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ङ. संस्र्ागि र्वकास, सेवा प्रशासन िर् सशुासन
१. मानव संसाधन र्वकास-जना १६७
२. संस्र्ागि र्वकास-वटा ०
३. उद्यम र्वकास-जना ०

च. सभा सञ्चािन िर्ा बैठक
र्क्रयाकिाप संखया र्ववरण

१. सभा सञ्चािन २ लमलि २०७६/०३/१० र २०७७/१/२७ 
गिे

१.१ सभा सञ्चािन लभत्र बैठक संखया २ लमलि २०७६/०३/१० र २०७७/१/२७ 
गिे, सभा सञ्चािनकै ददन भएको

२. सभािे जारी गरेको ऐन र्ववरण (हािसम्मको सबै) ३ पौवादङुमा गाउँपालिकाको आलर्िक िर्ा 
र्वलनयोजन ऐन-२०७४-७७ सम्म, पौवादङुमा 

गाउँपालिकाको सहकारी ऐन-२०७५
३. कायिपालिकाको बैठक (आ.व २०७६/७७) ४१
४. कायिपालिकाको बैठकिे जारी गरेको लनयमाविीहरु(हािसम्मको सबै) ३ गाउँ कायिपालिका कायिर्वभाजन लनयमाविी-

२०७४, पौवादङुमा गाउँपालिकाको
साविजालनक खररद लनयमाविी-२०७६

5. कायिपालिकाको बैठकिे जारी गरेको कायिर्वलधहरु(हािसम्मको सबै) ८ पौवादङुमा गाउँपालिकाको गाउँसभा सञ्चािन 
कायिर्वलध-२०७४, स्र्ानीय राजपत्र प्रकाशन 

सम्बघन्ध कायिर्वलध-२०७५ 
6. कायिपालिकाको बैठकिे जारी गरेको लनदेघशकाहरु(हािसम्मको सबै) ०



२ ० २

१२ ०

न्यार्यक सलमलिमा उजरुी 
परेका मदु्दा संखया

न्यार्यक सलमलि माफि ि
मेिलमिाप केन्रबाट फर्छ्यौट 
गराईएका मदु्दा

न्यार्यक सलमलि माफि ि 
फर्छ्यौट गराईएका मदु्दा

पालिकालभत्र मेिलमिाप 
किािहरुको संखया

न्यार्यक सलमलि माफि ि फर्छ्यौटका 
िालग अदाििमा पठाईएका मदु्दा
संखया

छ.न्यार्यक सलमलि



ज. उ्िेखलनय कायि प्रमाण (िीन वटा)

र्ववरण क्षेत्र ठेगाना िागि र्ववरण

१. कोलभड-१९का कारण प्रभार्वि गररब िर्ा र्वपन्न 
बगिहरुिाई राहि र्विरण (चामि-५० के.जी, ननु-
२.के.जी र २ वटा साबनु)

र्वपद व्यवस्र्ापन गाउँपालिका लभत्रका सबै वडाहरुमा
चामिीः-रु. ६७,२७,३५४।–
ननुीः-रु. १,२१,६७०।–
साबनु रु.७२,८००।-

२. लिवारीभञ्ज्याङ मानेडाँडा सडक स्िरोन्नलि, प्रदेश 
सरकार र स्र्ालनय िहको साझेदारीमा सडक  वडा नं २, ३ र ४

ठेक्का िागि- रु. 
२,०८,४२,५५१.२२।–
हािसम्मको खचि रु. 
१,६१,६९,५५५।–

३. र्वद्यिुको पहुँच नभएका अलि गररब िर 
पररवारहरुका लनलमि बैकघ्पक उजाि (सोिार सेट)
र्विरण-११२ िरधरुीिाई

बैकघ्पक उजाि सबै वडाका अलि र्वपन्न र र्वद्यिुको 
पहुँच नभएका िर पररवारिाई रु. ११,९४,७६२।-

झ. कायािन्वयनमा देघखएका चनुौलि िर्ा समाधानहरु

महामारी (Covid-19)का कारण धैरै आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हनु नसकेका, अलधकिम समाग्रीहरुको मू्यमा वरृ्द्ध

संि र प्रदेशबाट प्राप्त हनेु ससिि अनदुानको अघखियारी समयमा प्राप्त नहुँदा समयमा आयोजनाहरु सूचारु गनि नसक्नु

धेरै आयोजनाहरु उपभोक्ता सलमलिहरु माफि ि सञ्चािन गरीने हुँदा र उपभोक्ता सलमलिहरु दक्ष नहनुाका कारण गनुस्िरीय प्रलिफि प्राप्त गनि नसक्न ु  



ञ. समाधानका िालग गररएका रचनात्मक भलूमका
१. महामारीका समयमा पलन आयोजनाहरुिाई अघि बढाउनका लनलमि आवश्यक स्वास््य सिकि िा अपनाई कायि गररएको
२. आयोजनाका कायिहरु गदाि स्र्ानीय श्रोि, साधन र श्रमको प्रयोग गररएको 
३. सहिुीयि मू्यामा समाग्री आपूलिि गनि प्रलिस्पधािका आधारमा आपूलििकिाि छानीएको, उच्च मू्य रोक्न समाग्रीहरुको बजार भाउ 
बघुझ मू्य लसमा लनधािरण गरीएको
४.महामारीका क्रममा पलन स्वास््य सिकि िा अपनाई कायाििय सञ्चािन गरी आयोजनाका कायिहरु अघि बढाईइको

ट. यस वषिका असि अभ्यासहरु
१. ठूिा आयोजना र खररदजन्य कायिहरु E-Bid माध्यमबाट खरीद गने
२. कमिचारी दक्षिा वरृ्द्धका िालग िालिम र र्वलभन्न खेिकुद प्रलिस्पधाि
३. बािबालिकाका िालग खेिकुदमा िगानी (बयाडलमन्टन प्रघशक्षण)

४. मानेडाँडा आधारभिू अस्पिािबाट डाक्टर सर्हिको आधारभिू स्वास््य सेवा प्रदान
५. टोिर्वकास कायिर्वलध लनमािण भै कायािन्वयनको चरणमा रहेको
६. कमिचारीहरुिाई कायिर्ववरण सार् काममा खटाईएको
७. प्रार्वलधक सर्हिको वडाबाट सेवा, िघुम्ि सेवा(अपाङ्गिा, जे.ना. परीचय पत्र, शारीररक परीक्षण िर्ा स्क्रीलनङ कायिक्रमहरु)

८. लमटर सर्हिको खानेपानीको व्यवर्ा कायिक्रम िागु
९. सडक लनमािण नािीसर्हिको, अलनवायि मानवश्रोि कघम्िमा ५०% प्रयोग र उक्त मानवश्रोि बेरोजगार सूचीमा सूघचकृििाई 
प्रर्लमकिा ददई काममा िगाईने
१०. ४ वटा स्वास््य चौकीबाट प्रसलुि सर्हिको स्वास््य सेवा



असि अभ्यासहरु यस वषि (क्रमस)

११. सबै वडाहरुमा Online Vital Registration र Online राजश्व System र गाउँपालिकामा Online राजश्व System िागू

१२. प्राकृलिक श्रोि र्वर्क्र लनकासी शु् क ठेक्का िागू

१३. यस चौमालसकबाट सामाघजक सरुक्षा बैंङकीङ प्रणीिबाट िागू गररदै ।

ठ. चािू आ.व को हािसम्मको आम्दानी प्रगलि
आय िफि अनमुान प्रालप्त प्रलिशि

संिीय अनदुान २२,६६,००,००० १४,९२,७४,३२६ ६५ %

प्रदेश अनदुान १,८८,५९,००० ७४,५२,५०० ३९.५१ %

रानश्व बाडँफाट ६,२४,११,८५० २,५७,८६,४७३.८६ ४१.३१ %

गिको मौज्दाि ४,७०,७७,१८७.८५ ४,७०,७७,१८७.८५ १००%

आन्िरीक स्रोि ३३,६०,००० १२,५०,००० ३७.२० %

जम्मा ३५,८३,०८,०३७.८५ २३,०८,४०,४८७.७१ ६४.४२ %



कोष (र्वपद व्यवस्र्ापन कोष (कोलभड))
आयिफि व्ययिफि

शीषिक रकम खचि खचि प्रलिशि
सभाबाट र्वलनयोघजि ३७,७१,०००
गिको मौज्दाि २५,७९,५२९
संिीय सरकारबाट प्राप्त १०,००,०००
जम्मा ७३,५२,४८६ २९,५२,४८६ ४०.१६ %

शीषिक कूि खचि अनमुान हािसम्मको खचि प्रगलि प्रगलि प्रलिशि
चािू िफि २५,२०,४५,२६६ १०,०२,२९,०११ ३९.६६ %

पूजँीगि िफि १०,६२,६२,७७१.८५ ३,११,५२,८०२ २९.३१ %
समग्र ३५,८३,०८,०३७.८५ १३,१३,८१,८१३ ३६.६७ %

चािू आ.व.को हािसम्मको खचि प्रगलि
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ड. बार्षिक प्रगलि सलमक्षा सम्बघन्ध सूझाव

१ घज्िा समन्वय सलमलिको कायािियिाई

१.१ आयोजनाका कायिहरु गदाि आवश्यक समन्वय, सहकायि र अनगुमन 

१.२ प्रदेश र केन्रीय सरकार समक्ष स्र्ानीय िहका लनलमि आवश्यक समन्वय र सहकायि 

२ प्रदेश सरकारिाई

२.१ समयमै बजेटको अघखियारी प्रदान गनुि

२.१
स्र्ानीय िहको कायिप्रकृया र उपिघबधको बारेमा िेखाजोखा गरी सबि र दूबिि पक्षहरुको पर्हचान गरी सोर्ह आधारमा आवश्यक 
सहयोग गनुि 

३ केन्रीय सरकारिाई

३.१ स्र्ानीय सरकार अनकुुि काननु लनमािण गनुि

३.२ स्र्ानीय िहको समय समयमा अनगुमन गरी आवश्यक स्िाह, सूझाव र िालिम प्रदान गनुि



धन्यबादध


