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शभुकामना मन्िव्र् 

 सविप्रथम म िोकिन्रको सनु्दर पक्ष आवर्िक र्नवािचन २०७९ अथािि संघीर्िा िाग ुभए पर्िको दोस्रो स्थार्नर् िहको र्नवािचनमा 
हामीिाई र्वश्वास गरी आफ्नो अमूल्र् मि ददएर र्नवािचचि गराउनहुनु ेमोदी गाउँपार्िका र्नवासी आम जनिा िथा मिदािा प्रर्ि 
हाददिक आभार व्र्क्त गदै िन्र्वाद ्ापन गदििु   

नेपािको ऐर्िहार्सक संर्विान सभाद्वारा २०७२ मा जारी गररएको नपेािको संर्विानको र्वर्िवि कार्ािन्वर्न २०७४ को चनुाव 
पर्ि भएको हो संघीर् िोकिाचन्रक गणिन्रात्मक शासन व्र्वस्था संर्विानको मेरुदण्ड हो   र्सको अभ्र्ासको क्रममा िेरै 
उपिब्िी हाँर्सि भएका िन ्  र्संहदरवारको अर्िकार नागररकको घरदैिो सम्म पगुकेा िन ्  स-साना कामको िार्ग केन्र 
सम्म िाउनपुने बाध्र्िाको अन्त्र् भएको ि   नागररक साविभौम सम्पन्न भएका िन ् राज्र्का सबै िह र अंगमा समानपुार्िक, 
समावेशी र सहभार्गिामिुक प्रर्िर्नर्ित्व भएको ि   

मोदी गाउँपार्िकाको र्वकास र समदृिका िार्ग दोश्रो कार्िकािको पर्हिो गाउँ सभाबाट पाररि र्नर्ि कार्िक्रम िथा बजेट पचुस्िका 
प्रस्ििु गनि पाउँदा म िगार्ि मोदी गाउँपार्िकाको र्संगो पररवार गौरभाचन्वि भएका िौं   जनमि द्वारा स्थार्पि गाउँ सभाबाट 
गणुस्िरीर् पूवाििार र्नमािणको र्वकास र र्वस्िार िथा सामाचजक न्र्ार् सर्हिको समिामूिक समाज र्नमािणमा स्थानीर् संभावनाहरुको 
प्रचरु उपर्ोग गदै स्थानीर् अथििन्रिाई मजबिु बनाउने कुरामा केन्रीि रर्ह आ व २०७९/०८० को नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु 
गररएको ि   कोरोना भाइरस १९ प्रर्िकार्ि िथा र्वपि जोचिम न्रू्र्नकरणका कार्ििाइ र्नरन्िरिा ददंदै समावेशी, िैंर्गक 
उत्तरदार्ी, दर्िि वगि, दर्िि िथा र्वपन्न वगििाई प्राथर्मकिा ददंदै जनसहभार्गिामूिक र्वकास गनुि हाम्रो अर्भप्रार् हो   "समिृ 
मोदी र समनु्नि मोदी बासी"  बनाउन चशक्षा, स्वास््र्, कृर्र्, उद्यम, पर्िटन, पवुाििार हरेक क्षेरको समानपुार्िक र्वकासमा जोड 
ददने गरर कार्िक्रम िर् गररएको ि  स्थानीर् िहको र्नवािचनको पर्हिो कार्िकािमा अनकेौं चनुौिी बीच र्वकासको दररिो जग 
बसेको ि   र्िनै जगमा टेक्दै मोदी गाउँपार्िका बासीका इच्िा र चाहना परुा गनि सबै पक्ष संग सन्िरु्िि सम्बन्ि कार्म गदै 
सकारात्मक र रचनात्मक सहर्ोग र्मल्ने कुरामा र्वश्वस्ि िु   

गाउँको र्वकास र समदृिका िार्ग स्थानीर् िहहरु सन्चािनमा आई संघीर् िोकिाचन्रक गणिन्र संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहहरु 
संस्थागि भएका िन ्   हामी र्नवािचचि भएर आए िगिै आ व २०७९/०८० को नीर्ि िथा कार्िक्रम र बजेट र्मर्ि 
२०७९/०३/१० गिे प्रस्ििु भै पाररि गरी अब सफि कार्ािन्वर्नको चरणमा िौं   

हामीिे िर्ार गरी प्रस्ििु गररएको नीर्ि कार्िक्रम िथा बजेट र्वर्भन्न टोि, बस्िी िथा वडा, र्वर्र्गि सर्मर्ि, र्ोजना िजुिमा 
सर्मर्ि, राजश्व परामशि सर्मर्ि, र्वर्भन्न संघसंस्था, र्व् अग्रजहरुको रार् िथा सझुाब र्िंदै गाउँपार्िकाको बैठकको दफावार 
ििफि पर्ि चस्वकृि गरी गाउँ सभाबाट पाररि भएपश्चािका र्ोजना िथा कार्िक्रम समेर्टएको र्ो पसु्िक आम नागररक समक्ष 
स्थानीर् सरकार ऐना झैं रहने कुरामा र्वश्वस्ि िौं   र्समीि श्रोि र सािनका बीच आएको र्ो कार्िक्रमिे सबै जन समदुार्को 
भावनािाई समेट्न नसकेको होिा िैपनी र्समा नेपाि सरकार, दाि ृर्नकार्, मोदी गा पा का जनप्रर्िनीर्ि, र्वकास प्रर्ि चासो राख्न े
राजर्नर्िक दि, संघसंस्था नागररक समाज, संचारकमी, प्रबिु नागररक, मोदीबासी सम्पणुि आमाबवुा, दाजभुाई िथा दददी बर्हनीको 
साथ र सहर्ोगमा सफि कार्ािन्वर्न भै सही गन्िव्र्मा परु्गन ेि भने्न कुरामा र्वश्वस्ि िु   

अन्िमा र्ोजना िजुिमा देचि र्ो पसु्िक प्रकाशन कार्िमा िट्नहुनुे सम्पणुि जनप्रर्िर्नर्ि ज्रू्हरु, प्रमिु प्रशासकीर् अर्िकृि श्री र्कसान 
बहादरु क्षेरी िगाएि सम्पणुि कमिचारीहरुमा हाददिक िन्र्बाद ददन चाहान्िु   आगार्म वर्िमा पसु्िक अझै स्िरीर् र ररु्टरर्हि 
बनाउन सबैको िफि बाट सकारात्मक सझुाबको अपके्षा सर्हि हाददिक अर्भवादन व्र्क्त गदििु   

िन्र्वाद ! 

 
 
 

र्हरादेवी शमाि 
अध्र्क्ष मोदी गाउँपार्िका पविि    
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शभुकामना मन्िव्र् 

 

जनिाको दैिोको सरकारको रुपमा पररचचि स्थार्नर् िहको र्नवािचनमा हामीिाई अमूल्र् मि ददएर र्वजर्ी गराउन े
सम्पणुि मिदािाहरु प्रर्ि हाददिक कृि्िा व्र्क्त गदििु  र्नवािचन पश्चाि समिृ मोदी गाउँपार्िका र्नमािणको िक्ष्र् 
सर्हि हार्मिे र्ो र्नर्ि कार्िक्रम िथा बजेट िर्ार गरेका िौं   र्सर्मि श्रोि सािनका बावजिु जनिाका अर्सर्मि 
आवश्र्किाहरुको प्राथर्मकरण गदै र्थासम्भव जनिाका समस्र्ाको समािानमा बजेट िथा कार्िक्रम केचन्रि गरेका 
िौ    
 

नेपाि संघीर् शासन प्रणािीमा प्रवेश गरेसँगै केचन्रकृि शासन व्र्वस्थािाई र्वकेचन्रकरण गरेर ७ सर् ६१ वटा 
सरकार गठन भएका िन ्  नपेािको राजनीर्िक व्र्वस्था पररवििन पश्चाि संर्विान सभाबाट र्नर्मिि नेपािको वििमान 
संर्विानमा व्र्वस्था भए बमोचजम पररवर्ििि शासकीर् संरचना िथा संचघर्िा र र्िन िहको शासकीर् अभ्र्ास कार्ािन्वर्न 
भइरहेको अवस्थामा मिुिः स्थानीर् सरकार र्वकेचन्रकरणका र्सिान्ि िथा स्थानीर् स्वार्त्त शासनको मान्र्िामा 
आिाररि भइ संचार्िि भइरहेको पररवेशमा अझ िोकिाचन्रक मलु्र् मान्र्िा, र्वर्िको शासन, संर्विानवादमा आिाररि 
भइ स्थानीर् सरकार स्थानीर् िहबाट संचार्िि भइरहेको र्वददिै ि    
  
हामीहरुको आन्िररक आर्िे नै हामीहरुिाई आत्मर्नभिरिा िफि  िैजाने गदिि   र्सका िार्ग जनिािाई आन्िररक 
कर असिुीवाट भएको रकम जनिाकै र्वकासका िार्ग िचि गनि सर्कएको िण्डमा मारै जनिािे गाउँपार्िकािाई 
सहज िवरिे कर वझुाउने र्नचश्चि ि   िसथिः जनिािे अनभुरु्ि गनि सर्कन ेगरी जनिािे वझुाएको कर जनिाकै 
र्वकासका िार्ग िचि गररएको र्ो र्ोजना पचुस्िकावाट स्पष्ट देचिएको ि   वै्ार्नक िररकािे गररएको र्स र्ोजना 
िजुिका कार्ििे र्ोजना कार्ािन्वर्न प्रर्क्रर्ामा हामी भििरै वामे सरेको भएिा पर्न सवैको प्रर्ासिे गदाि सफि र 
प्रभावकारी िवरिे कार्ािन्वर्न कुरामा हामी र्वश्वस्ि िौँ    
 

अन्त्र्मा र्ो पसु्िकिे वार्र्िक बजेट िथा नीर्ि कार्िक्रम सम्बन्िी गाउँका काम कारबाहीको बारेमा गाउँबासीहरुिाई 
सूचना प्रदान गरी नागररकबाट आवश्र्क सझुाव सर्हि स्थानीर् सरकार र गाउँवासी बीच सम्पकि  सूरको कार्ि गरी 
असि सम्बन्ि कार्म गने अपेक्षा रािेको िु   र्ो बजेट िथा कार्िक्रम र्नमािणमा सहर्ोग परु्ािउनहुनुे सम्पणुि 
जनप्रर्िर्नर्ि, कमिचारी, राजनीर्िक दि िथा सम्पणुि पक्षमा हाददिक आभार व्र्क्त गदै र्सको पणुि कार्ािन्वर्नमा 
सविपक्षीर् सहर्ोगको अपेक्षा गदििु   

िन्र्वाद   

(र्बमि िार्मिान)े 
उपाध्र्क्ष   
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प्रमिु प्रशासर्कर् अर्िकृिको किमबाट 

िामो संघर्िद्धारा नेपािी जनिा साविभौमसत्ता र राजकीर्सत्ता सम्पन्न भएका िन  संघीर् िोकिाचन्रक गणिन्रात्मक 
शासन व्र्वस्थािे ददगो शाचन्ि, सशुासन, र्वकास र समदृद्वको ढोका ििुाएको ि   समदृद्वको मखु्र् संवाहक जनिािे 
िुनसक्ने, िाम्नसक्ने सरकारको रुपमा स्थानीर् िह भएको ि   अबको देशको समग्र र्वकासको आिार स्थानीर् 
िहिाई मार्नएको ि   स्थानीर् िहको सफििा असफििािे नै नेपाि र नेपािीको भर्वष्र् र्निािरण गने र्नचश्चि 
प्रार्: ि    

दोस्रो कार्िकािको िार्ग स्थानीर् िहको र्नवािचन भििर सम्पन्न भएको ि   नवर्नवािचचि जनप्रर्िर्नर्ििे आफ्नो 
कार्िकािको पर्हिो नीर्ि िथा कार्िक्रम पाररि गरी उक्त कार्िक्रमहरुिाई दस्िावेजका रुपमा र्ो पसु्िक िर्ार गरेको 
ि   आर्थिक सामाचजक रुपान्िरणमाफि ि जनिाको जीवनस्िरमा सिुार ल्र्ाउन ुर गणुस्िरीर् पवुाििार, उत्पादनशीि 
रोजगारी एवम उद्यमचशििा माफि ि समदृ्ध मोदी र्नमािणको संकल्पको साथ र्ो नीर्ि कार्िक्रम िथा बजेट आएको ि 
   

असार १० गिे बजेट पेश गनुिपने काननुी प्राविनको पािना गदै र्नवािचन पर्िको िोटो समर्मा पर्न वस्िीस्िरबाट 
र्ोजना िनौट गरी र्ोजना िजुिमाका सबै चरणहरुको अविम्बन गरी गाउँसभामा व्र्ापक ििफि माफि ि र्ोजनाहरु 
पाररि भएका िन   बजेट िथा र्ोजना िजुिमा गदाि नेपािको संर्विान, स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४, रार्िर् 
प्राकृर्िक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोग ऐन, २०७४ अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ स्थानीर् िहको बजेट 
िजुिमा ददग्दशिन, संघ िथा प्रदेशको नीर्ि बजेट िथा कार्िक्रममा, मोदी गाउँपार्िकाको पञ्चवर्र्िर् आवर्िक र्ोजना र  
स्थानीर् सरोकारवािाहरुको सल्िाह सझुाव र स्थानीर्को आवश्र्किा र प्राथर्मकिािाई आिार मार्नएको ि    

नीर्ि,बजेट िथा कार्िक्रमिाई बस्िपुरक र र्थार्िपरक बनाउन सदैव सल्िाह, सझुाव र मागिदशिन गनुिहनुे सभाका 
सम्पूणि सदस्र् एवं र्वर्भन्न र्बर्र्गि सर्मर्ि प्रर्ि हाददिक आभार व्र्क्त गनि चाहन्िु   साथै र्स कार्िमा अहोरार 
िर्टएर मिाई सहर्ोग गनुिहनु ेसम्पणुि कमिचारीहरुिाई  र्बशेर् िन्र्वाद ददन चाहन्िु   र्स कार्िमा सहर्ोग गनुिहनुे 
गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर्, र्बर्र्गि शािा िथा वडा कार्ाििर्मा कार्िरि सम्पूणि कमिचारीहरू, स्थानीर् र्वर्भन्न 
राजनीर्िक दि, संघसंस्था, सञ्चार माध्र्म िथा टोि र्वकास संस्थाहरुिाई िन्र्वाद ददन चाहन्िु   

अन्त्र्मा, कुनै पर्न नीर्ि िथा कार्िक्रम बन्नु ठुिो कुरा होइन   मखु्र् कुरा र्सको कार्िन्वर्नको हो   वििमान 
संक्रमणकार्िन अबस्थामा प्रर्ाप्त स्रोिसािन, जनशचक्त र काननुी जर्टििाका बावजदु पर्न प्रभावकारी र्ोजना 
कार्ािन्वर्न गनुिको र्वकल्प िैन   िसथि र्वगिका अनभुव िथा कर्मकमजोरीबाट पाठ र्सक्दै कार्िन्वर्नमा चसु्ििा 
ल्र्ाउने प्रर्िबद्धिा सर्हि र्स बार्र्िक र्वकास र्ोजनाको सफि कार्िन्वर्नमा जटु्न सम्पूणि  जनप्रर्िर्नर्ि, कमिचारी एवं  
मोदी बासीिाई आव्हान गदििु   

िन्र्वाद ! 

 

 

 
 

 (र्कसान बहादरु क्षरेी)                                                                
प्रमिु प्रशासर्कर् अर्िकृि 
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मोदी गाउँपार्िकाको भ ूिथा जैर्वक वािावरचणर् अवस्था 
  

१ अवचस्थर्ि र र्समाना   

मोदी गाउँपार्िका गण्डकी प्रदेशका पविि चजल्िामा पने ७ स्थार्नर् िहहरु मध्रे्को एक स्थार्नर् िह हो 
  र्ो गाउँपार्िका सार्वकका भकुिाङिे, देउपरु, देउरािी, क्र्ाङ, बाजङु, र्ििहार, राम्जादेउरािी र चचर गरी 
जम्मा आठ वटा  गाउँर्वकास सर्मर्िहरु र्मिाएर नेपाि सकारको र्मर्िः २०७३ ११ २७ को र्नणिर्िे 
स्थापना गररएको हो   र्ो गाउँपार्िकामा  पहाडी संरचना वढी िर समथर बेंसी र टारहरुको क्षेर कम 
ि र र्ो पूवि अक्षांशको ८३०६५'९७”–८३०८२'४८” देिी  उत्तरमा २८०८२'४८”–२८०४०'०८” 
देशान्िर सम्म फैर्िएको ि   र्स गापामा भकुिाङिे (१), देउपरु (२), देउरािी ( ३), क्र्ाङ (४), बाजङु 
(५), र्ििाहार (६), राम्जादेउरािी (७) र चचरे (८) गरी ८ वटा वडाहरु पदििन ् गापाको  मखु्र्ािर् 
पार्िचौर वडा नम्बर २ मा पदिि  मोदी गापा पूविमा कास्की चजल्िाको अन्नपूणि गापा र पोिरा 
महानगरपार्िकाको २३ वडाका र्सिाने गाउँ, पचश्चममा  पवििको चजल्िाकै जिजिा गापा,  
 

उत्तरमा म्र्ाग्दी चजल्िाको अन्नपूणि गापा र 
दचक्षणमा पविि चजल्िाकै कुस्मा  
नगरपार्िकाको चार र्कल्िार्भर पदिि   र्स 
पार्िकाको चारैिफि  डाडािे घेरेको ि र र्ो 
पूविमा पञ्चासेको िरुी ( २,५१७ मी.) र 
पचश्चममा हाम्पिको चिुीसम्म (३,३०९ मी.) 
फैर्िएको ि   हाम्पिको पवुी मोहोडाबाट 
पार्ििोिा र  भरुुडदीिोिाको उत्पचत्त भएको 
ि भने पञ्चासेबाट पचश्चमी पानीढििफि  
रर्ििोिा, र्िदीिोिा र जरेिोिा उत्पचत्त  
भएको ि   र्वश्व चचचिि अन्नपूणि र्हमाि 
मोदीिोिाको महुान हो जो गापाको मध्र्स्थ 
भएर वग्दि   पार्ििोिा र  भरुुङदीिोिा 
र्सिै मोदीिोिामा गएर र्मर्सन्ि भने 
र्िदीिोिा रर्ििोिा हुँदै दोर्वल्िामा पगेुपर्ि 
मार मोदीिोिामा  गएर र्मर्सन्ि     

 
 
 

२ क्षरेफि   

 

मोदी गापाको कूि क्षेरफि १४३.६ वगि र्किोर्मटर रहेको ि जो पविि चजल्िाको कूि 
क्षेरफिको िगभग २९ प्रर्िशि क्षेरफि हो र र्ो गापा पविि चजल्िाको सवैभन्दा ठूिो पार्िका 
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पर्न हो  र्सका ८ वटा वडाहरु िन्र वडा  नं. १ भकुिाङिे सबैभन्दा ठूिो (४३.७ वगि र्कमी) 
र वडा ५ बाजङु (९.१८ र्कर्म२) सबैभन्दा सानो वडा हो   र्स  पर्ि क्रमशः दोस्रो ठूिोमा 
वडा न.४ क्र्ाङ (२०.४९ वगि र्कमी), िेस्रो ठूिोमा वडा ६ र्ििाहार (१८.६२ वगि र्कमी),  चौथो 
ठूिामो वडा ५ देउरािी (१६.१८ वगि र्कमी), पांचौ ठूिामो वडा ८ चचरे (१२.८९ वगि र्कमी), 
र र्सैगरी वडा  ७ राम्जादेउरािी (१०.६७ वगि र्कमी) र वडा २ देउपरु (१०.६४ वगि र्कमी) 
वडाहरू पदििन ्   

 

३ भ–ूउपर्ोगको अवस्था   

 

मोदी गापाको सम्पूणि भमूीको अवस्था िेि, वारी वा पािोवारी, घर वा वस्िी िथा वनजंगि क्षेर 
गरी चार उपर्ोग क्षेरमा भएको पाइन्ि जस्को भौगोर्िक र्विरण अवस्थामा एकरुपिा िैन िर 
वडानसुार फरक फरक ि   गापाको कूि क्षेरफिको सबैभन्दा ठूिो अंश वन, चरन र झाडी 
क्षेरिे ओगटेको ि (६६.३३ वगि िेिी र्ोग्र् क्षरेको सबै भन्दा बढी क्षेरफि (३.६९ वगि 
र्कमी) वाडि नं. ५ मा र सबै भन्दा कमी क्षेरफि (०.१९  प्रर्िशि) वाडि नं.४ मा ि   पािोको 
२७.२४ वगि र्कमी मध्रे्सबै भन्दा बढी (५.०८ वगि र्कमी) वाडि नं १ मा र  सबै भन्दा कम 
(२.२६ वगि र्कमी) वाडि नं.८ मा ि   जंगि, चरन, झाडीिे ढार्कएको क्षेरफिको सबै भन्दा 
िनी ( १९.१४ वगि र्कमी) वाडि नं. १ हो भने वाडि नं. ५ मा र्ो सबैभन्दा कम १.८ वगि र्कमी 
मार ि   आवास िथा घर  घडेरी बाझोिे ढाकेको ३२.२३ वगि र्कमी मध्रे् सबै भन्दा बढी 
१७.७२ वगि र्कमी वाडि नं. १ मा र कम ९.४७ वगि  र्कमी वाडि नं. ५ मा ि   
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मोदी गाउँपार्िकाको आर्थिक वर्ि २०७९ ८० को 
प्रस्िार्वि नीर्ि िथा कार्िक्रम 

  

गाउँ सभाका  सदस्र्ज्र्हुरु,  

1= िोकिन्रको सनु्दर पक्ष आवर्िक र्नवािचन अन्िगिि भििरै सम्पन्न स्थानीर् िह सदस्र् 
र्नवािचन २०७९ मा आफ्नो अमलु्र् मि ददएर हामीिाई र्नवािचचि गराउनहुनुे आम 
मिदािाप्रर्ि हाददिक आभार व्र्क्त गदििु   साथै सफि रुपमा आफ्नो कार्िकाि सम्पन्न 
गनुिभएका सम्पणुि र्नवििमान जनप्रर्िर्नर्िहरु िथा स्वच्ि, र्नश्पक्ष र शान्िीपणुि र भर्रर्हि 
वािावरणमा स्थानीर् िह र्नवािचन सफि रुपमा सम्पन्न गनि सहर्ोग गने सम्पणुि कमिचारी, 
सरुक्षाकमी, सञ्चारकमी िगार्ि सम्पणुििाई हाददिक िन्र्वाद व्र्क्त गदििु     

2= स्थानीर् िहको दोस्रो कार्िकािको पर्हिो नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गदै िु   र्स 
अवसरमा राििाई र्नरङ्कुश सामान्िी शासन प्रणfिीको अधँ्र्ारो र्गुबाट जनिाका प्रर्िर्नर्ि 

माफि ि राज्र् संचािन गने सङ्घीर् िोकिाचन्रक गणिन्रको उज्र्ािो र्गुमा परुर््ाउने क्रममा 
जीवन उत्सगि गनुिहनुे सम्पूणि ्ाि अ्ाि सर्हदहरु प्रर्ि भावपणुि श्रद्धासमुन अपिण गदििु   
घाइिे र्ोद्धा िथा वेपत्ता नागररकप्रर्ि उच्च सम्मान िथा गर्हरो सहानभुरु्ि प्रकट गदििु   
रार्िर्िा, रार्िर् र्हि एवं स्वार्भमान, िोकिन्र र जनजीर्वकाको आन्दोिनको नेत्ततृ्व गनुिहनु े
अग्रजहरु प्रर्ि उच्च सम्मान ब्र्क्त गदै नेपािी समाजको रुपान्िरणमा उहाँहरुिे परु् र्ाउनभुएको 
र्ोगदानको स्मरण गनि चाहन्िु   

3= र्वश्वव्र्ापी रुपमा फैर्िएको कोरोना भाइरसबाट स्वदेश िथा र्वदेशमा आफ्नो अमलु्र् जीवन 
गमाउनभुएका सम्पूणि दाजभुाई िथा दीददबर्हनीहरुमा भावपूणि श्रद्धाञ्जिी अपिण गदै शोकाकुि 
पररवारजनमा गर्हरो समवेदना प्रकट गदििु   अर्हिे महामारीको अवस्था केही सामान्र् 
भएिापर्न फेरी पर्न र्ी र र्स्िै प्रकृर्िका र्वर्भन्न प्रकोपहरु आउनसक्न ेकुरामा सचेि रहदै 
महामारी रोकथाम िथा र्नर्न्रणमा सबैको सहर्ोग र समन्वर्को अपेक्षा गदििु   

4= स्थानीर् िहको पर्हिो कार्िकािमा अनेकन चनुौर्िका बाबजिु र्वकासको दररिो जग बसेको 
ि   र्ोजनावद्ध रुपमा उल्िेख्र् कामको सरुुवाि भएको ि   र्वकासका र्िनै जगमा टेक्दै 
थप नर्ाँ आर्ममा समेि उर्भएर समदृ्ध गाउँपार्िकाको समना पूरा गनि सवै पक्षसँग सन्िरु्िि 
सम्बन्ि राख्दै अहोरार शासकको रुपमा नभई सेवकको रुपमा िर्टने प्रर्िवद्धिा समेि व्र्क्त 
गदििु   गाउँपार्िकाको र्वकासको िार्ग सबै पक्षको रचनात्मक िथा सकरात्मक सहर्ोग 
र्मल्ने कुरामा र्वश्वस्ि िु    

5= गणुस्िरीर् पवुाििार  र्नमािण, स्थानीर् सम्भावनाहरुको भरपरु उपर्ोग माफि ि स्थानीर् 
अथििन्रको र्वकास र र्वस्िार िथा सामाचजक न्र्ार्सर्हिको समिामिुक समाज र्नमािणमा 
केचन्रि हदैु र्स नीर्ि िथा कार्िक्रम  प्रस्ििु गदैिु  

गाउँसभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 



 

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को   7 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

6= गाउँपार्िकािे आफ्नो पञ्चवर्र्िर् आवर्िक र्ोजना र्नमािण गरेको ि   सीर्मि स्रोि सािनको 
बावजदु जनिाका महत्वपणुि र अत्र्ावश्र्क आवश्र्किाको प्राथर्मकरण गदै मोदी 
गाउँपार्िकाको आवर्िक र्ोजना, नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकार समेिको दीघिकार्िन 
सोच िक्ष्र्, उदेश्र् िथा प्राथर्मकिािाई समेि ध्र्ानमा राख्दै र्ो नीर्ि िथा कार्िक्रम पेश 
गरेको िु   

आर्थिक र्वकास 

7= गाउँपार्िकामा उत्पादनशीि कमिमा िाग्न नागररकहरुिाई अर्भप्ररेरि गरी मर्ािददि र 
उत्पादनशीि रोजगारीको अवसर र्सजिना गररनेि   जसको िार्ग श्रमप्रर्िको सम्मान, 

उद्यमचशििा र्वकास, स्वरोजगार प्रविद्धन िथा श्रम, सीप र उत्पादनको िादात्म्र्िा र्मिाईनेि 
 श्रमप्रर्िको सकरात्मक िारणाको र्वकास गनि श्रमको सम्मान, हाम्रो अर्भर्ान कार्िक्रम 
सञ्चािन गररनेि   

8= मोदी गाउँपार्िका र्भर ज्र्ािा मजदरुी गरी िाने मोदी गाउँपार्िका बासीहरुको िार्ग 
र्ोगदानमा आिाररि सामाचजक सरुक्षाको दार्रामा ल्र्ाईनेि   

9= गाउँपार्िकािे प्रिानमन्री रोजगार कार्िक्रममा आफ्नो समेि साझेदारी गदै कचम्िमा एक 
सर् जनािाई एक सर् ददनको रोजगारी प्रदान गनेि   साथै गाउँपार्िकामा श्रम र्वर्नमर् 
केन्र स्थापना गने र आवश्र्क सीप िार्िम सञ्चािन गदै गाउँपार्िकामा आवश्र्क पने हरेक 
र्कर्समको श्रमको िार्ग श्रममा आत्मर्नभिर बने्न नीर्ि र्िइनेि    

10= गाउँपार्िकामा बािश्रम िगार्ि सबै र्कर्समका श्रम शोर्णको अन्त्र् गररनेि   

11= उद्यम सञ्चािनको िार्ग बैकमा ररण र्िन राख्न े र्ििो समेि नभई उद्यम सञ्चािन गनि 
नसक्नेको िार्ग गाउँपार्िकािे स्वरोजगार र्ििो कोर् सञ्चािन गरी र्ििो रािी बैकमाफि ि 
ररण र्िई उद्यम गरी स्वरोजगार बन्न प्ररेरि गनेि   

12= मोदी गाउँपार्िकाको कृर्र्िाई प्रर्िस्पिी, व्र्वसार्र्करण र गणुात्मक बनाउन अनसुन्िानमा 
आिाररि वहृि कृर्र् गरुुर्ोजना र्नमािण गररनेि   

13= कृर्र् चशक्षािाई गाउँपार्िकाको स्थानीर् पायक्क्रममा समेि समावेश गराई र्वद्यािर्स्िरदेिीनै 
कृर्र् पेशािाई आकर्र्िि र मर्ािददि पेशाका रुपमा र्वकास गररनेि  प्रार्विक चशक्षािर् 
र्नमािण अन्िरगि प्रार्वर्िक कृर्र् चशक्षािाई जोड ददइनेि   

14= मोदी गाउँपार्िकामा चाि ुवर्िमा जस्िै थप स्थानमा नमनुा प्राङगररक कृर्र् गाउँ र्वस्िार गदै 
िग्ने नीर्ि र्िईनेि   

15= आवश्र्किा अनरुुप जनुसकैु समर्मा माटो परीक्षण हनुे गरी गाउँपािकामा एक र्मनी सोइि 
ल्र्ावको स्थापना िथा सञ्चािन गररनेि    

16= मोदी गाउँपार्िकािाई िरकारी, मास,ु दिु, अण्डा आदीमा आत्मर्नभिर बनाउने नीर्ि र्िइनेि   
कृर्र् उत्पादनको बजारसम्मको पहुँच स्थापना गराईने ि   जसको िार्ग कृर्र् एम्बिेुन्स 
सञ्चािन गररने ि  साथै कृर्र् उपजको भण्डारणको िार्ग कोल्ड स्टोर र्नमािणको िार्ग प्रदेश 
िथा केन्र सरकारसंग समन्वर् गररनेि   
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17= सहकारीसँगको साझेदारीमा दिु उत्पादनमा अनदुानको नीर्ि अविम्बन गररनेि   

18= मोदी गाउँपार्िकार्भर पाडापाडी संरक्षणको नीर्ि र्िइनेि   

19= मोदी गाउँपार्िका सबै वडामा रहेका रैथान ेबािी प्रवद्धिन गने नीर्ि र्िइनेि   

20= कृर्कहरुको जोचिम न्रू्र्नकरणको िागी कृर्र् िथा पश ुर्वमा कार्िक्रम सञ्चािन िथा कृर्क 
राहि कार्िक्रम सञ्चािन गररएको हनुेि   

21=  र्वदेशबाट फर्कि एर आई बेरोजगार बनेका स्वरोजगार बन्न चाहने रू्वाहरुिाई कृर्र् िथा 
पश ुउत्पादनमा जोड्दै स्वरोजगार बनाइने नीर्ि अबिम्बन गररनेि   

22= कृर्र्को उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्द्ध गनि कृर्क समूह, कृर्र् उद्यमी, कृर्र् कम्पनी र कृर्र् 
सहकारीिाई कृर्र् आर् र प्रर्िफिका आिारमा अनदुान प्रोत्साहन गररनेि    

23= साविजर्नक नीचज साझेदारीमा नमूना व्र्वसार्र्क कृर्र् िथा पश ुर्वकास फमि  सञ्चािन गने 
नीर्ि र्िईनेि   

24= मोदी गाउँपार्िकामा रहेका सहकारीहरु व्र्वचस्थि गदै िर्गने ि  र हरेक नागररक 
सहकारीमा आवद्ध भइ जीर्वकोपाजिनमा टेवा परु्ािउने नीर्ि र्िइनेि    

25= सहकारीको अनगुमन र्नरीक्षण, सहकारी सचेिना, सहकारी चशक्षा िथा िार्िम, उद्यमशीििा र 
नेितृ्व र्वकास गरी सहकारीिाई समरृ्द्धका िार्ग र्वत्तीर् िगानी किािको रुपमा प्रबद्र्िन 
गररनेि   

 

26= पर्िटन क्षेरको एर्ककृि र्वकास गनि स्पष्ट कार्िर्ोजना सर्हिको पर्िटन र्वकास गरुुर्ोजना 
िर्ार गररनेि   साथै आवश्र्किा अनसुार पर्िटन पूवाििारको र्ड .र्प.आर.समेि िर्ार गररने 
ि   

 
27= मोदी गाउँपार्िका पर्िटकीर् दृष्टीमा अत्र्न्िै महत्वपणुि क्षेर भएकोिे र्स क्षेरमा रहेका 

जिजिा, पञ्चासे, हम्पाि , भवरकोट िगार्िका पर्िटर्कर् क्षरमा केन्र िथा प्रदेश सरकारको 
समन्वर्मा र्वकास र प्रवद्धिन गररने नीर्ि र्िइनेि   साथै मोदी गाउँपार्िकामा स्थापना 
भएका सामदुार्र्क होमस्टेको र्वकास र प्रवद्धिन माफि ि पर्िटकिाइ आकर्िणको केन्र बनाइन े
नीर्ि र्िइनेि   

28= पर्िटन सेवाका िार्ग आबश्र्क पने अगािर्नक उत्पादन, जडीबटुी िेिी, संकिन र प्रशोिन 
उद्योगको स्थापना गने नीर्ि र्िइनेि   बाँझो जमीनिाई ब्र्वस्थापन गनि जर्डबटुी नसिरी र 
जर्डबटुी िेिीिाई प्रोत्साहन गररने ि    

29=  िार्मिक, सांस्कृर्िक, ऐर्िहार्सक िथा परुािाचत्वक महत्वका स्थिको संरक्षण र पूवाििारको 
र्वकास गररनेि   पर्िटकीर् पूवाििारको र्वकास र्नमािण गदाि वािावरणीर् संरक्षण गने नीर्ि 
र्िइनेि   

30=  पर्िटन व्र्वसार्को र्वर्विीकरण र र्वस्िारबाट नागररकको जीर्वकोपाजिन र रोजगारीका 
अवसरमा वरृ्द्ध गदाि पर्ािपर्िटन र ग्रामीण पर्िटनमा जोड ददइनेि   
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31=  र्वर्भन्न ग्रामीण पर्िटन केन्र, होमस्टे, पदमागि र र्ारािाई संरक्षण, सम्बद्धिन सौन्दर्ीकरण र 
र्वकास गदै पर्िटकीर् गन्िव्र्को प्रवद्धिन गररनेि   

32= उत्पादन बरृ्द्ध, रोजगारी सजृना र गरीवी न्रू्नीकरणमा टेवा परु्ािउने साना िथा मझौिा 
उद्योगमा र्वशेर् जोड ददइनेि   परम्परागि ्ान, स्थानीर् सीप, प्रर्वर्ि र कच्चा पदाथिमा 
आिाररि घरेि ुसाना िथा िघ ुउद्योगिाई प्रवद्धिन गने नीर्ि अविम्वन गररनिे   औद्योर्गक 
उत्पादनमा बरृ्द्ध गरी उपभोग्र् वस्ि ुिथा सेवामा क्रमशःआत्मर्नभिर हनुे नीर्ि र्िइनेि  

33=  स्थानीर्स्िरमा उत्पाददि वस्ि ुिथा सेवाको उपभोगिाई प्राथर्मकिा र प्रोत्साहन ददइनेि   

34= साना उद्योगीहरुको सरु्विाको  िार्ग साझा सरु्विा केन्र र्वस्िारको र्नर्ि र्िइनेि   

35= उद्यगी व्र्वसार्ीको सरु्विािाइ मध्र्नजर राख्दै उद्योग िथा व्र्वसार् दिाि िथा नर्वकरण 
चशर्वर सञ्चािन गररने ि   त्र्स्िै बजारीकरणिाइ सहर्ोग होस र मोदी गाउँपार्िकाको 
उत्पादनको प्रचारप्रसार समेि हनुे गरर कृर्र् िथा उद्यमी उत्पादनको पदिशिनी आर्ोजना 
गररनिे   

36= गाउँपार्िकामा रहेका िानी िथा िर्नज पदाथिको अन्वेर्ण, उत्िनन, प्रशोिन र प्रर्ोगमा जोड 
ददइनेि   

37= नदीनािा, िािििैर्ा, वन जंगि, जडीबटुी, िर्नज स्रोिको बहआुर्ार्मक प्रर्ोगका साथै उत्पादन 
बरृ्द्ध, रोजगारी सजृना र आर्आजिनमा जोड ददइनेि   

38= अत्र्ावश्र्क सेवा िथा वस्ि ुसहज, सिुभ र र्नर्र्मि रुपमा उपिब्ि गराउन साविजर्नक, 

नीचज िथा सहकारी क्षेरिाई सहभागी गराउदै उपभोक्ता र्हि संरक्षण िथा प्रवद्धिन गररन े
व्र्वस्था र्मिाइनेि   

सामाचजक र्वकास 

39= र्बरामीको सहजिाको िार्ग गाउँपार्िकामा १ वटा एम्बिेुन्सको व्र्वस्था गररनेि   
गाउँपार्िकाका गभिवर्ि मर्हिा सतु्केरी प्रर्ोजनमा अस्पिाि जानको िार्ग र्नशलु्क एम्बिेुन्स 
सेवा उपिब्ि गराईने नीर्ि र्िइनेि    

40= मोदी गाउँपार्िकामा १० शैर्ाको अस्पिािकोिार्ग जग्गाको व्र्वस्था गरी र्नमािण कार्िको 
सरुुवाि गररनेि   र्नक साइमन इचन्स्र्च्रू्टसँगको साझेदारीमा मोदी ७ राम्जामा  सञ्चार्िि 
अस्पिािको सेवा िथा पवुाििारको थप सदुृर्ढकरण गररने नीर्ि र्िइनेि   

41= गाउँपार्िकार्भरका सबै स्वास््र् संस्था र स्थापना भएका ल्र्ाव िथा सामदुार्र्क स्वास््र् 
इकाइिाइ दक्ष जनशचक्त सर्हि थप सदुृर्ढकरण गररनेि   स्थापना गररएका ल्र्ावहरुमा 
आवश्र्क केर्मकि, ररएजेण्ट र उपकरणको व्र्वस्थान साथै  स्वास््र् संस्थाबाट न्रू्निम 
मापदण्डका आिारमा सेवा प्रवाहको िार्ग उपकरणहरुको व्र्वस्थापन गररनेि   

42= स्वास््र् संस्थाको सूचना प्रणािीिाई थप प्रभावकारी बनाउदै िर्गनेि   

43= स्वास््र् सम्बचन्ि ि्र्ाङकहरु व्र्वचस्थि हनुे र उक्त ि्र्ाङक र्वश्लरे्ण गरी गाउँपार्िकाको 
स्वास््र् प्रोफइि र्नमािण गररनेि   
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44= उपचार सेवािाई थप प्रभावकारी बनाउदै सबै स्वास््र् संस्थामा आिारभिु  और्िीको सविसिुभ 
र्नशलु्क र पर्ािप्त व्र्वस्था गररनेि   

45= कोर्भड १९ िगार्ि र्वर्भन्न महामारी िथा र्नर्र्मि िोप सेवािाई प्रभावकारी बनाउन 
गाउँपार्िकामा एक िोप कोल्डचेन सप्िाई स्टोरको स्थापना गररनेि   

46= गभिविी मर्हिािे स्थानीर् स्िरमानै गणुस्िरीर् गभि जाँच सम्बन्िी सेवा प्राप्त गनेगरी ग्रामीण 
अल्रासाउण्ड सेवा सञ्चािन गररनेि   

47= स्थानीर् स्िरमानै गणुस्िरीर्  सतु्केरी सेवा र्िन सक्ने गरी बजार क्षेरमा हव वर्थिङ सेन्टरको 
स्थापना गररनेि   

48= गररब िथा अर्ि र्वपन्न गभिविी िथा सतु्केरी मर्हिाको उपचारमा ित्काि  सहर्ोग गने गरी 
सरुचक्षि माितृ्व कोर् स्थापना गररनेि   

49= सतु्केरी मर्हिाको पोर्णको अवस्था सिुारको िार्ग सतु्केरीसँग अध्र्क्ष कार्िक्रम सञ्चािन 
गररनेि   

50= मर्हिा स्वास््र् स्रं्मसेर्वकािाई सामदुार्र्क स्वास््र् सेवाप्रर्ि चजम्मेवारी र िगनचशििा 
अर्भवरृ्द्ध गनि स्वास््र्स्वरं्सेर्वका सशचक्तकरणका कार्िक्रम सञ्चािन गररनेि   

51= स्वास््र् संग सम्बचन्िि सरुचक्षि माितृ्व िथा नव चशश ुसम्बन्िी कार्िक्रम संचािनको साथै 
प्रदेश र संघको सहकार्िमा स्वास््र् र्वमा गररनेि   आर्थिक अभावका कारण स्वास््र् 
उपचार सेवा पाउन नसकेका अपाङ्ग, असहार्, अशक्त, गभिविी, सतु्केरी, जेष्ठ नगररक र र्वपन्न 
वगिको उपचारको िार्ग मापदण्ड बनाई सहर्ोग प्रदान गररने ि    

52= स्कुिे बािबार्िकाहरुमा दािसम्बन्िी समस्र्ाको समािानमा सहर्ोग गने गरी प्राथर्मक 
िहका र्वद्याथी िचक्षि दैर्नक बािबार्िका ब्रर्सङ कार्िक्रम सञ्चािन गररनेि   

53= मर्हिाहरुमा हनुे पाठेघरको मिुको क्र्ान्सरको चस्क्रर्नङ्ग िथा परीक्षणको चशर्वर सञ्चािन 
गररनेि   साथै नसने रोगहरुको समस्र्ा न्रू्र्नकरण गनि नसने रोगसम्बन्िी चस्क्रर्नङ चशर्वर 
सञ्चािन गररनेि   

54=  गभिविी मर्हिा र बािबार्िकाको पोर्ण चस्थिीमा सिुार ल्र्ाउन गभिविी मर्हिा िथा 
बािपोर्ण कार्िक्रम सञ्चािन गररनेि    

55= आर्वेुद चचर्कत्सा पद्धर्िमा प्रर्ोग हनुे जडीबटुी संरक्षण, उत्पादन, प्रबद्र्िनको कार्िक्रम संचािन 
गररनेि    

56= सबै प्रकारका वर्गिर्, िार्मिक, िैर्ङ्गक िथा जार्िर् र्वभेद, वचञ्चिीकरण र असर्हष्णिुाको अन्त्र् 
गरी समन्र्ार्र्करुपमा समदृ्ध समाज र्नमािण गने मोदी गाउँपार्िकाको नीर्ि रहेकोि   
अवसरमा पर्ि परेका र पिार्ड पाररएका समदुार्,  क्षेर, र्िंग र वगििाई र्वकासको मूि 
प्रवाहमा ल्र्ाउन र्स गाउँपार्िका दृढ रहेको ि   िुवािुि प्रथा जस्िो मध्र्कािीन सामन्िी 
सोच र र्वचारिाई बदल्न गाउँपार्िकािे जागरणमूिक कार्िक्रमहरु र्वर्भन्न सामाचजक 
संघसंस्थाहरुको सहर्ोगमा सञ्चािन गनेि   र्सिाई सामाचजक अपरािको दार्रार्भर ल्र्ाउन 
गाउँपार्िका प्रर्िबद्ध ि   
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57= गाउँपार्िकाको र्वकास र समरृ्द्ध हार्सि गनि नागररक अर्िकार, सबैिाई समान अवसर, मजविु 
सरुक्षा र सम्मान सर्हिका स्िम्भमा आबद्ध गराउँदै सबि र समदृ्ध गाउँपार्िका र्नमािण गरी 
समदृ्ध नपेाि, सिुी नपेािी  को रार्िर् अर्भर्ानिाई अनभुिू हनुे गरी साथिक बनाईनेि   

58= चशक्षा क्षेरमा आमिु पररवििन गनिको िागी शैचक्षक गणुस्िर सिुारमा र्थेष्ट िगानी गने नीर्ि 
र्िइने ि   चशक्षक दरबन्दी नभई पठनपाठनमा असहज भएका माध्र्र्मक िथा आिारभिु 
िहका र्वद्यािर्हरुिाई अनदुान स्वरुप रकम उपिब्ि गराउने नीर्ििाई र्नरन्िरिा ददइन े
ि   

59= स्थानीर् पररवेशमा र्वद्याथीिाई जानकार बनाउन  प्राथर्मक िहमा कार्िन्वर्न गनेगरी स्थानीर् 
पायक्क्रम र्नमािण गरर िाग ुगररनेि   

60= मोदी गाउँपार्िकाको शैचक्षक गणुस्िरिाई प्रभावकारी बनाउन बहृि शैचक्षक सिुार कार्िक्रम 
सञ्चािन गररनेि   

61= चशक्षाको आिार कक्षाको रुपमा रहेको बाि कक्षा सहजकिाि िथा र्वद्यािर् कमिचारीको 
नेपाि सरकारिे िोकेको न्रू्निम पाररश्रर्मक उपिब्ि गराउन संघ सरकारसंग साझेदारी 
गररनेि   

62= प्रार्व िहमा अङ्ग्ग्रजेी माध्र्ममा अध्र्र्न अध्र्ापन गराउने र्वद्यािर्िाई अङ्गजेी पायक्पसु्िक 
िररदमा अनदुान उपिब्ि गराउने नीर्ि र्िइने ि   

63= मोदी ६ र्डमवुामा रहेको मोदी गाउँपार्िकाको एकमार बहमुिुी क्र्ाम्पसिाइ थप व्र्वचस्थि 
गररदै िर्गने नीर्ि र्िइनिे   

64= गाउँपार्िकाका सबै र्वद्यािर्का प्रध्र्ानध्र्ापकहरुिाई शैचक्षक गणुस्िर अर्भवरृ्द्धको िार्ग  
प्रोत्साहन कार्िक्रम सञ्चािन गररनेि   

65= गाउँपार्िकाका वडाहरुिाई क्रमश बािमैरी वडा र्नमािण गदै गाउँपार्िकानै बािमैरी स्थानीर् 
िह घोर्णाको अर्भर्ानमा िग्ने नीर्ि र्िइने ि   साथै गाउँपार्िकाका र्वर्भन्न कार्िक्रमहरुमा 
रू्वा पररचािनको नीर्ि समेि र्िइने ि   

66= समदृ्ध समाज र्वकासको मखु्र् पूवाििार गणुस्िरीर् वै्ार्नक एंव प्रार्वर्िक चशक्षामा हाम्रो 
सरोकार नीर्ि अनरुुप  सीपर्कु्त जनशचक्त उत्पादनको िार्ग प्रार्वर्िक िथा व्र्वसार्र्क 
चशक्षाको िार्ग प्रार्वर्िक र्वद्यािर् स्थापना र संचािनमा र्नरन्िरिा ददने कार्ि गररनेि   
दर्िि वािवार्िकािाई प्रार्वर्िक चशक्षामा जोड ददइने ि   

67= पढ्ने वानीको र्वकास गनि मोदी गाउँपार्िकाको केन्रमा एक वहृि साविजर्नक पसु्िकािर् 
स्थापना गररनेि    

68= नमनुा र्वद्यािर् स्थापनामा जोड ददइने ि   शैचक्षक गणुस्िर अर्भबरृ्द्धका िार्ग प्रर्बर्िमैरी 
चशक्षा नीर्ि र्िइने ि   उत्कृष्ट नर्िजा ल्र्ाउने र्वद्याथी र र्वद्यािर्िाई परुस्कारको ब्र्वस्था 
गररनेि   सामदुार्र्क र्वद्यािर्का चशक्षकहरुको बािबार्िकाको ि्र्ाङ्क संकिन गररने ि 
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69=  र्वद्यािर् चशक्षाको गणुस्िरमा सिुार गनि गाउँपार्िकािाई सबिीकरण गररनेि   चशक्षकको 
र्सकाई सीपमा सिुार ल्र्ाउन िार्िम र र्वद्याथीको र्सकाई पररक्षण गने व्र्वस्था गररनेि   
र्वद्यािर्को सम्पत्ती र साविनचजक सम्पत्ती संरक्षण गने नीर्ि र्िइने ि    

70= फरक क्षमिा भएका अपाङ्गहरुिाई हरेक क्षेरमा प्राथर्मकिा र समानिा अपाङ्गमैरी पूवाििार 
र्वकास र सामाचजक सरुक्षामा हाम्रो प्रर्िवद्धिा र्िईने ि   गाउँपार्िका र्भर र्नमािण हनुे 
अस्पिाि, चशक्षण संस्था र सबै र्कर्समका साविजर्नक पूवाििारहरु अपाङ्गमैरी र बािमैरी 
बनाईनेि    

71= आर्थिक स्रोि र सिानमा पहुँच परु्ािई र्वपन्न िथा अर्ि र्वपन्न पररवारको जीवनस्िरिाई 
उकास्ने नीर्ि र्िईनेि  

72=  र्हंसा र्पर्डि मर्हिा िथा बािबार्िकाहरुिाई सहर्ोग गने नीर्ि र्िइनेि   

73= दर्िि सशचक्तकरणको िार्ग दर्िि सशचक्तकरण सम्बन्िी काननु र्नमािण गररनेि   साथै 
दर्िि प्रोफाइि र्नमािण गररनेि   

74= मर्हिाहरुिाई उत्पादनचशि कमिमा िाग्न उत्प्ररेरि गरी स्वरोजगार बनाउन िथा मर्हिा 
सशचक्तकरणको िार्ग दददीबर्हनीसँग अध्र्क्ष कार्िक्रम सञ्चािन गररनेि   

75= रू्वाहरुिाई िेिकुद प्रर्ि आकर्र्िि गनि एवं िेिकुदको व्र्वसार्र्करणमा सहर्ोग पगु्ने गरी 
रार्िर्सभा अध्र्क्षकप िेिकुद सञ्चािन हनुेि   साथै र्वद्याथीको िेिकुदको र्वकासको 
िार्ग रािपर्ि रर्नङचशल्ड सञ्चािन गररनेि   

76= मर्हिा िथा बािबार्िकामा हनुे घरेि ु र्हंसा, िैर्ङ्गक र्हंसा, श्रम शोर्ण, बािर्ववाह, मानव 
वेचर्विन, शारीररक िथा मानर्सक र्ािना िगार्िका सबै िािे र्हंसाको अन्त्र्को िार्ग 
कार्िक्रम संचािन गररनेि   

77= संघ र प्रदेशसंगको सहकार्िमा र्हंसा र्पर्डि मर्हिा, बेवाररसे र श्रर्मक बािबार्िकाको 
व्र्वस्थापनका िार्ग पनुस्र्थापना केन्र स्थापना गरी संचािनमा ल्र्ाउन आवश्र्क कार्ि शरुु 
गररने ि   असहार् िथा बाबआुमा र्वर्हन बािबार्िकािाई गाउँपार्िकािे अर्भभावकत्व 
ग्रहण गदै असहार् बािबार्िका सहर्ोग कार्िक्रम सञ्चािन गररनेि   

78= गाउँपार्िका स्िरमा रार्िर् िथा अन्िरार्िर् गैरसरकारी संस्थाबाट संचािन हनुे सबै 
कार्िक्रमिाई गाउँपार्िकाबाट स्वीकृर्ि ददई, पारदशी, ददगो र जनिाको र्हिमा हनुे गरी 
संचािन गने व्र्वस्था र्मिाइनेि    

79=  र्वुािाई राि र गाउँको र्वकास एवं समरृ्द्ध प्रर्ि चजम्मेवार र नैर्िकवान बनाउन र्वुा नीर्ि 
ल्र्ाइनेि   रू्वाहरुिाई स्वरोजगार बनाउन रू्वासँग उपाध्र्क्ष कार्िक्रम सञ्चािन गररनेि 
   

80= वािावरण संरक्षण,गाउँ बस्िी सफाई एवं र्वपद व्र्वस्थान र गाउँपार्िका सेवा िथा कार्िमा 
र्वुा स्वरं्सेवकको पररचािन गररनेि    

81= गाउँपार्िकाका र्बर्भन्न जनजार्िहरुको इर्िहास, िमि, संस्कृर्ि, भार्ा  र र्िर्पको महत्व 
झल्काउने संग्रहािर् स्थापना गररनेि    
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पूवाििार र्वकास 
82= ग्रार्मण जीवनिाई सरि, सहज र उत्पादन मिुक बनाउन सन्िरु्िि र ददगो ग्रार्मण पवुाििार 

िर्ार गररनेि   

83= पवुाििार र्वकासको िार्ग संघ िथा प्रदेशसँग साझेदारीको िार्ग समपरुक कोर्माफि ि आर्ोजना 
कार्िन्वर्न गने नीर्ि र्िइनेि   

84= स्थानीर् जनिाको सर्क्रर् सहभार्गिामा स्थानीर् स्रोि सािन र प्रर्वर्िमा आिाररि पवुाििारमा 
र्वशेर् जोड ददइनेि   

85= पवुाििार र्नमािण गदाि वािावरणमैरी र उत्थानचशि र्वकासको नीर्ि र्िइनेि   

86= गाउँपार्िकामा िगानी मैरी वािावरणको र्सजिना गररनेि   उजाि, पर्िटन, कृर्र्, वन, उद्योग र 
भौर्िक पूवाििार र्वकासिाई आर्थिक समरृ्द्धको इचन्जनको रुपमा र्वकास गररनेि   साथै 
उच्च र ित्काि आर्थिक प्रर्िफि प्राप्त हनुे क्षेरमा नीचज र सहकारी क्षेरको िगानीिाई  
प्रोत्सार्हि गररनेि    

87= मोदी गाउँपार्िका जिर्वद्यिुमा पर्ािप्त सम्भावना बोकेको गाउँपार्िका भएको र उजाि नददको 
रुपमा मोदी िोिा िथा अन्र् नददहरु पार्ििोिा, रर्ि िोिा, भरुुङदी िोिा आदी नददनािाहरु 
रहेकोिे जिर्वदू्यि उत्पादनमा नीजी क्षेरको िगानी आकर्िण गदै साविजर्नक नीचज 
साझेदारीबाट समेि जिर्वद्यिुको उत्पादन वरृ्द्ध गदै जिर्वद्यिुको भरपदो र्वकासबाट 
गाउँपार्िकाको समरृ्द्धमा र्ोगदान परु्ािउने नीर्ि र्िइनेि   

88= नेपाि र्वद्यिु प्रार्िकरण सँगको समन्वर्मा बजार क्षेरमा सडक बचत्तको व्र्वस्था गरी उज्र्ािो 
शहर र्नमािणमा जोड ददइनेि   

89= पूणिरुपमा र्वद्यिुीकरण भैसकेको र्स मोदी गाउँपार्िकामा रहेका केही काठेपोि र्वस्थापन 
गरी काठेपोि मकु्त गाउँपार्िका र्नमािण गररनेि   

90= मोदी गाउँपार्िका र्भरका िोिानािाहरुबाट उत्पाददि र्वद्यिुको आन्िररक स्रोिका रुपमा 
र्वद्यिु रोर्ल्टी प्राप्त हनुे र सम्पणुि मोदीबासी र्सको प्रभार्वि क्षेरमा पने कुरा मध्र्नजर गदै 
र र्वद्यिु िपिको र्मिव्र्र्ी प्रर्ोगिाइ प्रोत्साहन होस र केही सहरु्िर्ि होस भने्न उदेश्र्िे 
२० रू्र्नट सम्म मार िपि गने सम्पूणि मोदी गाउँपार्िका अन्िगिि रहेका घर पररवारको 
२० रू्र्नट सम्मको न्रू्निम शलु्क गाउँपार्िकािे सहरु्िर्ि अनदुान  ददइनेि   

91= गाउँपार्िकाको प्रशासकीर् भवनको कार्ि सम्पन्न गरी सोही स्थानबाट सहज सेवाप्रवाहको 
व्र्वस्था र्मिाईनेि   गाउँपार्िका आउने बाटोिाई कािोपरे गररनेि  साथै ८ वटै वडा 
कार्ििर् र्नमािण सम्पन्न गररनेि   

92= मोदी गाउँपार्िकाको वडा न ८ चचरेमा संघ सरकारको सहर्ोगमा सोप्र ेिानेपानी आर्ोजना 
सम्पन्न गररनेि   

  

93= संघ र प्रदेश सरकारसंगको साझेदारीमा गाउँपार्िका केन्रबाट वडा केन्रसम्म पगु्ने सडकिाई  
कािोपरे सडक बनाउने नीर्ि र्िइएकोि   बाँकी बाजङु्ग, क्र्ाङ , चचरे र देउरािी वडा 
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केन्र पगु्ने सडकिाइ क्रमश संघ िथा प्रदेश सरकारसंगको समन्वर्मा कािोपरे गररने नीर्ि 
र्िइनेि   त्र्स्िै अन्र् मखु्र् सडक कािोपरे र रार्क िोर्िएका सहार्क सडकको 
स्िरोन्नर्ि गररदै िर्गने ि   मखु्र् सडक बाहै्रमास चल्ने गरर ममिि सम्भार गररनेि    

94= सडक वगीकरण र अर्िकरक्षेर कार्म गरी सडक मापदण्डमा भौर्िक संरचना बनाउने 
कार्ििाइ र्नरुत्सार्हि गररनेि   मखु्र् सडकमा पने जग्गाको र्कत्ताकाट गरर सडक 
क्षेरर्िकार कार्म गररने नीर्ि र्िइनेि    संघ र प्रदेशको सहिगानीमा संभाव्र् मोटेरेबि 
पिु र सडकको र्डर्पआर िर्ार गररने ि    

95= संघ सरकारको सहर्ोगमा गाउँपार्िका िथा उपभोक्ताको समेि साझेदारीमा पार्िचौर 
सहिगानी वहृि िानेपानी िथा सरसफाइ आर्ोजना माफि ि मोदी गाउँपार्िकाको केन्र रहेको 
मखु्र् बजार क्षेरमा िानेपानीको ददगो व्र्वस्थापन गररने नीर्ि र्िइनेि  साथै ग्रार्मण क्षेरमा 
सञ्चार्िि केही िानेपानी आर्ोजनािाई थप व्र्वचस्थि गराउदै िानेपानी समस्र्ा समािानिाई 
प्राथर्मकिा ददइनेि   

96= संघ सरकारको सहर्ोगमा िेस्पार र्िफ्ट र्सँचाई र्ोजना, चचरे र्ििाहार िानेपानी र्ोजना िथा 
राम्जा रापू ँगोिामेथर िानेपानी आर्ोजना सञ्चािन गररनेि   

97= मोदी गाउँपार्िका वडा न ६ मा अवचस्थि रर्ि नहर गिसािको वर्ाििको कारण ठुिो क्षर्ि 
भएकोिे संघीर् सरकारसँगको साझेदारीमा उक्त नहर पनु: र्नमािणको कार्ि गररनेि   

98= मोदी गाउँपार्िकाको कुनै एक वडा एक हेर्िप्र्ाड र्नमािणको नीर्ि र्िइनिे  जसबाट 
आकस्मीक अविरण िथा आपिर्वपदमा आकस्मीक उद्धारमा सहर्ोग पगु्नेि   

99= मोदी गाउँपार्िकाका वडा न 5, वडा न २ र वडा न ६ मा रहेका घाटहरुिाई थप व्र्वचस्थि 
गदै िर्गनेि   

100= गाउँपार्िकाकै पहिमा मध्र्पहाडी िोकमागि अन्िगिि र्डमवुा पार्िचौर बजार क्षेरमा ४ 
िेनको फरार्किो सडक र्नमािण भएको िथा गाउँपार्िका र नेपाि र्वद्यिु प्रार्िकरणको 
साझेदारीमा बजारक्षेरको र्वद्यिु प्रसारण िाइनिाइ ब्र्वचस्थि गराइएकोमा सडक र्बचमा 
रहेको र्डभाइडरमा फूि दवुो िगार्ि रोप्ने, सडक बचत्त िथा र्सर्सक्र्ामरा जडान गने 
िगार्िका कार्िक्रम माफि ि र्डमवुा पार्िचौरिाइ स्माटि र्सटीको रुपमा व्र्वचस्थि गररदै 
िर्गने ि   

101= झोिङु्गे पिु क्षेरगि कार्िक्रम अन्िरगि दगुिम गाउँ बस्िीमा पहुँच परु्ािउन प्राथर्मकिाको 
आिारमा  झोिङु्गे पिु र्नमािण गररदै गइने नीर्ि र्िइनेि     

102=  र्वकास र्नमािणका आर्ोजनाहरु र्नमािण गदाि िी आर्ोजनाहरुिे उत्पन्न गने वािावरणीर् 
प्रभाव, जोचिम, सम्भार्वि नोक्सानीहरुको अध्र्र्न पश्चाि मार आर्ोजनाहरु कार्ािन्वर्न गने 
नीर्ि अविम्बनमा जोड ददइनेि   

103= मोदी गाउँपार्िकार्भर िरको िानोिाइ र्टनको िानोिे र्वस्थापन गररनेि   अर्ि र्वपन्न र 
सीमान्िकृि वगिका िार्ग सरुचक्षि आवासको र्वकास गररनेि   भरू्मर्हन दर्िि, भरु्मर्हन 
सकुुम्वासी र अव्र्वचस्थि बसोबासीको ि्र्ाङक संकिन भइसकेकोिे क्रमश भरु्मर्हनिाइ 
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नेपाि सरकारको मापदण्ड बमोचजम जग्गा उपिब्ि गराइने िथा अव्र्वचस्थि बसोबासीको 
व्र्वस्थापन गररने नीर्ि र्िइनेि     

104= मोदी गाउँपार्िका अन्िरगि ग्रार्मण सडकहरुमा चल्ने ग्रार्मण र्ािार्ाििाई थप सरुचक्षि र 
भपिदो बनाउदै र्ािार्ाि व्र्वसार्ीसँगको समन्वर्मा भाडादरिाई र्थोचचि बनाइनेि   

वन िथा वािावरण िथा र्वपद व्र्वस्थापन 

105= मोदी गाउँपार्िकामा सन्िरु्िि वािावरण र र्वपदबाट सरुचक्षि गाउँपार्िकाको रुपमा र्वकास 
गररनेि   गाउँपार्िकाको फोहोर व्र्वस्थापनिाई प्राथर्मकिाका ददइ कार्ि गररनेि  शनु्र् 
ठोस फोहोर को नीर्ि अविम्बन गररनेि   

106= गाउँपार्िकामा र्वपद् व्र्वस्थापन कोर्िाइ र्नरन्िरिा ददइनेि   र्वपद पवुििर्ारी , र्वपदको 
बेिा िोज, उद्धार, राहि िथा र्वपद पश्चाि पनुिािभको िार्ग कोर्को सञ्चािन गररनेि   
गाउँपार्िकामा आइपने र्वपदजन्र् घटनाको सामना गनि कोर्को पररचािन गररनेि   
वडास्िर सम्म पर्न र्वपदजन्र् घटनाको र्िव्र प्रर्िकार्िको ब्र्वस्था गररनिे   र्वपद 
व्र्वस्थापनमा ठूिो रकमको आवश्र्किा पने हुँदा र्स कोर्मा र्ोगदान गनि नागररक, गैर 
आवासीर् नेपािी र र्नजी क्षेरिाई आव्हान गररनेि    

107= र्वपद न्रू्र्नकरण, रोकथाम िथा र्वपदबाट हनुे क्षर्िको न्रू्र्नकरणको िार्ग पूवि सूचना 
प्रणािीको र्वकास,जोचिमर्कु्त वस्िी िथा घरहरु स्थान्िरण, नदद कटान र्नर्न्रणको िार्ग 
िटबन्ि िथा वािावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कनको आिारमा मार नदद िथा िर्नजजन्र् पदाथिको 
उत्िननको नीर्ि र्िइनेि   

108= जडीबटुी, कृर्र् वन िथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्र्वसार्र्क िेिी र उत्पादन बरृ्द्धिाई 
प्रोत्साहन गरीने नीर्ि र्िइनेि   

109= वािावरण, मौसम पररवििन र र्वपदबाट जोचिम न्रू्र्नकरण गनि स्थानीर् समदुार्मा जनचेिना 
बढाइनेि   

110= मोदी गाउँपार्िकाको र्वपद प्रर्िकार्ि र्ोजना कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईने ि   जिवार् ुपररवििनको 
असरिाई कम गनि अनकुुिन र्ोजना िर्ार गरी िाग ुगररने ि   

111= प्राकृर्िक स्रोिको उपर्ोग र व्र्वस्थापनको कानून र मापदण्डका आिारमा अर्नर्चन्रि र 
अवैि दोहनिाई र्नर्न्रण र र्नर्मन गररनेि   नदीजन्र् पदाथि चोरी र्नकासी प्रर्ि शनु्र् 
सहनचशििाको नीर्ि अपनाइनेि   

112=  सफा वािावरण, स्वच्ि जीवन  कार्िक्रमिाई प्रदेश सरकारसंग समन्वर् गरी अर्भर्ानको 
रुपमा अगाडी बढाइनेि   स्वच्ि र हररर्ािी वािावरणका िार्ग साविजर्नक स्थिमा 
बकृ्षारोपण गने कार्ििाई प्राथर्मकिा ददइनेि   मोदी गाउँपार्िकािाई सफा र हररर्ािी 
र्कु्त गाउँपार्िका बनाउने नीर्ि अविम्बन गररने ि    

113= र्वपदका दृर्ष्टिे जोचिम क्षेरको पर्हचान गरी वै्ार्नक नक्शांकन गररनेि   सरुचक्षि 
स्थानहरुको पर्हचान गरी ििुा क्षेर घोर्णा गररनेि    



 

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को   16 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

114= मोदी गाउँपार्िकाको फोहोरिाइ बगीकरण गरर फोहोरबाट आम्दानी गदै फोहोरको ददगो 
व्र्वस्थापनको नीर्ि र्िइनिे   

115= वािावरण प्रदरु्णिाइ कम गनि िथा उजाि िपिमा र्मिव्र्र्र्िा अपनाउन नर्वकरणीर् उजािको 
प्रर्ोग बढाइनेि   सिुाररएको चिुो , सौर्ि उजाि आददको प्रर्ोग बढाइने नीर्ि र्िइनेि   

116= मोदी गाउँपार्िकाको िेिीर्ोग्र् जर्मन, घर िथा र्वद्यिु िाईन वरीपरीको िप्केनी िथा हटाईने 
नीर्ि र्िइनेि   वन्र्जन्िबुाट हनु गएको क्षर्िको मापदण्डका आिारमा क्षर्िपरु्िि नीर्ि 
र्िइनेि   

 

 

संस्थागि र्वकास , सेवा प्रवाह िथा सूशासन 

117= गाउँपार्िकाको पाँच वरे् आवर्िक र्ोजनाको कार्िन्वर्नको आिार वर्िको रुपमा कार्िक्रम  
िथा आर्ोजनाहरु सञ्चान गररनेि   साथै उक्त आवर्िक र्ोजनामा आिाररि र्वर्भन्न क्षेरका 
क्षेरगि गरुुर्ोजना र्नमािण गररने नीर्ि र्िइनेि   

118= गाउँपार्िकािे र्नमािण गनि बाँकी काननु िथा कार्िर्वर्ि र्नमािणमा र्िव्रिा ददइनेि   साथै 
र्नमािण गररएका काननु एव कार्िर्वर्िको समसामर्र्क पररमाजिन िथा कार्िन्वर्न गररनेि   

119= गाउँपार्िकामा उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा गठन हनुे न्र्ार्र्क सर्मर्िको काम कारबाहीिाई 
थप व्र्वचस्थि र र्वस्िार गररनेि   हरेक वडामा मेिर्मिाप केन्रबाट नै उजरुीको प्रारचम्भक 
ििफि भई फछ्यौट गने गरी संर्न्र र्नमािण गररनेि   

120= गाउँपार्िका िथा वडाहरु समेिको सेवा प्रवाहिाई सूचना प्रर्वर्िमा आिाररि बनाउदै र्वद्यरु्िर् 
सेवा प्रवाहमा जोड ददइनेि   क्रमश फेसिेस,  पेपरिेस  र कन्याकिेस प्रशासन र्नमािण 
गदै िर्गनेि   

121= सेवाग्राही िथा कार्ाििर्िाई समेि सहज हनुे गरी गाउँपार्िकाबाट हनुे भकु्तानीहरुमा इ 
पेमेण्ट िाग ुगररनेि  

122= गाउँपार्िकाको प्रशासकीर् भवन र्नमािण सम्पन्न गरी सेवाप्रवाहकोिार्ग सेवाग्राहीमैरी पवुाििार 
र्नमािण गररनेि   सेवाग्राहीको सहजिाको िार्ग र्डजीटि नागररक वडापर, सेवाग्राही सहार्िा 
कक्ष,  टेर्िर्भजन सर्हिको वेर्र्टङ रुम, सफा र्पउने पानी, स्िनपान कक्ष, अपाङगमैरी पवुाििार 
आददको व्र्वस्था गररनेि   साथै सेवाप्रवाहमा वान डोर र्सस्टम िाग ुगररनेि   

123= गाउँपार्िकाको सेवाको बजारीकरण गररनेि   साथै सेवा प्रार्प्तको िार्ग उपभोक्ताको 
सचेिीकरण कार्िक्रम सञ्चािन  गररनेि    

124= गाउँपार्िकामा सामाचजक र आर्थिक रुपमान्िरणको िार्ग सक्षम मानव संसािन र्वकासको 
िार्ग नीर्ि अविम्बन गररनेि   

125= जनिािे सरकार होइन र्क सरकारिे जनिा िोज्नपुिि भने्न मान्र्िाका साथ गाउँपार्िकाबाट 
हनुे र्वर्भन्न सेवा प्रवाहका कार्िहरुमा घमु्िी चशर्वर सञ्चािन गररनेि   
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126= गाउँपार्िकामा संस्थागि संर्न्रको स्थापना गरी साविजर्नक सेवािाई पारदशी, जवाफदेही, 
उत्तरदार्ी र नागररक मैरी बनाइनेि   गाउँपार्िकािे प्रदान गने सेवा सरु्विाको गणुस्िर 
सरु्नचश्चि गररनेि   सशुासनका िार्ग साविजर्नक सेवा प्रवाहिाई सरिीकृि गररनेि    

127= नीर्ि र्नमािण, सेवा प्रवाह र र्वकास आर्ोजना कार्ािन्वर्न गने र्नकार् र जनशचक्तको 
व्र्वस्थापकीर् र प्रार्वर्िक क्षमिा अर्भवरृ्द्ध गररनेि   जनप्रर्िर्नर्ि िथा कमिचारीको क्षमिा 
अर्भवरृ्द्धको र्नर्ि र्िइनेि   

128= मोदी गाउँपार्िकाको आर्थिक कारोबारमा आर्थिक अनशुासन िथा िचिमा र्मिव्र्र्र्िाको नीर्ि 
र्िइनेि   गाउँपार्िकाको गि बर्िहरुको बेरुज ुक्रमश न्रू्र्नकरण गदै शनु्र् बेरुजकुो नीर्ि 
अविम्बन गररनेि    

129= मोदी गाउँपार्िकािाई मलु्र्ाङकनका र्वर्भन्न सचुकहरुमा उत्कृष्ट हनुे गरर कार्ि गररनेि   
स्थानीर् िह संस्थागि स्वमलु्र्ाङकन,  कार्िसम्पान मलु्र्ाङकन, न्रू्न बेरुज ुआददमा उत्कृष्ट 
हनुे गरी कार्ि गररनेि   

130= भ्रष्टाचार जन्र् र्क्रर्ाकिापमा शनु्र् सहनशीििाको अविारणाका माध्र्मबाट सशुासनमा टेवा 
परु्ािइनेि   सदाचार प्रवद्धिन हनुे गरी साविजर्नक पदार्िकारीिाई चजम्मेवार बनाइनेि    

131= सरकारी कामकारबाहीिाई ििुा र पारदशी बनाउन िथा र्वर्भन्न गर्िर्वर्ि र कार्िक्रमको 
जानकारी ददन िथा जनिाको सझुाव र गनुासो सनु्न साविजर्नक सनुवुाईिाई व्र्वचस्थि गराईनेि 
  

132= गाउँपार्िकाको सबै गर्िर्वर्ििाई पारदशी बनाउन िथा जनिाको गनुासो िथा सझुाबको 
िार्ग हेिो मोदी गाउँपार्िकािाई प्रभावकारी बनाईनेि   जनु कार्िक्रम अन्िरगि र्नचश्चि 
अवर्िमा जनिासँग अध्र्क्ष कार्िक्रमको िाइभ प्रसारणको नीर्ि र्िइनेि    

133= जनिाको घरदैिोमा पगुी जनिाका कुरा सनु्न िथा समस्र्ा समािान गनि जनिा सँग अध्र्क्ष 
कार्िक्रम अन्िरगि र्नचश्चि अवर्िमा जनिाको घरमा गई बस्ने नीर्ि अविम्बन गररनेि   

134= गाउँको सरुक्षा व्र्वस्थािाई सदुृढ र प्रभावकारी बनाइनेि   गाउँ प्रहरीको गठन, आवश्र्क 
पूवाििार र्नमािण, आिरु्नकीकरण र व्र्ावसार्ीकरण िथा गहृ मन्रािर्संगको समन्वर्मा प्रहरी 
चौकी र्वस्िारको नीर्ि र्िइनेि    

135= गाउँपार्िकाको ि्र्ांक िथा सूचना संकिन, भण्डारण, र्वश्लरे्ण िथा सम्प्ररे्णिाई अद्यावर्िक 
गरी वस्िगुि बनाइने नीर्ि र्िइनेि    

136=  नागररकको गनुासो सनुवुाई र सम्बोिन गने कार्िक्रम संचािन गररनेि   गाउँपार्िकामा 
टोिर्ि न. माफि ि जनिाका गनुासोको सनुवुाईको व्र्वस्था गररनेि   

137= गाउँपार्िका र्भरका र्वकास र्ोजना, नीर्ि, कार्िक्रम, आर्ोजना िथा सेवाप्रवाहको कार्ािन्वर्न 
पक्षिाई प्रभावकारी, नर्िजामिुी, गणुस्िरीर्, जवाफेदेही पूणि बनाउन सचुकमा आिाररि 
नर्िजामिुक अनगुमन र मूल्र्ांकन प्रणािीको र्वकास गररनेि    
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138= मोदी गाउँपार्िकाका र्वर्भन्न वडाहरुमा गदठि टोि र्वकास सँस्थाहरुको संस्थागि र्वकास र 
उनीहरुको  र्ोजना िजुिमा, कार्ािन्वर्न, सशुासन र सामाचजक र्वकास सम्बन्िी क्षमिा र्वकास 
िथा सञ्चािनका िार्ग क्षमिावान बनाईनेि   

139= स्थानीर् सेवा एनमाफि ि कमिचारी उत्पेररि हनुे गरी कमिचारीका सेवा, सिि, सरु्विा िथा 
वरृ्िर्वकासको स्पष्ट व्र्वस्था गररनेि   

140= कमिचारीको मनोबि उच्च राख्न र्वर्भन्न भ्रमण, िार्िम, र्वमा िथा परुुस्कारको व्र्वस्था 
गररनेि   संघीर् सरकारिे घोर्णा गरेको ििब भत्ता वरृ्द्धिाई स्थार्नर् िहमा समेि 
समार्ोजन गररने ि   काननु र्नमािण गरर कमिचारी कल्र्ाण कोर्को स्थापना िथा सञ्चािनको 
नीर्ि र्िइनेि   

141= आन्िररक स्रोि र क्षमिा वरृ्द्धको आिारमा क्रमश कमिचारी आवास र कार्िसम्पादन 
मलु्र्ाँङ्ग्नको आिारमा थप प्रोत्साहनका कार्िक्रमहरु अगार्ड बढाइने नीर्ि र्िइनेि   

 

गाउँ सभाका सदस्र्ज्रू्हरु 

142= सशुासन,  र्वकास र समरृ्द्ध हाम्रो गन्िव्र् हो  उक्त गन्िव्र्मा पगु्न प्रदेश सरकार, संघीर् 
सरकार, नीचज, सहकारी गैह्रसरकारी िथा नागररक समाजसँग उचचि समन्वर् गदै अचघ बर्ढनेि 
  समदृ्ध गाउँपार्िका र्नमािणका सहभागी हनु जनप्रर्िर्नर्ि, राजनैर्िक दि, र्नजी क्षेर, रािसेवक 
कमिचारी, नागररक समाज, सञ्चार जगि एवं सम्पूणि सरोकारवािाहरुिाई हाददिक अनरुोि गदै 
र्हाँहरुको सर्क्रर् रचनात्मक सहर्ोगको अपेक्षा गदििु   

िन्र्वाद   

 

र्हरादेवी शमाि 
अध्र्क्ष 

मोदी गाउँपार्िका 
पविि 
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आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को  बजेट वक्तव्र् 
 

श्रद्धेर् र्स गररमामर् सभाका सभाध्र्क्ष ज्रू्, 

गाउँ सभाका सम्पूणि सदस्र् ज्रू्हरु, 

आज म गाउँसभा समक्ष  बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा सर्मर्िका संर्ोजक िथा उपाध्र्क्षको हैर्सर्िमा 
आर्थिक वर्ि २०७९ ८० को बजेट िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गने ऐर्िहार्सक अवसर  प्राप्त भएकोमा 
आफुिाई गौरवाचन्वि ठानेको िु   

 

सभाका अध्र्क्षज्रू् 

1= स्थानीर् िहको दोस्रो कार्िकािको पर्हिो बजेट प्रस्ििु गदै िु   र्स अवसरमा राििाई संघीर् 
िोकिाचन्रक गणिन्रसम्म परु्ािउन र्ोगदान गने ्ाि अ्ाि सर्हिहरुप्रर्ि हाददिक श्रद्धाञ्जिी व्र्क्त 
गदििु   घाइिे र्ोद्धा िथा वेपत्ता नागररकप्रर्ि उच्च सम्मान िथा गर्हरो सहानभुरु्ि प्रकट गदििु 
  रार्िर्िा, रार्िर् र्हि एवं स्वार्भमान, िोकिन्र र जनजीर्वकाको आन्दोिनको नते्ततृ्व गनुिहनु े
अग्रजहरु प्रर्ि उच्च सम्मान ब्र्क्त गदै नेपािी समाजको रुपान्िरणमा उहाँहरुिे परु् र्ाउनभुएको 
र्ोगदानको स्मरण गनि चाहन्िु   

2= अब म चाि ुआर्थिक वर्िको संसोर्िि अनमुान पेश गने अनमुर्ि चाहन्िु   चाि ुआर्थिक वर्िमा 
सोझै अचख्िर्ारी द्धारा प्राप्त भएका र ससिि िफि  केही थपघट भइ र आन्िररक आर् िथा राजश्व 
बाँडफाँडमा प्राप्त हनु नसक्दा कुि संसोर्िि आर् रु ७३ करोड 55 िाि हनुेि   त्र्स्िै चाि ु
आर्थिक वर्िको कुि आर्मध्रे् चाििुफि  ९3 प्रर्िशि र पूजीगि िफि  प्राप्त रकमको 82 प्रर्िशि 
बजेट िचि गरी कुि ८7 प्रर्िशि बजेट िचि हनुे संसोर्िि अनमुान रहेको ि    

3= अब म आगामी आर्थिक वर्िको बजेटको सोच िथा िक्ष्र् प्रस्ििु गनि चाहन्िु   

क= आर्थिक सामाचजक रुपमान्िरणमाफि ि जनिाको जीवनस्िरमा सिुार ल्र्ाउन ु  

 ि.=गणुस्िरीर् पवुाििार, उत्पादनचशि रोजगारी एवम उद्यमचशििा माफि ि समदृ्ध मोदी गाउँपार्िकाको 
आिार र्नमािण   

    ३. आगामी आ.व.को बजेट िजुिमामा मैिे नेपािको संर्विान, स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 
२०७४,रार्िर् प्राकृर्िक स्रोि िथा र्वत्तआर्ोग ऐन २०७४, अन्िर सरकारी र्वत्तव्र्वस्थापन ऐन 
२०७४, संघीर् र प्रदेश सरकारिे जारी गरेका नीर्ि, काननु िथा मापदण्ड, संघीर् सरकारको पन्रौ 
आवर्िक र्ोजना, गण्डकी प्रदेश सरकारको पर्हिो पञ्चवर्र्िर् र्ोजना, स्थानीर् िहको बजेट िजुिमा 
ददग्दशिन, संघ िथा प्रदेशको नीर्ि बजेट िथाकार्िक्रम, मोदी गाउँपार्िकाको ५ वरे् आवर्िक र्ोजना, 
स्थानीर् स्रोिसािन, स्थानीर् आवश्र्किा र स्थानीर् र्वर्भन्न पक्षहरुको सल्िाह सझुाविाई आिार 
बनाएको िु   

४. मोदीगाउँपार्िकाको बजेट िजुिमा गदाि र्नम्न र्वर्र्िाइ प्राथर्मकिामा रािेको िु   

 गणुस्िरीर् र सविसिुभ पवुाििार र्नमािण 
 आर्थिक सामाचजक रुपान्िरण , गररवी र्नवारण र रोजगारीको र्सजिना, 
 सिुभ र गणुस्िरीर् स्वास््र् सेवा र गणुस्िरीर् चशक्ष 
 उद्यमचशििाको र्वकास 
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 जनिाको जीवस्िर उकास्ने कार्िक्रम 
 उत्पादन र उत्पादकत्व वृर्द्ध 
 िैर्ङगक समानिा, सामाचजक समावेशीकरण र सामाचजकन्र्ार् 
 ददगो र्वकास,वािावरणीर् संरक्षण िथा संम्वद्र्िन 
 स्थानीर् माग र आवश्र्किा 
 स्वच्ि, र्नश्पक्ष, सेवामा समर्पिि िथा उत्पेररि र उत्तरदार्ी प्रशासन  

 

सभाका अध्र्क्षज्रू् 

4= आगामी आर्थिक वर्िको िागी र्नम्नर्िचिि र्वर्र्गि के्षरमा र्नम्नर्िचिि मखु्र्मखु्र् कार्िक्रमहरु 
समावेश गरेको िु   

  

पूवाििार र्वकास 
5= सन्िरु्िि र ददगो ग्रार्मण पवुाििार र्वकास गनि िथा प्रदेशसँग साझेदारीको िार्ग रर्ि नहर, वृहि 

पार्िचौर िानेपानी र्ोजना िथा अन्र् पवुाििार समेिको िार्ग समपरुक कोर्माफि ि आर्ोजना कार्िन्वर्न 
गनि रु १ करोड २० िाि र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

6= हाम्रो रहर उज्र्ािो गाउँसहर भने्न मिु नाराका साथ नेपाि र्वद्यिु प्रार्िकरण सगँको समन्वर्मा 
र्वर्भन्न क्षरेमा सडक बचत्तको व्र्वस्था गरी उज्र्ािो गाउँशहर र्नमािणको िार्ग रकम र्वर्नर्ोजन 
गरेको िु   

7= मोदी गाउँपार्िका र्भरका िोिानािाहरुबाट उत्पाददि र्वद्यिुको आन्िररक स्रोिका रुपमा र्वद्यिु 
रोर्ल्टी प्राप्त हनुे र सम्पणुि मोदीबासी र्सको प्रभार्वि के्षरमा पने कुरा मध्र्नजर गदै र्वद्यिु उपर्ोगमा 
केही सहरु्िर्ि होस भने्न उदेश्र्िे सम्पूणि मोदी गाउँपार्िका अन्िगिि रहेका घर पररवारको २० 
रू्र्नट सम्मको न्रू्निम शलु्क गाउँपार्िकािे सहरु्िर्ि अनदुानको िार्ग रु १८ िाि र्वर्नर्ोजन 
गरेको िु   

8= गणुस्िरीर् सेवाप्रवाहको पर्हिो आिार सरु्विासम्पन्न पवुाििार भने्न नाराका साथ गाउँपार्िकाको 
प्रशासकीर् भवनको कार्ि सम्पन्न गरी सोही स्थानबाट सहज सेवाप्रवाहको व्र्वस्था र्मिाउन प्रशासनीक 
भवन र्नमािणको िार्ग रु 90 िाि र्वर्नर्ोजन गरेको िु  

9= गाउँपार्िकाको मखु्र् प्रशासकीर् भवन आउने बाटोिाई कािोपरे गनि रु २० िाि र्वर्नर्ोजन गरेको 
िु    

10= मोदी गाउँपार्िकाको वडा न १,  वडा न. २ र वडा न. ८ को वडा कार्ाििर् भवन र्नमािणको िार्ग 
रु ९० िाि र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

11= मोदी गाउँपार्िका वडा न ५ को वडा भवन र्नमािणको िार्ग प्रदेश समपरुक अनदुान सर्हि कुि 
८० िाि र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

12= चाि ु वर्िमा समेि कार्िन्वर्नमा रहेको मोदी गाउँपार्िकाको वडा न ८ चचरेमा संघ सरकारको 
सहर्ोगमा सोप्र े िानेपानी आर्ोजना सम्पन्न गनि संघीर् र्वशेर् अनदुान अन्िरगि रु ५० िाि 
र्वर्नर्ोजन गरेको िु  

13= गाउँपार्िकाको आकस्मीक ममिि सम्भार िथा भईपरी आउने चशर्िकमा रु 35 िाि र्वर्नर्ोजन 
गरेको िु  
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14= मोदी गाउँपार्िका वडा न ६ मा अवचस्थि रर्ि नहर गिसािको वर्ाििको कारण ठुिो क्षर्ि भएकोिे 
संघीर् सरकारसँगको साझेदारीमा उक्त नहर पनु: र्नमािणकोिार्ग संघीर् समपरुक अनदुानमा रु ८० 
िाि र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

15= झोिङु्ग ेपिु के्षरगि कार्िक्रम अन्िरगि दगुिम गाउँ बस्िीमा पहुँच परु्ािउन प्राथर्मकिाको आिारमा  
झोिङु्गे पिु र्नमािणको िार्ग संघीर् ससिि अनदुान िफि  रु 40 िाि र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

16= मोदी गाउँपार्िकाको समग्र पवुाििार र्वकासको क्षरेमा रु 9 करोड 91 िाि ५० हजार र्वर्नर्ोजन 
गरेको िु    
आर्थिक र्वकास 

17= गाउँपार्िकािे प्रिानमन्री रोजगार कार्िक्रममा आफ्नो समेि साझेदारी गदै कचम्िमा एक सर् जनािाई 
एक सर् ददनको रोजगारी प्रदान गनि कुि ६६ िाि ९७ हजार र्वर्नर्ोजन गरेको िु   साथै 
गाउँपार्िकामा श्रम र्वर्नमर् केन्र स्थापना गने र आवश्र्क सीप िार्िम सञ्चािन गदै गाउँपार्िकामा 
आवश्र्क पने हरेक र्कर्समको श्रमको िार्ग श्रममा आत्मर्नभिर बने्न व्र्वस्था गरेको िु   

18= उद्यम सञ्चािनको िार्ग बैकमा ररण र्िन राख्न ेर्ििो समेि नभई उद्यम सञ्चािन गनि नसक्नेको िार्ग 
गाउँपार्िकािे स्वरोजगार र्ििो कोर् सञ्चािन गरी र्ििो रािी बैकमाफि ि ररण र्िई उद्यम गरी 
स्वरोजगार बन्न प्ररेरि गनि रकम र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

19= मोदी गाउँपार्िकामा चाि ुवर्िमा जस्िै थप १ स्थानमा नमनुा प्राङगररक कृर्र् गाउँ र्वस्िारको िार्ग 
रु १0 िाि र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

20= आवश्र्किा अनरुुप जनुसकैु समर्मा माटो परीक्षण हनुे गरी गाउँपािकामा एक र्मनी सोइि ल्र्ावको 
स्थापनाको िार्ग रकम र्वर्नर्ोजन गरेको िु    

21= मोदी गाउँपार्िकािाई िरकारी, मास,ु दिु, अण्डा आदीमा आत्मर्नभिर बनाउन े नीर्ि स्वरुप कृर्र् 
उत्पादनको बजारसम्मको पहुँच स्थापना गनि कृर्र् एम्बिेुन्स सञ्चािनको िार्ग रकम र्वर्नर्ोजन गरेको 
िु    

22= मोदी गाउँपार्िका सबै वडामा रहेका रैथान ेबािी प्रवद्धिन िथा कृर्कहरुको जोचिम न्रू्र्नकरणको 
िागी कृर्र् िथा पश ुर्वमा कार्िक्रम सञ्चािन िथा कृर्क राहि कार्िक्रम सञ्चािनको िार्ग रकम 
र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

23= पर्िटन के्षरको एर्ककृि र्वकास गनि स्पष्ट कार्िर्ोजना सर्हिको पर्िटन र्वकास गरुुर्ोजना िथा 
आवश्र्किा अनसुार पर्िटन पूवाििारको र्ड.र्प.आर.समेि िर्ार गनि रु १0 िाि र्वर्नर्ोजन गरेको 
िु   

 
24= मोदी गाउँपार्िका पर्िटकीर् दृष्टीमा अत्र्न्िै महत्वपणुि के्षर भएकोिे र्स के्षरको पर्िटन र्वकासको 

िार्ग रकम र्वर्नर्ोजन गरेको िु    
25=  िार्मिक, सांस्कृर्िक, ऐर्िहार्सक िथा परुािाचत्वक महत्वका स्थिको संरक्षण र पूवाििारको र्वकासको 

िार्ग बजेट र्वर्नर्ोजन गरेको िु    
26= उत्पादन बरृ्द्ध, रोजगारी सजृना र गरीवी न्रू्नीकरणमा टेवा परु्ािउने साना िथा मझौिा उद्योगमा 

र्वशेर् जोड ददइनिे   परम्परागि ्ान, स्थानीर् सीप, प्रर्वर्ि र कच्चा पदाथिमा आिाररि घरेि ुसाना 
िथा िघ ुउद्योगिाई प्रवद्धिनको िार्ग ससिि सर्हि कुि ६२ िाि रकम र्वर्नर्ोजन गरेको िु    
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27= मोदी गाउँपार्िकाको समग्र आर्थिक र्वकासको के्षरमा कुि २ करोड 6 िाि ४३ हजार ९४४  
र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

 

सामाचजक र्वकास 

28= र्बरामीको सहजिाको िार्ग गाउँपार्िकामा १ वटा एम्बिेुन्सको व्र्वस्थाको िार्ग रकम र्वर्नर्ोजन 
गरेको िु    

29= मोदी गाउँपार्िकामा १० शैर्ाको अस्पिािकोिार्ग जग्गाको व्र्वस्था गरी र्नमािण कार्िको सरुुवाि 
गररनेि   र्नक साइमन इचन्स्र्च्रू्टसँगको साझेदारीमा मोदी ७ राम्जामा  सञ्चार्िि अस्पिािको 
सेवा िथा पवुाििारको थप सदुृर्ढकरणको िार्ग रकम र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

30= गाउँपार्िकार्भर स्थापना गररएका ल्र्ावहरुमा आवश्र्क केर्मकि, ररएजेण्ट र उपकरणको व्र्वस्थान 
साथै  स्वास््र् संस्थाबाट न्रू्निम मापदण्डका आिारमा सेवा प्रवाहको िार्ग उपकरणहरुको 
व्र्वस्थापन गनि रकम व्र्वस्था गरेको िु   

31= उपचार सेवािाई थप प्रभावकारी बनाउदै सबै स्वास््र् संस्थामा आिारभिु  और्िीको सविसिुभ 
र्नशलु्क र पर्ािप्त व्र्वस्था गनि ससिि सर्हि रु 31 िाि 75 हजार बजेट र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

32=  र्नर्र्मि िोप सेवािाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपार्िकामा एक िोप कोल्डचेन सप्िाई स्टोरको 
स्थापनाको िार्ग रकम र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

33= गभिविी मर्हिािे स्थानीर् स्िरमानै गणुस्िरीर् गभि जाँच सम्बन्िी सेवा प्राप्त गनेगरी ग्रामीण 
अल्रासाउण्ड सेवा सञ्चािनको िार्ग रकम व्र्वस्था गरेको िु   

34= स्थानीर् स्िरमानै गणुस्िरीर्  सतु्केरी सेवा र्िन सक्ने गरी बजारके्षरमा हव वर्थिङ सेन्टरको स्थापनाको 
रकम र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

35= गररब िथा अर्ि र्वपन्न गभिविी िथा सतु्केरी मर्हिाको उपचारमा ित्काि  सहर्ोग गने गरी सरुचक्षि 
माितृ्व कोर् स्थापना िथा सतु्केरी मर्हिाको पोर्णको अवस्था सिुारको िार्ग सतु्केरीसगँ अध्र्क्ष 
कार्िक्रमको िार्ग रकम र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

36= मर्हिा स्वास््र् स्रं्मसेर्वकािाई सामदुार्र्क स्वास््र् सेवाप्रर्ि चजम्मेवारी र िगनचशििा अर्भवृर्द्ध 
गनि स्वास््र्स्वरं्सेर्वका सशचक्तकरणका कार्िक्रम सञ्चािनको िार्ग रकम व्र्वस्था गरेको िु   

37= स्कुिे बािबार्िकाहरुमा दािसम्बन्िी समस्र्ाको समािानमा सहर्ोग गने गरी प्राथर्मक िहका र्वद्याथी 
िचक्षि दैर्नक बािबार्िका ब्रर्सङ कार्िक्रम सञ्चािनको िार्ग रकम व्र्वस्था गरेको िु   

38= मर्हिाहरुमा हनुे पाठेघरको मिुको क्र्ान्सरको चस्क्रर्नङ्ग िथा परीक्षणको चशर्वर सञ्चािन गनि िथा 
नसने रोगहरुको समस्र्ा न्रू्र्नकरण गनि नसने रोगसम्बन्िी चस्क्रर्नङ चशर्वर सञ्चािनको िार्ग रकम 
व्र्वस्था गरेको िु   

39=  गभिविी मर्हिा र बािबार्िकाको पोर्ण चस्थिीमा सिुार ल्र्ाउन गभिविी मर्हिा िथा बािपोर्ण 
कार्िक्रम सञ्चािनको िार्ग रु 8 िाि र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

40= आर्वेुद स्वास््र् सेवा प्रवद्धिनको िार्ग ससिि सर्हि कुि ३8 िाि र्वर्नर्ोजन गरेको िु    
41= गाउँपार्िकामा रहेका दर्िि, मर्हिा, बािबार्िका िथा जेष्ठ नागररकहरुको सशचक्तकरणको िार्ग 

संघीर् र्वशरे् अनदुान अन्िरगि रु ५० िाि र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

42= चशक्षा के्षरमा आमिु पररवििन गनिको िागी शैचक्षक गणुस्िर सिुारमा र्थेष्ट िगानी गने नीर्ि र्िइन े
ि   चशक्षक दरबन्दी नभई पठनपाठनमा असहज भएका माध्र्र्मक िथा आिारभिु िहका 
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र्वद्यािर्हरुिाई अनदुान स्वरुप रकम उपिब्ि गराउन कुि ३8 िाि ६० हजार र्वर्नर्ोजन गरेको 
िु   

43= स्थानीर् पररवेशमा र्वद्याथीिाई जानकार बनाउन  प्राथर्मक िहमा कार्िन्वर्न गनेगरी स्थानीर् 
पायक्क्रम र्नमािणको िार्ग रु १० िाि र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

44= मोदी गाउँपार्िकाको शैचक्षक गणुस्िरिाई प्रभावकारी बनाउन बहृि शैचक्षक सिुार कार्िक्रमको िार्ग 
रु ४० िाि र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

45= चशक्षाको आिार कक्षाको रुपमा रहेको बाि कक्षा सहजकिाि िथा र्वद्यािर् कमिचारीको नेपाि 
सरकारिे िोकेको न्रू्निम पाररश्रर्मक उपिब्ि गराउन संघ सरकारसंग साझेदारीस्वरुप रु १ करोड 
२५ िाि र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

46= प्रार्व िहमा अङ्ग्ग्रजेी माध्र्ममा अध्र्र्न अध्र्ापन गराउने र्वद्यािर्िाई अङ्गजेी पायक्पसु्िक िररदमा 
अनदुानस्वरुप रु १४ िाि र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

47= मोदी ६ र्डमवुामा रहेको मोदी गाउँपार्िकाको एकमार बहमुिुी क्र्ाम्पसिाइ थप व्र्वचस्थि गनि 
कुि १४ िाि र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

48= गाउँपार्िकाका सबै र्वद्यािर्का प्रध्र्ानध्र्ापकहरुिाई शैचक्षक गणुस्िर अर्भवृर्द्धको िार्ग  प्रोत्साहन 
कार्िक्रम अन्िरगि प्रअ भिा वृर्द्धको िार्ग रकम र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

49= सरस्विी मार्व पोिरेमा र्वद्यािर् भेन/बस सञ्चािनको िार्ग रु १० िाि र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

50= गाउँपार्िकाका वडाहरुिाई क्रमश बािमैरी वडा र्नमािण गदै गाउँपार्िकानै बािमैरी स्थानीर् िह 
घोर्णाको िार्ग रु ८ िाि रकम र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

51=  ्ाननै शचक्त हो भने्न मिुा नाराका साथ मोदी गाउँपार्िकाको केन्र पार्िचौरमा एक वहृि साविजर्नक 
पसु्िकािर् स्थापनाको िार्ग प्रदेश र्वशरे् अनदुान अन्िरगि रु ५० िाि र्वर्नर्ोजन गरेको िु    

52=  र्वद्यािर् चशक्षाको गणुस्िरमा सिुार गनि गाउँपार्िकािाई सबिीकरण गररनेि   चशक्षकको र्सकाई 
सीपमा सिुार ल्र्ाउन िार्िम र र्वद्याथीको र्सकाई पररक्षणको िार्ग रकम र्वर्नर्ोजन गरेको िु    

53= र्हंसा र्पर्डि मर्हिा िथा असहार् बािबार्िकाहरुिाई सहर्ोग गनि रकम र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

54= मर्हिाहरुिाई उत्पादनचशि कमिमा िाग्न उत्प्ररेरि गरी स्वरोजगार बनाउन िथा मर्हिा 
सशचक्तकरणको िार्ग दददीबर्हनीसगँ अध्र्क्ष कार्िक्रमको िार्ग रु 25 िाि र्वर्नर्ोजन गरेको िु 
  

55= रू्वाहरुिाई िेिकुद प्रर्ि आकर्र्िि गनि एवं िेिकुदको व्र्वसार्र्करणमा सहर्ोग पगु्न ेगरी रार्िर्सभा 
अध्र्क्षकप िेिकुद सञ्चािनको िार्ग रु १५ िाि र्वर्नर्ोजन गरेको िु   साथै रू्वा िेिकुद 
र्वकासको िार्ग रु 7 िाि र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

56= मर्हिा िथा बािबार्िकामा हनुे घरेि ुर्हंसा, िैर्ङ्गक र्हंसा, श्रम शोर्ण, बािर्ववाह, मानव वेचर्विन, 

शारीररक िथा मानर्सक र्ािना िगार्िका सबै िािे र्हंसाको अन्त्र्को कार्िक्रम सञ्चािनको िागी 
रकम र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

57=  रू्वाहरुिाई स्वरोजगार बनाउन िथा रू्वाको क्षमिा अर्भवृर्द्ध गनि रू्वासगँ उपाध्र्क्ष कार्िक्रम 
सञ्चािनको िार्ग रु 25 िाि र्वर्नर्ोजन गरेको िु    

58= गाउँपार्िकाका र्बर्भन्न जनजार्िहरुको इर्िहास, िमि, संस्कृर्ि, भार्ा  र र्िर्पको संरक्षणको िार्ग रकम 
र्वर्नर्ोजन गरेको िु   
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59= मोदी गाउँपार्िकाको सामाचजक र्वकासको के्षरमा कुि ६ करोड 6 िाि १० हजार र्वर्नर्ोजन 
गरेको िु   

वन िथा वािावरण िथा र्वपद व्र्वस्थापन 

60=  गाउँपार्िकाको फोहोर व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउन फोहोर व्र्वस्थापनको िार्ग रु १0 
िाि र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

61= मोदी गाउँपार्िकाको र्वपद व्र्वस्थापन कोर्को िार्ग रु 35 िाि र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

62= गाउँपार्िकामा आकस्मीक रुपमा माग भईरहने ग्र्ार्वन जािी, िानेपानी पाइप िथा र्संचाई पाइपको 
िार्ग रकम व्र्वस्था गरेको िु   

63= समग्रमा वन वािावरण िथा र्वपद व्र्वस्थापन के्षरमा कुि १ करोड २9 िाि ५० हजार र्वर्नर्ोजन 
गरेको िु   

 

संस्थागि र्वकास , सेवा प्रवाह िथा सूशासन 

64= गाउँपार्िकामा उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा गठन हनुे न्र्ार्र्क सर्मर्िको काम कारबाहीिाई थप 
व्र्वचस्थि र प्रभावकारी बनाउन रकम र्वर्नर्ोजन गरेको िु    

65= गाउँपार्िका िथा वडाहरु समेिको सेवा प्रवाहिाई सूचना प्रर्वर्िमा आिाररि बनाउदै र्वद्यरु्िर् सेवा 
प्रवाहमा जोड ददनेगरी बजेट व्र्वस्था गरेको िु   

66= सेवाग्राहीको सहजिाको िार्ग र्डजीटि नागररक वडापर, सेवाग्राही सहार्िा कक्ष,  टेर्िर्भजन सर्हिको 
वेर्र्टङ रुम, सफा र्पउने पानी, स्िनपान कक्ष आददको िार्ग रकम र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

67= उपभोक्ताको सचेिीकरणको िार्ग िार्िमको व्र्वस्थाको िार्ग रकम र्वर्नर्ोजन गरेको िु    
68= जनप्रर्िर्नर्ि िथा कमिचारीको क्षमिा अर्भवृर्द्धको िार्ग रकम र्वर्नर्ोजन गरेको िु    

69= सरकारी कामकारबाहीिाई ििुा र पारदशी बनाउन िथा र्वर्भन्न गर्िर्वर्ि र कार्िक्रमको जानकारी 
ददन िथा जनिाको सझुाव र गनुासो सनु्न साविजर्नक सनुवुाईिाई कार्िक्रमको िार्ग बजेटको व्र्वस्था 
गरेको िु   

70= स्थानीर् सेवा एनमाफि ि कमिचारी उत्पेररि हनु ेगरी कमिचारीका सेवा, सिि, सरु्विा िथा वृर्िर्वकासको 
स्पष्ट व्र्वस्था गररनेि   कमिचारी कल्र्ाणकोर्को िार्ग रकम व्र्वस्था गरेको िु   करार 
कमिचारीिाई क्रमश र्ोगदानमा आिाररि सामाचजक सरुक्षामा आवद्ध गररने व्र्वस्था र्मिाईनेि   

71= चशक्षक कमिचारीको मनोबि उच्च राख्न उत्कृष्ट चशक्षक कमिचारीिाई परुुस्कृि गनि रकम र्वर्नर्ोजन 
गरेको िु    

72=  संघीर् सरकारिे घोर्णा गरेको ििब भत्ता वृर्द्धिाई स्थार्नर् िहमा समेि समार्ोजन गरर ििब 
वृर्द्ध हनुे गरी व्र्वस्था र्मिाएको िु    करार कमिचारीिाई समेि महङ्गी भत्ता उपिब्ि गने गरी 
व्र्वस्था गरेको िु   

73= मोदी गाउँपार्िकाको संस्थागि सेवा प्रवाह िथा सशुासन के्षरमा रु १ करोड १3 िाि र्वर्नर्ोजन 
गरेको िु   

सभाका अध्र्क्षज्रू्  

74= अब म मार्थका के्षरगि नीर्ि िथा कार्िक्रमहरु कार्िन्वर्नका िार्ग बजेट र्वर्नर्ोजन र श्रोि 
व्र्वस्थापनको अनमुान प्रस्ििु गने अनमुर्ि चाहन्िु   
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75= आगामी आथीक वर्िका नीर्ि िथा कार्िक्रमहरु कार्िन्वर्न गनि रु 73 करोड 52 िाि 53 हजार 
९४४ र्वर्नर्ोजन गरेकी िु   कुि र्वर्नर्ोजन मध्रे् चािूिचि िफि  रु  48 करोड 69 िाि  
अथािि 66.22 प्रर्िशि र पुजँीगििफि  रु 24 करोड 83 िाि 53 हजार ९४४  अथािि 33.७८ 
प्रर्िशि  र्वर्नर्ोजन गरेको िु   

76= आगामी आर्थिक वर्िका िार्ग अनमुान गररएको िचि व्र्होने स्रोि मध्रे् आन्िररक राजश्व १ करोड 
44 िाि 8७ हजार ९४४ , र्वद्यिु रोर्ल्टी १ करोड 35 िाि, बन रोर्ल्टी १२ हजार, राजश्व 
बाँडफाँड केन्र सरकारबाट ८ करोड ६७ िाि १८ हजार, राजश्व बाँडफाँड प्रदेश सरकार ६८ िाि 
१२ हजार, र्वचत्तर् समानीकरण केन्र सरकार १० करोड 64 िाि, र्वचत्तर् समानीकरण प्रदेश 
सरकार १ करोड १७ िाि २४ हजार, ससिि अनदुान केन्र सरकार २7 करोड ७6 िाि, समपरुक 
अनदुान प्रदेश सरकार 50 िाि, समपरुक अनदुान केन्र सरकार 80 िाि, र्वशेर् अनदुान केन्र  
१ करोड  ,र्वशेर् अनदुान प्रदेश सरकार 50 िाि , सामाचजक सरुक्षामा प्राप्त १6 करोड व्र्होदाि 
रु ३ करोड िाि न्रू्न हनुिे   सो न्रू्न पूर्िि गनि चाि ुआर्थिक वर्िमा िचि नभई रहने रकमबाट 
व्र्होररनेि   

77= अन्त्र्मा, र्ो बजेट र्नमािण कार्िमा संिग्न रही सहर्ोग परुर््ाउन ुहनुे सम्पूणि जन–प्रर्िनीर्िज्रू्हरु, 

कमिचारी र्मरहरु, नागररक समाज, वौर्द्धक वगिका साथै समग्र मोदी गाउँवासीहरु प्रर्ि हाददिक आभार 
प्रकट गदै र्ो वजेटको सफि कार्ािन्वर्नमा सवै पक्षको पूणि सहर्ोग रहने अपेक्षा गरेको िु   

                              िन्र्वाद                          

 

र्बमि िार्मिान े

      उपाध्र्क्ष 
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कुि आर्/व्र्र् २०७९/०८० 

  
  

आर् िफि  रकम रु व्र्र् िफि  रकम रु 

आन्िररक राजश्व 14,487,944 चाि ुिचि  65,000,000 

र्वद्यिु रोर्ल्टी 13,500,000 र्ोजना/कार्िक्रमगि िचि 204,653,944 

राजस्व बाँडफाँड प्राप्त रकम केन्र 86,718,000 ससिि अनदुान िचि 277,600,000 

राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम प्रदेश 6,812,000 केन्र समपरुक अनदुान 8,000,000 

बन रोर्ल्टी 12,000 केन्र र्वशेर् अनदुान िचि 10,000,000 

नेपाि सरकारबाट प्राप्त समार्नकरण 106,400,000 
प्रदेश समपरुक अनदुान 

िचि 
5,000,000 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समार्नकरण 11,724,000 प्रदेश र्वशेर्  अनदुान िचि 5,000,000 

ससिि अनदुान केन्र 277,600,000 सामाचजक सरुक्षा िचि 160,000,000 

समपरुक अनदुान प्रदेश 5,000,000 जम्मा व्र्र् 735253944 

समपरुक अनदुान केन्र 8,000,000 

 

र्वशेर् अनदुान प्रदेश 5,000,000 

र्वर्शे अनदुान केन्र 10,000,000 

सामाचजक सरुक्षा 160,000,000 

चािवुर्िको बाँकी रकम 30,000,000 

जम्मा आर् ७३५२५३९४४ 
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आ.व.२०७८/७९ आर् व्र्र्को र्ववरण 

शीर्िक 

आ.व.२०७८/७९ 

को संसोर्िि 
अनमुान 

आ.व.२०७9/80 

को अनमुान 

आर्ः   

  राजस्वः   

  आन्िररक राजस्व  १४४८७९४४ 

  र्वद्यिु रोर्ल्टी  १३५००००० 

  राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम केन्र  ८६७१८००० 

  राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम प्रदेश  ६८१२००० 

  बन रोर्चल्ट  12000 

  चाि ुवर्िको बाँकी रकम  ३००००००० 

  अन्िर सरकारी र्वत्तीर् हस्िान्िरण   

  नेपाि सरकारबाट प्राप्त समानीकरण  १०६४००००० 

  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समानीकरण  ११७२४००० 

  ससिि अनदुान केन्र  २७७६००००० 

  र्वशेर् अनदुान प्रदेश  ५०००००० 

  समपरुक अनदुान केन्र  ८०००००० 

  समपरुक अनदुान प्रदेश  ५०००००० 

  र्वशेर् अनदुान प्रदेश   

  र्वर्शे अनदुान केन्र  १००००००० 

  अन्र् आर्   

  सामाचजक सरुक्षा  १६००००००० 

  जम्मा आर्  ७३५२५३९४४ 

व्र्र्ः   
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शीर्िक 

आ.व.२०७८/७९ 

को संसोर्िि 
अनमुान 

आ.व.२०७9/80 

को अनमुान 

  बाफँारँ्ोग्र्  २६९६५३९४४ 

  चाि ुिचि  65000000 

  पूचँजगि िचि  २०४६५३९४४ 
 

 

 

आ.व.२०७८/७९ राजस्व िथा अनदुान प्रार्प्तको अनमुान 

राजश्व चशर्िक 
राजश्व 

चशर्िक नं 

आ.व. 
२०७८/०७९ 

को  
संशोर्िि 
अनमुान 

आ. 
२०७9/०80 

को अनमुान 

सम्पिी कर ११३१३  २०००००० 

घर बहाि कर ११३२१  ८८७९४४ 

िर जग्गा रचजस्रेशन शलु्क ११३१५   

सवारी सािन कर ११४५१   

सेवा शलु्क (स्थानीर् पूवाििार िथा 
सेवा 
उपर्ोगमा) 

   

दस्िरु (स्थनीर् िहबाट हनुे र्सफाररश 
िगार्ि ) 

  २५००००० 

पर्िटन शलु्क १४१९१   

र्व्ापन कर ११४७२  १००००० 

व्र्वसार् कर   ९००००० 

भमूी कर ( मािपोि ) ११३१४  १५००००० 

दण्ड जररवाना    
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मनोरञ्जन कर ११४७०   

बहाि र्वटौरी घरजग्गा कर    

मिृ वा माररएका जीवजन्िकुो हाड, 

र्संङ, प्वाँि, 

िािामा कर 

   

प्राकृर्िक श्रोि सािन व्र्वसार् कर    

सेर्र िगानीबाट प्राप्त िाभांश िथा 
पजुीगि िाभ 

आर् 

   

ऋण िगानीबाट प्राप्त ब्र्ाज आर्    

घर नक्शा पास दस्िरु १४२४२  ६००००० 

ढुङ्गा र्गट्टी वािवुा    ४०००००० 

र्वद्यिु रोर्ल्टी   13500000 

अन्र् दस्िरु १४२४९  २०००००० 

  
राजस्व बाँडफाँड प्रार्प्त 

(+) 
 ८६७१८००० 

  
राजस्व बाँडफाँड प्रार्प्त 

(+) 
 ६८१२००० 

  
राजस्व बाँडफाँड 
हस्िान्िरण (-) 

  

  बन रोर्ल्टी  १२००० 

     

  अन्र् आर्ः   

  बेरुज ुअसिुी   

  
चाि ुबर्िमा बाँकी 

अनमुान 
 ३००००००० 

  सामाजीक सरुक्षा  १६००००००० 

अन्िर सरकारी र्वत्तीर् हस्िान्िरणः   

  
नपेाि सरकारबाट प्राप्त 

अनदुानः 
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र्वत्तीर् समानीकरण 

अनदुान 
 १०६४००००० 

  सशिि अनदुान  २७७६००००० 

  समपूरक अनदुान  8000000 

  र्वशेर् अनदुान  १००००००० 

     

  
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 

अनदुानः 
  

  
र्वत्तीर् समानीकरण 

अनदुान 
 ११७२४००० 

  सशिि अनदुान  0 

  समपूरक अनदुान  5000000 

  र्वशेर् अनदुान  ५०००००० 

जम्मा ७३५२५३९४४ 
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आ.व २०७९/०८० को चाल ुअनमुान 

शीर्िक 
िचि चशर्िक 

  

आ.व.२०७८/७९ को 
संसोिन  अनमुान 

आ.व.२०७९/८० को अनमुान 

चाि ुिचि गाउँपार्िका वडा जम्मा 

१ पाररश्रर्मक कमिचारी २११११   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

१६२००००० १८००००००  १८०००००० 

२ पदार्िकारी सरु्विा २१११२ ९३००००० १०००००००  10000000 

३ पोशाक २११२१ ६००००० ६४००००  ६४०००० 

४ स्थानीर् भत्ता २११३१ ४००००० 400000  400000 

५ मह गी भत्ता २११३२ ८००००० 1400000  1400000 

६ कमिचारीको बैठक भत्ता २११३४ ५००००० 1000000  1000000 

७ अन्र् भत्ता २११३९ ९४००० २०००००  200000 

८ पानी िथा र्वजिुी २२१११ ३००००० 300000 100000 400000 

९ सञ्चार महसिु २२११२ ५००००० 400000 100000 500000 

१० ईन्िन (कार्ाििर् प्रर्ोजन) २२२१२ ११००००० 1500000 400000 1900000 

११ ईन्िन (पदार्िकारी) २२२११ १५००००० 700000 100000 800000 

१२ र्वमा िथा नर्वकरण िचि २२२१४ ३००००० 300000  300000 

१३ सवारी सािन ममिि २२२१३ २३००००० १५००००० 400000 1900000 



 

आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ को   33 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

१४ 

मेचशनरी िथा औजार ममिि संभार िथा संचािन 
िचि 

२२२२१ 
  
  ५००००० ५००००० 200000 700000 

१५ मसिन्द िथा कार्ाििर् सामाग्री २२३११ २७६०००० १९००००० 960000 2860000 

१६ परपर्रका िपाई िथा सचुना प्रकाशन िचि २२३१५ १४००००० 700000  700000 

१७ पसु्िक िथा सामाग्री िचि २२३१३ १०००००० २०००००  200000 

१८ इन्िन अन्र् प्रर्ोजन २२३१४ २००००० 200000 100000 300000 

१९ करार सेवा शलु्क २२४१३ ११०००००० 14000000  14000000 

२० कार्िक्रम िचि २२५२२ ७६०००० 400000 400000 800000 

२१ अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन िचि २२६११ ३८००००० 2400000 800000 3200000 

२२ भ्रमण िचि २२६१२ ९००००० १००००००  1000000 

२३ र्बर्बि िचि २२७११ २०००००० 1000000 500000 1500000 

२४ र्वर्वि कार्िक्रम िचि २२५२९ २०००००० 900000 500000 1400000 

२५ घर भाडा २८१४२ ९००००० 400000  400000 

२६ अन्र् भाडा २८१४९ ५००००० ५०००००  500000 

कुि जम्मा ६१६१४००० 60440000 4560000 65000000 
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र्वर्र्गि चशर्िक : पूवाििार र्वकास 

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे 

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

१ समपरुक कोर् पवुाििार र्वकास मोदी गा पा १२०००००० 

२ गाउँपार्िका प्रशासर्नक भवन र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 5000000 

३ आकस्मीक ममिि सम्भार िथा साविजर्नक र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी गा पा ३५००००० 

४ गाउँपार्िका आउने बाटो स्िरोन्नर्ि पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 2000000 

५ वडा कार्ाििर् भवन १, २, ५ र ८  पवुाििार र्वकास मोदी गा पा १२०००००० 

६ पार्िचौर-र्टमरेु-क्र्ाङ सडक स्िरोन्निी पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 1000000 

७ मध्र्पहार्ड िोकमागि र्डभाइडर व्र्वस्थापन पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 500000 

८ सडक बचत्त व्र्वस्थापन पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 400000 

९ उपल्िो बस्िी बाउसे िानेपानी व्र्वस्थापन पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 600000 

१० राम्जा अस्पिाि पवुाििार व्र्वस्थापन पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 500000 

११ र्डमवुा बहमुिुी क्र्ाम्पस शौचािर् र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 400000 

१२ 
प्रर्िक्षािर् देिी चौिारीसम्म सीडी पदमागि 
ओििढुङगा पवुाििार र्वकास 

मोदी गा पा 250000 

१३ फिाल्ने िानेपानी संरक्षण पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 500000 

१४ पाउदरुिेि फिाल्ने मोटरबाटो स्िोरोन्नर्ि पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 800000 

१५ िइुजेरी ढि व्र्वस्थापन पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 300000 

१६ अम्बोट कवडि हि र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 300000 

१७ र्डमवुा प्रहरी चौकी रस्ट र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 150000 

१८ सभाहि जाने बाटो ढिान पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 800000 

१९ सभाहि देिी हवािवट पदमागि  पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 300000 

२० पार्ििोिा र्सँचाई ममिि पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 400000 

२१ िोिािेि िल्िो िर्मर्न शािा र्सँचाई पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 400000 

२२ राम्जा गोिामेथर चशव मचन्दर र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 200000 

२३ पार्ििोिा पिुदेिी घाट सम्म बाटो र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 400000 

२४ कँुवरटोि िररवोट मोटरबाटो र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 1200000 

२५ र्ििाहार कवडि हि म्र्ाट िररद पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 500000 

२६ थानाकोट शौचािर् र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 300000 

२७ रर्ििोिा र्क्रर्ापरुी भवन र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 300000 

२८ दराक र्सँचाई र्ोजना पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 400000 

२९ साझा सरु्विा केन्र ठाना भवन व्र्वस्थान पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 100000 

३० िान िेिदेिी पानी याङकीसम्म मोटरबाटो पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 300000 

३१ गाडिारा र्सँचाई र्ोजना पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 400000 
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क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे 

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

३२ िामाचौिारा डाँडाघर हेपो मोटरबाटो पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 500000 

३३ गोिगोिे िोिािेि र्सँचाई मोदी ७ पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 400000 

३४ िाङदी िेिमैदान र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 500000 

३५ कािीमाटी िेिमैदान िारजािी व्र्वस्थापन पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 200000 

३६ र्सद्धथान र्नगाल्ने मोटरबाटो र्नमािण हिहिे पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 400000 

३७ स्र्ानीपोिरी संरक्षण मोदी ७ पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 300000 

३८ कुश्मा कवडि हि व्र्वस्थापन पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 200000 

३९ घरुङसेरा माझगाउँ सडक नािी र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 400000 

४० शेरा िानेपानी व्र्वस्थापनमोदी ३ पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 200000 

४१ चचरे वडा कार्ाििर्  र्नमािण अल्र्ा पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 3000000 

४२ गापा प्रशासर्नक भवन र्नमािण अल्र्ा पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 4000000 

४३ महेन्र चशिरी िारबार पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 500000 

४४ पार्िचौर ढि व्र्वस्थापन मोदी २ पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 300000 

४५ सरस्विी आर्व गेट व्र्वस्थापन मोदी ७ पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 200000 

४६ ठाडोिोिा िघ ुजिर्वद्यिु  पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 200000 

४७ अम्बोट र्गज्र्ान गोरेटो बाटो पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 300000 

४८ चशिेङगे शार्िजा मार्व मोटर बाटो पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 300000 

४९ र्ििाहार हेपो ममिि पहरे पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 300000 

५० िल्िो र्गज्र्ान िानेपानी र्ोजना पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 200000 

५१ चझर्िबराङ बेसी र्सँचाई आर्ोजना पवुाििार र्वकास मोदी गा पा 300000 

गाउँपार्िका जम्मा ५८९००००० 

 

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट र्वर्नर्ोचजि रकम र र्ोजना  

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे 

कार्ािन्वर्न 

हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 

बजेट 
कैर्फर्ि 

१ बाजङु वडा कार्ाििर्  पवुाििार र्वकास मोदी ५ 5000000 समपरुक अनदुान 

२ साविजर्नक पसु्िकािर् 
सामाचजक 
र्वकास 

पार्िचौर 5000000 र्वशेर् अनदुान 
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र्बर्नर्ोजन 
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वडागि पवुाििार र्वकासका र्ोजनाहरु 
वडा नं. १ 

१ शेरावेसी सरौ सडक स्िर उन्निी पवुाििार र्वकास मोदी १ 400000.00 

२ चझर्िवराङ िेनेवस्िी सडक र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी १ 300000.00 

३ िाङ्ग्िे मोटरवाटो सोर्िङ पवुाििार र्वकास मोदी १ 200000.00 

४ नर्ागाउँ क्र्वुथुान र्मद ुर्िर्िवराङ सडक पवुाििार र्वकास मोदी १ 400000.00 

५ भकु वेसी सडक पवुाििार र्वकास मोदी १ 400000.00 

६ िामदवुािी वाट स्वास््र्चौकीसम्म सडकस्िर वृदी पवुाििार र्वकास मोदी १ 400000.00 

७ िसै िाङ्ग्िेकोटक़ मचन्दर सम्म सडक र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी १ 250000.00 

८ झर्िवराङ वेसी गोरेटो वाटो र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी १ 200000.00 

९ गोरेटो वाटो र्नमािण िव्सी वोट पवुाििार र्वकास मोदी १ 300000.00 

१० भकु गमु्वा िानेपानी पवुाििार र्वकास मोदी १ 350000.00 

११ िाङ्रिे चण्डीथान ढुङ्गेिारा र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी १ 100000.00 

१२ शेरावेसी िानेपानी ममिि पवुाििार र्वकास मोदी १ 200000.00 

१३ दर्िि समाज घर गेट र्नमािण िव्सीवोट पवुाििार र्वकास मोदी १ 100000.00 

१४ चझर्िवराङ चचण्ड आमासमहु भवन पवुाििार र्वकास मोदी १ 300000.00 

१५ भकु दर्िि समाजघर र्नमािण २ गोटा पवुाििार र्वकास मोदी १ 600000.00 

१६ िाङ्ग्िे दर्िि िथा जनजार्ि आर्िघाट पवुाििार र्वकास मोदी १ 200000.00 

१७ भवानी आ. वी .ममिि पवुाििार र्वकास मोदी १ 150000.00 

१८ चझर्िवराङ स्टेज र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी १ 200000.00 

१९ मोहररर्ा चशव मचन्दर ममिि पवुाििार र्वकास मोदी १ 300000.00 

२० िाङ्ग्िेकोट मचन्दर ममिि पवुाििार र्वकास मोदी १ 150000.00 

वडा नं. २ 

२१ र्वपन्न पररवारिाइ शौचािर् र्नमािण सहर्ोग पवुाििार र्वकास मोदी २ १००००० 

२२ देउपरु पदमागि र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी २ ५००००० 

२३ देउपरु सडक सिुार िथा र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी २ १०००००० 

२४ साविजर्नक शौचािर् र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी २ २००००० 

२५ जकेुपानी चशव मचन्दर सत्ति पवुाििार र्वकास मोदी २ १००००० 

२६ चशव आ र्व र प्रभावकारी आ र्व िारबार पवुाििार र्वकास मोदी २ २००००० 

२७ र्सचाइ पाइप िररद पवुाििार र्वकास मोदी २ ३००००० 

२८ पार्िचौर र्भरी बजार सडक  िथा नािी ममिि पवुाििार र्वकास मोदी २ ५००००० 

२९ चशव शक्ती र्वुा क्िव भवन ममिि पवुाििार र्वकास मोदी २ १५०००० 
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३० कडेन िथा देउरािी िानेपानी पवुाििार र्वकास मोदी २ ३००००० 

३१ मि सामदुार्र्क भवन पवुाििार र्वकास मोदी २ १५०००० 

वडा नं ३ 

32 
घरुुङसेरा कुडिेु हारमोर माझगाउँ पणुिगाउँ िाङदी घरुुङगा 
मोटरबाटो ढिान िथा ममिि सम्भार 

पूवििार र्वकास मोदी ३ ४०००००० 

३३ घोरेटो बाटो र्नमािण घरुुङसेरा जर्िे पूवििार र्वकास मोदी ३ १५०००० 

34 मिेुचौर काििहारी घोरेटोबाटो र्नमािण पूवििार र्वकास मोदी ३ १५०००० 

३५ माझगाउँ देवी मचन्दर संरक्षण पूवििार र्वकास मोदी ३ १००००० 

36 ओििे आमा समहु रष्ट र्नमािण पूवििार र्वकास मोदी ३ २५०००० 

वडा नं ४ 

37 sfpn] b]vL ljBfno ;Dd uf]/]6f] af6f] lgdf{0f पूवििार र्वकास मोदी 4 ६००००० 

38 ;fd'bflos ljw't dd{t ;fdfg vl/b tyf ;]s'l/6L nufpg] पूवििार र्वकास मोदी 4 ५००००० 

39 ljBfno /ª/f]ug,let] n]vg tyf sIffsf]7f Joj:yfkg पूवििार र्वकास मोदी 4 २००००० 

40 xnxn] ax'p2]Zo ;fd'bflos ejg lgdf{0f pkNn] ufpF पूवििार र्वकास मोदी 4 ६००००० 

41 l;2 dlGb/ kvf{n lgdf{0f पूवििार र्वकास मोदी 4 २००००० 

42 km]bL v]ns'b d}bfg lgdf{0f पूवििार र्वकास मोदी 4 ४००००० 

43 n]:kf/ ;fd'bflos xn dd{t ;+Def/ tyf Joj:yfkg पूवििार र्वकास मोदी 4 १८००००० 

44 lbkHof]tL o'jf Snj uf|p8 Kof/flkm6 lgdf{0f पूवििार र्वकास मोदी 4 १०००००० 

45 u'?ª ufFp cfwfe"t ljBfno dd{t tyf Joj:yfkg पूवििार र्वकास मोदी 4 ३००००० 

46 सजृglzn o'jf Snj v]nd}bfg lgdf{0f पूवििार र्वकास मोदी 4 १००००० 

47 ;x;|wf/f dlGb/ Joj:yfkg पूवििार र्वकास मोदी 4 ५०००० 

48 xNh'/] df]6/af6f] :t/pGgtL पूवििार र्वकास मोदी 4 १५०००० 

वडा नं ५ 

४९ 
पार्िचौर बाजङु्ग सडक िण्ड अन्िगिि िररबोट चोक देचि 

न्र्ाउिे िदरा हदैु िदरा चोक सम्म मोटर बाटो 
पूवििार र्वकास मोदी ५ ४००००० 

५० 
िदरा देचि कुिबादा सम्म कुिो सर्हिको गोरेटो बाटो 
र्नमािण िथा ममिि 

पूवििार र्वकास मोदी ५ १००००० 

५१ भवुानीको थान देचि िदरा सम्मको गोरेटो बाटो र्वस्िार पूवििार र्वकास मोदी ५ २००००० 

५२ 
बाउसे िानेपानी व्र्ावस्थापनको िागी महुान संरक्षण िथा 
ममिि 

पूवििार र्वकास मोदी ५ २००००० 

५३ न्वारा भरु्नर्ा िररढुङ्गा मो.बा पूवििार र्वकास मोदी ५ १००००० 

५४ ज्वािे देिी ककनी घचुम्ि सम्म गोरटो बोटो र्नमािण पूवििार र्वकास मोदी ५ २००००० 
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५५ 
अचििे देचि र्भरमरु्न हदैु गणेश मचन्दर सम्म गोरटो बोटो 
र्नमािण 

पूवििार र्वकास मोदी ५ १००००० 

५६ ओििढुङ्गा देिी भमु सम्म पैदि मागि र्नमािण पूवििार र्वकास मोदी ५ १००००० 

५७ 
जानकीबारीको िोल्सा पिुार देचि ओख्िे सम्म 
मो.वा.स्िरउन्नर्ि 

पूवििार र्वकास मोदी ५ ३००००० 

५८ साकी थर जोड्ने मो .बा पूवििार र्वकास मोदी ५ १५०००० 

५९ सानोपािा भौराक गो.वा पूवििार र्वकास मोदी ५ १५०००० 

६० साकी थरमा सामदुार्र्क भवन पूवििार र्वकास मोदी ५ २००००० 

६१ चशवािर् देिी मािा पोिरी सम्म गो.वा पूवििार र्वकास मोदी ५ 100000 

६२ बाझा बारी देिीकोट मरु्न सम्म गो.वा पूवििार र्वकास मोदी ५ १००००० 

६३ कृष्ण प्रसाद सवेुदीको घर देचि र्वश्वशाचन्ि आ.र्व सम्म गो.बा पूवििार र्वकास मोदी ५ १००००० 

६४ गरुासबारी देिी कुकुर गाडे हदैु फुिपािे चोक सम्म मो.वा पूवििार र्वकास मोदी ५ १००००० 

६५ ठुिो पािा देचि कृष्ण आ.वी मो.वा ममिि पूवििार र्वकास मोदी ५ २००००० 

६६ 

गिकोट चौर मोटर बाटोमा पने राज ुशमािको घर पिार्ड 
३० र्म. 
मेर्सनरर वाि र्नमािण 

पूवििार र्वकास मोदी ५ १००००० 

६७ सोिा हदैु चौरा पिेरो सम्म गो.वा पूवििार र्वकास मोदी ५ १००००० 

६८ िापा थर िथा फिाल्ने िानेपानी व्र्ावस्थापन िथा ममिि पूवििार र्वकास मोदी ५ १००००० 

६९ फिाल्ने चोक देचि िर्मिापानी जोड्ने मो.बा पूवििार र्वकास मोदी ५ ३००००० 

७० 

पाििपानी िारो देिी र्पपि चौिार िड्का बहादरु मल्ि 
िगरा 
 र गोल्मान मल्िको घर हदैु रत्न प्रसाद भवुाचज को िरा सम्म 
गो.बा.र्नमािण 

पूवििार र्वकास मोदी ५ ८०००० 

७१ 
दोकान चौिार देचि साउने पानी हदैु कान्देउरािी सम्म 
मो.वा.ममिि िथा सोर्िङ्ग 

पूवििार र्वकास मोदी ५ २७०००० 

७२ 
पाििपपानी िारो देचि चचण्डथान हदैु पौडेिथर सम्म गोरेटो 
बाटो र्नमािण 

पूवििार र्वकास मोदी ५ १००००० 

७३ भमु गोरेटो बाटो पूवििार र्वकास मोदी ५ १००००० 

७४ 
राम प्रसाद अर्िकारी को घर देचि श्री कृष्ण आ.र्व सम्म  

मो.वा सोर्िङ्ग िथा नार्ि व्र्ावस्थापन 
पूवििार र्वकास मोदी ५ २००००० 

७५ 
गोिकोट िारा देचि राम प्रसाद अर्िकारी को घर सम्म गो.वा 
र्नमािण 

पूवििार र्वकास मोदी ५ १००००० 

७६ 
टुकुना प्रसाद पौडेिको घर देचि र्पपि चौिारा सम्म गो.वा 
र्नमािण िथा ममिि 

पूवििार र्वकास मोदी ५ ५०००० 
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७७ 
गिकोट पानीिोिा कार्िमाटी हदैु बचस्नगाउँ ओख्िे सम्म 
मो.वा ममिि िथा सोर्िङ्ग 

पूवििार र्वकास मोदी ५ २५०००० 

७८ 

साना र्कसान कृर्र् सहकारी माफि ि र्नमािणर्िन भवन िाई 
ममिि गरर मर्हिा समहु  

िाई सामदुार्र्क भवन र्नमिण 

पूवििार र्वकास मोदी ५ २००००० 

७९ शािा मोटर बाटो ममिि िथा संम्भार पूवििार र्वकास मोदी ५ ४००००० 

८० िानेपानी व्र्ावस्थापन पूवििार र्वकास मोदी ५ २००००० 

वडा नं ६ 

८१ थामजुुंग र्डन्ही र्सम्िे सडक ब्र्बस्थापन पूवििार र्वकास मोदी ६ २००००० 

८२ र्ििाहार थामाजुुंग जर्ागाउ सल्र्ान मोटरबाटो पूवििार र्वकास मोदी ६ ४००००० 

८३ गाडिारा देउरािी मोटरबाटो पूवििार र्वकास मोदी ६ ४००००० 

८४ भाटे पन्चस्वरूप घोरिढुगा मोटरबाटो पूवििार र्वकास मोदी ६ १००००० 

८५ र्डमवुा मोरेघाट सोि दानाबगर मोटरबाटो पूवििार र्वकास मोदी ६ ४००००० 

८६ साउनेपानी िार्रडाडा भगेरी मोटरबाटो पूवििार र्वकास मोदी ६ २००००० 

८७ आकस्मीक ममिि सम्भार पूवििार र्वकास मोदी ६ २००००० 

८८ पानीघाट र्संचाई कुिो पूवििार र्वकास मोदी ६ १००००० 

८९ चचरे दराक मोटरबाटो नािी िथा बाढी र्नर्न्रण पूवििार र्वकास मोदी ६ १००००० 

९० रािामाटा थाम्माटारी भाटे गोरेटोबाटो पूवििार र्वकास मोदी ६ १००००० 

९१ कैडिे पंचस्वरूप चशवमचन्दर रािामाटा पैदिमागि पूवििार र्वकास मोदी ६ १००००० 

९२ सहकारी देचि डाँडाथर मोटरबाटो पूवििार र्वकास मोदी ६ १००००० 

९३ रर्ििोिा पक्कीपिुबाट िार्रथरसम्म पैदिमागि पूवििार र्वकास मोदी ६ २००००० 

९४ थामाजुुंग आमा समहु भवन ब्र्बस्थापन पूवििार र्वकास मोदी ६ १५०००० 

९५ दर्िि समाजघर व्र्बस्थापन, दराक पूवििार र्वकास मोदी ६ १५०००० 

९६ रािामाटा सामदुार्र्क भवन पूवििार र्वकास मोदी ६ २००००० 

९७ र्डमवुा सामदुार्र्क भवन र्नमािण पूवििार र्वकास मोदी ६ २००००० 

९८ चचण्डका गैररगाउ आमा समहु शौचािर् र्नमािण पूवििार र्वकास मोदी ६ १५०००० 

९९ िल्िो र्गज्र्ान रस्ट र्नमािण पूवििार र्वकास मोदी ६ २००००० 

१०० र्डमवुा मोहोरेघाट मोटरबाटो पूवििार र्वकास मोदी ६ २५०००० 

१०१ वडा कार्ाििर् गेट र्नमािण पूवििार र्वकास मोदी ६ २००००० 

१०२ उपल्िो र्गज्र्ान देउरािी मगर र्क्रर्ापरुी भवन पूवििार र्वकास मोदी ६ २००००० 

वडा नं ७ 

103 
चार्पानी, साउनेपानी, डाडँगपेु्त, राप ुगौिमचोक मोटरबाटो 
स्िरउन्निी 

पवुाििार र्वकास मोदी ७ ४००००० 



 

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को   41 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे 

कार्ािन्वर्न 

हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 

बजेट 

१०४ उन्टारी चजर्मरे िोरिोरे कुना मोटरबाटो ममिि सम्भार पवुाििार र्वकास मोदी ७ 300000 

105 फिाटे र्िसमरेु मोटर बाटो र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी ७ ३००००० 

१०६ िल्िो िोरिोरे चजर्मरे मोटरबाटो र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी ७ २५०००० 

107 फिाटे झौररकुना मोटरबाटो मामिि सम्भार पवुाििार र्वकास मोदी ७ १५०००० 

१०८ वडा कार्ाििर् कुकुरगाडे मोटरबाटे ममिि पवुाििार र्वकास मोदी ७ १००००० 

109 दामाङ्ग र्पप्िेटोि मोटरबाटो र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी ७ ५०००० 

११० मोटरबाटो बर्ािि ममिि सम्भार पवुाििार र्वकास मोदी ७ १००००० 

111 डडवुािकि  पिेरापारी मल्काहा गोरेटोबाटो र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी ७ २००००० 

११२ ठाँटी काब्रबोट पदमागि र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी ७ १५०००० 

113 पिुाराघर िाकुरीबोट पदमागि र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी ७ २५०००० 

११४ पिेरापारी भजनगाडे पदमागि र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी ७ १००००० 

115 कुना मेघपने पदमागि र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी ७ १००००० 

११६ र्सबािनी भगेरथान पदमागि र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी ७ १००००० 

117 र्हराको पसि हदैु डाडाँथोक पदमागि र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी ७ १००००० 

११८ राप ुर्वर्ाडे िोिाबाट गौिम िगरा सम्म पदमागि र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी ७ १५०००० 

119 डाडाँगपेु्त िप्टनटोि राप ुपदमागि र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी ७ १००००० 

१२० साउने िोिा जािेकोस्वारा र्संचाइ पवुाििार र्वकास मोदी ७ १५०००० 

121 िगुािनुेिोिा िल्िो दभाङ्ग र्संचाइ पवुाििार र्वकास मोदी ७ १५०००० 

१२२ अिेरी िोिा झर्क्रस्वारा र्संचाइ पवुाििार र्वकास मोदी ७ १५०००० 

123 गोिगोिे राप ुठुिािेि र्संचाइ पवुाििार र्वकास मोदी ७ २००००० 

१२४ सैर्ििोिा चजिारे र्संचाइ पवुाििार र्वकास मोदी ७ १००००० 

125 राम्जा राप ुिेि मैदान र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी ७ १००००० 

१२६ काब्राबोट ढिर्नकास पवुाििार र्वकास मोदी ७ १००००० 

127 परुानो पौवा ममिि सम्भार सार्वक वडा नं ३ पवुाििार र्वकास मोदी ७ १००००० 

१२८ पाथ्राको भि ब्र्बस्थापन पवुाििार र्वकास मोदी ७ १००००० 

129 परुानो गा.र्व.स. पाकि  र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी ७ २००००० 

१३० ठाँटी देउरािी मचन्दर व्र्वस्थापन पवुाििार र्वकास मोदी ७ १००००० 

131 काब्राबोट र्सडी रेर्िङ्ग र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी ७ ५०००० 

१३२ ठूिी पोिरी रेर्िङ्ग र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी ७ ३००००० 

133 रािो पिेरो संरक्षण पवुाििार र्वकास मोदी ७ १००००० 

१३४ चजर्मरे िल्िो िेि र्सन्चाइ र्ोजना पवुाििार र्वकास मोदी ७ १००००० 

135 पिेनी डाँडाथोक िाकुरी पदमागि पवुाििार र्वकास मोदी ७ २००००० 



 

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को   42 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे 

कार्ािन्वर्न 

हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 

बजेट 

१३६ पिेरीिारा ममिि संभार पवुाििार र्वकास मोदी ७ १००००० 

137 चजवन ज्र्ोिी प्रा.र्व.ममिि सम्भार पवुाििार र्वकास मोदी ७ १००००० 

 वडा नं ८ 

१३८ पािागाउँ भल्से गोरेटो बाटो पवुाििार र्वकास मोदी ८ 100,000 

139 र्हिे समाज घर पवुाििार र्वकास मोदी ८ 350000 

१४० जनर्सद्ध मा.र्ब अपरुो भवन  र्नमािण पवुाििार र्वकास मोदी ८ 500000 

141 क्र्सेुपािा र्सचाई पवुाििार र्वकास मोदी ८ 300000 

१४२ हररको घर देचि भिेुको घर सम्म गोरेटो बाटो पवुाििार र्वकास मोदी ८ 200000 

143 हेल््पोष्ट भमेुथान मोटर वाटो पवुाििार र्वकास मोदी ८ 200000 

१४४ राम्जा समाजघर देचि कोटगाउँ गोरेटो वाटो पवुाििार र्वकास मोदी ८ 200000 

145 पात्िािकि  र्सचाई पवुाििार र्वकास मोदी ८ 200000 

१४६ स्र्ार्नउकािी चचरे गोरेटो वाटो पवुाििार र्वकास मोदी ८ 200000 

147 स्र्र्नपोिरी काफिस्वारा मोटर वाटो पवुाििार र्वकास मोदी ८ 200000 

१४८ भाल्ढुङ्गा सानदह मोटरवाटो पवुाििार र्वकास मोदी ८ 300000 

149 दराक सरादीिोिा चचरे मोटर वाटो पवुाििार र्वकास मोदी ८ 500000 

१५० साँदी राम्जा चचहानडाँडा मोटर वाटो पवुाििार र्वकास मोदी ८ 300000 

151 िोर्किोिा र्सचाई पवुाििार र्वकास मोदी ८ 250000 

१५२ राम्जा कोट िानेपानी पवुाििार र्वकास मोदी ८ 150000 

153 नाप्रीगाउँ कल्वट पवुाििार र्वकास मोदी ८ 300000 

१५४ काफिस्वरा महके िानेपानी पवुाििार र्वकास मोदी ८ 100000 

155 रर्ििोिा चचरे महके ओडारे मोटर वटो पवुाििार र्वकास मोदी ८ 1400000 

     

वडा जम्मा ४०२५०००० 

 

र्वर्र्गि चशर्िक : सामाचजक र्वकास 

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे  

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

१ वृहि शैचक्षक सिुार कार्िक्रम सामाचजक र्वकास मोदी गा पा 4000000 

२ रार्िर् सभा अध्र्क्षकप िेिकुद सामाचजक र्वकास मोदी गा पा 1500000 

३ रू्वा िथा िेिकुद  सामाचजक र्वकास मोदी गा पा 700000 



 

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को   43 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे  

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

४ 
इर्सर्ड िथा र्वद्यािर् कमिचारी ििब 
साझेदारी 

सामाचजक र्वकास मोदी गा पा 12500000 

५ उपाध्र्क्षसँग रू्वा कार्िक्रम सामाचजक र्वकास मोदी गा पा 2500000 

६ अध्र्क्षसँग दददीबर्हनी कार्िक्रम सामाचजक र्वकास मोदी गा पा 2500000 

७ गभिविी मर्हिा िथा बािपोर्ण कार्िक्रम सामाचजक र्वकास मोदी गा पा 800000 

८ 
अर्भभावक र्वर्हन बािबार्िका उत्थान 
कार्िक्रम 

सामाचजक र्वकास मोदी गा पा 300000 

९ 
प्रार्वर्िक उच्च चशक्षामा १/१ जना 
िार/िारा िारवृर्ि कार्िक्रम 

सामाचजक र्वकास मोदी गा पा 300000 

१० सरस्विी मार्व र्वद्यािर्मा भेन/बस िररद  सामाचजक र्वकास मोदी गा पा 1000000 

११ र्डमवुा बहमुिुी क्र्ाम्पस व्र्वस्थापन सामाचजक र्वकास मोदी गा पा 1000000 

१२ िइुजेरी सामदुार्र्क स्वास््र् इकाइ सामाचजक र्वकास मोदी गा पा 150000 

१३ 
र्ििाहार स्वास््र्चौकी व्र्वस्थापन िथा 
स्वणि महोत्सब 

सामाचजक र्वकास मोदी गा पा 300000 

१४ पञ्चस्वरुप र नवज्र्ोर्ि प्रार्व शैचक्षक सिुार सामाचजक र्वकास मोदी गा पा 300000 

१५ ्ानेन्र प्रार्व शैचक्षक सिुार सामाचजक र्वकास मोदी गा पा 100000 

१६ ओम शान्िी कार्ाििर् व्र्वस्थापन सामाचजक र्वकास मोदी गा पा 200000 

१७ एम्बिेुन्स िररद अल्र्ा सामाचजक र्वकास मोदी गा पा 1300000 

गाउँपार्िका जम्मा २९४५०००० 

वडागि सामाचजक र्वकासका कार्िक्रमहरु 

वडा नं १ 
१ मर्हिा स्वस््र् स्रं्मसेर्वका प्रोत्साहन सामाचजक र्वकास मोदी १ 100000.00 

२ र्वुा िथा िेिकुद  मोदी १ सामाचजक र्वकास मोदी १ 300000.00 

३ चशक्षा सिुार भकुिाङ्ग्िे  सामाचजक र्वकास मोदी १ 500000.00 

वडा नं २ 

४ 
र्वपन्न र्विाथीिाइ पोर्ाक िथा शैचक्षक सामग्री 
र्विरण सामाचजक र्वकास मोदी २ 

२००००० 

५ स्वास््र् स्वर्म सेर्वका अविोकन भ्रमण सामाचजक र्वकास मोदी २ १५०००० 

६ मेिापवि िथा िेिकुद सामग्री सामाचजक र्वकास मोदी २ २००००० 

७ 
अर्वभावक चशक्षा िथा चशक्षकहरुिाई िार्िम 
कार्िक्रम सामाचजक र्वकास मोदी २ 

२००००० 

८ क्षमिा अर्भवरृ्द्ध िथा जनचेिनामूिक िार्िम सामाचजक र्वकास मोदी २ २००००० 
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क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे  

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

९ एस इ इ िर्ारी कक्षा सहर्ोग सामाचजक र्वकास मोदी २ १५०००० 

१० कक्षा ११ र १२ संचािन सहर्ोग सामाचजक र्वकास मोदी २ ४००००० 

११ पार्िचौर पनु मगर समाज फर्निचर र भाडाकुडा 
सहर्ोग 

सामाचजक र्वकास मोदी २ २००००० 

वडा नं ३ 

१२ चशक्षामा गणुस्िर बरृ्द्ध िथा चशक्षक व्र्वस्थापन सार्मजक र्बकास मोदी ३ ४००००० 

13 र्वुा िेिकुद िथा मनोरञ्जन कार्िक्रम सार्मजक र्बकास मोदी ३ १५०००० 

१४ 
 जेष्ठ नागररक बािबर्िका िथा अपांगिा सम्मान 

कार्िक्रम 
सार्मजक र्बकास मोदी ३ १५०००० 

15 
र्वुा क्िव िथा आमा समहुिाइ  फर्निचर िररद 
गरर र्विरण कार्िक्रम 

सस्थागि र्वकास मोदी ३ २५०००० 

16 वास कार्िक्रम सार्मजक र्बकास मोदी ३ ६०००० 

वडा नं ४ 

17 o'jf tyf v]ns'b  सार्मजक र्बकास मोदी 4 १५०००० 

18 lzIfs ;Ddfg   sfo{s|d  सार्मजक र्बकास मोदी 4 १०००००  

19 dlxnf tyf :od;]ljsf k|f]T;fxg sfo{s|d  सार्मजक र्बकास मोदी 4 ५०००० 

20 afnd}qL ;ztm sfo{s|d  सार्मजक र्बकास मोदी 4 १५०००० 

वडा नं ५ 

२१ महेन्र चशिारी मा.र्व +2 पढ्ने र्वद्यार्थििाई  

प्रोत्साहन स्वरुपको  रकम 
सामाचजक र्वकास  मोदी ५ १५०००० 

२२ बाजङु्ग स्वास््र् चौकी  रङ्ग रोगन  सामाचजक र्वकास  मोदी ५ १००००० 

२३ मर्हिा स्वंर्म सेर्वकािाई सम्मन्न कार्ािक्रम सामाचजक र्वकास  मोदी ५ ५०००० 

२४ िार्मिक िथा गठुी संस्था संरक्षण िथा व्र्ावस्थापन  सामाचजक र्वकास  मोदी ५ २००००० 

२५ शैचक्षक सिुार  सामाचजक र्वकास  मोदी ५ ९००००० 

२६ िेिकुद िथा िेिकुद सामाग्री िररद सामाचजक र्वकास  मोदी ५ ३००००० 

२७ 

दर्िि/बािबार्िका/जनजार्ि/अपाङ्गिा भएका 
व्र्ाचक्तिाई 

िार्िम िथा अनदुान चशर्िकिाई पररवििन गरर 
दर्ििको  
परम्परागि र्सप र्बकास संम्बचन्ि िार्िम िथा 
अनदुान  

सामाचजक र्वकास  मोदी ५ ४००००० 

२८ र्वपन्न िथा दर्िि वगि राहाि िथा  
दर्िि र्वद्यार्थििाई शैचक्षक सहार्िा कोर्  

सामाचजक र्वकास  मोदी ५ १५०००० 

वडा नं ६ 

mailto:%25#$#@#
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क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे  

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

२९ ििुोदर् मा. र्ब., र्गज्र्ान अनदुान  सामाचजक र्वकास  मोदी ६ २००००० 

३० पन्चस्वरूप प्रा. र्ब., रािामाटा सामाचजक र्वकास  मोदी ६ २५०००० 

३१ नवज्र्ोिी प्रा. र्ब., र्ििाहार  सामाचजक र्वकास  मोदी ६ ५००००० 

३२ महेन्र प्रा. र्ब., दराक  सामाचजक र्वकास  मोदी ६ २००००० 

३३ ्ानेन्र प्रा. र्ब., थामजुुंग  सामाचजक र्वकास  मोदी ६ २५०००० 

३४ नवदगुाि प्रा. र्ब., कार्ाििर् ब्र्बस्थापन  सामाचजक र्वकास  मोदी ६ २००००० 

३५ र्डमवुा प्रा. र्ब., र्डमवुा  सामाचजक र्वकास  मोदी ६ २००००० 

३६ हरर प्रा. र्ब., दोर्बल्िा  सामाचजक र्वकास  मोदी ६ ७०००० 

३७ जनप्रकाश प्रा. र्ब. भवन ममिि  सामाचजक र्वकास  मोदी ६ १००००० 

३८ कैडिे र्संचाईकुिो िा पा यांकी ममिि, रािामाटा  सामाचजक र्वकास  मोदी ६ १५०००० 

३९ िानेपानी ममिि सम्भार िथा ब्र्बस्थापन सामाचजक र्वकास  मोदी ६ ६००००० 

४० स्वास््र् स्वर्म्सेर्बका शसचक्तकरण कार्िक्रम सामाचजक र्वकास  मोदी ६ १००००० 

४१ र्वुा िथा िेिकुद र्बकास कार्िक्रम  सामाचजक र्वकास  मोदी ६ १००००० 

४२ मोदी ब्र्ाडर्मन्टन संघ - म्र्ाट िररद कार्िक्रम  सामाचजक र्वकास  मोदी ६ २००००० 

वडा नं ७ 

४३ राप ुहोमस्टे प्रवदिन  सामाचजक र्वकास मोदी ७ ५०००० 

४४ वडा िेिकुद व्र्वस्थापन सामाचजक र्वकास मोदी ७ १००००० 

४५ जेहेन्दार र्विाथी िथा चशक्षक प्रोत्साहन कार्िक्रम सामाचजक र्वकास मोदी ७ ५०००० 

४६ कोट िथा भमेु पजुा व्र्वस्थापन सामाचजक र्वकास मोदी ७ ५०००० 

४७ पशपुिी मा.र्व. व्र्वस्थापन ( र्नजी स्रोि)  सामाचजक र्वकास मोदी ७ ४००००० 

४८ सरस्विी आ.र्व. जस्िापािा र्वस्थापन सामाचजक र्वकास मोदी ७ १००००० 

वडा नं ८ 

45 र्वद्यािर् शैचक्षक सिुार िथा ममिि सामाचजक र्वकास मोदी ८ 400000 

46 र्वपन्न िथा जेष्ठ नागररक स्वास््र् र्वमा  सामाचजक र्वकास मोदी ८ 200000 

47 र्वुा िथा िेिकुद सामाचजक र्वकास मोदी ८ 200000 

48 र्हिे बाजा समहु भेर्भरु्ा िररद सामाचजक र्वकास मोदी ८ 50000 

49 चचरे स्वास््र् चौकी सामाचजक र्वकास मोदी ८ 100000 

        

जम्मा १११३०००० 

     

स्वास््र्       
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क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे  

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

१ 

स्वास््र् संस्थाहरुबाट र्नशलु्क र्विरणका िार्ग 
अत्र्ावश्र्क और्र्ि  िररद (ररप्र्ार्कङ्ग र ढुवानी 
समेि) 

सामाचजक र्वकास  मोदी गा.पा. १८००००० 

2 
स्वास््र् संस्थाहरुबाट न्र्नुिम मापदण्डका 
आिारमा सेवा प्रवाहको िार्ग आवश्र्क हनुे 
मेर्डकि औजार/उपकरण िररद 

सामाचजक र्वकास  मोदी गा.पा. ४००००० 

३ 

स्वास््र् संस्थाहरु (सामदुार्र्क स्वास््र् इकाई 
समेि) का िार्ग आवश्र्क स्टेशनरी िथा 
मसिन्द सामाग्री, रेकर्डिङ्ग/ररपोर्टुंग फमि, फमेट, 

OPD Ticket व्र्वस्थापन 

सामाचजक र्वकास  मोदी गा.पा. ४००००० 

4 
प्रर्ोगशािाका िार्ग आवश्र्क केर्मकि, ररएजेन्ट 
र उपकरण व्र्वस्थापन 

सामाचजक र्वकास  मोदी गा.पा. २००००० 

५ 

स्वास््र् संस्था संचािन, व्र्वस्थापन िचि (चचर्ा, 
नास्िा, ग्र्ास चिुो) स्वास््र् चौकी रु २५ 
हजारका दरिे र सामदुार्र्क स्वास््र् ईकाइ रु 
१५ हजारका दरिे एकमषु्ठ 

सामाचजक र्वकास  मोदी गा.पा. 305000 

6 स्वास््र् संस्थाहरुको इन्टरनेट महशिु सामाचजक र्वकास  मोदी गा.पा. १२०००० 

७ 

स्वास््र्कमीहरुिाई स्वास््र् सचुना प्रर्वर्ि 
(dhis2, email, internet, word, excel) सम्बचन्ि 
स्थिगि रुपमा अनचुशक्षण गने   

सामाचजक र्वकास  मोदी गा.पा. 75000 

8 गाउँपार्िकाको स्वास््र् प्रोफाइि िर्ारर सामाचजक र्वकास  मोदी गा.पा. ६५००० 

९ िोप कोल्डचेन सप्िाई स्टोर स्थापना सामाचजक र्वकास  मोदी गा.पा. ६००००० 

10 
ग्रार्मण अल्रासाउन्ड कार्िक्रम संचािनका िार्ग 
क्षमिा अर्भविृी र पररचािन 

सामाचजक र्वकास  मोदी गा.पा. १७५००० 

११ 
पर्िचौर बजारमा पार्िका स्िरीर् हव बर्थुंग 
सेन्टर स्थापना 

सामाचजक र्वकास  मोदी गा.पा. १२००००० 

12 
सरुचक्षि माितृ्व सेवा आकचश्मक कोर् स्थापना र 
संचािन 2 स्थानमा  

सामाचजक र्वकास  मोदी गा.पा. ९०००० 

१३ सतु्केरीसंग अध्र्क्ष कार्िक्रमको र्नरन्िरिा सामाचजक र्वकास    ३००००० 

14 
स्वास््र् चौकी व्र्वस्थापन सर्मर्ि र 
कमिचारीहरुको रैमार्सक बैठक (न्र्नुिम सेवा 
मापदण्ड िगार्ि र्बर्बि र्वर्र्हरुमा ििफि) 

सामाचजक र्वकास  मोदी गा.पा. २५०००० 

१५ 
स्वास््र् बीमा प्रवििन िथा स्थानीर् िह स्वास््र् 
र्बमा संर्ोजन सर्मर्ि बैठक संचािन िचि 

सामाचजक र्वकास  मोदी गा.पा. ७०००० 

16 
मर्हिा सामदुार्र्क स्वास््र् स्वंर्मसेर्वका 
सशचक्तकरण कार्िक्रम िगार्ि पार्िकास्िरीर् 

राचस्रर्  स्वास््र् स्वंर्मसेर्वका ददवस मनाउन े 

सामाचजक र्वकास  मोदी गा.पा. ५००००० 
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क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे  

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

18 
गाउँपार्िकाका कक्षा १-५ का र्बध्र्ार्थिहरु 
िचक्षि दैर्नक र्वद्यािर् ब्रर्संग कार्िक्रम  

सामाचजक र्वकास  मोदी गा.पा. २००००० 

१९ 

र्ििाहार स्वास््र् चौकीमा संचार्िि मिु स्वास््र् 
कार्िक्रमको कमिचारी पाररश्रर्मक िथा सामाग्री 
व्र्वस्थापन 

सामाचजक र्वकास    १५०००० 

20 
मर्हिाहरुमा हनुे पाठे घरको मिु मा हनुे 
क्र्ान्सर को चस्क्रर्नंग/पररक्षण िथा उपचार 
चशर्बर संचािन  

सामाचजक र्वकास  मोदी गा.पा. २००००० 

२१ नसने रोगसम्बचन्ि Screening सामाचजक र्वकास  मोदी गा.पा. २००००० 

22 िामो अवर्िको पररवार र्नर्ोजन सािन िार्िम सामाचजक र्वकास  मोदी गा.पा. ४०००० 

२३ 2 मर्हने दक्ष प्रसरु्िकमी िार्िम  सामाचजक र्वकास  मोदी गा.पा. ४०००० 

24 िानेपानीको र्नगरानी िथा पररक्षण सामाचजक र्वकास  मोदी गा.पा. ५०००० 

२५ 
क्षर्रोग मक्त स्थानीर् िह का िार्ग कार्िक्रम 
संचािन 

सामाचजक र्वकास  मोदी गा.पा. १००००० 

जम्मा ७५३०००० 

     

चशक्षा   

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षेर  

कार्ािन्वर्न हनुे 
स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

2 चार वटा मा र्व मा मार्व  चशक्षक ििब भत्ता सामाचजक र्वकास  
मोदी गा.पा. चस्थि 
र्वद्यािर्हरु 

२४२०००० 

3 दईु वटा र्न मा र्व मा र्नमार्व  चशक्षक ििब भत्ता सामाचजक र्वकास  
मोदी गा.पा. चस्थि 
र्वद्यािर्हरु 

९७५००० 

4 दईु स्थानमा बािकक्षा संचािन सामाचजक र्वकास  
मोदी गा.पा. चस्थि 
र्वद्यािर्हरु 

४६५००० 

5 बार्र्िक परीक्षा संचािन सामाचजक र्वकास  
मोदी गा.पा. चस्थि 
र्वद्यािर्हरु 

४००००० 

6 कक्षा ८ परीक्षा संचािन सामाचजक र्वकास  
मोदी गा.पा. चस्थि 
र्वद्यािर्हरु 

२००००० 

7 अंग्रजेी मध्र्म बाट चशक्षणर्सकाई  सामाचजक र्वकास  
मोदी गा.पा. चस्थि 
र्वद्यािर्हरु 

१४००००० 

8 प्र अ वैठक सामाचजक र्वकास  
मोदी गा.पा. चस्थि 
र्वद्यािर्हरु 

३६०००० 

9 इर्मस िार्िम संचािन सामाचजक र्वकास  
मोदी गा.पा. चस्थि 
र्वद्यािर्हरु 

१८०००० 

10 शैचक्षक क्र्ािेण्डर र्नमािण सामाचजक र्वकास  
मोदी गा.पा. चस्थि 
र्वद्यािर्हरु 

१००००० 



 

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को   48 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे  

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

११ एकीकृि पाठर्क्रम सम्बचन्ि िार्िम सामाचजक र्वकास  
मोदी गा.पा. चस्थि 
र्वद्यािर्हरु 

६००००० 

१२ अर्िररक्त शैचक्षक र्क्रर्ाकिाप संचािन सामाचजक र्वकास  
मोदी गा.पा. चस्थि 
र्वद्यािर्हरु 

३००००० 

१३ बािर्वकास सहजकिाि िाई िार्िम  सामाचजक र्वकास  
मोदी गा.पा. चस्थि 
र्वद्यािर्हरु 

२००००० 

१४ उपिचब्ि मापन परीक्षा कक्षा ५ सामाचजक र्वकास  
मोदी गा.पा. चस्थि 
र्वद्यािर्हरु 

४००००० 

१५ शैचक्षक प्रदशिनी मा.र्व. िह सामाचजक र्वकास  
मोदी गा.पा. चस्थि 
र्वद्यािर्हरु 

300000 

16 शैचक्षक भ्रमण (प्र.अ.) सामाचजक र्वकास  
मोदी गा.पा. चस्थि 
र्वद्यािर्हरु 

300000 

17 प्र.अ. भत्ता थप सामाचजक र्वकास  
मोदी गा.पा. चस्थि 
र्वद्यािर्हरु 

300000 

18 रािपर्ि रर्नङ्ग चशल्ड प्रर्िर्ोर्गिा  सामाचजक र्वकास  
मोदी गा.पा. चस्थि 
र्वद्यािर्हरु 

300000 

19 स्थानीर् पायक्क्रम र्नमािण सामाचजक र्वकास  
मोदी गा.पा. चस्थि 
र्वद्यािर्हरु 

1000000 

जम्मा 10,200,000 

शािा/इकाईको नाम :- मर्हिा िथा बािबार्िका शािा+ बािमैरी शािा 

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 
 नाम 

क्षरे 
कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 
बजेट 

१ ददवर्सर् कार्िक्रम सामाचजक र्वकास  मोदी गापा ५०००० 

२ 
िैर्ङ्गक र्हसा िथा सामाचजक कुरीर्ि र्वरुद्धको 
अर्भर्ान 

सामाचजक र्वकास   गापा र वडा स्िर १००००० 

३ 
मर्हिाहरुका िार्ग नेितृ्व क्षमिा र्वकास िथा 
उदघोर्ण िार्िम 

सामाचजक र्वकास  मोदी गापा २००००० 

५ अपाङ्गिा सजाि गठन र सहार्िा सामर्ग्र र्विरण सामाचजक र्वकास    वडा स्िर १००००० 

६ 
अपाङ्गिा भएका व्र्चक्तहरुको अनगुमन िथा 
पररचर्पर र्विरण  

सामाचजक र्वकास    वडा स्िर ५०००० 

७ अपाङ्गिा स्थार्नर् समन्वर् सर्मर्ि बैठक सचािन सामाचजक र्वकास  मोदी गापा १००००० 

९ बािमैरी कार्िक्रम सामाचजक र्वकास  मोदी गापा ८००००० 

१० ल्र्ापटप िथा र्प्रन्टर िररद सामाचजक र्वकास  मोदी गापा कार्ाििर् १००००० 

११ 
जेष्ठ नागररक ददवा सेवा केन्र सचािन िथा 
सम्मान कार्िक्रम 

सामाचजक र्वकास  मोदी गापा १००००० 

जम्मा रकम १६००००० 



 

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को   49 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे  

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

५. शािा/इकाईको नाम :- आर्वेुद स्वास््र् शािा 

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 

  कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 
बजेट 

१ और्र्ि िाररद सामाचजक र्वकास  
राम्जा देउरािी 

आर्वेुद और्िािर् 
५००००० 

३ आर्वेुद सेवा कार्िक्रम सामाचजक र्वकास  मोदी गा पा २००००० 

जम्मा ७००००० 

        

सबै जम्मा 60,610,000 

 

र्वर्र्गि चशर्िक : आर्थिक र्वकास 

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे 

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

१ प्रिानमन्री रोजगार कार्िक्रम साझेदारी आर्थिक र्वकास मोदी गा पा 1600000 

२ सहकारी प्रवद्धिन आर्थिक र्वकास मोदी गा पा 300000 

३ पर्िटन र्वकास आर्थिक र्वकास मोदी गा पा ७००००० 

४ र्वद्यिु महशिु सहरु्िर्ि  आर्थिक र्वकास मोदी गा पा 1800000 

५ स्वरोजगार र्ििो कोर् आर्थिक र्वकास मोदी गा पा 500000 

६ कृर्र् एम्बिेुन्स आर्थिक र्वकास मोदी गा पा 500000 

७ िेस्पार पर्िटन पविद्धिन  आर्थिक र्वकास मोदी गा पा 800000 

८ सानदह पर्िटन र्वकास आर्थिक र्वकास मोदी गा पा 500000 

गाउँपार्िका जम्मा ६७००००० 

वडागि आर्थिक र्वकासका कार्िक्रमहरु 

१ होमस्टे प्रविदन ४ गोटा आर्थिक र्वकास मोदी १ 150000 

         

२ र्वुा िचक्षि रोजगार कार्िक्रम आर्थिक र्वकास मोदी २ ३००००० 

         

3 
कृर्र् िथा भेटनरी कृर्र्मा र्ाचन्रकरण िथा नस्ि 
सिुार कार्िक्रम 

आर्थिक र्वकास मोदी ३ २५०००० 

४  र्वपन्न मर्हिा बाख्रा पािन कार्िक्रम आर्थिक र्वकास मोदी 2 २५०००० 



 

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को   50 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे 

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

५ 
स्वास्थर् स्वरं्सेर्वकािाइ संचार िथा र्ािार्ाि 
िचि 

आर्थिक र्वकास मोदी 4 ९०००० 

६ 
सहस्रिारा िेस्पार कृर्क समहु टनेि िररद िथा 
व्र्ावस्थापन 

आर्थिक र्वकास मोदी ४ १००००० 

७ िाद्य बैंक आर्थिक र्वकास मोदी ५ २००००० 

         

८ गोरुपािक कृर्क उद्धमी अनदुान कार्िक्रम  आर्थिक र्वकास मोदी ६ १००००० 

         

९ एक घर एक टनेि कार्िक्रम (75% अनदुान)  आर्थिक र्वकास मोदी ७ २००००० 

१० र्कर्व िेर्ि र्वस्िार आर्थिक र्वकास मोदी ७ १००००० 

         

जम्मा १७४०००० 

     

     

उद्यम    

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे  

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

१ संस्थागि र्वकासका िार्ग मेगा वैठक  आर्थिक र्वकास मोदी गा पा स्िररर्  १००००० 

३ मागमा आिाररि उपर्ुिक्त प्रर्वर्ि सहर्ोग कर्िक्रम  आर्थिक र्वकास सवै वाडिमा  ४००००० 

४ उद्यमी को उत्पादन ढुवानी कार्िक्रम  आर्थिक र्वकास आवश्र्किाको आिारमा  १००००० 

५ कोशेिीघर व्र्वस्थापन िथा अन्िरर्क्रर्ा कार्िक्रम  आर्थिक र्वकास चजल्िा िथा चजल्िा वार्हर  १५०००० 

६ 
ढंुगा वाँस िथा काठका किात्मक सामाग्री 
उत्पादन िार्िम  

आर्थिक र्वकास वाडि १,२,३,४,७,८ ४००००० 

७ 
ढंुगा वाँस िथा काठका किात्मक सामाग्री 
उत्पादन प्रर्वर्ि  

आर्थिक र्वकास वाडि १,२,३,४,७,८ ५००००० 

८ िेवर्िङ प्र्ाकेचजङ प्रवद्र्िन कार्िक्रम  आर्थिक र्वकास उत्पादनका आिारमा  १००००० 

९ गणुस्िर अर्भवरृ्द्ध िार्िम कार्िक्रम  आर्थिक र्वकास र्वर्र्गि  १५०००० 

११ 
वजारीकरणका िार्ग अन्िर चजल्िा समन्वर् 
कार्िक्रम  

आर्थिक र्वकास 
जनप्रर्िर्निी र्वर्र्गि 
सरोकार वािा व्र्चक्तहरु 

३००००० 

१२ उद्योग ददवस िथा  प्रदशिनी कार्िक्रम  आर्थिक र्वकास गा पा स्िरमा  ४००००० 

१३ उद्यम र्वकास संर्ोजक ििव िथा महंगी भत्ता आर्थिक र्वकास गा पा  ५९३९४४ 

१४ उद्यम र्वकास संर्ोजक डे्रस भत्ता  आर्थिक र्वकास गा पा  १०००० 

जम्मा ३२०३९४४ 

     



 

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को   51 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे 

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

पश ुर्वकास शािा   

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे  

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

1 पश ुस्वास््र् सेवा कार्िक्रम आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा  

१.१ मेडीकि उपचार  आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा ४०००० 

१.२ आकस्मीक उपचार सेवा आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा २०००० 

१.३ सचजिकि सामान  िररद आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा २०००० 

१.४ और्र्ि िररद िथा र्विरण आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा ७५०००० 

१.५ रोग र्नदान आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा १०००० 

१.७ पश ुपंचक्ष  िोप आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा १०,००० 

१.९ र्मर्नरि ब्िक िररद र्विरण आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा ८०००० 

२ पश ुस्वास््र् र्नर्र्मि कार्िक्रम आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा  

2.1 पश ुपंचक्ष, मािा फामि अनगुमन आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा ३०००० 

2.2 मास÷ुअण्डा÷डेरी÷और्र्ि पसि अनगुमन आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा ४०००० 

3 पश ुर्वकास सेवा कार्िक्रम आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा  

3.1 
माउ बाख्रा १५ भएकािाई िोर सिुारमा अनदुान  

(४ वटा) 
आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा १००००० 

3.2 
५ माउ बंगरु भएकोिाई िोर सिुार अनदुान   (२ 
वटा) 

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा ५०००० 

3.3 

अण्डा उत्पादनमा आत्मर्नभिर िथा आर्ाि 
प्रर्िस्थापन ढुवानी अनदुान  िथा कार्िक्रम 
सन्चािन  (१ पटक) 

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा २०००० 

3.4 
सहकार्िमा व्र्वसार्र्क फमिहरुिाई काउ म्र्ाट 
र्विरण 

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा १००००० 

3.5 
अनदुानमा िनोट भएका कृर्कहरु संग 
अन्िरर्क्रर्ा कार्िक्रम 

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा २०००० 

4 र्वुा िचक्षि कार्िक्रम आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा  

4.1 व्र्वसार्र्क कृर्कहरुको िर्ग र्वुा िचक्षि गाई, 

भैसी, भेडा, बाख्रा, कुिरुा र वंगरु अनदुान कार्िक्रम 
आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा ४००००० 

4.2 मलु्र्ाङकन सर्मर्िको बैठक आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा ५०००० 

5 पश ुसेवा िार्िम  आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा  

5.1 
प्रर्वर्िको व्र्ापक प्रसार प्रसार  गाई भैसी पािन,  

बाख्रा पािन कुिरुा पािन र बंगरु पािन 
सम्बचन्ि िार्िम (स्थिगि िार्िम २ ददने) 

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा १६०००० 



 

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को   52 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे 

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

5.2 सचेिना अर्भवदृि कार्िक्रम आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा  

5.3 
स्थिगि पश ुिन र्वमा सम्बचन्ि सचेिना गोष्ठी  
(सवै वडामा) 

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा ८०००० 

5.4 रार्िर् िथा स्थार्नर् परपर्रका िथा र्व्ापन आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा १०००० 

6 
पश ुसेवा प्रसार कार्िक्रम (पशपंुक्षी वजार 
प्रवद्र्दन कार्िक्रम) 

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा  

6.1 
साझेदाररमा दगु्ि ढुवार्न क्र्ान र्विरण   (१० 
वटा)  

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा ६०००० 

6.2 
सहकार्िमा च्र्ाप कटर÷ग्रास कटर÷कुटानी 
पीसानी (४ वटा)  

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा १००००० 

6.3 व्र्वसार्र्क फमिहरुमा परचजर्व र्नर्न्रण िथा 
पश ुपोर्ण कार्िक्रम संचािन िथा र्विरण 

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा ८०००० 

6.4 
र्वश्व भेटेररनरी स्थापना ददवश (अर्प्रि ३० 
िाररि 

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा १०००० 

6.5 पश ुस्वास््र् चशर्वर संचािन  आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा १६०००० 

6.6 मार्सक शािागि स्टाफ बैठक  संचािन  आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा ५०००० 

7 पश ुआहारा सेवा कार्िक्रम आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा  

7.1 जै घाँसको र्बउ र्विरण आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा ५०००० 

7.2 
बह ुबरे् घाँस र्वकास कार्िक्रम (नर्ाँ पश ुफामि 
र्वस्िारको िार्ग) 

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा  

7.3 सपुर नेर्पर्र, मोिाटो ,सेटारीर्ा आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा ५०००० 

7.4 घासँ ढुवानी िथा र्विरण आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा २०००० 

7.5 
एक बर्र्िर् घास िेर्ि अनदुान (प्रर्ि 
रोपनी÷हिको १५००) आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा १००००० 

8 
पाडापाडी संरक्षण कार्िक्रम ६ मर्हना पगुेपर्ि 
२५ सर्को दरमा  

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा ३२०००० 

9 
व्र्वसार्र्क फमि र्वस्िारको िार्ग उन्नि जािका 
गाई भैसी ढुवानी अनदुान कार्िक्रम –  प्रर्ि पश ु
रु ५,००० ) 

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा १००००० 

10 पश ुपचक्ष िोप संचािन िथा अनगुमन  

(र्प.र्प.आर, िोरेि, रेर्वज आदद) 
आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा ५०००० 

11 पश ुपचक्ष िथा मत्स्र् र्वपद व्र्वस्थापन िथा 
मागमा आिारीि कार्िक्रम 

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा २००००० 



 

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को   53 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे 

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

12 
व्र्वसार्र्क कृर्कहरुिाई दिु उत्पादनमा 
आिाररि प्रर्ि र्ि. रु ३ रुपर्ाँ अनदुान 

र्विरण कार्िक्रम 

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा ६६०००० 

जम्मा ४०००००० 

     

कृर्र्   

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे  

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

१ 
मोदी नमनुा प्राङ्गाररक कृर्र् गाउँ (१ वटा नर्ाँ) 
स्थापना 

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा  1,000,000 

२ र्मनी सोइि ल्र्ाब र्नमािण  आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा  ५००,००० 

३ उत्पादनमा आिाररि ढुवानीमा अनदुान कार्िक्रम आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा  200000 

४ 
पार्िका स्िरीर् व्र्वसार्र्क फिफुि िेिी 
िार्िम  

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा  २००,००० 

५ 
प्राकृर्िक प्रकोप/र्वपदबाट कृर्र् बािी वस्िमुा 
भएको क्षिीपिुीमा अनदुान कार्िक्रम    

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा  ५००,००० 

६ र्कर्व िेिी प्रबदिन कार्िक्रम आर्थिक र्वकास वडा नं १,३,४,७ र ८  २००,००० 

७ 
रैथाने बािी संरक्षण िथा प्रवििन सम्बचन्ि सचेिना 
िार्िम 

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा  २००,००० 

८ 
बािी संरक्षणमा अनदुान कार्िक्रम 
(र्वर्ादद,र्भटार्मन आदद )  

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा  १००,००० 

९ गोिा सर्हि मौरी घारमा साझेदारी कार्िक्रम   आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा  ३००००० 

१० 
पार्िका मािहािका एग्रोभेट,मि र्बके्रिा आददको 
अनगुमन िथा मलु्र्ाङ्कन कार्िक्रम 

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा  १००००० 

११ र्वउँ र्बजनमा साझेदारी कार्िक्रम  आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा   

11.1 र्हउँदे र्वउर्बजनमा साझेदारी कार्िक्रम  आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा  २००००० 

११ बरे् र्वउर्बजनमा साझेदारी कार्िक्रम  आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा  २००००० 

१२ र्वद्यािर्सँग कृर्र् चशक्षा कार्िक्रम  आर्थिक र्वकास पार्िका स्िरका मा.र्व १५०००० 

१३ 
कृर्र् प्रार्वर्िकहरुको स्िरउन्ननिी िथा क्षमिा 
र्वकास िार्िम 

आर्थिक र्वकास िार्िम ददने र्नकार्हरुमा १००००० 

१४ 
व्र्वसार्र्क कृर्किाई प्रोत्साहनमा आिाररि 
साझेदारी िथा अनदुान कार्िक्रम 

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा  २५०००० 

१५ 
कृर्र् र्ाचन्रकरणमा साझेदारी िथा अनदुान 
कार्िक्रम  

आर्थिक र्वकास मोदी गा.पा ८००,००० 



 

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को   54 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे 

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

जम्मा ५०००००० 

     

सबै जम्मा २०६४३९४४ 

 

र्वर्र्गि चशर्िक : वन वािावरण िथा र्वपद् व्र्वस्थापन 

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे 

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

1 फोहोरमैिा व्र्वस्थापन वन वािावरण िथा र्वपद मोदी गा पा 1000000 

4 वािावरचणर् अध्र्र्न प्रर्िवेदन वन वािावरण िथा र्वपद मोदी गा पा 400000 

5 िानेपानी पाइप वन वािावरण िथा र्वपद मोदी गा पा 500000 

6 र्संचाइ पाइप वन वािावरण िथा र्वपद मोदी गा पा 500000 

7 ग्र्ार्वन जािी वन वािावरण िथा र्वपद मोदी गा पा 500000 

8 र्वपद व्र्वस्थापन िथा भैपरी वन वािावरण िथा र्वपद मोदी गा पा 3500000 

गाउँपार्िका जम्मा ६४००००० 

वडागि बन वािावरण िथा र्वपद् व्र्वस्थापनका कार्िक्रमहरु 
१ र्वपद व्र्वस्थपन वन वािावरण िथा र्वपद मोदी १ 300000 

        

२ र्वपद व्र्वस्थापन वन वािावरण िथा र्वपद मोदी २ ३००००० 

३ भैपरी वन वािावरण िथा र्वपद मोदी २ १०००००० 

        

4 र्वपद िथा भैपरी व्र्वस्थापन वन वािावरण िथा र्वपद मोदी ३ ७००००० 

        

५ र्वपि व्र्वस्थापन वन वािावरण िथा र्वपद मोदी ४ ४००००० 

        

६ पाईप िथा जािी िररद  वन वािावरण िथा र्वपद मोदी ५ ५००००० 

७ दैर्वप्रकोप सहार्िा स्वरुप रकम वन वािावरण िथा र्वपद मोदी ५ ५००००० 

८ र्वपद व्र्ावस्थापन  वन वािावरण िथा र्वपद मोदी ५ ३५०००० 

        

९ 
र्वपद ब्र्बस्थापन एबं आर्थिक सहार्िा 
कार्िक्रम   

वन वािावरण िथा र्वपद मोदी ६ २००००० 

१० 
जािी िथा पाइप िररद र र्विरण 
कार्िक्रम  

वन वािावरण िथा र्वपद मोदी ६ १५०००० 



 

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को   55 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे 

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

११ 
टुकी प्रर्िस्थापन िथा सडक सोिारबचत्त 
कार्िक्रम 

वन वािावरण िथा र्वपद मोदी ६ २००००० 

१२ 
घरबास संरक्षण - वडा संरंक्षण रुिकटानी 
कार्िक्रम  

वन वािावरण िथा र्वपद मोदी ६ १५०००० 

        

१३ 
र्वपद व्र्वस्थापन 

वन वािावरण एवं र्वपद 

व्र्वस्थापन 
मोदी ७ २५०००० 

१४ 
र्वििु ममिि सिुार  

वन वािावरण एवं र्वपद 

व्र्वस्थापन 
मोदी ७ ५०००० 

१५ 
वचस्ि िथा वत्ती िाइन वररपरी रुि कटान   

वन वािावरण एवं र्वपद 

व्र्वस्थापन 
मोदी ७ १००००० 

१६ 
र्सचाइ पाइप िथा जािी िररद  

वन वािावरण एवं र्वपद 

व्र्वस्थापन 
मोदी ७ ३००००० 

        

17 मोटरवाटो ममिि संभार आकचस्मक कोर् 
वन वािावरण एवं र्वपद 

व्र्वस्थापन 
मोदी ८ 500000 

18 र्वपद व्र्वस्थापन िथा राहाि कोर् 
वन वािावरण एवं र्वपद 

व्र्वस्थापन 
मोदी ८ 400000 

19 
िेर्िर्ोग्र् जर्मनको रुिकटान िथा र्वििु 
िाईन सरसफाई 

वन वािावरण एवं र्वपद 

व्र्वस्थापन 
मोदी ८ 200000 

        

वडा जम्मा ६५५०००० 

जम्मा १२९५०००० 

 

र्वर्र्गि चशर्िक : संस्थागि सेवा प्रवाह िथा शसुाशन 

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे 

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

1 साविजर्नक सनुवुाई संस्थागि र्वकास मोदी गा पा 200000 

2 परामशि सेवा संस्थागि र्वकास मोदी गा पा 300000 

3 सचुना िपाई िथा परपर्रका र्व्ापन आदद संस्थागि र्वकास मोदी गा पा 500000 

4 न्र्ार्र्क सर्मर्ि संस्थागि र्वकास मोदी गा पा 300000 

5 सम्पचत्त कर व्र्वस्थापन संस्थागि र्वकास मोदी गा पा 300000 

6 परुस्कार िथा सम्मान संस्थागि र्वकास मोदी गा पा 200000 

7 सचुना प्रर्वर्ि संस्थागि र्वकास मोदी गा पा 300000 



 

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को   56 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे 

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

8 र्डचजटि नागररक वडापर र्नमािण संस्थागि र्वकास मोदी गा पा 400000 

9 कमिचारी कल्र्ाण कोर् संस्थागि र्वकास मोदी गा पा 500000 

10 जनप्रर्िर्निी िथा कमिचारी क्षमिा र्वकास िार्िम संस्थागि र्वकास मोदी गा पा 200000 

11 उपभोक्ता सर्मर्ििाई अर्भमचुिकरण संस्थागि र्वकास मोदी गा पा 200000 

12 कार्ाििर् व्र्ावस्थापन िथा फर्निर्सङ संस्थागि र्वकास मोदी गा पा 400000 

13 सवारर सािन (मोटरसाइकि) िररद संस्थागि र्वकास मोदी गा पा 900000 

14 मेसेनरी सामाग्री िररद संस्थागि र्वकास मोदी गा पा 300000 

15 स्काउट गठन संस्थागि र्वकास मोदी गा पा 300000 

16 प्रार्बर्िक उपकरण िररद संस्थागि र्वकास मोदी गा पा 250000 

17 र्वर्भन्न के्षरका गरुुर्ोजना र्नमािण संस्थागि र्वकास मोदी गा पा 1000000 

18 गाउँपार्िका भवनमा फर्निचर िथा फर्निर्सङ संस्थागि र्वकास मोदी गा पा 800000 

19 बाजङु्ग र्सँचाई साम्भाव्र्िा अध्र्र्न संस्थागि र्वकास मोदी गा पा 1000000 
गाउँपार्िका जम्मा ८३५०००० 

वडागि संस्थागि सेवा प्रवाह िथा शसुासनका कार्िक्रमहरु 

१ वडा कार्ाििर् व्र्वस्थापन संस्थागि र्वकास मोदी १ 150000 

          

२ कार्ाििर् व्र्वस्थापन संस्थागि र्वकास मोदी २ २००००० 

३ देउपरु स्वास््र् चौकी व्र्वस्थापन संस्गागि र्वकास मोदी २ २५०००० 

४ मि स्वास््र् इकाइ व्र्वस्थापन संस्गागि र्वकास मोदी २ ५०००० 

          

५ वडा कार्ाििर् िथा कमिचारी व्र्वस्थापन संस्थागि र्वकास मोदी ३ २००००० 

6 स्वास्थर् कार्ाििर् व्र्वस्थापन संस्थागि र्वकास मोदी ३ १५०००० 

          

७ j8f sfof{no Joj:yfkg  संस्थागि र्वकास मोदी 4 २५०००० 

8 Ifdtf clej[lt tflnd  संस्थागि र्वकास मोदी 4 १५०००० 

          

९ 
कमािचारीको कोठा व्र्ावस्थापन को िागी फर्निचर 
िररद 

संस्थागि र्वकास 
मोदी ५ 

१००००० 

१० वडा कार्ाििर् व्र्ावस्थापन  संस्थागि र्वकास मोदी ५ १००००० 

          

११ स्वास््र्चौकी डेन्टि चक्िर्नक कार्िक्रम  संस्थागि र्वकास मोदी ६ २००००० 

१२ वडा कार्ाििर्को पररर्र ब्र्बस्थापन कार्िक्रम   संस्थागि र्वकास मोदी ६ २००००० 



 

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को   57 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

क्र.सं 
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षरे 

कार्ािन्वर्न हनु े

स्थान 

र्बर्नर्ोजन 
बजेट 

१३ वडा कार्ाििर् ब्र्बस्थापन  संस्थागि र्वकास मोदी ६ २००००० 

          

१४ राम्जादेउरािी स्वास््र् चौकी व्र्वस्थापन संस्थागि र्वकास मोदी ७ २००००० 

15 राम्जादेउरािी स्वास््र् इकाइ व्र्वस्थापन संस्थागि र्वकास मोदी ७ ५०००० 

१६ वडा कार्ाििर् व्र्वस्थापन संस्थागि र्वकास मोदी ७ ३००००० 

17 राम्जादेउरािी वडा कार्ाििर् व्र्वस्थापन संस्थागि र्वकास मोदी ७ २००००० 

          

वडा जम्मा २९५०००० 

जम्मा ११३००००० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को   58 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

अन्िर सरकारी र्वत्तीर् हस्िान्िरण स्थानीर् िह आर्थिक वर्ि २०७९/८० (शशिि कार्िक्रमहरु) 
 

शीर्िक /चजल्िा/कार्िक्रम जम्मा 
80104341-मोदी गाउँपार्िका 40,20,00 

26331 समार्नकरण अनदुान   10,64,00 

305014201    10,64,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    10,64,00 

6.3.1.1 समार्नकरण-न्र्नुिम अनदुान नेपाि सरकार नगद 3,25,00 

6.3.1.2 समार्नकरण-सरुमा आिाररि अनदुान नेपाि सरकार नगद 6,79,00 

6.3.1.3 समार्नकरण-कार्िसम्पादनमा आिाररि अनदुान नेपाि सरकार नगद 60,00 

26332 सशिि अनदुान (चाि ु)   26,19,00 

31201011 कृर्र् र्वभाग   15,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    4,80 

1.1.2.22 कृर्र् स्नािक करार नेपाि सरकार नगद 4,80 

4 फिफुि र्वकास कार्िक्रम    10,20 

2.7.15.172 व्र्वसार्र्क कागिी िेिी र्वस्िार कार्िक्रम नेपाि सरकार नगद 10,20 

35000014 सबैका िार्ग चशक्षा- आिारभिू िह   13,07,00 

2 िहगि सन्ििुन    13,07,00 

1.1.3.3 आिारभिू िहका स्वीकृि दरवन्दीका चशक्षक, राहि अनदुान 
चशक्षकका िार्ग ििब भत्ता अनदुान (र्वशेर् चशक्षा पररर्द 
अन्िरगिका चशक्षक/कमिचारीहरु समेि) 

नेपाि सरकार नगद 13,07,00 

35000015 माध्र्ार्मक िह   3,19,00 



 

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को   59 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

शीर्िक /चजल्िा/कार्िक्रम जम्मा 
2 िहगि सन्ििुन    3,19,00 

1.1.3.4 माध्र्र्मक िहका स्वीकृि दरवन्दीका चशक्षक, राहि अनदुान 
चशक्षक िार्ग ििब भत्ता अनदुान (र्वशेर् चशक्षा पररर्द 
अन्िरगिका चशक्षक/कमिचारी,प्रार्वर्िक िारका प्रचशक्षक 
समेि) 

नेपाि सरकार नगद 3,19,00 

35001801 र्वद्यािर् क्षरे र्वकास कार्िक्रम- चजल्िा स्िर   3,93,00 

2 िहगि सन्ििुन    3,93,00 

1.1.4.1 प्रारचम्भक बाि र्वकास सहजकिािहरुको पाररश्रर्मक िथा 
र्वद्यािर् कमिचारी व्र्बस्थापन अनदुान 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे 
अनदुान 

15,46 

1.1.4.1 प्रारचम्भक बाि र्वकास सहजकिािहरुको पाररश्रर्मक िथा 
र्वद्यािर् कमिचारी व्र्बस्थापन अनदुान 

नेपाि सरकार नगद 89,14 

1.1.4.1 प्रारचम्भक बाि र्वकास सहजकिािहरुको पाररश्रर्मक िथा 
र्वद्यािर् कमिचारी व्र्बस्थापन अनदुान 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे ऋण 32,43 

2.4.6.1 साविजर्नक र्वद्यािर्का र्वद्याथीहरुका िार्ग र्नशलु्क 
पायक्पसु्िक अनदुान 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे 
अनदुान 

2,77 

2.4.6.1 साविजर्नक र्वद्यािर्का र्वद्याथीहरुका िार्ग र्नशलु्क 
पायक्पसु्िक अनदुान 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे ऋण 5,63 

2.4.6.1 साविजर्नक र्वद्यािर्का र्वद्याथीहरुका िार्ग र्नशलु्क 
पायक्पसु्िक अनदुान 

नेपाि सरकार नगद 15,52 

2.7.11.1 िोर्कएका र्वद्याथीको ददवा िाजाका िार्ग र्वद्यािर्िाई 
अनदुान 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे ऋण 13,42 

2.7.11.1 िोर्कएका र्वद्याथीको ददवा िाजाका िार्ग र्वद्यािर्िाई 
अनदुान 

नेपाि सरकार नगद 37,01 



 

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को   60 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

शीर्िक /चजल्िा/कार्िक्रम जम्मा 
2.7.11.1 िोर्कएका र्वद्याथीको ददवा िाजाका िार्ग र्वद्यािर्िाई 

अनदुान 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे 
अनदुान 

6,59 

2.7.13.10 र्वद्यािर् सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन अनदुान नेपाि सरकार नगद 20,02 

2.7.13.10 र्वद्यािर् सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन अनदुान एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे ऋण 7,26 

2.7.13.10 र्वद्यािर् सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन अनदुान एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे 
अनदुान 

3,57 

2.7.13.11 शैचक्षक पहुँच सरु्नचश्चििा, अनौपचाररक िथा वैकचल्पक चशक्षा 
कार्िक्रम (परम्परागि र्वद्यािर्, वैकचल्पक र्वद्यािर्, साक्षरिा र 
र्नरन्िर चशक्षाका कार्िक्रम समेि) 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे ऋण 94 

2.7.13.11 शैचक्षक पहुँच सरु्नचश्चििा, अनौपचाररक िथा वैकचल्पक चशक्षा 
कार्िक्रम (परम्परागि र्वद्यािर्, वैकचल्पक र्वद्यािर्, साक्षरिा र 
र्नरन्िर चशक्षाका कार्िक्रम समेि) 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे 
अनदुान 

46 

2.7.13.11 शैचक्षक पहुँच सरु्नचश्चििा, अनौपचाररक िथा वैकचल्पक चशक्षा 
कार्िक्रम (परम्परागि र्वद्यािर्, वैकचल्पक र्वद्यािर्, साक्षरिा र 
र्नरन्िर चशक्षाका कार्िक्रम समेि) 

नेपाि सरकार नगद 2,60 

2.7.13.13 र्वद्यािर्मा शैचक्षक गणुस्िर सदुृढीकरण एवम ्कार्िसम्पादनमा 
आिाररि प्रोत्साहन अनदुान 

नेपाि सरकार नगद 44,78 

2.7.13.13 र्वद्यािर्मा शैचक्षक गणुस्िर सदुृढीकरण एवम ्कार्िसम्पादनमा 
आिाररि प्रोत्साहन अनदुान 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे 
अनदुान 

7,98 

2.7.13.13 र्वद्यािर्मा शैचक्षक गणुस्िर सदुृढीकरण एवम ्कार्िसम्पादनमा 
आिाररि प्रोत्साहन अनदुान 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे ऋण 16,24 

2.7.13.23 सामदुार्र्क र्वद्यािर्का िाराहरुिाई र्नशलु्क स्र्ार्नटरी प्र्ाड 
ब्र्वस्थापन 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे ऋण 2,41 



 

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को   61 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

शीर्िक /चजल्िा/कार्िक्रम जम्मा 
2.7.13.23 सामदुार्र्क र्वद्यािर्का िाराहरुिाई र्नशलु्क स्र्ार्नटरी प्र्ाड 

ब्र्वस्थापन 

नेपाि सरकार नगद 6,65 

2.7.13.23 सामदुार्र्क र्वद्यािर्का िाराहरुिाई र्नशलु्क स्र्ार्नटरी प्र्ाड 
ब्र्वस्थापन 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे 
अनदुान 

1,18 

2.7.13.40 माध्र्र्मक िह कक्षा (९-१०) मा अंग्रजेी,गचणि र र्व्ान 
र्वर्र्मा चशक्षण सहर्ोग अनदुान 

नेपाि सरकार नगद 11,84 

2.7.13.40 माध्र्र्मक िह कक्षा (९-१०) मा अंग्रजेी,गचणि र र्व्ान 
र्वर्र्मा चशक्षण सहर्ोग अनदुान 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे ऋण 4,29 

2.7.13.40 माध्र्र्मक िह कक्षा (९-१०) मा अंग्रजेी,गचणि र र्व्ान 
र्वर्र्मा चशक्षण सहर्ोग अनदुान 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे 
अनदुान 

2,11 

2.7.13.49 कोर्भड-१९ बाट पगुेको शैचक्षक क्षर्िको पररपरुण िथा अन्र् 
र्वपदको समर्मा र्सकाइ र्नरन्िरिाका िार्ग कार्िक्रम 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे ऋण 94 

2.7.13.49 कोर्भड-१९ बाट पगुेको शैचक्षक क्षर्िको पररपरुण िथा अन्र् 
र्वपदको समर्मा र्सकाइ र्नरन्िरिाका िार्ग कार्िक्रम 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे 
अनदुान 

46 

2.7.13.49 कोर्भड-१९ बाट पगुेको शैचक्षक क्षर्िको पररपरुण िथा अन्र् 
र्वपदको समर्मा र्सकाइ र्नरन्िरिाका िार्ग कार्िक्रम 

नेपाि सरकार नगद 2,60 

2.7.13.50 प्रर्ि र्वद्याथी िागिका आिारमा र्सकाइ सामग्री िथा र्डचजटि 
र्सकाइ समाग्री व्र्वस्थाका िार्ग र्वद्यािर्िाइ अनदुान 

नेपाि सरकार नगद 13,56 

2.7.13.50 प्रर्ि र्वद्याथी िागिका आिारमा र्सकाइ सामग्री िथा र्डचजटि 
र्सकाइ समाग्री व्र्वस्थाका िार्ग र्वद्यािर्िाइ अनदुान 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे 
अनदुान 

2,42 

2.7.13.50 प्रर्ि र्वद्याथी िागिका आिारमा र्सकाइ सामग्री िथा र्डचजटि 
र्सकाइ समाग्री व्र्वस्थाका िार्ग र्वद्यािर्िाइ अनदुान 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे ऋण 4,92 

2.7.13.51 सस्थागि क्षमिा र्वकास,परीक्षा सञ्चािन एवम ्र्वद्याथी 
मलु्र्ाङ्कन 

नेपाि सरकार नगद 4,86 



 

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को   62 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

शीर्िक /चजल्िा/कार्िक्रम जम्मा 
2.7.13.51 सस्थागि क्षमिा र्वकास,परीक्षा सञ्चािन एवम ्र्वद्याथी 

मलु्र्ाङ्कन 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे 
अनदुान 

86 

2.7.13.51 सस्थागि क्षमिा र्वकास,परीक्षा सञ्चािन एवम ्र्वद्याथी 
मलु्र्ाङ्कन 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे ऋण 1,76 

7.2.1.1 साविजर्नक र्वद्यािर्मा अध्र्र्नरि र्वद्याथीहरुका िार्ग 
िारबचृत्त (आवासीर् िथा गैरआवासीर्) 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे 
अनदुान 

1,14 

7.2.1.1 साविजर्नक र्वद्यािर्मा अध्र्र्नरि र्वद्याथीहरुका िार्ग 
िारबचृत्त (आवासीर् िथा गैरआवासीर्) 

नेपाि सरकार नगद 6,42 

7.2.1.1 साविजर्नक र्वद्यािर्मा अध्र्र्नरि र्वद्याथीहरुका िार्ग 
िारबचृत्त (आवासीर् िथा गैरआवासीर्) 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे ऋण 2,76 

31401011 रार्िर् पररचर्पर िथा पञ्जीकरण र्वभाग   13,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    13,00 

2.1.8.1 एम. आइि. एस. अपरेटर र र्फल्ड सहार्को िार्ग सञ्चार िचि आई र्ड ए शोिभनाि हनुे ऋण 7 

2.3.2.1 मेचशनरी आजार िथा फर्निचर ममिि सम्भार (सेवा केन्र 
सञ्चािानाथि) 

आई र्ड ए शोिभनाि हनुे ऋण 84 

2.4.1.4 मसिन्द सामान िररद (सेवा केन्र सञ्चािानाथि) आई र्ड ए शोिभनाि हनुे ऋण 1,80 

2.4.14.3 सञ्चार सामाग्री प्रसारण िथा िपाइि (सञ्चार र पहँचु अर्भर्ान 
सञ्चािान) 

आई र्ड ए शोिभनाि हनुे ऋण 1,50 

2.4.14.5 र्वभागिे उपिव्ि गराउने र्वर्ि/पिर्ि अनसुार वडा स्िरबाट 
घटना दिाि सप्ताह अर्भर्ान सञ्चािन 

आई र्ड ए शोिभनाि हनुे ऋण 80 

2.5.7.4 एम. आइि. एस. अपरेटर र र्फल्ड सहार्क पाररश्रर्मक, चाडपवि 
ििि िथा पोशाक िचि 

आई र्ड ए शोिभनाि हनुे ऋण 6,32 



 

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को   63 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

शीर्िक /चजल्िा/कार्िक्रम जम्मा 
2.8.1.9 एम. आइि. एस. अपरेटर र र्फल्ड सहार्क देर्नक भ्रमण 

भत्ता/र्ािार्ाि िचि/ईन्िन 

आई र्ड ए शोिभनाि हनुे ऋण 1,20 

2.9.9.6 अन्र् र्वर्वि िचि - आर्ोजना, सामाचजक सरुक्षा िथा घटना 
दिाि सम्बन्िी र्वर्भन्न बैंठकको चचर्ापान िगार्िको िचि 

आई र्ड ए शोिभनाि हनुे ऋण 47 

37100103 र्वुा रोजगारीका िार्ग रुपान्िरण पहि पररर्ोजना   38,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    38,00 

2.4.1.5 रोजगार सेवा केन्रको सँचािन िचि आई र्ड ए शोिभनाि हनुे ऋण 2,65 

2.5.3.5 रोजगार सहार्कको ििब आई र्ड ए शोिभनाि हनुे ऋण 3,93 

2.5.3.6 रोजगार सहार्को स्थानीर् भत्ता आई र्ड ए शोिभनाि हनुे ऋण 93 

2.5.3.7 रोजगार सहार्कको पोशाक भत्ता आई र्ड ए शोिभनाि हनुे ऋण 10 

2.5.7.10 प्रार्वर्िक सहार्कको पोसाक आई र्ड ए शोिभनाि हनुे ऋण 10 

2.5.7.8 प्रार्वर्िक सहार्कको ििव आई र्ड ए शोिभनाि हनुे ऋण 3,93 

2.5.7.9 प्रार्वर्िक सहार्कको स्थानीर् भत्ता आई र्ड ए शोिभनाि हनुे ऋण 93 

2.7.3.8 रोजगारी सजृना (आई.र्ड.ए.ì आई र्ड ए शोिभनाि हनुे ऋण 25,43 

31200101 कृर्र् र्वकास रणनीर्ि अनगुमन िथा समन्वर् कार्िक्रम   19,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    19,00 

2.5.7.21 कृर्र् िथा पश ुसेवाका एक गाँउ एक प्रार्वर्िकहरुको ििव 
भत्ता 

नेपाि सरकार नगद 15,00 

2.7.15.129 र्कसान सूचीकरण कार्िक्रम नेपाि सरकार नगद 3,00 

2.7.15.130 कृर्र्, पशपुन्िी िथा मत्स्र् ि्र्ाकं अध्र्ावर्िक कार्िक्रम नेपाि सरकार नगद 1,00 

37100102 प्रिानमन्री रोजगार कार्िक्रम   32,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    32,00 

2.5.7.5 रोजगार संर्ोजकको ििव नेपाि सरकार नगद 4,94 
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शीर्िक /चजल्िा/कार्िक्रम जम्मा 
2.5.7.6 रोजगार संर्ोजकको स्थानीर् भत्ता नेपाि सरकार नगद 1,42 

2.5.7.7 रोजगार संर्ोजकको पोसाक नेपाि सरकार नगद 10 

2.7.3.7 रोजगारी सजृना (नेपाि सरकार) नेपाि सरकार नगद 25,54 

30700106 िघ ुउद्यम र्वकास कार्िक्रम   30,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    30,00 

2.6.4.14 सम्भाव्र् उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रर्िस्पिाि बरृ्द्ध 
गनिका िार्ग कचम्िमा ५ जनाको समहुमा प्रर्बर्ि हस्िान्िरण 

नेपाि सरकार नगद 1,40 

2.6.4.85 गररबी र्नवारणका िार्ग िघ ुउद्यम र्वकास कार्िक्रम संचािन 
र्नदेचशका, २०७७ बमोचजम उद्यमीको स्िरोन्निी (आवश्र्किा 
पर्हचानका आिारमा पनुिािजगी र एडभान्स सीप र्वकास 
िार्िम कार्िक्रम) 

नेपाि सरकार नगद 4,80 

2.6.4.86 गररबी र्नवारणका िार्ग िघ ुउद्यम र्वकास कार्िक्रम संचािन 
र्नदेचशका, २०७७ बमोचजम िघ ुउद्यम र्वकास मोडेिमा नर्ाँ 
िघ ुउद्यमी र्सजिना गने 

नेपाि सरकार नगद 23,80 

34341011 रार्िर् िेिकुद पररर्द्   1,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    1,00 

2.7.14.1 रािपर्ि रर्नङ्ग र्सल्ड प्रर्िर्ोर्गिा (स्थानीर् िहस्िरीर्) नेपाि सरकार नगद 1,00 

31200106 प्रिानमन्री कृर्र् आिरु्नर्ककरण पररर्ोजना   18,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    18,00 

2.7.15.340 आ.व. 2078/79 मा स्थापना भएको सनु्ििाजाि फिफूि बािी 
पकेट र्वकास कार्िक्रमको र्नरन् िरिा 

नेपाि सरकार नगद 6,00 

2.7.15.360 आ.व. 207९/८० मा नर्ाँ सनु्ििाजाि फिफूि बािी पकेट 
र्वकास कार्िक्रम सञ् चािन 

नेपाि सरकार नगद 12,00 
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शीर्िक /चजल्िा/कार्िक्रम जम्मा 
36500106 बहकु्षरेीर् पोर्ण कार्िक्रम   3,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    3,00 

2.7.16.1 पोर्ण संवेदनशीि (िानेपानी िथा सरसफाइ, कृर्र्, पशसेुवा, 
मर्हिा िथा बािबार्िका, चशक्षा र शासकीर् प्रवन्ि) क्षेरका 
कार्िक्रमहरू सञ्चानि) 

नेपाि सरकार नगद 1,50 

2.7.16.2 पोपण र्वशेर् (स्वास््र्) क्षेरका कार्िक्रम सञ्चािन नेपाि सरकार नगद 1,50 

31202011 पश ुसेवा र्वभाग   3,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    3,00 

2.7.18.236 इर्पडेर्मर्ोिोचजकि ररपोर्टिङ्ग नेपाि सरकार नगद 20 

2.7.18.240 पश ुसेवा र्वभाग र प्रादेचशक र्नकार्मा पशपुन्िी ि्र्ांक िथा 
पश ुसेवाका कार्िक्रमको प्रगर्ि ररपोर्टिङ 

नेपाि सरकार नगद 20 

2.7.18.40 कृर्रम गभाििान र्मसन कार्िक्रम नेपाि सरकार नगद 2,50 

2.7.18.88 पशपुन्िी रोगको अन्वेर्ण, नमनुा सङ्किन िथा प्ररे्ण नेपाि सरकार नगद 10 

37001103 पररवार कल्र्ाण कार्िक्रम   44,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    33,81 

2.7.22.10092 माि ृिथा नवचशश ुकार्िक्रम संन्चािन नेपाि सरकार नगद 19,61 

2.7.22.10504 प्रजनन ्रुग्णिा स्वास््र् सेवा नेपाि सरकार नगद 1,00 

2.7.22.218 पररवार र्नर्ोजन र्कशोर र्कशोरी िथा प्रजनन ्स्वास््र् 
कार्िक्रम 

नेपाि सरकार नगद 2,40 

2.7.22.9504 पोर्ण कार्िक्रम नेपाि सरकार नगद 3,48 

2.7.22.9520 माि ृिथा नवचशश ुकार्िक्रम अन्िगिि आमा सरुक्षा, गभिविी, 
रक्तसंचार, उत्प्ररेणा सेवा, न्र्ानो झोिा र र्नशलु्क गभिपिन 
कार्िक्रम 

नेपाि सरकार नगद 7,32 
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8 IMNCI कार्िक्रम    5,00 

2.7.22.10130 CBIMNCI कार्िक्रम (कार्िक्रम सर्मक्षा, स्थिगि अनचुशक्षण, 

समिा िथा पहचु कार्िक्रम) 
नेपाि सरकार नगद 5,00 

9 िोप    5,19 

2.7.22.10143 कोर्भड १९ र्वरुद्ध िोप अर्भर्ान िथा बसु्टर िोप समेि 
संचािन ब्र्वस्थापन िचि (पार्िकास्िररर् र्ोजना र पार्िका 
िथा स्वास््र् सस्था स्िररर् सपुररवेक्षण) 

नेपाि सरकार नगद 2,54 

2.7.22.10155 र्नर्र्मि िोप सदुृढीकरण, पूणि िोप सरु्नश्चििा र दीगोपनाको 
िार्ग सकु्ष्मर्ोजना अद्यावर्िक २ ददन र सरसफाई प्रबद्र्िन 
प्र्ाकेज पनुििाजगी िार्िम १ ददन गरी ३ ददन एवं पूणििोप 
न.पा., गा.पा. सरु्नचश्चििाको िार्ग स्थार्नर् िह, वडा, िोप 
समन्वर् सर्मिी िथा नवर्नवाचचिि जनप्रर्िर्नर्िहरुको 
अर्भमचुिकरण, स्वास््र्कर्मिबाट वडामा घरिरुी सवेक्षण, 

पार्िकाबाट वडा भेररर्फकेसन, अनगुमन िथा घोर्णा सभा 
व्र्वस्थापन घोर्णा बांकीमा घोर्णा िथा घोर्णा भएकामा 
ददगोपना कार्म गने व्र्वस्थापन िचि 

नेपाि सरकार नगद 2,65 

37001101 क्षर्रोग र्नर्न्रण   3,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    3,00 

2.7.22.10292 आकचस्मक अवस्थामा औसर्ि एवं ल्र्ाब सामाग्री ढुवानी, 
रेकर्डिङ िथा ररपोर्टिङका िार्ग फमि फरमेट िपाइ, ई-र्ट.र्ब 
रचजस्टरअध्र्ावर्िक, र्वश्व क्षर्रोग ददवस सम्बन्िी कार्िक्रम, 

स्थिगि अनचुशक्षण िथा सपुररवेक्षण, क्षर्रोगका कार्िक्रमको 
अिि बार्र्िक सर्मक्षा िथा कोहटि र्वश्लरे्ण 

नेपाि सरकार नगद 1,79 
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शीर्िक /चजल्िा/कार्िक्रम जम्मा 
2.7.22.10293 क्षर्रोगका जोचिम समहु िथा स्वास्थ सेवाको पहचु कम 

भएका समदुार्मा सकृर् क्षर्रोग िोजपडिाि कार्िक्रम  
घरपररवारका सदस्र्हरूको सम्पकि  पररक्षण, एवं पाँच वर्ि 
मरु्नका बािबार्िमा क्षर्रोग रोकथाम सम्बन्िी टी.र्प.टी. 
कार्िक्रम 

नेपाि सरकार नगद 1,21 

37001105 महामारी रोग र्नर्न्रण कार्िक्रम   9,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    9,00 

2.7.22.10453 हात्तीपाइिे रोग र्बरुद्धको आम और्र्ि सेवन अर्भर्ान (MDA) 

संचािन (१५ चजल्िाका १९० पार्िकाहरु) 
नेपाि सरकार नगद 8,55 

2.7.22.68 कोर्भड १९ िगार्ि र्वर्भन्न महामारीजन्र् रोगहरुको रोकथाम, 

र्नर्न्रण िथा र्नगरानीका िार्ग सरोकारवािा सँगको 
अन्िरर्क्रर्ा िथा RRT, स्वास््र्कमी पररचािन 

नेपाि सरकार नगद 25 

2.7.5.5 पशपंुक्षी आदीबाट हनुे ईन्फुएन्जा, बडि फ्ि,ु AMR, 

र्सर्ष्टसकोर्सस, टक्सोप्िाज्मोर्सस आदद र्वर्भन्न सरुवारोग 
सम्बचन्ि रोकथाम िथा र्नर्न्रणका िार्ग सचेिना कार्िक्रम 

नेपाि सरकार नगद 20 

37001116 नर्सिङ िथा सामाजर्क सरुक्षा सेवा कािर्क्रम   18,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    18,00 

2.7.22.67 रार्िर् मर्हिा स्वास््र् स्वरं्सेर्वका कार्िक्रम (पोशाक 
प्रोत्साहन, र्ािार्ाि िचि, वार्र्िक सर्मक्षा गोष्ठी र ददवस मनाउने 
िचि समेि) 

नेपाि सरकार नगद 18,00 

37001012 प्राथर्मक स्वास््र् सेवा   2,98,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    2,98,00 
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शीर्िक /चजल्िा/कार्िक्रम जम्मा 
2.7.22.88 स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिािहरुमा 

कार्िरि कमिचारीहरुको ििव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक 
िगार्ि प्रशासर्नक िचि समेि 

नेपाि सरकार नगद 2,98,00 

37001115 उपचारात्मक सेवा कार्िक्रम   16,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    16,00 

2.7.22.9421 आिारभिू िथा आकचस्मक स्वास््र् सेवाको िार्ग और्र्ि 
िररद 

नेपाि सरकार नगद 13,75 

2.7.22.9422 स्वास््र् चौकी (आिारभिु स्वास््र् सेवा केन्र) को न्र्नुिम 
सेवा मापदण्ड कार्िक्रम ( अर्भमिुीकरण, सर्मक्षा, फिो अप , 

अनगुमन िथा सदुृर्िकरण समेि ) 

नेपाि सरकार नगद 1,25 

2.7.22.9423 आिँा, नाक, कान, घांटी िथा मिु स्वास््र् सम्वचन्ि 
अर्भमिुीकरण 

नेपाि सरकार नगद 1,00 

37001107 स्वास््र् ब्र्वस्थापन कार्िक्रम   4,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    4,00 

2.7.22.9424 पार्िका स्िरमा स्वास््र् संस्थाहरुको मार्सक बैठक, स्वास््र् 
कार्िक्रमहरुको डाटा भेररर्फकेशन एवं गणुस्िर सिुार साथै 
अििबार्र्िक एवं बार्र्िक सर्मक्षा 

नेपाि सरकार नगद 2,55 

2.7.22.9425 स्वास््र् सूचना साथै आइ एम रू् सदुृढीकरण कार्िक्रम नेपाि सरकार नगद 65 

2.7.22.9426 कोर्भड १९ को भ्र्ाचक्सनको र्डचजटाइजेशन िथा क्रू् आर 
कोड प्रमाचणकरण 

नेपाि सरकार नगद 80 

37001109 रार्िर् स्वास््र् चशक्षा, सूचना िथा संचार केन्र   1,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    1,00 
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शीर्िक /चजल्िा/कार्िक्रम जम्मा 
2.7.22.9427 र्वद्यािर् स्वास््र् चशक्षा/आमा समूह िथा मर्हिा स्वास््र् 

स्वरं् सेर्वकाहरुका िार्ग सामाचजक ब्र्वहार पररवििन 
कार्िक्रम 

नेपाि सरकार नगद 75 

2.7.22.9429 सरु्ििजन्र् पदाथि िथा मध्र्पान सेवनको न्रू्र्नकरण सम्बन्िी 
संचार कार्िक्रम 

नेपाि सरकार नगद 25 

37003102 आर्वेुद सेवा कार्िक्रम   33,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    33,00 

2.7.22.9812 और्िािर्को ििब, भत्ता, संचािन िचि िथा कार्िक्रम बजेट नेपाि सरकार नगद 33,00 

33600101 गररब घर पररवार पर्हचान िथा पररचर् पर र्विरण कार्िक्रम 
(गररव िचक्षि र्वशेर् कार्िक्रम) 

  2,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    2,00 

2.7.28.4 गनुासो सनुवुाइ कार्िक्रम नेपाि सरकार नगद 2,00 

26334 समपरुक अनदुान   80,00 

305014201    80,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    80,00 

11.4.22.9904 रर्ि र्संचाई नहर र्नमािण मोदी -६ र्ििाहार नेपाि सरकार/आन्िररक ऋण नगद 80,00 

26336 सशिि अनदुान ( पुजँीगि)   1,57,00 

34701101 आवास व्र्वस्था कार्िक्रम   22,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    22,00 

11.1.2.1558 सरुचक्षि नागररक आवास कार्िक्रम :- गण्डकी प्रदेशको पविि 
चजल्िा क्षेर नं. १ अन्िगिि मोदी गाउँपार्िका- ८६ वटा 
(क्रमागि) 

नेपाि सरकार/आन्िररक ऋण नगद 22,00 

35001801 र्वद्यािर् क्षरे र्वकास कार्िक्रम- चजल्िा स्िर   50,00 
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शीर्िक /चजल्िा/कार्िक्रम जम्मा 
2 िहगि सन्ििुन    50,00 

11.1.2.445 केन्रबाट िनौट भएका नमनुा र्वद्यािर्,र्वशेर् र्वद्यािर्को 
क्रमागि भवन र्नमािण िथा कक्षा ११ स्िोन्नर्ि भएका 
प्रार्वर्िक िार र्वद्यािर्को ल्र्ाव व्र्वस्थापन अनदुान 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे ऋण 12,00 

11.1.2.445 केन्रबाट िनौट भएका नमनुा र्वद्यािर्,र्वशेर् र्वद्यािर्को 
क्रमागि भवन र्नमािण िथा कक्षा ११ स्िोन्नर्ि भएका 
प्रार्वर्िक िार र्वद्यािर्को ल्र्ाव व्र्वस्थापन अनदुान 

एस.इ.एस.पी. शोिभनाि हनुे 
अनदुान 

6,00 

11.1.2.445 केन्रबाट िनौट भएका नमनुा र्वद्यािर्,र्वशेर् र्वद्यािर्को 
क्रमागि भवन र्नमािण िथा कक्षा ११ स्िोन्नर्ि भएका 
प्रार्वर्िक िार र्वद्यािर्को ल्र्ाव व्र्वस्थापन अनदुान 

नेपाि सरकार नगद 32,00 

37100103 र्वुा रोजगारीका िार्ग रुपान्िरण पहि पररर्ोजना   3,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    3,00 

11.3.7.6 रोजगार सेवा केन्रको सदुृर्ढकरण (कम्प्रू्टर, फर्निचर र्फक्चसि, 
क्र्ामरा, अन्र् र्वद्यिुीर् उपकरण) 

आई र्ड ए शोिभनाि हनुे ऋण 3,00 

37001103 पररवार कल्र्ाण कार्िक्रम   4,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    4,00 

11.3.9.13 Inj.Oxytocin भण्डारणका िागी ILR Refrigerator िरीद नेपाि सरकार/आन्िररक ऋण नगद 4,00 

31301102 िानपेानी सेवा र्वस्िार िथा पनुस्थािपना कार्िक्रम   15,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    15,00 

11.4.16.734 रम्जा, राँप ुर गोिामेथा िा.पा.आ.मोदी गा.पा. ७ पविि नेपाि सरकार/आन्िररक ऋण नगद 15,00 

30800104 रार्िर् ग्रामीण िथा नवीकरणीर् उजाि कार्िक्रम   8,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    8,00 
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शीर्िक /चजल्िा/कार्िक्रम जम्मा 
11.4.22.5900 नवीकरणीर् ऊजाि प्रवर्ि जडान (वार्ोग्र्ाँस/र्वद्यिुीर् 

चिुो/सिुाररएको चिुो/सौर्ि ऊजाि) 
नेपाि सरकार/आन्िररक ऋण नगद 8,00 

32500103 संस्कृर्ि प्रवद्धिन कार्िक्रम   8,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    8,00 

11.4.22.8023 भमेूथान मचन्दर र्नमािण मोदी गा पा ८ पविि नेपाि सरकार/आन्िररक ऋण नगद 8,00 

32501106 पर्िटन पूवाििार र्वकास आर्ोजना   7,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    7,00 

11.4.22.8573 सामदुार्र्क भवन र्नमािण मोदी २ टाप ुपािीचौर पविि नेपाि सरकार/आन्िररक ऋण नगद 7,00 

36501103 झोिुंग ेपिु क्षरेगि कार्िक्रम   40,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    40,00 

11.4.8.2139 ढाँडिेि–पोिरे झोिङु्गे पिु, रार्ि िोिा पानी घाट झो.प.ु मोदी 
६-कु.न.पा ११, ठाडो िोिा र्हिेबाट िाम्साथर मोदी ८, जरे 
िोिा झो.प.ु मोदी ७- कु.न.पा. १२, बरुुन्ग्दी िोिा 
िम्दावािी झो.प.ु मोदी-१ अन्नपणुि-८, बरुुन्ग्दी िोिा र्बरे 
थांिी, पराि िोिा िप्सी बोट दमाहा झो.प.ु मोदी १, रािी 
िोिा िररबोट झो.प.ु मोदी ६, र्िस्िुंग िोिा, मोदी 
गाउँपार्िका, पविि 

नेपाि सरकार/आन्िररक ऋण नगद 40,00 

26337 र्वशेर् अनदुान (पुजँीगि )   1,00,00 

305014201    1,00,00 

0 कम्पोनेन्ट नभएको    1,00,00 

11.4.22.10663 मर्हिा दर्िि बािबार्िका िथा जेष्ठ नागररक सशक्तीकरण 
कार्िक्रम 

नेपाि सरकार नगद 50,00 

11.4.22.6708 सोप्र ेिानेपानी मोदी -८ नेपाि सरकार नगद 50,00 
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df]bL ufpFkflnsfsf] cfly{s P]g @)&( 

 

df]bL ufpFkflnsfsf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{ ag]sf] P]g, 

k|:tfjgfM df]bL ufpFkflnsfsf] cfly{s jif{ @)&(÷)*) sf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{sf] 

lgldQ :yfgLo s/ tyf z'Ns ;+sng ug]{, 5'6 lbg] tyf cfo ;+sngsf] k|zf;lgs Joj:yf ug{ 

jf~5gLo ePsf]n],  

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* sf] pkwf/f -@_ adf]lhd df]bL ufpF ;efn] of] P]g agfPsf] 5 . 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf]] gfd “cfly{s P]g, @)&(” /x]sf] 5 . 

@= of] P]g @)&( ;fn >fj0f ! ut]b]lv df]bL ufpFkflnsf If]qdf nfu" x'g]5 . 

#=  ;DkQL s/M ufpFkflnsf If]q leq cg';'rL -!_ adf]lhd ;DkQL s/ nfufpg] / c;'n pk/ 

ul/g] 5 .  

$=  e"ld s/ -dfnkf]t_ M ufpFkflnsf If]qleq cg';"rL -!_ adf]lhd e"ld s/ -dfnkf]t_ nufOg] 

/ c;"n pk/ ul/g]5 .  

%= Joj;fo s/M ufpFkflnsf If]qleq Jofkf/, Joj;fo jf ;]jfdf k"FhLut nufgL / cfly{s 

sf/f]jf/sf cfwf/df cg';"rL -@_ adf]lhd Joj;fo s/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

^= lj1fkg s/M ufpFkflnsf If]qleq x'g] lj1fkgdf cg';"rL -#_ adf]lhd lj1fkg s/ nufOg] / 

c;"n pk/ ul/g]5 . t/, k|b]z sfg'g :jLs[t eO{ ;f] sfg'gdf cGoyf Joj:yf ePsf] cj:yfdf 

;f]lx adf]lhd x'g]5 . 

&=  dgf]/~hg s/M ufpFkflnsf If]qleq x'g] dgf]/Ghg Joj;fo ;]jfdf cg';"rL -$_ adf]lhd 

Joj;fo s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 . t/, k|b]z sfg'g :jLs[t eO{ ;f] sfg'gdf cGoyf 

Joj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]lx adf]lhd x'g]5 . 

*= Joj;flos lel8of] s/M ufpFkflnsf If]qleq s;}n] Joj;flos ?kdf lel8of] lgdf{0f u/]df 

cg';"rL -%_ df pNn]v eP cg';f/sf] Joj;flos lel8of] s/ nufOg] 5 .  

(= d"Nof+sg ;]jf z'NsM ;DklQ d"Nof+sg tyf cfo>f]t k|dfl0ftdf cg';"rL -^_ adf]lhdsf] ;]jf 

z'Ns nufO{g]5 .  klxnf] k6s d'Nof+sg ubf{ cg';"rL -^_ cg';f/ d'Nof+sg z'Ns nfUg] / ;f]xL 

cf=j=df ;f]lx JolQmaf6 ;f]lx ljj/0f adf]lhd pNn]lvt d'Nof+sg k'gM k|dfl0ftsf] l;kmfl/; dfu 

eO{ cfPdf klxnf] k6s d'Nof+sg ubf{ z'Nsdf nfu]sf] ;]jf z'Nssf] @%%, bf]>f] k6s %%%, t]>f] 

k6s &%% / rf}yf] k6s !))% ;]jf z'Ns nfUg] 5 . ;Dklt d'Nofs+g tyf cfo>f]t k|dfl0ft 

z'Ns lnO;s]kl5 yk l;kmfl/; b:t'/ nfUg] 5}g . 

!)= ;]jf z'Ns, b:t'/M ufpFkflnsfn] lgdf{0f, ;+rfng jf Joj:yfkg u/]sf cg';"rL -&_ df 

plNnlvt :yfgLo k"jf{wf/ / pknAw u/fOPsf] ;]jfdf ;]jfu|fxLaf6 ;f]xL cg';"rLdf Joj:yf eP 

cg';f/ z'Ns nufOg] 5 . 

!!= gS;fkf; b:t'/M o; ufpFkflnsf If]qleq lgdf{0f x'g] cfw'lgs 3/x?sf] nflu cg';"rL -*_ 

adf]lhdsf] gS;fkf; b:t'/ nufOg] 5 .  

 !@= 3/ axfn s/ M ufpFkflnsfn] 3/wgLaf6 cg';'lr ( df pNn]v ePadf]lhd 3/ axfn s/ 

c;'n pk/ ul/g]5 . 

!#= s/ 5'6M o; P]g adf]lhd s/ ltg]{ bfloTj ePsf JolQm jf ;+:yfx?nfO{ s'g} klg lsl;dsf] 

s/ 5'6 lbO{g] 5}g .  

     !$= s/ tyf z'Ns ;+sng ;DalGw sfo{ljlwM of] P]gdf ePsf] Joj:yf cg';f/ s/ tyf z'Ns 

;+sng ;DalGw sfo{ljlw ufpFkflnsfn] tf]s] cg';f/ x'g] 5 . 

     !%= 9'+uf, lu6L afn'jfsf] b/ tyf ca}w pTvggsf] hl/jfgf M– glb tyf vfgL hGo kbfy{sf] b/ 

tyf ca}w ?kdf rf]/L lgsf;L sfo{df ;+nUg JolQ÷;jf/L ;fwgnfO{ cg';'rL !) df pNn]v eP 

adf]lhdsf] hl/jfgf lnO{g]5 .  
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cg';"rL ! 

;DklQ tyf dfnkf]t s/ 

 

o; ufpFkflnsf If]qdf /x]sf] hUufsf] df]bL ufpFkflnsfsf] d"Nofªsgsf] cfwf/df tklznsf] 

d"No kg]{ hUuf tyf ;Dkltsf] tklzn cg';f/ dfnkf]t tyf ;Dklt s/ lng] lg0f{o ul/of] . 

 

l;=g+= hUufsf] d"No s/ 

! ? !.– b]vL ? %))))).– @%.– 

@ ? %))))!.– b]vL ? !)))))).– %).– 

# ? !)))))!.– b]vL ? !%))))).– &%.– 

$ ? !%))))!.– b]vL ? @)))))).– !)).– 

% ? @)))))!.– b]vL ? @%))))).– !@%.– 

^ ? @%))))!.– b]vL ? #)))))).– !%).– 

& ? #)))))!.– b]vL ? #%))))).– !&%.– 

* ? #%))))!.– b]vL ? $)))))).– @)).– 

( ? $)))))!.– b]vL ? $%))))).– @%).– 

!) ? $%))))!.– b]vL ? %)))))).– #)).– 

!! ? %)))))!.– b]vL ? %%))))).– #%).– 

!@ ? %%))))!.– b]vL ? ^)))))).– $)).– 

!# ? ^)))))!.– b]vL ? ^%))))).– $%).– 

!$ ? ^%))))!.– b]vL ? &)))))).– %)).– 

!% ? &)))))!.– b]vL ? &%))))).– %%).– 

!^ ? &%))))!.– b]vL ? *)))))).– ^)).– 

!& ? *)))))!.– b]vL ? *%))))).– ^%).– 

!* ? *%))))!.– b]vL ? ()))))).– &)).– 

!( ? ()))))!.– b]vL ? (%))))).– &%).– 

@) ? (%))))!.– b]vL ? !))))))).– *)).– 

@! ? !))))))!.– b]vL dflYf k|lt bz nfvdf !)).– 

 

gf]6 M -s_ pNn]lvt ;Dklts/ kf}if d;fGtleq a'emfpg]nfO{ @) k|ltzt 5'6 / cf=a=gf3]df nfUg] 

z'Nsdf @% k|ltztn] yk hl/jfgf lng] . ;Dklt tyf e'dLs/sf] d'Nofs+gsf] cfwf/ sfo{lalwdf 

pNn]v ePadf]lhd x'g]5 . 

!_ ut lautsf] dfnkf]t aSof}tf a'embf lgDg cfwf/df hl/jfgf lnO{g] 5 . 

-s_ ! aif{;Dd afsL /x]sf]df nfUg] /sdsf] yk @) k|ltzt . 

-v_ @ aif{;Dd afsL /x]sf]df nfUg] /sdsf] #) k|ltzt 

-u_ # aif{b]vL % aif{;Dd afsL /x]sf]df nfUg] /sdsf] yk %) k|ltzt . 

-3_ % aif{dfly afsL /x]sf]df nfUg] /sdsf] yk !)) k|ltzt . 

 

e'lds/ d"Nofªsgsf] cfwf/ b]xfo adf]hLd x'g]5 

s|=;+= 7]ufgf :yfg d'Nof+sg k|lt/f]kgL s}lkmot 

! 

j8f g+=^ ltnfxf/ l8d'jf If]qsf] kf]v/f afUn'Ë /fhdfu{sf] 

bfofFafof kg]{ 38]/L of]Uo lsQfx? 
&%,)),))). 
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s|=;+= 7]ufgf :yfg d'Nof+sg k|lt/f]kgL s}lkmot 

@ 

P]=P]= l8d'jf ahf/ / gahfu[t p=df=la=tkm{ 

hfg] af6f]sf] bfoFf afoFf kg]{ 38]/Lof]Uo 

lsQfx? %),)),))). 

 

# 

 

$ 

P]=P]= a]tgL If]qsf] kf]v/f afUn'Ë /fhdfu{sf] 

bfofF afofF kg]{ 38]/L of]Uo lsQfx?  

lnlb /fDhf 7fF6L ;8s                        

#),)),))).)) 

 

%,)),))). 

 

% 

 

j8f g+=@ b]pk'/ 

 

^ 

kf]v/f afUn'Ë /fhdfu{sf] bfofF afofF kg]{ 

38]/L of]Uo lsQfx? 

   kfltrf}/ b]pk'/ nK;Laf]6                                   

&%,)),))).)) 

 

%,)),))). 

 

% 

j8f g+=@ b]pk'/ kfltrf}/ l:yt kf]v/f afUn'Ë 

/fhdfu{af6 pQ/tkm{ rNg] xfn 

vf]lnPsf] sRrL af6f]df kg]{ 38]/Lof]Uo 

lsQfx? 

$),)),))).)) 

 

^ 

j8f g+=% afh'Ë kfltrf}/ l:yt kf]v/f afUn'Ë 

/fhdfu{sf] bfofF afofF kg]{ 38]/L of]Uo 

lsQfx? 
&%,)),))).)) 

 

& 

P]=P]= kfltrf}/ b]vL EofAn] vf]nf;Ddsf] 

kf]v/f afUn'Ë /fhdfu{sf] bfofF afofF kg]{ 

38]/L of]Uo lsQfx? 
$),)),))).)) 

 

* 

j8f g+=! e's ;]/fa]];L If]q 

!%,)),))).)) 

 

 

( 

!) 

P]=P]= df]xl/of If]q 

d'Vo sRrL ;8s 
%,)),))).)) 

@,)),))). 

 

 

 

cfafbLtkm{ 

 

j8f g++= 

 

v]t tkm{ kfvf]tkm{ 

cAan bf]od l;d rxf/ cAAn bf]od l;d rxf/ 

lrq]-!–( !,)),))) *),))) &),))) ^),))) %),))) #),))) @%,))) @@,))) 

ltnfxf/ 

^ 

@,)),))) !,*),))) !,%),))) !,#),))) ^),))) %),))) $@,))) #&,))) 

ltnfxf/ 

-!–

%,&,*,(_ 

!,)),))) *),))) &),))) $%,))) #%,))) #),))) @%,))) @@,))) 
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j8f g++= 

 

v]t tkm{ kfvf]tkm{ 

cAan bf]od l;d rxf/ cAAn bf]od l;d rxf/ 

b]p/fnL 

-!–(_ 

%%,))) %),))) #(,))) #!,))) @!,))) @),))) !&,))) !$,))) 

b]pk'/ ( #,@$,))) #,!@,))) @,&^,))) @,%@,))) &%,^)) %&,^)) $*,))) $@,))) 

b]pk'/ -

!–* 

!,)@,))) (@,$)) &^,*)) %*,*)) $),*)) #@,$)) @^,$)) @@,*)) 

afh'ª -

!–@_ 

#,!@,%)) #,)!,%)) @,&%,))) @,^@,%)) ^),))) %),))) $#,&%) #%,))) 

afh'ª -

#–(_ 

*&^)) *$,))) ^^,))) ^#,^)) #@,$)) @^,$)) @@,*)) !*,))) 

/fDhf -

@–$_ 

!,!^,$)) !),^,*)) *@,*)) &^,*)) #@,$)) @^,$)) @@,*)) !*,))) 

/fDhf -

!,%,^–(_ 

&%,^)) ^(,^)) ^),))) $*,))) #),))) @^,$)) @@,*)) !*,))) 

e's -!–

(_ 

%&,^)) $@,))) $),*)) #@,$)) @!,^)) !%,^)) !),*)) (,))) 

Sofª -!–

(_ 

%&,^)) $^,*)) #*,$)) #@,$)) @@,*)) !*,))) !%,^)) !),*)) 

 

 

cg';"rL @ 

Joj;fo s/ 

l;=g+ Joj;fosf] gfd tyf lsl;d 

cf=j= @)&(÷*) 

sf] s/sf b/x? -

?=_ 

1 Jofkf/Ls j:t'  

 – Hj]n/L -uxgf k;n_  @%)).– 

 – l8kf6{d]G6n  :6f];{  %))).– 

1.1 ;jf/L ;fwg ljq]mtf   

 – ;fO{sn %)).– 

 – df]6/ ;fO{sn, :s'6/ !))).– 

 – 6«ofS6/ 7'nf] @))).– 

 – 6«ofS6/ kfj/ 6«]n/ !))).– 

 – rf/kf+u|] xn'sf ;jf/Lx? @))).– 

 – j; tyf 6«s #))).– 

1.2 lgdf{0f ;fdfu|L sDKo'6/, ljB't ;fdfg, Sofd]/f, 6]lnlehg, /]l8of], 

sfk]{6 k]6«f]lnod kbfy{ 

 

 – xf8{ jo/ k;n  @%)).– 
 – k]6«f]n kDk %))).– 

 – sDko'6/, lah'nLsf ;fdfg, Sofd]/f, /]l8of], 6]lnlehg, kmlg{l;ª 

tyf lkmlgl;ª k;n -7"nf]_ 

!%)).– 
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 – sDKo"6/, lah'nLsf ;fdfg,Sofd]/f, /]l8of],6]lnlehg, kmlg{l;ª tyf 

lkmlgl;ª k;n -;fgf]_ 

^)).– 

1.3 b}lgs pkef]Uo ;fdfg  

 – b}lgs pkef]Uo ;fdfgsf] yf]s ljqm]tf  !))).– 

 – ls/fgf k;n –yf]s ljqm]tf !))).– 

 – l8n/ laqm]tf –k|lt l8n/ @))).– 

 – ls/fgf k;n -v'b|f_ %)).– 

 – kmnkm'n tyf t/sf/L k;n    %)).– 

 – km]G;L tyf sk8f k;n &%).– 

 – s:d]l6s k;n %)).– 

 –/f;folgs dn ljqm]tfsf] k|df0fkq b:t'/ -;xsf/L tyf AolQm_ !))). 

2 lgdf{0f Joj;fo  

 ufpFkflnsf If]qdf k|wfg sfof{no ePsf lgdf{0f Joj;foL  

 – s ju{  @))).– 

 – v ju{  !%)).– 

 – u ju{ !))).– 

 – 3 ju{ %)).– 

3 pTkfbg d'ns pBf]u   

 – 9fsf pBf]u %)).– 

 – SofG8L pBf]u %)).– 

 – cNnf] pBf]u %)).– 

 – cGo nB' pBf]u %)).– 

4 phf{d'ns pBf]u  

 – xfO{8«f] kfj/ k|f=ln= 7'nf] !%))).– 

 – nB' hnljB't %))).– 

 –jfo'÷;f}o{zlSt÷sf]Onf pBf]u %))).– 

5 s[lif tyf ag hGo pBf]u   

 – s'6fgL lk;fgL ;lxtsf] t]n k]Ng] ldn !%)).– 

 – s'6fgL lk;fgL ldn -;]n/ ldn_ !))).– 

 s[lif tyf pTkfbg d'ns ;+:yf #))).– 

 s'6fgL lk;fgL ldn -;fgf]_ %)).– 

 – kmlg{r/ pBf]u  #))).– 

 – kmlg{r/ pBf]u ;fgf] ;s{'n/ !))).– 

 – kz' bfgf pBf]u !))).– 

 – kf]N6«L kmd{ pRr !))).– 

 – kf]N6«L kmd{ ;fgf] %)).– 

 – a+u'/ kfng @))).– 

 – e}+;L kfng Joj;fo !))).– 

 – ufO{ kfng Joj;fo !))).– 

 – jfv|f kfng Joj;fo !))).– 

 –h'; tyf cGo h'; hGo k]o kbfy{ %)).– 

6 vlgh pBf]u @))).– 

7 ko{6g pBf]u  
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ljQLo tyf ;fdflhs If]q 

 – xf]6n !))).– 

 – cGo ;–;fgf lrof vfhf tyf vfgf k;n %)).– 

  – Sofkm]  !))).– 

 – ;fd'bflos tyf lghLxf]d:6] -3/ jf; _ btf{ !)))).– 

 – ;fd'bflos tyf lghLxf]d:6] -3/ jf; _ gljs/0f  @))).– 

 

 xf]d:6] AolQmut !))). 

8 ;]jf pBf]u  

 – ckm;]6 k|]; !%)).– 

 – n]6/ k|]; !%)).– 

 – ;fj{hlgs kl/jxg ;]jf -o; If]q leq k|wfg sfof{no ePsf]_ !))).– 

 – ;f= kl/jxg ;]jf o; If]q leq zfvf sf= ePsf] !))).– 

 – kmf]6f]u|fkmL lel8of]u|fkmL kmf]6f]:6'l8of] !))).– 

 – k|of]u zfnf !))).– 

 – rfjL lgdf{0f  !))).– 

9 lgdf{0f pBf]u  

 – l;d]G6 Ans pBf]u !))).– 

 – d]6n÷lu|n pBf]u !))).– 

 – O§f Joj;fo  !%)).– 

 – cGo pBf]u !))).– 

38 ;+rf/ ;]jf  

 – lghL df]jfO{n ;]jf s]Gb| @))).– 

 – lghL 6]lnkmf]g tyf km\ofS;;]jf %)).– 

 – km\ofS; kmf]6f]skL tyf lk|06/ ;]jf %)).– 

 – df]jfOn kmf]g ljqmL dd{t %)).– 

 – P;=l6=8L, cfO= P;=l6=8L,  Od]n %)).– 

 – s'l/o/ ;]jf  %)).– 

 – ;fO{j/ ;]jf %)).– 

 
– Screen Print 5kfO{ tyf k|sfzg %)).– 

 s]an nfO{g k|;f/0f z'Ns %))).– 

1 ljlQo ;]jf  

 – cfly{s sf/f]jf/ ;d]t ug]{ ljlQo sDklgsf] d'Vo sfof{no !)))).– 

 – ljlQo sDklgsf] zfvf sfof{no !)))).– 

 – ljdf sDklg %))).– 

 – ljb]zL d'b|f ;6xL  %))).– 

 – dgL 6«fG;km/ %))).– 

 – lwtf] kq sf/f]jf/ %))).– 

 – ;xsf/L j}+s %))).– 
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 – lglh If]qsf jfl0fHo a}+sx? zfvf ;d]t !)))).– 

 – ljsf; j}ssf zfvf sfof{nox? *))).– 

 – ljdf sDklgsf zfvf jf ;Dks{ sfof{nox?  %))).– 

 – ;e]{o/ ;]jf s]Gb|  @))).– 

2 :jf:Yo ;]jf  

 – u}x| ;/sf/L c:ktfn @))).– 

 – ;fd'bflos c:ktfn !))).– 

 – lghL:t/sf c:ktfn tyf l/;r{ k|f=ln=  @))).– 

 – gl;{ª xf]d  @))).– 

 – Nofj tyf lSnlgs !))).– 

 – xf]ldof]KofyL tyf k|fs[lts lrlsT;f lSnlgs %)).– 

 – cf}ifwL k;n yf]s÷v'b|f !))).– 

 – cf}ifwL k;n -cfo'{j]lbs_ !))).– 

 – cf}ifwL k;n kz' :jf:Yo !))).– 

 – kz' k+IfL bfgf k;n !))).– 

 – h8La'6L k;n  %)).– 

3 – ljz]if1 k/fdz{ tyf cGo Joj;foLs ;]jf   

 – lrlsT;s !))).– 

 – bGt lrlsT;s l/;r{ !))).– 

 – kz' lrlsT;s !))).– 

 – slj/fh !))).– 

 – O{l~hlgo/ !))).– 

 – sfg'g Joj;flo !))).– 

 – n]vfkl/Ifs  

 – s ju{  !))).– 

 – v ju{ !))).– 

 – u ju{ %)).– 

 – 3 ju{ %)).– 

 – ljdf Ph]06 %)).– 

 – ;e]{o/ %)).– 

 – cg'jfbs %)).– 

 – gf]6/L klJns ;]jf !))).– 

 – cg';Gwfg stf{ tyf k/fdz{bftf %)).– 

 – sDKo'6/ Pgflni6 tyf k|f]u|fd/ %)).– 

 – z]o/ bnfn %)).– 

 – ;fdfg 9'jfgL stf{ sDklg %)).– 

 – ;+:yfut k]06/  %)).– 

4 lzIff ;]jf  

 lghL If]qsf :s'n SofDk;, ljZj ljBfno  cg'dlt tyf sIff yk  

 – lghL If]qsf SofDk;  %))).– 

 – lghL If]qsf df=lj= :s'n %))).– 

 –  ,,     ,, cfw/e't :s'n %))).– 

 – lghL If]qsf dG6]Zj/L *)).– 



 

 

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को   80 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

 – lglh If]qsf xf]:6]nx?sf] cg'dlt !))).– 

 – tflnd tyf cg';Gwfg s]Gb| cg'dlt %)).– 

 – k|fljlws lzIffno sIff yk tyf cg'dlt %)).– 

 – 6fOlkª, sDKo'6/ tyf efiff k|lzIf0f s]Gb| ;+:yf cg'dlt %)).– 

 – 6fOlkª Ol:6Ro'6 cg'dlt %)).– 

 – sDKo'6/  Ol:6Ro'6 cg'dlt %)).– 

 – 6\o'zg tyf sf]lrª ;]G6/  cg'dlt %)).– 

 – efiff k|lzIf0f s]Gb|  cg'dlt %)).– 

 lzIfs lhNnfGt/ ;?jf÷;xdtL  

 – ;?jf l;kmfl/; ;xdlt cfwf/e"t tx %)).– 

 – ;?jf l;kmfl/; ;xdlt df=lj= tx  !))).– 

 – lzIfsx?sf] clen]lvs/0f cfwf/e"t tx %)).– 

 – lzIfsx?sf] clen]lvs/0f df=lj= tx !))).– 

 – gofF ljBfno cg'dlt÷sIff yk  cfwf/e"t -;fd'bflos_ %)).– 

 – gofF ljBfno cg'dlt÷sIff yk df=lj= -;fd'bflos_ !))).– 

5 dd{t ;+ef/ s]Gb|   

 – x]eL OSo'jd]G6 dd{t  s]Gb|  !))).– 

 – a;, 6«s, sf/, lhk !))).– 

 – df]6/ ;fOsn  %)).– 

 – ;fOsn tyf cGo %)).– 

 – /]l8of], 6]lnlehg, 38L, k|];/ s's/, 6]lnkmf]g ;]6, lx6/, /   ljB'lto 

;fdfg  
 

 – /]l8of] tyf l6=eL= dd{t s]Gb|  %)).– 

 – /]l8of] tyf 38L dd{t s]Gb| %)).– 

 – 38L dd{t %)).– 

 – k|];/ s's/, lx6/, 6]lnkmf]g ;]6, l;nfO{ d]zLg dd{t  %)).– 

 – kmf]6f]skL sDKo"6/ dd{t  %)).– 

 – cGo On]S6«Ls tyf On]S6«f]lgS; dd{t %)).– 

6 cGo ;]jf  

 – lj1fkg Ph]G;L  %)).– 

 – a}b]lzs /f]huf/ ;]jf  !%)).– 

 – xfplhª sDklg tyf 3/ hUuf vl/b ljqmL -l/on:6]6_+  @))).– 

 – Ao'6L kfn{/, s]z >[uf/  %)).– 

 – 8«fO lSng;{ %)).– 

 – ;fOgjf]8{ k]G6Lª ;]jf  %)).– 

 – kz' jwzfnf !))).– 

 – df;', df5f k;n km|]; xfp; *)).– 

7 dflysf] jlu{s/0fdf gk/]sf cGo ljljw ;]jf Joj;fo tyf sf/f]jf/x?   

 – l;nfO{ s]Gb| @ eGbf a9L d]l;g -6]n;{_ %)).– 

 – l;nfO{ k|lzIf0f s]Gb|  %)).– 

 – sjf8L k;nsf] nflu %))).– 

 – 6]n;{ -sk8f ;lxtsf]_ !))).– 



 

 

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को   81 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

 – sk8f h'Qf k;n %)).– 

 – 5fnf h'Qf lgdf{0f tyf dd{t  s]Gb|  %)).– 

 – ef+8f k;n  %)).– 

 – r'/f k;n 6+sLdf /fv]sf] %)).– 

 – sf7 tyf l:6n kmlg{r/ k;n !))).– 

 – r:df k;n %)).– 

 – d]zLg/L kf6{ k'hf{ k;n !))).– 

 – xhfd k;n %)).– 

 – 8«fOleª OG:6LRo'6 !))).– 

 – kfg k;n %)).– 

 – l8lh6n sn/ Nofa  !))).– 

 – ˆn]S;, lk|G6/ ;]jf  %)).– 

 – cl8of] tyf lel8of]  Sof;]6 ;]06/  %)).– 

 – b'Uw8]/L, b'Uw lr:ofg, b'Uw lr:ofg s]Gb| ;xsf/Lsf] dfWod %)).– 

 – b'Uw8]/L, b'Uw lr:ofg, b'Uw lr:ofg s]Gb| lghL If]q !))).– 

 – Knfi6Ls hGo k;n  %)).– 

 – Uof+; l;ln08/ ljqm]tf %)).– 

 – sf]N8{ l8«ª;\ k;n %)).– 

 – pg k;n %)).– 

 – xf]lhof/L pBf]u  %)).– 

 – :6]zg/L k;n  %)).– 

 – ld7fO{ k;n -ldi7fg e08f/_ !))).– 

 – dMd /]i6'/f+, ef]hgfno 7'nf] !))).– 

 – s[lif lap lahg e08f/ %)).– 

 – s]jn nfOg k|;f/0f #))).– 

 – Pkm= Pd= /]l8of] k|;f/0f !))).– 

 – Pkm=Pd= /]l8of] -;fd'bflos_ !))).– 

 – k'n xfp; -O:g's/_ !))).– 

 – 6«fG;kf]6{ ;]jf !))).– 

 – 7]sf ef8f k;n,  df6fsf ef8f k;n %)).– 

 – dfbn k;n, 8fnf gfªnf k;n %)).– 

 – ;f]nf/ kfj/ ;Knfo/    !))).– 

 – v]nf}gf tyf pkxf/ ;fdu|L k;n %)).– 

 – dlb/fhGo k;n  @%)).– 

 – k]k/ x]08Lqmfk\m6 ;DaGwL k;n %)).– 

 –kfFr jf ;f]eGbf jl9 Joj;fo /x]sf] k|f=ln= @))).– 

 – cGo ljleGg k|sf/sf k|f=ln= !))).– 

 – ldg/n jf6/ pBf]u !%)).– 

 – ldg/n jf6/ xf]n;]n k;n !))).– 
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gf]6 M !_ pNn]lvt Aoa;fo glas/0f ubf{ nfUg] b:t'/ btf{ z'Nssf] %) k|ltzt x'g] /  kf}if d;fGtleq 

glas/0f u/]df glas/0f z'Nssf] !) k|ltzt 5'6 lbg] cf=a= gf3]df nfUg] z'Nssf] @% k|ltzt yk 

hl/jfgf lng] . 

@_  cGo sfof{no tyf lgsfox?df btf{ eO{ o; If]qleq kg]{ vfg]kfgLsf d'xfgx?sf] glas/0f z'Ns 

?=#)). lng] cf=a=gf3]df lanDe z'Ns % k|ltzt lng] . 

#_ l;+rfO{ s'nf] gx/ cfbLsf] glas/0f z'Ns ?=#)) lng] cf=a= gf3]df nfUg] z'Nsdf % k|ltzt 

lanDe z'Ns lng] . 

$_ lzafno s'Zdf vfg]kfgL;+u aflif{s ?=! nfv /fhZj lng] . 

 

cg';"rL # 

lj1fkg s/ 

l;=g+= ljj/0f 
cf=j= @)&&÷&* sf nflu lgwf{l/t 

lghL :yn ;fj{hlgs :yn 

1 kf]v/f afun'ª /fhdfu{ 5]p5fp k|lt ju{ lkm6 @).– %).– 

2 ahf/ If]qsf zfvf ;8sx?df k|lt ju{ lkm6  !).– @).– 

3 Joj;flos Jofg/ k|lt xKtf ? 200 

4 

Joj;flos k|rf/ k|;f/ uf8Laf6 dfOlsª 

k|ltlbg 

?= 200 

5 Joj;flos k|rf/ k|;f/ l/S;faf6 dfOlsª ?=100 

6 ;+3 ;+:yf kf]:6/ ?= 20 k|lt lkm6 

 – kf6L Kofn]; !))).– 

 – cfNd'lgod pBf]u !))).– 

 –3'DtL Joj;fo l;/s 8;gf -kflIfs ?kdf_ !%)).– 

 – cGo k;n %)).– 

8 3 au{ O{hfhtkq  

 – O{hfhtkq btf{ b:t'/ $),))).– 

 – O{hfhtkq glas/0f b:t'/ !)))).– 

cGo b:t'/sf] xsdf 3 au{sf] lgdf{0f Aoa;foL O{hfhtkq ;DaGwL sfo{lawL -bf];|f] ;+zf]wg @)&&_ 

sf] cg';'rL @ df Aoj:yf ePadf]lhd x'g]5 . 

( ;xsf/Ltkm{  

 –s[lif ;xsf/L btf{ z'Ns !))).– 

 –cGo ;xsf/L btf{ z'Ns %))).– 

 –;+3,;+:yf btf{ -;]jf z'Ns_ !))).– 

 –;+3,;+:yf btf{ -gfkmfd'ns_ %))).– 

!) hn;|f]tsf] pkof]u  

 
vfg]kfgL d'xfg btf{ -3/]n' k|of]hgsf] nfuL_ glas/0f b:t'/ 

- k|To]s aif{ cflZjg d;fGt;DDf_ 
%) 

 cflZjg eGbf kl5 yk b:t'/ k|lt aif{ !)) 

 
l;+rfO{ - k|To]s aif{ cflZjg d;fGt;DDf_ glas/0f b:t'/ 

 
%) 

 cflZjg eGbf kl5 yk b:t'/ k|lt aif{ !)) 

cGo b:t'/sf] xsdf hn;|f]t tyf d'xfg btf{ ;DaGwL sfo{lalw,@)&& sf] cg';'rL & df Aoj:yf 

eP adf]lhd x'g]5 . 
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7 7'nf k;n kf]:6/ ?= 30 k|lt lkm6 

8 sf7sf] l6gdf kf]:6/ ?= !)=)) k|lt lkm6 

9 ;fgf k;n kf]:6/ ?= !)=)) k|lt lkm6 

dfly jlu{s/0f ul/P jdf]lhd k|rf/ jf]8{ /fVg l:js[lt lb+bf jf]8{ /fVg vf]lhPsf] :yn 

;fj{hlgs ePdf jf ;8s dfkb08 leq kg]{ ePdf ;fj{hlgs / ;f] hUuf lghL ePdf jf 

;8s dfkb08 leq gkg]{ ePdf lghL dfgL ;f]lx jdf]lhd s/ b:t'/ nufO{g]5 ;fy} :yflgo 

Joj;foLn] jgfPsf] lj1fkg jf]8{df s/ lnOg] 5}g . 

 

cg';"rL $ 

dgf]/~hg s/ 

 

l;=g= dgf]/~hgsf ;fwg cf=j= @)&&÷&* sf] k|:tfljt s/sf 

b/x? -?=_ 

1 – l;g]df xn, lel8of] xn, ;f+:s[lts k|bz{g 

:yn, lyo6/ ;+uLt tyf dgf]/~hg k|bz{g 

:ynsf] k|j]z z'Nsdf   

@ k|ltzt 

2 – hfb' ;s{;, r6s cfbLdf k|ltlbg  @)).– 

 

 

cg';"rL % 

Joj;foLs lel8of] s/ 

 

l;=g+= lel8of] 
cf=j= @)&&÷&* sf] k|:tfljt s/sf b/x? -

?=_ 

1 – k|lt lel8of]  @)).– 

 

 

cg';"rL ^ 

d'Nof+sg ;]jf z'Ns 

 

l;=g+= d'Nof+sg 

cf=j= @)&&÷&* sf] 

k|:tfljt s/sf b/x? -

?=_ 

s}lkmot 

1 – ;DkQL d'Nof+sg  )=)%Ü d'NoflÍt /sdsf] 

2 – cfo>f]t k|dfl0ft  )=)% Ü k|dfl0ft /sdsf] 

 

cg';"rL & 

l;kmfl/; b:t'/ 

 

l;= g+= l;kmfl/;sf] ljj/0f 
cf=j= @)&^÷&& sf] 

s/sf b/x? -?=_ 

1  3/ hUuf gfd;f/L l;kmfl/; 200 



 

 

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को   84 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

l;= g+= l;kmfl/;sf] ljj/0f 
cf=j= @)&^÷&& sf] 

s/sf b/x? -?=_ 

2  df]xL nut s6\6f l;kmfl/;    200 
3  ljkGg ljwfyL{ 5fqj[lt l;kmfl/; lgz'Ns 

4  ckfËtf l;kmfl/;  lgz'Ns 

5  3/ sfod l;kmfl/;  300 

6  5fqj[lt l;kmfl/; lgz'Ns 

7  c:yfO{ j;f]jf; l;kmfl/;  100 
8  :yfoL j;f]jf; l;kmfl/; 100 
9  gful/stf k|ltlnlk l;kmfl/; 200 
10  c+lus[t gful/stf l;kmfl/; 2000 
11  cfly{s cj:yf alnof] jf ;DkGgtf k|dfl0ft 1000 
12  cfly{s cj:yf sdhf]/ jf ljkGtf k|dfl0ft lgz'Ns 

13  laB't h8fg l;kmfl/;  100 
14  wf/f h8fg l;kmfl/; 100 
15  lhljt /]x]sf] l;kmfl/;  200 
16  b'j} gfd u/]sf] JoQmL Ps} xf] eGg] l;kmfl/;÷km/s hGd ldlt 

;+zf]wg l;kmfl/; 

200 

17  hUuf d"Nofªsg l;kmfl/; ÷ k|dfl0ft 200 
18  Joj;fo aGb l;kmfl/; 100 
19  Joj;fo ;~rfng gePsf] l;kmfl/; 100 
20  Aofkf/ Joj;fo gePsf] l;kmfl/;  100 
21  sf]6{ lkm ldgfx l;kmfl/; lgMz"Ns 

22  gfjfns kl/ro–kq l;kmfl/; 300 
23  rf}kfo ;DjGwL l;kmfl/; 100 
24  Joj;fo btf{ l;kmfl/;  100 
25  pBf]u 7fFp;f/L l;kmfl/; 200 
26  ljBfno 7fFp;f/L l;kmfl/;  500 
27  cfGtl/s a;fO{ ;/fO{ l;kmfl/; 100 
28  ljBfno ;~rfng :jLs[tL÷sIff a[l4 l;kmfl/; 200 
29  JolQmut ljj/0f l;kmfl/; 100 
30  hUuf btf{l;kmfl/; 200 
31  ;+/Ifs l;kmfl/; JolQmut 100 
32  ;+/Ifs l;kmfl/; ;+:yfut 100 
33 g]kfn ;/sf/sf] gfddf af6f] sfod l;kmfl/; lgz'Ns 

34 lhljt ;Fusf] gftf k|dfl0ft 200 
35 d[ts ;Fusf] gftf k|dfl0ft 200 
36 sf]7f vf]Ng sfo{÷/f]xj/df j:g] sfo{ 200 
37 lgz'Ns jf ;Mz'Ns :jf:Yo pkrf/ l;kmfl/; lgz'Ns 

38 cGo sfof{nosf] dfu cg';f/ ljj/0f v'nfO{ k7fpg] sfo{ lgz'Ns 

39 ;+:yf btf{÷glas/0f l;kmfl/; 300 
40 3/ jf6f] k|dfl0ft 500 
41 rf/ lsNnf k|dfl0ft 300 
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l;= g+= l;kmfl/;sf] ljj/0f 
cf=j= @)&^÷&& sf] 

s/sf b/x? -?=_ 

42 hGd ldlt k|dfl0ft 100 
43 ljjfx k|dfl0ft 100 
44 3/ kftfn k|dfl0ft 200 
45 sfuh÷d~h'/Lgfdf k|dfl0ft 100 
46 xsjfnf jf xsbf/ k|dfl0ft 200 

47 cljjflxt k|dfl0ft 200 
48 hUuf /]vfsgsf] sfo{÷sfo{df /f]xj/ 500 
49 hUufwgLk"hf{ x/fPsf] l;kmfl/; 100 
50 k"hf{df 3/ sfodl;kmfl/; 200 
51 cªu|]hL l;kmfl/; jf k|dfl0ft -j8faf6_ 300 
 cªu|]hL l;kmfl/; jf k|dfl0ft -uf=kf=af6_ lgz'Ns 

52 ldnfkq sfuh 200 
53 Plss[t ;Dklt s/÷3/ hUuf s/ 200 
54 jfxfn s/ l;kmfl/; 200 
55 lj1fkg s/ l;kmfl/; 200 
56 dfnkf]t jf e"lds/ 200 
57 ph'/L btf{ lgz'Ns 

58 g]kfnL gful/stfsf] k|df0f kq l;kmfl/; lgz'Ns 

59 cGo l;kmfl/; 500 
60 aGb's glas/0f  1000 
61 ?v s6fg l;kmfl/; k|lt ?v  50 
62 glas/0f l;kmfl/; -Dofb gf3]sf]df k|ltjif{ cfwf b:t'/n] yk ug]{_ 

cg';"rL * 

gS;fkf; b:t'/ 

o; ufpFkflnsf If]q leq lgdf{0f x'g] cfw'lgs 3/x?sf] nflu lgDgfg';f/sf] gS;fkf; b:t'/ nfUg]5 .  

!= gS;fkf; lgj]bg kmf/fdsf] ? %)).– kfFr ;o ?k}of . 

@=  j];d]G6-lNkGy Pl/of_, e'+O{ tnfdf k|lt ju{ lkm6 ? #.– ltg .  

#= klxnf] tnfdf k|lt ju{ lkm6 ? %.–kfFr .  

$= bf];|f], t];|f] / rf}yf] / ;f] eGbf dfly tnfdf k|lt ju{ lkm6 ? ^.– 5 .  

%= gS;f lgoldtsf] ;Gbe{df lgj]bg kmf/fdsf] ?=%)).–, j];d]G6-lNkGy Pl/of_, e'+O{ tnfdf k|lt 

ju{ lkm6 ? @.– b'O. klxnf] tnfdf k|lt ju{ lkm6 ? #.–ltg . bf];|f], t];|f] / rf}yf] / ;f] eGbf dfly 

tnfdf k|lt ju{ lkm6 ? $.– rf/.  

^= ahf/ If]qdf lgdf{0f x'g] kvf{nsf] k|lt ju{ lkm6 ?= @%klRr; k};f .  

&=  c:yfoL 5fk|f] lgdf{0f ubf{ c:yfO{ gS;f k]z ug'{ kg]{ ;fy} %)) ju{ lkm6;Ddsf 5fk|f]sf] 

 nflu lgdf{0f b:t'/ ? %)).– kfFr ;o nufpg] /  %)) au{ lkm6 eGbf a9L ju{ lkm6 ePsf 

5fk|f]sf] nflu lgdf{0f b:t'/ -!)))_,  Ps xhf/ b/n] lng] . s'g} lsQfdf Ps eGbf a9L 5fk|f] 

agfpg' kg]{ ePdf ;a} 5fk|f]sf] gS;f k]z u/L ;f]xL adf]lhd b:t'/ nfUg]5 .  

*=  ufpFkflnsf If]qsf] O{nfsfdf 9'+uf–df6f], jf O§f–df6f]sf] hf]8fO{df lgdf{0f x'g] 3/x?sf] xsdf 

 klg ufpFkflnsfsf]c:yfoL lgdf{0f Ohfht lng' kg]{ Joj:yf ul/ b]xfo adf]lhdsf] lgdf{0f 

b:t'/ nfUg]5 .  

-s_ jhf/ If]qdf aGg] 3/x?sf] ? !))).– Ps xhf/  . 
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-v_ cGo u|fld0f ;8s lsgf/fdf jGg] 3/x?sf] ? %)).–kfr ;o dfq . 

-u_ cGo If]qdf aGg] 3/x?sf] ? @)).– b'O{ ;o dfq  

 

 

cg';'rL ( 

3/ axfn s/ 

clkml;on k|of]hgsf] nflu -a}+s, ;xsf/L, ljltmo If]q_ afxfn /sdsf] !) k|ltzt  

Jofkfl/s k|of]hgsf] nflu & k|ltzt 

cfjf; -JolStutsf nflu % k|ltzt_ 

cf=a=gf3]df nfUg] z'Nsdf !% k|ltzt yk hl/jfgf lng] . 

 

cg';'rL !) 

/f]8f, u]u|fg,:n]6 9'uf+,lul6 9'+uf,r§fg 9'+uf,sl6Ë 9'+uf,lrK; ,O{6f kg]{ df6f],cGo ;fwf/0f df6f],afn'jf, 

r'g'9'+uf,gbL vf]nfn] aufP/ NofPsf] sf7,s'sf7 / bfp/f h/fh'/L h:tf bxQ/–azQ/ / vfgL tyf 

gbLhGo kbfy{df b]xfo adf]lhdsf] z'Ns nufO{ c;'n pk/ ul/g]5 . 

l;=g= lzif{s O{sfO{ b? -?_ 

! /f]8f u]u|fg k|lt So"=lkm6 & 

@ :n]6 9'+uf, k|lt So"=lkm6 & 

# lul6 9'+uf, k|lt So"=lkm6 & 

$ r§fg 9'+uf k|lt So"=lkm6 & 

% sl6Ë 9'+uf k|lt So"=lkm6 & 

^ lrK; 9'+uf k|lt So"=lkm6 & 

& O{§f kg]{ df6f] k|lt So"=lkm6 # 

* cGo ;fwf/0f df6f] k|lt So"=lkm6 @ 

( afn'jf k|lt So"=lkm6 & 

!) r'g9'+uf k|lt So"=lkm6 !) 

!! gbL tyf vf]nfn] aufP/ NofPsf] sf7 k|lt So"=lkm6 #)) 

!@ gbL tyf vf]nfn] aufP/ NofPsf] s'sf7 k|lt So"=lkm6 %) 

!# gbL tyf vf]nfn] aufP/ NofPsf] bfp/f 

h/fh'/L 

k|lt So"=lkm6 $ 

-c_ æbxQ/,axQ/ eGgfn]æ gbL, vf]N;f vf]N;L, agIf]q jf ;fa{hlgs jf lghL hUufaf6 pTvgg jf 

;+sng ul/g] ax'd'No kTy/ P]ltxfFl;s / ;f+l:s[lts dxTjsf zflnu|fd,l;nf / clt d'Nojfg a:t' 

afx]ssf gbLn] aufO{ NOfPsf] jf lylUf|Psf] 9'+uf,lul6,afn'jf,df6f] r§fg sf7, s'sf7,bfp/f,h/fh'/L 

h:tfgbLhGo tyf vgLhhGo k|fs[lts ;|f]tnfO{ ;Demg'kb{5 . 

-cf_ 9'+uf,lul6,afn'jf,qm;/,O{6f :n]6 tyf r'9'+uf pwf]u÷Aoa;fox? lalwk'a{s btf{ / glas/0f u/L 

clgafo{ ?kdf d'No clea[l4 s/df ;d]t btf{ eO{ sf/f]af/ u/]sf] x'g'kg]{5 . laleGg cfof]hgfsf 

gfddf n]vLPsf o:tf pwf]u÷Aoa;fon] ;DalGwt cfof]hgfdf afx]s cGoq las|L lat/0f ug]{ kfpg] 

5}g . 

-O_ So"=lkm6 afx]s cGo O{sfO{df sf/f]af/ ePdf So"lkm6df kl/at{g ul/ u0fgf ug{ ;lsg]5 . 

df]bL ufpFkflnsfsf] If]q leq ca}w ?kdf 9+uf, lu6L afn'jf cfbLsf] rf]/L lgsf;L ePdf rf]/L lgsf;L 

ePsf 9'+uf, lu6L afn'jf hkmt u/L b]xfo adf]lhd hl/jfgf lnO{g]5 .  

-O{_ lghL hUufdf /x]sf] glbhGo tyf vfgLhGo kbfy{ ;DalGwt hUufwlgn] lgodfg';f/ ;f]xL sf/f]af/ 

ug]{ u/L pBf]u÷ Joj;fo btf{ ul/ dfly pNn]lvt Go"gtd z'Ns ufpFkflnsfnfO{ lt/]/ dfq laqmL ug{ 

;Sg]5 . 
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df]bL ufpFkflnsfsf] If]q leq ca}w ?kdf 9+uf, lu6L afn'jf cfbLsf] rf]/L lgsf;L ePdf rf]/L lgsf;L 

ePsf 9'+uf, lu6L afn'jf hkmt u/L b]xfo adf]lhd hl/jfgf lnO{g]5 .  

!_ 6«ofS6/ k|of]u u/L 

 s_ klxnf] k6s M ? %))) 

 v_ bf];|f] k6s M ? *))) 

 u_ t];|f] k6s M ? !%))) 

 3_ ;f] eGbf dfly M ? @)))) 

@_ l6k/ k|of]u u/L 

 s_ klxnf] k6s M ? ^))) 

 v_ bf];|f] k6s M ? !)))) 

 u_ t];|f] k6s M ? !*))) 

 3_ ;f] eGbf dfly M ? @@))) 

#_ d]l;g 7'nf]÷;fgf] k|of]u u/]df k|lt d]l;g 

s_ klxnf] k6s M ? *))) 

 v_ bf];|f] k6s M ? !%))) 

 u_ t];|f] k6s M ? @%))) 

 3_ ;f] eGbf dfly M ? $)))) 

$_ gbLsf] If]qflwsf/df kg]{ :yfgdf cj}w ?kdf ;+sng u/L /fv]sf] glb tyf vfgLhGo kbfy{df ;j} 

;+slnt kbfy{ hKfmt u/L ;+nUgnfO{ k|To]s k6s ? %))) hl/jfgf ul/g]5 . 

 

%_ cj}w ?kdf ;+sng u/L /fv]sf] glb tyf vfgLhGo kbfy{df ;j} ;+slnt kbfy{sf] xsdf lhNNff 

lakb Aoj:yfkg ;ldltn] lgwf{/0f lgwf{/0f u/]sf] b//]6nfO{ ;d]t cfwf/ dflgg]5 . 
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df]bL ufpFkflnsf 

ljlgof]hg P]g, @)&९ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

df]bL ufpFkflnsf 
ufpF sfof{kflnsfsf] sfof{no 

kfltrf}/, kj{t 
 
 

ufpF ;efdf kfl/t ldlt M– @)&९÷)#÷!) 
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df]bL ufpFkflnsf 

df]bL ufpFkflnsfsf] ljlgof]lhg P]g @)&( 

df]bL ufFpkflnsfsf] cflys{ aif{ @)&(÷)*) sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu :yfgLo ;l~rt 

sf]ifaf6 s]xL /sdvr{ ug]{ / ljlgof]hg ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] P]g 

k|:tfjgfM df]bL ufpFkflnsfsf] cfly{s aif{ @)&(.)*) sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu ;l~rt 

sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ clwsf/ lbg / ;f] /sd ljlgof]hg ug{ jf~5gLo ePsf]n],g]kfnsf] 

;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pk–wf/f -@_ adf]lhd df]bLufpF ;efn] of] P]g agfPsf] 5 . 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd æ df]bL ufpFkflnsfsf] ljlgof]hg P]g,

 @)&(Æ  /x]sf] 5 . 

    -@_ of] P]g t'?Gt k|f/De x'g]5 . 

@= cfly{s jif{ @)&(.)*) sf] lgldQ ;l~rt sf]ifaf6 /sdvr{ ug]{ clwsf/M -!_cfly{s jif{ 

@)&*.)&( sf] lgldQ ufpF sfo{kflnsf, j8f ;ldlt, ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf 

lgldQ cg';"rL ! df plNnlvt rfn" vr{, k"Flhutvr{ / lalQo Joj:yfsf] /sd ;d]t u/L 

hDdf /sd ? &#,%@,%#,($$ .–- lqxq/ s/f]8 afpGg nfv lqkGg xhf/ gf} ;o rf}jfln;_                          

df ga9fO{ lglb{i6 ul/P adf]lhd ;l~rtsf]if af6 vr{ ug{ ;lsg]5 . 

#= ljlgof]hgM  -!_   o; law]os4f/f ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ clwsf/ lbOPsf] /sd cfly{s 

jif{ @)&(.)*) sf] lgldQ df]bL ufpFkflnsf, ufpF sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / ljifout zfvfn] 

ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg ul/g]5 . 

-@_ pkbkmf -!_df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / ljifout zfvfn] 

ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg u/]sf] /sddWo] s'g}df art x'g] / s'g}df ck'ux'g] 

b]lvg cfPdf ufpF sfo{kflnsfn] art x'g] zLif{saf6 gk'ux'g] zLif{sdf /sd ;fg{ ;Sg]5 . 

o;/L /sd ;fbf{ Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf /sdsf] @% k|ltztdf ga9\g] u/L s'g} 

Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?af6 csf]{ Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sd ;fg{ tyf 

lgsf;f / vr{ hgfpg ;lsg]5 . k"Flhutvr{ / ljQLoJoj:yf tkm{ ljlgof]lht /sd ;fFjf 

e'QmfgLvr{ / Jofhe'QmfgLvr{ zLif{sdf afx]s cGo rfn" vr{ zLif{stkm{ ;fg{ / laQLoJoj:yf 

cGtu{t ;fFjf e'QmfgLvr{ tkm{ lalgof]lht /sd Aofhe'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGoq ;fg{ 

;lsg] 5}g . 

      t/ rfn' tyf k"Flhutvr{ / ljQLoJoj:yfsf] vr{ Joxf]g{ Ps ;|f]taf6 csf]{ 

;|f]tdf /sd ;fg{ ;lsg]5 . 

-#_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf 

:jLs[t /sdsf] @% k|ltzteGbf a9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sd 

;fg{ k/]df ufpF ;efsf] :jLs[lt lng' kg]{5 . 

                                                            ljdn nfld5fg] 

                                                              pkfWoIf 
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                             cg';"lr–! 

-bkmf @ ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( -@_adf]lhd 

;+l~rtsf]if af6 ljlgof]hg x'g] /sd 

 

 

qm=;+= 
cg'bfg 

;+Vof 
zLif{ssf] gfd rfn' vr{ k"Flhut vr{ 

ljQLo 

Joj:yf 
hDdf 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 

ufpF sfo{kflnsf 

48,69,00,000. 

 -66=22_ 

-c*rfln; s/f]* 

pgG;Tt/L nfv 

xhf/_ 

24,83,53,944. 

-33=78_ 

-rf}la; s/f]* 

lqof;L nfv 

lqkGg xhf/ gf}   

;o rf}jfln;_ 
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मोदी गाउँपाललकाल ेहालसम्म स्वीकृत गरेका ऐन, लनर्मावली, कार्िलवलि तथा 

आचारसलंहताहरु 

क) ऐनहरु (१३ वटा) 

क्र.स ऐनको नाम स्वीकृि र्मर्ि 
स्वीकृिगने 
र्नकार् 

राजपरमा 
प्रकाचशि र्मर्ि 

१. प्रशासर्कर् कार्िर्वर्ि र्नर्र्मि गने ऐन - 
२०७५ 

२०७५-०१-२८ सभा २०७५-०१-२९ 

२. 
न्र्ार्र्क सर्मर्ि कार्िर्वर्ि सम्बचन्ि ऐन - 
२०७५ 

२०७५-०१-२८ सभा २०७५-०१-२९ 

३. सहकारी ऐन - २०७५ २०७५-०१-२८ सभा २०७५-०१-२९ 

४. कृर्र् व्र्वसार् प्रवद्धिन ऐन - २०७५ २०७५-०१-२८ सभा २०७५-०१-३० 

५. 
आिारभिु िथा सामदुार्र्क चशक्षा ऐन - 
२०७५ 

२०७५-०१-२८ सभा २०७५-०१-३१ 

६. स्वास््र् िथा सरसफाइ ऐन - २०७५ २०७५-१२-०६ सभा २०७५-१२-०७ 

७. 
बािवार्िकाको अर्िकार व्र्वचस्थि गने ऐन 
- २०७५ 

२०७५-१२-०६ सभा २०७५-१२-०७ 

८. पवुाििार व्र्वस्थापन सम्बचन्ि ऐन - २०७५ २०७५-१२-०६ सभा २०७५-१२-०७ 

९. नगर प्रहरी ऐन - २०७६ २०७६-११-१८ सभा २०७६-११-१९ 

१०. 
वािावरण िथा प्राकृर्िक स्रोिको संरक्षण 
ऐन – २०७६ 

२०७६-११-१८ सभा २०७६-११-१९ 

११. सशुासन ऐन - २०७६ २०७६-११-१८ सभा २०७६-११-१९ 

१२. संस्था दिाि ऐन – २०७७ २०७७-१२-०१ सभा २०७७-१२-०२ 
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क्र.स ऐनको नाम स्वीकृि र्मर्ि 
स्वीकृिगने 
र्नकार् 

राजपरमा 
प्रकाचशि र्मर्ि 

१३. 
कमिचारीहरुको व्र्वस्था गनि बनेको ऐन 
२०७८ 

२०७८-०९-२९ सभा २०७८-०९-३० 

 

 

ि) र्नर्माविीहरु (४ वटा) 

क्र.स र्नर्माविीको नाम स्वीकृि र्मर्ि 
स्वीकृिगने 
र्नकार् 

राजपरमा प्रकाचशि 
र्मर्ि 

१. 
गाउँ कार्िपार्िका कार्िसम्पादन 
र्नर्माविी २०७४ 

२०७४-०३-१३ कार्िपार्िका २०७४-०३-१४ 

२. 
गाउँ कार्िपार्िका कार्ि र्वभाजन 
र्नर्माविी २०७४ 

२०७४-०३-२५ कार्िपार्िका २०७४-०३-२६ 

३. 
गाउँ कार्िपार्िकाका प्रमाणीकरण 
र्नर्म २०७४ 

२०७४-०३-२५ कार्िपार्िका २०७४-०३-२६ 

४. र्वुा र्वकास र्नर्माविी २०७५ २०७५-१०-२८ कार्िपार्िका २०७५-१०-२९ 

ग) र्नदेचशकाहरु (२ वटा) 

क्र.स र्नदेचशकाको नाम स्वीकृि र्मर्ि 
स्वीकृिगने 
र्नकार् 

राजपरमा प्रकाचशि र्मर्ि 

१. 
सतु्केरी सँग उपाध्र्क्ष कार्िक्रम 
संचािन र्नदेचशका – २०७७ 

२०७७-०५-०३ कार्िपार्िका २०७७-०५-०४ 
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२. 
मोदी गाउँपार्िका बाि क्िव 
गठन िथा सहजीकरण र्नदेचशका 
२०७७ 

२०७७-०९-१३ कार्िपार्िका २०७७-०९-१४ 

घ) कार्िर्वर्िहरु (२१ वटा) 

क्र.स कार्िर्वर्िको नाम स्वीकृि र्मर्ि 
स्वीकृिगने 
र्नकार् 

राजपरमा प्रकाचशि 
र्मर्ि 

१. 
मोदी गाउँपार्िका गाउँ 
कार्िपार्िकाको बैठक संचािन 
सम्बन्िी कार्िर्वर्ि २०७४ 

२०७४-०३-२५ कार्िपार्िका २०७४-०३-२६ 

२. 
मोदी बािमैरी स्थानीर् शासन 
कार्िन्वर्न िथा घोर्णा कार्िर्विी 
२०७४ 

२०७४-०९-२२ कार्िपार्िका २०७४-०९-२३ 

३. 
स्थानीर् िहको उपभोक्ता सर्मर्ि 
गठन पररचािन िथा ब्र्बस्थापन 
कार्िर्वर्ि २०७४ 

२०७४-१२-२९ कार्िपार्िका २०७४-१२-३० 

४. 
स्थानीर् राजपर प्रकाशन कार्िर्वर्ि 
२०७४ 

२०७४-१२-२९ कार्िपार्िका २०७४-१२-३० 

५. 
र्वपद ब्र्बस्थापन कोर् संचािन 
कार्िर्वर्ि २०७४ 

२०७४-१२-२९ कार्िपार्िका २०७४-१२-३० 

६. 
घ बगिको र्नमािण ब्र्बसार्ी इजाजि 
सम्बन्िी कार्िर्वर्ि २०७४ 

२०७४-१२-२९ कार्िपार्िका २०७४-१२-३० 

७. 
करारमा प्रार्बर्िक कमिचारी 
ब्र्बस्थापन गने कार्िर्वर्ि २०७४ 

२०७४-१२-२९ कार्िपार्िका २०७४-१२-३० 
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क्र.स कार्िर्वर्िको नाम स्वीकृि र्मर्ि 
स्वीकृिगने 
र्नकार् 

राजपरमा प्रकाचशि 
र्मर्ि 

८. 
टोि र्बकास संस्था संचािन 
कार्िर्वर्ि २०७५ 

२०७५-०२-२० कार्िपार्िका २०७५-०२-२१ 

९. 
अपाङ्गिा भएका व्र्चक्तको पररचर्-
पर र्विरण कार्िर्वर्ि, २०७५ 

२०७५-१०-१६ कार्िपार्िका २०७५-१०-१७ 

१०. 
गाउँपार्िका करार चशक्षक र्नर्चुक्त 
सम्बन्िी सचक्षप्त कार्िर्वर्ि २०७६ 

२०७६-०१-३० कार्िपार्िका २०७६-०१-३१ 

११. 
कोसेिी िथा सौगाि घर घमु्िी 
कोर् संचािन कार्िर्वर्ि २०७६ 

२०७६-०१-३० कार्िपार्िका २०७६-०१-३१ 

१२. 
ब्र्बसार्र्क कृर्र् फमि िथा कृर्क 
समहु दिाि एबं अनदुान संचािन 
कार्िर्वर्ि २०७६ 

२०७६-०७-०६ कार्िपार्िका २०७६-०७-०७ 

१३. आर्थिक सहार्िा कार्िर्वर्ि २०७६ २०७६-१२-०१ कार्िपार्िका २०७६-१२-०२ 

१४. 
जिस्रोि िथा महुान दिाि कार्िर्वर्ि 
२०७७ 

२०७७-०५-०३ कार्िपार्िका २०७७-०५-०४ 

१५. 
संचक्षप्त वािावरणीर् अध्र्ार्न िथा 
वािावरणीर् परीक्षण कार्िर्वर्ि 
२०७७ 

२०७७-०५-०३ कार्िपार्िका २०७७-०५-०४ 

१६. र्ोजना अनगुमन कार्िर्वर्ि २०७७ २०७७-०६-०२ कार्िपार्िका २०७७-०६-०३ 

१७. 
आन्िररक आर् संकिन ठेक्का 
बन्दोबस्ि सम्बचन्ि कार्िर्वर्ि 
२०७७ 

२०७७-०७-०२ कार्िपार्िका २०७७-०७-०३ 

१८. प्राङ्गाररक नमनुा कार्िर्बर्ि २०७७ २०७७-१२-२८ कार्िपार्िका २०७७-१२-२९ 

१९. भरु्म बैंक, कार्िर्वर्ि २०७७ २०७७-१२-२८ कार्िपार्िका २०७७-१२-२९ 
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२०. 
िैंर्गक र्हंसा र्नवारण कोर् संचािन 
कार्िर्वर्ि २०७८ 

२०७८-०३-०७ कार्िपार्िका २०७८-०३-०८ 

२१. र्वद्यिु सहरु्िर्ि कार्िर्विी २०७८ २०७८-१०-२९ कार्िपार्िका २०७८-१०-३० 

ङ) मापदण्डहरु (२ वटा) 

क्र.स मापदण्डको नाम स्वीकृि र्मर्ि 
स्वीकृिगने 
र्नकार् 

राजपरमा प्रकाचशि 
र्मर्ि 

१. राहि र्विरण मापदण्ड २०७६ २०७६-१२-२७ कार्िपार्िका २०७६-१२-२८ 

२. 
मोदी गाउँपार्िका िचि मापदण्ड 
२०७८ 

२०७८-०५-१७ कार्िपार्िका २०७८-०५-१८ 

च) अन्र् (१ वटा) 

क्र .स  अन्र् कानूनको नाम स्वीकृि र्मर्ि 
स्वीकृिगने 
र्नकार् 

राजपरमा प्रकाचशि र्मर्ि 

१. मोदी गाउँपार्िका पदार्िकारीको 
आचारसंर्हिा २०७४ 

२०७४ -०३-२८  सभा २०७४ -०३-२९  
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df]bL ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no, 

kfltrf}/, kj{t 

kbflwsf/Lx?sf] gfd, kb / ;Dks{ gDa/ 

क्र.स. जनप्रर्िर्नर्िको नाम थर पद सम्पकि  नं 

1 र्हरा देर्व शमाि अध्र्क्ष 9867648942 

2 र्वमि िामीिाने उपाध्र्क्ष 9857684444 

3 टेक वहादरु गरुुङ्ग वडा नं. १ का वडा अध्र्क्ष 9806181117 

4 िेजेन्र बहादरु र्व.सी वडा नं. १ को सदस्र् 9816161727 

5 िोक मान गरुुङ्ग वडा नं. १ को सदस्र् 9826518794 

6 शान् िा आिे वडा नं. १ को मर्हिा सदस्र् 9805234019 

7 भेर् कुमारी कामी वडा नं. १ को दर्िि मर्हिा सदस्र् 9805505800 

8 बेि बहादरु काकी क्षेरी वडा नं. २ को वडा अध्र्क्ष 9819131516 

9 चजि बहादरु पनु वडा नं. २ को सदस्र् 9847771857 

10 र्ाम नारार्ण चपाई वडा नं. २ को सदस्र् 9869013953 

11 शान्िी पौडेि वडा नं. २ को मर्हिा सदस्र् 9841732518 

12 र्बष्ण ुपररर्ार वडा नं. २ को दर्िि मर्हिा सदस्र् 9821323667 

13 देवेन्र बहादरु क्षेरी वडा नं. ३ को वडा अध्र्क्ष 9847669527 

14 र्म बहादरु पनु वडा नं. ३ को सदस्र् 9843634612 

15 सन्िोर् कुमार दजी वडा नं. ३ को सदस्र् 9821327269 

16 नन्द मार्ा पनु राई वडा नं. ३ को मर्हिा सदस्र् 9847669875 

17 गमुा नेपािी वडा नं. ३ को दर्िि मर्हिा सदस्र् 9805222370 

18 मोहनर्सङ चोचाङ्गी  पनु  वडा नं. ४ को वडा अध्र्क्ष 9806540728 

19 चचर बहादरु चोचाङ्गी पनु  वडा नं. ४ को सदस्र् 9806104387 

20 पदम बहादरु पनु मगर  वडा नं. ४ को सदस्र् 9805147044 
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21 ददि कुमारी पनु  वडा नं. ४ को मर्हिा सदस्र् 9847681469 

22 िक्ष्मी र्व.क  वडा नं. ४ को दर्िि मर्हिा सदस्र् 9817560933 

23 मान बहादरु अर्िकारी  वडा नं. ५ को वडा अध्र्क्ष 9867648693 

24 बम  बहादरु कँुवर  वडा नं. ५ को सदस्र् 9867690203 

25 राजेश बहादरु शाही  वडा नं. ५ को सदस्र् 9847647087 

26 कृष् ण कुमारी मल् ि  वडा नं. ५ को मर्हिा सदस्र् 9857666544 

27 पर्वरा र्वश्वकमाि  वडा नं. ५ को दर्िि मर्हिा सदस्र् 9805230232 

28 ददपेन्र िामीिाने वडा नं. ६ को वडा अध्र्क्ष 9865099256 

29 भीम वहादरु के.सी वडा नं. ६ को सदस्र् 9842263758 

30 रमेश िरी वडा नं. ६ को सदस्र् 9843592062 

31 र्मना कुमारी िामीिाने वडा नं. ६ को मर्हिा सदस्र् 9843407880 

32 सरस्विी नेपािी वडा नं. ६ को दर्िि मर्हिा सदस्र् 9867946213 

33 दगुाि प्रसाद शमाि वडा नं. ७ को वडा अध्र्क्ष 9847630046 

34 िेमिाि पौडेि वडा नं. ७ को सदस्र् 9847636545 

35 हकि  मान गरुुङ्ग वडा नं. ७ को सदस्र् 9857630830 

36 शर्मििा कुमारी शमाि वडा नं. ७ को मर्हिा सदस्र् 9748400579 

37 रेिा नेपािी वडा नं. ७ को दर्िि मर्हिा सदस्र् 9817142256 

38 सकु वहादरु गरुुङ्ग वडा नं. ८ को वडा अध्र्क्ष 9857628065 

39 भर्विाि शमाि वडा नं. ८ को सदस्र् 9847644972 

40 मोर्ििाि सनुार वडा नं. ८ को सदस्र् 9806198083 

41 सर्वना एसी अिेिी के सी वडा नं. ८ को मर्हिा सदस्र् 9847645973 

42 सन्िोर्ी र्व.क वडा नं. ८ को  दर्िि मर्हिा सदस्र् 9808422235 
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g]kfn ;/sf/ 
;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfno 

sd{rf/L ljj/0f 
sfof{nosf] gfd M df]bL ufpFkflnsf  
sfof{nosf] 7]ufgf M kfltrf}/, kj{t  
qm= ; gfd y/ kb ÷ zfvf kmf]g g+= 

१ ककसान बहादरु क्षेत्री  प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत ९८५७६६६१११ 

२ झक प्रसाद गौतम लशक्षा अलिकृत/अलिकृत आठौं ९८५७६३२९५६ 

३ तेजुराम सनुार अलिकृत सातौं  /  आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४१११८७१५ 
४ प्रलवन पोखरेल अलिकृत छैटौं/ प्रशासन तथा र्ोजना ९८४६११८८३९ 

५ हरी प्रसाद गौतम  ईलिलनर्र   / प्रालवलिक  ९८४७६२३९५३ 
६ प्रकाश बहादरु क्षेत्री लशक्षा अलिकृत ९८४७६३१३९९ 

७ कदपक पोखरेल ईलिलनर्र   / प्रालवलिक ९८५६०६०८६५ 

८ उमेश कुमार 

अलिकारी जनस्वास््र् लनरीक्षक  ९८४६०६८२०५ 

९ प्रकाशचन्द्र सुवेदी कलवराज लनरीक्षक ९८५७६२०५५७ 
१० दलेव प्रसाद पौडले अलिकृत छैटौं  /लजन्द्सी ९८५७६३०६४३ 
११ गोपाल लिलमरे शमाि सहार्क पाँचौं  /प्रशासन ९८५७६२४९५७ 
१२ लेखनाथ रेग्मी सहार्क पाँचौं   ९८५७६४०८५० 
१३ गार्त्री चपाई सहार्क पाँचौं  ९८४०४१५६१६ 
१४ क्रष्ण प्रसाद सुवेदी सहार्क पाँचौं   ९८४१८९५९७६ 
१५ राजेन्द्र प्रसाद आचार्ि लेखा सहार्क ९८०५२०३३०० 
१६ लशव चपागाई आ.ले.प सहार्क पाँचौ ९८६४४२२९८८ 
१७ भास्कर रेग्मी कम््र्ुटर अपरेटर ९८४६०११७९४ 
१८ होमनाथ लालमछान े सहार्क पाँचौं   ९८६७६२६१०४ 
१९ कदपेन्द्र गौतम सहार्क पाँचौ ९८४७६३६००५ 

२० कदपा सुवेदी कुवँर सब.ईलन्द्जलनर्र  ९८४७७३३२३४ 
२१ सुरेश ररमाल प्रा.स   / लशक्षा ९८६७६०५८९१ 
@२ लचत्र बहादरु गुरंुङ खा.पा.स.टे  ९८४७७३४५१४ 
२३ सन्द्तोष सुवेदी कृलष पाँचौ तह ९८४७७७१६५७ 

२४ मन्द्दबेी कुमारी जैसी भेटेररनरर पाँचौ तह - 

२५ 
मािव प्रसाद 

सापकोटा ना.प.स्वा.प्रा ९८४१११५९५२ 

@६ शोभादवेी शमाि स.म.लब.लन  ९८४७६४७७९० 
@७ पुण्र् कुमारी शमाि स.म.लब.लन  ९८६७६०४७८८ 

२८ 
लवष्णु कुमारी गौतम 

पौडले 
स.म.लब.लन  

९८४७६४६६६५ 
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qm= ; gfd y/ kb ÷ zfvf kmf]g g+= 
२९ सुलनता सापकोटा स.म.लब.लन   ९८४७६५९०६५ 
३० कमल पौडले सहार्क चौंथो  ९८४६२५४३९२ 
३१ रुर प्रसाद शमाि अ.सब.ईलन्द्जलनर्र   ९८५७६५०४८५ 
३२ तारा दत्त जोशी ना .प्रा.स  9868884073 

३३ र्सोदा तामाङ पशु प्रालवलिक सहार्क चौथो 9845074448 

 
ufpFkflnsfdf sfo{/t s/f/ ;]jfdf sfo{/t sd{rf/L ljj/0f ;+sng 

 
sfof{nosf] gfd M df]bL ufpFkflnsf  
sfof{nosf] 7]ufgf M kfltrf}/, kj{t  

qm= ; gfd y/ kb kmf]g g+= 
१ कदपक शमाि सुचना प्रलवलि अलिकृत ९८५१२२२६८० 
२ नलवन शाही ईलन्द्जलनर्र ९८५७६४४९९९ 
३ अनमोल क्षेत्री रोजगार संर्ोजक ९८५७६६९६९० 
४ लसताकुमारी शमाि  उद्घम लवकास संर्ोजक ९८४७६२३६५९ 
५ मलनषा महत कृलष अलिकृत ९८४५९५६९७० 

६ र्ाम बहादरु मिेासी र्ुवा बालबाललका फोकल पसिन  ९८५७६३०२०९ 
७ बेल प्रसाद शमाि अ.सब.ईलन्द्जलनर्र ९८४७६२०९३३ 

८ अलनल पुन एम.आई.एस अपरेटर ९८१५१०५१२३ 
९ मनोज  के सी प्रा .स  ९८०६५९६४५९ 

१० गणेश शमाि अलिकारी बररष्ठ उद्यम लवकास सहजकताि ९८४७७७२५४१ 

११ ममता पाईजा पुन उद्यम लवकास सहजकताि ९८६७६९८९९७ 

१२ टंक बहादरु भट्टराई अ.सब.ईलन्द्जलनर्र ९८६७०४०२९९ 
१३ नगेन्द्र सुवेदी कार्ािलर् सहार्क  ९८४७६३४६०६ 
१४ सीता लब .क  कार्ािलर् सहार्क ९८४७७३३४५१ 
१५ लबक्रम मल्ल कार्ािलर् सहार्क ९८४७६५६१५५ 
१६ लवकास शमाि ना.प्रा.स ९८६७६१४०१७ 
१७ लनशा के सी ना.प्रा.स ९८६७९१६४७७ 
१८ दवेी क्षेत्री ना .प.से.प्रा  ९८४७६७३३४८ 

१९ सलबता नेपाली ना .प.से.प्रा  ९८६००२८९३२ 

२० नारार्ण पौडले ना.प्र.स.ेप्रा ९८६७६८००५८ 
२१ सलन्द्जव अलिकारी ना.प्रा.स ९८४७६३५४८६ 
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qm= ; gfd y/ kb kmf]g g+= 
२२ सररता शमाि गौतम कफल्ड सहार्क ९८४७६३२७३९ 
२३ लवन्द्द ुगौतम कफल्ड सहार्क ९८४६७०७४१८ 
२४ खुम प्रसाद अलिकारी हलुका सवारी चालक ९८४७६७२२५५ 
२५ रुर बहादरु के सी हलुका सवारी चालक ९८४७६७३२४० 
२६ लवष्णु कुमारी शमाि का.स ९८४७७४८६०४ 
२७ हरीमार्ा कुवँर का.स ९८६७९४६४२२ 
२८ दवेी कुमारी शाही का.स ९८६७७०६६६९ 
२९ ढाका कुमारी िती क्षेत्री का.स ९८०२८४२८८४ 

 

स्वास्थ ससं्थाहरुमा कार्िरत कमिचारी लवबरण 

क्र .स  नामथर पद कार्िरि स्वास्थ संस्था  सम्पकि  नम्बर 
१. देव बहादरु मल्ि र्स अ हे व भकू स्वास्थ चौकी ९८४२६११९७५ 

२. िर्िमार्ा श्रीश अ हे व देउपरु स्वास्थ चौकी ९८४६००३४०४ 

३. हमुनाथ शमाि हे अ देउरािी स्वास्थ चौकी ९८४७६४३३४० 

४. अचजि र्ब .क  अ हे व क्र्ांग स्वास्थ चौकी ९८६०५३८५८७ 

५. गोकुि प्रसाद अर्िकारी हे अ बाजुंग स्वास्थ चौकी ९८५७६८०९०० 
६. र्वक्रम भवुाँजी जनस्वास््र् र्नरीक्षक र्ििाहार स्वास्थ चौकी ९८४६४४०६७७ 
७. र्बष्ण ुप्रसाद पौडेि अ हे व राम्जा स्वास्थ चौकी ९८५७६३१४५४ 
८. टेक बहादरु घर्िि र्स अ हे व चचरे स्वास्थ चौकी ९८४७६४४५३९ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को   105 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

र्वमि िार्मिान े

उपाध्र्क्ष 

र्हरा देर्व शमाि 
अध्र्क्ष 

र्कसान बहादरु क्षरेी 
प्रमिु प्रशासकीर् अर्िकृि 

शान्िा आिे 

का.पा सदस्र् 
िक्ष्मी र्व.क 

का.पा सदस्र् 

 

 

कृष्ण कुमारी मल्ि 

का.पा सदस्र् 
सन्िोर्ी र्व.क 

का.पा सदस्र् 
ररिा सनुार र्वश्वकमाि 
का.पा सदस्र् 

 

र्डिमार्ा ँनपेािी 
का.पा सदस्र् 

 

टेक बहादरु गरुुङ 

का.पा सदस्र्  

 

बेि बहादरु काकी क्षरेी 
का.पा सदस्र्  

 

देवेन्र बहादरु क्षरेी 
का.पा सदस्र्  

 

मोहनर्सङ चोचाङ्गी पनु 

का.पा सदस्र्  

 

मान बहादरु अर्िकारी 
का.पा सदस्र्  

 

ददपने्र िार्मिान े

का.पा सदस्र्  

 

दगुाि प्रसाद शमाि 
का.पा सदस्र्  

 

सकु बहादरु गरुुङ्ग 

का.पा सदस्र्  

 

गाउँकार्िपार्िका पदार्िकारीहरुको र्ववरण 
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टेक बहादरु गरुुङ 

वडा अध्र्क्ष  

 

वडा नं. १ भकुिाङ्ग्िे 

िेजेन्र बहादरु र्व र्स 

सदस्र् 

 

िोकमान गरुुङ 

सदस्र् 

 

शान्िा आिे 

का.पा सदस्र्/सदस्र् 

 

भेर् कुमारी कामी 
सदस्र् 

 

बेि बहादरु काकी के्षरी 
वडा अध्र्क्ष  

 

चजि बहादरु पनु 

सदस्र् 

 

र्ाम नारार्ण चपाई 

सदस्र् 

 

शान्िी पौडेि 

सदस्र् 

 

र्वष्ण ुपररर्ार 
सदस्र् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

वडा नं. २ देउपरु 
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देबेन्र बहादरु के्षरी 
वडा अध्र्क्ष  

 

र्ाम बहादरु पनु 

सदस्र् 

 

सन्िोर् कुमार दजी 
सदस्र् 

 

नन्द मार्ा पनु राई 

सदस्र् 

 

गमुा नपेािी 
सदस्र् 

 

 

मोहनर्सङ चोचाङ्गी पनु 

वडा अध्र्क्ष  

 

चचर बहादरु चोचाङ्गी पनु 

सदस्र् 

 

पदम बहादरु पनु मगर 
सदस्र् 

 

िक्ष्मी र्व.क 

का.पा सदस्र्/सदस्र् 

/ 

 

ददि कुमारी पनु 

सदस्र् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वडा नं. ३ देउरािी 

वडा नं. ४ क्र्ाङ 
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मान बहादरु अर्िकारी 
वडा अध्र्क्ष  

 

बम बहादरु कँुवर 
सदस्र् 

 

राजेश बहादरु शाही 
सदस्र् 

 

कृष्ण कुमारी मल्ि 

का.पा सदस्र्/सदस्र् 

 

पर्वरा र्वश्वकमाि 
सदस्र् 

 

र्भम बहादरु के.सी 
सदस्र् 

 

रमेश िरी 
सदस्र् 

 

र्मना कुमारी िार्मिान े

सदस्र् 

 

सरस्विी नपेािी र्स.के 

सदस्र् 

 

ददपेन्र िार्मिान े

वडा अध्र्क्ष  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

वडा नं. ५ बाजङु्ग 

वडा नं. ६ र्ििाहार 
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दगुाि प्रसाद शमाि 
वडा अध्र्क्ष  

 

िेमिाि पौडेि 

सदस्र् 

 

हकि  मान गरुुङ 

सदस्र् 

 

शर्मििा कुमारी शमाि 
सदस्र् 

 

रेिा नपेािी 
सदस्र् 

 

सकुबहादरु गरुुङ 

वडा अध्र्क्ष  

 

सन्िोर्ी र्व.क 

का.पा सदस्र्/सदस्र् 

 

मोर्ििाि सनुार 
सदस्र् 

 

भर्विाि शमाि 
सदस्र् 

 

 

सर्वना एसी अिेिी के सी 
सदस्र् 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वडा नं. ७ राम्जा देउरािी 

वडा नं. ८  

चचरे 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 df]bL ufpFkflnsf  
ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no 

kfltrf}/, kj{{t 
Website: modimun.gov.np 

Email: info@modimun.gov.np 

Facebook: मोदी गाउँपार्िका - facebook.com/modi.parbat 

Phone No: 067-410164 

 

 

नवलनवािलचत मलहला जनप्रलतलनलिहरु सगँ गाउँपाललका लस्थत मलहला  

कमिचारीहरु 

 

एिारौं गाउँसभा अलिवशेन ससुम्पन्न भए पश्चात गाउँपाललका अध्र्क्ष, 

उपाध्र्क्ष तथा पुवि अध्र्क्ष सँग लखलचएको कमिचारीहरुको 

फोटो 


