
स्थानीय तहको वार्षिक प्रगतत र्ववण 
आ.व. ०७८/७९ 

फलेवास नगणपातलका
नगण कायिपातलकाको कायािलय

खानीगाउँ, पर्ित

श्री नेत्रप्रसाद पौडेल 
प्रमखु प्रशासकीय अतिकृत

फलेवास नगणपातलका, खानीगाउँ पवित



फलेवास नगणपातलकाको नेततृ्व





स्थानीय तह
फलेवास नगरपाललका

4



तस.नं. शशषिक र्ववण 
१ जन संख्या: ३४५७२

मर्हला १६८०४
परुुष १७७६८

कूल जनसंख्या ३४५७२ (फलेवास न पा को घणिणुी संकलन
तथयांक अनसुाण)

२ कूल के्षत्रफल: ८५.७ वगि र्क.तम
कृर्ष योग्य भतूम ४६.८ वगि र्क.तम

वन जङ्गलले ण ओगटेको ३१.०१ वगि र्क.तम
अन्य ७.८९ वगि र्क. तम.

३ साक्षणता प्रततशत: ९७ % औसतमा
४ समावेस भएका सार्वक गार्वसहरु: काकींनेटा, थापाठाना, शंकणपोखणी, मतुडकुवा, 

खानीगाउँ, देवीस्थान, तलतमठाना, ठानामौला, भंगणा, 
कुघाि, पाङणाङ

५ वडा संख्या ११
६ तसमामा जोतडएका पातलकाहरु                                                                       आतँिखोला, अजुिनचौपाणी (पूवि), जैतमनी, र्ाग्लुंग 

(पशिम), कुश्मा(उत्तण), महाशशला, र्वहादी
(दशक्ष )

5

१. नगणपातलकाको संशक्षप्त परणचय
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लस.नं. लिर्षक आफ्नै भवनमा सामुदाययक/सर
कारी भवनमा

कै.

१ कायिपातलकाको प्रमखु 
प्रशासर्कय कायािलयको 
व्यवस्थापन ण सञ्चालन

१ वटा

२ वडा कायािलयको 
व्यवस्थापन ण सञ्चालन

१० वटा १ वटा

१. नगणपातलकाको संशक्षप्त परणचय



(संयिय तथा सा.प्र. मन्त्रालयवाट स्स्वकृत भएको संगठन ताललका अनुसार)

7

२. नगरपाललकामा कायषरत जनिस्तत वववरण

लस.न. पद/तह स्वीकृत दरवन्त्दी पदपतुी भएको 
संख्या

ररतत संख्या लोकसेवा माग गररएको 
संख्या

अप्रा प्राविधिक अप्रा प्राविधिक अप्रा प्राविधिक अप्रा प्राविधिक

१ प्र.प्र. अधिकृत १ १
२ अधिकृत दशौ

३ अधिकृत निौ २ २
४ अधिकृत आठौ १
५ अधिकृत सातौ २ ५ १ १ ५
६ अधिकृत छैटौ ३ ३ १
७ सहायकस्तर 

पााँचौ १२ २४ ६ २० ४ ४ २
८ सहायकस्तर 

चौथो १२ ५५ ११ ५० १ ५ १
९ का.स/स.चा. 

समेत
जम्मा ३० ८६ २२ ७२ ८ १४ ३



(पाललकाको सभा वा वोर्षवाट लसजषना गररएको वा स्वीकृत भए अनुसार)
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३. नगरपाललकामा कायषरत जनिस्तत वववरण

लस.नं. पद तह स्वीकृत संख्या पदपतुी भएको 
संख्या

यनयतुतीको
ककलसम

प्रशासन प्राविधिक प्रशासन प्राविधिक
१ कायाालय सहयोगी ३५ ३५
२ सिारी चालक ४ ४
३ हेिी सिारी चालक ४ ४

जम्मा: ४३ ४३



४. आ.व. ०७८/०७९ को कूल आय र व्यय :
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सी.नं. लिर्षक अस्ख्तयारी
(रेर्वुक) रकम

पाललकामा यनकासा
प्राप्त रकम

खर्ष भएको रकम खुद खर्ष
प्रयतित

१ नेपाल सरकार -
समाननकरण अनदुान -
नगद अनदुान १०,६८,००,००० १०,६८,००,००० 9,60,72,787.5 90

२ नेपाल सरकार - शसता
अनदुान  चाल ु- नगद
अनदुान ३४,५३,१८,००० ३३,०३,७९,०६९ 31,86,05,736 92.45

३ नेपाल सरकार - शसता
अनदुान  पुाँजीगत -
नगद अनदुान १०,८२,१०,२२० १०,८२,२७,००१ 10,14,04,931 93.1

४ नेपाल सरकार - विषशे 
अनदुान पुाँजीगत - नगद 
अनदुान १,६६,००,००० १,०३,८९,०५० 1,03,89,050 100

५ नेपाल सरकार - समपरुक 
अनदुान पुाँजीगत - नगद 
अनदुान १,७२,००,००० ५४,६१,२३३.५२ 54,61,233.52 100

६ नेपाल सरकार - अन्य
अनदुान चाल ु- नगद 
अनदुान ८०,००,००० ३८,९४,९९९ 34,89,967 43.6

७ गण्डकी प्रदेश -
समाननकरण अनदुान -
नगद अनदुान १,२१,१८,००० १,२१,१८,००० 1,21,18,000 100

८ गण्डकी प्रदेश - शसता
अनदुान  चाल ु- नगद
अनदुान ६०,००,००० ६०,००,००० 60,00,000 100



४. आ.व. ०७८/०७९ को कूल आय र व्यय :
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लस.नं. लिर्षक अस्ख्तयारी
(रेर्वुक) रकम

पाललकामा यनकासा
प्राप्त रकम

खर्ष भएको रकम खुद खर्ष
प्रयतित

9 गण्डकी प्रदेश - समपरुक 
अनदुान पुाँजीगत - नगद
अनदुान ७९,४५,००० ७९,४५,००० 79,45,000 100

१0 राजस्ि बााँडफााँड - प्रदेश 
सरकार  - राजस्ि बााँडफााँड 
- नगद ७३,०६,२७३ ७२,६४,९०० 42,91,463 58.7

11
राजस्ि बााँडफााँड – स्थानीय 
- राजस्ि बााँडफााँड - नगद ५०,००,००० ३५,१६,५६४ 33,58,998 67.17

12 राजस्ि बााँडफााँड - सघंीय 
सरकार - राजस्ि बााँडफााँड -
नगद ७,१३,८६,३५०.७३ ६,९५,८५,५४२.७९ 5,84,59,368.95 81.89

13 जजल्ला समन्िय सममनत -
आन्तररक श्रोत - नगद ४०,००,००० २८,००,००० 28,00,000 70

14 आन्तररक श्रोत - आन्तररक 
श्रोत - नगद (अल्या समेत) 9,20,00,000 4,35,47,284.34 3,97,98,333.48 43.3

15 नगर विकास कोष -
आन्तररक श्रोत - नगद 
ऋण ४,००,००,००० ० 0.00 0

जम्मा :
८४,७८,८३,८४३.७३ ७१,७९,२८,६४३.६५ 67,01,14,867.62 79.03
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(संि र प्रदेि सरकारवाट प्राप्त राजश्व वाहेक)

५. आन्त्तररक आयश्रोत अवस्था

लस.
नं.

लिर्षक ०७८/७९ को 
लक्ष्य रकम

०७८/०७९ को 
यथाथष आय

रकम

२०७७/७८ को 
तुलनामा 
वदृ्धी %

१ एकककृत/ सम्पती
कर

२४१३०००

२ भूमम कर/ मालपोत २१७४०००
३ घर िहाल कर २०६०००
४ िहाल विटैरर  कर -

५ साना सिारी 
सािन कर

३०००

६ ढुङ्गा धगट्टी  
िालुिा विक्री/ ठेक्का

३५१६०००

७ नक्शापास दस्तुर २१०००
८ मसफाररस दस्तुर 

(सिैको)
१५०५०००
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(संि र प्रदेि सरकारवाट प्राप्त राजश्व वाहेक)

५. आन्त्तररक आयश्रोत अवस्था

लस.
नं.

लिर्षक ०७८/७९ को 
लक्ष्य रकम

०७८/०७९ को 
यथाथष आय

रकम

२०७७/७८ को तुलनामा
वदृ्धी %

१० नाता प्रमाणणत २८७०००
११ सम्पनत मूल्याकंन 

दस्तुर 
-

१२ व्यिशाय कर १८१०००
१३ दण्ड जररिाना र 

जफत
१२२०००

कुल आम्दानी १०४२८००० -२९.६९

नोट: आ.व. ०७७/७८ को कुल यथाथष आय रु. १४८३१४९२.९४
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(संि र प्रदेि सरकारवाट प्राप्त राजश्व वाहेक)

६. ढुङ्गा गगटी वालुवा आदद प्राकृयतक स्रोतको आय अवस्था

लस.नं
.

नदी 
खोलाको 
नाम

ठेतका 
लगाइएको 
संख्या 
(िाट)

ठेतका 
लगाइएको 
कूल रकम

ठेतकावाट 
आम्दानी
भएको 
रकम

प्रदेि 
ववभाज्य 
कोर्मा 

पठाइएको 
रकम

पाललकामा
खुद आए 

भएको रकम

कैकफयत

1 कामलगण्डकी 
नदद क्षेत्र

४ ५३२१२०० ३२९०६०० १३१६२४० १९७४३६० 

कूल जम्मा ४ ५३२१२०० ३२९०६०० १३१६२४० १९७४३६० 
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(अन्त्तर सरकारी ववविय हस्तान्त्तरण)
७. संिीय सरकारवाट प्राप्त भएको सितष अनदुान

लस.नं लिर्षक र ववर्य प्राप्त अनुदान रकम खर्ष भएको रकम खर्ष %
१ कृर्ष ९५००००० ७०७२०४३ ७४.४४ 
२ पशसेुवा

४३००००० २२६७६४२ ९८.५९ 
३ स्वास्थय सेवा ५७९४२००० ५०७३९८८९ ८७.५७ 
४ शशक्षा २७०११६००० २६२०७४६४७ ९७ 
५ मर्हला तथा र्ालर्ातलका १००००० १००००० १०० 
६ घणेल ुतथा उिम तर्कास ३८००००० ३७८३२१९ ९९.५५ 
७ वन तथा वातावण  - - -
८ अन्य - - -

कुल जम्मा ३४५७५८००० ३२६०३७४४० ९४.२९
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९. कोलभर् कोर्को आम्दानी र खर्ष वववरण
संय
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 क
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र्ष

कुल
 ख

र्ष

- -

2
6

,2
3

,6
2

8

- - - - - -

1
0

,8
4

,9
3

9

1
0

,8
4

,9
3

9



16

१०. पुस्जिँगत/कायषक्रमगत वजेटको क्षेरगत ववयनयोजन
लस.नं. लिर्षक क्षेर ववयनयोस्जत रकम ववयनयोस्जत 

प्रयतित
कैकफयत

१ आधथाक विकास ५,३४,६०,२२० २,४७,१९,६१६ ४६.२४
२ सामाजजक विकास ३९,६९,२८,००० ३५,५८,३३,२०१ ८९.६५
३ भौनतक पूिाािार विकास २७,८४,४५,६२३.७३ १९,३१,७७,८४४.५० ६९.३८
४ िन िातािरण र विपद 

व्यिस्थापन २,९२,६१,००० २,२०,१५,६३० ७५.२३
५ संस्थागत विकास र 

सुशासन ८,९७,८९,००० ७,४३,६८,५७६.१५ ८२.८३
कूल ८४,७८,८३,८४३.७३ ६७,०१,१४,८६७.६५ ७९.०३
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१२. कोलभर्-१९ सम्वन्त्धी वववरण

रे्कजािँर् गरेको

तव
ारेन्त्

टाइ
न 

स्थ
ल 

संख्
या

तव
ारेन्त्

टाइ
न 

वेर्
 स

ंख्य
ा

तव
ारेन्त्

टाइ
नम

ा व
सेक

ा 
वव
राम

ी स
ंख्य

ा

तव
ारेन्त्

टाइ
नव

ाट 
कफ

ता
ष स

ंख्य
ा संक्रलमत वववरण राहत 

ववतर
ण 

गरेको
संख्या

R
D

T

पर
रक्ष

ण 
संख्

या

P
C

R

पर
रक्ष

ण 
संख्

या

जम्
मा
 

संक्र
मम

त
संख्

या
नन
को

 भ
एक

ो
संख्

या

जम्
मा

मद
हल

ा

प ुरु
ष

जम्
मा

१८२२ १३१३ १ ५ ७ १० १७ १७ ८२७ ८१८ |

कोतभड १९ को हालसम्मको र्ववण 
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१३. सामास्जक सुरक्षा कायषक्रमको यनकासा र ववतरण

लस नं लक्षक्षतवगष र लिर्षक यनकासा प्राप्त
भएको रकम

भए 

ववतरण गररएको कैकफयत
संख्या वितरण गररएको 

रकम
१ जेष्ठ नागररक अन्य ८८५२८५९५ २५७ ८८५२८५९५ 
२ जेष्ठ नागररक दमलत १०११२७३८ ३०१ १०११२७३८ 
3 उपचार खचा ( जेष्ठ 

नागररकलाई)
- - -

4 विििा मदहला १४२५७६०० ४५२ १४२५७६०० 
5 एकल मदहला १३३५३३९९ ३८२ १३३५३३९९ 
6 अनत अशक्त अपांङ्गता

भएका व्यजक्त
८९५८१६१ १३३ ८९५८१६१ 

7 पूणा अशक्त अपांङ्गता
भएका व्यजक्त

२६९४५८६ ५१ २६९४५८६ 
8 िालपोषण (संरक्षण) भत्ता ३५७५५७७३ ५०५ ३५७५५७७३ 
9 लोपोन्मुख आददिासी

जनजानत
- -

जम्मा १४१४८०८५२ ३८८१ १४१४८०८५२ 
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१४. प्रिानमन्त्री णोजगाण कायिक्रमको र्वत्तीय प्रगतत 
शश.नं. शशषिक प्राप्त अनदुान खचि णकम खचि प्रगतत 

प्रततशत
१ तलर् भत्ता १२२४००० ८५६२७० ६९.९६ 
२ स्थानीय खचि ४५००० २४१७ ५३.७ 
३ कायिक्रम खचि - -
४ र्वर्वि ३०००० ३०००० १०० 
५ अनगुमन -
६ कायािलय संचालन खचि ४०५००० ४०५००० १०० 
७ ज्याला णकम १२७९०००० ६५१८४६९ ५०.९७ 
८ तनमाि  सामग्री खरणद 
९  हाते औजाण खरणद 
१० अन्य 

कुल जम्मा १४४९४००० ७४०७१५६ ५१.१४ %

नोट: कायिप्रगततका आिाणमा र्जेट थप भएको हुँदा आ.व. ०७८/७९ को र्वत्तीय प्रगतत कम 
भएको |
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१५. प्रधानमन्त्री रोजगार कायषक्रमको भौयतक प्रगयत/अन्त्य उपलव्धी

लस.
नं.

प्राप्त भएका मुख्य उपलस्व्धका 
(नयतजा) वुिँदा

ईकाइ उपलस्व्धको 
पररमाण

खर्ष भएको कूल 
वजेट

१ पदमागा १० ६०२९४४६ 
२ मोटरबाटो सोमलगं तथा नाली 

ममात 
१८ १४३६०६९ 

३ जम्मा १४ ७४६५५१५ 



२२ पिुसेवा  कायषक्रमवाट प्राप्त भएका मुख्य उपलस्व्धहरु (नयतजा)

लस.नं प्राप्त भएका मुख्य 
मुख्य उपलव्धी

ईकाइ पररमाण खर्ष भएको कूल वजेट

१ समुहमा बाख्रा 
पालन

समूह ८ १९०००००

२ स्थानीय कुखुरा
संरक्षण

फमा ४ ६०००००

३ दिु उत्पादन मलटर ३६८००० १००००००

४ कृत्रत्रम गभाािान िटा ८२६ २४००००

26



३०. २०७८।७९ मा सरं्ाललत कायषक्रम संख्या

लस
.
नं
.

योजनाको ककलसम

१ 
लाख 
भन्त्दा
कम
का

१ लाख 
भन्त्दा 
मागथ  
२ लाख 
सम्मका

२ लाख 
भन्त्दा 
मागथ  
५ लाख 
सम्मका

५ लाख 
भन्त्दा 
मागथ

१० लाख 
सम्मका

१०  
लाख 

भन्त्दामा
गथ

२० लाख  
सम्मका

२० लाख
मागथ 

५० लाख
सम्मका

५० 
लाख
मागथ
का

जम्मा
योजना
संख्या

अन्य कायाक्रमहरु ( तामलम, 

गोष्ठी,सेममनार, सामाग्री
वितरण, अनदुान, अिलोकन 
भ्रमण, अध्ययन प्रनतिेदन 
आदद Software खालका 
कायाक्रम /कक्रयाकलापहरु

जम्मा २९ २१ ४१ २१ ३८ ७ ३ १६० 

27
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३१. ०७८।०७९ को भौयतक पूवाषधार योजनाको ककलसम र सखं्या
लस.नं योजनाको क्षेर योजनाको ककलसम योजना संख्या
१ सडक कालोपत्रे

ग्राभेल २ 
सडक पजक्क नाला २७ 
स्तरउन्नती तथा अन्य सुिार ३ 

२ पुल/पुलेसा पजक्क पुल
काठेपुल/फड्के
कजिे/कलभटा ३ 
ट्रष्ष्ट विज

झोलुङ्गेपुल २ 
३ मसाँचाई पजक्क कुलो ननमााण ५ 

कच्ची कुलो ननमााण २ 
पाइप कुलो िाट मसाँचाइ
साना मसचााँई कायाक्रम
ममात सुिार तथा अन्य ४ 
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३१. ०७७।०७८को भौयतक पूवाषधार योजनाको ककलसम र सखं्या

लस.नं योजनाको क्षेर योजनाको ककलसम योजना संख्या
४. मशक्षण संस्था नया भिन ननमााण ५ 

कोठा थप/ममात सुिार
शौचालय/तारबार/खानेपानी १ 
त्रबज्ञान प्रयोगशाला/पुस्तकालय
िाल विकास केन्र
खेदकुद मैदान ननमााण सुिार
अन्य ४ 

५. भिन कायाालय/िडाको नया भिन ४ 
सामुदानयक भिन (समुहका) २ 
सामुदानयक मसकाई केन्र -
युिा क्लि/िाल क्लब -
जेष्ठ नागररक सेिा केन्रभिन ३ 
अन्य (कृवष,पश ु,स्िास््य आददको -



३१. ०७८/०७९ को भौयतक पूवाषधार योजनाको ककलसम र सखं्या
लस.नं योजनाको क्षेर योजनाको ककलसम योजना संख्या
६. खानेपानी नया योजना शरुुिात ७ 

थप क्षमता विस्तार १
पुराना ममात ननमााण सुिार २ 

७. त्रबिुत नयााँ पोल तथा लाईन त्रबस्तार १
ट्रान्सममटर खररद ब्यिस्था -
ममात सुिार १ 
सोलार पािर/ित्ती जडान १ 

८. पयाटन मठ,मजन्दर,मजस्जत गुम्बा ननमााण २ 
होमस्टे स्थापना र सुिार १ 
पदमागा ननमााण र सुिार ३ 
संग्रालय बाजा भेषभुषा संरक्षण ७ 

30



लस.नं योजनाको क्षेर योजनाको ककलसम योजना संख्या
१०. तटबन्ि पैह्रो ननयन्त्रण ८ 

नददमा तटबन्ि /ग्याविन ४ 

गह्रा सुिार बकृ्षारोपण संरक्षण २ 
जम्मा १०६ 

31

३१. ०७८।०७९ को भौयतक पूवाषधार योजनाको ककलसम र सखं्या
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३१.१ पाललका लभर रहेको भौयतक पूबाषधार /बबकासको तथ्याककंय स्स्थती

लस.नं लिर्षक/बबर्य इकाई 
आधार बर्ष
२०७६/७७ 
सम्मको 

२०७७/७८ 
सम्म को 
उपलस्ब्ध

२०७८/७९  
को 

उपलस्ब्ध

हालसम्म
को 

जम्मा 

१ सडक
१.१ कालोपत्र े कक.मम . २५
१.२ ग्राभेल कक.मम . ५ 

१.३ कच्ची 
सडक/माटे 

कक.मम . १२ 

१.४ नयााँ ट्रयाक 
ओपन 

कक.मम . १३ 

१.५ सडक पजक्क 
नाला (मेमसनरी) 

कक.मम . ५० 

१.६ अन्य
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३१.१ पाललका लभर रहेको भौयतक पूबाषधार /बबकासको तथ्याककंय स्स्थती

लस.नं लिर्षक/बबर्य इकाई आधार 
बर्ष 
२०७६/७
७ 
सम्मको

२०७७/७८ 
सम्म को 
उपलस्ब्ध

२०७८/७९  
को 
उपलस्ब्ध

हालसम्म
को 
जम्मा 

२ पुल पुलेसा

२.१ पजक्क मोटरेबल 
पुल

िटा 

२.२ ट्रष्ट त्रिज/िेली 
विज

िटा 

२.३ काठेपुल/फड्के िटा १ 
२.४ कजिे/स्पान 

कलभटा
िटा ३ 

२.५ झोलुङ्गेपुल िटा
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३१.१ पाललका लभर रहेको भौयतक पूबाषधार /बबकासको तथ्याककंय स्स्थती

लस.नं लिर्षक/बबर्य इकाई आधार 
बर्ष 
२०७६/७
७ 
सम्मको

२०७७/७८ 
सम्म को 
उपलस्ब्ध

२०७८/७९  
को 
उपलस्ब्ध

हालसम्म
को 
जम्मा 

3 मसचााँई (िटा) मम. २६००
३.१ पजक्क कुलो मसचााँई मम ६००

३.२ कच्ची कुलो मसचााँई मम १५००

३.३ पाइपिाट मसचााँई 
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३१.१ पाललका लभर रहेको भौयतक पूबाषधार /बबकासको तथ्याककंय स्स्थती

लस.नं लिर्षक/बबर्य इकाई आधार 
बर्ष 
२०७६/७
७ 
सम्मको

२०७७/७८ 
सम्म को 
उपलस्ब्ध

२०७८/७९  
को 
उपलस्ब्ध

हालसम्म
को 
जम्मा 

4 पयाटन प्रबिान (िटा)

४.१ भ्य ूटाबर

४.२ जानतय िा 
सास्कृनतक संग्रालय 

४.३ बाजागाजा /भेषभषुा 
संरक्षण

समहु ११ 

४.४ होम स्टे (घरिास)

४.५ पयाटककय स्थल 
सम्पदा आदी
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३१.३ पाललका लभर रहेको भौयतक पूबाषधार /बबकासको तथ्याककंय स्स्थती
लस.नं लिर्षक/बबर्य ईकाई आधार बर्ष २०७६/७७ 

सम्मको पररणाम
२०७७/७८ को 
उपलस्ब्ध 
पररणाम

२०७८/७९ 
को उपलस्ब्ध
पररणाम

हालसम्म
को जम्मा
पररणाम

5 खानपेातन तथा सणसफाई

५.१ शदु्ध खानेपानी सरु्विा 
प्राप्त जनसंख्या

जना ५०० 
५.२ खानपानी योजना तनमाि  

/सिुाण
वटा ४ 

५.३ तनजी घणको शौचालय
५.४ साना शहणी खानेपानी

योजना
५.५ सार्िजतनक शौचालय वटा १ 
6 संचाण
६.१ मोर्ाईल पहुँच पगेुको

जनसंख्या
६.१ मोर्ाईल टार्ण तनमाि 
६.३ ल्याण्डलाईन टेतलफोन व

६.४ हलुाक सेवा
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३१.४ पाललका लभर रहेको भौयतक पूबाषधार /बबकासको तथ्याककंय स्स्थती

लस.नं लिर्षक/बबर्य ईकाई आधार बर्ष 
२०७६/७७ सम्मको 
अबस्था(पररणाम)

२०७७/७८को 
उपलस्ब्ध 
पररणाम

२०७८/७९ 
को उपलस्ब्ध
पररणाम

हालसम्मको जम्मा
पररणाम

7 शैशक्षक सस्था
७.१ उच्च मा.तर् वटा ९
७.२ मा.र्व/तनमार्व/प्रा.र्व वटा ५/८/३५ 
७.३ तनशज र्वध्यालय (सरै् तहको) वटा ६
७.४ प्रार्वतिक शशक्ष  संस्था वटा १
७.५ वाल र्वकास केन्र वटा ५७ 
७.६ गाउँपसु्तकालय/नगण 

पसु्तकालय वटा १ - - १

७.७ स्नातक/स्नातकोत्तण क्याम्पस वटा ३ - - ३
७.८ सामदुार्यक तसकाई केन्र वटा ८ - - ८

७.९ ई-पसु्तकालय वटा - ३
८ र्वितु सतुर्िा
८.१ तर्ितु सरु्विा पगेुको घण 

िणुी
संख्या १०० 

८.२ तर्ितु पोल /लाइन तर्स्ताण 
कायि

१०० 

८.३ सोलाण र्शत्तको 
जडान/ब्यर्स्था

-

८.४ लि ुजलर्वितु  आयोजना -



38

३१.५ पाललका लभर रहेको भौयतक पूबाषधार /बबकासको तथ्याककंय स्स्थती
लस.नं लिर्षक/बबर्य ईकाई आधार बर्ष 

२०७६/०७७  
सम्मको 
पररणाम

२०७७/०७८  
को 
उपलस्ब्ध
पररणाम

२०७८/०७९  
को 
उपलस्ब्ध 
पररणाम

हालसम्मको
जम्मा 
पररणाम

9 कृर्ष तथा पश ुसेवा
९.१ कृर्ष सेवा केन्र/सेवा इकाई वटा ३ ३ ३ ९ 
९.२ कृर्ष हाट र्जाण वटा - - - -
९.३ कृर्ष उपज संकलन 

केन्र(भवन)
वटा ३ ३ ३ ९ 

९.४ तनशज ब्यर्सार्यक तणकाणी 
फमि

वटा ८४ ९६ ९२ २७२ 
९.५ ब्यर्सार्यक तणकाणी टनेल 

हाउस
वटा ३०० ४५५ १८० ९३५ 

९.६ फलफुल वोट र्वरुवा र्वतण  
/णोप 

वटा ४५००० ६०००० ८५०० ११३५०० 
९.७ कृर्ष समहु/संस्था दताि वटा १९ १४ ७ ४० 
९.८ पश ुसेर्ा केन्र/सेवा ईकाई वटा ७ ७ ७ २१ 
९.९ पश ुहाट र्जाण वटा - - - -
९.१० पश ुर्िशाला भवन वटा - - - -
९.१० मास ुपसल (फे्रस हाउस) वटा ४२ ३७ ३२ १११ 
९.११ तनजी ब्यर्सायीक पश ुफमि वटा ८४ ९७ ९२ २७३ 

गाई/भैसी/कुखणुा/वंगणु/र्ा
ख्रा/मौणी

वटा
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३१.६ पाललका लभर रहेको भौयतक पूबाषधार /बबकासको तथ्याककंय स्स्थती

लस.नं लिर्षक/बबर्य ईकाई आधार बर्ष 
२०७६/७७  सम्मको 
अबस्था(पररणाम)

२०७७/७८ 
को उपलस्ब्ध
पररणाम

२०७८/७९ 
को उपलस्ब्ध
पररणाम

हालसम्मको जम्मा
पररणाम

१० स्वास्थय के्षत्र
१०.१ सणकाणी अस्पताल(वेड 

सर्हत)
१ १ १ १ 

१०.२ तनजी अस्पताल 
/नतसिङ्ग होम

१ १ १ १ 
10.३ प्राथतमक स्वास्थय

केन्र
- - - -

10.४ स्वास्थय चौकी १० १० १० १० 
10.५ प्राईभेट 

शक्लतनक/ औषिी पसल
- - - -

10.६ शहणी स्वास्थय 
केन्र/शक्लतनक

- - - -
10.७ गाउँघण 

शक्लतनक/खोपकेन्र
३३/३५ ३३/३५ ३३/३५ ३३/३५ 

10.८ आयुिरे्द  ओषिालय/से
र्ाकेन्र

१ १ १ १ 
10.९ मर्हला स्वयम सेर्वका ९७ ९७ ९७ ९७ 
१०.10 सामदुार्यक अस्पताल - - - -
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३१.७ पाललका लभर रहेको भौयतक पूबाषधार /बबकासको तथ्याककंय स्स्थती

लस.नं लिर्षक/बबर्य

ईक
ाई

आधार बर्ष
७६/७७ 
सम्मको 
अबस्था

२०७७/७८ 
को उपलस्ब्ध
पररणाम

२०७८/७९ 
को उपलस्ब्ध
पररणाम

हालसम्म
को जम्मा
पररणाम

11 सामदुार्यक भर्न (संख्या)
11.१ मर्हला /आमा समहु भर्न १३
11.२ नागरणक सचेतना केन्र भर्न ७
11.३ सामदुार्यक भर्न ५ ८
11.४ जेष्ठ नागरणक सेवा केन्र भर्न २ १ ३ 
11.५ स्थातनय यवुा क्लव भर्न १ ५
11.६ सामदुार्यक तसकाई केन्र भर्न
11.७ वालर्वकास केन्र भर्न
11.८ खोप केन्र/ गाउघण शक्लनीक 

भर्न
५ ५ ५ ५ 

11.९ पातलकाको  आफ्नै प्रशासर्कय 
भर्न

11.१० वडा कायािलयको आफ्नै भर्न ४ ३ ७ 
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३१.८ पाललका लभर रहेको भौयतक पूबाषधार /बबकासको तथ्याककंय स्स्थती

लस.नं लिर्षक/बबर्य ईकाई आधार बर्ष 
२०७४/७५ सम्मको 
अबस्था(पररणाम)

२०७७/७८ 
को उपलस्ब्ध
पररणाम

२०७८/७९ 
को उपलस्ब्ध
पररणाम

हालसम्मको जम्मा
पररणाम

12 उद्योग व्यापाण
व्यवशाय

12.१ पातलकामा दताि भएका 
पसल/ब्यर्साय

११०

12.२ पातलका तभत्र संचातलत 
उिोग

12.३ पातलका तभत्र संचातलत 
सहकाणी संस्था

४४

12.3.1 संघको के्षत्रातिकाण 
तभत्रको

१

12.3.2 प्रदेशको के्षत्रातिकाण 
तभत्रको

३

12.3.3 पातलकाको अतिकाण 
क्षेत्र तभत्रको

४०
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३१.९ पाललका लभर रहेको भौयतक पूबाषधार /बबकासको तथ्याककंय स्स्थती

लस.नं लिर्षक/बबर्य ईकाई आधार बर्ष 
२०७६/७७  सम्मको 
अबस्था(पररणाम)

२०७७/७८ 
को उपलस्ब्ध
पररणाम

२०७८/७९ 
को उपलस्ब्ध
पररणाम

हालसम्मको जम्मा
पररणाम

14 वन वातार्ण  ण र्वपद
ब्यवस्थापन

14.1 वन नसिणी 
स्थापना/संचालन

14.2 सामदुार्यक वन उपपभोक्ता 
समूह

14.3 ई-र्न 
कायािलय/ईकाई/सेवाकेन्र

संख्या १ १ 

14.4 र्वतभन्न र्वरुवाको 
र्कृ्षाणोप  कायि

15 र्वपद ब्यर्स्थापन
15.1 वारु यन्त्र (दमकल)
15.2 एम्र्लेुन्स थान १ १ 
15.3 शव वहान 
15.4 डोजण/ईस्क्याभेटण/व्याक

लोडण
संख्या १ १ २ 

15.5 र्वपद सामग्री भण्डाण 
(स्टोण)

संक्या १ 

15.6 णेडक्रस शाखा 
/उपशाखा/ईकाई

संक्या १ १ 
15.7 र्वपद तातलम प्राप्त

स्वयमसेवक
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३२.१ सिुासन प्रबधषन प्रगयत

तस.नं र्वषय
छ/छैन 
भए/नभए
को

ईकाई परणमा 
पषु्ट्याई 
आिाण 
/तमतत

1 सामाशजक पणीक्ष 
2 साविजतनक सनुवुाई कायिक्रम(वडा 

स्तणीय) भएको संख्या ३

3 साविजतनक सनुवुाई कायिक्रम पातलका 
स्तणीय भएको संख्या ३

4 सम्पन्न भएको पातलका सभाको संख्या भएको संख्या २
5 सम्पन्न भएको पातलकाको वोडि वैठक
6 सभाको तन िय साविजतनकीकण  कायिक्रम
7 आ.र् ०७८/७९  को र्ार्षिक सतमक्षा

कायिक्रम नभएको संख्या तयाणी हदैु
8 सभाको तन िय पशुस्तका छपाई ण र्वतण भएको संख्या ५००
9 जनप्रतततनति ण कमिचाणी तर्च समन्वय 

वैठक भएको संख्या ३
10 शाखा प्रमखु /कमिचाणी स्टाफ तमर्टङ्ग भएको संख्या १४
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३२.२ सिुासन प्रबधषन प्रगयत

तस.नं र्वषय
छ/छैन 
भए/नभए
को

ईकाई परणमा 
पषु्ट्याई 
आिाण 
/तमतत

11 पातलकामा नागरणक वडापत्र टाँस 
गणेको/प्रकाशन

भएको संख्या १

12 वडामा नागरणक वडापत्र टाँस गणेको भएको संख्या १
13 पातलकामा प्रर्क्ताको व्यर्स्था भएको संख्या १
14 गनुासो सनेु्न अतिकाणी तोकेको भएको संख्या १
15 गनुासो पशुस्तका खडा गणी अतभलख णाखेको भएको संख्या १
16 सचुना अतिकाणी तोकेको भएको संख्या १
17 तडशजटल नोर्टस वोडिको व्यवस्था भएको संख्या
18 पातलकाको मोर्ाईल एप्स भएको संख्या
19 पातलकाको वेभसाईट/तनयतमत अपलोड कायि भएको संख्या १
20 र्ोडिको तन िय वडामा तलशखत रुपमा पठाएको भएको संख्या

2१ वोडिको तन िय वेभसाईटमा णाखी साविजतनक 
गणेको

भएको संख्या

2२ वडाको तन िय तलशखत रुपमा पातलकामा आउने भएको संख्या
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३२.३ सिुासन प्रबधषन प्रगयत

तस.नं र्वषय
छ/छैन 
भए/नभए
को

ईकाई परणमा पषु्ट्याई 
आिाण /तमतत

2३ जनप्रतततनतिको आचाणसंर्हताको व्यवस्था भएको संख्या १

2४ कमिचाणीको आचाण संर्हताको व्यवस्था भएको
2५ टोल र्फ्र टेतलफोन नम्वणको व्यवस्था नभएको
2६ सभाका सवै सदस्यहरुलाई णाजपत्र ददने 

व्यवस्था
भएको

2७ ई-एटेन्डेन्स हाशजणीको व्यवस्था नभएको चाल ुआ.व. 
०७९/८० भार
१ गते र्ाट 
संचालन भएको

2८ उजणुी पेर्टका व्यवस्थापन (णाख्न,ेखोल्ने,ण 
आका गने

भएको

2९ कमिचाणी लगवकुको व्यवस्था भएको
3० प्र प्र अ वाट तलशखत रुपमा अतिकाण

प्रत्यायोजन
भएको

3१ सहायता कक्ष को व्यवस्था (Help Desk) भएको संख्या १ 
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३३. सामास्जक अलभयान/कायषक्रमको प्रगती

लस.नं अलभयान/कायषक्रम

पाललकाको िोर्णा भइ सकेको 
वर्ाहरु मध्ये पाललका

लाई नै
िोर्णा
गने 

लक्षक्षत 
आ.ब 

जम्मा िडा
संख्या

कायाक्रम 
संचालन 
गररएको 

िडा संख्या

िोषणा
भएको 
िडा 
संख्या

०७६/७
७ मा 
घोवषत 
िडाहरु

०७७/७
८ मा 
घोवषत
िडाहरु

०७८/७
९ मा 
प्रस्ता
वित 
िडाहरु

१ खुल्ला ददशामुक्त के्षत्र ११ ११ ११
२ जानतय छुिाछुत तथा

भेदभाब मुक्त ११
३ पूणा सरसफाईयुक्त २ २
४ पूणा साक्षर ११ ११
५ घरमभत्रको िुिााँ मुक्त ११ ४
६ CFLG बालमैत्री स्थानीय 

शासन ११

७ EFLG बातािरणमैत्री 
स्थानीय शासन ११

८ एक िडा एक उत्पादन 
कायाक्रम ११ ११
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३३. सामास्जक अलभयान/कायषक्रमको प्रगती

लस.नं अलभयान/कायषक्रम

पाललकाको िोर्णा भइ सकेको 
वर्ाहरु मध्ये पाललका

लाई नै
िोर्णा
गने 

लक्षक्षत 
आ.ब 

जम्मा िडा
संख्या

कायाक्रम 
संचालन 
गररएको 

िडा संख्या

िोषणा
भएको 
िडा 
संख्या

०७७ 
/७८  
मा 

घोवषत 
िडाहरु

०७८/७
९  मा 
घोवषत
िडाहरु

०७९/८
०  मा 
प्रस्ता
वित 
िडाहरु

९ लैंधगक दहाँसा
न्यूनीकरण ११ ११ ११ 

१० मददरा ननशिेीत क्षेत्र ११ - -
११ होम डमेलिेरी मुक्त्त

(घरमा सुत्केरी नहुने) ११ 

१२ पूणा खोपयुक्त िडा 
ददगोपना सुननजस्चतता  ११ ११ ११ ११ 

१३ सािाजाननक स्थानमा 
सुतीजन्य पदाथा मुक्त ११ 

१४ बालत्रबबाह न्यूनीकरण ११ ६ ११ 

१५ 
मानि बेचत्रबखन/
ओसारपोसार 
न्यूनीकरण

११ ११ ११ 



३४. न्यानयक सममनतको काया प्रगनत 
लस.न िीर्षक र बबर्य व्यहोरा 
१. सममनत गठन भएको ममनत २०७५/२/२५ 
२. सममनतमा तोककएको कमाचारीको   विष्णु कुमारी चापागाई (सा. 

चौथो)
३. सममनतमा कानुनन सल्लाहकारको व्यिस्था छ/ 

छैन 
आिश्यकतामा बोलाइने

४. सल्लाहकार व्यिस्था भएमा नाम स्तर र सुत्रबिा 
रकम 

-

५. सममनतमा आ.ब. ०७८/७९ मा परेको उजरुी संख्या १६ 
६. मस.न. ५ को उजरुी पछ्योट गररएको संख्या ११ 
७. पछ्यौटको ककमसम ममलापत्र-५ / ननणाय-६



३४. न्यानयक सममनतको काया प्रगनत 
लस.न िीर्षक र बबर्य व्यहोरा 
७.१ स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा

४७(१) बमोजजम वििादको ननरुपण गरेको संख्या 
ननणाय-६ 
फैसला-२ 
लगतकट्टााः ३ 

७.२ स्थानीय सरकार संचालन ऐन  २०७४ दफाको
४७(२) बमोजजम मेलममलापिट त्रबबाद ननरुपण 
गरेको संख्या 

ममलापत्र-५ 

७.२ स्थानीय सरकार संचालन ऐन  २०७४ दफाको
४७(२) बमोजजम मेलममलापिट त्रबबाद ननरुपण 
गरेको संख्या 

ममलापत्र-५ 

९. न्यानयक सममनतको ननणाय उपर पुनाराबेदन 
परे/नपरेको, परेको भए संख्या 

३ (पिात जजल्ला अदालत)



३५. पाललकाबाट जारी गररएका ऐन यनयम कायषववगध 
यनदेलिका र मापदण्र् सम्बन्त्धी प्रगती

लस.नं बबर्य २०७८ 
असार 
मसान्त्त 
सम्म 
स्वीकृत 
भइ जारी 
गररएको 
संख्या

२०७८ 
/७९असार 
मसान्त्त 
सम्म 
स्वीकृत 
भइ जारी 
गररएको 
संख्या

हाल 
सम्मको
जम्मा 
संख्या

२०७७ असार सम्म जारी भएका
संख्या मध्यमा

२०७७ असार 
सम्म संशोिन 
भएका संख्या

राजपत्रमा 
प्रकाशन भएका
संख्या

1 ऐन १८ १५
2 ननयमािली ६ ६
3 कायाविधि २४ १८
4 ननदेमशका १ १
5 मापदण्ड २ २
6 गठन 

आदेश



३६ कमषर्ारी उत्प्पे्ररणा सम्बन्त्धी व्यवस्था (पाललकाको सभा वा 
कायषपाललका वोर्षको यनणषयअनुसारको)

लस.नं. कमषर्ारीको पद 
तह

उत्प्प्रेणाको ककलसम कैकफयत

सिारी 
सािन/या
तायात 
खचा

आिा
स

मामस
क 
भत्ता

ओ.टी. ईन्िन सञ्चा
र

सभा 
भत्ता

प्रावि
धिक 
भत्ता

खाजा
भत्ता

१ प्र.प्र. अधिकृत छ छ छ छ छ छैन छैन
२ अधिकृत दशौ -
३ अधिकृत निौ -
४ अधिकृत आठौ -
५ अधिकृत सातौ छ छैन छैन छैन छ छ छ छ छैन
६ अधिकृत छैटौ छ छ छैन छ छैन छैन
७ सहायक तह छ छैन छैन छैन छ छैन छ छ छैन
८ का.स/स.चा.

समेत
छ छैन छैन छैन छ छैन छ छैन छैन 



३७ आ.व. ०७८/०७९ मा गररएका अध्ययन अनुसन्त्धान र DPR
तयारी कायषहरुको प्रगयत

लस.नं अध्ययन अनसुन्त्धान र वहृत योजना
प्रयतवेदनको लिर्षक

ईकाई कायष िरुु
गररएको 
पररमाण

कायष सम्पन्त्न 
गररएको 
/भएको 
पररमाण

कैकफयत

१ आन्तररक राजश्ि प्रके्षपण प्रनतिेदन १

२ पामलकाको प्रोफाइल ननमााण/प्रकाशन १

३ IEE को TOR र प्रनतिेदन ननमााण काया २

४ योजना कायाक्रमको DPR बनाउने काया २

५ ल्यण्डकफल्ड साईट ननमााण र व्यिस्थापन
६ फोहोरमलैा व्यबस्थापन /पनु प्रशोिा 

/कम्पोष्टमल योजना 
७ विपद व्यिस्थापन प्रनतकाया योजना १

८ पामलकाको गुरुयोजना (Master Plan) १



३७ आ.व. ०७८/०७९ मा गररएका अध्ययन अनुसन्त्धान र DPR
तयारी कायषहरुको प्रगयत

लस.
नं 

अध्ययन अनुसन्त्धान र वहृत योजना प्रयतवेदनको लिर्षक ईकाई कायष िुरु 
गररएको पररमाण

कायष सम्पन्त्न 
गरएको 
/भएको 
पररमाण

हालसम्म

९ पामलकाको आबधिक विकास योजना (Periodic Plan) ०

१० पामलकाको पयाटन गुरु योजना (Tourism Master Plan) ०

11 गाउाँ /नगर यातायात गुरु योजना ०

12 गाउाँ /नगर मशक्षा आिधिक विकास योजना/गुरु योजना ०

13 कृवष विकास /पशु विकास दीघाकामलन गरु योजना 
/विकास योजना 

०

14 एकककृत भौनतक पिाािार विकास योजना गुरु योजना िा 
सरह

०

15 अन्य ०



३८ सम्पादन गररएका अनुकरणीय /उल्लेखनीय कायषहरु

लस.नं अनुकरणणय उल्लेखयनय कायष लिर्षक सुर्ना/ईकाई उपल्वधी 
/नयतजा/पररमाण

कैकफयत

१ िडा कायाालयमा राजस्ि अनलाइन 
प्रणालीबाट मलने कामको सुरुिात 

िडा संख्या ११

३ खेलकुद रंगशाला ननमााण गररदै संख्या १ देिीस्थान

३ विद्यालय, िडा कायाालय तथा 
स्िास््य चौकीका पजक्क भिन ननमााण 
गरर सेिा संचालन

संख्या ६+४+१=११

४ नगरपामलकाको आफ्नै अस्थाई प्रमुख 
प्रशासकीय भिन ननमााण तथा सोदह 
भिनबाट कायाालय संचालन

संख्या १

५ विद्यालयलाई स्कुल बस हस्तान्तरण संख्या २ भिानी 
विद्यापीठ,
जनता मा वि

६ नगरका सबै टोलमा मोटरबाटोको पहुाँच 
पुगेको

सबै टोल
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३९. पाललकाका मखु्य मखु्य समस्याहरु

तस.नं मखु्य मखु्य समस्याका वदुाँहरु
१ पदि सडकको अभार्
२ अस्पतालको अभाव
३ खानेपानीको समस्या
४ भ:ूक्षय ण पर्हणो
५ णोजगाणको अभाव
६ दक्ष जनशशक्तको अभाव
७ उच्च र्साईसणाई दण
८ आन्तरणक आयको कतम
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४० . सयंिय सरकार प्रदेि सरकार, स्जल्ला समन्त्वय सलमयत र 
अन्त्य यनकाय सगंको पाललकाको अपेक्षा

तस.नं अपेक्षा गरणएको तर्षय /व्यहोणा अपेक्षा गरणएको तनकाय (को संग)
१ प्रमखु सडकहरु कालोपते्र गनिमा सहयोग | संयिय सरकार प्रदेि सरकार

२ नगणपातलकाका गौणवका योजनामा आतथिक ण प्रार्वतिक 
सहयोग संयिय सरकार प्रदेि सरकार

३ नदद तथा खोलाजन्य प्रकोप तनयन्त्र मा सहयोग संयिय सरकार प्रदेि सरकार
४ र्वतभन्न पfतलकाहरुर्ीच एकीकृत र्वकास व्यवस्थापन स्जल्ला समन्त्वय सलमयत

५ शजल्लाको प्राकृततक प्रकोप र्वपद व्यवस्थापन सम्वशन्ि 
योजना तथा कायि संघ ण प्रदेश

६
शजल्लामा काम गने गै.स.स. र्वच समन्वय गरण 
आवश्यकताका आिाणमा प्राथतमकता, र्वशेसज्ञता, तथा 
आवश्यकताका आिाणमा परणचालन

संघ ण प्रदेश 

८ र्वकास व्यवस्थापनमा सन्तलुन कायम संघ तथा प्रदेश
९ र्वकास र्क्रयाकलापहरुको सतमक्षा स्जल्ला समन्त्वय सलमयत
१० ढंुगा तगट्टी र्ालवुाको सम्वन्िमा एकीकृत तन िय स्जल्ला समन्त्वय सलमयत
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४१. पाललकाको भावव सोँर्/लक्ष्य/कायषक्रम

तस.नं सोँच/लक्ष /कायिक्रमको वदुा

यसवाट प्राप्त हनेु अपेशक्षत नततजा
/उपलव्िीको 

अपेशक्षत नततजाको 
सचुक ईकाई परणमा 

१ नगणका कामकाजलाई पू ि रुपमा 
प्रर्वतिमैत्री र्नाइनेछ |

प्रर्वतिमैत्री
भएको हनेु

११

२ सम्पू ि सडक वस्तीमा सडक संजाल पयुािई 
भएका सडकको स्तणोंनती गरणनेछ |

सडक व्यवशस्थत 
भएको हनेु

११

३ आतथिक स्तण उकास्नका लातग नर्वनतम 
कायिक्रम हणेक साल अगाडी र्ढाउदै उच्च
र्साई सणाई को दण लाइ न्यूनीकण  
गरणनेछ |

उत्प्रवास 
न्यूनीकण  भएको 
हनेु

११

५ सरै् वडामा केशन्रकृत र्वितुीय हाशजणी प्र ाली 
लाग ुगरणनेछ |

र्वदू्यतीय हाशजणी 
लागू भएको हनेु

११ 



Issues & Challenges

• Less Resource: Much Needs

• Public Expectations High

• Planning needed

• Politics is to be Politicized 

• Opposition Bench is there in LG?

• Cooperation and Coordination needed

• Many projects of small scales!!!



Issues and Challenges contd.

• Politics and Bureaucracy Harmony

• Bureaucracy and Politics roles and 
cooperation each other

• Contract personnel: 84 in nos. ???

• Manmohan peace yard construction?

• Kaligandaki electricity transmission line

• Multi years big projects



• Training for both sides

• Procurement Issues

• All levels of Govs coordination, cooperation

Issues and Challenges contd.



Some photoes
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फलेवास नगणपातलकाको नव तनतमित प्रमखु प्रशासकीय भवन
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फलेवास नगणपातलकाको तनमाि ािीन पदि प्रमखु प्रशासकीय भवन



73

फलेवास न पा वडा नं ११ शस्थत नव तनतमित आितुनक स्वास्थय चौकी 
भवन



िन्यिाद
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