
आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को 
वाषर्क समीक्षा कार्िक्रममा

मोदी गाउँपार्िकाद्वारा 
प्रस्तुत गरिएको 

वार्षिक कार्िप्रगतत प्रततवेदन
प्रस्तुतकताि

श्री कमल प्रसाद गौतम
प्रमुख प्रशासककय अधिकृत (राजपत्ाांककत ततृतय शे्रणी)

मोदी गाउँपालिका 
गाउँ कार्िपालिकाको कार्ाििर् 

पाततचौि, पवित
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लि.नं. लिषिक र्वविण
१ जनसांख्या

महिला ९२८२
पुरुष १२००२

कूल जनसांख्या २१२८४
२ क्षेत्फल (व.कक.मम.)कूल क्षेत्फल १४३.५९

कृषष योग्य भूमम २८४९१ रोपनी 
वन जङ्गलले र ओगटेको ६६३३ िे.

अन्य
३ साक्षरता       साक्षरता प्रततशत ७१.२९ %
४ समावेस भएका साषवक गाषवसिरु भूकताांगले,देउपुर,देउराली,कयाांग,बाजुां

ग,ततलािार,राम्जा र धित्े
५ वडा सांख्या ८ 
६ मसमामा जोडडएका पामलकािरुपूवव अन्नपूणव गाउँपामलका र पोखरा 

मिानगरपामलका  कास्की 
पश्चिम कुचमा न.पा र जलजला गाउँपामलका 

उत्तर अन्नपूणव गाउँपामलका कास्की र 
अन्नपूणव गाउँपामलका म्याग्दी 

दक्षक्षण कुचमा नगरपामलका 

मोदी गाउँपालिकाको िंक्षिप्त परिचर्
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पार्िकामा कार्िरि जनशक्ति षववरण

०
५०

१००
१५०
२००
२५०
३००
३५०

स्थार्ी कमिचारी अस्थार्ी कमिचारी जम्मा क्तशक्षक संख्र्ा(स्थार्ी, 
अस्थार्ी, राहाि र करार गरी)

७१ ६८

३२५जम्मा :- ४६४ जना
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आ.व. ०७८/०७९  को िचंचत कोष अिाि मिान्त िम्मको आम्दानी:
र्स.नं. स्रोि वाषर्िक अनमुार्नि 

आर् गि मषहनासम्मको आम्दानी र्स मषहनाको आम्दानी कुि आम्दानी बाँषक

१ नेपाि सरकार - समार्नकरण अनदुान -
नगद अनदुान ९,९२,००,००० ९,९२,००,००० ० ९,९२,००,००० ०

२ नेपाि सरकार - शसिि अनदुान चाि ु-
नगद अनदुान २९,३०,०५,००० २२,५२,२५,५०० ५,५८,९१,००० २८,११,१६,५०० १,१८,८८,५००

३ नेपाि सरकार - शसिि अनदुान पुजँीगि 
- नगद अनदुान ५,०३,००,००० ३,३९,७५,००० १,५५,५०,००० ४,९५,२५,००० ७,७५,०००

४ नेपाि सरकार - षवर्शे अनदुान चाि ु-
नगद अनदुान ४२,००,००० १०,५०,००० २०,३२,५३६ ३०,८२,५३६ ११,१७,४६४

५ नेपाि सरकार - षवर्शे अनदुान पुजँीगि 
- नगद अनदुान ८३,००,००० ० ३९,९५,८८६ ३९,९५,८८६ ४३,०४,११४

६ नेपाि सरकार - समपरुक अनदुान 
पुजँीगि - नगद अनदुान १,२०,००,००० १५,४५,००० ४४,०२,२२७ ५९,४७,२२७ ६०,५२,७७३

७ गण्डकी प्रदेश - समार्नकरण अनदुान -
नगद अनदुान १,१०,८०,००० १,१०,८०,००० ० १,१०,८०,००० ०

८ गण्डकी प्रदेश - शसिि अनदुान चाि ु-
नगद अनदुान ६०,००,००० १५,००,००० २५,३७,४४५ ४०,३७,४४५ १९,६२,५५५

९ गण्डकी प्रदेश - समपरुक अनदुान चाि ु
- नगद अनदुान ४०,००,००० ० २३,४६,००० २३,४६,००० १६,५४,०००

१० गण्डकी प्रदेश - समपरुक अनदुान
पुजँीगि - नगद अनदुान ३०,००,००० ० ३०,००,००० ३०,००,००० ०

११ राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार -
राजस्व बाँडफाँड - नगद ५६,८६,००० ४२,०९,५३१.४० २५,७७,९२७ ६७,८७,४५८.४० (११,०१,४५८.४०)

१२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार -
राजस्व बाँडफाँड - नगद ८,५०,९८,००० ७,१४,३१,१४१.४६ ९०,३४,५४४.६० ८,०४,६५,६८६.०६ ४६,३२,३१३.९४

१३ आन्िररक श्रोि - आन्िररक श्रोि -
नगद १,६५,००,००० २७,४७,३४६.५७ ६४,५३,५४२.६३ ९२,००,८८९.२० ७२,९९,११०.८०

१४ आन्िररक श्रोि - बैंक मौज्दाि - नगद ५,२४,००,००० ४,५५,९०,५०९.५३ ० ४,५५,९०,५०९.५३ ६८,०९,४९०.४७
जम्मा ६५,०७,६९,००० ४९,७५,५४,०२८.९६ १०,७८,२१,१०८.२३ ६०,५३,७५,१३७.१९ ४,५३,९३,८६२.८१



के्षत्रगि बजेट िथा खचि षववरण (आ.व २०७८/०७९) 
र्स.नं के्षत्र/उप के्षत्र षवर्नर्ोजन खचि खचि (%) मौज्दाि

१ आर्थिक षवकास ४,२७,५४,००० ३,०८,३४,१३३ ७२.१२ १,१९,१९,८६७
२ सामाक्तजक षवकास ३७,५४,७४,००० ३१,७३,१०,४४६.११ ८४.५१ ५,८१,६३,५५३.८९
१ क्तशक्षा २७,९२,५०,००० २४,१७,३३,३५५.४५ ८६.५७ ३,७५,१६,६४४.५५
२ स्वास््र् ६,४१,८४,००० ५,४०,०६,१६१.३४ ८४.१४ १,०१,७७,८३८.६६
३ खानेपानी िथा सरसफाई १,०९,७५,००० ६२,२२,९९७ ५६.७ ४७,५२,००३
४ भार्ा िथा संस्कृर्ि २१,००,००० १८,१४,०९७ ८६.३९ २,८५,९०३

५ िैंर्गक समानिा िथा 
सामाक्तजक समावेशीकरण ९८,४०,००० ६८,५५,१८९ ६९.६७ २९,८४,८११

६ र्वुा िथा खेिकुद ५३,८०,००० ४६,१५,१२६ ८५.७८ ७,६४,८७४

७ सामाक्तजक सरुक्षा िथा
संरक्षण ३७,४५,००० २०,६३,५२०.३२ ५५.१ १६,८१,४७९.६८

३ पूवािधार षवकास १४,१९,४९,००० ११,४९,००,८०५ ८०.९५ २,७०,४८,१९५
१ र्ािर्ाि पूवािधार ४,८२,९२,२१५ ४,१७,२६,३९५ ८६.४ ६५,६५,८२०

२ भवन, आवास िथा सहरी 
षवकास ७,११,६९,००० ५,४०,६६,९३६ ७५.९७ १,७१,०२,०६४

३ उजाि ११,५०,००० ९,२७,७११ ८०.६७ २,२२,२८९
४ सम्पदा पूवािधार १,१९,३७,७८५ ९९,९६,७८५ ८३.७४ १९,४१,०००
५ र्बज्ञान िथा प्रर्बर्ध ४,००,००० ३,२०,६८८ ८०.१७ ७९,३१२
६ पनुर्नमािण ९०,००,००० ७८,६२,२९० ८७.३६ ११,३७,७१०



के्षत्रगि बजेट िथा खचि षववरण (आ.व २०७८/०७९) 
र्स.नं के्षत्र/उप के्षत्र षवर्नर्ोजन खचि खचि (%) मौज्दाि

४ सशुासन िथा 
अन्िरसम्बक्तन्धि क्षते्र २,४४,५८,००० १,८३,२८,३४४.९६ ७४.९४ ६१,२९,६५५.०४

५ कार्ाििर् सञ्चािन िथा 
प्रशासर्नक ६,६१,३४,००० ६,३६,५६,७६६.६५ ९६.२५ २४,७७,२३३.३५

१ कार्ाििर् सञ्चािन िथा
प्रशासर्नक ६,६१,३४,००० ६,३६,५६,७६६.६५ ९६.२५ २४,७७,२३३.३५

कुि जम्मा ६५,०७,६९,००० ५४,५०,३०,४९५.७२ ८३.७५ १०,५७,३८,५०४.२८
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आ.व २०७८/०७९ मा र्स मोदी गाउँपार्िका र अन्िगििका वडाहरुबाट षवर्भन्न
क्तशर्िकहरुमा र्मर्ि २०७८/०४/०१ गिे देखी २०७९ असार मसान्ि सम्ममा प्राप्त एकमषु्ठ राजश्व षववरण 

र्स.नं. क्तशर्िक रकम
१ एषककृि सम्पक्तिकर 0

२ षवद्यिु रोर्ल्टी 1,10,03,248.37
३ भरु्मकर/मािपोिकर 5,82,270
४ घर वहािकर 2,84,414.59
५ सवारी  साधन कर 0

६ मनोरत्र्जन कर 0

७ षवज्ञापन कर 0

८ पर्िटन शलु्क 0

९ नक्सापास दस्िरु 0

१० व्र्िीगि घटना दस्िरु 4,50,237
११ व्र्वसार् दस्िरु 3,22,830
१२ न्र्ाषर्क दण्ड जररवाना र जफि 4,600
१३ अन्र् प्रशाशर्नक सेवा शलु्क (र्सफाररस समेि) 19,24,050
१४ ढुङ्गा र्गट्टी वािवुा षवक्री ठेक्कका 0

१५ अन्र् राजस्व 86,300
जम्मा 1,46,57,949.96
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आ.व २०७८/०७९ तर्फ को खर्फ 

आ.व कुि चाि ुबजेट चाि ुखचि चाि ुिफि को
खचि प्रर्िशि

कुि पुजँीगि
बजेट पुंजीगि खचि पुजँीगि िफि को 

खचि प्रर्िशि

2078/079 ४२,३३,१७,००० ३६,३२,८६,७३०.२३ ८५.८१ २२,७४,५२,००० १८,१७,४३,७६५.४९ ७९.९
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मोदी गाउँपालिकाको हािसम्मको बेरुजु लववरण

आ.व. र्नर्र्मि गने असिु गने पेश्की जम्मा बेरुज ुप्रर्िशि फर्छौट बाँकी

०७४/७५ ९८,७०,८७०.७६ १,०२,९९६.२४ ४१,७२,२४७ १,४१,४६,११४ ३.७८ % १,४१,४६,११४

०७५/७६ ४,०१,९८,७६८ १३,६८,२०५ ५५,७१,६६६ ४,७१,३८,६३९.५२ ५.१५% १८,२८,००० ४,५३,१०,६३९.५२

०७६/७७ २९,७५,४३७ ३,४७,९५५ ५,७०,००० ३८,९३,३१२ ०.३८% - ३८,९३,३१२

०७७/७८
79,08,000 9,98,000 2,21,71,000 3,10,77,000 5.17% 13,75,000 2,97,02,000
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गाउँपार्िका बाट सम्पादन भएका मखु्र्-मखु्र् कार्िहरु:
• रर्ि र पािीखोिाको ढंुगा,र्गटी, बािवुाको उल्खनन कार्िको िार्ग प्रारक्तम्भक
वािावरणीर् पररक्षण IEE िर्ार गररएको ।

• सबै स्वास्थ संस्थाहरुमा और्र्धको अभाव नहनेु गरर और्र्ध खररद िथा
र्नर्र्मि आपूर्िि र र्बिरणको ब्र्बस्था र्मिाईएको

• स्वास्थ र कृषर् शाखामा ररि दरबन्दीमा पदपूर्िि गने कार्ि सम्पन भएको
• भरु्मषहन दर्िि, भरु्मषहन सकुुम्बासीहरु र अव्र्वक्तस्थि बसोबासीहरुको
ि्र्ांक सकिन गररएको

• गाउँपार्िकाको पन्चवषर्िर् आवर्धक र्ोजना र्नमािणको कार्ि सम्पन्न भएको
• गाउँपार्िकािे आफ्नै एम्बिेुन्स संचािनका िार्ग खररद प्रकृर्ा अक्तन्िम
चरणमा पगेुको ।
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गाउँपार्िका बाट सम्पादन भएका मखु्र्-मखु्र् कार्िहरु:
• गाउँपार्िका स्िरीर्, उगोग,ब्र्बसार् दिाि, नर्बकरण क्तशर्बर संचािन गररएको
• सेवाग्राहीहरु िाई सहजिाको िार्ग नेपाि बैंकको काउनटर शाखा पार्िचौरमा

संचािनमा ल्र्ाईएको
• बजार अनगुमन प्रभाबकारी ढंगिे समर् समर्मा गररएको
• देउपरु सभाहि र्नमािण सम्पन
• गाउँपार्िकाको बाषर्िक क्र्ािेन्डर प्रकाशन गरर र्बिरण गररएको
• गाउँपार्िकामा र्बर्भन्न शाखामा कार्िरि शाखा प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर्

अर्धकृि र्बच कार्िसम्पादन सम्झौिा गरर कार्िन्वर्नमा ल्र्ाईएको
• आ.व २०७८/७९ मा १२ वटा र्नमािण ब्र्बसार्ीहरु िाई घ बगिको र्नमािण

ब्र्बसार्ी ईजाजिपत्र प्रदान गररएको
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गाउँपार्िका बाट सम्पादन भएका मखु्र्-मखु्र् कार्िहरु:
 Dff]bL ufpFkflnsf sfo{If]q agfO{ sfo{ ug{ rfxg] laleGg !@ j6f ;+:yfx?sf] btf{ / glas/0f ug]{ sfd ul/b}

cfPsf]

 Uft cf=a= @)&*.)&( df ufpFkflnsfdf *&( j6f kqx? btf{ ePsf] / !%^* j6f kqx? rnfgL ul/Psf],

 sfo{kflnsf a}7s, ufpF;ef a}7s ;+rfngsf] s|ddf sfo{;'rL tof/ ;'rgf ;Dk|]if0fnfO{ k|efasf/L agfpg]

ul/Psf],

 sfof{nosf] laleGg sfo{;Dkfbgsf] ;DaGwdf Afflif{s q}dfl;s ;ldIff uf]i7L ;+rfng tyf Aoj:yfkg ug]{ ul/Psf]

 :yfgLo tx lgaf{rg @)&( cGtu{t df]bL ufpFkflnsfsf] ;Dks{ AolQm eO{ dtbftf gfdfjnL cWofalws nufot

lgaf{rgsf] sfo Aokl:yt tuf eo/lxt aftfa/0fdf ;DkGg ug{ ;DalGwt lgsfoaf6 tf]lsPsf] sfo{ ul/Psf],

 ;Dk'0f{ hgk|ltlglw, sd{rf/L lghL /fxft s/f/ ;]jfdf sfo{/t ;Dk'0f{ lzIfsx?sf] ;Dklt laa/0f ;+sng u/L

;DalGwt lgsfodf ;dodf k]z ug]{ ul/Psf],

 ufpFkflnsfsf laleGGf sfdsf] l;nl;nfdf ufpFkflnsf dfkm{t cfdlGqt lalzi7 AolQmx?sf] cltly ;Tsf/sf]

Aoj:yf ul/b} cfPsf],

 k|d'v k|zf;sLo clws[t dfkm{t tf]lsPsf sd{rf/L k|zf;g / cGo k|zf;lgs sfo{ ul/b} cfPsf] .
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गाउँपार्िका बाट सम्पादन भएका मखु्र्-मखु्र् कार्िहरु:
• लैंगिक ग िंसा गिरुदक्ो सोह्र गदने अगियानको अिसरमा लैंगिक ग िंसा गिषयक तागलम सिंचालन 

िररएको 

• गनयगमत प्र.अ िैठक मार्फ त गिधालयमा र केा समस्या रुमा छलर्ल, परामर्फ िरर रै्गिक सधुारमा 

प ल िररएको 

• ८ वटै वडामा पर्पुगषिमा औषगध उपचार सेवा परुाईएको 

• पर् ुगिमा सचेतना कायफक्रम सिंचालन िररएको 

• िाल मैत्री िाउँपागलका स्थापनाको लागि सिै वडामा िाल क्लि स्थापना िरर कायफ आरम्ि िररएको 

• िाउँपागलका को िेवसाईट र सामागिक सिंिाल मार्फ त िाउँपागलका गित्रका िगतगिगध सािफिगनक 

िररएको 

मोदी गाउँपार्िका वाषर्िक कार्िप्रगर्ि षववरण आर्थिक वर्ि २०७८/०७९



गाउँपार्िका बाट सम्पादन भएका मखु्र्-मखु्र् कार्िहरु:
• टोल गिकास सिंस्था रुको लागि स्टेचर खररद तथा गितरण िररएको 

• योि आयवेुद र िीवन रै्ली कायफकम सिै वडामा सपषन िएको 

• माटो गर्गिर कायफक्रम सिै वडामा सिंचालन िरर ११  िार केिी चनुा गितरण िररएको 

• कृषक सम ु िठन तथा नगिकरण िररएको 

• मौसमी तथा िेमौसमी तरकारीका गिउ गितरण िररएको 

• गाउँपार्िकािे बनाएका ऐन,काननु र्नदेक्तशका,कार्िषवर्धहरुको काननु संगािो प्रकाशन 
गररएको ।
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पवुािधार षवकास िफि  गाउँपार्िका
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गाउँपार्िका माफि ि  संचार्िि आर्ोजनाको षववरण

र्स.नं र्ोजनाहरु संख्र्ा

१. १ िाख भन्दा कम १ वटा
२. १-५ िाख सम्म १८६ वटा
३. ५-१० िाख सम्म ३३ वटा
१. १०-५० िाख सम्म २३ वटा 
५. ५० िाख भन्दा मार्थ ४ वटा
६. अन्र् प्रदेश स्िरीर् कार्ाििर्बाट आएका आर्ोजनाहरुको संख्र्ा ४ वटा

७. कृषर् शाखाबाट प्राप्त र्ोजना संख्र्ा २० वटा
८. पश ुशाखाबाट प्राप्त र्ोजना संख्र्ा ६ वटा

कूि जम्मा २७६ वटा
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गाउँपार्िकाबाट ई-र्बर्डङ गररएका र्ोजनाहरु

१.   महेन्र क्तशखरी मा.र्ब. पवुािधार र्नमािण
२.   देउपरु स्वास््र् चौकी र्नमािण(मार्थल्िो)                              
३.   देउपरु स्वास््र् चौकी र्नमािण(िल्िो)                                
४.   गाउँपार्िका आउने बाटो                                           
५.   और्धी खररद
६.   अम्बोट ओखिढुङगा भमु सडक
७.   सोप्र ेखानेपानी र्ोजना मोदद - ८ 
८.   राम्जा आर्वेुद और्धािर् भवन र्नमािण
९.   ग्र्ार्बन जािी खररद गरी षविरण गने कार्ि
१०.   एच.्र्ड.पी. पाइप खररद गरी षविरण गने कार्ि
११.   नवीकरणीर् ऊजाि,सौर्ि ऊजाि खररद िथा जडान
१२.   वडा कार्ाििर् क्तचते्र-०८
१३.   वडा कार्ाििर् राम्जा-०७

१४. वडा बाजङु कार्ििर् -०५
१५. रर्िखोिा िटबन्धन
१६. र्मनीटे्रिर खररद गरी षविरण कार्ि
१७. प्िाषिक टनेि खररद गरी षविरण कार्ि
१८. स्र्ार्नटरी प्र्ाड खररदको प्रषक्रर्ा
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राष्ट्रपर्ि शैक्तक्षक सधुार र्ोजना(भौर्िक र्नमािण)

र्ोजना षववरण र्ोजना संख्र्ा संझौिा संख्र्ा रकम रू. हजारमा

१.दईु कोठे भवन २ वटा पेश्की रकम गएको ३६००

२.चार कोठे भवन ३ वटा पेश्की रकम गएको १०८००
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मोदी गाउँपालिका भवनको भौलतक लनमाफण तर्फ को प्रगलत

आगालम वषिमा पुणि स्वरुपको भवन तनमािण िष्र्

६ कोठे भवन मार्थ ट्रट
थपे पर्र्छको अबस्था 

प्रमुख प्रिािकीर् भवन तनमािण हँुदै
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झोिङेु्ग पिु र्नमािण िफि  गाउँपार्िका
• झोिङेु्ग पिु र्नमािण:- र्स आ व मा र्नमािण सम्पन्न झोिुंगे पिु - २ वटा (भरुुङ्गदी खोिा र जहरेखोिामा र्नमािण) 
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वडा कार्ाििर् संरचना
• हाि सम्म र्नमािण सम्पन्न वडा कार्ाििर् भवन : वडा नं. ३, ४ र ६
• र्नमािणार्धन अवस्थामा रहेका वडा कार्ाििर् : वडा नं. ७ र २ 

र्नमािण सम्पन्न भएको वडा नं. ६ र्ििाहारको वडा कार्ाििर् िथा वडा नं. ३ देउरािीको वडा कार्ाििर्
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र्नमािण सम्पन्न मोदी वडा नं. २ देउपरुको सभाहि र मोदी ६ र्ििाहारमा र्नमािण सम्पन्न कवडि हि
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पूवािधार षवकासमा गाउँपार्िका

पार्िचौर बाजङु क्र्ाङ सडक 

नयाँ ट्रयाक लक.मी. १०.८३

सडक अपग्रेगडङ कायफ गक.मी. ५३.७३

नाली गनमाफण  गम. ६२२

 ुम पाइप (क्रस डे्रनेि) मी. ७.५०

सडक र्नमािण िफि
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मोदी २ र मोदी ५ के्षत्र र्भत्र पने पार्िचौर बजारको बाटो ४ िेनमा र्बस्िार िथा सडकको र्बचमा 
बनेको र्डभाईडरमा गाउँपार्िकाको पहिमा बकृ्षारोपन गररएको
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र्डमवुा राम्जा बाटो (बार्ा)ँ देउपरु सडक (दार्ाँ) बाजङु हिहिे सडक मोदी ४ र ५ र र्ििाहार र्गज्र्ान सडक

सडक पवुािधार र्नमािण िफि  गाउँपार्िका
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पषहिेको पार्िचौर बजार के्षत्र (बार्ा)ँ हाि षवद्यिुका पोिहरु व्र्वक्तस्थि िथा सडक फराषकिो बनपे्ाि (दार्ाँ) 

गाउँपार्िका केन्र 
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राम्जाकोट भमेु मक्तन्दर र्नमािण भमरकोट मक्तन्दर र्नमािण मोदी ८ क्तचते्रमा र्नमािण सम्पन्न 
गरुुङ संग्राहिर्

पर्िटन िथा संस्कृर्िक धरोहर संरक्षण िफि  
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पार्िचौर र्डमवुा बजार के्षत्रमा सी.सी क्र्ामरा जडान सम्पन्न भएको साथै उि सडकहरुमा 
व्र्वक्तस्थि सडक बक्ति जडानको कार्ि गने िक्ष्र् रहेको 



शैक्तक्षक संस्था सम्बन्धी षववरण (शैक्तक्षक सत्र 2078 को षववरण)
सामदुाषर्क षवद्यािर् संख्र्ााः 53 (मा.षव. 11, र्न.मा.षव. 8, प्रा.षव.34)
संस्थागि षवद्यािर्ाः 5
सामदुाषर्क र्सकाइ केन्राः 1 क्र्ाम्पसाः १

षवद्याथी संख्र्ा
सामदुाषर्क षवद्यािर् संस्थागि षवद्यािर्

र्छात्र र्छात्रा र्छात्र र्छात्रा
2274 2035 532 383

जम्मा षवद्याथी सङ्ख्र्ााः 5194

क्तशक्षक षववरण
माध्र्र्मक िहाः 43 िेखा सहार्काः 11
र्नम्न माध्र्र्मक िहाः 61 वाि षवकास सहजकिािाः 55
प्राथर्मक िहाः 191 षवद्यािर् कमिचारीाः 52
गा.पा. अनदुान क्तशक्षक (मा.िह)- 4 गा.पा. अनदुान क्तशक्षक (र्न.िह)- 2
क्तशक्षण र्सकाइ अनदुान (मा.िह)- 6 क्तशक्षण र्सकाइ अनदुान (र्न.िह)- 4
जम्मा क्तशक्षक कमिचारी सङ्ख्र्ााः 429 



n3' pBdL >[hgf tkm{ k|ljlw x:tfGt/0f tyf pBdLx?sf] ;Ddfg sfo{s|d

गाउँपार्िकामा िघ ुउद्यर्म शृ्रजना िथा स्िरउन्नर्ि िफि  भएका प्रर्ासहरु

ljj/0f dlxnf k'?if जम्मा

gof n3' pBdL

>[hgf
७० ५२ १२२

:t/ pGgtL ४५ १५ ६०

;femf ;'ljwf

s]Gb| lgdf{0f 
९ १ १०

;LnfO{ d]lzg

tyf cf}hf/ 

;xof]u 

१० ६ १६
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n3' pBdL >[hgf tkm{ k|ljlw x:tfGt/0f
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कृषर् के्षत्रमा सम्पन्न कार्िक्रमहरु

ljj/0f
िाभाक्तन्वि 

पररवार संख्र्ा अनदुानको के्षत्र

Dff]bL gd'gf k|fª\ufl/s s[lif ufFp

:yfkgf .
26 २४ िाख

;fgf l;rfO{ tyf d|dt ;+Def/ 

sfo{s|d

१७ साझेदारी ७०/30

cfn' lapF lat/0f 1415 १४००० के जी

kmnkm'n j]gf{ lat/0f ५०० ६७०० गोटा

s[lif olGqs/0f 99 ७८ र्मर्नटेिर २१
कुटार्न र्मि

Knfli6s 6g]n lat/0f १२० १२० वटा
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कृर्कहरुिाई षवर्भन्न क्तशर्िकमा कृषर् औजार िथा अनदुान कार्िक्रम अन्िगिि।
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पश ुसेवा कार्िक्रमहरु िफि

ljj/0f 
षविरण 
संख्र्ा 

s'v'/f rNnf ljt/0f १५००

afv|f vf]/ ;'wf/ / vl/b ६०

kz' k+IfLx?df pkrf/ tyf cf}iflw pkrf/ १७००

3f;sf] ljp ljt/0f १२००

kmd{nfO{ b'w / df;'pTkfbg j[l4 १२

०

२००

४००

६००

८००

१०००

१२००

१४००
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s'v'/f rNnf

ljt/0f

afv|f vf]/

;'wf/ / vl/b
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ljt/0f
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df;'pTkfbg

j[l4
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माछा पोखरी तनमावणका लाधग अनुदान कायवक्रम बाख्रा, गाई, भैसी तथा बांगुर पालनका लाधग गोठ सुिार अनुदान
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पशसेुवा िफि का कार्िक्रमहरु :

र्वलभन्न लमततहरुमा पिु स्वास्थ 
लिर्वि तथा पिु बस्तुहरुिाइ खोप 

िंन्चािन िम्बन्न्ि कार्िहरु
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सतु्केरी संग उपाध्र्क्ष कार्िक्रम : 
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ऐन, काननु िथा कार्िषवर्ध र्नमािणमा 
गाउँपार्िका
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पार्िकाबाट जारी गररएका ऐन र्नर्म कार्िषवर्ध र्नदेक्तशका र मापदण्ड सम्बन्धी प्रगिी

०

५

१०

१५

२०

२५

ऐन तनयमावली कायवषवधि तनदेमशका आिारसांहि
ता

Series1 २२ ४ २० २ १

सांख्
या

स्थातनर् कानुन
र्स.नं र्बर्र् २०७७ /७८ असार मसान्ि सम्म स्वीकृि 

भइ जारी गररएको संख्र्ा

1 ऐन २२
2 र्नर्माविी ४
3 कार्िषवर्ध २०
4 र्नदेक्तशका २
५ आचारसंषहिा १

जम्मा ४९
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न्र्ाषर्क सर्मर्ि िफि  
 आ.व २०७८/०७९ मा अल्र्ा भएका – १० वटा ।

 नर्ाँ दिाि - २५ वटा ।
 जम्मा – ३५ वटा ।

 आ.व २०७८/०७९ मा फछ्यौट भएका – ३२ वटा । 
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संस्थागि षवकास, सेवा प्रवाह िथा सशुासन 
िफि  गाउँपार्िका
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कमिचारी बैठक सम्बन्धी प्रगिी

र्स.नं बैठक क्तशर्िक िंख्र्ा

1 गाउँसभा २
2 कार्िपार्िका बैठक १८  
3 कमिचारी बैठक १० 

जम्मा ३० 
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गाउँपार्िकाको पाँचौ स्थापना ददवस २०७८ िथा कमिचारी 
सम्मान कार्िक्रम 
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प्रषवर्ध मैत्री सेवादददै व्र्क्तिगि घटना दिाि अनिाईनको 
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दशौ गाउँसभा माफि ि आगामी आ.व २०७९/०८० को िार्ग कुल रू ७३ 
करोड ५२ लाख ५३ िजार ९ सय ९९ रुपैयाँको बजेट पाररत
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गाउँपालिकाको अवसर 

राज्य शलिको प्रयोग ।

संघ, प्रदेश बाट अनुदान प्राप्त तथा आफ्नो अलिकार के्षत्रमा कर िगाउन पाउने ।

स्थालनय नीलत योजना बजेट तथा कायफक्रम लनमाफण ।

कानुन बमोलजम लववादको न्यालयक लनरुपण ।

कानुन लनमाफण तथा कायाफन्वयन । 

भौगोलिक सुगमता ।

प्राप्त प्राकृलतक स्रोत (जि, जलमन, जंगि, जलिबुटी) ।

केन्र र प्रदेश संग प्रत्यक्ष पह ँर् ।

जनशलि ।
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गाउँपालिकाको रु्नौलतहरु

लसलमत स्रोत सािन र अलसलमत आकाङ््कक्षा ।

प्राप्त अलिकारको सलह प्रयोग गदै जनता समक्ष गररएका प्रलतव्दतता पुरा गनुफ ।

नागररकको लवकास र सेवाको आकाङ््कक्षा पुरा गनुफ ।

ससं्थागत क्षमताको लवकास गनुफ ।

स्थालनय लनकाय होइन स्थालनय सरकारको महशुष गराउनु ।

ससं्कार र प्रणालिको लवकास । 

राजश्वको के्षत्रालिकारको लवस्तार ।

गररवी र बेरोजगारीको न्युलनकरण । 
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