
सिद्धलेक गाउँपासलकाको आ.व. 

२०७७/०७८ को प्रगसि िमीक्षा

नन्दलाल शमाा

प्रमुख प्रशािकीय

असिकृि

समसि:२०७८।०५।१०



आसथाक िमृ्वसि र सवकािको लागी पुवाािार

सिद्धलेक गाँउपासलकाको मुल आिार !!!



१. िमीक्षा अविीमा जारी भएका कानून (ऐन, सनयम, 

सनरे्दसशका,कायासवसि,मापर्दण्ड)

 क. ऐनहरुः- ३५

 ख. ननयमावलीहर, ननरे्दनिकाहर, काययनवनिहर, मापर्दण्डहरुः – ३४ वटा

 ग. अन्युः- २ वटा

 घ.  हालसम्म जारी भएका कानूनहरको जम्मा संख्या- ६८ वटा

 ङ. आ.व. २०७७/०७८ मा स्वीकृत कानूनको राजपत्रमा प्रकािन

क्रम

िंख्या

नाम प्रकाशन समसि

१ सिद्धलेक गाउँपासलकाको लैंसगक स ंिा सनवारण कोष (िञ्चालन)

कायासवसि, २०७७

२०७७/०६/०२

२ सिद्धलेक गाउँपासलका िाझेर्दारी कायाक्रम िञ्चालन िथा व्यवस्थापन

कायासवसि,२०७७

२०७७/१०/०२

३ सिद्धलेक गाउँपासलका खेलकुर्द सवकाि िसमसि िञ्चालन कायासवसि,

२०७७

२०७७/०६/३०

४ सिद्धलेक गाउँपासलकाको कृसष िथा पशुपंक्षी सवकाि कायाक्रम

सनरे्दसशका, २०७७

२०७७/०६/३०

५ सिद्धलेक गाउँपासलका कमाचारी प्रोत्सा न कायासवसि, २०७७ २०७७/१०/०२



२. आ.व. २०७७/७८ को सवत्तीय अवस्था
क्र

.िं

.

स्रोिको

सकसिम

आ.ब.२०७७/७८

नेपाल िरकार प्ररे्दश िरकार जम्मा खचा प्रसिश

ि

१ िमानीकरण

अनुर्दान

१३,२९,००,००० ९९,९२,००० १४,२८,९२,००० १०,२७,४४,१९३।६० ७१.९०

२ िशिा अनुर्दान २२,८९,५३,५२८ १,७८,५३,००० २४,६८,०६,५२८ २१,५०,५०,७९२।६१ ८७.१३

३ िमपुरक

अनुर्दान

१,०९,८९,४०८ २,९९,८७,००० ४,०९,७६,४०८ ३,३०,२२,९०६।६१ ८०.५९

४ सवशेष अनुर्दान १,०३,००,००० - १,०३,००,००० ५४,८०,१४७।६८ ५३.२०

५ राजश्व वाँटफाट ६,९८,७९,५०१।८

१

१,२८,०५,९५६।५

९

८,२६,८५,४५८.४ ४,९९,३२,७२८।७१ ६०.३९

६ रोयल्टी - - - -

७ िवारी कर - - - -

८ घर जग्गा

रसजष्ट्र ेशन शुल्क
२५,३५,६२४.८

५

-

६,५६,७८,२९४

.२१

५,६२,९०,५५०।१

६

८५.७१

९ आन्तररकस्रोि १,७६,८८,१३७

१० अन्य (नगर्द

मौज्दाि)
४५४५४५३२.३

६

-

जम्मा ५८,९१,१६,२११ ४६,२५,२१,३१८। ७३.६



३. गि आ. व. मा आन्तररक आयको अवस्था

क्र.
िं.

प्रमुख स्रोि
२०७७/७८ को

यथाथा

कैसफयि

कर

१. िम्पत्ती कर २५३५६२४.८५।

२. भूसम कर (मालपोि) ७८२८१।

३. व्यविाय कर ५,४५,९००।

४. जसिबुटी, कवािी र जीवजनु्त

कर

-

५. घरव ाल कर ८८,८७२।

६. सवज्ञापन कर -

७. मनोरञ्जन कर -

८. िवारी िािन कर -

९. घर-जग्गा रसजष्ट्र ेशन शुल्क -

जम्मा ३२,४८,६७७।८५



बाँकी.............

क्र.
िं.

प्रमुख स्रोि
२०७७/७८ को

यथाथा

कैसफयि

गैरकर

१०. िेवा शुल्क (िवै सकसिमका) -

११. र्दसु्तर (सिफाररश, प्रमासणि¸ 

नक्सा पािआसर्द)

१९,४५,२२२।

१२. सबक्री (सगटी¸ ढुङ्गा¸वालुवा िथा

अन्य िम्पसत्त सवक्री)

७३,६६,३२६। ६०% मात्र

१३. िम्पसि भािा -

१४. अन्य ५४,६८,६४०।८५

जम्मा १,४७,८०,००८

कूल जम्मा १,८०,२८,७८५।८५



४. आसथाक वषा २०७७।७८ मा प्ररे्दश र स्थानीय ि बीचको

राजस्व बाँिफाँि

िवा

री

कर

घरज

ग्गा

रसज

षे्ट्श

न

शु

ल्क

ढंुगा, सगट्टी, बालुवा सवक्री सवज्ञापन कर मनोरञ्जन

कर

जम्मा

प्राप्त

भएको

प्राप्त

भए

को

प्राप्त भएको प्ररे्दिमा

पठाएको

प्राप्त

भएको

प्ररे्दि

मा

पठाए

को

प्राप्त

भएको

प्ररे्दि

मा

पठाए

को

प्राप्त भएको

- - १,२२,७७,२१० ४९,१०,८८४ - - - - १७१८८०९४



५.आ.ब. २०७८/७९ को बजेट पेश िथा स्वीकृसि
(क) िभामा बजेट पेश गररएको समसििः- २०७८/०३/१०

(ख) िभामा बजेट पाररि गररएको समसििः- २०७७/०३/२८

(ग) आसथाक ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको समसििः- २०७८/०४/०५

६. गिआ.व. को िभा िथा कायापासलकाको बैठक िम्बन्धी
सववरणिः

१.सभाको अनिवेिन/बैठक बसेको पटकुः- २ पटक

२.काययपानलका बैठक संख्याुः- २६

३.सभा तथा काययपानलका बैठकको नमनत, समय, स्थान र काययसूची ननिायररत 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 काययसूची ननिायररत समयमै जानकारी
गराएको/नगराएकोुः गराएको



७. खचाको के्षत्रगि बाँिफाँट

क्र.

िं.

सवषयगि के्षत्र सवसनयोसजि

बजेट

यथाथा खचा खचा

प्रसिशि
१ भौनतक पूवायिार

नवकास

१७७७२६६०८ १२९१०९९७६.२६ ७२.६५

२ सामानजक नवकास ३२३५९२६७५ २४७१२९९५५.१५ ७६.३७

३ आनथयक नवकास ३८०४५५०० २४४९५२०१.७२ ६४.३८

४ वन, वातावरण तथा

नवपर््द व्यवस्थापन

२३१६००० १७१८७१० ७४.२

५ सुिासन तथा

संस्थागत नवकास

८६०७५१८७ ६००६७४७५.७३ ६९.७८

कूल जम्मा ६२७७५५९७० ४६२५२१३१८.८६ ७३.६८



७.१ के्षत्रगि भौसिक प्रगसिको अबस्था(आ.ब. 

२०७७/७८)
क्र.िं

.

सवषय के्षत्र उपके्षत्र ईकाइ भौसिक

प्रगसि(

%)

प्रमुख

उपल

ब्धी
१ ििक कालोपते्र/ढला

न

३.५ (सक.मी.) ९५%

ग्रावेल १३.५

(सक.मी.)
१००%

टर याक खोल्ने १२.५

(सक.मी.)
१००%

२ पुल सनमााण मोटरेवल पुल -

झोलुङे्ग पुल -

आकाशे पुल _

३ पाका सनमााण -



बाँकी.........
क्र.

िं.

सवषय के्षत्र उपके्षत्र ईकाइ भौसिक

प्रगसि(%

)

प्रमुख

उपलब्धी

४ खानेपानी

तथा ढल

ननमायण

खानेपानी सुनविा थप

उपलब्ध गराएका

पररवार

१८० ८५%

खानेपानी सेवाबाट

लाभान्वित घरपररवार

२२६६

ढल ननमायण

५ वृक्षरोपण

६ नर्दी ननयन्त्रण ०.३(नक.मी.) १००%

७ सामानजक

नसिँचाई

१८ हेक्टर

८ जलनवर््दयुत

तथा

वैकन्विक

उत्पार्दन -

प्रिारण लाइन नवस्तार -



क्र.

िं.

सवषय के्षत्र उपके्षत्र ईकाइ भौसिक

प्रगसि(%)

प्रमुख

उपलब्धी
९ पोखरी ताल तलैया -

१० फोहोरमैला व्यवस्थापन डन्विङ्ग साइट -

स्यानीटरी

ल्याण्डनफल्ड साइट

-

नयािँ मेनिन

उपकरण जडान

-

११ नयािँ नवद्यालय भवन

ननमायण सिन्न

-

१२ स्वास्थ्य चौकी ननमायण -

१३ जग्गा संरक्षण आफ्नै स्वानमत्वको ५० रोपनी १०

आना

सरकारी -

सावयजननक -

पनतय -

बाँकी.........



बाँकी.........

क्र.

िं.

सवषय के्षत्र उपके्षत्र ईकाइ भौसिक

प्रगसि(

%)

प्रमुख

उपल

ब्धी
१४ यातु्र प्रनतक्षालय ६ (संख्या) १००%

१५ सामुर्दानयक भवन

ननमायण

६ (संख्या) १००%



७.२ (क) कमाचारीको उपलव्ििा (न.पा./गा.पा. स्तर विा कायाालय िमेि)

पर्द र्दरवन्दीिंख्या

पर्दपूसिा िंख्या

ररक्त

पर्दपूसिाको लासग

लो.िे.आ. माग

स्थायी करार जम्मा

असिकृिस्त

र
४ ४ - ४ -

-

ि ायकस्त

र
१३ ८ १ ९ ४

४

कूल जम्मा १७ १२ १ १३ - ४
(ख) सवषयगि के्षत्र िफा का कमाचारीको सववरण

अ) सशक्षा

पर्द र्दरवन्दीिंख्या
पर्दपूसिाको अवस्था

स्थायी करार जम्मा ररक्त

असिकृिस्तर १ १ - १ -

ि ायकस्तर १ १ - १ -

कूल जम्मा २ २ २



आ) कृसष

पर्द
र्दरवन्दी

िंख्या

पर्दपूसिाको अवस्था

स्थायी करार जम्मा ररक्त

असिकृिस्त

र
१ १ -

१
-

ि ायकस्त

र
३ - ३

३
३

कूल जम्मा ४ १ ३ ४ ३

पर्द
र्दरवन्दी

िंख्या

पर्दपूसिाको अवस्था

स्थायी करार जम्मा ररक्त
असिकृि

स्तर
१

-
-

- १

ि ायकस्त

र
४ - ३

३
४

कूल जम्मा ५
-

३
३

५

इ) पशु िेवा



ई) स्वास्थ्य (स्वास्थ्यचौकी िस ि)

पर्द
र्दरवन्दी

िंख्या

पर्दपूसिाको अवस्था

स्थायी करार जम्मा ररक्त
असिकृि

स्तर
५ ३ ०

३
२

ि ायकस्त

र
१२ ६ ५

१२
२

कूल जम्मा १७ ९ ५ १५ ४

पर्द
र्दरवन्दी

िंख्या

पर्दपूसिाको अवस्था

स्थायी करार जम्मा ररक्त
असिकृि

स्तर
-

- - - -

ि ायकस्त

र
१ १ -

१
-

कूल जम्मा १ १ - १ -

उ) मस ला िथा बालबासलका



ऊ) इसञ्जसनयररङ्ग िेवा

पर्द
र्दरवन्दी

िंख्या

पर्दपूसिाको अवस्था

स्थायी करार जम्मा ररक्त

असिकृिस्तर १ १ ० १ ०

ि ायकस्तर १२ ५ २ ७ ७

कूल जम्मा १३ ६ २ ८ ७

ए) ररक्त पर्दको सववरण

पर्द ि ि

ङ््खख्या

पर्द ररक्त भएको

समसि

ररक्त हुनुको

कारण

असिकृिस्तर छैठौ ं २ - िमायोजन हुन बाँकी

ि ायकस्तर पाँचौ ं ६ - िमायोजन हुन बाँकी

ि ायकस्तर चौथो ६ - िमायोजन हुन बाँकी

कुल जम्मा १४ - िमायोजन हुन बाँकी

नोट: ि ायकस्तरका पर्द रु लोक िेवा आयोगमा माग गररएको छ।



खण्ड (ख)

िेवा प्रवा , योजना िथा अनुगमन
१) िेवा प्रवा को लासग भौसिक िुसविाको अवस्था

क) कायाालय भवनको पयााप्तिा

सववरण िंख्या

भवन

िंरचना

(पक्की//क

च्ची)

कायाालयको

आफ्नै

अन्य

िरकारी

भवनको

प्रयोग

गररएको

भािामा र ेको सनमााणासि

न

न.पा./गा.पा. 

कायायलय

भवन

३ ३ ३

वडा

कायायलय

भवन

७ ७ ७

नवषयगत

िाखा वा

एकाइ भवन

(नवषयके्षत्र

समेत उले्लख

गने)

- - -

२ कोठा (आयुवेर्द

शाखा) र

अस्थायी प्र री

सबट बुङ्खचुङ्खमा २

कोठा।



२.स्थानीय ि को केन्द्रमा उपलब्ध अन्य भौसिक पूवाािारको

अबस्थािः

क्र.िं. सववरण पक्की कच्ची/ग्रावेल नपुगेको कैसफयि

1 . ििकको पहँुच ०.७ सक.मी. १५० मी.

क्र.िं

.

सववरण रासष्ट्र य स्थानीय नपुगेको कैसफयि

1 . सवर््दयुि 

क्र.िं

.

सववरण भएको नभएको िेवा प्रर्दायक

िंख्या

कैसफयि

1 . इन्टरनेट िेवा  ४ वटा

2. िरकारी कारोबार

गने बैंक/अन्य

सवत्तीय िंस्था





३) िवारी िािनको सववरण :

िवारी िािन िंख्या

अवस्था भािामा

सलएको

भए
खुलाउने

चालु ममाि

गनुापने

सललाम

गनुापने

अन्य

रु्दई पाङ््खगे्र

(मोटरिाइकल/सु्कट

र)

१२ ११ १ - - -

चारपाङ््खगे्र

(जीप/कार/भ्यान)

२ २ - - - -

र्दमकल - - - - - -

एमु्बलेन्स - - - - - -

शव वा न - - - - - -

अन्य (टर याक्टर, 

सटर पर, एक्साभेटर, 

लोिर आसर्द)

- - - - -



४. स्थानीय ि अन्तगाि गसठि िसमसि

िसमसिको नाम
िसमक्षा अविीको

बैठक िख्या

बैठकको

सनणाय

िख्या

कैसफयि

अनुगमन िथा िुपररवेक्षण

िसमसिको बैठक

२ ५

विा-स्तरीय अनुगमन िसमसि

बैठक

५ ११

स्थानीय राजस्व परामशा

िसमसि बैठक
२

१५

स्रोि अनुमान िथा बजेट िीमा

सनिाारण िसमसि बैठक
१

३

बजेट िथा कायाक्रम िसमसि

बैठक
१

२

लेखा िसमसि बैठक १ २

सविायन िसमसि बैठक

िावाजसनक िेवा क्षमिा

सवकाि िसमसि बैठक
१

४

कायापासलका अन्तगािका

सवषयगि िसमसि रुको बैठक



५. न्यासयक िसमसििः

६.स्थानीय ि बाट सवर््दयुिीय िेवा िञ्चालन

गत आ.ब.को बैठक संख्याुः- २४ वटा

गत आ.ब.मा उजुरी/गुनासो संख्याुः- ११ वटा

गत आ.ब.मा उजुरी/गुनासो कावायही र नकनारा संख्याुः- ९ वटा

सेवा प्रवाहमा प्रयोगमा रहेका सफ्टवेयरहरको प्रकार: लेखा

िुत्र/योजना/राजश्व/ई.सबसिङ्ख

अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराइएका सेवाहरुः घटना र्दिाा

मोबाइल एप जस्ता प्रनवनिको नवकास र प्रयोगको अवस्थाुः भएको



७. गिआ. व. को लासग स्वीकृि/िञ्चासलि योजना

िम्बन्धी सववरण

(क) बजेटको आिारमािः

क्र.िं. सबबरण योजना िंख्या

१. ५० लाखभन्दा बढी बजेटको आयोजना १४

२. ५ लाखरे्दखख ५० लाखिम्मकोआयोजना ३३

३. ५ लाखभन्दा कम बजेटको आयोजना १३६

(ख) योजना रुको कायाान्वयन ि /के्षत्र

क्र.िं. सबबरण योजना िंख्या
१. गा.पा./न.पा. स्तरीय ४७

२. वडास्तरीय १३६

जम्मा १८३



(ग) योजना कायाान्वयन
क्र.िं. सबबरण योजना िंख्या
१. उपभोक्ता सनमनतमाफय त १४७

२. ननमायण व्यवसायीमाफय त ३२

३. गैरसरकारी संस्थामाफय त ४

४. अन्य केही भए खुलाउने........... ०

जम्मा १८३

८. आवसिक/के्षत्रगि योजना िम्बन्धी (अवसि िमेि

उले्लख गने)
•स्थानीय तहको प्रोफाइल बनेको/नबनेकोुः नबनेको

•आवनिक योजना बनेको/नबनेको: नबनेको

गुरू योजनाहरू :१) भाग-१ वनेको

२) भाग-२ वनेको



९.िामासजक िुरक्षा अनुर्दानिम्बन्धी
क्र.

िं.

सववरण लाभग्रा ी

िङ््खख्या

(र्दोस्रो

चौमासिक

अनुिार)

२०७७/७८ को

रु.

कैसफय

ि

१ जेष्ठ नागररक १६७३ ६०२२८०००

२ जेष्ठ नागररक र्दनलत २७२ ६५२८०००

३ जेष्ठ नागररक एकल मनहला (६० भन्दा

मानथ) 

२३९ ५७३६०००

४ नविवा मनहला (६० भन्दा कम) ३६७ ८८०८०००

५ पूणय अपाङ्ग ७३ २६२८०००

६ अनत अिक्त अपाङ्ग ४४८ २१५०४००

७ बालबानलका र्दनलत १५१ २८९९२००

८ लोपोनु्मख जानत - -

९ प्ररे्दिबाट सितय सामानजक सुरक्षासिँग

सम्बन्वन्धत कुनै काययक्रममा सितय

अनुर्दान प्राप्त भएको भए उले्लख गने

- - -

जम्मा ३२२३ ८८९७७६००



खण्ड (ग)

पारर्दसशािा एवं िुशािन/सवत्तीय िुशािन

सववरण ०७६/७७ि

म्मको बाँकी

पेश्की

०७७/७८ को

पेश्की

०७७/७८

मा

फर्छ्यौट

०७७/७८

िम्मको पेश्की

बाँकी
िा.िु पेश्की × २५५९२५३६ × २५५९२५३६

पर्दासिकारीको

नाममा र ेको

पेश्की रकम

× × × ×

कमाचारीको

नाममा र ेको

पेश्की रकम

× ९१९८८५० ९१८७३२० ११६३०

मोसवलाइजेिन

पेश्की

× ८०००००० ८०००००० ×

अन्य ..... × ७००००० × ७०००००

जम्मा × ४३४९१३८६ १७१८७३२० २६३०४१६६



२. बेरुजू सववरण (आ.व. २०७६/७७ िम्मको)
सववरण सनयसमि गने

रकम रु.

पेश्की रकम

रु.

अिुल

उपरगनुापने

रकम रु.

जम्मा

रकम रु.

बेरुजू
फर्छ्यौ

ट
बेरुजू

फर्छ्यौ

ट
बेरुजू

फर्छ्यौ

ट
बेरुजू

फर्छ्यौ

ट

फर्छ्यौट

हुन बाँकी

संघीय

सरकारबा

ट प्राप्त

अनुर्दानत

फय

×

n/a

× × n/a n/a

प्ररे्दि

सरकारबा

ट प्राप्त

अनुर्दानत

फय

आन्तररक

श्रोततफय

जम्मा १३,७८५ × × × ४,४४७ × ३२,५५७ × ३२,५५७
आसथाक वषा २०७७।७८ िम्मको आन्तररक लेखापरीक्षण िम्पन्न गरे/नगरेकोिः गरेको

आसथाक वषा २०७७।७८ िम्मको अखन्तम लेखापरीक्षण िम्पन्न गरे/नगरेकोिः नगरेको

आसथाक वषा २०७६।७७ को LISA िम्पन्न भएको समसि र प्राप्ताङ्क: ७५.२५(२०७८/०१/१४)

रु.

 जारमा



३. पारर्दसशािा िथा िुशािनका औजारको प्रयोगको अवस्था
आसथाक वषा िावाजसनक

िुनुवाई िंख्या

िावाजसनक

परीक्षण िंख्या

िामासजक

परीक्षण िंख्या

नागररक

विापत्रको

व्यवस्था

२०७७/७८ - सनयसमि हुने - छ

४. उजुरी वा गुनािो िम्बन्धी (चालु आ.व.को)

सनकाय
िमीक्षा अविीमा परेको

उजुरी िङ््खख्या

िमीक्षा अविीमा फर्छ्यौट भएको

िङ््खख्या

अ.रु्द.अ.आ १ फर्छ्यौटको प्रसक्रयामा र ेको।

रासष्ट्र य ििका िा केन्द्र - -

उजुरी पेसटका - -

 ेल्लो िरकार ३ फर्छ्यौट भएको

जम्मा ४

५. पर्दासिकारी िथा कमाचारीको िम्पसत्त सववरण बुझाएको अवस्था

सववरण
िम्पसत्त सववरण बुझाउनेको

िंख्या

िम्पसत्त सववरण नबुझाउनेको

िंख्या

सनवाासचि

पर्दासिकारी
३७ ०

कमाचारी ११९ ०



पन्ध्ौ ंआवसिक योजनाको लक्ष्यमा

आिाररि

सि.नं िूचक ईकाई

िमीक्षा

अविीमा थप

भएको

 ालिम्मको

कूल जम्मा
कैसफयि

१

नयाँ स्थानीय ििक

सनमााण (Track 

Opening)

सक.मी. १२.२ १२९

२ ग्राभेल सक.मी. २८ २८

३ कालोपते्र सक.मी. ०.७ ३.५

४ ििक सनयसमिममाि सक.मी. - -

५ ििकस्तरोन्निी सक.मी./मी. - -

६
स्थानीय ििकको

िंख्या
िंख्या ८ ८४

७
ििक यािायािको

कूल लम्बाई
सक.सम.

४०.९ १५४.९

८
स्थानीय ििक पुल

सनमााण िम्पन्न
वटा

- -

९
झोलुङे्ग पुल सनमााण

िम्पन्न
वटा

- -



बाँकी…………….

सि.

नं
िूचक ईकाई

िमीक्षा

अविीमा थप

भएको

 ालिम्मको कूल

जम्मा

कै

सफ

यि

१०
स्यानीटरी ल्याण्डसफल

िाइटको सनमााण
वटा

- -

११

गा.पा./न.पा.को केन्द्रबाट

विा कायाालयिम्म ििक

यािायाि जोसिएका विा

वटा

िबै िबै

१२ उत्पासर्दि सवर््दयुि क्षमिा सक.वा. - -

१३
स्वस्थ खानेपानी िुसविा

पुगेको जनिंख्या
प्रसिशि

८५% ९०%

१४

सवद्यालयको िंख्या

(िरकारी, िामुर्दासयक,

सनजी)

वटा -

४९ वटा

१५

स्वास्थ्य िंस्थाको िंख्या

(अस्पिाल, स्वास्थ्य केन्द्र,

स्वास्थ्यचौकी, उपस्वास्थ्य

चौकी, आयुवेर्द िेवा केन्द्र,

सकसलनक, बसथाङ्ख िेन्टर) 

वटा १२ वटा

१३ वटा

१ वटा नागररकआरोग्य

केन्द्र (प्ररे्दश िरकारको

ि योगमा)

१६
सवर््दयुि िेवा पुगेको

जनिंख्या
प्रसिशि

१००% १००%



आसथाक वषा २०७७/७८ मा िम्पासर्दि उले्लखनीय

काया रु
खानेपानीको अभाव हुने ठाउँमा सिपबोररङ्गको माध्यमबाट

खानेपानीको व्यवस्था (िंख्या-१०)

शैसक्षक गुणस्तर िुिार गना सशक्षक िायरी र शैसक्षकक्यालेण्डरको

व्यवस्था

स्वास्थ्य िंस्था रुको सवस्तार (स्वास्थ्यचौकी िंख्या-३, आिारभुि

स्वास्थ्य केन्द्र िंख्या-४, िामुर्दासयक स्वास्थ्य इकाई िंख्या-१ र

स्वास्थ्य िेवा सवन्रु्द िंख्या-४)

िबै स्वास्थ्यकायाालय र विा कायाालय रुको भवन सनमााण िम्पन्न

भुकम्पबाट क्षसि भएका सवद्यालय रुको पुनसनामााण भईर ेको

जेष्ठ नागररक स्वास्थ्य स्या ार कायाक्रम,२०७७

स्त्रीरोग सवशेषज्ञ िस ि स्वास्थ्य सशसवर कायाक्रम



अिल अभ्याि रू

आन्तररक स्रोिको कमी

आम नागररकको स्थानीय ि प्रसि बढ्र्दो सनभारिा

फो ोरमैला व्यवस्थापन गना कसठनाई

िखम्पङ्ख िाइटको अभाव

र्दरबन्दी अनुिार कमाचारी नहुनु

स्थानीय ि मा लोकिेवा आयोगबाट भनाा भएका कमाचारी रुले

सनजामिी अस्पिालबाट िेवा िुसविा नपाएको गुनािो ।

स्थानीय ि ले अनुभूि गरेका प्रमुख िमस्या रु

अनलाईन पसञ्जकरण िबै विा कायाालय रुबाट

उजुरी पेसटका, नागररक बिापत्रको व्यवस्था िथा Help Desk को

व्यवस्था

गुनािो िनुवाई र फरफारक गने गररएको ।

आयोजना रुको सनयसमि अनुगमन।

मासिक रुपमा कमाचारी रुको बैठक र छलफल।



स्वास्थ्यकमी को सटम जेष्ठ नागररक रुको घररै्दलोमा नै

गई उनी रुको स्वास्थ्य परीक्षण गररंरै्द



बुङ्खचङ्ख भेिाबारी मैर्दान ििक सपच गररएको



ित्यविी मा.सव.को भवन सनमााण हँुरै्द



बैरेनी नपपलनलाङ ठािँटी कमलबारी
सडकको नपिँच खण्ड



वडा कायायलय भवन वडा नं. ५



विा नं.१ र ेको बलरे्दबी आिारभुि स्वास्थ्य

केन्द्र



सशवरात्री मेला ढेवािाँिा, सिद्धलेक



सिद्धलेक ढेवािाँिा जाने सिढी बाटो



सिद्धलेकको िखिर



के ी प्रश्न

िन्यवार्द!!!


