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गाउँपामलकाको संक्षक्षप्ि परिचय
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आ ि २०७६।७७ को एकककृि आर्थिक विििण
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आन्तररकआर्
मस.न. मिििक िावर्िकआय

अनुिान िम्िाआय

१ मािपोत / भलुमकर ४०००००० ५५८०२८९

२ र्हाि कर २०००००० ७५५८४८
३ व्र्र्सार् रजिष्ट्रेशन ४०००००० ३५३१४००
४ नक्सापास दस्तरु २५००००० १३३५३३
५ अन्र् दस्तरु २७००००० ३२९०८३२
६ लसफाररस ३०००००० २०८०९६९
७ ब्र्जक्तगतघटना दताण ३००००० ५१५००
८ नाता प्रमाणर्त दस्तरु ५००००० १७००७५
९ अन्र् रािश्र् ४०००००० ३५३१४००
१० अन्र्क्षेत्रकोआर् १४७२०४७७ १४७२०४७७
११ िम्मा ३७७२०४७७ ३३५७८५६६

5



jh]]6 tyf vr{ -एकिुष्ठ_

मस.न. के्षत्र ििेट खचि खचि
प्रतििि

१ चािु ४४,२४,९५,०९३ ३८,५९,४५,१७० ८७.२२

२ पँुजिगत २९,२८,१६,५२३ २१,३८,७६,१०३ ७३.०४

िम्मा ७३,५३,११,६१६ ५९,९८,२१,२७३ ८१.५७
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बिेट

7

खचि

चािु 
पँुजिगत  

jh]]6 tyf vr{ -एकमषु्ट्ठ_



क्षेत्रगत बिेट तथा खचण
क) आधथणक षर्कास

8

मस.न. क्षेत्र\उप क्षेत्र बिेट खचि खचि प्रतििि
१ कृषि र पशुपािन १,४४,००,००० ८५,८८,८३० ५९.६४

२ पर्णटन १,४९,४३,००० १,०२,१६,८४६ ६८.३७

कुल िम्िा २,९३,४३,००० १,८७,७२,३७६ ६३.९७



(ख) सामाजिक षर्कास
मस.न
.

क्षेत्र िथा उप क्षेत्र बिेट खचि खचि प्रतििि

१ लशक्षा १८,३८,५२,००० १८,३२,७८,१७७ ९८.०९

२ स्र्ास््र् ३,८६,६१,००० ३,३५,२७,५३२ ८३.७२

३ िैधगक समानता २८,५०,००० ८,८९,६४८ ३१.२२

४ भािा तथा संस्कृतत
प्रर्णधन

४८,५०,००० ३५,७९,३०८ ७३.८०

५ खानेपानी तथा
सरसफाइ

३,५५,९०,००० २,८४,५३,०८० ७९.९५

६ सामाजिक सुरक्षा ११६९२७००० ११२८५८१०० ९६.५२

िम्मा ३८,२७,३०,००० ३६,२५,८५,८४९ ९४.७३
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-u_पूर्ाणधार षर्कास
मस.न
.

क्षेत्र िथा उप क्षेत्र बिेट खचि खचि प्रतििि

१ र्ातार्ात पूर्ाणधार १४९२३३५४६ १०९६७१५४४ ७३.४९

२ भर्नआर्ास तथा सहरी
षर्कास

३१६८३४७७ १६१६४५९२ ५१.०२

३ ििस्रोत तथा उिाण २६९३००० १९९९००० ७४.२३

४ लसचांई ३८५०४०० ३५३२२०० ९१.७३

५ मोटरेर्ि पुि झो.पु समेत ९६१२००० ९५८६४०० ९९.७३

िम्मा १९७०७२४२३ १४१८५३७३६ ७१.९८
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-घ_र्न बातार्रर् तथा षर्पद व्र्र्स्थापन
मस.न
.

क्षेत्र िथा उप क्षेत्र बिेट खचि खचि प्रतििि

१ िन बािाििण िथा विपद
व्यिस्थापन

१०८३५००० ९२४०२०८ ८५.२८

िम्मा १०८३५००० ९२४०२०८ ८५.२८
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-ङ_ सुशासन,संस्थागत षर्कास तथा सेर्ा प्रर्ाह
मस.न
.

क्षेत्र िथा उप क्षेत्र बिेट खचि खचि प्रतििि

१ सुशासन,संस्थागत षर्कास
तथा सेर्ा प्रर्ाह

११५३३११९७ ६८२६९१०४ ६१.२०

िम्मा ११५३३११९७ ६८२६९१०४ ६१.२०
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बिेट खचण

क्षेत्रगत बिेट तथा खचण



भौतिक प्रगति

मस.न. मिििक प्रतििि

१ षर्षिर् प्रगतत ८१.५७

२ भौततक प्रगतत ९३.५५
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आ.र्. ०७६।०७७ मा संचालितआर्ोिना तथा
कार्णक्रमबाट हालसिभएका उपिजब्धहुः

सडकतफण ः
सडक तनमाणर् गदाण पक्की ढिान तनमाणर् कार्णिाई गा.पा. िे अलभर्ानको ुपमाअतघ र्ढाएको
• षर्लभन्न २७ र्ोटा लिङ्क रोडहु ७ कक.लम. २००लम. र्ाटो ढिान गररएको
• सोलिङ र्ाटो ३ कक.लम. ६० लम. स्तरोन्नती गररएको
• ग्रारे्ि सडकतथा नािी तनमाणर् ३ कक.लम. ६०० लम.
• ८७ र्टा षर्लभन्न लसडड र्ाटो ११ कक. लम. ६४ लम. तनमाणर्
• नर्ाँ रर्ाकओपन १३ कक. लम. ५८४ लम.
• गा.पा. लभत्रको िम्मा सडक २३६.४१ कक.लम. (कािो पत्र हाईर्े २५.७७ कक.लम.)
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खानेपानी तफण ः

खानेपानीमा एक घर एकधारा कार्णक्रमिाई अलभर्ानका ुपमा सचंािन गररएको
• सम्पन्न खानेपानी र्ोिना ३३ र्टा
• तनमाणर् सम्पन्न एक घर एक धारा ८४४
• Intake तनमाणर् २६ र्टा
• Collection Chamber र BPT तनमाणर् ३४ र्टा
• Reservior Tank २६ र्टा
• हाि सम्म ४२३२ घरहुमा एक घर एकधारा सम्पन्न
• र्हृ्द िान्रकु खानेपानी र्ोिना र्डा नं १ देणख ७ को िाधग केजन्रर्आर्ोिना स्र्ीकृत ।
• र्डा नं ४ सल्र्ान समथि खोिा खानेपानी र्ोिना सचंालित

17



पर्णटन तफण ः

18

• गुम्र्ा, मठ-मजन्दर,पर्णटकीर्गन्तव्र्हु २० र्टा
• लसँचाई पोखरी ६ र्टा
• चौतारा २७ र्टा
• सडकर्िी (नौडाडा,काडे, िुम्िे) १६२० लम.

• र्डा नं. ५कोझोर्ाङमा लशतिगुफा पर्णटकीर्पूर्ाणधार
• नागडाडा पर्णटकीर्भ्र्ूटार्र तनमाणर्
• र्डा नं. ११को ३६३७ लमटरको उचाइमा भ्र्ू पाकण मुल्डे VIEW POINT तनमाणर्गररएको
पदमागण तफण :
• घान्रकु-टाढापानी-दोबाटो- मुल्डे हुदै हहडनिेक-छोमङ्ग पदमागण
• उल्िेरी-र्राहताि-मरेडाडा हुदै र्नठाटी पदमागण
• षर्रेठाटी- दाङलसङ्ग- थामडाडा हुदै घान्रकु पदमागण
• पञ्चासे पदमागण
• घान्रकु देणख रे्श क्र्ाम्पसम्मको पदमागणको DPR तर्ार गररएको
• अन्नपूर्ण रे्श क्र्ाम्प ४२०० लमटर देणखघान्रकु १९ लमटर सम्म ४२.५ ककमअन्नपूर्णमर्ाराथुन दौड संचालित
• कोदो महोत्सर्, अन्नपूर्ण सेन्चुरी महोत्सर्, प्रषर्र् गुुङ एकि गार्न प्रततर्ोधगता तगार्त षर्लभन्न पर्णटन

महोत्सर्हु र तति मेिािस्ताकार्णक्रमहुसंचािनगररएको ।



भर्न तनमाणर् तफण
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• ४ कोठे ३ र्टा षर्द्र्ािर् तनमाणर्, भौततक तफण १० कोठा (४ कोठे २ र्टा
र २ कोठे १ र्टा) तनमाणर्, ३ र्टा षर्द्र्ािर्शौचािर् तनमाणर्

• पुनणतनमाणर् तफण र्ाट ८ र्टा ४ कोठे, ५ र्टा २ कोठे षर्द्र्ािर्भर्न र ६
र्टा शौचािर् तनमाणर्

• ७ र्टा र्डा कार्ाणिर् भर्न तनमाणर्ाधधन
• ४ र्टाआधारभुत स्र्ास््र् सेर्ा केन्र भर्न तनमाणर्ाधधन
• ६ र्टा सामुदातर्क तथाआमा समूहका भर्न तनमाणर्
• गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रका घरहुको अलभिेखीकरर् गरी घर नक्सापास
शुुर्ात गररएको ।



कृषि षर्कासकार्णक्रम

20

• कृषिमा र्ाजन्त्रकरर् २०० थान हाते ट्र्ाक्टर ५०% अनुदानमा षर्तरर्
गररर्ो

• फिफुिमाआत्मतनभणर,सुन्तिा, हटमुर, कागती, अम्र्ा, ककफ र तेिपिाका
३५००० षर्ुर्ाहु ३ हिार घर धरुीिाई षर्तरर्गररएको

• तरकारीमाआत्मतनभणर एर्ंम व्र्र्सातर्क १२०० केजिआिुको षर्उ ५० % 
अनुदानमा षर्तरर्गररर्ो र र्सबाट ८२०० केजि उत्पादनगररर्ो।

• मौरी सहहतको घार १४० थान षर्तरर्गररएको
• आकजस्मकर्ािी संरक्षर्का तनजम्तसिह ककरा तनर्न्त्रर्गनण षर्िादीखरीद

गरी षर्तरर्
• कृषिमाआधतुनकरर्,४००थान टनेि र्स र्िण र हाि सम्म ११०० थना

प्िाजष्ट्टक लसट ५०% अनुदानमा षर्तरर्
• १२००० केजि प्राङगाररकमि ५०% अनुदानमा षर्तरर्गररर्ो



पशु षर्कासकार्णक्रम
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• ७००० घाँस षर्ुर्ा षर्तरर्,िईै,भेि,हटर्ोसेन्टी,सेटेररर्ा
• ७०० गोटा डािे घाँसको षर्उ षर्तरर्
• ११ र्डामा ११ र्टा मागमाआधाररत पशु स्र्ास््र् लशषर्र संचािन
• गाउँपालिका स्तररर् व्र्र्सातर्कबाख्रा, गाई/भैसी, कुखुरा पािन तालिम

संचािन
• घाँसकाट्ने च्र्ाप्पकटर मेलसन ५ थान व्र्र्सातर्क कृिकिाई षर्तरर्
• ७००० पशु चौपार्िाई उपचार एर्म ्आर्श्र्कऔिधी षर्तरर्
• व्र्र्सातर्क ककसानिाई ३० र्टा भकारो सुधार िागतसािेदारीमा षर्तरर्
• ७००० भेडा बाख्रािाईआन्तररकतथा र्ाह्र् जिर् तनर्न्त्रर् डडषपङ
• ५००० माछा भुरा षर्तरर्
• व्र्र्सातर्क कृिकहुिाई र्र्र बोका षर्तरर्
• व्र्र्सातर्क कृिकहुिाईकालिितथा कुखरा पािनमा प्रोत्साहन



लशक्षा षर्कास तफण
• ६ र्टा षर्ध्र्ािर्िाई ICT कार्णक्रम षर्तरर् र षर्ध्र्ािर् छेकर्ार षर्तरर्
• षर्ध्र्ािर् अततररक्त कृर्ाकिाप, शैक्षक्षक प्रदणशनी र प्रततभा पहहचान कार्णक्रमसंचािन
• उच्च लशक्षा अध्र्र्न गने छात्र/छात्राहुिाई छात्रर्तृत षर्तरर्
• र्ाि षर्कासकक्षा सुधार र र्ाि षर्कास केन्र लशक्षाका िाधग प्रोत्साहन
• लशक्षकहुिाइ मालसक तिर् षर्तरर्
• लशक्षक, षर्.व्र्.स. पदाधधकारी, षर्द्र्ािर्कमणचारी र षर्द्र्ाथी सम्मान तथा पुरस्कृत
• कोलभड-१९ का कारर् र्ाट हुन सक्ने के्षतत न्रु्तनकरर्गनण षर्ध्र्ाथीिाई अध्र्र्न पुजस्तका षर्तरर्
• प्रारजम्भक पढाई लसपकार्णक्रमअन्तगणत प्रधानाध्र्ापक, लशक्षक, षर्.व्र्.स. पदाधधकारी, िन

प्रतततनधी षर्च अलभमुखीकरर्कार्णक्रमसंचािन
• माध्र्लमक तहका लशक्षकहुको षर्िर्गतसलमतत गठन गरी लशक्षर्गदाण आईपने समस्र्ाको

सामुहहकछिफिगरी समस्र्ा समाधान
• कक्षा १ र ३ को नर्ा पाठ्र्क्रम प्रर्ोधधकरर्, संचािन
• सेनेटरी प्र्ाड षर्तरर्
• अन्नपूर्ण बहुप्राषर्धधक लशक्षािर्को अनुमतत प्राप्त गरी बालि षर्ज्ञानको पढाई संचािन
• षर्रेठाटी मा.षर्. मा कक्षा ९ देखी प्राषर्धधक धार (कम्प्रु्टर ईजन्ितनर्ररङ) अनुमतत प्राप्त गरी भनाण

सुु
22



षर्द्र्ािर् र षर्द्र्ाथी षर्र्रर्
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• षर्द्र्ािर्संख्र्ा: 
सामुदातर्क ५२ संस्थागत ५िम्मा ५७

• लशक्षकसंख्र्ा: 
प्रा.षर्. १८७ तन.मा.षर्. ५९ मा.षर्. ४८ उ.मा.षर्. ७

िम्मा: ३०१
• षर्द्र्ाधी संख्र्ा:

छात्रा २३५१ छात्र २४८८ िम्मा ४८३९



स्र्ास््र् तफण
• राजष्ट्रर्कार्णक्रमहु (पोिर्, क्षरोग, दादरुा ुरे्िा खोप, आमासुरक्षा) 

सम्पन्न
• िामो गभाणन्तर तथा बन्ध्र्ाकरर् लसषर्र संचािन
• Survival Cancer र Breast Cancer को Screening लसषर्र सम्पन्न
• र्ाहै महहनाऔिधी तथा अन्र्सामाग्रीकोआपूती
• कोलभड-१९ संग िुध्न PPE िगार्तका सामाग्रीको व्र्र्स्था
• कुि ३४ओटा क्र्ारेन्टाईन केन्र स्थापना गरी संचािनगररएको
• महामारी तथा प्रकोपिन्र् रोगहुकोअर्स्थामा RRT तथा CRRT पररचािन

गरी घर दैिो अलभर्ानसंचािनगररएको
• २७६ िना संकास्पद व्र्जक्तहुको PCR टेस्ट गररएको
• चौमालसक, अधण-र्ाषिणकतथा र्ाषिणक सलमक्षा सम्पन्नगररएको

24



अन्र्कार्णक्रमहु
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• षर्पन्न नागररक सुरक्षक्षतआर्ासकार्णक्रम अन्तगणत ५५ घर धुरीिाई िस्ता पाता
षर्तरर्

• सुरक्षक्षत नागररकआर्ास कार्णक्रम १५ घर
• खानेपानी र्ोिना ममणत तथा लसँचाईका िाधग दस हिार लमटर पाईप षर्तरर्
• जिर्ण षर्धुत पोि प्रततस्थापना २५० पोि
• पुन-तनमाणर् अन्तगणत िाबग्राही ४५९, पहहको ककस्ता प्राप्त ४१९, दोस्रो ककस्ता

प्राप्त २७४ र तेस्रो ककस्ता प्राप्त गने २३७ घर
• गाउँपालिकार्ाट प्रथम पंञ्च र्षिणर्आर्धधकर्ोिना तिुणमा गरेको
• गाउँपालिकाको आफ्नो प्रोफाईि तर्ार गररएको
• लशक्षा, स्र्ास््र्, आरु्रे्द तफण का गा पा बाट षर्तनर्ोजित र सशतण तफण प्राप्त सम्पर्ण

र्ोिना तथा कार्णक्रमहु सम्पन्न गररएको
• गा पाका सर्ै र्डाहुमा अपहटकिफाइबर इन्रनेट िडान गरी Networking 

गररएको



• िकडाउन पस्चात रोिगारमाआधाररत राहतकार्णक्रमिाई षर्शेि
कार्णक्रमको ुपमा संचािनगरी िकडाउनकोसमर्मा रोकगारी
गुमाएकािाई स्थातनर्स्रोतसाधनको प्रर्ोगबाटसंचालित हुने श्रममुिक
षर्लभन्न ४२ र्टाआर्ोिनासंचािनगरी पालिका र्ासीिाई रोिगारी
हदिाईएको ।

• गाँउपालिका बाट राहत स्र्ुप कुनैपतनसामाग्री षर्तरर्नगरी राहतमाग
गनेिाई रोिगारी हदिाईएको ।

• खाध्र्बैंकको ुपमा स्थातनर् स्तरमा उत्पाहदनकोदो बालििाई स्थाषपत
गराई स्थातनर् कृिकहुबाट ु २० िाखको ५०० मुरी कोदो खरीद गरी
कृिककैभण्डारर्मा संधचधच गरी राणखएको ।

• कोषर्ड पस्चातको स्र्ास््र्सुरक्षा र सार्धानीकोिाधग षर्देशमा रहेका
व्र्जक्त हुको षर्र्रर्अध्र्ार्धधकगने ,क्र्ारेटाईनको तनमाणर् , 
व्र्र्स्थापन रसंचािनगने तथा स्थातनर् टोि/ बस्तीगतिकडाउनको
व्र्र्स्थािाई प्रभार्कारी तुल्र्ाईएको

26

क्रमश:



सामाजिक सरुक्षा
तथा घटना दताण षर्र्रर्

मस.न. के्षत्र िथा उप के्षत्र ििेट खचि खचि प्रतििि
सामाजिकसुरक्षा

१ सामाजिकसुरक्षा भिा ११,६९,२७,००० ११,२८,५८,१०० ९६.५२

िाभग्राही संख्र्ाः ४०४४ आ.र् २०७६/०७७ को िम्मा घटना दताण संख्र्ाः १८१५

27

सािाजिकसूिक्षा विििण घटना दिाि संखयााः

िेष्ट्ठ नागररकः १७४९ िन्मः ७८३
महहिाः ३९८ पुुिः ३८५

िेष्ट्ठ नागररक (दलित) ६१२ मतृ्र्ुः २१९
महहिाः९२ पुुिः१२७

एकिमहहिाः ७९
षर्धर्ाः ७४६

षर्र्ाहः२९१

पूर्ण अपाङ्गः११६
आंलशकअपाङ्गः१५३

र्साईसराईः४९

दलित र्ािर्ालिकाः७६७ सम्बन्ध षर्च्छेदः१८



पररचर् पत्र षर्तरर्
• िेष्ट्ठ नागररक पररचर्पत्र ३९६
• अपाङ्ग पररचर्पत्र २४३

पूर्ण असक्तअपाङ्गता (कर्गण) ९०
अततअसक्तअपाङ्गता (खर्गण) १३०
मध्र्मअपाङ्गता (ग र्गण) 

२१
सामान्र्अपाङ्गता (घ र्गण) २

28



न्र्ातर्कसलमतत

• िम्मा परेको उिुरी ८ र्टा
• फछौट भएको ८ र्टा
• सुधचकृत सामुदातर्कमेिलमिापकताण ३४ िना
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आि २०७७/७८ का लार्ग प्रस्िाविि विर्यगि/क्षेत्रगि
व्ययको विििण

30



31

चािु
पूजिगत

आि २०७७/७८ का लार्ग प्रस्िाविि विर्यगि/क्षेत्रगि
व्ययको विििण



आि २०७७।७८ कोआय व्ययअनुिान

32

िम्मा



33

आठौं गाउँसभा



िहत्िपूणि झलकहरु

34

पयिटककयगन्िव्य मििल
गुफा



35

र्ाडण १ नौडाडाँमा संचालित नौडाडाँ बहुउद्देश्र्ीर्
पर्णटककर् गुुर्ोिना

अन्तगणत तनमाणर्धधन नौडाडाँ भ्र्ू टार्रको तजस्बर
र्ाडण १ दलित बजस्तमा लसडी बाटो

तनमाणर् भएको



36

नौडाँडा अधधकारी डाँडा ढिान बाटो,र्डा नं. १ हाईर्े झोर्ाङ ढिान बाटो,र्डा नं. ५

काडें भदौरे ढिान बाटो,र्डा नं. ३



37

एक घर एक धारा कार्णक्रम



38

खेती कार्णिाई र्ान्त्रीकरर् गरी तछटोछररतो र िागत घटाउने उद्देश्र्िे लमनीहटिर हिो
(mini triller tractor) र्स अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका ककसानहुिाई षर्तरर्



39

कृवर् कायिक्रि
आिु षर्उ षर्तरर् कार्णक्रम

गाउँपालिकाबाट अनुदानमा
तनलमणत च्र्ाउ फमण

प्िाजस्टक घर तनमाणर्



40

कोदो खेतत गदै ककसान

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नसणरी

िहरे बारी बबउ षर्तरर्



41

शैक्षक्षक अततररक्त कक्रर्ाकिाप
उच्च लशक्षा छात्रर्तृत षर्तरर्

षर्.व्र्.स पदाधधकारी
सम्मान

लशक्षा गततषर्धध

षर्ज्ञान प्रदणशतन



42

सातौ गाउँसभा



43

स्र्ास््र् गततषर्धध

कोषर्ड-१९ तनर्न्त्रर्को साम्रागी
षर्तरर्

कोषर्ड -१९ तनर्न्त्रर्को िागी घर
दैिो कार्णक्रमका साम्रागी



44

दादरुा ुर्ेिा खोप अलभर्ान
सुभारम्भ

स्र्ास््र्कमी तथा सुरक्षाकमीिाई स्र्ास््र्
साम्रागी षर्तरर्

षप.लस.आरको स्र्ाम्पि लिदैं



45

आरु्रे्हदक औिधी षर्तरर् कार्णक्रम



46

२०७६/७७ को नीतत तथा कार्णक्रम प्रस्तुतीकरर्



47

विमभन्न िडािा चौिािा
तनिािण

१९११ सािमा िङ्ग बहादरुिे
लमत िगाएको लमतरेी चौरारी



48

प्रधानमन्त्री रोिग्रार कार्णक्रम



49

पशु तफण को कार्णक्रम

पशु स्र्ास््र् लशषर्र

मागमा आधाररत तालिम

घासँ षर्उ षर्तरर् कार्णक्रम



50

भेडा बाख्रा डडषपङ्ग कार्णक्रम भेडा बाख्रािाई षप.षप.आर

उन्नत िातको बर्र बोका षर्तरर्
कार्णक्रम



51

खानेपानी गततषर्धध

षर्लभन्न र्डामा तनलमणत पानी
ट्र्ाङकी



52

हाट बिार मजन्दर तनमाणर् कार्णक्रम

काडें पाकण तनमाणर्



53

गररब तनमुखािाई िस्ता-पाता
षर्तरर्

प्रषर्र् गुुङ स्मारक पाकण तनमाणर्



54

महदण हहमाि पर्णटन पदमागण

सोलिङ बाटो तनमाणर्

प्र्ाराकफट तनमाणर्



55

षर्कास तनमाणर्का कार्णहु



56

भर्न तनमाणर्

र्डा भर्न,र्डा नं. ७ खोप केन्र,र्डा नं.४

सामुदातर्क भर्न,र्डा नं.१



57

पोखरी संरक्षर्



58

धालमणक सास्कृततक संरक्षर्



59

कोषर्ड-१९को महामारीमा
खाध्र् बैंकको स्थापना

कोदो महोत्सर्मा कोदाका
पररकार



60

आठौं गाउँसभा
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खाना नफािौं


