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“रोशीको दृष्टि¸ पर्यटन र कृष्टि” 

रोशी गाउँपाष्टिकाबाट आ. व. २०७८/०७९मा सम्पाष्टित कार्यहरुको  

वार्षिक प्रगर्ि सर्िक्षा प्रर्िवेदन¸ २०७९ 

 

 

प्रर्िवेदन पेश गननेः 

र्ोजना शाखा 

रोशी गाउँपाष्टिका 

 गाउँ कार्यपाष्टिकाको कार्ायिर् 

रोशी-७¸अमिटार¸ काभे्रपिाञ्चोक 

आ व २०७८/०७९ को वार्षिक प्रगर्ि सर्िक्षा कार्िक्रि 
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संर्क्षप्त प्रर्िवेदन 

पृष्ठभूर्ि 

बाष्टियक प्रगष्टत सष्टमक्षा कार्यक्रमिाई ष्टवगतको राम्रो पक्षबाट ष्टसकेर 

भष्टवष्यको कार्यर्ोजना बनाउने बष्टिर्ो आधारको रुपमा ष्टिईन्छ । ष्टमष्टत 

२०७९काष्टतयक२७ गते गाउँपाष्टिकाको सभाहिमा रोशी गाउँपाष्टिकाको आष्टथयक 

विय २०७८/०७९ को बाष्टियक सष्टमक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भर्ो । कार्यक्रमको 

अध्यक्षता गाउँपाष्टिकाका अध्यक्ष श्री ष्टिनेश िामा जू्यिे गननय भएको ष्टथर्ो । 

कार्यक्रममा गाउँपाष्टिका उपाध्यक्ष¸ प्रमनख प्रशासकीर् अष्टधकृत¸ वडा 

अध्यक्षहरु¸ कार्यपाष्टिका सिस्यहरु¸ वडा सिस्यहरु¸ वडा सष्टिवहरु¸ 

संघसंस्थाका प्रष्टतष्टनष्टधहरुको उपस्स्थष्टत रहेको ष्टथर्ो । अन्य सहभाष्टगहरुमा 

गाउँपाष्टिकाका कमयिारीहरु रहेको ष्टथर्ो ।  

प्रारम्भिक कार्िक्रि 

रोशी गाउँपाष्टिकाकाप्रमनख प्रशासकीर् अष्टधकृत श्री राम बहािनर तामाङ 

जू्यको स्वागत मन्तव्यबाट कार्यक्रमको सनरुवात भएको ष्टथर्ो । स्वागत मन्तव्यमा 

बोलै्द प्रमनख प्रशासकीर् अष्टधकृत राम बहािनर तामाङिे र्स बियको 

समर्ावष्टधमा र्थाथय र वस्तनष्टनष्ठ कामहरु भएको¸ जसै्तैः सबै वडा 

कार्ायिर्हरुको पक्की भवन बनाउने कार्य सम्पन्न भई िैष्टनक सेवा प्रवाहका 

कार्यहरु वडा कार्ायिर्बाट नै भएको¸ पर्यटन प्रबर्द्यनका िाष्टग ऐष्टतहाष्टसक 

डम्फन  संग्राहिर् तथा ष्टतनधारे झरना  पर्यटन सडकको ष्टनमायण कार्य अगाष्टड 

बढाईएको¸ जनप्रष्टतष्टनष्टधहरु जनन आस्था र ष्टविारबाट आएको भए पष्टन 

ष्टवकासका िाष्टग सबैजना एक हुननपछय  भनेर भन्नन भएको ष्टथर्ो ।  

प्रसु्तर्िकरण 
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सष्टमक्षाको मनख्य कार्यक्रमको रुपमा आ व २०७८/०७९ मा 

गाउँपाष्टिकाबाट सम्पाष्टित र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रस्तनष्टतकरण रहेको 

ष्टथर्ो । िेखाशाखाबाट समग्र आम्दानी तथा खियको प्रस्तनष्टतको साथै कृष्टि¸ पशन¸ 

ष्टशक्षा¸ स्वास्थ्य¸ सहकारी तथा जिश्रोत¸ सामाष्टजक सनरक्षा ईकाइ¸ मष्टहिा¸ 

वािवाष्टिका¸ उद्यम ष्टवकास¸ आिेप¸ रोजगार सेवा केन्द्र¸आर्नवेितथा पूवायधार 

ष्टवकास शाखाबाट प्रस्तनष्टतकरण गररएको ष्टथर्ो । सबै शाखािे आष्टथयक विय भरी 

सम्पािन गरेका र्ोजना/कार्यक्रमहरुको ष्टवष्टिर् तथा भौष्टतक प्रगष्टत एवं शाखा 

माफय त सम्पािन गररएका असि अभ्यासिाई सफितम अभ्यासको रुपमा 

प्रस्तनत गररएको ष्टथर्ो । िेखाशाखाबाट गररएको प्रस्तनष्टतकरणमा समग्र कार्यक्रम 

र सोको िाष्टग ष्टवष्टनर्ोष्टजत वजेट¸ ष्टवष्टिर् र भौष्टतक प्रगष्टतहरु समेष्टटएका ष्टथए । 

र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुमा ष्टवष्टनर्ोष्टजत वजेट र शाखाहरु माफय त सम्पािन 

भएका कार्य प्रगष्टतको ष्टविर्मा प्रस्तनष्टतकरण भएको ष्टथर्ो । आष्टथयक प्रशासन 

तथा राजश्व शाखाबाट सम्पाष्टित कार्यहरु सम्बन्धमा गाउँपाष्टिकाको कन ि वजेट¸ 

समग्र र समष्टिगत ष्टवष्टिर् प्रगष्टतको संष्टक्षप्त ष्टववरण पेश  गननय भएको ष्टथर्ो । 

आिेप शाखािे वेरुजन फर्छ्यौट¸ संपररक्षण¸ खियमा ष्टमतव्यष्टर्ता जस्ता ष्टवष्टिर् 

अननशासनका औजारहरुको सम्बन्धमा समेत स्पि पाननय भएको ष्टथर्ो । राजश्व 

शाखािे कर संकिन तथा ष्टववरणको साथै करको िार्रा वृस्र्द् गने सम्बन्धी 

गाउँपाष्टिकािे र्स आष्टथयक वियमा गरेका कार्यहरु¸ कार्यक्रमहरु सम्पािन गिाय 

आइपरेका समस्याहरु साथै आष्टथयक प्रशासनमा सनधार र ष्टवष्टिर् अननशासन 

कार्म गनय भष्टवष्यमा गननयपने कार्यहरु समेत प्रस्तनष्टतमा राख्नन भएको ष्टथर्ो । 

गाउँपाष्टिका अध्यक्षजू्यिे शाखागत प्रस्तनष्टतमा उठेका सवािहरुको सम्बन्धमा 

सम्बोधन गननयभएको ष्टथर्ो ।  

गाउँपार्िका अध्यक्षको िन्तव्य िथा कार्िक्रिको सिापन 

कार्यक्रमको अन्त्यमा गाउँपाष्टिकाका अध्यक्ष श्री ष्टिनेश िामािे आफ्नो 

मन्तव्य राख्िै कार्यक्रम समापन गननय भएको ष्टथर्ो । उहाँिे समग्र रुपमा 
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कार्यक्रम भव्यताका साथ सफि भएको र सफि बनाउन सहर्ोग गननय हुने 

सबैिाई धन्यवाि ष्टिननभर्ो । कार्यक्रममा आष्टथयक विय २०७८/०७९ को गाउँ र 

वडा स्तरीर् कार्यक्रमहरु अष्टधकांश सम्पन्न भएका र केही सम्पन्न हुने िरणमा 

रहेका छन र उक्त आर्ोजनाहरु पष्टन समर्मै सम्पन्न गने प्रष्टतवर्द्ता व्यक्त गननय 

भर्ो । पाष्टिकाका कार्यहरु अत्यनै्त सौहािय पूणय वातावरणमा सञ्चािन भईरहेको¸ 

व्यस्क्तगत र ििगत स्वाथय नभएको¸ ष्टवकासका हरेक काममा सहकार्य हुने 

समेत बताउनन भर्ो । मन्तव्यकै क्रममा उहाँिे आगामी ष्टिनमा सहमष्टत र 

सहकार्यका िाष्टग छिफि र अन्तरष्टक्रर्ािाई अझ बढी प्राथष्टमकता ष्टिई 

अगाष्टड बढ्ने¸ सबैिे पररकल्पना गरेको सामनिाष्टर्क िाष्टर्त्व र प्रष्टतवर्द्ता 

हुननपनेमा जोड ष्टिननभर्ो । अन्त्यमा उहाँिे पाष्टिका ष्टभत्र थनपै्र महत्वपूणय र 

गौरवका आर्ोजनाहरु रहेको¸ त्यसको िाष्टग बजेट समेतको व्यवस्था  

भइसकेको अवस्थामा सबैको साथ¸ सहर्ोग र समन्वर् सिैव आवश्यक रहने 

भनै्द सम्बर्द् सबै पक्षिाई कार्यक्रम सफि बनाउन सहर्ोग गननयभएकोमा 

धन्यवाि ष्टिंिै कार्यक्रमको समापन गननयभएको ष्टथर्ो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

अननसूिी १ 

वार्षिक सर्िक्षा कार्िक्रि २०७९ 
वाष्टियक सष्टमक्षा गोष्ठी 

कार्यक्रम ताष्टिका – २०७९ काष्टतयक २७.गते आइतवार 
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अननसूिी २ 

प्रसु्तर्िकरण 

बार्षिक सर्िक्षा िथा प्रगर्ि प्रर्िवेदन 
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६ रोर्ल्टी   ४,१६,५० २,९६,१० ७१.०९ 

७ सवारी कर  २,७९,३५ २,७९,३५ २,२९,५३ ८२.१६ 

८ घर जग्गा रष्टजिर ेशन 

शनल्क 

     

९ आन्तररक स्रोत   ५,६०,६२ ४,४८,५७ ८४.५३ 

१० अन्य ५,००  ५,००   

 जम्मा      

 

 

३. आन्तररक आर्को अवस्थाेः 

(रु हजारमा): 

क्र.सं. प्रमनख स्रोत २०७८/०७९ को र्थाथय कैष्टफर्त 

 कर   

१. सम्पिी कर ६.७८  

2. भूष्टम कर (मािपोत) ४,९६  

3. व्यवसार् कर २१,३६  

4. जष्टडबनटी, कवाडी र जीवजन्तन कर   

5. घरवहाि कर ५०७  

6. ष्टवज्ञापन कर ४९  
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7. मनोरिन कर   

8. सवारी साधन कर २,८४,२३  

9. घर-जग्गा रष्टजिर ेसन शनल्क १,०६,७४  

 जम्मा ४,२९,६३  

 गैर कर   

१०. सेवा शनल्क (सवै ष्टकष्टसमका) २६,२०  

११. िस्तनर (ष्टसफाररश, प्रमाष्टणत¸ नक्सा पास आष्टि) २३,५२  

1२. ष्टबक्री (ष्टगटी¸ढनङ्गा¸वािनवातथा अन्य सम्पष्टिष्टवक्री) ८,१४,४५  

1३. सम्पष्टत भाडा   

1४. अन्य ११  

 जम्मा   

 कूि जम्मा ८,६४,२८  

  

 

 

 

 

 

 

 

४.आर्थिक वषि २०७८।०७९ िा प्रदेश र स्थानीर् िहबीर्को राजस्व बाँडफाँड (रु.िाखिा) 

  

सवारी कर घरजग्गा 

रर्जषे्टशन 

शुल्क 

ढंुगा र्गट्टी बािुवा र्वक्री र्वज्ञापन कर िनोरञ्जन 

कर 

जम्मा 

प्राप्त भएको 

 

प्राप्त भएको प्राप्त भएको प्रिेशमा 

पठाएको 

प्राप्त 

भए

को 

प्रिेश

मा 

पठाए

को 

प्रा

प्त 

भए

को 

प्रिे

शमा 

पठा

एको 

प्राप्त भएको 

२,८४,२३ १,०६,७४ ८,१४,४५ 0 ८३ ३३.२   १२,०५,७५ 

५.आ.ब. 207८/०7९ को बजेट पेश िथा स्वीकृर्ि 

 (क) सभामा बजेट पेश गररएको ष्टमष्टतैः२०७८/०३/१० 

 (ख) सभामा बजेट पाररत गररएको ष्टमष्टतैः२०७८/०३/२५ 

 (ग) आष्टथयक ऐन स्थानीर् राजपत्रमा प्रकाशन गरेको ष्टमष्टतैः २०७८/०३/१० 

६. गि आ.व. को कार्िपार्िका िथा सभाको बैठक सम्बन्धी र्ववरणेः 

१. सभाको अष्टधवेशन/बैठकबसेको पटकैः- ४ 

२. कार्यपाष्टिका बैठक संख्याैः-९ 

३. सभातथा कार्यपाष्टिका बैठकको ष्टमष्टत, समर्, स्थानर कार्यसूिी ष्टनधायररत समर्मै सिस्यहरुिाई उपिब्ध 

गराए/नगराएकोैः-गराएको 

(क) सभाकोबैठकको ष्टमष्टत, समर् र स्थान सम्बन्धमा समर्मैजानकारी गराए/नगराएको- गराएको 

(ख) कार्यपाष्टिकाबैठकको ष्टमष्टत, समर्, स्थान र कार्यसूिी ष्टनधायररत समर्मै जानकारी गराएको/नगराएकोैः गराएको 
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७. गि वषिको खर्िको के्षत्रगिबाँडफाँड 

रु. हजारमा 

कं्रसं र्वषर्गि के्षत्र र्वर्नर्ोर्जि 

बजेट 

र्थाथि खर्ि खर्ि 

प्रर्िशि 

१ भौष्टतक पूवायधार ष्टवकास १७,९९,२८ १२,०६,२२ ६७.०४ 

२ सामाष्टजक ष्टवकास ३७,७०,६६ ३१,५०,१६ ८३.५४ 

३ आष्टथयक ष्टवकास ४,१३,०७ ३,९४,४३ ९१.५ 

४ वन, वातावरण तथा ष्टवपि् 

व्यवस्थापन 

७९,०० ६४,७९ ८२.१ 

५ सनशासन तथा संस्थागत ष्टवकास ११,५६,०५ ९,४३,१४ ८१.६ 

 कूि जम्मा ७२,३६,०७ ५६,९३,९६ ७८.६२ 

७.१ के्षत्रगि भौर्िक प्रगर्िको अबस्था(आ.ब.20७८/०7९) 

 

क्र.

सं. 

र्वषर् के्षत्र उपके्षत्र ईकाइ भौर्िक प्रगर्ि(%) प्रिुख उपिब्धी 

१ सडक कािोपते्र/ढिान ०(ष्टक.मी.) २.०८७  

ग्रावेि  २  

टर र्ाक खोल्ने  ३.५  

२ पनि ष्टनमायण मोटरेवि पनि ०वटा ०  

झोिनङे्ग पनि 0वटा ०  

आकाशे पनि वटा ०  

३ पाकय  ष्टनमायण  ० ०  

४ खानेपानी तथा ढि 

ष्टनमायण 

खानेपानी सनष्टवधा थप 

उपिब्ध गराएका 

पररवार 

 ५००  

खानेपानी सेवाबाट 

िाभास्न्वत घरपररवार 

 ५००  

ढि ष्टनमायण    

५ वृक्षरोपण     

६ निी ष्टनर्न्त्रण     

७ सामाष्टजक ष्टसँिाई रोपनी/र्वगाहा ३.५   

८ जिष्टवि्र्नत तथा 

वैकस्ल्पक उजाय 

उत्पािन    

प्रशासरण िाइन 

ष्टवस्तार 
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९ पोखरी ताि तिैर्ा     

१० फोहोरमैिा व्यवस्थापन डस्म्पङ्ग साइट    

स्यानीटरी 

ल्याण्डष्टफल्ड साइट 

   

नर्ाँ मेष्टशन उपकरण 

जडान 

   

११ नर्ाँ ष्टवद्यािर् भवन 

ष्टनमायण सम्पन् न 

संख्या १   

१२ स्वास्थ्य िौकी ष्टनमायण संख्या १   

१३ जग्गा संरक्षण आफ्नै स्वाष्टमत्वको    

सरकारी ६३.७५१   

सावयजष्टनक १४   

पष्टतय ०   

१४ र्ात्रन प्रष्टतक्षािर्  ०   

१५ सामनिाष्टर्क भवन 

ष्टनमायण 

 ०   

 

खण्ड (ख) 

सेवा प्रवाह, र्ोजना िथा अनुगिन 

 

१. सेवा प्रवाहको िार्ग भौर्िक सुर्वधाको अवस्था  

क) कार्ाििर् भवनको पर्ािप्तिा 

र्ववरण 

संख्या 

भवन संरर्ना 

(पक्की//कच्ची

) 

कार्ाििर्

को आफ्नै 

अन्य सरकारी भवनको 

प्रर्ोग गररएको 

भाडािा 

रहेको 

र्निािणार्ध

न 

न.पा./गा.पा. कार्ायिर् 

भवन 

२ अस्थाई आफ्नै छैन   

वडा कार्ायिर्  भवन १२ पक्की भवन १२   आफ्नो भवन 

ष्टनमायणष्टधन 

रहेको । 

ष्टविर्गत शाखा वा एकाइ 

भवन (ष्टविर्के्षत्र समेत 

उले्लख गने) 

      

 

२.स्थानीर् िहको केन्द्रिा उपिब्ध अन्य भौर्िक पूवािधारको अबस्थाेः 

क्र.सं ष्टववरण पक् की कच् िी/ग्रावेि नपनगेको    कैष्टफर्त 
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1  सडकको पहँुि  कच् िी/ग्रावेि   

 

क्र.सं. ष्टववरण राष्टिर र् स्थानीर् नपनगेको कैष्टफर्त 

1  ष्टवि्र्नत राष्टिर र्    

 

क्र.सं. ष्टववरण भएको नभएको सेवा प्रिार्क संख्या कैष्टफर्त 

1  इन्टरनेट सेवा भएको  ARROWNETPvt.Ltd  

२ सरकारी कारोबार गने बैंक/अन्य 

ष्टविीर् संस्था 

भएको  SIDDHARTHA 

BANK 

 

 

 

३) सवारी साधनको र्ववरण : 

सवारी साधन संख्या 

अवस्था भाडािा 

र्िएको भए 

खुिाउने 

र्ािु िििि गनुिपनन र्ििाि 

गनुिपनन  

अन्य 

(हराएको) 

िनई पाङ्गे्र (मोटरसाइकि/स्कन टर) ४० ३८  १ १  

िारपाङ्गे्र (जीप/कार/भ्यान) ३ ३ ० ० ० ० 

िमकि       

एम्बनिेन्स ४ ३ १    

शववाहन ०  ० ० ० ० 

अन्य (टर र्ाक्टर,ष्टटर पर,एक्साभेटर, िोडर 

आष्टि) 

०      

 

४. स्थानीर् िह अन्तगिि गर्ठि सर्िर्ि 

सर्िर्िको नाि 
गि आ.ब.को बैठक 

सख्या 

गि आ.ब.को 

बैठककोर्नणिर्सख्या 

कैर्फर्ि 

अननगमन तथा सनपररवेक्षण सष्टमष्टतको  बैठक  - 
-  

वडा-स्तरीर् अननगमन सष्टमष्टत बैठक  - 
-  

स्थानीर् राजस्व परामशय सष्टमष्टत बैठक  २ 
५  

स्रोत अननमान तथा बजेट सीमा ष्टनधायरण सष्टमष्टत बैठक ३ 
५  
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बजेट तथा कार्यक्रम सष्टमष्टत बैठक १ 
१  

िेखा सष्टमष्टत बैठक  
गठन नभएको  

ष्टवधार्न सष्टमष्टत बैठक १ 
१  

सनशासन सष्टमष्टत बैठक  
  

कार्यपाष्टिका अन्तगयतका ष्टविर्गत सष्टमष्टतहरु बैठक ५ 
७  

अन्य ष्टबशेि सष्टमष्टतहरुकोबैठक  
  

 

५. न्यार्र्क सर्िर्िेः 

गत आ.ब.मा िताय उजनरी/गननासोको संख्याैः- १७गत आ.बको बैठक संख्याैः- ११ 

गत आ.ब.माउजनरी/गननासो कावायही र ष्टकनारा संख्याैः-(मेिष्टमिाप -५¸ खारेजी - ६¸ वडामा समन्वर् - ¸ आफैं  

ष्टमिेको - ) 

 

६.स्थानीर् िहबाटर्वद्रु्िीर् सेवा सञ्चािन  

क) सेवा प्रवाहमा प्रर्ोगमा रहेका सफ्टवेर्रहरुको प्रकार: ONLINE , OFFLINE 

 

ख) अनिाइन प्रणािीबाट उपिब्ध गराइएका सेवाहरुैःिेखा¸राजस्व , र्ोजना , पष्टिकरण , िताय ििाष्टन 

 

ग) मोबाइिएप जस्ता प्रष्टवष्टधको ष्टवकास र प्रर्ोगको अवस्थाैःSMART मोबाईि एस्िकेशन प्रर्ोगमारहेको र 

ष्टडष्टजटि ष्टभिेज प्रोफाईि ष्टनमायण भएको ।  

 

७. गि आ. व. िा सञ्चार्िि र्ोजना सम्बन्धी र्ववरण 

(क) बजेटको आधारिाेः 

क्र.सं. र्बबरण र्ोजना संख्या 

१. ५० िाख भन्दा बढी बजेटको आर्ोजना १० 

2. ५ िाख िेस्ख ५० िाख सम्मको आर्ोजना ६७ 

3. ५ िाख भन्दा कम बजेटको आर्ोजना २८३ 

 

(ख) र्ोजना कार्ािन्वर्न  

क्र.सं. र्बबरण र्ोजना संख्या 
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१. उपभोक्ता सष्टमष्टत माफय त ३४९ 

2. ष्टनमायण व्यवसार्ी माफय त ८ 

3. गैरसरकारी संस्था माफय त १ 

४. अन्य केही भए खनिाउने. (कोटेशन) २ 

 जम्मा  

  

  

८. आवर्धक/के्षत्रगि र्ोजना सम्बन्धी  (अवर्ध सिेि उले्लख गनन) 

(क) स्थानीर् तहको प्रोफाइि बनेको/नबनेकोैःबनेको 

(ख) आवष्टधक र्ोजना बनेको/नबनेको: बनेको(२०७८ िेस्ख २०८१ सम्म) 

(ग) के्षत्रगत र्ोजनाहरू :१)......................................................... 

२)...................................................   

९. सािार्जक सुरक्षा अनुदान सम्बन्धी 

क्रसं र्ववरण िाभग्राही 

सङ््खख्या 

२०७८/७९ को रु. कैर्फर्ि 

१ जेष्ठ नागररक १७५२ ८१५६७१२९  

२ जेष्ठ नागररक भिा (िष्टित) ८५ २५३७६४०  

३ जेष्ठ नागररक एकि मष्टहिा ३८२ ११८८३१२९  

४ ष्टवधवा ४३७ १३५०७४८०  

५ पूणय अपाङ्गता भिा १५० ६३८४४२२  

६ अष्टत असक्त अपाङ्गता भिा २३० ५३०७२३२  

७ िष्टित वािवाष्टिका १६० ९७१९४०  

८ िोपोन्मनख जाष्टत ७३ ३५२७१६०  

 

खण्ड (ग) 

पारदर्शििा एवं सुशासन/र्वत्तीर् सुशासन 

 

१.आ.व २०७७/७८ को वार्षिक आ.िे.प िथा ि.िे.प सम्पन्न गरी प्राप्त प्रारम्भिक प्रर्िवेदनको जवाफ पठाउन 

िेखाशाखासंग सिन्वर् गररर्ो । 

२.आ.व. २०७७/७८ को ि.िे.प हँदा गि आ.व.को बेरुजू संिपररक्षण गनि सिन्वर् गरी रु.५० िाख  ५१ हजार बेरुजू 

फछर्ौट गररर्ो । 

३.सार्वकको गा.र्व.स. हँदाको िथा आ.व. २०७४/७५ , २०७५/७६ र २०७६/७७ को बेरुजू फछर्ौट नगरेकाको कािो 

सूर्ी प्रकाशन गररर्ो । 

४.कािो सूर्ी प्रकाशन पश्चाि १४ जनािे रु.२०६८३८/- बैंक दाम्भखिा गरी बेरुजू फछर्ौट गरेको छ । 

५.आ.व २०७७/७८  को रकि रु. १ करोड २५ िाख िथा गिको सम्मको जम्मा बेरुजू रु.११ करोड ३६िाख रहेको छ । 

६.ETDS entry गरी आन्तररक राजश्व कार्ाििर्िा रुजू सिेि भइिसकेको । 
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➢ आष्टथयक विय २०७८।७९ सम्मको आन्तररक िेखापरीक्षण सम्पन्न गरे/नगरेकोैःगरेको 

➢ आष्टथयक विय २०७८।७९ सम्मको अस्न्तम िेखापरीक्षण सम्पन्न गरे/नगरेकोैःबाँकी 

 

३. पारदर्शििा िथा सुशासनका औजारको प्रर्ोगको अवस्था 

आर्थिक वषि साविजर्नक सुनुवाई 

संख्या 

साविजर्नक परीक्षण 

संख्या 

सािार्जक परीक्षण 

संख्या 

नागररक वडापत्रको 

व्यवस्था 

२०७६/७७ ३ २ ७१ २ 

२०७७/७८ २ २ १० २ 

२०७८/७९ १  १ २ 

 

५. उजुरी वा गुनासो सम्बन्धी (र्ािुआ.व.को) 

र्नकार् 

आर्थिक वषि 

२०७६/७७ 

िा परेको 

उजुरीसङ््खख्या 

आर्थिक वषि 

२०७६/७७ 

िाफर्छ्यौटभएको 

सङ््खख्या 

आर्थिक 

वषि 

२०७७/७८ 

िापरेको 

उजुरी 

सङ््खख्या 

आर्थिक वषि 

२०७७/७८ 

िा फर्छ्यौट 

भएको 

सङ््खख्या 

आर्थिक वषि 

२०७८/७९ 

िापरेको 

उजुरी 

सङ््खख्या 

आर्थिक वषि 

२०७८/७९ 

िा फर्छ्यौट 

भएको 

सङ््खख्या 

अ.िन.अ.आ 2 1 1 0 2 0 

राष्टिर र् 

सतकय ता केन्द्र 
० 

 
 

 0  

उजनरी पेष्टटका ३ ३  ० ० 0  

कार्ायिर्मा 

ष्टनवेिन िताय 
२ 

२ 
१ 

१   

जम्मा ७ ६ २ १   

 

 

६. पदार्धकारी िथा कििर्ारीको सम्पर्त्त र्ववरण बुझाएको अवस्था 

 

र्ववरण सम्पर्त्त र्ववरण बुझाउनेकोसंख्या सम्पर्त्त र्ववरण नबुझाउनेकोसंख्या 

ष्टनवायष्टित पिाष्टधकारी ६३ ० 

कमयिारी ६२५ ० 

 

 

खण्ड (ङ्ख) 

१. आर्थिक वषि २०७८/७९ िा सम्पार्दि उले्लखनीर् कार्िहरु  

क.एष्टसर्ाकै पष्टहिो ठूिो डम्फन  ष्टजवन्त संग्रहािर् ष्टनमाांण भएको।  

ख.औद्योगीक ग्रामको ष्टनमायण भएको । 

ग.जसको मन उसैिाई संरक्षण भने्न कार्यक्रम माफय त ब्यबसाष्टर्क पशूपािन र अन्य ब्यबसार् गने १२ जनािाई नगि 

सष्टहत सम्मान गररएको । 
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घ. रोशी गाउँपाष्टिका अन्तगयत रहेका ३ वटा बष्टथयङ सेन्टरमा मष्टहनाको १/१ ष्टिन गभयवती मष्टहिाको ष्टभष्टडर्ो एक्स-रे 

गने ब्यबस्था ष्टमिाईएइको ।  

 

२. असि अभ्यासहरेः 

क.ष्टशक्षा के्षत्रमा िरबन्दी ष्टमिान गरर ष्टशक्षकहरुको असमानतािाई न्यननीकरण गरीएको ।  

ख.बाबन आमाको राम्रो स्याहार गने २४ जनािाई श्रवण कन मार पनरस्कारबाट सम्मान गररएको । 

ग. सनते्करी आमा पोष्टििो खाना कार्यक्रम माफय त संस्थागत रुपमा सनते्करी भई ३५ ष्टिन ष्टभत्र जन्म िताय गरेको 

मष्टहिािाई रु.२५०० नगि ष्टववरण गररिै आएको । 

 

३. स्थानीर् िहिे अनुभूि गरेका प्रिुख सिस्याहरुेः  

क.गाउँपाष्टिका ष्टभत्रको ९० प्रष्टतशत भू-भाग पबयष्टतर् के्षत्र रहेकोिे कृष्टि र्ोग्य जष्टमनको कष्टम भई आर्आजयमा बृस्र्द् 

गनय नसक्नन ।  

ग. संघ तथा प्रिेशको समन्वर् नहँुिा आन्तररक आर् बृस्र्द् गनय कष्टठनाई  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बाष्टियक सष्टमक्षा कार्यक्रमका झिकहरु 
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        सहभाष्टगहरुिाई स्वागत गिै प्रमनख प्रशासकीर् अष्टधकृत                                     बाष्टियक सष्टमक्षा कार्यक्रमका सहभागीहरु 

 

बाष्टियक सष्टमक्षा कार्यक्रममा शाखागत प्रस्तनष्टतकरणका झिकहरु 
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   पूवायधार ष्टवकास शाखा                             सूिना प्रष्टवष्टध शाखा 

 

 

  

                                
 िेखा शाखा                              र्ोजना शाखा 
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         स्वास्थ्य शाखा        कृष्टि ष्टवकास शाखा 

                          

               मष्टहिा तथा वािवाष्टिका शाखा         राजश्व शाखा 

 

 

              सामी पररर्ोजना     
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प्रर्िवेदक 

र्ोजना शाखा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बाष्टियक सष्टमक्षा कार्यक्रममा शाखागत प्रस्तनष्टतकरणका स्लाईडहरु 

 


