
राि य ाकृितक ोत तथा िव आयोगबाट माग भए अनुसार मा िव ी ग रएको बजेट िववरणमा
सभाबाट पा रत भएको िमित अिनबाय पमा अ ाविधक गनु न अनुरोध छ । नोट बजेट िववरण को सुचीमाफत बजेट िववरणलाई
दायाँ गरेर मा ग र भ ा मािथ रहेको बाट बजेट पा रत भएको िमित िव ी गनुहोस ।

बजेट पैयाँमा
क आ व २०७६ ७७ को बजेट िववरण

ा
ज ा
अनुदान

िवि य समानीकरण
अनुदान सशत अनुदान समपुरक अनुदान िवशेष अनुदान राज

बजेट
यथाथ
खच बजेट यथाथ खच बजेट

यथाथ
खच बजेट

यथाथ
खच बजेट

संघ

देश

ख आ नै शासकीय भवन भएको नभएको

आ नै शासकीय भवन
िनमाणािधन भएको ख मा हालस को

भौितक गित ितशत
नभएको ख मा हाल कायालय बसेको

अव था

नभएको अ सरकारी भवनमा रहेको

ग थानीय तहवाट संचािलत काय मको िववरण

स काय म इकाई २०७४ ७५ २०७५ ७६ २०७६ ७७ ज ा

१ सडक कालोप े ढलान िक िम

ाभेल िक िम

टयाक खो ने िक िम

२ पुल िनमाण मोटरेवल पुल सं ा

झोलु े पुल सं ा

आकाशे पुल सं ा

३ पाक िनमाण सं ा

४ खानेपानी तथा ढल
िनमाण

खानेपानी सुिवधा थप उपल
गराएका प रवार

सं ा

खानेपानी सेवावाट लाभा त
घरप रवार

सं ा

ढल िनमाण िक िम

५ वृ रोपण सं ा

६ नदी िनय ण िक िम

७ समािजक िसँचाई हे र

८ जलिवधुत तथा
बैक क उजा

उ ादन िक वा

सारण लाईन िब ार िक िम

बंगलाचुली गाउँपािलकाको गित िववरण
ि गरेको िमित २०७७ चै २० गते शु बार समय ०४ १५ ४८
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९ पोखरी ताल तलैया सं ा

१० फोहोरमैला
व थापन

ड ङ साइट सं ा

ािनटरी ा िफल साइट सं ा

नयाँ मेिशन उपकरण जडान सं ा

११ नयाँ िव ालय भवन िनमाण स सं ा

नयाँ क ा कोठा िनमाण सं ा

१२ ा चौकी िनमाण सं ा

१३ ज ा संर ण आ नै ािम को रोपनी आना
पैसा दाम

सरकारी

सावजिनक

पित

१४ या ु ित ालय सं ा

१५ सामुदाियक भवन िनमाण सं ा

१६ आ रकआय

१७ कुल िविनयोिजत बजेट

१८ कुल खच
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संघीयमा�मला तथासामा�य �शासन म��ालय 

�थानीय तहको आ.व. २०७६/७७ �गती समी�ा फाराम 

 

ख�ड (क) 

आधारभतू �ववरण 

 

१. �थानीय तहबाट हालस�म जार� भएका कानून (ऐन, �नयम, �नद� िशका, काय��व�ध, मापद�ड) 

 

 क. ऐनह�ः- २६ वटा  

 ख.�नयमावल�, �नद� िशका, काय��व�ध, मापद�डह�ः –  २४वटा 

 ग.अ�यः- २ वटा  

 ङ. आ.व. २०७६/७७ मा �वीकृत कानूनको राजप�मा �काशन 

 

�. 

सं. 

नाम �काशन �म�त 

१ बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको आ�थ�क काय��व�ध �नय�मत तथा �यवसथापन ऐन, २०७६ 2076-10-28 

२ बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको एफ.एम. रे�डयो �यव�थापन तथा संचालन ऐन, २०७६ 2076-10-28 

३ बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको औ�ौ�गक �यवसाय ऐन, २०७६ 2076-10-28 

४ बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको त�या� तथा अ�भलेख �यव�थापन ऐन, २०७६ 2076-10-28 

५ बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको पूवा�धार �वकास �यव�थापन ऐन, २०७६ 2076-10-28 

६ बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको िश�ा ऐन, २०७६ 2076-10-28 

७ बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको सं�था दता� ऐन, २०७६ 2076-10-28 

८ बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको साव�ज�नक �नजी साझेदार� ऐन, २०७६ 2076-10-28 

९ बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको �थानीय तहको वातावरण तथा �ाकृ�तक �ोत संर�ण तथा 

�यव�थापन ऐन, २०७६ 

2076-10-28 

१० बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको �थानीय �वा��य तथा सरसफाइ ऐन, २०७६ 2076-10-28 

११ बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको �वा��य ऐन, २०७६ 2076-10-28 

१२ बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको न�दज�य पदाथ� उ�खनन ्तथा �यव�थापन काय��व�ध, २०७६ 2076-09-07 

१३ बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको लै��क तथा समावेिशकरण नी�त, २०७६ 2076-09-07 

१४ बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको आ�थ�क ऐन, २०७७ 2077-03-10 

१५ बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको �व�नयोजन ऐन, २०७७ 2077-03-10 

१६ बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको संगठन तथा दरब�द� संरचना स�ब�धी ऐन, २०७७ 2077-03-10 
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२.आ.व. २०७६/७७ को �व�ीय अव�था 

 

�.सं. 

�ोतको �क�सम 

आ.ब.207६/7७ 

 

नपेाल सरकार  

�देश 

सरकार 

ज�मा खच� ��तशत 

१ समानीकरण अनदुान 93800 4141 9741 95934 97.95 

२ सशत� अनदुान 162839 8745 171584 171584 100 

३ समपरुक अनदुान 3000 11155 14155 14155 100 

४ �वशेष अनदुान 30000 21851 51851 51851 100 

५ राज� वाँटफाट 63055 ÷ 63055 63055 100 

६ रोय�ट� 15000 ÷ 15000 0 0 

७ सवार� कर ÷ 3964 3964 3964 100 

८ घर ज�गा रिज�ेशन 

श�ुक 

÷ ÷ 395 395 100 

९ आ�त�रक �ोत ÷ 9403 9403 9403 100 

१० अ�य 105013 3960 108973 105380 97 

 ज�मा 478543 53818 532361 511761 97 
 
 
 

३. आ�त�रक आयको अव�थाः 

(� हजारमा): 

�.सं. �मखु �ोत २०७६/७७ को यथाथ� कै�फयत 

 कर   

१. स�प�ी कर   

2. भ�ूम कर (मालपोत) 672  

3. �यवसाय कर 260  

4. ज�डबटु�, कवाडी र जीवज�त ुकर   

5. घरवहाल कर 37  

6. �व�ापन कर   

7. मनोर�न कर   

8. सवार� साधन कर   

9. घर-ज�गा रिज�ेसन श�ुक 395  

 ज�मा 1364  

 गैर कर   

१०. सेवा श�ुक (सवै �क�समका) 500  

११. द�तरु (�सफा�रश, �मािणत¸ न�सा पास आ�द) 130  



3 
 

1२. �ब�� (�गट�¸ढु�ा¸वालवुातथा अ�य स�पि��व��) 385  

1३. स�प�त भाडा   

1४. अ�य 7113  

 ज�मा 8128  

 कूल ज�मा 15241  

  

४.आ�थ�क वष� २०७६।७७मा �देश र �थानीय तहबीचको राज�व बाडँफाडँ(�.हजारमा) 

  

सवार� कर घरज�गा 

रिज�ेशन 

श�ुक 

ढंुगा �ग�ी बालवुा �व�� �व�ापन कर मनोर�न कर ज�मा 

�ा� 

भएको 

 

�ा� भएको �ा� 

भएको 

�देशमा 

पठाएको 

�ा� 

भएको 

�देशमा 

पठाएको 

�ा� 

भएको 

�देशमा 

पठाएको 

�ा� भएको 

3964 395 

 

605 403     4964 

 

 

५.आ.ब. 207७/7८ को बजेट पेश तथा �वीकृ�त 

 (क) सभामा बजेट पेश ग�रएको �म�तः- 2077-03-09 

 (ख) सभामा बजेट पा�रत ग�रएको �म�तः- 2077-03-10 

 (ग) आ�थ�क ऐन �थानीय राजप�मा �काशन गरेको �म�तः- 2077-03-10  

 

६. गत आ.व. को काय�पा�लका तथा सभाको बैठक स�ब�धी �ववरणः 

 

१. सभाको अ�धवेशन/बैठकबसेको पटकः- २ 

२. काय�पा�लका बैठक सं�याः- १६ 

३. सभातथा काय�पा�लका बैठकको �म�त, समय, �थानर काय�सूची �नधा��रत समयमै सद�यह�लाई उपल�ध 

गराए/नगराएकोः- 

(क) सभाकोबैठकको �म�त, समय र �थान स�ब�धमा समयमैजानकार� गराए/नगराएको- गराएको 

(ख) काय�पा�लकाबैठकको �म�त, समय, �थान र काय�सूची �नधा��रत समयमै जानकार� 

गराएको/नगराएकोः गराएको 
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७. गत वष�को खच�को ��ेगतबाडँफाटँ 

 
 
 

�सं �वषयगत ��े �व�नयोिजत बजेट यथाथ� खच� खच� ��तशत 

१ भौ�तक पूवा�धार �वकास 198650 193450 97.38 

२ सामािजक �वकास 269825 265200 98.29 

३ आ�थ�क �वकास 8800 8800 100 

४ वन, वातावरण तथा �वप� 

�यव�थापन 

23575 23575 100 

५ सशुासन तथा सं�थागत �वकास 50507 49157 97.32 

 कूल ज�मा 560357 537907 95.99 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

७.१ ��ेगत भौ�तक �ग�तको अब�था(आ.ब.207६/7७) 

 

�.सं. �वषय ��े उप�े� ईकाइ भौ�तक �ग�त(%) �मखु उपल�धी 

१ सडक कालोप�े/ढलान 0 0  

�ावेल 0 0  

�याक खो�ने  60 109 यातायात �े� 

�व�तार, वडा र 

गाउँपा�लका एवं 

टोल र वडा 

के�� जो�डएको 

२ पलु �नमा�ण मोटरेवल पलु 0   

झोल�ुे पलु 1 वटा 100 जोिखम पूण� 

या�ा सहज 
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भएको, �व�ालय 

पहुँच बढेको । 

आकाशे पलु 0 0 
 

३ पाक�  �नमा�ण 
 

2 100 ह�रयाल�  तथा 

पय�टन �ब��न 

भएको 

४ खानेपानी तथा ढल 

�नमा�ण 

खानेपानी स�ुवधा 

थप उपल�ध 

गराएका प�रवार 

440 100 आधारभतु 

खानेपानी 

उपल�धता 

अ�भवृ�� भएको 

पूण� 

सरससफाइमा 

योगदान भएको 

खानेपानी सेवाबाट 

लाभाि�वत 

घरप�रवार 

2660 100 प�रवारमा 

खानेपानीको 

सहजता 

ढल �नमा�ण 0   

५ वृ�रोपण 
 

3000 111 खाल� ज�मनमा 

व�ृारोपण भएको 

। महुान 

संर�ण । 

ह�रयाल� �ब��न 

। 

६ नद� �नय��ण 
 

1 100 ज�मन संर�ण 

७ सामािजक �सचँाई  23 100  

८ जल�व�तु तथा 

वैकि�पक उजा� 

उ�पादन 0   

�शासरण लाइन 

�व�तार 

4 100 उ�यालो 

अ�भयानमा 

योगदान । �तन 

वि�तमा 

�व��ुतकरण । 

९ पोखर� ताल तलैया  8 100  

१० फोहोरमैला 

�यव�थापन 

डि�प� साइट 1 100  

�यानीटर� 0 0  
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�या�ड�फ�ड साइट 

नयाँ मेिशन 

उपकरण जडान 

0 0  

११ नयाँ �व�ालय भवन 

�नमा�ण स�प� न 

 
9 100 

 

१२ �वा��य चौक� 

�नमा�ण 

 
4 100 

 

१३ ज�गा संर�ण आ�नै �वा�म�वको 61 100 
 

सरकार� 0 0 
 

साव�ज�नक 25 100 
 

प�त� 0 0  

१४ या� ु��त�ालय  1 100  

१५ सामदुा�यक भवन 

�नमा�ण 

 7 100  

 

 

७.२ (क) कम�चार�को उपल�धता (न.पा./गा.पा. �तर वडा काया�लय समेत) 

 

पद दरव�द�सं�या 
पदपू�त� सं�या 

�र� 
पदपू�त�को ला�ग 

लो.से.आ.माग �थायी करार ज�मा 

अ�धकृत�तर 10 9 0 9 1 0 

सहायक�तर 35 27 0 27 8 0 

कूल ज�मा 45 36 0 36 9 0 

 
 

 (ख) �वषयगत ��े तफ� का कम�चार�को �ववरण  

 

अ) िश�ा 

पद दरव�द�सं�या 
पदपू�त�को अव�था 

�थायी करार ज�मा �र� 

अ�धकृत�तर 1 1 0 1 0 

सहायक�तर 1 1 0 1 0 

कूल ज�मा 2 2 0 2 0 
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आ)कृ�ष 

पद दरव�द�सं�या 
पदपू�त�को अव�था 

�थायी करार ज�मा �र� 

अ�धकृत�तर 1 1 0 1 0 

सहायक�तर 6 0 4 4 2 

कूल ज�मा 7 1 4 5 2 

इ) पश ुसेवा 

पद दरव�द�सं�या 
पदपू�त�को अव�था 

�थायी करार ज�मा �र� 

अ�धकृत�तर 1 0 0 0 1 

सहायक�तर 7 2 3 5 2 

कूल ज�मा 8 2 3 5 3 

 

ई) �वा��य(�वा��य चौक� स�हत) 

पद दरव�द�सं�या 
पदपू�त�को अव�था 

�थायी करार ज�मा �र� 

अ�धकृत�तर 11 9 2 11 0 

सहायक�तर 52 14 33 47 5 

कूल ज�मा 63 23 35 58 5 

उ) म�हला तथा बालबा�लका 

पद दरव�द�सं�या 
पदपू�त�को अव�था 

�थायी करार ज�मा �र� 

अ�धकृत�तर 0 0 0 0 0 

सहायक�तर 1 1 0 1 0 

कूल ज�मा 1 1 0 1 0 

ऊ) इि��नय�र� सेवा तफ�  

पद दरव�द�सं�या 
पदपू�त�को अव�था 

�थायी करार ज�मा �र� 

अ�धकृत�तर 1 1 0 1 0 

सहायक�तर 14 8 1 9 5 

कूल ज�मा 15 9 1 10 5 
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ए) �र� पदको �ववरण 

पद तह स��या  पद �र� भएको �म�त �र� हनुकुो कारण 

अनमी  चौथो/पाचँौ 3 2076/03/30 उ� �थानमा को�भड 

काजमा आउनभुएको 

। 

अहेब/हेअ चौथो/पाचँौ 2 2076/03/30 उ� �थानमा को�भड 

काजमा आउनभुएको 

। 

पश ुसेवा 

�ा�व�धक 

अ�धकृत �तर 

छैठ� 

1 2076/03/30 समायोजनमा नआएको 

सहायक �तर चौथो/पाचँौ 

�शासन/�ा�व�धक 

8 2076/03/30 पदपतु� र 

समायोजनबाट  

नआएको 

ना�ास चौथो/पाचँौ 2 2076/03/30 समायोजनबाट  

नआएको 
 

ख�ड (ख) 

सेवा �वाह, योजना तथा अनगुमन 

 

१. सेवा �वाहको ला�ग भौ�तक स�ुवधाको अव�था  

क) काया�लय भवनको पया��ता 

�ववरण 
सं�या 

भवन संरचना 

(प�ी//क�ची) 

काया�लय

को आ�नै 

अ�य सरकार� भवनको 

�योग ग�रएको 

भाडामा 

रहेको 

�नमा�णा�धन 

न.पा./गा.पा. काया�लय 

भवन 

1 प�ी 1 0 0 0 

वडा काया�लय  भवन ७  प�ी ७ 0 1 0 

�वषयगत शाखा वा 

एकाइ भवन 

(�वषय�े� समेत 

उ�लेख गन�) 

३  प�ी ३ 0 0 0 

 

२.�थानीय तहको के��मा उपल�ध अ�य भौ�तक पूवा�धारको अब�थाः 

�.सं. �ववरण प� क� क� ची/�ावेल नपगेुको    कै�फयत 

1  सडकको पहुँच 3 19 0  
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�.सं. �ववरण रा��य �थानीय नपगेुको कै�फयत 

1  �व�तु 3 0 0  

 

�.सं. �ववरण भएको नभएको सेवा �दायक सं�या कै�फयत 

1  इ�टरनेट सेवा भएको  १  

२ सरकार� कारोबार गन� ब�क/अ�य 

�व�ीय सं�था 

भएको  5 �स�टज�स 

बै� र अ�य 

लघ�ुव� 

�वि�य 

सं�था 

 
 

३) सवार� साधनको �ववरण : 

सवार� साधन सं�या 

अव�था भाडामा 

�लएको भए 

खलुाउने 

चाल ु मम�त गनु�पन� �ललाम 

गनु�पन�  

अ�य 

दईु पा�� े(मोटरसाइकल/�कुटर) 19 16 3 0 0 नभएको 

चारपा�� े(जीप/कार/�यान) 3 2 0 1 0 नभएको 

दमकल 0 0 0 0 0 नभएको 

ए�बलेु�स 3 2 0 1 0 नभएको 

शववाहन 0 0 0 0 0 नभएको 

अ�य (�या�टर,��पर,ए�साभेटर, 

लोडर आ�द) 

0 0 0 0 0 नभएको 

 

४. �थानीय तह अ�तग�त ग�ठत स�म�त 

स�म�तको नाम 
गत आ.ब.को बैठक 

स�या 

गत आ.ब.को 

बैठकको�नण�यस�या 

कै�फयत 

अनगुमन तथा सपु�रवे�ण स�म�तको  बैठक  6 
14  

वडा-�तर�य अनगुमन स�म�त बैठक  12 
96  

�थानीय राज�व परामश� स�म�त बैठक  2 
5  
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�ोत अनमुान तथा बजेट सीमा �नधा�रण स�म�त बैठक 1 
3  

बजेट तथा काय��म स�म�त बैठक 2 
4  

लेखा स�म�त बैठक 1 
2  

�वधायन स�म�त बैठक 2 
2  

सशुासन स�म�त बैठक 2 
5  

काय�पा�लका अ�तग�तका �वषयगत स�म�तह� 

बैठक 
5 

12  

अ�य �बशेष स�म�तह�कोबैठक 10 
24  

 

 ५. �या�यक स�म�तः 

गत आ.ब.मा दता� उजरु�/गनुासोको सं�याः-26 

गत आ.बकोबैठक सं�याः-24 

गत आ.ब.माउजरु�/गनुासो कावा�ह� र �कनारा सं�याः-26 

 
 
 

६.�थानीय तहबाट�व�तुीय सेवा स�ालन  

क) सेवा �वाहमा �योगमा रहेका स�टवेयरह�को �कार: िज�सी, राज� 

 

ख) अनलाइन �णाल�बाट उपल�ध गराइएका सेवाह�ः स�ु, घटना दता�, सामािजक सरु�ा 

 

ग) मोबाइलएप ज�ता ��व�धको �वकास र �योगको अव�थाः नभएको 

 
 

७. गत आ. व. मा स�ा�लत योजना स�ब�धी �ववरण 

(क)बजेटको आधारमाः 

�.सं. �बबरण योजना सं�या 

१. ५० लाख भ�दा बढ� बजेटको आयोजना 11 

2. ५ लाख देिख ५० लाख स�मको आयोजना 67 
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3. ५लाख भ�दा कम बजेटको आयोजना 50 

 

(ख) योजनाह�को काया��वयन तह/��े 

�.सं. �बबरण योजना सं�या 

१. गा.पा.।न.पा. �तर�य 43 

2. वडा�तर�य 85 

 
ज�मा 128 

 

(ग) योजना काया��वयन  

�.सं. �बबरण योजना सं�या 

१. उपभो�ा स�म�त माफ� त 98 

2. �नमा�ण �यवसायी माफ� त 26 

3. गैरसरकार� सं�था माफ� त 2 

४. अ�य केह� भए खलुाउने 2 

 ज�मा 128 

   
  

८. आव�धक/��ेगत योजना स�ब�धी  (अव�ध समेत उ�लेख गन�) 

(क) �थानीय तहको �ोफाइल बनेको/नबनेकोःबनेको 

(ख) आव�धक योजना बनेको/नबनेको: नबनेको 

(ग) �े�गत योजनाह� :१) कृ�ष योजना २०७६ 

   ग�ु योजनाह� :१) बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको ए�ककृत �वकास ग�ुयोजना २०७६ 

    २) बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको सडक ग�ुयोजना, २०७६ 

    ३)  �धम�धमे रानीथ�ुक� ग�ढलेख बंगलाचलु� पय�टन �वकास ग�ुयोजनाह� 

२०७६ 

 
       

९. सामािजक सरु�ा  अनदुान स�ब�धी 

�सं �ववरण लाभ�ाह� स��या २०७६/७७ को �. कै�फयत 

१ जे� नाग�रक 2685 29216916  

२ आ�थ�क �पले �वप� न    
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३ अश� र असहाय अव�थामा रहेका 

�यि� 

141 931400 
 

४ असहाय एकल म�हला 254 2036000 
 

५ अपा�ता भएका 63 768000 
 

६ बालबा�लका  1844 2632400  

७ आ�नो हेरचाह आफै गन� नस�ने 
   

८ लोपो�मखु जा�त    

९ �देशबाट सशत� सामािजक सरु�ासँग 

स�बि�धत कुनै काय��ममा सशत� 

अनदुान �ा� भएको भए उ�लेख गन� 

950 1500000 
 

१० �थानीय तहको सामािजक सरु�ासँग 

स�बि�धत कुनै काय��म भए उ�लेख 

गन� 

76 1000000  

 

 

ख�ड (ग) 

पारदिश�ता एवं सशुासन/�व�ीय सशुासन 

 

1.पे�क� �ववरण 

�ववरण ०७५/७६स�मको 

बाकँ� पे�क� 

०७६/७७ 

को पे�क� 

०७६/७७ 

माफ��ट 

०७६/७७ स�मको 

पे�क�बाकँ� 

सा.स ुपे�क� 0 0 0 0 

पदा�धकार�को 

नाममा रहेको पे�क� 

रकम 

0 0 0 0 

कम�चार�कोनाममा 

रहेको पे�क� रकम 

0 0 0 0 

मो�वलाइजेसन पे�क� 17454 8100 17454 8100 

अ�य ..... 0 0 0 0 

ज�मा 17454 8100 17454 8100 
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2. बे�जू �ववरण (आ.व. 2076/77 स�मको) 

�ववरण 

�नय�मत गन� 

रकम�. 
पे�क� रकम �. 

असलु उपरगनु�पन� 

रकम �. 
ज�मा रकम �. 

बे�जू  फ��ट बे�जू  फ��ट बे�जू  फ��ट बे�जू  फ��ट 
फ��ट हनु 

बाकँ� 

संघीय 

सरकारबाट �ा� 

अनदुान तफ�  

3705

8 

0 134

54 

13454 148

7 

0 5051

2 

13454 37058 

�देश 

सरकारबाट �ा� 

अनदुान तफ�  

0 0 400

0 

4000 0 0 4000 4000 0 

आ�त�रक 

�ोततफ�  

0 0 0 0 0 0 0 00 0 

ज�मा 3705

8 

0 174

54 

17454 148

7 

0 5451

2 

17454 37058 

आ�थ�क वष� २०७६।७७ स�मको आ�त�रक लेखापर��ण स�प� गरे/नगरेकोः- गरेको 

आ�थ�क वष� २०७६।७७ स�मको अि�तम लेखापर��ण स�प� गरे/नगरेकोः- गरेको 

 

३. पारदिश�ता तथा सशुासनका औजारको �योगको अव�था 

आ�थ�क वष� साव�ज�नक सनुवुाई 

सं�या 

साव�ज�नक पर��ण 

सं�या 

सामािजक पर��ण 

सं�या 

नाग�रक वडाप�को 

�यव�था 

२०७६/७७ 2 117 2 1 

२०७७/७८ 1 64 0 9 
 

४. उजरु� वा गनुासो स�ब�धी (चालआु.व.को) 
 

�नकाय 

आ�थ�क वष� 

२०७६/७७ 

मा परेको 

उजरु�स��या 

आ�थ�क वष� 

२०७६/७७ 

माफ��टभएको 

स��या 

आ�थ�क वष� 

२०७७/७८ मापरेको 

उजरु� स��या 

आ�थ�क वष� २०७७/७८ 

माफ��ट भएको स��या 

अ.द.ुअ.आ 0 0 0 0 

रा��य सतक� ता 

के�� 
0 

0 
0 

0 

उजरु� पे�टका 0 0 0 0 
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काया�लयमा 

�नवेदन दता� 
5 

5 
3 

3 

ज�मा 5 5 3 3 

५. पदा�धकार� तथा कम�चार�को स�पि� �ववरण बझुाएको अव�था 

 

�ववरण स�पि� �ववरण बझुाउनेकोसं�या स�पि� �ववरण नबझुाउनेकोसं�या 

�नवा�िचत पदा�धकार� 39 2 

कम�चार� 322 0 
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ख�ड (घ) 

प��� आव�धक योजनाको ल�यमा आधा�रत 

�स.नं सूचक ईकाई 
आ.व. ०७६/७७ 

मा थप भएको 

आ.व. 

०७६/७७ 

स�मको कूल 

ज�मा 

कै�फयत 

१ नयाँ �थानीय सडक �नमा�ण (Track Opening) �क.मी. 60 180 
 

२ �ाभेल �क.मी. 5 15 
 

3 कालोप�े �क.मी. 0 0 
 

4 सडक �नय�मतमम�त �क.मी. 20 45 
 

5 सडक �तरो� नती �क.मी./मी. 10 30 
 

6 �थानीय सडकको सं�या सं�या 23 47 
 

7 सडक यातायातको कूल ल�बाई �क.�म. 60 180 
 

8 �थानीय सडक पलु �नमा�ण स�प�  वटा 0 0 
 

९ झोल�ुे पलु �नमा�ण स�प�  वटा 1 2 
 

1० �यानीटर��या�ड�फल साइटको �नमा�ण वटा 0 0 
 

1१ 
गा.पा./न.पा.को के��बाट वडा काया�लयस�म सडक 

यातायात जो�डएका वडा  
वटा 1 7 

 

1२ उ�पा�दत�व�तु �मता �क.वा. 0 0 
 

1३ �व�थ खानेपानी स�ुवधा पगेुकोजनसं�या ��तशत 20 50 
 

1४ �व�ालयको सं�या (सरकार�, सामदुा�यक, �नजी) वटा 0 42 
 

1५ 

�वा��य सं�थाको सं�या (अ�पताल, �वा��य के��, 

�वा��य चौक�, उप �वा��य चौक�, आयवु�द सेवा 

के��,�क�लनक,ब�थ�ङ से�टर)  

वटा 1 9 

 

1६ �व�तु सेवा पगेुको जनसं�या ��तशत 20 75 
 

1७ रोजगार� सजृना (�थानीय तहको सबै काय��मबाट) �म�दन 2400 9500 
 

 

ख�ड (ङ) 

१. आ�थ�क वष� २०७६/७७ मा स�पा�दत उ�लेखनीय काय�ह� (बढ�मा ५ वटा) 

क. �शासक�य भवन �नमा�ण, ४ वटा वडा काया�लय �नमा�ण, सभा हल �नमा�ण, ८ वटै वडालाइ 

गाउँपा�लका के�� सँग जो�ने सडकमाग�को �याक खो�ने काय� स�प� भएको । 
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ख. १५ शैया अ�पताल भवन �नमा�ण, सेवा �ार�भ, ४ वटा �वा��य चौक� �नमा�ण, सबै �वा��य 

सं�थाह�मा व�थ�� से�टर र �योगशाला सेवा स�ु गरेको । 

ग. क�रब ४०० घरधरु�लाइ खानेपानी स�ुवधा उपल�ध गराउन �ल�ट खानेपानी लगायत ३ वटा 

खानेपानी योजना स�प� गरेको । 

घ. खरको छानो �व�थापन अ�भयान अ�तग�त ४०० �वप� घरधरु�को सरुि�त आवास �नमा�ण काय� 

स�प�गरेको । 

ङ. को�भड �भा�वत भइ �वदेशबाट फ�क� एका २३१५ जनाको �नश�ुक �समा �े�बाट उ�ार, १५४२ 

जनाको �प.सी.आर टे�ट, ३० �वारे�टाइन र २ आइसोलेसन संचालन । 

 

२. असल अ�यासह�(बढ�मा ५ वटा) 

क. सेवाह�लाइ �थलगत �पमा घ�ुती सेवाका माफ� त �दान ग�रएको ।(योजना स�झौता, �वा��य सेवा, 

कृ�ष र पश ुसेवा, जे� नाग�रक अपा�ता स�ब�धी सेवा) 

ख. आ�नै लगानीमा अ�पताल र सामदुा�यक �वा��य सेवा संचालन । 

ग. � ३ लाख भ�दा साना योजना नरा� ेर ��येक वडामा १ गौरबको अवधारणा �ार�भ भएको । 

घ. �नजी �व�ालयलाइ सामदुा�यक �व�ालयमा मज�र गर� �नजी �व�ालय श�ुयतामा लैजाने अवधारणा 

स�ु भएको । 

ङ. अ�त दगु�म �े� भएप�न अ�धकांश सेवाह� क��यटुरकृत अनलाइनमा ल�गएको । 

 

३. �थानीय तहले अनभुतू गरेका �मखु सम�याह� (बढ�मा ५ वटा) 

क. माग��नद�शक संिघय तथा �देश काननु नब�दा सो अन�ुप �थानीय काननु र सेवा �यव�थापनमा 

क�ठनाइ भएको । 

 ख. जन ��त�न�ध र कम�चार�को �मता �वकास समयमा नहुँदा सेवा �यव�थापन र बझुाइमा एक�पता 

कायम गन� क�ठन भएको । 

 ग. अ�तरतह र अ�तर �नकाय बीच समुधर सम�वयको अभावले साझा �यासह� अगाडी बढाउन 

नस�कएको । 

  घ. अ�य�धक मागको चाप र �ोत बीच �ाथ�मकता �नधा�रण गन� बनेका योजना र नी�त अन�ुप 

योजना �णाल� संचालन गन� क�ठन भएको । 

 ङ. �थानीय तहमा काय�रत कम�चार�ह�का सेवा, शत� र स�ुवधाका स�ब�धमा य��प अ�यौलता र 

पा�लकै �प� �भ�ता देिखएकोले जनशि�को �यून �टकाउदर रहेको । 

�ववरण पेश गन� पदा�धकार�को 

नाम :- नेव वहादरु वल�       

पद :- �मखु �शासक�य अ�धकृत      

�देश:- लिु�ब�न    �थानीय तह:- बंगलाचलु� गाउँपा�लका दा� । 

  
 



�देश सरकारको अनदुानमा आ.ब. 
2076/077 मा संचा�लत योजना 

तथा काय��मको स�म�ा

��त�ुत ��त�ुत 

नारायण �साद आचाय� 

लेखा अ�धकृत(�न.�.�.अ.) 

बंगलाचलु� गाउँपा�लका 

गाउँ काय�पा�लकाको काया�लय 

क�मरेचौर, दा�



आ.ब. 2076/077 मा �देश सरकारको अनदुानमा संचा�लत 
योजना तथा काय��मको �गती �ववरण

क. अनदुानको �ववरण 

�स.नं
. 

अनदुानको 
�क�सम 

आयोजनाको नाम र ठेगाना आ.ब. 2076/077 मा 
�व�नयोिजत बजेट 

आयोजनाको �गती बाकँ� अनदुान �फता� आयोजनाको 
�गती �यून 
भएको भए 
सोको कारण 

�देश 
सरकार 

�थानीय
 तह 

भौ�तक �वि�य(खच� 
रकम) 

रकम �म�त 

1 �वशेष 

म�ुयम��ी �ा.�व. काय��म 5200000 0 100% 5187336 12664 2077/04/21

िशत भ�डार 3000000 0 100% 3000000 0 2077/04/21

सभाहल 1375700
0

3200000100% 1695700
0

92879 2077/04/21

भेटनर� �याब 1000000 0 100% 1000000 0 2077/04/21

२ शशत� 

भेटनर� �याब 1000000 0 100% 1000000 0 2077/04/21

पाकुर� खोला �सँचाइ� 2000000 0 100% 1765197 234803 2077/04/21

मसरेु अमारे �सँचाइ� 2000000 0 100% 1982805 17195 2077/04/21

दवेुनी झाकृ खोला �सँचाइ� 100000 0 100% 100000 0 2077/04/21

झाकृखोला मप�श खा.पा.यो 2000000 0 100% 2000000 0 2077/04/21

घार� चौर �सँचाइ� योजना 1000000 0 100% 997290 2710 2077/04/21

३ समपरुक 
ठुलोखोला �ल�ट खा.पा.यो 6750000 4100000100% 1085000

0
0 2077/04/21

रानीथ�ुक� पय�ट�कय पूवा�धार 8250000 0 40% 4405623 3844377 2077/04/21



आ.ब. 2076/077 को राज� स�लन र बाडँफाडँको �ववरण

�स.नं. राज�को �क�सम स��लत रकम �देश संिचत 
कोषमा ज�मा 
भएको रकम 

�थानीय संिचत 
कोषमा ज�मा 
भएको रकम 

�देश संिचत 
कोषमा रकम 
ज�मा गन� बाकँ� 
रकम 

1न�दज�य पदाथ�को �ब��बाट 1086200- 1086200बाँडफाँड गन� 1न�दज�य पदाथ�को �ब��बाट 
�ा� रकम 

1086200- 1086200बाँडफाँड गन� 
बाँक� रहेको 

२ मनोर�न कर - - -

3�व�ापन कर - - -



आ.ब. 2077/078 मा �देश सरकारबाट �ा� अनदुानबाट 
संचा�लत योजना �ववरण

आ.ब. 2077/078 मा लिु�ब�न �देशबाट �ा� अनदुानबाट संचा�लत योजना �ववरण 

�स.नं
. 

अनदुानको 
�क�सम 

योजना/काय��मको नाम 
बजेट �ववरण � हजारमा 

कै. 
�व�नयोजन खच� मौ�दात 

१ समपरुक 

�वप� घरधरु�का ला�ग खरको छानो �व�थापन काय��म 10000 0 10000
टे�डर माफ� त ठे�ा भइ� 
�टन ख�रद भैसकेको र 
भ�ुानी �दन बाकँ� 

रानीथ�ुक� पय�ट�कय पवुा�धार �नमा�ण काय� वडा नं ८ 4800 0 4800
टे�डर भइ� काय� �ार�भ 
भएको  

जन क�याण �ा�व छापडाडँा वडा नं ७  1000 0 1000

�ा�व अमाले पूवा�धार �नमा�ण वडा नं ७ 1000 0 1000

गनाखोला देिख कवरवधा �सँचाइ� वडा नं ८ 1000 0 1000

२ शशत� 
योजना/काय��मह� 

स�झौता भइ� 
काया��वयनमा गएको  

गनाखोला देिख कवरवधा �सँचाइ� वडा नं ८ 1000 0 1000

पाकुर� खोला देिख �सँगला �सँचाइ� योजना वडा नं ८ 1000 0 1000

ज�मडुाँडा खारा देिख गो�ठबन मोटरबाटो वडा नं २ 1000 0 1000

महे�� मा�व �यजुा भवन �नमा�ण 1000 0 1000

मप�श आ�ब पूवा�धार �नमा�ण वडा नं २ 1000 0 1000

भेडावार� मलुाबार� मा�व पूवा�धार �नमा�ण वडा नं ३ 1000 0 1000

कृ�ष पशपु�छ�  अ�धकृत जनश�ी सेवा करार 400 0 400

साना कृ�ष औजार तथा य�� उपकरण अनदुान 1750 0 1750

को�भड �भा�वत गाउँ फक� कालाइ� उ�पादन सामा�ी अनदुान 2000 0 2000

कोष�ेल घर पद�श�नी तथा �व�� क� 1000 0 1000

एक �थानीय तह एक उ�पादन काय��म 1700 0 1700

३ �वशेष म.ु�ा.�व. तथा रोजगार काय��म 6000 0 6000
काय��म काया��वयनमा 
रहेको 

कुल ज�मा 35650 0 35650



आयोजना काया��वयनमा देिखएका सम�याह�ः-

• को�भड-19 को महामार�,  

• उपभो�ा स�म�त माफ� त काय� गदा� �यून जनसहभा�गता, 

• काया��वयन �नकायबीच सम�वय क�म तथा �भावकार� अनगुमन 
नहनु ु। 



सम�या समाधानका ला�ग �थानीय तहबाट भएका �यासह�

• को�भड-19 का बावजदु सबै योजना/काय��मह� समयमै स�प� भएको 

• अ�धकतम रोजगार� सजृना गन�का ला�ग �ममलुक योजनाह� छनोट गर� 
काया��वयनमा �याइएको 

• योजना काया��वयनको बखत गाउँपा�लकाबाट पटकपटक अनगुमन 
ग�रएको ।



�देश सरकारबाट अपे�ा
• �देश सरकारबाट �ा� बजेट �यून रहेको हुँदा पया�� बजेट �यव�था हनुपुन� 

।



ध�यबाद




