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डिलासैनी गाउँपाललका 
बैतिी

असल अभ्यास आदान प्रदान 
तथा सलिक्षा काययक्रि



असल अभ्यास आदान प्रदान तथा 
सिीक्षा काययक्रि
स्थानीय तहको नािःडिलासैनी 
गाउँपाललका
प्रदेश/जिललाःसूदरुपजचिि प्रदेश,
बैतिी
प्रस्तुत कतायको नाि/थरःपंख 
बहादरु शाह



खण्ि(क)१. डिलासैनी गाउँपाललकाबाट
हाल सम्ि िारी भएका ऐन, ननयि
ननदेलशका र काययविध ः
ऐन सखं्याः१२
नन्मयवली, ननरे्दशिकय, कय्यववधि  
मयपर्दण्ड सखं्याः३६

हयल सम्म जयरी भएकय ऐन,
नन्मयवली, ननरे्दशिकय, कय्यववधि
मयपर्दण्डहरु मध््े १६ वटय स्थयनी्
रयजपत्रमय प्रकयशित भएकय छन ् ।



२. आ.व.२०७६।०७७ को ववविय अवस्थाः

स्रोत नेपाल सरकार प्रदेश सरकार जम्मा खर्च प्रततशत

समथनीकरण 

अनदुथन

९,१५,००,००० ६८,९०,००० ९,८३,९०,००० ९,७५,५१,००० ९९.५१%

सशर्त अनदुथन १८,६९,७८,००० ८३,२०,००० १९,५२,९८,००० १८,२५,२८,००० ९३.४६%

समपरुक ६,००,००० ९४,१३,००० १,५४,१३,००० ७०,४६,००० ४५.७१%

ववशषे अनदुथन ० ६४,००,००० ६४,००,००० ५४,४३,००० ८५.०५%

रथजश्व वथाँटफथट ७,५२,००,००० ११,३६,००० ७,६३,३६,००० ५,३१,५३,००० ६९.६३%

रोयल्टी १९,७९,००० ० १९,७९,००० १९,७९,००० १००%

सवथरी कर ६,००,००० ६,००,००० ६,००,००० १००%

घर जग्गय 
रजजष्ट्रेिन िलु्क ३,१०,००० ३,१०,००० ३,१०,००० १००%

आन्र्ररक स्रोर् ११,८८,००० ११,८८,००० ११,८८,००० १००%

अन्य ७,९५,००० १८,१९,००० २६,१४,००० २३,३५,००० ८९.३३%



३.डडलयसैनी गयउँपयशलकयको आ.व.
०७६।०७७को आन्तररक आ्को अवस्थयाः

लस.नं. आन्तररक आयका स्रोत आम्दानी रु. कै.

१ भूशम कर (मयलपोत) ३१०

जम्मय १११०

गैर कर

४ सेवय िलु्क (सबै ककशसमकय) ८००

िम्िा आन्तररक आम्दानी रु. १११०



४.आधथयक वर्य २०७६।०७७मय प्ररे्दि र 
स्थयनी् तहबीचको रयजस्व बयँडफयँड 
तथय बजेट व््वस्थयपन वववरणाः

रयजस्व वयँडफयँडको अवस्थयाः

वजेट वववरणाः
क्रसं विषयगत क्षेत्र विननयोजित बिेट यथाथय खिय खिय प्रनतशत

१ भौनतक पवूययियर ववकयस ९१२३९।९१ ७३३२६।२२ ८०।३७

२ सयमयजजक ववकयस २२४५८६।५१ २१४०८२।९२ ९५।३२

३ आधथयक ववकयस २२७५९ १९४०९।८१ ८५।२८

४ वन, वयतयवरण तथय ववपद् व््वस्थयपन

५ सिुयसन तथय ससं्थयगत ववकयस २२२५ १०१९।१७ ४५।८१

कूल जम्मय ४०५९७३।३५ ३५९५७९।२६ ८८।५७



५.आ.व.०७६।०७७को कय्यपयशलकय तथय 
सभयको बैठक सम्वन्िी वववरणाः

गाउँसभा बैठक संखयाः ३

काययपाललका बैठक संखयाः ११



६.आ.व.०७६।०७७को खर्तको क्षेत्रगर् बथाँडफथाँड वववरणाः

तस.नं. के्षत्र योजना सं. खर्च बााँडफााँड रकम रु. कै.

१ आव्तक ववकथस ९१२३९।९१ ७३३२६।२२ ८०।३
७

२ सथमथवजक ववकथस २२४५८६।५१ २१४०८२।९२ ९५।३
२

३ आव्तक ववकथस २२७५९ १९४०९।८१ ८५।२
८

४ वन वथर्थवरण र््थ ववपद ्व्ययवस्थपन

५ सशुथसन र््थ संस्थगर् ववकथस २२२५ १०१९।१७ ४५।८
१

जममथाः ४०५९७३।३५ ३५९५७९।२६ ८८।५
७



७.क्षेत्रगर् भौवर्क प्रगर्ीको अवस्थाः

क्र.सं. विषय के्षत्र उपके्षत्र ईकाइ भौनतक प्रगनत(%) प्रिखु उपलब् ी
१ सडक कयलोपत्र/ेढलयन (कक.मी.)........

ग्रयवेल (कक.मी.) ४ ६५ ४

र्यक खोल्ने (कक.मी.) ४५ ७५ ४५

२ पलु ननमययण मोटरेवल पलु ........वटय

झोलङु्गे पलु ३ वटय १०० ३

आकयि ेपलु ........वटय

३ पयकय  ननमययण

४ खयनेपयनी तथय ढल 
ननमययण

खयनेपयनी सवुविय थप 
उपलब्ि गरयएकय पररवयर

सखं्य १५ ८५ १५

खयनेपयनी सेवयबयट
लयभयजन्वत घरपररवयर

सखं्य २००० १६ २००

ढल ननमययण (कक.मी.) ०।७ १५ १५

५ वकृ्षरोपण सखं्य ५ ५० ५

६ नर्दी नन्न्त्रण (कक.मी.) ०।७ ८५ ०।७

७ सयमयजजक शसँचयई हेक्टर ४ ८५ ४

८ जलववद््तु तथय 
वकैजल्पक उजयय

उत्पयर्दन (कक.वय.) १५० ८५ १५०

प्रियसरण लयइन ववस्तयर (कक.मी.) ६ ८५ ६



९ पोखरी तयल तलै् य सखं्य १० ८५ १०

१० फोहोरमलैय व््वस्थयपन डजम्पङ्ग सयइट सखं्य.......

स््यनीटरी ल््यण्डकफल्ड 
सयइट

सखं्य.......

न्यँ मेशिन उपकरण 
जडयन

सखं्य १ १०० १

११ न्यँ ववद््यल् भवन
ननमययण सम्पन् न

सखं्य ६ १०० ६

१२ स्वयस््् चौकी ननमययण सखं्य २ १०० २

१३ जग्गय सरंक्षण आफ्न ैस्वयशमत्वको रोपनी÷आनय÷पसैय÷ र्दयम

सरकयरी रोपनी÷१ आनय÷पसैय÷ 
र्दयम

१०० १

सयवयजननक रोपनी÷१ आनय÷पसैय÷ 
र्दयम

१०० १

पनत य रोपनी÷आनय÷पसैय÷ र्दयम

१४ ्यत्र ुप्रनतक्षयल् सखं्य.......

१५ सयमरु्दयन्क भवन 
ननमययण

सखं्य २ १०० २



खण्ड (ख) सेवथ प्रभथव योजनथ र््थ अनगुमनाः

१.सेवथ प्रवथहको लथवग भौवर्क सवुवधथ र््थ अन्य स्रोर्को अवस्थाः

भवनको अवस्थाःपथवलकथको आफ्नै भवन नभएको ।

र्तन्टरनेटको पह ाँर् सवै वडथमथ नभएको ।

खथनेपथनी सवुवधथ ६० प्रवर्शर् घरधरुीमथ पगेुको वथाँकी वनमथतणथवधन 

अवस्थमथ रहकेो ।

सवथरीसथधन पथवलकथ केन्र समम पगेुकथ ।



कमतर्थरी व्यवस्थपन पदपवुर्त,दरवन्दी र ररत प पद संययथाः

पद दरवन्दीसं
ख्या

पदपूर्ति संख्या
ररक्त

पदपूर्तिको
लार्ि 

लो.से.आ.मा
िस्थायी करार जम्मा

अर्िकृतस्त
र १० ५ ५ १० ३

सहायकस्तर ३० १९ ११ ३० ५

कूल जम्मा ४० २४ १६ ४० ८



२.स्थनीय र्ह अन्र्रगर् गविर् सवमवर्हरुको वववरणाः

अनगुमन सवमवर्ाः छ ।

कथयतक्रम वसवमवर्ाः छ।

ववधथयन सवमवर्ाः छ।

अन्य सवमवर्हरुाः



३.गर् आ.व.मथ ववकथस र््थ प ाँवजगर् बजेटबथट संर्थवलर् 

योजनथ समवन्धी वववरणाः

गथउाँपथलकथ सर्ररयाः ५०

वडथ सर्ररयाः २३०

वडवजटल प्रोफथर्तलको अवन्र्म र्यथरी भैरहकेो ।



४.आववधक क्षेत्रगर् योजनथ समववन्ध वववरणाः

आववधक क्षेत्रगर् योजनथहरु नवनेको ।

५.सामातजक सुरक्षा अनुदान सम्वन्धी व्यवस्ााः

सथमथवजक सरुक्षथ अनदुथन कमथतर्थरीहरु मथफत र् नगद ैप्रदथन गनने  गरेको ।

जेष्ठ नथगररकाः१३०८

असहथय एकल मवहलथाः४४२

अपथङ्गर्थ भएकथाः९०

बथलबथवलकथाः ५१९



खण्ड (ग)पथरदवशतर्थ र््थ गनुथसो संबोधन वववरणाः

पेश्की वववरणाः
वववरण ०७५/७६सम्मको 

बााँकी पेश्की
०७६/७७ को 

पेश्की
०७६/७७
माफर्छ्यौट

०७६/७७ सम्मको 
पेश्कीबााँकी

सा.स ुपेश्की १३६।८० १८०२९।८० १८१६६।६

पदार्िकारीको 
नाममा रहेको पेश्की 
रकम

३५०० ३५००

कमिचारीकोनाममा 
रहेको पेश्की रकम

६११।८० ६११।८०

मोववलाइजेसन पेश्की

अन्य .....

जम्मा

४१११।८०



बेरुज ुवववरण(आ.व.२०७६।०७७सममको)वेरुजु फछयौटकथ 

लथवग भएकथ प्रयथसहरुाः

वववरण
र्नयर्मत िने रकमरु. पेश्की रकम रु. असलु उपरिनुिपने रकम रु. जम्मा रकम रु.

बेरुजू फर्छ्यौट बेरुजू फर्छ्यौट बेरुजू फर्छ्यौट बेरुजू फर्छ्यौट फर्छ्यौट
हनु बााँकी

संघीय 
सरकारबाट 
प्राप्त 
अनदुान 
तफि

३७०७८
३

२३७ ६९५५ ३७७९७
५

प्रदेश 
सरकारबाट 
प्राप्त 
अनदुान 
तफि

४२०० ४६०० ४६००

आन्तररक
श्रोततफि

१५०।८
०

१५०।८
०

जम्मा ४९२६१
।९९

२३७ ६९५५ ७८१७६ २१७२२



पथरदवशतर्थ र््थ सशुथसनकथ औजथरको प्रयोगको अवस्थाः

र्ौमथवसक रुपमथ पथवलकथ बथट ह नेगरेकथ समप णत वनणतय सरु्नथहरु सथवतजवनक

गनने गरेको।

योजनथ र््थ कथयतक्रमको वजेट अनसुथरको वववरण सथवतजवनक गनने गरेको ।

पथाँर् लथख भन्दथ िुलथ योजनथहरुको सथवतजवनक स्थनमथ योजनथ जथनकथरी

बोडत रथयने गरेको ।



उजरुी वथ गनुथसो समवन्धी वववरणाः

गथउाँपथवलकथमथ उजरुी वथ गनुथसो पेटी रथखेको र सथप्तथवहक रुपमथ गनुथसो

अवधकथरीले खोल्ने गरेको ।

नथगररक वडथपत्र रथयने सवैले दयेने िथउाँमथ झण्ड्यथएर रथयने गरेको ।

र्ौमथवसक र वथवषतक रुपमथ सथवतजवनक सनुवुथर्त गनने  गरेको ।



खण्ड(घ)

तडलासैनी गाउाँपातलकाले हाल सम्म गरेका अनुकरतिय 

कायचहरुाः
 कृवर् पकेट के्षत्र ननमययण
 भौनतक पूवययियर ववस्तयर
 एक घर एक अबियरणय
 ्ुवय रोजगयरीकय लयधग रुपयन्तरण पहल आ्ोजनय 

सञ्चयलन
 स्वयस््् शिक्षय के्षत्रमय करयर सेवयमय कमयचयरी व््वस्थयपन
 सुत्केरी महहलयलयइय गयउँपयशलकय उपयध््क्षको कोिलेी 

कय्यक्रम सञ्चयलन
 एक घर एक ियरय कय्यक्रम सञ्चयलन
 सबै वडयमय भौनतक संरचनय ननमययणमय एकरुपतयकय लयधग 

भवन मयपर्दण्ड बनयइ कय्ययन्व्न गररएको



स्थनीय र्हले अनभु र् गरेकथ प्रमखु समसयथ र््थ र्नुौर्ीहरुाः

 स्थनीय र्हमथ र्न्टरनेटको समसयथको कथरणले गदथत समय प्रवर्वेदन लगथयर्कथ वववरण पिथउन 

विलथर्त 

 दक्ष जनशविको अभथवले गदथत कथयतक्रम कथयथतन्वयनमथ समसयथ ।
 संर्थर/ईन्टरनेट र््थ ववधरु्कथ पह ाँर् गथउाँपथवलकथकथ सवै वडथ वभत्रकथ वसर्ी समम नह न।ु

 वसवकृर् दरवन्दी अनसुथर कमतर्थरी पदपवुर्त ह न नसक्नु

 गथउाँपथवलकथको संरर्नथगर् रुपमथ व्यवस्थपन ह न नसक्नु

 भौगोवलक ववकटर्थ

 कमतर्थरीहरुको क्षमर्थ ववकथस समबन्धी कथयतक्रम सञ्र्थलन गनत नसक्नु ।

 ववश्वभर महथमथरीकथ रुपमथ फैवलएको कोरोनथ भथईरस COVID -19 र लकडथउन कथ कथरण केवह

योजनथहरुको वनमथतण कथयतमथ अवरोध भएको छ।



 स्थनीय र्हको भवुमकथ वजममेवथरी र अवधकथरको बथरेमथ जनर्थ अझै 

सशुवुर्र् नह न।ु

 बसर्ी र््थ टोल सर्रमथ व्यववस्र् िङ्गबथट योजनथ र्जुतमथह न नसक्न ु।

 प वथतधथरकथ कृयथकलथपहरुलथर् मथत्र ववकथस भन्ने प्रववृर् भएकथले वसप र््थ

रोजगथरीमथ कम लगथनी ।

 आफु संग जे श्रोर् छ त्यसको समवुर्र् प्रयोग ऐन वनवर्वनयम कथयतवववध 

वनदने वशकथ योजनथ र्जुतमथ र बजेट वबवनयोजन ववर्को र्थदमयर्थ नवमल्न ु।

 कमतर्थरीहरुको क्षमर्थ ववकथस समबन्धी कथयतक्रम सञ्र्थलन गनत नसक्न ु।

 िथउाँपररवेश अनसुथर कुन िथउाँमथ के आवश्यक हो छनौटमथ प्रथवववधक ज्ञथन 

वसपको अभथव ।



डडलयसैनी गयउँपयशलकयमय ननमययण भएकय 
मखु् कय्यहरुाः

डडलयसैनी गयउँपयशलकयको बहुउद्रे्दशि् भवन 



घयरयडय कुन््यड शसचयइ क््यनल











सल्लाह सुझाव 

भए...........
िन््यवर्द
।।। 


