
चालु आ.ब. २०७९/०८० 

मा सम्पादित योजना र काययक्रमको 

अर्यबादषयक प्रगदत दििरण

अन्नपूर्ण गाउँपालिका,कास्की 
प्रस्तोता :खेमराज िेबकोटा 

प्रमुख प्रशासकीय अदर्कृत 

“कृदष,पययटन,उजाय र पूिायर्ार , अन्नपूणय समृद्धिको आर्ार”



2

➢भौगोलिक रुपमा ८३0४२'०"E देखि ८३0५७'०"E पूर्व 

देशान्तरसम्म र २८0३६'४५"N देखि २८0१५'१५"N  उत्तरी

अक्ाांश सम्म फैलिएको ।

➢समुन्द्री सतहबाट ८३१ लमटरदेखि ८०९१ लमटरको उचाईसम्म 

फैलिएको यस गाउँपालिकाको कुि के्त्रफि ४१७.७४ र्गव 

लक.मी. रहेको ।

➢ यस गाउँपालिकामा ११ र्टा र्डा रहेका छन् ।

➢ यस गाउँपालिकाको कुि घरधुरीसांख्या ६०२९ छ भने 

जनसांख्या २३४१७ रहेको छ ।

➢ यस गाउँपालिकाको जनघनत्व ५६.०५ व्यखि प्रलतबगव लक.मी. 

रहेको छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका संक्षिप्त परिचय 



श्रोत बार्षणक अनुमाननत आय बास्तबबक आय 
संघ 
समानीकरण अनुदान ११ करोड १९ लाख ३ करोड ७४ लाख ५० हजार 
शसर्त अनुदान चालु २५ करोड २४ लाख १२ करोड ९० िाि 

शसर्त अनुदान पुुँजीगर् १ करोड ६४ लाख १८ लाख 
बिशषे अनुदान पुुँजीगर् १ करोड ९७ लाख ०
समपुरक अनुदान पुुँजीगर् ३ करोड ६० लाख ० 
राजश्व िाांडफाांड ११ करोड ४ लाख ९२ हजार १ करोड २९ लाख ४४ हजार 
प्रदेश 
समानीकरण अनुदान प्रदेश १ करोड २६ लाख ६३ हजार ६३ लाख ३१ हजार ५ सय 
समपुरक अनुदान पुुँजीगर् ५० लाख २५ लाख 
राजश्व िाांडफाांड प्रदेश ६३ लाख ३४ हजार २८ लाख ५४ हजार 
शसर्त अनुदान पुुँजीगर् ५० लाख २५ लाख 
आन्तरिक िाजश्व २ करोड ९८ लाख ५४ हजार 
जम्मा ६७ करोड ४१ हजार २८ करोड ४९ लाख 



आन्र्ररक राजश्व सांकलनको अवस्था 

९८.५४ िाख

२ किोड

राजश्व 

हाल सम्मको सांकलन लक्ष्य 



कुल बजेट र  हाल सम्मको खचयको अिस्था 
(२४.०५ प्रदतशत) 

कुि बजेट 

खचण 

र्वविर् 



आ.ब. २०७९/८० मा जारी भएका कानून (ऐन, ननयम ननरे्दनिका, काययनधन , मापर्दण्ड)

राजपत्रमा प्रकािन गररएका  कानननरु

राल सम्म तजनयमा भएका कानननरु

अन्नपरू्ण गाउँपालिका



११ 
१९४ 

०९

१०

०६

०८

०५ 

०७

२४१ 

१४१ 

६७

०४ 

वडा 
नं.

०१

०२

०३

१७६ 

१०७ ११ धटै धडाको जम्मा 

ब्यबसाय र्दताय  संख्या १५२११४४ 

८१ 

१०२ 

१२७ 

१४१ 

अन्नपरू्ण गाउँपालिका
धडागत ब्यबसाय र्दताय/ननधकरणको सखं्यात्मक नधधरण 



खण्ड (ख)

सामानजक नबकास 

खण्ड (घ)

धन धाताधरण तथा

नबपत ब्यबस्थापन

खण्ड (ग)
पूधाय ार नबकास

खण्ड (क)

आनथयक नबकास 

खण्ड (ङ)
िनसासन ,संस्थागत नबकास ,सेधा 

प्रधार 

पौष मसान्तसम्मको  नबषयगत के्षत्र अननसार बजेट तथा  खर्य नधधरण,मनख्य उपलनब्  र 

झलकरु



दबषयगत के्षत्रअनुसार खचय,प्रमुख उपलद्धि र तद्धिरहु



आनथयक  नधकास
अन्नपूणय

गाउँपानलका

खण्ड (क)



के्षत्रगत बजेट तथा खचय

1

1

दस.न. के्षत्र\उप के्षत्र बजेट खचय खचय प्रदतशत

१ कृलि र पशुपािन १ करोड ३४ िाि २६ िाि १९.४० 

२ पयवटन तथा उद्योग २ करोड १० िाि १६ ७.६

३ सहकारी ५ िाि २ िाि ३२ हजार ४६.५६

४ अन्य (भूलम,जिश्रोत,लसांचाई ) ७ िाि ३० हजार २ िाि २७.३९ 

कुल जम्मा ३  करोड ५४ िाि ४३ िाि ३७ हजार  १२.२५ 



आलथवक लबकासका कृयाकिाप एबम उपिखि 

• कृिकहरुिाई अनुदानमा आिु िगायत अन्य लबउ लबजन लर्तरण 

• ११ र्टै र्डामा नमूना कृलि फमव स्थापनाको प्रकृया अलघ बढाइएको 

• तरकारी पकेट कायवक्रम सांचािन गररएको 

• आन्तररक उत्पादनको क्लष्टर लनमावण गररएको 

• पशु स्वास्थ्य सेर्ा,रेलबज एबम िोरेत लबरुद्धको िोप लबतरण 

• पशु आहारा सेर्ा,कृलत्रम गभावधान सेर्ा 

• िाभाखित कृिक सांख्या : ३ हजार १ सय ३३ 



• पयवटन प्रर्धवनको लबलभन्न कृयाकिापहरु अलघ बढाएको 

• सहकारीहरुको क्मता अलभरृ्खद्धको कायवक्रम सम्पन्न गररएको  

• र्डा नां. ४,५,७,८,१० र ११ मा लनस्सा लर्तरण कायव सम्पन्न भएको 

• र्डा नां. ४ र ५ मा जग्गा लर्तरणको िालग जग्गा नापजाांचको टोिी गठन भई काम अलघ बढेको 

• उद्यम लबकास सलमलत गठन गरी उद्यम लबकासको िालग घरघुरी सरे्क्ण सम्पन्न गररएको, समुह 

गठन माफव त उद्यम लबकासका कायवक्रम अगाडी बढाइएको



आदथयक दबकाससंग सम्बद्धित झलकहु 

क्लाष्टरमा रथाने िाली 
प्रवर्तन कायतक्रम र्रकारी पकेट ववकास कायतक्रम हहउुँ दे घौंस बिउ ववर्रण



सहकारीका ब्यिस्थापकका लागग क्षमर्ा अभिवदृ्गर्कन्दमुल र्था कोदो िाली
प्रदशतनी मेला उद्यमभशलर्ा

बिकास 
र्ाभलम



ननस्सा ववर्रण कायतक्रम



हनी हन्टीङ महोत्सि



दबषयगत के्षत्रअनुसार खचय,प्रमुख उपलद्धि र तद्धिरहु



सामानजक नधकास
अन्नपूणय

गाउँपानलका

खण्ड (ख)



के्षत्रगत बजेट तथा खचय

2

0

दस.न. के्षत्र\उप के्षत्र बजेट खचय खचय प्रदतशत

१ लशक्ा २२ करोड ७० िाि ८ करोड ७८ िाि ३८.६८ 

२ स्वास्थ्य ४ करोड ६४ िाि १ करोड ५३ िाि ३२.९७ 

३ िानेपानी तथा सरसफाई २ करोड ७७ िाि १५ िाि ५.४१ 

४ भािा तथा सांसृ्कलत १६ िाि ७५ हजार ४.७ 

५ 
सामालजक समाबेलसकरण

एबम सुरक्ा तथा सांरक्ण 
३६ िाि ५० हजार ६ िाि २४ हजार १७.५५ 

६ युर्ा तथा िेिकुद १० िाि २ िाि २० 

कुल जम्मा ३० करोड ७४ लाख १० करोड ३८ लाख ३३.७७



सामादजक  दबकासका कृयाकलाप  एबम  मुख्य उपलद्धि

• सबै लबद्याियको नलतजा लर्शे्लिण गरी सुधारको िालग सामुलहक प्रलतबद्धता गराइएको,जसबाट शैलक्क 

स्तर सुधार देखिएको ,लब.व्य.स. र अन्य सरोकारर्ािा लबच लनयलमत अन्तरकृयाको व्यर्स्था गररएको 

• पठन पाठनहुने लबियगत सलमलत गठन गरी सकृय बनाइएको 

• गाउँ लशक्ा सलमलतिाई पूणवता लदइएको 

• अलतररि कृयाकिाप सांचािन गररएको ,उतृ्कष्ट लबद्यािय,लबद्याथी सम्मानको सुरुर्ात गरीएको 

• िेिकुद लबकासको िालग लबलभन्न प्रलतयोलगता आयोजना गररएको, एक र्डा एक िेिमैदान अलभयान 

अनुसार काम अखन्तम चरणमा पुगेको 



• सबै र्डामा स्वास्थ्य सेर्ाको पहँुच पुगेको, पयावप्त औिधी र स्वास्थ्य कमीको व्यर्स्था गररएको

• स्वास्थ्य लबमा कायवक्रम सांचािन गरी हाि सम्म ५१३ पररर्ारको लबमा गररएको (५० प्रलतशत गा.पा. बाट व्यहोने गरी) 

• सामालजक सुरक्ा भत्ता फरर्ाडव लफड प्रणािी माफव त लर्तरण गने गररएको, बैंकहरुसांग सम्झौता गरी सहज रुपमा 

लर्तरणको व्यर्स्था गररएको 

• अपाांगहरुिाई पोिण सामग्री लर्तरण गररएको 

• पररचय पत्र लर्तरण र सामालजक सुरक्ा एबम सांरक्णिाई प्राथलमकता लदइएको

• ९९ प्रलतशत पररर्ारमा िानेपानी सुलबधा उपिि भएको,सांघीय सरकार माफव त बृहत िान्द्रुक िानेपानी 

आयोजनाको काम सुरुर्ात भएको 



झिकहरु

गाउुँ  भशक्षा सभमनर् गठन
बिद्यालय स्र्रीय खेलकुद प्रनर्योगगर्ा



पूणत खोप 
घोषणा 
कायतक्रम

िाल गहृ अनुगमन

अपाांगलाई 
पोषणयुक्र् 
खानेकुरा एिम
व्हहल चेयर 
ववर्रण

लैंगगक हहांसा 
र महहला 
अगर्कार 
सम्िव्न्र् 
अन्र्रकृया



दबषयगत के्षत्रअनुसार खचय,प्रमुख उपलद्धि र तद्धिरहु



पूधाय ार  नधकास
अन्नपूणय 

गाउँपानलका

खण्ड (ग)



के्षत्रगत बजेट तथा खचय

2

7

दस.न. के्षत्र\उप के्षत्र बजेट खचय खचय प्रदतशत

१ यातायात पूर्ावधार १५ करोड २८ िाि ८४ िाि ७८ हजार ५.५५ 

२
भर्न आर्ास तथा सहरी 

लबकास 
२ करोड ८ िाि २० िाि ६८ हजार ९.९२ 

३ उजाव १० िाि ८ िाि ८० 

४ सम्पदा १ करोड ९६ िाि २६ िाि ६८ हजार १३.६१ 

कुल जम्मा १९ करोड ४२ लाख १ करोड ४० लाख ७.२१



०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

१४०

१६०

१८०

२००

उपिोक्र्ा सभमनर् माफत र् E-bidding माफत र् 

योजना संख्या,सम्झौता एबम सम्पन्न द्धस्थदत 

जम्मा आयोजना 
सम्झौर्ा िएका 
काम सम्पन्न 



पूिायर्ार दबकासका कृयाकलाप  एबम  मुख्य उपलद्धि

• अनिाइन मा आधाररत योजना ब्यबस्थापन प्रणािी माफव त योजनाको काम लतब्र रुपमा भईरहेको, 

प्रणािी बाटै योजना अनुगमनको व्यर्स्था गररएको 

• आयोजनाको अलभिेिीकरणको िालग GIS Mapping को सुरुर्ात गररएको 

• र्डा कायावियमा नै लशलबर सांचािन गरी योजना सम्झौता गररएको 



आयोजना संग सम्बन्न्ित झिकहरु 

वडा कायातलयमा योजना सम्झौर्ा भशबिर सडक िाटो स्र्रोन्नर्ी नापजाुँच एिम अनुगमन  गदै प्राबिगर्क



ननमातण सम्पन्न पयतटक पदमागत सडक िाटो स्र्रोन्नर्ी



र्ाभमतक एिम पयतटकीय स्थल सांरक्षणको लागग नापजाांच गदै प्राबिगर्क ढलान िाटो अनुगमन



पदमागतमा रहेको व्जणत झोलुांगे पुल स्र्रोन्नर्ी



दबषयगत के्षत्रअनुसार खचय,प्रमुख उपलद्धि र तद्धिरहु



धन धाताधरण तथा

नबपत ब्यबस्थापन 

अन्नपूणय 

गाउँपानलका

खण्ड (घ)



के्षत्रगत बजेट तथा खचय

3

6

दस.न. के्षत्र\उप के्षत्र बजेट खचय खचय प्रदतशत

१
र्न र्ातार्रण तथा लर्पद 

ब्यबस्थापन 
५० िाि ३९ हजार ४५ िाि ८९.३ 



िन,िातािरण एबम दिपि  ब्यबस्थापनका कृयाकलाप  एबम  
मुख्य उपलद्धि

• लर्पद ब्यबस्थापन सम्बखि तालिम सम्पन्न गररएको 

• लबलभन्न लर्पद लपलडतहरुिाई राहत उपिि गराइएको

• लर्पद प्रलतकायवका िालग लबलभन्न कायवक्रम सांचािन गररएको 

• लर्पद तथा जिश्रोत सम्बखि कायवलर्लध लनमावण गररएको 

• लर्पद प्रभालर्त पररर्ारको िगत सांकिन गररएको 

• मनसुन जन्य लर्पद प्रभालर्त १६ पररर्ारिाई लनकासा प्रदान गररएको 

• र्ातार्रण र पयावर्रणीय सांरक्ण सांग सम्बखित  लबलभन्न आयोजना सांचािन भईरहेका 



तद्धिरहु 

ववपद र्थयाांक सांकलन प्रणाली सम्िव्न्र् अभिमुखीकरण कायतक्रम सुरक्षाकमीलाई ववपद सामग्री हस्र्ान्र्रण



ववपद अनुगमन



दबषयगत के्षत्रअनुसार खचय,प्रमुख उपलद्धि र तद्धिरहु



िनसासन,संस्थागत 

नबकास तथा सेधा प्रधार 

अन्नपूणय 

गाउँपानलका

खण्ड (ङ )



के्षत्रगत बजेट तथा खचय

4

2

दस.न. के्षत्र\उप के्षत्र बजेट खचय खचय प्रदतशत

१

मानब लबकास,तथ्ाांक 

प्रणािी,सूचना 

प्रलबलध,कायाविय सांचािन 

एबम अन्य प्रशासलनक 

१३ करोड ७० िाि ४ करोड १७ िाि ३०.४३ 



सुशासन,संस्थागत दबकास तथा सेिा प्रबाहका कृयाकलाप  
एबम  मुख्य उपलद्धि

• चािु आ.ब.को सुरुर्ात बाटै लर्द्युतीय हालजरीको सुरुर्ात गररएको 

• कमवचारीसांग कायवसम्पादन सम्झौता गरी लजमे्मर्ार बनाइएको

• शािा प्रमुिहरुद्वारा कायवयोजना लनमावण लनयलमत बैठक,सलमक्ा,र प्रलतबेदन पेश गने कायव  

सुरुर्ात गररएको जसबाट शुसासन, सेर्ा प्रबाह र सांस्थागत लबकासमा उले्लख्य सुधार देखिएको

• QR Code र अनिाइन माफव त सेर्ाग्राही सनु्तष्टी सरे्क्ण गरी प्राप्त गुनासो र सुझाबिाई लर्शे्लिण 

गने गररएको 

• गा.पा. र ११ र्टै र्डामा लर्द्युतीय प्रणािी माफव त राजश्व सांकिन र योजना सम्झौता को ब्यबस्था 

गररएको,हाि सम्म ३०३० करदाता प्रणािीमा आबद्ध भएका 

• राजश्व चुहार्टमा कमी आई राजश्व सांकिनमा रृ्खद्ध भएको



• जनप्रलतलनलध एबम कमवचारीहरुिाई लनयलमत क्मता अलभरृ्खद्धका कायवक्रम गने गरीएको 

• ११ र्टै र्डाबाट अनिाइन घटना दताव भईरहेको 

• अध्यक् जू्यको सलचर्ाियको ब्यबस्था गरी भेटघाट एबम गुनासोको िालग आउने सेर्ाग्राहीिाई 

प्रतीक्ा कक्को ब्यबस्था गरी भेटघाटको ब्यबस्था लमिाउने गररएको र अध्यक् जू्य को 

अनुपखस्थलतमा समेत सेर्ाग्राहीको काम र कागजात लिई प्रकृया अलघ बढाउने गरीएको  



अनलाइन राजश्व 
सांकलन भशबिर

प्राकृनर्क श्रोर् 
र्था बित्त 
आयोगका सदस्य
ज्यू सांग 
अन्र्रकृया 
कायतक्रम



पहहलो चौमाभसक सावतजननक सुनुवाई कायतक्रम



न्यानयक सलमनत 

• जम्मा दताव भएका मुद्धा-८ ,फर्छ्यौट -५ र्टा

• सबै र्डामा मेिलमिापकतावको ब्यबस्था गररएको ,जनप्रलतलनलध र मेिलमिापकताव लबच अन्तरकृया 

सम्पन्न गररएको 

• न्यालयक इजािस सांचािनमा रहेको 



सूगचकृर् मेलभमलापकर्ातसांग अन्र्रकृया कायतक्रम



नव प्रविणन साझदेािी कायणक्रम 
पयणटनमतै्री प्रर्वधिमतै्री नमनूा अन्नपूर्ण गाउँपालिका परियोजना

लागर् साझदेारी 

मुख्य मन्रीको कायातलय गा.पा.
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ववत्तीय प्रगनर् 



कृयाकलापहु

• मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री पररिदको कायाविय र गा.पा. को िागत साझेदारीमा पययटनमैत्री प्रदबदर् 

मैत्री नमूना अन्नपूणय गाउँपादलका पररयोजनाका कृयाकिापहरु अलघ बलढरहेका 

• एकीकृत पयवटन सूचना केन्द्र,पयवटन पोटवि सांचािन,पयवटकिाई भचुवअि टुर, समू्पणव पयवटकीय 

जानकारी सलहतको मोबाइि एखिकेसन लनमावण िगायतका काम अखन्तम चरणमा पुगेका

• गाउँपालिकाबाट प्रदान गररने सेर्ा प्रबाहिाई प्रलबलधमैत्री बनाउां दै िलगएको

• यस पररयोजनाबाट समग्र गाउँपालिकाको सेर्ा प्रबाहमा सकारात्मक पररर्तवन देखिन िाएको

• नर् प्रर्धवन माफव त  अन्य पालिकािाई समेत लसकाई हुने गरी नलर्नतम अभ्यासको सुरुर्ात 

गररएको 



बेुजुको अिस्था 

यस िषत लेखा 
पररक्षण गने क्रममा 
१ करोड २६ लाख 
िेरुज ुको आवश्यक 
कागजार् पेश गरी
सम्परीक्षण गरी
फर्छतयौट गररएको

शनु्य िेरुज ुिनाउन लेखा सभमनर्लाई सकृय िनाई ववत्तीय अनुशासन 
कायम गनत कायतववगर् मस्यौदा ननमातण अव्न्र्म चरणमा पुगेको



स्थानीय तह संस्थागत िमता स्वमुलयांकन
(LISA ननतजा) 



लमडडया कभिेज 





wGojfb .

केही लजज्ञासा ?

धन्यबाद ☺
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