

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

 

ननकाय 

आनथयक िषय 
२०७७/७८ 
मा परेको 

उजरुी सङ्खख्या 

आनथयक िषय 
२०७७/७८ 
मा फर्छ्यौट 

भएको 
सङ्खख्या 

आनथयक िषय 
२०७८/७९ मा परेको 

उजरुी सङ्खख्या 

आनथयक िषय २०७८/७९ 
मा फर्छ्यौट भएको 

सङ्खख्या 

अ.र्द.ुअ.आ ६ ६ ४ ४ 
रावष्ट्रय सतकय ता 
केन्र ० 

० ० 
० 

उजरुी पेवटका ० ०  ० ० 

कायायलयमा 
ननिरे्दन र्दताय 0 

0 ० 
० 

जम्मा ६ ६ ४ ४ 
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५. पर्दानधकारी तथा कमयर्ारीको सम्पशत्त वििरण बझुाएको अिस्था 
 

वििरण सम्पशत्त वििरण बझुाउनेको संख्या सम्पशत्त वििरण नबझुाउनेको संख्या 
ननिायशर्त पर्दानधकारी ६५ ० 

कमयर्ारी ११८ ० 
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खण्ड (घ) 

पन्रौं आिनधक योजनाको लक्ष्यमा आधाररत 

नस.
नं 

सूर्क ईकाई 
आ.ि. ०७८/७९ 
मा थप भएको 

आ.ि. 
०७८/७९ 
सम्मको कूल 

जम्मा 

कैवफयत 

१ नयााँ स्थानीय सडक ननमायण (Track Opening) वक.मी. ३.४ ३४.४ 
 

२ ग्राभेल मी. २६० २६० 
 

३ कालोपते्र मी. ९० ९० 
 

४ सडक ननयनमत ममयत वक.मी. ५० १०० 
 

५ सडक स्तरोन् नती वक.मी./मी
. 

० ३० 

 

६ स्थानीय सडकको संख्या संख्या १५ १६५ 
 

७ स्थानीय सडक पलु ननमायण सम्पन्न  िटा ०  २ 
सघ 

८ झोलङु्ग ेपलु ननमायण सम्पन्न  िटा ० ६ 
 

०९ स्यानीटरी ल्याण्डवफल साइटको ननमायण िटा ०  १ 
 

१० गा.पा./न.पा.को केन्रबाट िडा कायायलयसम्म सडक 
यातायात जोनडएका िडा  

िटा १२ १२ 

 

११ उत्पादर्दतविद्यतु क्षमता वक.िा. ०  ० 
 

१२ स्िस्थ खानेपानी सवुिधा पगेुको जनसंख्या प्रनतित ५  ६५ 
 

१३ विद्यालयको संख्या (सरकारी, सामरु्दावयक, ननजी) िटा ० ६८ 
 

१४ 
स्िास््य संस्थाको संख्या (अस्पताल, स्िास््य केन्र, 
स्िास््य र्ौकी, उप स्िास््य र्ौकी, आयिेुर्द सेिा 
केन्र,वकनलनक,बनथयङ सेन्टर)  

िटा ० १२ 

 

१५ विद्यतु सेिा पगेुको जनसंख्या प्रनतित १५  ६५ 
 

१६ रोजगारी सजृना (स्थानीय तहको सबै काययक्रमबाट) श्रमदर्दन ५०  ५० 
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खण्ड (ङ) 

आनथयक िषय २०७८/७९ मा सम्पादर्दत उल्लेखनीय काययहर (बढीमा ५ िटा) 

क.   भ्यू टािर ननमायण  

ख.   िडा नं .  ४, ११ र १२ विद्यतु विस्तार योजना  

ग .   िेरार्ौर, िडार्ौर,  नाउलार्ौर, वहमर्ौर,  नभत्रीिन, सडक ननमायण 

घ.    नडशजटल प्रोफाईल ननमायण  

ङ.   सिुेगैरा नलप्ट खानेपानी ननमायण योजना 
 

1. असल अभ्यासहरू (बढीमा ५ िटा) 

क. अनगुमन सनमतको अनगुमन  ननमायण कायय सम्िशन्ध फोटाहर  

ख. योजनाको रकम भकु्तानन हनुभुन्र्दा पवहले ७ दर्दने साियजननक सरु्ना आह्वान गररएको 
 
 

2. स्थानीय तहले अनभुतू गरेका प्रमखु समस्याहर (बढीमा ५ िटा)  

क. याेेजना कायायन्ियमा उपभोक्ता सनमनत अपनत्ि नगनुय  
 ख. योजना कायायन्ियमा ससु्तता हनु ु

  ग. प्रयाप्त जनिशक्त नहनुुु्  
         
  
जिन्सीः खचि भएर निाने मिन्सी िौज्दात- रु ३ करोड ७६ िाख ५१ हिार ७९३ 

 

वििरण पेि गने पर्दानधकारीको 

नाम :-  रामबहार्दरु हमाल      

पर्द :-   प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत     

प्ररे्दि:- कणायली     स्थानीय तह:- बागर्ौर नगरपानलका 
 


