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खण्ड १ (पररिर् र समीक्षा) 

१.१ पषृ्ठभरू्म 
g]kfnsf] ;+ljwfg hf/L eP kZrft ePsf] /fHo k'g;{+/rgf adf]lhd ul7t &%# :yfgLo txx? dWo]sf] Ps 

ynf/f upFkflnsf ljut b]lv g} cfˆgf] ljlzi6 cl:tTj / klxrfg af]s]sf] If]q xf] . ;fljssf kfFr j6f uf lj 

;=x? b+ufhL, kf/fsf6\g], sf]6e}/j, sf]O/fnfsf]6 / dfn'd]nf ldnL ag]sf] ynf/f ufpFkflnsf & g+ k|b]z sf] 

l;/fgL, vKt8 /fli6«o lgs'Ghsf] sfv / cg'kd k|fs[lts ;Dkbfn] el/k"0f{ ctLg} dxTjsf] wfld{s ko{6sLo 

If]q xf] . ;fOkfn lxdfnsf] lxdz[+vnf sf]vaf6 cgj/t ?kdf y'k|} ;|f]t ;fydf lnP/ jlu/x]sf] ;]tL gbLsf] 

t6;+u of] ufpFkflnsf hf]l8Psf] 5 . k'jL{ l;dfgfdf खप्तडछन्ना गा.पा. र खप्तड राष्ट्रिर् र्नकुञ्ज  cjl:yt 5 . 

o; ufpFkfnlsfsf] klZrddf डोटी जजल्ला र ष्ट्रवत्थडजिर गा.पा. , उत्तरमा केदारसर्ु ँदगुािथली र छर्बसपार्थभेरा 

गा.पा. र दजक्षणमा डोटी जजल्ला / vKt8 /fli6«o lgs'Gh /x]sf] 5 . To;} u/L cIf+fz @% l8u|L !# ldg]6 pQ/ 

#) l8u|L %& ldg]6 pQ/ / b]zfGt/ %) l8u|L %^ ldg]6 k"j{ *! l8u|L %^ ldg]6 k"j{df cjl:yt /x]sf] 5 .  

 

aemf8 lhNnfsf] blIf0fL efudf cal:yt ynf/f ufpmkflnsf ynf/f s} ;aeGbf xf]rf] efu ;]tL glb sf] lsgf/f 

b]vL blIf0fdf /x]sf] vKt8 /fli6o lgs'Gh ;Fu hf]l8Psf pRr kxf8L efux? ljljwtfo"St prfO{ df /x]sf] 5 

. g]kfnsf] e' agf]6 blIf0f t/fO{ b]vL pTt/sf] lxdfn ;Dd prfO{ a9b} uPsf] 5 eg] ynf/fsf] e'agf]6 pTt/ 

b]vL blIf0f lt/ prfO{ a9b} uPsf] 5 .  

 

k"0f{ ?kdf u|fdL0f a:tL /x]sf] o; If]qsf hgtfsf] d"Vo cfo >f]t s[lif / kz'kfndf g} lge{/ /x]sf] 5 . oxfFsf 

/d0fLo kmfF6x? aemfË lhNnfs} cGg e08f/ x'g\ . vKt8 /fli6«o lgs'~hsf] ;a} eGbf 5f]6f] b'/Lsf] k|j]zåf/ 

klg ynf/f ufpFkflnsf xf] . ko{6g k"jf{wf/sf] ljsf; ug'{ ufpFkflnsfsf] cfo>f]tsf] a[l4sf] k|d'v cfwf/ xf] . 

pRr kxf8L b]lv a];L;Dd km}lnPsf] ef}uf]lns ;+/rgf, ljljwtf o'Qm ag:klt tyf hl8j'6Lx?sf] pkof]u Pj+ 

lgsf;Laf6 ;d]t dgUu] cfo ug]{ ;Defjgf 5 . ;fOkfn lxdfnsf] lxdz[+vnf sf]vaf6 cgj/t ?kdf alu/x]sf] 

;]tL gbL, ljleGg vf]nf tyf em/gfx? ufpFkflnsfsf /St ;+rf/ x'g\ . k|s[ltsf pkxf/x? x'g\ . 

  

cfly{s, ;fdflhs, ef}lts ljsf;, jftfj/0f ;+/If0f / ;du|df dfgj ljsf;sf ;Defjgfx?sf] klxrfg u/L 

ufpFkflnsf leq pknAw >f]t ;fwgsf] clwstd pkof]u ub}{ ;d[4 / cfTd lge{/ ynf/f ufpFkflnsf agfpg' 

xfd|f] rfxgf xf] .  

 



 

 

नेपालको संष्ट्रवधानले सथानीर् िहहरू लाई सथानीर् सरकारका रुपमा अर्धकार ददए पश्चाि सबैको ध्र्ान सथानीर् 
िहहरूमा केन्द्रीि भई रहेको छ ।जसमा राज्र् कोर्को ठूलो लगानी छ । जनअपेक्षा पर्न ह्वातै्त बढेको छ । 

o;sf nflu xfdL oxfFsf ;Dk'0f{ /fhg}lts bn, ufpF;ef ;b:ox? / ufpFkflnsfsf cfd ;j{;fwf/0f nufot 

;a} ;/f]sf/jfnfx? Psh'6 x'g' cfjZos 5 . 
 
सथानीर् िहहरू संधैभरी संघीर् सरकार िथा प्रदेशको अनदुान रकममा मात्र भर परेर सबै जनअपेक्षा र आवर्किा 
बमोजजमको ष्ट्रवकास र्नमािण गनि सष्ट्रकदैन । र्सका लार्ग आन्द्िररक श्रोिहरूको अर्भवषृ्ट्रि अपररहार्ि हनु आउँछ 
। जनिाको करबाट जनिाकै ष्ट्रवकास र्नमािणलाई अगार्ड बढाउन ुपने हनु्द्छ । र्सका लागी राजश्व संकलनका 
क्षेत्रहरू पष्ट्रहिान गरी करका दार्राहरूलाई समर्सापेक्ष बढाउँदै लैजान ुआजको आवर्किा हो र जनिाको कर 
र्िनि सक्ने क्षमिाको ष्ट्रवकास गनि सबैको ध्र्ान जान ुआवर्क छ । 
 
 



 

 

 

rfn" cf=j= २०७६/७७ sf] cfof]hgf tyf sfo{qmdsf] ;dLIff 

आर् व्र्र् िथा खििको समीक्षा 
आ.व 207६/07७ 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

खण्ड २ 

(आगामी आ.व २०७७/०७८ को नीर्ि बजेट िथा कार्िक्रम) 

 

आ.व २०७७/०७८ को नीर्ि िथा कार्िक्रम 

 

गुणस्तरिय दिगो दिकास 

पुणण सिसफाई युक्त समाज॥ 

थलािाको प्रदतिद्धता 

सर्वप्रथम नेपालमा राजनैतिक पररर्िवन लोकिन्त्र र गणिन्त्र प्राति भएका तर्तभन्त्न ऐतिहातसक जनआन्त्दोलनहरुमा ज्यान आहुति तदने सम्पुणव ज्ञाि अज्ञाि सतहद 

हरुप्रति हातदवक श्रद्धान्त्जतल व्यक्त गदवछु। 

नेपालको संर्ाधान जारर भए पश्चाि भएको राज्य पनु संरचना बमोतजम गतिि ७५३ स्थातनय िहहरु मध्यको एक थलारा गााँउपातलका तर्गि दतेि नै आफ्नो तर्तिष्ट 

अतस्ित्र् र पतहचान बोकेको क्षेर हो। 

अतहले पतन संतिय लोकिातन्त्रक गणिन्त्र नेपालको राज्य पुनः संरचना गने क्रममा सातर्कका पााँच र्टा गा.तर्.स. दगंातज, पाराकाट्ने, कोटभैरर्, कोईरालाकोट र 

मालुमेला तमतल थलारा गाउाँपातलकाको तसरातनमा सदुरु पतश्चम प्रदिेको गभवमा रहकेो अतिनै महत्र्पणुव धातमवक पयवटतकय क्षेर रातरिय तनकुन्त्ज अनुपम कोिेली तलएर 

बााँतचरहकेो प्रकृतिको जैतर्क तर्तर्धिाका साथै सनु्त्दर रमतणय फााँटहरु साईपाल तहमालको तहमश्रृंिलाको  कोिबाट अर्गि रुपमा बतगरहकेो सेति नतदको िट्संग 

जोतिएको यस गााँउपातलकाका प्राकृतिक उपज हुन भने पतुर्व तसमानामा जिाररगाि र अकोतिर िोटी तजल्लासंग जोतिएर रहेको अको पयवटतकय क्षेर मातलका 

अर्तस्थि छ। यस थलारा गा.पा. तभर रहकेा थुपै्र िालका श्रोि र साधन तलएर बााँतचरहकेो छ। यस गाउपातलकामा तय श्रोिहरुको सतह पतहचान गरी उपयोग र प्रयोग 

गनव सके सााँतचचकै श्रोिको भण्िारको रुपमा तचतन्त्नने छ भने याँहाका पयवटतकय क्षेरको तर्कास गनव सके आन्त्िररक र र्ाह्य पयवटतकय क्षरको तर्कास हुनेमा म तर्श्वस्ि 

छु। यो गाउाँपातलका आफैमा प्रकृतिको सरोर्र अलौतकक उपहारले भररएको छ। यसमा पतन यसको मातथल्लो भ-ूभाग तभरी हररयाली क्षेर र जतिबुटीको धतन र 

सनुदरिाले भररएका तर्तभन्त्न कृति उपज मनोरम फााँटहरु तजल्ला तभरकै एक नम्बर कृति उत्पादनको क्षेरको रुपमा सर्वतर्तधिै छ। 

यस गा.पा. को कुल जनसंख्या २३९६० रहकेोमा मतहला ११९०५ र परुुि १२०५५ रहेको छ।साथै यस थलारा गा.पा.को भौगोतलक अर्स्था पूर्वमा जिारर गाि, 

िििछान्त्ना गाउाँपातलका पतश्चममा िोटीमातलका उत्तरमा सेति नतद र दतक्षणमा ििि रा.तन रहकेो छ । 

 

१. कृदि तथा पशुजन्य के्षत्रः 

नेपाल एक कृति प्रधान देि हो र यहााँका अतधकांि जनिाहरु कृतिमा तनभवर रहकेो कुरा सर्वतर्तधिै छ र तर्िेि गरर बझाङ्गकै कृति  उत्पादनको लातग थलारा गा.पा 

एक नं. क्षेरमा पदवछ र यहााँका अतधकांि जनिाहरु कृतिमा तनभवर रहेको कारणले यहााँको आतथवक तर्कास सम्र्तृद्धका लातग कृतिलाई पतहलो प्राथतमकिा तदएको 

छ। यहााँको कृति उरण, तसिोरण, सदार्हार मातथल्लो रे्ल्ि हररयातल आलु, स्याउ ओिर र जतिबुटी को तर्िेि क्षेर र तर्चको भूभाग अतमलो जाि  कागति, सनु्त्िला 

अन्त्य िेति उत्पादन गनव सतकन्त्छ। नतदसंग जोतिएको भभूाग आरु, तलतच,केरा उत्पादन गनव सतकन्त्छ। पिमुा आत्मतनभवर बनाउन उत्पादन संग जोि्नु पदवछ।बाख्रापालन, 

भैतसपालन, जतसवगाई, बंगरुपालन आतदलाई रोजगारसंग जोि्नु पदवछ। यस गा.पा.को उचाइ समतुि सिह बाट सबैभन्त्दा होचो रेगम चार हजार तफट उचाई दतेि 

िििको माइकाथान सम्म पााँचहजार तफट सम्म फैतलएको छ। यस गा.पा को क्षेरफल भने िेति योग्य जतमन कृतियोग्य िेति हके्टर ९९५.०. छ भने पािो हके्टर 

१२५७.०, तसाँतचि हके्टर ६८०.० अतसंतचि हके्टर १५७०.११ रहकेो छ। यस क्षेरलाई कृति प्याकेट क्षेर िथा एक गाउाँ एक उत्पादनको अर्धारणा ल्याएर तर्कास 

गररने छ भने उत्पातदि र्स्िुको बजाररकरण सहकारर माफव ि अगािी बढाउने लक्ष्य तलईनेछ साथै यस क्षेरको समतृद्धका लातग र्नर्न्त्यजन्त्िु जतिबुतट पिपंुक्षी कृिी 

सरसफाई उजावको तर्िेि सदपुयोग र पाश्चतचर बनाई पकेट क्षेरलाई अनार्ायव अतभयानको रुपमा तर्कास गररने छ र एक र्िा एक नसवरी  आर्श्किाको आधारमा 

बहुउदिे हाईटेक निवरी स्थापना गररनेछ। 

 

हाम्रो यस थलारा गा.पा.का अतधकांि जनिाहरु धमवप्रति आस्थार्ान भएकाले यस क्षेरको धामीक सााँस्कृतिक िथा पयवटतकय क्षेरलाई पतन तर्िेि महत्र् तदएको 

छु।यसै गरर पयवटतकय क्षेरहरु िीङ्ग मातलका पाररर्न दगंातज िापर दह सहसतलङ्ग,देर्ल भगर्ति मतन्त्दर छतिभेल झरना िापरदह माइकाथान आतद प्रतसद्ध 

पयवटतकय क्षेरको तर्कास गरर आन्त्िररक िथा र्ाह्य पयवटक तभत्र्याई आतथवक समतृद्धमा महत्र्पणुव भतुमका तनर्ावह गररने छ। 

 



 

 

-सामादजक दिकास 

हाम्रो यस थलारा गा.पा.मा तर्तभन्त्न िाले सामातजक तर्कृति तर्संगति जातिय छुर्ाछुि, छाउपिी प्रथा, र्ालतर्र्ाह, र्ालश्रम,िरेलु तहंसा आतदले अझै पतन समाजमा 

जरो गातिरहकेाले यसलाई पणुवरुपमा तनराकरण गरर समिामलुक समाज तनमावण गरर सनु्त्दर िथा नमनुा बस्िी र्िा गा.पा.को रुपमा तर्काि गनेछु साथै मतहला िथा 

समाजमा पछािी परेका दतलि, जनजािी र्गवहरुको उत्थानका लातग तर्तभन्त्न आयवमलुक िथा िरेलु तसपमलुक स्थातनय श्रोि र साधनहरुको अतधकिम प्रयोग गरर 

संचालनमा ल्याउने तर्िेि जोि तदएको छ। 

  

 -दशक्षा तथा स्िास््य 

तिक्षा तर्कासको मेरुदण्द हो। यस क्षेरको तर्कासका लातग यस थलारा गा.पा.मा C.T.E.V.T अनुमति तलई थलारा मा.तर्.मा प्रातर्तधक तिक्षा पढाई भइरहकेो छ 

भने थलारा गा.पा.मा ४१ र्टा तर्द्यालयको व्यर्स्थापन गनुव र गुणस्िररय तिक्षा प्रदान गनुव आफ्नो दायीत्र् महससु गरेर यस आथीक र्िवमा एक र्िा एक नमनुा 

तर्द्यालय को रुपमा तर्कास गररने छ । यसै गरर मा.तर्. र तन.मा.तर्. र प्रा.तर्. २६ बाल कक्षा र समदुायबाट संचातलि २ र्टा र्ालकक्षा छन् । प्रत्येक तर्द्यालयमा 

बाल तर्कास केन्त्िको स्थापना गररको छ। मा.तर्.स्िरमा तर्द्धुतिय हातजरर र मा.तर्. मा कोटा नभएको िाउाँमा तर्ियगि र कम्प्युटर कोटाको व्यर्स्थापन गररएको छ। 

तर्द्यालयमा र्ािार्रणीय सरसफाई िौचालय व्यर्स्थापन गररएको छ।  

 

स्िास््य तफण ः 

हाल यस गा.पा का सम्पणुव र्िा हरुमा स्र्ास््य संस्थाका भर्नहरु तनमावण सम्पन्त्न भई सकेको र सम्पणुव र्िा हरुबाट स्र्ास््य सेर्ा प्रदान गद ैआइ रहकेो छन जसमध्य 

५ र्टा स्र्ास््य चौकी, ४र्टा आधारभिू स्र्ास््य सेर्ा केन्त्ि र एउटा सामदुायीक स्र्ास््य इकाई ९ ओटा सरुतक्षि प्रसिुी सेर्ा प्रदान गने र्थीङ्ग सेन्त्टरमा गरर  २ 

जना ह.ेअ, २० जना अनमी, १४ जना अ.ह.ेर्, गरर जम्मा ३६जना स्र्ास््यकमी हरुबाट स्र्ास््य सेर्ा प्रदान गद ैआईरहकेो छ। 

          हाल तर्श्व महामाररको रुपमा दिेापरेको कोरोना भाइरस (कोतभि-१९) का कारणले               दतेिएको तर्कराल अर्स्थाको कारण यस थलारा गा.पा पतन 

प्रभातर्ि अर्स्थामा रहकेो छ । 

यस गा.पा. मा भारि लगायिका बातहरर मलुुकबाट हालसम्म तभतरएका १५३० जना लाइ ८८ र्टा   क्र्ान्त्टावइनमा राति हालसम्म १३०५ जनामा R.D.T पररक्षण 

गदाव  ९७ जना R.D.T पोतजतटभ दतेिएका तथए भने  १५१ जनामा P.C.R  पररक्षण गदाव ६ जनामा कोरोना पुष्टी भएकोमा ३ जना तनको भएर िर गइसकेका छन । 

 

भौदतक पिूाणधाि तथा सडक 

भौतिक दृतष्टले यो तहमाली तजल्ला अन्त्िगवि पदवछ। त्यसै गरर थलारा गा.पा.भगूोलका तहसाबले अत्यन्त्िै तर्कट रहकेो कुरा याँहा हरुलाई सर्वतर्तदिै 

छ यसको तर्कासका लातग प्रत्यक र्तस्िमा यािायािको सेर्ा पुयावउने लक्ष्य तलएका छौ । यस थलारा गा.पा तभर रहकेा झनाना दतेि बझाङ्ग तजल्ला र िोटी 

तजल्लाको तसमाना पातिहाल्ला सम्म ३९.९७ तकलोतमटर, झनाना दतेि र्िा नं ९ को जिारीगाि सम्म १२ तक.मी, जिारी गाि दतेि र्िा नं ९ को तसराटा सम्म १५ 

तक.मी. यस्िै झनाना दतेि ििि पयवटकीय सिक िोिादाउना सम्म ८.४६ तक.मी कचची सिक तनमावण भई गािी गतुिरहेको । सरकारर कायावलय लाई भौतिक िथा 

संरचनागि तर्कास गनेछौ ाँ र मालुमेला दतेि दगंातज कृति सिक त्यसै गरर तदपाइल चैनपुर साइपाल सिकको तनमावण कायवमा साथै स्िरउन्त्निी र तपचको पहल गनुवपने। 

मालुमेला जिारदतेि कोइरालाकोट ७ जोि्ने सिक थलारा गा.पा का सम्पणुव िािा सिक हरुको तनमावणमा जोतितदने लिजुलतर्द्धुि अाँध्यारो मुक्त गा.पा.को 

अतभयान रातरिय प्रसारण लाइन तछटो जोि्नुपनेमा तर्िेि पहल गने। 

 

-िन िाताििण 

                            हररयो र्न नेपालको धन भन्त्ने नारालाई साकार पानवका तनतमत्त यस गा.पा.तभर रहकेो र्न क्षेरलाई र्गीकरण गरर कर्तुलयि र्न,सामदुायीक 

र्न, रातरिय र्न लाई र्ािार्रण संरक्षण पयावर्रणीय अनुकुतलि बनाउन र्कृ्षारोपण गरी आयआजवनमतुि र्न क्षरको रुपमा तर्कास गने छु। र्नपैदार्ार जिीबुटी 

तर्कास, नसवरी स्थापना, र्कृ्षारोपण गरर हररि गा.पा.को रुपमा तर्कास गने छौ र बाकी दिाव र्ाला जग्गाहरुमा अतनर्ायव र्कृ्षारोपण गनेछौ। सामदुातयक जंगल तभर 

रहकेा िातल जतमनलाई सामदुातयक र्न र एक गाउाँ एक सामदुायीक र्नको अर्धारणा लाई अतभयानको रुपमा तलने छौ। 

 

 

  



 

 

जोदिम न्युनीकिण, दिपि व्यिस्थापन 

जलर्ायु पररर्िवन र मानर् सतृजि र्नतर्नाि तक्रयाकलापले गदाव बाढी पतहरोको जोतिम, पातनका श्रोि िट्दजैाने र अन्त्य तर्पिहरुको सजृना भएको कुरा सर्व 

तर्तर्तधिै छ। अरु यसले तनमावण भएका संरचनामा क्षतिपगु्ने धनजनको क्षिीको ििरा बढ्द ैगईरहकेो छ। यस क्षेरको जोतिम न्त्युतनकरण गनवका लातग यस क्षेरको 

परु्ावधार तनमावण गनुवका साथै सचेिना मलुक कायवक्रमहरु सञ्चालन गनुव पने आर्श्यकिा रहकेो छ। 

सिसफाई तथा स्िच्छता 

सरसफाई िथा स्र्चछिा क्षेरमा नेपाल सरकारको तनति िथा तदगोतर्कास लक्ष्य प्राति पणूव सरसफाई मतहनार्ारी स्र्चछिा िथा पोिण सम्मेलनको िोिणा पर बमोतजम 

पणूव सरसफाई िथा मतहनार्ारर स्र्चछिा कायवक्रम सञ्चालन गरर प्रत्यक र्िा का एक र्िा एक र्तस्िलाई पणूव सरसफाई िथा छाउ गोि मकु्त गा.पा.को अतभयानलाई 

यसै र्िव तभर िोिणा गररनेछ। साथै गाउाँपातलकालाई पणूव सरसफाई सतुनतस्चििा गने लक्ष्य बमोतजम सबै र्िा हरुमा सचेिना मलुक कायवक्रम र पुणव सरसफाई 

अतभयान सञ्चालन गररनेछ। 

मतहला िथा तकिोरी हरुको लातग अतभिापको रुपमा रहकेो अस्र्स्थकर जोतिम युक्त छाउ गोिमा  राख्ने परम्परालाई सामातजक अपराधको रुपमा तलद ैयो प्रथालाई 

पणुवरुपमा समाि गररने छ । 

तर्द्यालय र्ालर्ातलकाको दोस्रो िर हो, यसैलाई मध्यनजर गद ैनेपाल सरकारले तर्द्यालय िानेपातन सरसफाई िथा स्र्चछिा कायवक्रमहरु संचालन गने र सफा र 

स्र्चछ तर्द्यालय सतुनतश्चििा गने तनति तलएको छ । समाज पररर्िवनको प्रमिु साझेदारको रुपमा तर्द्यालयको भतूमका महत्र्पुणव हुदा कतम्िमा एक र्िा एक नमुना 

तर्द्यालयको तर्कास गरर समदुायमा पणुव सरसफाई र व्यर्तस्थि मतहनार्ारर व्यर्स्थापन गररने छ  ।      

 

थलािा गा.पा.को आ.ि २०७७/०७८ को गाउँसभामा 

१. तर्श्व महामाररको रुपमा दिेा परेको कोतभि-१९ को कारणले समाजमा दिेीएको तनरािा, संरास भय मकु्त र्ािार्रण तनरुत्सातहि गने अतभयान सञ्चालन 

गने । 

२. तर्द्यालयलाई िानेपानी सरसफाई िथा स्र्चछ र्ािार्रण संरक्षण सधुार अतभयानमा बालक्लर् पररचालन गररनेछ । 

३. िर तभरको धरु्ााँ रतहि चलुोलाई अतभयानको रुपमा सबै र्िामा संचालन गररनेछ । 

४. स्र्चछ र्ालक सफा आमा ६ मतहना सम्म सरसफाई भत्ता  जन्त्मना साथ न्त्यानो कपिा तदने। 

५. यस गा.पा. तभर १५ िैय्याको अस्पिालको पहल गने छ । 

६. िाद्ध अतधकारलाई सतुनतश्चि गद ैमानर्को र्ााँचनपाउने अतधकार सतुनतश्चििाका लातग पहल िथा कायवक्रम संचालन गररनेछ। 

७. गााँउपातलकामा संचालन गरेका अति महत्र्का आर्श्यक क्रमागि योजनाहरु प्राथतमकिाका आधारमा समपन्त्न गने तनति लीएका छौ। 

८. सम्भर् भए सम्म एक िर एक बगैचा र करेसाबारीको अतभयानलाई मुख्य रुपमा तलएका छौ। 

९. पछािी परेका (दलीि बस्िी)हरुमा एक बस्िी एक तसकाई केन्त्ि सामदुातयक िरको रुपमा अतभयान सञ्चालन गरेका छौ। 

१०. यस क्षेरमा रहकेा धामी झातक्रलाई स्र्ास््य िथा तजतर्को पाजवन संग सम्र्तन्त्धि जनचेिनाका कायवक्रमहरु संचालन गररनेछ। 

११. गा.पा.भररका सुकुम्बातसहरुको पतहचान गरर बसोबासको उतचि व्यर्स्थाको तनरन्त्िरिा  गने छौ। 

१२. यस क्षेरमा रहकेा सबै प्रकारका परम्परागि तसपहरुलाई आधतुनतककरण गरर युर्ा रोजगारमतुि बनाइनेछ। 

१३. यस गा.पा.तभरका पयवटतकय सम्पदाहरुको तर्कास गरर आन्त्िररक र र्ाह्य पयवटक तभत्र्याइने तनति तलएका छौ। पयवटकीय मागव पतहचान गरी मागव तनधावरण 

गने छ । 

१४. यस गा.पा.तभरका रै्द्दहरुलाई रै्ज्ञातनतककरण गरर जतिबुटीमा तर्कास गररने छ। 

१५. पणूव  सरसफाई मतहनार्ारर स्र्चछिा व्यर्स्थापन अतभयान क्रतमक रुपमा सञ्चालन गने छौ। 

१६. एक बस्िी एक सामदुातयक िरको अतभयानलाई अगािी बढाएका छौ। 

१७. एक र्स्िी एक पकेट क्षेर एक र्िा एक उद्योगको तनति अर्लम्र्न गरररहेका छौ। 

१८. कायवक्रम संचालन गदाव समन्त्र्य, सहकायव र साझेदारीको अर्धारणा अर्लम्र्न गने छौ। 

१९. तदपायल चैनपरु सिकको स्िर उन्त्निी गनव सम्बतन्त्धि तनकायमा पहल गने छौ। 

२०. स्थातनय लिजुल तर्धिु तर्कास र रातरियलाईनको यथातसघ्र संचालन गनव पहल गररने छ। 

२१. जािीय छुर्ाछूिको अन्त्त्य गनवका लातग गा.पा.भरी अतभयान सञ्चालन गने छ । 

२२. एक िर एक चयाङ्ग एक िर एक धाराको सम्भर् भएसम्म अतभयानको रुपमा संचालन गने छौ। 

२३. जल जतमन जंगल माध्यम बाट आय आजवन र्तृद्ध गरर थलाराको तर्कासमा टेर्ा तदने कामको तनति तलएका छौ ाँ। 



 

 

२४. यस गा.पा. तभरका सबै र्िा हरुमा सफा र स्र्चछ िानेपातन साथै केही बस्िीहरुमा एक िर एक धारा जस्िा आयोजनाहरु संचालन गररनेछ र पणूव सरसफाई 

मकु्त गाउाँपातलका िोिणाका लातग आर्श्यक बजेट व्यर्स्था गररने छ। 

२५. कृति क्षेरको आधतुनतककरण गनव माटो पररक्षण केन्त्ि र एग्रोभेट स्थापना गरर आर्श्यक अनुसार जेतटए पररचालन गररनेछ। 

२६. तनमावण हुने िानेपातन योजना र संचालन भईरहकेा योजनाको अतनर्ायव िानेपातन गणुस्िर पररक्षण गररनेछ। 

२७. गाउाँपातलका भरीका िरले छोउका िरहरुमा तटन र्ा जस्िाको व्यर्स्थाको लातग अतभयान गरेका छौ ाँ । 

२८. जलर्ायु पररर्िवन,सिक तनमावण र र्न तर्नास िथा र्ाढी पहीरोबाट पातनका श्रोिहरु सकु्द ैजादा र जलभण्िार ररतत्तद ैजाने अर्स्था रहकेाले पातनका श्रोि 

संरक्षण र पुनः तनमावण अतभयान सञ्चालन गररने छ। 

२९. गाउपातलका तभरका परू्ावधार ियार गदाव बालमैरी, अपाङ्गमैरी,मतहलामैरी  संरचनामा जोि तदइने छ। 

३०. सहयोगी स्थानलाई तर्कास साझेदारको रुपमा गा.पा.को तनतिमा टेकेर जनमिुी नतिजामतुि,पररणाममतुि बनाई एकद्धार प्रणाली कायवक्रमको तनति 

तलएका छौ। 

३१. थलारा गा.पा.भररका सकुुम्बासी हरुको पतहचान गरर तिन पसु्िा सम्म िर नभएकालाई २ कोिे िर बनाउने अतभयान सञ्चालन गरेका छौ। 

३२. गा.पा.तभर जथाभातर् कटातन फाँ िानी गरर पयावर्रणलाई िलर्ल गरर जथाभातर् सिक िन्त्ने बाटो बालुर्ा ढुङ्गा उत्िनन् गने कुरालाई तनयन्त्रण गनव 

आई.ईआई प्रातर्तधकको परामिव िट् क्षेरका तर्ज्ञको परामिवका आधारमा कायव अगािी बढाइने छ। 

३३. नागररकलाई यथा तसघ्र सचुना आदान प्रदान गनव गाउाँपातलकाको रे्र्साइट तनयतमि अपिेट गरर सचुनाको व्यर्स्था गररने छ। र्ातिवक कायवक्रम िथा बजेट 

कानुन तनमावणका कुरा रे्र्साइट, पसु्िक प्रकािन, पर पतरका, एफ.एम अन्त्य तर्तधबाट सार्वजतनक गररनेछ। साथै सरुक्षा भत्ता प्राि गनेहरुको नामार्तल 

र्िा कायावलयकको सचुना पाटी र कायावलयको रे्र्साइट माफव ि सार्वजतनक गररने छ। सार्वजतनक सुनुर्ाई, लेिापररक्षण र होतिवङ्ग र्ोिव माफव ि 

नागररकको सचुनाको हकको सम्मान गररनेछ। 

३४. एक व्यर्तस्थि सचूना िथा अतभलेि केन्त्िको साथै पातलका तभरका प्रत्यक िर पररर्ारको पणुव लागि राख्ने कायव गररने छ। पातलकार्ाट कायावलयमा 

तर्द्यालय स्र्ास््य पदातधकारर कमवचाररहरुलाई गररने पराचारमा एस.एम.एस. प्रणालीको अर्लम्र्न गररनेछ।  

 

आ.ि. २०७७/०७८  को दशक्षा नीदत तथा कायणक्रम 

१. यस आतथवक र्िवमा २ र्टा नमनुा तर्द्यालयहरुको तर्कास गररने छ । 

२. कोतभि-१९ को तर्िम पररतस्थतिले सजृना गने िैतक्षक क्षतिलाई न्त्युतनकरण गनव िथा बैकतल्पक तसकाइ प्रर्धवन गनव बैकतल्पक तिक्षण तसकाइलाई 

महत्र् तदइने छ । 

३. तर्द्यालयको लेिा अनुिासन कायम राख्न तर्द्यालयमा लेिाको काम गने तिक्षक िथा कमवचारीलाई व्यबस्थापन िातलमको व्यबस्था गररने छ ।  

४. थलारा गाउाँपातलका तभर तर्तभन्त्न तर्द्यालयमा अध्ययनरि तर्द्याथीहरुको प्रतिभा प्रस्फुटन िथा पतहचान गनव पातलका स्िरीय तर्द्याथी प्रतिभा पतहचान 

कायवक्रम गररने छ । 

५. तिक्षकहरुको क्षमिा तर्कास र र्तृत्त तर्कासका लातग उनीहरुलाई िातलमको व्यर्स्था गररने छ। 

६. िैतक्षक गणुस्िर अतभर्तृद्ध गनव िैतक्षक सामग्रीको िररद गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ । 

७. प्रारतम्भक बाल कक्षामा अध्यापन गने सहजकिावको क्षमिा तर्कास गनव िातलमको व्यर्स्था गररने छ । 

८. तर्गिको र्ाल कक्षा अनुदान पी.सी.एफ र कम्प्युटर तिक्षक अनुदानलाई तनरन्त्िरिा तदई थप दईु र्टा भगर्ति बमल तर्कास कााँिा बाल कक्षा अनुदान र 

गौर र्ालकक्षा अनुदान थप एक ओटा लक्ष्मी मा.तर्. मोतिपरु तर्ज्ञान पी.सी.एफ. को व्यर्स्था गररने छ । 

९. तर्तभन्त्न िह र कक्षाको पाि्यक्रम सम्बन्त्धी अतभमिुीकरण कायवक्रम सञ्चालन गररने छ । 

१०. पातलका तभरका सामदुायलाई रोजगारी र सरकारी सेर्ामा प्ररे्ि गने आकृष्टिालाई थप बल पुयावउन लोक सेर्ा ियारी र तिक्षक सेर्ा ियारी कक्षाहरु 

सञ्चालन गररने छ । 

११. एक र्िामा एक नमनुा तर्द्यालयको अर्धारणाको िरुुर्ाि गररने छ । 

१२. तर्द्यालयलाई िैतक्षक र्ािार्रणमैरी बनाउने अतभयानको िरुुर्ाि गने र सुधारको लातग एकिारा, दईु िारा, िीन िारा पद्धतिको नीति ल्याइने छ । 

१३. भर्न तनमावणको नमनुा मापदण्ि २०७१ बमोतजम तनमावण गररने नेपाल सरकारको नीति बमोतजम यस गाउाँपातलका तभर नक्सा पास गरर भर्न तनमावण 

गररने नीति लाग ुगररने छ।  

 

आगामी गाउँ सभामा गाउँपालिकाको नीलि िथा कार्यक्रममा समावेश हुनुपने लवषर्हरु 
१. नेपाल सरकारको आगामी िीनर्िव तभर सबै जनिालाई आधारभुि स्िरको िानेपानी सतुर्धा उपलब्ध गराउने िथा तदगो तर्कास लक्ष्य नं ६ बमोतजम 

सन् २०३० तभर कुल जनसङ्ख्याको ५० प्रतिििलाई सधुाररएको िानेपानी सतुर्धा उपलब्ध गराउने लक्ष्य परुा गनव िानेपानी सरसफाई िथा 



 

 

स्र्चछिा क्षेरको योजना िजुवमा, तर्द्यमान िानेपानी योजनाहरुको सञ्चालन िथा ममवि सम्भार व्यर्स्थापन, हाल सम्मसो सतुर्धा पगु्न नसकेको 

क्षेरको पतहचान गरर समिामलूक िथा सहभागीिात्मक पद्धति अबलम्बन गरी समन्त्र्यात्मक एर्म ् पारदिी पद्धति अपनाई सेर्ा प्रदान गनव 

गारउाँपातलका स्िरमा िानेपानी सरसफाई स्र्चछिा (र्ास) व्यर्स्थापन बोिव स्थापना गरी सो मािहि र्ास युतनट माफव ि नयााँ योजना तनमावण िथा 

तर्द्यमान योजनाहरुको ममवि सम्भारको सेर्ा प्रर्ाह गन ेव्यर्स्था तमलाईने छ । 

२. गाउाँपातलकाले ियार गरेको जलउपयोग गरुुयोजनालासमीक्षा गद ै तर्द्यमान सबै िाले िानेपानी, तसाँचाई लगायिका जलस्रोिसाँग सम्बतन्त्धि 

योजनाहरुको सञ्चालन िथा व्यर्स्थापकीय अर्स्था अद्यार्तधक गरी सबै सतमतिहरुलाई जलस्रोि तनयमार्ली बमोतजम दिाव एर्म ्अद्यार्तधक र 

नर्ीकरण गने व्र्स्था तमलाई गाउाँपातलका स्िरमा सो क्षेरको सचूना व्र्स्थापन प्रणाली स्थापना गररने छ । 

३. मतहला िथा तकिोरीहरुको आत्मसम्मानको रक्षा गद ैसरुतक्षि र स्र्चछ िररकाले बााँचन पाउन ेअतधकारको सतुनतश्चििा र मतहनार्ारी भएको समयमा 

अपनाइने तर्तभन्त्न हातनकारक अभ्यासहरुको तनमुवल गरी मतहला र तकिोरीहरुको आत्म सम्मानको रक्षा गनव गाउाँपातलकाको उपाध्यक्षहरुको सम्मेलनल े

पाररि गरेको मयावतदि मतहनार्ारी स्र्चछिा व्र्स्थापनको धनगढी िोिणा पर कायावन्त्र्यनको लातग आर्श्यक व्यर्स्था तमलाइने छ । 

४. नेपाल सरकारको पणूव सरसफाइ तनदतेिका २०७५ एर्म ्गाउाँपातलकाको तर्.स. २०८० तभर गाउाँपातलकालाई पणूव सरसफाई युक्त एर्म् छाउगोि मुक्त 

गाउाँपातलका िोिणा गन ेलक्ष बमोतजम गाउाँपातलका तभरका समेदायलाई पणूव सरसफाई उन्त्मिु िथा तर्द्यालयहरुलाई तिनिारा पद्धतिमा तर्कास गनव 

एर्म ्कोतभि १९ जस्िा माहामारी र पानीजन्त्य रोगहरुबाट बचन र्िा िथा समदुाय स्िरमा पणूव सरसफाई अतभयान सत्र्चालन गररने छ । तर्तभन्त्न पानी 

जन्त्य रोगहरुबाट उत्पन्त्न हकुन सक्न ेमहामारीबाट सरुतक्षि रहन स्रोि एर्म् िरायसी स्िरमा पानीको गणुस्िर परीक्षणको व्यव्था तमलाइने छ । 

५. समदुायको पोिण िथा जीतर्कोपाजवनको अर्स्थामा सधुार ल्याउनका लातग गाउाँपातलका तभरका १ दतेि ९ र्िाका हरेक िरधरुीमा िरबारी स्थापना 

गद ैसम्भाव्य क्षेरमा उत्पनादनको पकेट क्षेर तर्स्िार गने र व्यार्सायीक रुपमा समूह माफव ि र्ातिवक रु ३ लाि भन्त्दा मातथ आम्दानी गने कृिक 

समहुहरुलाई तकसान पेन्त्सन गने नीति ल्याइने छ साथ ैगाउाँपातलका स्िरमा आर्श्यक बोटतबरुर्ा सहज रुपमा आपतूिव गनवका लातग उन्त्नि स्िरको 

बहुउदशे्यीय नसवरी स्थापना गने कायव यस ैर्िवबाट आरम्भ गररने छ । 

६. स्थानीय उत्पादनबाट कृिकहरुलाई अतधकिम लाभ तलई जीतर्कोपनजवनमा सधुार ल्याउन उत्पादनको भण्िारण, बजारीकरणका साथ ैकृति सामग्रीको 

सहज आपतूिवको लातग आर्श्यकिा अनुसार संकलन केन्त्ि, कोल्ि स्टोर, एग्रोभेट स्थापना गन ेकायव यस ैर्िवबाट िरुुर्ाि गररने छ । सो प्रयोजनका 

लातग नीतज क्षेर िथा सहकारीहरुलाई प्राथतमकिाका साथ पररचालन गने नीति तलइने छ । 

७. िानेपानी सरसफाई स्र्चछिा, मयावतदि मतहनार्ारी व्यर्स्थापन, िरबारी व्यर्स्थापन िथा व्यर्सायीक तजतर्कोपाजवन प्रर्द्धवन कायवको लातग १ दतेि 

९ र्िा सम्म स्थानीय स्िरमा प्रार्तधक स्रोि व्यतक्त उत्पादन िथा पररचालन गन ेकायवलाई तनरन्त्िरिा तदइने छ ।  

८. गाउाँपातलका स्िरमा आर्श्यक पने रं्गरु, कुिरुा, बाख्रा, गाई, भैसी आतद पिपुालन व्यर्सायमा संलग्न नीतज फमव कृति सहकारी माफव ि तितिङ 

केन्त्ि स्थापना गन ेनीति अन्त्िगवि यस ैर्िव दतेि बाख्रा पालनको लातग बोका उत्पादन गनव नमुनाको रुपमा तितिङ केन्त्ि स्थापना गररने छ । यसका 

लातग आर्श्यक बजेट व्यर्स्था तमलाइने छ । 

९. प्रधानमन्त्री कृति आधतुनकरण प्रयोजनाको कायवक्रम यस गाउाँपातलकामा लाग ुगरर आलु पकेट ब्लक िथा कोल्िस्टोर स्थापना गरी पकेट ब्लकका 

लातग आर्श्यक गातिको व्यर्स्था तमलाइने छ । 

१०. तर्तभन्त्न उद्योगको स्थापनाको लातग सम्भाव्यिा अध्ययन गरर आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था गने छ । जतिबुटी अन्त्य स्लेट ढुङ्गा उद्योगलाई 

प्राथतमकिामा राति स्थानीय स्िरमा उपलब्ध कचचा पदाथवमा आधाररि साना उद्योग स्थापना गन ेनीति तलएका छौ ाँ । यस र्िव एउटा प्रिोधन केन्त्ि 

स्थापना गनव आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था तमलाएका छौ । 

११. हाम्रो संस्कृति हाम्रो धरोहर भन्त्ने मलु मान्त्यलाई आत्मसाथ गरी थलारा क्षेरमा प्रचतलि चााँिपर्वहरुलाई तर्िेि रुपमा जगनाव गररने छ । गौरा पर्व 

लगायि लोपोन्त्मिु पर्वहरुलाई प्रर्धवन गरी हाम्रो गौरर्िाली सााँस्कृतिक अतभयान अगािी बढाउन आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था गररएको छ ।  

 
  



 

 

थलारा गाउँपार्लकाको आर्थिक ऐन, २०७७ 
थलारा गाउँपार्लकाको अथि सम्बन्द्धी प्रसिावलाई कार्ािन्द्वर्न गनि बनेको ष्ट्रवधेर्क 
प्रसिावनााः थलारा गाउँपार्लकाको आर्थिक वर्ि 207७/07८ को अथि सम्बन्द्धी प्रसिावलाई कार्ािन्द्वर्न गनिको र्नर्मत्त सथानीर् कर िथा शलु्क संकलन 
गने, छुट ददन ेिथा आर् संकलनको प्रशासर्नक व्र्वसथा गनि वाञ्छनीर् भएकोले,  
नेपालको संष्ट्रवधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बमोजजम थलारा गाउँ सभाले र्ो ऐन बनाएको छ ।  
१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (1) र्स ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, 207७” रहेको छ । 

  (2) र्ो ऐन 207७ साल श्रावण 1 गिेदेजख थलारा गाउँपार्लका क्षेत्रमा लागू हनुेछ । 

२. सम्पर्ि कराः गाउँपार्लकापार्लकाका क्षेत्रर्भत्र अनसूुजि (1) बमोजजम एष्ट्रककृि सम्पजत्त कर/घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर 
गररनेछ । 

३. भरू्म कर (मालपोि): गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र अनसूुजि (2) बमोजजम भरू्म कर (मालपोि) लगाइने र असूल उपर गररनेछ ।  

४. घर वहाल कराः  गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र कुनै व्र्जि वा संसथाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी 
पूरै आंजशक िवरले वहालमा ददएकोमा अनसूुजि (3) बमोजजम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् कराः गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूजँीगि लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनसूुजि (4) 
बमोजजम व्र्वसार् कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

६. जर्डबटुी, कवाडी र जीवजन्द्ि ुकराः गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र कुनै व्र्जि वा संसथाले ऊन, खोटो, जर्डबटुी, वनकस, कवाडी माल र 
प्रिर्लि कानूनले र्नर्धे गररएको जीवजन्द्ि ुवाहेकका अन्द्र् मिृ वा माररएका जीवजन्द्िकुो हाड, र्सङ, प्वाँख, छाला जसिा बसिकुो 
व्र्वसाष्ट्रर्क कारोवार गरेवापि अनसूुजि (5) बमोजजमको कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराः गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र दिाि भएका सवारी साधनमा अनसूुजि (6) बमोजजम सवारी साधन कर लगाइने र असलु 
उपर गररनेछ ।िर, प्रदेश काननु सवीकृि भई सो काननुमा अन्द्र्था व्र्वसथा भएको अवसथामा सोष्ट्रह बमोजजम हनुेछ । 

८. ष्ट्रवज्ञापन कराः गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र हनुे ष्ट्रवज्ञापनमा अनसूुजि (7) बमोजजम ष्ट्रवज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । ।िर, 
प्रदेश काननु सवीकृि भई सो काननुमा अन्द्र्था व्र्वसथा भएको अवसथामा सोष्ट्रह बमोजजम हनुेछ । 

 

९. मनोरन्द्जन कराः गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र हनुे मनोरन्द्जन व्र्वसार् सेवामा अनसूुजि (8) बमोजजम व्र्वसार् कर लगाइने र असलु उपर 
गररनेछ । ।िर, प्रदेश काननु सवीकृि भई सो काननुमा अन्द्र्था व्र्वसथा भएको अवसथामा सोष्ट्रह बमोजजम हनुेछ । 

१०. बहाल र्बटौरी शलु्काः गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र आफुले र्नमािण, रेखदेख वा संिालन गरेका अनसूुजि (9) मा उल्लेख भए अनसुार हाट 
बजार वा पसलमा सोही अनसूुजिमा भएको व्र्सथा अनसुार बहाल र्बटौरी शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

११. पाष्ट्रकि ङ शलु्काः गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र कुनै सवारी साधनलाई पाष्ट्रकि ङ सषु्ट्रवधा उपलब्ध गराए वापि अनसूुजि (10) बमोजजम पाष्ट्रकि ङ 
शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ। 

१२. टे्रष्ट्रकङ्ग, कोर्ोष्ट्रकड, क्र्ानोइङ्ग, बन्द्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्लार्र र र्रर्ािफ्टीङ्ग शलु्काः  गाउँपार्लकाले आफ्नो क्षेत्रर्भत्र टे्रष्ट्रकङ्ग, कार्ोष्ट्रकड, 
क्र्ानोइङ्ग, बन्द्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्लार्र र र्रर्ािफ्टीङ्ग सेवा वा व्र्वसार् संिालन गरेवारि अनसूुजि (11) बमोजजमको शलु्क लगाइने 
र असूल उपर गररनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, दसिरुाः गाउँपार्लकाले र्नमािण, संिालन वा व्र्वसथापन गरेका अनूसूजि 12 मा उजल्लजखि सथानीर् पूवािधार र उपलब्ध 
गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुजिमा व्र्वसथा भए अनसुार शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

१४. पर्िटन शलु्काः गाउँपार्लकाले आफ्नो क्षेत्रर्भत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनसूुिी १३ मा उजल्लजखि दरमा पर्िटन शलु्क लगाईन े
र असलु उपर गररनेछ ।िर, प्रदेश काननु सवीकृि भई सो काननुमा अन्द्र्था व्र्वसथा भएको अवसथामा सोष्ट्रह बमोजजम हनुेछ । 

१५. कर छुटाः र्स ऐन बमोजजम कर र्िने दाष्ट्रर्त्व भएका व्र्जि वा संसथाहरुलाई कुनै पर्न ष्ट्रकर्समको कर छुट ददईने छैन ।  

१६. कर िथा शलु्क संकलन सम्बजन्द्ध कार्िष्ट्रवर्धाः र्ो ऐनमा भएको व्र्वसथा अनसुार कर िथा शलु्क संकलन सम्बजन्द्ध कार्िष्ट्रवर्ध 
गाउँपार्लकाले िोके अनसुार हनुे छ ।  



 

 

अनसूुजि (1) सम्पर्ि कराः 
3/s/ jlu{s/0f                                                                               

l;=g+= 3/sf] ls;d 

cf=j= )&&÷)&* sf nflu b/ 

cfjl;o k|of]hg Joj;flos kl/of]hg 

१.  9'+ufdf6f]sf] hf]8fO{ v/sf] 5fk|f] 20  

२.  9'+uffdf6f]sf] hf]8fO{ @÷# tn] v/sf] 5fgf] ePsf] 3/  30  

३.  9'+ufdf6f]sf] hf]8fO{ l6gsf] 5fk|f] 40 100 

४.  9'+ufdf6f]sf] hf]8fO{ @÷# tn] l6gjf 9'+ufsf] 5fgf] ePsf] 

jf/tnL ;lxtsf] 3/ 

60 150 

५.  9'+ufdf6f] ;lxtl;d]G6n] Knfi6/ u/]sf] 3/  80 160 

६.  lkn/ ljd ;lxtsf] l6gn] 5fPsf] ljgf 9nfgsf] 3/  100 200 

७.  lkn/ / ljd ;lxtsf] 9nfg ul/Psf] 3/ 200 300 

८.  gS;fkf; lgj]bg kmf/d b:t'/ 200  

 
अनसूुजि (२) भरू्म कर (मालपोि): 

l;=g+= ju{ Go'gtd % /f]kgL ;Ddsf] /sd yk k|lt /f]kgL /sd 

v]t kfvf] v]t kfvf] 

१.  cJjn ? #% ? @% ? !% ? % 

२.  bf]od ? #) ? @) ? !) ? % 
३.  l;d ? @% ? !% ? !) ? % 
४.  rfx/ ? !% ? !) ? % ? # 
 

अनसूुजि (३) घर वहाल कराः 
घर बहालको १० प्रर्िशि 

अनसूुजि (४) व्र्वसार् कराः 
l;=g+= Jofj;flos s/ /sd ? -jflif{s_ कैष्ट्रफर्ि 

१.  Hjn/L ;'g rfFbLk;n 500  

२.  l8g/ l;k 500  

३.  dlb/fhGo k;n 3000  

४.  ;"g rfFbL hnk nufPtsf u/uxgf j]rljvg 500  

५.  lel8of] Sofd]/f 200  

६.  On]lS6«s ;fdfgsf] k;n -38L, /]l8of], l6=eL=df]jfOndd{t_  200  

७.  efF8f k;n 300  

८.  xf8{jo]/  1000  

९.  OGwg ljlqm k;n 300  

१०.  kmlg{r/ k;n 500  

११.  vfBGglsgf/f k;nyf]s ljqm]tf 500  

१२.  vfBGglsgf/f k;n v'b|fljqm]tf 200  

१३.  kmnkm"nk;n –t/sf/L_ 100  

१४.  u]i6xfp;  800  



 

 

१५.  xf]d :6] 500  

१६.  :6]zg/L  500  

१७.  ljQLo a}+s g]kfn ;/sf/sf] :jfldTj jfx]s  1500  

१८.  kmfOgfG; tyfn3' ljQ 1000  

१९.  ax'p2]ZoLo ;xsf/L –C0f, jrt k|ltnfv 1000  

२०.  s[lif ;xsf/L k|ltnfv 500  

२१.  cf}ifwL k;n 1500  

२२.  bfFt agfpFg]  3000  

२३.  lghL If]qsf ljBfno 

  s_ df=lj= tx 

  v_ cfwf/e"t tx 

 

1500 

1000 

 

२४.  sDKo'6/ k|lzIf0f  1000  

२५.  Jo'l6kfn{/  500  

२६.  ;jf/L ;fwg dd{t  500  

२७.  kmf]6f] :6'l8of]  200  

२८.  u}=;=;+= 2000  

२९.  cGt//fli6«o u}=;=;+= 2000  

३०.  7]Ssfk§f –JolQmut_  

   ? @) nfveGbf tn 

   ? @) nfv b]lv ! s/f]8 ;Dd 

 

 

1000 

3000 

 

३१.  df;' k;n 1000  

३२.  lkslgskfs{ :kf]6{ 200  

३३.  3'DtLk;n 

:yfgLo %)) k|ltxKtf 

afx\o !))) k|ltxKtf 

 

100 

200 

 

३४.  sk8f k;n 1000  

३५.  ;"rLsf/ 6]n;{ 500  

३६.  h'Qfl;pg] k;n 100  

३७.  /fO; ldns'6gLkL;fgL 1000  

३८.  Hof]ltifk;n 1000  

३९.  ;jf/L ;fwgbtf{ -:s'6/, df]=;f=, cGorf/ kfË|]_ -aflif{s_ 200  

४०.  lghL sf/ hLk 1000  

४१.  6\ofS6/ -6|k_ 100  

४२.  lghLldgLj;, 6«fen a;  1000  

४३.  df5f 7]Ssf jfkmt s/ 25000  

४४.  3§ s/ 200  

४५.  uf=kf leqsf] lhk sf/ z'Ns -aflif{s_ 500  

४६.  df]=;f k|j]z z'Ns 10  

४७.  sf/ lhk k|j]z z'Ns 50  

४८.  8f]h/ k|j]z z'Ns -k|ltblg_ 500  

अनसूुजि (५) जर्डबटुी, कवाडी र जीवजन्द्ि ुकराः 



 

 

अनसूुजि (६) सवारी साधन कराः  
अनसूुजि (७) ष्ट्रवज्ञापन कराः 

lj1fkg s/ 

१.  uf8Ldf ;fdfg jf]sL lj1fkg ug]{ -k|ltk6s_  200 

२.  :6n /fvLlj1fkgug}{  -k|ltlbg_  200 

३.  sG;6{  -k|ltk6s_ 500 

४.  t'nJofg/ /fvLlj1fkg –k|ltk6s  300 

 
अनसूुजि (८) मनोरन्द्जन कराः  
अनसूुजि (९) बहाल र्बटौरी शलु्काः  
अनसूुजि (1०) पाष्ट्रकि ङ शलु्काः  
अनसूुजि (1१) टे्रष्ट्रकङ्ग, कोर्ोष्ट्रकड, क्र्ानोइङ्ग, बन्द्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्लार्र र र्रर्ािफ्टीङ्ग शलु्काः   

 
अनसूुजि (1२) सेवा शलु्क, दसिरुाः 

l;=g+= ljj/0f b//]6 s}kmLot 

१.  3/ hUuf gfd;f/L l;kmfl/; 500  

२.  df]xL nut s6\6f l;kmfl/;  

200 

 

३.  3/ sfod l;kmfl/; 200  

४.  5fq a[lQ l;kmfl/; lgz"Ns  

५.  ljkGg ljBfyL{ 5fq a[lQ l;kml/; lgz"Ns  

६.  ckf+u l;kml/; lgz'Ns  

७.  c:yfoL a;f]jf; l;kmfl/; 200  

८.  :yfoL j;f]jf; l;kmfl/; 500  

९.  gful/stf / k|ltlnlk l;kmfl/; 100 / 200  

१०.  c+lus[t gful/stf l;kmfl/; 500  

११.  cfly{s cj:yf sdhf]/  jf ljkGgtf k|dfl0ft lgz'Ns  

१२.  cfly{s cj:yf jlnof] jf ;DkGgtf  k|dfl0ft 1000  

१३.  ljB't h8fg l;kmfl/; 200  

१४.  wf/f h8fg l;kmfl/; 200  

१५.  lhljt /x]sf] l;kmfl/; 200  



 

 

१६.  b'j} gfd u/]sf] JolQm Pp6} xf] eGg] l;kmfl/;÷ km/s hGdldlt ;+zf]wg l;kmfl/; 100  

१७.  hUuf d"NofÍg l;kmfl/; / k|dfl0ft 500   

१८.  Joj;fo jGb l;kmfl/; 100  

१९.  Joj;fo ;~rfng gePsf] l;kmfl/; 100  

२०.  Jofkf/ Joj;fo gePsf] l;kmfl/; 100  

२१.  sf]6 kmL ldgfxf l;kmfl/; lgz'Ns  

२२.  gfjfns kl/rokq l;kmfl/; 100  

२३.  rf}kfo ;DaGwL l;kmfl/; 100  

२४.  Joj;fo btf{ l;kmfl/; 1000  

२५.  pBf]u 7fpF;/L l;kmfl/; 3000  

२६.  ljBfno 7fpF;/L l;kmfl/; 1000  

२७.  cflGtl/s a;fOF;/fO{ l;kmfl/; 200  

२८.  JolQmut ljj/0f l;kmfl/; 100  

२९.  hUufbtf{ l;kmfl/; 200  

३०.  ;+/Ifs l;kmfl/; -JolQmut_ 100  

३१.  ;+/Ifs l;kmfl/; -;+:yfut_  100  

३२.  g]kfn ;/sf/sf] gfddfaf6f] sfod l;kmfl/; lgz'Ns  

३३.  lhljt ;+usf] gftfk|dfl0ft 200  

३४.  d[ts ;+usf] gftf k|dfl0ft 200  

३५.  sf]7fvf]Ng] sfo{÷ /f]xj/df j:g] sfo{  150  

३६.  lgz'Ns jf ;z'Ns :jf:Yo pkrf/ l;kmfl/; lgz'Ns  

३७.  cGo sfof{nosf] dfucg';f/ ljj/0f v'nfOk7fpg] sfo{  lgz'Ns  

३८.  ;+:yf btf{ l;kmfl/;  500  

३९.  3/af6f] k|dfl0ft 200  

४०.  rf/ lsNnf k|dfl0ft 200  

४१.  hGd ldlt k|dfl0ft 100  



 

 

४२.  ljjfx k|dfl0ft 200  

४३.  sfuh dGh'/Lgfdf k|dfl0ft 100  

४४.  xsjfnf jf xsbf/ k|dfl0ft 200  

४५.  cljjflxt k|dfl0ft 100  

४६.  hUuf /]vfÍgsf] sfo{ jf ;f] sfo{df /f]xj/  200  

४७.  hUuf wgLk"hf{ x/fPsf] l;kmfl/;  200  

४८.  k"hf{df 3/ sfod ug]{ l;kmfl/; 200  

४९.  c+u|]hL l;kmfl/; tyf k|dfl0ft 
k|lt k]h 200  

५०.  ldnfkq sfuh ÷ph'/L btf{  200  

५१.  lj1fkg s/ ;fOh cg';f/ 200-1000  

५२.  hGdbtf{  50  

५३.  d[To' btf{  50  

५४.  j;fO{ ;/fO{ cfpg]÷hfg] btf{  50  

५५.  kSsf 3/sf] ;h{ldg jfkt !))).–  

५६.  cGo ;j} k|of]hgsf] ;h{ldg jfkt %)).–  

५७.  crn ;DklQ d"Nofs+g  )=!) k|ltzt  

५८.  /sd snd p9fO{ lbPjfkt % k|ltzt  

५९.  ;DjGwljR5]b btf{  50  

६०.  ljjfx btf{  50  

६१.  gofF Joj;fo btf{  200  

६२.  Joj;fo gljs/0f btf{  300  

६३.  ;+3 ;+:yf gljs/0f 1500  

६४.  pNn]lvt afx]s cGo  
l;kmfl/; 100 k|dfl)ft 

200 

;+zf]lwt 200 

 

६५.  b'u{d l;kmfl/; !))  

६६.  
cfof]hgf ;Dझौिा र्सफाररस %))  

६७.  
cfof]hgf ;DkGg/e'StfgL र्सफाररस 

%))  



 

 

अनसूुजि (1३) पर्िटन शलु्काः गाउँपार्लकाले आफ्नो क्षेत्रर्भत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनसूुिी १३ मा उजल्लजखि दरमा पर्िटन 
शलु्क लगाईन ेर असलु उपर गररनेछ ।िर, प्रदेश काननु सवीकृि भई सो काननुमा अन्द्र्था व्र्वसथा भएको अवसथामा सोष्ट्रह 
बमोजजम हनुेछ । 
 

k'gZr M dfly pNn]v ePsf afx]s cGo Jofj;flos tyf cGo If]qx?df s/ tyf b:t'/ tf]Sg' k/]df g]kfn 

;/sf/sf] sfg'gdf gaflemg] ul/ ufpFsfo{kflnsfsf] a}7sn] lg0f{o u/L ufp;efaf6 cg'df]bg u/fpg] u/L b/ 

agfO{ nfu" ug{ ;Sg]5 . 
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९.  र्ािार्ाि पूवािधार ५०३३९ २२९५४.८९५८५ 4.81 

१०.  भवन, आवास िथा सहरी 
ष्ट्रवकास 

२९११८ २६८०२.१२४९६ 5.61 

११.  उजाि ७०७६.४९९९८ २३५२.९ 0.49 

१२.  ष्ट्रवज्ञान िथा प्रष्ट्रवर्ध १५०० १३६.८ 0.03 

१३.  सम्पदा पूवािधार २१६८१.६८६३२ २८६३.६ 0.60 

सशुासन िथा अन्द्िरसम्बजन्द्धि क्षते्र ११५७२.०५५ ७९८१.४ 1.67 

१४.  प्रशासकीर् सशुासन ३०० ३७६७ 0.79 

१५.  शाजन्द्ि िथा सवु्र्वसथा ५१६४ २७३० 0.57 

१६.  ष्ट्रवपद व्र्वसथापन १६८० १४८४.४ 0.31 

सामाजजक ष्ट्रवकास २३४५८६ २४०१८०.६९ 50.32 

१७.  सामाजजक सरुक्षा िथा 
संरक्षण 

१००० ११६३९.४५ 2.44 

१८.  र्वुा िथा खेलकुद २४०० ४०० 0.08 

१९.  खानेपानी िथा सरसफाई ३०६०१ ४३७६३ 9.17 

२०.  भार्ा िथा संसकृर्ि ७०७० २३०२.२४ 0.48 



 

 

२१.  जशक्षा १४६४८५ १४११५४.८ 29.57 

२२.  सवास्र् ४४८६० ४०३२१.२ 8.45 

२३.  लैंर्गक समानिा िथा 
सामाजजक समावेशीकरण 

२१७० ६०० 0.13 

जम्मा  477343.761 100% 
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गाउँपार्लका सिरीर् वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कार्िक्रम 

आ.व.२०७७/०७८ 

अनसूुिी-५ 

क्र.सं
. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ािन्द्वर्
न हनुे 
सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१.  कृर्षि OVOT तलब भत्ता थलारा 

गा.पा 
३९५०००.०० 

२.  
कृर्ष स्वयम् सेवक तलव भत्ता थलारा 

गा.पा 
५,४०,०००.०० 

३.  
थलारा मा र्व अनुदान पाररश्रर्मक कमिचारी थलारा 

गा.पा 
१०,००,०००.०० 

४.  पशु OVOT पाररश्रर्मक थलारा 

गा.पा 
३,९५,०००.०० 

५.  
पशु स्वास्थ्य स्वयम सेवक तलब भत्ता थलारा 

गा.पा 
३,६०,०००.०० 

६.  
पाररश्रर्मक कमिचारी थलारा 

गा.पा 
२,१५,०२,०००.०

० 

७.  
पी.र्स.एफ.अनुदान ( बालकक्षा २१ वटा, कम्प् युटर ८ वटा,प्रा.र्व। १० वटा, र्न.मा.र्व.८ वटा र 

मा.र्व. ५ वटा) 

थलारा 

गा.पा 
६५,३८,०००.०० 

८.  
ल्याव अर्ससे्टन्ट तलब भत्ता थलारा 

गा.पा 
१,५४,०००.०० 

९.  
पोशाक थलारा 

गा.पा 
७,५०,०००.०० 

१०.  
स्थानीय भत्ता थलारा 

गा.पा 
४५,००,०००.०० 

११.  
बाल कक्षा सहजकताि अर्भमुखिकरण तार्लम थलारा 

गा.पा 
१,५०,०००.०० 

१२.  
अन्य भत्ता थलारा 

गा.पा 
६,५०,०००.०० 

१३.  
र्नरन्तर र्वद्याथी मूल्यङकन तार्लम थलारा 

गा.पा 
२,००,०००.०० 



 

 

क्र.सं
. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ािन्द्वर्
न हनुे 
सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१४.  
मर्हला स्वयमसेर्वकाहरुलाई प्रोत्सहान भत्ता थलारा 

गा.पा 
५,४०,०००.०० 

१५.  
स्वास्थ्य संस्थामा कायिरत कमिचारीलाई जोिीम भत्ता थलारा 

गा.पा 
४,००,०००.०० 

१६.  
पदार्िकारी बैठक भत्ता थलारा 

गा.पा 
६,००,०००.०० 

१७.  
पदार्िकारीअन्य सुर्बिा थलारा 

गा.पा 
८०,००,००४.०० 

१८.  
कमिचारीको योगदानमा आिाररत र्नवृतभरण तथा उपदान कोष िचि थलारा 

गा.पा 
४,५०,०००.०० 

१९.  
कमिचारीको योगदानमा आिाररत बीमा कोष िचि थलारा 

गा.पा 
२,८८,०००.०० 

२०.  
कमिचारी कल्याण कोष थलारा 

गा.पा 
६,००,०००.०० 

२१.  
पानी तथा र्बजुली थलारा 

गा.पा 
१,९८,०००.०० 

२२.  
संचार महसुल थलारा 

गा.पा 
३,००,०००.०० 

२३.  
इन्धन (पदार्िकारी) गाउँपार्लका थलारा 

गा.पा 
३,००,०००.०० 

२४.  
इन्धन (कायािलय प्रयोजन) थलारा 

गा.पा 
८,००,०००.०० 

२५.  
सवारी सािन ममित िचि गाउँपार्लका थलारा 

गा.पा 
३,००,०००.०० 

२६.  
र्बमा तथा नवीकरण िचि थलारा 

गा.पा 
५,००,०००.०० 

२७.  
मेर्शनरी तथा औजार ममित सम्भार तथा सञ्चालन िचि थलारा 

गा.पा 
५,००,०००.०० 

२८.  
र्नर्मित साविजर्नक सम्पर्त्तको ममित सम्भार िचि थलारा 

गा.पा 
३,००,०००.०० 

२९.  
मसलन्द तथा कायािलय सामाग्री थलारा 

गा.पा 
२८,००,०००.०० 

३०.  
शैर्शक क्यालेन्डर र्नमािण थलारा 

गा.पा 
२,५०,०००.०० 

३१.  
इन्धन - अन्य प्रयोजन थलारा 

गा.पा 
५,००,०००.०० 

३२.  
सेवा र परामशि िचि थलारा 

गा.पा 
६,००,०००.०० 

३३.  
एफ.एम माफि त गा.पा का गर्तर्वर्ि प्रसारण थलारा 

गा.पा 
९,००,०००.०० 

३४.  
पत्रपर्त्रका माफि त सूचना प्रसारण थलारा 

गा.पा 
५,००,०००.०० 

३५.  
सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन िचि गाउँपार्लका थलारा 

गा.पा 
५,००,०००.०० 

३६.  
र्वद्यालय कमिचारी लेिा तार्लम थलारा 

गा.पा 
१,५०,०००.०० 



 

 

क्र.सं
. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ािन्द्वर्
न हनुे 
सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

३७.  
अध्यक्ष र्वशेष कायिक्रम थलारा 

गा.पा 
१०,००,०००.०० 

३८.  
कृषक तार्लम ५ वटा थलारा 

गा.पा 
३,००,०००.०० 

३९.  
कायिक्रम िचि सामार्जक परीक्षण थलारा 

गा.पा 
१,५०,०००.०० 

४०.  
कोरना रोग रोकथाम तथा र्नयन्त्रण थलारा 

गा.पा 
५,९९,६००.०० 

४१.  
गाँउ र्शक्षा सर्मर्त बैठक िचि थलारा 

गा.पा 
२,००,०००.०० 

४२.  
जलस्रोत गा पा समपुरक कोष थलारा 

गा.पा 
४५,००,०००.०० 

४३.  
जेष्ठ नागरीकलाई घरघरमा स्वास््थ सेवा कायिक्रम सबै वडा २,००,०००.०० 

४४.  
र्दवश तथा कायिक्रम थलारा 

गा.पा 
३,००,०००.०० 

४५.  
फोहोरमैला व्यवस्थापन थलारा 

गा.पा 
४,००,०००.०० 

४६.  
बाख्रा पालन र्वतरण नवादेउ बाख्रा पालन समुह थलारा 

गा.पा 
५००००.०० 

४७.  
युवा तथा िेलकुद कायिक्रम थलारा 

गा.पा 
३,००,०००.०० 

४८.  
वंगुरका पठापाठी िररद तथा र्वतरण तथा ढुवार्न थलारा 

गा.पा 
१,७०,०००.०० 

४९.  
र्वद्यालय आँिा जाच र्सर्वर कायिक्रम थलारा 

गा.पा 
२,००,०००.०० 

५०.  
र्शक्षा गुरुयोजना र्नमािण थलारा 

गा.पा 
२,५०,०००.०० 

५१.  
स्वास्थ्य र्शर्बर /सेर्टलाईट र्कर्लर्नक संचालन थलारा 

गा.पा 
२,५०,०००.०० 

५२.  
साविवर्नक सुनुवाई कायिक्रम िचि थलारा 

गा.पा 
२,७०,०००.०० 

५३.  
आिारभुत तह (कक्षा १-३) पाठ्यक्रम प्रवोर्िकर तार्लम थलारा 

गा.पा 
१,५०,०००.०० 

५४.  
उद्यर्म युवा कृर्षि फमि वडा नं. ४ ठीङ वडा नं ४ १,९७,४००.०० 

५५.  
उन्नत तरकारी र्कट र्वतरण (र्हउदे१५०० बिे १५०००) सबै वडा ४,००,०००.०० 

५६.  
कक्षा ८ को पररक्षा संचालन थलारा 

गा.पा 
८५०००.०० 

५७.  
कुिुरा िररद प्रगर्तर्शल समुह वडा नं ५ १,००,०००.०० 

५८.  
कुटानी र्पसानी र्मल व्यवस्थापन थलारा 

गा.पा 
१,००,०००.०० 

५९.  
कन्टीजेखि सडक समानीकरण अनुदान थलारा 

गा.पा 
३,०५,०००.०० 



 

 

क्र.सं
. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ािन्द्वर्
न हनुे 
सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

६०.  
कायािलय संचालन थलारा 

गा.पा 
५००००.०० 

६१.  
कायािलय संचालन कृर्षि थलारा 

गा.पा 
४५०००.०० 

६२.  गुणस्तरीय र्शक्षा हाम्रो प्रर्तवद्धता,र्वद्यालय र्चनारीमा एकरुपता थलारा 

गा.पा 
५,००,०००.०० 

६३.  
डुडे बाख्रा पालन समुह थलारा 

गा.पा 
५००००.०० 

६४.  
न्यायीक सर्मर्त िचि थलारा 

गा.पा 
२,००,०००.०० 

६५.  
प्र.अ.बैठक िचि थलारा 

गा.पा 
२,००,०००.०० 

६६.  
मर्हला स्वयमसेर्वका र्दवश झोला र्वतरण थलारा 

गा.पा 
८५०००.०० 

६७.  
मौरी घार िररद थलारा 

गा.पा 
१,००,०००.०० 

६८.  
र्वद्याथी प्रर्तभा पर्हचान कायिक्रम थलारा 

गा.पा 
१,०२,०००.०० 

६९.  
सफाआमा स्वस्थ बच्चा कायिक्रम थलारा 

गा.पा 
१,८०,०००.०० 

७०.  
स्वस्थ्य संस्थामा कायिरत कमिचारीको तलव थलारा 

गा.पा 
२४,३२,००४.०० 

७१.  अनुगमन, मूल्यांकन िचि गाउपार्लका थलारा 

गा.पा 
३०,०७,९९७.०० 

७२.  
र्वद्यालय अनुगमन र परीक्षा अनुगमन थलारा 

गा.पा 
२,५०,०००.०० 

७३.  
अनुगमन भ्रमण िचि कृर्षि थलारा 

गा.पा 
२,००,०००.०० 

७४.  
दैर्नक भ्रमणि भत्ता र्शक्षा थलारा 

गा.पा 
२,५०,०००.०० 

७५.  
पशु स्वास््थ कमिचारी लाई अनुगमन भ्रमण िचि थलारा 

गा.पा 
१,५०,०००.०० 

७६.  
भ्रमण िचि थलारा 

गा.पा 
१०,००,०००.०० 

७७.  
स्वास्थ्य भ्रमण िचि थलारा 

गा.पा 
२,५०,०००.०० 

७८.  
आ व को भुत्तानीहुन र्वर्वि िचिगत चालु थलारा 

गा.पा 
६४,१९,६११.०० 

७९.  
कुलाकाटने सामुदार्यक स्वास्थ्य ईकाई संचालन अनुदान वडा नं ९ ६,००,०००.०० 

८०.  
कोटभैरब स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब ब्यबस्थापन िचि वडा नं ५ १,१५,०००.०० 

८१.  
डाले तथा भुई घाँस िररद तथा र्वतरण थलारा 

गा.पा 
४००००.०० 

८२.  थलारा गाँउपमर्लकाको इच्छा,युग सुहाउँदो र्शक्षा थलारा 

गा.पा 
५,००,०००.०० 



 

 

क्र.सं
. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ािन्द्वर्
न हनुे 
सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

८३.  
प्लाखस्टक टनेल िररद थलारा 

गा.पा 
३,००,०००.०० 

८४.  
र्भटा छाना र्स.कु. पाइप िररद वडा १ वडा नं १ १,००,०००.०० 

८५.  
मार्सक समीक्षा बैठक संचालन िचि थलारा 

गा.पा 
१,००,०००.०० 

८६.  
राजपत्र छपाई तथा प्रकाशन थलारा 

गा.पा 
१,००,०००.०० 

८७.  
वडा कायािलय बाटको कन्टर ीजेिी थलारा 

गा.पा 
११,०३,९००.०० 

८८.  वथीङ सेन्टरमा कायिरत अनमीहरुका लार्ग SBA तार्लम िचि थलारा 

गा.पा 
१,४०,०००.०० 

८९.  
वार्ल संरक्षण सेवा टेवा थलारा 

गा.पा 
१,००,०००.०० 

९०.  
र्वर्भन्न रोग जसै्त िोरेत रेवीज रार्निेत रोग र्नयन्त्रणको लार्ग भ्याखिनेशन तथा रोकथाम थलारा 

गा.पा 
४००००.०० 

९१.  
र्वर्वि िचि गाउँपार्लका थलारा 

गा.पा 
२८,००,०००.०० 

९२.  
स्थानीय मेल तथा ओिर मा कलमी थलारा 

गा.पा 
१,५०,०००.०० 

९३.  
स्वास््थय संस्थाहरुमा मार्सक बैठक संचालन िचि थलारा 

गा.पा 
७००००.०० 

९४.  
स्वास्थ्य संस्था हरुलाइ अनुदान थलारा 

गा.पा 
२,५०,०००.०० 

९५.  
र्सँचाइका लागी पाइप िररद थलारा 

गा.पा 
२,००,०००.०० 

९६.  
हाइर्िड तरकारी बीउ िररद थलारा 

गा.पा 
५००००.०० 

९७.  
र्हउदे जै घाँस र्वतरण पशु थलारा 

गा.पा 
२५०००.०० 

९८.  
सभा सञ्चालन िचि थलारा 

गा.पा 
१०,००,०००.०० 

९९.  
अध्यक्ष जनता आवास कायिक्रम थलारा 

गा.पा 
५,००,०००.०० 

१००.  
एकल पूरुषलाई भत्ता र्वतरण थलारा 

गा.पा 
५,००,०००.०० 

१०१.  एकल मर्हला,जेष्ठ नागररक सम्मान कायिक्रम थलारा 

गा.पा 
५,००,०००.०० 

१०२.  
जनता संग अध्यक्ष कायिक्रम थलारा 

गा.पा 
५,००,०००.०० 

१०३.  
दर्लत कायिक्रम वडा नं. ३ वडा नं ३ १,००,०००.०० 

१०४.  
दर्लत कायिक्रम वडा नं. ४ वडा नं ४ १,००,०००.०० 

१०५.  
दर्लत कायिक्रम वडा नं. ५ वडा नं ५ १,००,०००.०० 
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न हनुे 
सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१०६.  
दर्लत कायिक्रम वडा नं. ६ वडा नं ६ १,००,०००.०० 

१०७.  
दर्लत कायिक्रम वडा नं. ७ वडा नं ७ १,००,०००.०० 

१०८.  
दर्लत कायिक्रम वडा नं. ८ वडा नं ८ १,००,०००.०० 

१०९.  
दर्लत कायिक्रम वडा नं. ९ वडा नं ९ १,००,०००.०० 

११०.  
मर्हला र्वशेष कायिक्रम गाउँपार्लका थलारा 

गा.पा 
३,००,०००.०० 

१११.  
कोरोना रोकथाम तथ र्नयन्त्रण थलारा 

गा.पा 
१९,००,०००.०० 

११२.  
दर्लत कायिक्रम गाउँपार्लका थलारा 

गा.पा 
१,००,०००.०० 

११३.  
दर्लत कायिक्रम वडा नं. १ वडा नं १ १,००,०००.०० 

११४.  
दर्लत कायिक्रम वडा नं. २ वडा नं २ १,००,०००.०० 

११५.  
उपचार सेवा माईनर सर्जिकल गाईनो क्लोर्जकल थलारा 

गा.पा 
४,००,०००.०० 

११६.  
औषर्ि िरीद थलारा 

गा.पा 
१८,००,०००.०० 

११७. 
घरभाडा थलारा 

गा.पा 
१०,०८,०००.०० 

११८.  
कायिक्रम अनुसार ढुवानी िचि कृर्षि थलारा 

गा.पा 
१,००,०००.०० 

११९.  
गाडी ररजभि र ढुवार्न थलारा 

गा.पा 
६,००,०००.०० 

१२०.  
पाठ्यसामाग्री र अन्य सामान ढुवानी थलारा 

गा.पा 
२,००,०००.०० 

१२१.  
कायिक्रम अनुसार ढुवानी पशु थलारा 

गा.पा 
४००००.०० 

१२२.  
स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषर्ि ढुवानी थलारा 

गा.पा 
८००००.०० 

१२३.  
अन्य र्फताि थलारा 

गा.पा 
१,८७,५८,४०८.

८३ 

१२४.  
भैपरी आउने चालु िचि थलारा 

गा.पा 
१०,०६,११५.०० 

१२५.  
सवारी सािन मोटर साईकल िरीद थलारा 

गा.पा 
१५,००,०००.०० 

१२६.  
७५%मुल्य अनुदानमा हाते ट्याक्टर िररद ५ वटा थलारा 

गा.पा 
५,००,०००.०० 

१२७.  
उिु पेल्ने मेर्शन ७५% अनुदानमा थलारा 

गा.पा 
५००००.०० 

१२८.  
कृर्ष सामाग्री िररद थलारा 

गा.पा 
५००००.०० 
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न हनुे 
सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१२९.  
फर्निचर तथा र्फक्चसि थलारा 

गा.पा 
७,००,०००.०० 

१३०.  
स्वास्थ्य संस्था तथा बर्थिङसेन्टर हरुमा उपकरण , फर्निचर र कमिचारी हरुका लार्ग सामाग्री 

िरीद 

थलारा 

गा.पा 
५,००,०००.०० 

१३१.  
उत्गडी मोतीपुर सडक वडा नं. १ वडा नं १ १४,२५,०००.०० 

१३२.  उत्गडी मोयल सडक वडा नं. 4 वडा नं ४ ४,७५,०००.०० 

१३३.  
कफलकाडाँ टोल बाटो र्प.र्स.र्स वडा २ वडा नं २ २,००,०००.०० 

१३४.  
कोइरालकोट बाट ियाडीपाटा जाने मखन्दर सडक वडा नं. ८ वडा नं ८ ३,८०,०००.०० 

१३५.  
गुगै गाउँ सडक वडा नं. ६ वडा नं ६ ४,७५,०००.०० 

१३६.  
झपाली आठबीस सडक वडा नं. ७ वडा नं ७ ९,५०,०००.०० 

१३७.  
झोलुङे्ग पुल के्षत्रगत चुथी म्यार्चदङ्ग थलारा 

गा.पा 
१,९०,०९३.३८ 

१३८.  
झोलुङे्ग पुल के्षत्रगत श्रीर्जउला म्यार्चदङ्ग थलारा 

गा.पा 
३,७२,८८२.४७ 

१३९.  
डुङग्री शािा सडक वडा नं. ८ वडा नं ८ ३,८०,०००.०० 

१४०.  
तराटी र्पिेत सडक वडा नं. ६ वडा नं ६ १७,१०,०००.०० 

१४१.  
दंगाजी सडक समु्परक वडा नं. २ वडा नं २ १८,०५,०००.०० 

१४२.  
दुवाली गनाउने र्पपल सडक वडा नं. ५ वडा नं ५ ४,७५,०००.०० 

१४३.  
िामीगाउँ र्दपील सडक वडा नं. ३ वडा नं ३ ७,६०,०००.०० 

१४४.  
पर्हरा देखि अदुकाली बाटो र्नमािण वडा नं ७ २,००,०००.०० 

१४५.  
बगडा देखि िापरदह सम्म सडक वडा नं. २ वडा नं २ ४,७५,०००.०० 

१४६.  
बगाडा टोल बाटो र्प.र्स.र्स वडा २ वडा नं २ २,००,०००.०० 

१४७.  
महेन्दिार मोयल सडक वडा ४ वडा नं ४ ७,६०,०००.०० 

१४८.  
र्मलनिार बाटो र्प.र्स.र्स वडा नं ४ २,००,०००.०० 

१४९.  
रातोला बाटो र्प.र्स.र्स वडा नं ८ वडा नं ८ १,५०,०००.०० 

१५०.  
सडक ममित गाउँपार्लका थलारा 

गा.पा 
१०,००,०००.०० 

१५१.  र्सरेटा राउली सडक वडा नं. 9 वडा नं ९ १४,२५,०००.०० 

१५२.  
कुलाकाट्ने र्स.कु वडा ९ वडा नं ९ १,००,०००.०० 

१५३.  
घटे्टिेत र्सचाई पोिरी वडा ८ वडा नं ८ २,००,०००.०० 
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. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
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न हनुे 
सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१५४.  
तलाई र्स.कु वडा ४ वडा नं ४ १,५०,०००.०० 

१५५.  
र्तररवला र्स.कु. वडा ८ वडा नं ८ २,००,०००.०० 

१५६.  
नाउलीिोला र्सचाई र्नमािण थलारा 

गा.पा 
१,५०,०००.०० 

१५७.  
पुचुडी र्जउलो नहर ममित वडा ६ वडा नं ६ १,००,०००.०० 

१५८.  
पोिरी र्नमािण सेरलागाउँ वडा नं ६ १,५०,०००.०० 

१५९.  
बलाई र्सचाई कुलो र्नमािण वडा नं ५ २,००,०००.०० 

१६०.  
चौडे ढाणपानी िा.पा. वडा नं.९ वडा नं ९ १,००,०००.०० 

१६१.  
नाउला िानेपार्न वडा नं ९ वडा नं ९ २,००,०००.०० 

१६२.  
बाइल िानेपानी ममित वडा ३ वडा नं ३ १,५०,०००.०० 

१६३.  
सुगर िाली िानेपानी बगाडा वडा २ वडा नं २ १,००,०००.०० 

१६४.  
आिुर्नक घट्ट गडी वडा ८ वडा नं ८ १,००,०००.०० 

१६५.  
आिुर्नक घट्ट र्पिेत वडा नं ६ १,००,०००.०० 

१६६.  
कार्लका र्न.मा.र्व घेरवार वडा ३ वडा नं ३ २,००,०००.०० 

१६७.  
कार्लकाथान मखन्दर र्नमािण वडा ६ वडा नं ६ २,००,०००.०० 

१६८.  
िोप केन्द्र भवन र्नमािण सतोल वडा नं. ५ वडा नं ५ १,५०,०००.०० 

१६९.  
गत आ व को भुत्तानीहुन वाँकी पुर्जगत थलारा 

गा.पा 
९३,९३,३४४.७६ 

१७०.  
गुरेना मख दर र्नमािण वडा नं. ३ वडा नं ३ २,००,०००.०० 

१७१. 
गाउँपार्लकाको भवन र्नमािण तथा पूवाििार थलारा 

गा.पा 
८०,००,०००.०० 

१७२.  
गौडा िोला तटबन्धन वडा १ वडा नं १ २,००,०००.०० 

१७३.  
घटे्टिेत तटबन्धन वडा ९ वडा नं ९ २,००,०००.०० 

१७४.  
घोडादाउना होमसै्ट वडा नं ७ १,५०,०००.०० 

१७५.  
च्याङजुठेन कायिक्रम थलारा 

गा.पा 
५,००,०००.०० 

१७६.  
छडीगाड तटबन्धन थलारा 

गा.पा 
१,००,०००.०० 

१७७.  
जलस्रोत गा पा समपुरक कोष थलारा 

गा.पा 
१,५५,००,०००.०

० 

१७८.  
झल्लारे मखन्दर र्नमािण वडा ६ वडा नं ६ १,५०,०००.०० 
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न हनुे 
सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१७९.  
टर ष्ट र्नमािण बाइल वडा ३ वडा नं ३ ९५७००.०० 

१८०.  
डाडाँबाग प्रा.र्व. वडा ८ वडा नं ८ २,००,०००.०० 

१८१.  
तल्लोमाडी डाडाँ कुलो तटबन्धन थलारा 

गा.पा 
१,५०,०००.०० 

१८२.  
थलारा बहुमुिी क्याम्पस वडा नं ५ ५,००,०००.०० 

१८३.  
थलारा मा र्व घेरवार वडा नं १ ५,००,०००.०० 

१८४.  
थापागाँउ भगवती मखन्दर र्नमािण वडा १ वडा नं १ २,००,०००.०० 

१८५.  
दर्लत साझाघर आठवीस वडा नं ७ १,००,०००.०० 

१८६.  
देवदबाज दर्लत भवन घेरवार वडा ३ वडा नं ३ १,००,०००.०० 

१८७.  
नवरत्न र्वद्यालय घेरवार कुच वडा नं ३ २,००,०००.०० 

१८८.  
नवादेब वाठपाला मखन्दर थलारा ९ वडा नं ९ १,५०,०००.०० 

१८९.  
बलाई तटवन्धन वडा नं  २,५०,०००.०० 

१९०.  
बाख्रा िोर र्नमािण र्पिेत वडा नं ६ ५००००.०० 

१९१.  
बाख्रा िोर र्नमािण र्समललेि वडा नं ३ ५००००.०० 

१९२.  
भगबती र्न मा र्व वडा नं ८ २,००,०००.०० 

१९३.  
लाटावाटपाला मखन्दर वडा ९ वडा नं २ १,००,०००.०० 

१९४.  
वडा कायािलयको रकम भुक्तानी वडा २ वडा नं २ १५,००,०००.०० 

१९५.  
शैलेश्वरी मखन्दर र्नमािण वडा ८ वडा नं ८ ३,००,०००.०० 

१९६.  
शारदा र्वद्यालय भवन ममित वडा २ वडा नं २ २,००,०००.०० 

१९७.  
स्वास्थ्य र वडा कायािलय सम्मको सडक र्नमािण वडा नं ८ वडा नं ८ ७,००,०००.०० 

१९८.  
सामुदायीक भवन भण्डारीगाँउ वडा नं ९ २,००,०००.०० 

१९९.  
र्सत भण्डार र्नमािण वडा नं. ४ वडा नं ४ १०,००,०००.०० 

    

 
  



 

 

वडा नं. १ सिरीर् सिरीर् वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कार्िक्रम 

आ. व. २०७७/०७८ 

क्र.सं. 
(१ नं. वडा सिरीर्) 

 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ािन्द्व
र्न हनुे 
सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१.  
पदार्िकारी बैठक भत्ता वडा नं. १ 

वडा नं १ १,६५,०००.०० 

२.  
इन्धन पदार्िकारी वडा नं. १ २० र्ल.पेटर ोल प्रर्त मर्हना र ३ मर्हनाको १ र्ल.मोर्वल 

सर्हत 
वडा नं १ ४०,०००.०० 

३.  सवारी सािन ममित िचि वडा १ वडा नं १ ४०,०००.०० 

४.  
मसलन्द तथा कायािलय सामाग्री वडा १ वडा नं १ १,५०,०००.०० 

५.  
िेतमनी मछन िोला कागती पोकेट के्षत्र िेतमनी ९०,०००.०० 

६.  मोर्तपुर बाख्रा पालन मोर्तपुर ९०,०००.०० 

७.  र्वरपली इजर फलफुल िेती वडा नं १ ९०,०००.०० 

८.  
शैर्क्षक गुणस्तर अर्भवृखद्ध कक्षा ८ र १० वडा नं १ ९५,०००.०० 

९.  
पारसन बाख्रा पालन वडा नं १ ९०,०००.०० 

१०.  अनुगमन, मूल्यांकन िचि वडा नं १ वडा नं १ १,००,०००.०० 

११.  चुथी बाख्रा पालन चुथी ९०,०००.०० 

१२.  
बस्ती केरा पकेट िेती बस्ती ९०,०००.०० 

१३.  
वडा कायािलय व्यवस्थापन वडा नं १ ४७,५००.०० 

१४.  र्वर्वि िचि वडा नं. १ वडा नं १ १,५०,०००.०० 

१५.  र्दिि रोगीलाई सहायता तथा र्वपद व्यवस्थापन वडा नं १ ९५,०००.०० 

१६.  
दार काट्ने मेर्सन िररद (थापागाउँ चुथी) चुथी २,८५,०००.०० 

१७.  
लक्ष्मी मा.र्व फर्निचर िररद वडा नं १ २,८५,०००.०० 

१८.  मोरायल बाख्रा िोर र्नमािण वडा नं १ १,३६,८००.०० 

१९.  
रेगम िोला लघु जलर्वद्युत ममित रेगम १,३६,८००.०० 

२०.  दार्डमचौड पुल तटबन्धन वडा नं १ ९१,२००.०० 

२१.  
कार्लका भैरव िानेपानी र्नमािण वडा नं १ ३,६४,८००.०० 

२२.  बेततोला र्समतोला पाइप िररद वडा नं १ ९५,०००.०० 

२३.  पाटसैन घेरवार वडा नं १ २,२८,०००.०० 



 

 

क्र.सं. 
(१ नं. वडा सिरीर्) 

 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ािन्द्व
र्न हनुे 
सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

२४.  
अनन्त रतन सृ्मर्त पुस्तकालय भवन र्नमािण मोतीपुर मोतीपुर ६,३८,४००.०० 

२५.  कार्लका र लागा मखन्दर र्नमािण वडा नं १ ३,१९,२००.०० 

२६.  थापागाउँ साझा शौचालय र िानेपानी थापागाउँ २,२८,०००.०० 

२७.  देउघर र भािाघर र्नमािण र्पपलकोट र्पपलकोट ९१,२००.०० 

२८.  
बेततोला साझाघर र्नमािण बेततोला २,७३,६००.०० 

२९.  रेगम मर्हला साझाघर र्नमािण रेगम २,७३,६००.०० 

 

२ नं. वडा सिरीर् वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कार्िक्रम 

आ. व. २०७७/०७८ 

क्र.सं. 
२ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न 
हनुे सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन 
रु. 

१.  पदार्िकारी बैठक भत्ता वडा नं. २ 
वडा नं २ १,६५,०००.०० 

२.  इन्धन पदार्िकारी वडा नं. २ २० र्ल.पेटर ोल प्रर्त मर्हना र ३ मर्हनाको १ र्ल.मोर्वल सर्हत वडा नं २ ४०,०००.०० 

३.  सवारी सािन ममित िचि वडा २ वडा नं २ ४०,०००.०० 

४.  मसलन्द तथा कायािलय सामाग्री वडा २ वडा नं २ १,५०,०००.०० 

५.  चौपाता बाख्रा कृर्ष फमि वडा नं २ १,८०,०००.०० 

६.  दंगार्ज स्वास्थ्यचौकी कायािलय व्यवस्थापन वडा नं २ २,८५,०००.०० 

७.  वडा कायािलय व्यवस्थापन २ वडा नं २ २,०९,०००.०० 

८.  अनुगमन, मूल्यांकन िचि वडा २ वडा नं २ १,००,०००.०० 

९.  कार्लका भगवर्त कृर्ष समुह वडा नं २ १,१७,०००.०० 

१०.  र्वर्वि िचि वडा नं. २ वडा नं २ १,५०,०००.०० 

११.  स्याउँ बोट िररद वडाभरर वडा नं २ १,५३,०००.०० 



 

 

क्र.सं. 
२ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न 
हनुे सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन 
रु. 

१२.  जेष्ठनागरीक सम्मान कायिक्रम वडा नं २ ६६,५००.०० 

१३.  पशु औषर्ि िररद दंगाजी वडा नं २ ९०,०००.०० 

१४.  मोयल िानेपानी ममित वडा नं २ ९१,२००.०० 

१५.  कर्तउरा देघर र्नमािण वडा नं २ १,८२,४००.०० 

१६.  जनर्प्रय प्रा.र्व फर्निचर िरीद वडा नं २ १,२३,५००.०० 

१७.  रेगम िोला ल.ज.र्व. रेगम २,७३,०००.०० 

१८.  कट्कल्ली पाइप िरीद वडा नं २ ४७,५००.०० 

१९.  ऐर्डबाडा टोटी बाडा बाटो र्प.र्स.र्स. ऐर्डबाडा १,६४,१६०.०० 

२०.  काँडा बाटो र्प.र्स.र्स. काँडा १,८२,५००.०० 

२१.  िापरदेव आिारभुत र्वद्यालय घेरवार वडा नं २ १,८२,४००.०० 

२२.  घटे्ट िोला तटबन्धन वडा नं २ १,५५,०४०.०० 

२३.  जो.पी. बाल र्वकास चर्पि र्नमािण वडा नं २ ४६,५००.०० 

२४.  तेडी देउघर र्नमािण तेर्ड १,८२,४००.०० 

२५.  तेडी मखन्दर ममित वडा नं २ २,०९,३००.०० 

२६.  देउिुम मखन्दर घेरवार वडा नं २ ४५,६००.०० 

२७.  दंगार्ज टोल बाटो र्प.र्स.र्स. वडा नं २ १,८२,५००.०० 

२८.  देमाडु घेरवार वडा नं २ ४५,६००.०० 

२९.  िमाडा देउघर ममित वडा नं २ ९१,२००.०० 

३०.  भगवर्त मखन्दर र्नमािण वडा नं २ १,८२,४००.०० 

३१.  भगवर्त वालर्वकास केन्द्र ममित वडा नं २ ४५,६००.०० 

३२.  भगवती मखन्दर ममित वडा नं २ ९१,२००.०० 

३३.  शारदा मा.र्व. दंगार्ज बाटो र्प.र्स.र्स. वडा नं २ ३,६४,८००.०० 

३४.  
साझाघर ममित कफल काँडा वडा नं २ १,३६,८००.०० 

३५.  साँसृ्कर्तक बाजा िरीद वडा नं २ ७६,०००.०० 

 



 

 

३ नं. वडा सिरीर् वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कार्िक्रम 

आ. व. २०७७/०७८ 

क्र.सं. 
३ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न 
हनुे सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१.  पदार्िकारी बैठक भत्ता वडा नं. ३ 
वडा नं ३ १,६५,०००.०० 

२.  इन्धन पदार्िकारी वडा नं. ३ २० र्ल.पेटर ोल प्रर्त मर्हना र ३ मर्हनाको १ र्ल.मोर्वल सर्हत वडा नं ३ ४०,०००.०० 

३.  सवारी सािन ममित िचि वडा ३ वडा नं ३ ४०,०००.०० 

४.  मसलन्द तथा कायािलय सामाग्री वडा ३ वडा नं ३ १,५०,०००.०० 

५.  बाख्रा पालन तार्लम वडा नं ३ २७,०००.०० 

६.  बाख्रा पालन सयुक्त वडा नं ३ ८१,०००.०० 

७.  जेष्ठ तथा र्दघि रोगीलाई सम्मान वडा नं ३ ९५,०००.०० 

८.  पलाखस्टक पोिरी वडा नं ३ ९०,०००.०० 

९.  बाख्रा पालन कुच वडा नं ३ ८१,०००.०० 

१०.  मालझुल कृर्ष नसिरी िेरवार वडा नं ३ ९०,०००.०० 

११.  अनुगमन, मूल्यांकन िचि वडा ३ वडा नं ३ १,००,०००.०० 

१२.  कुिुरा िोर व्यबस्थापन वडा नं ३ ८१,०००.०० 

१३.  िानेपानी िारा तथा नसिरी र्सचाइ वडा नं ३ ९०,०००.०० 

१४.  र्वर्वि िचि वडा नं. ३ वडा नं ३ १,५०,०००.०० 

१५.  र्वपद व्यबस्थापन वडा नं ३ ९५,०००.०० 

१६.  आरा मर्सन िररद वडा नं ३ ४७,५००.०० 

१७.  नवरत्न प्रा.र्व कम्पयुटर िररद वडा नं ३ ९५,०००.०० 

१८.  पाराकाट्ने स्वास्थ्य चौकी फर्निचर िररद वडा नं ३ ९५,०००.०० 

१९.  बालकक्षा फर्निचर वडा नं ३ ९५,०००.०० 

२०.  सानागाँउ सडक र्नमािण वडा नं ३ १,८२,४००.०० 

२१.  जाम्बाज र्सचाई पोिरी वडा नं ३ ९१,२००.०० 

२२.  डाँडाफेर बागबानी र्सचाई पाइप िररद वडा नं ३ ९५,०००.०० 

२३.  पारी तलीबगर कुलो ममित वडा नं ३ ९१,२००.०० 



 

 

क्र.सं. 
३ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न 
हनुे सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

२४.  र्सचाइ पोिरी क्रमागत िामीगाँउ वडा नं ३ ९१,२००.०० 

२५.  र्पपल िोला चाडसेरी िानेपानी र्नमािण वडा नं ३ ९१,२००.०० 

२६.  बायल िानेपानी ममित वडा नं ३ ९१,२००.०० 

२७.  कार्लका मखन्दर तथा बाटो र्प.र्स.र्स िामीगाँउ वडा नं ३ १,३६,८००.०० 

२८.  जाम्बाज कुटानी र्पसानी वडा नं ३ ४७,५००.०० 

२९.  डाली र्पपल चौतारा र्नमािण वडा नं ३ ९१,२००.०० 

३०.  बाख्रा िोर र्नमािण वडा नं ३ ९१,२००.०० 

३१.  बाटो र्प.र्स.र्स कुच वडा नं ३ १,३६,८००.०० 

३२.  बाटो र्प.र्स.र्स जामबाँज वडा नं ३ ५,४७,२००.०० 

३३.  बाटो र्प.र्स.र्स तथा ढल र्नकास र्दर्पल वडा नं ३ २,७३,६००.०० 

३४.  बाटो र्प.र्स.र्स देवलबाज वडा नं ३ २,७३,६००.०० 

३५.  बाटो ममित भल्मा वडा नं ३ ९१,२००.०० 

३६.  मष्टा मखन्दर िेरबार वडा नं ३ १,३६,८००.०० 

३७.  साझा भवन क्रमागत कुच वडा नं ३ २,७३,६००.०० 

३८.  साझा भवन क्रमागत मडासायन वडा नं ३ २,७३,६००.०० 

 

 

४ नं. वडा सिरीर् वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कार्िक्रम 

आ. व. २०७७/०७८ 

क्र.सं. 
४ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न 
हनुे सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१.  पदार्िकारी बैठक भत्ता वडा नं. ४ 
वडा नं ४ 

१,६५,०००.०० 

२.  इन्धन पदार्िकारी वडा नं. ४ २० र्ल.पेटर ोल प्रर्त मर्हना र ३ मर्हनाको १ र्ल.मोर्वल सर्हत वडा नं ४ ४०,०००.०० 



 

 

क्र.सं. 
४ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न 
हनुे सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

३.  सवारी सािन ममित िचि वडा ४ वडा नं ४ ४०,०००.०० 

४.  आिारभूत स्वास्थ्य केन्द्र महेन्द्रिार व्यवस्थापन वडा नं ४ ९५,०००.०० 

५.  मसलन्द तथा कायािलय सामाग्री वडा ४ वडा नं ४ १,५०,०००.०० 

६.  चतुदिसी मेला वडा नं ४ १,९०,०००.०० 

७.  र्डिला बंगुर र कुिुरा पालन वडा नं ४ ९०,०००.०० 

८.  मोयल पलाई बिे फलफूल िेती वडा नं ४ ५४,०००.०० 

९.  अनुगमन, मूल्यांकन िचि वडा ४ वडा नं ४ १,००,०००.०० 

१०.  र्ठङ तरकारी िेती टनेल िररद वडा नं ४ १,२६,०००.०० 

११.  र्डिला तरकारी टनेल िररद वडा नं ४ ९०,०००.०० 

१२.  बंगुर पालन वडा नं ४ १,२६,०००.०० 

१३.  मोयल पलाई बंगुर पालन वडा नं ४ ५४,०००.०० 

१४.  र्वर्वि िचि वडा नं. ४ वडा नं ४ १,५०,०००.०० 

१५.  अपाङ्ग जेष्ठ नागररक तथा टुहुरा वालवार्लका सम्मान तथा आर्थिक सहयोग वडा नं ४ ९५,०००.०० 

१६.  िौलदेव प्रा.र्व कम्पयूट्टर तथा र्वद्युर्तय सामाग्री िररद वडा नं ४ १,९०,०००.०० 

१७.  वडा कायािलय फर्निचर तथा कापेट िररद वडा नं ४ १,९०,०००.०० 

१८.  गर्डगाउँ गोतािडी बाटो र्प.र्स.र्स वडा नं ४ ४,५६,०००.०० 

१९.  मोयल उत्गर्ड शािा सडक स्तोरउन्नती वडा नं ४ २,७३,६००.०० 

२०.  वाटो र्प.र्स.र्स र्डिला टोल वडा नं ४ ३,६४,८००.०० 

२१.  उत्गर्ड र्स.कु ममित वडा नं ४ ९१,२००.०० 

२२.  र्जउला र्स.कु ममित वडा नं ४ १,८२,४००.०० 

२३.  सानर्मना र्सचाइ कुलो ममित वडा नं ४ ४५,६००.०० 

२४.  र्सचाइकुलो र्नमािण घटे्टिोला सम्म वडा नं ४ ४,५६,०००.०० 

२५.  र्बच र्डिला नेपाली टोल िारा ममित वडा नं ४ ४५,६००.०० 

२६.  कापडा बालकक्षा पलस्तर तथा फर्निचर वडा नं ४ ९५,०००.०० 

२७.  कार्लका मार्लका मखन्दर िापा र्नमािण वडा नं ४ ९१,२००.०० 



 

 

क्र.सं. 
४ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न 
हनुे सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

२८.  मार्थल्लो र्डिला साझा भवन ममित वडा नं ४ १,८२,४००.०० 

२९.  लाटा मखन्दर ममित वडा नं ४ ४५,६००.०० 

३०.  र्वच र्डिला साझा भवन ममित तथा शौचालय र्नमािण वडा नं ४ १,८२,४००.०० 

३१.  सुिाररएको घट्ट र्नमािण घट्टापलेटा वडा नं ४ १,३६,८००.०० 

३२.  साझा भवान र्नमािण र्ठङ वडा नं ४ २,७३,६००.०० 

 

  



 

 

५ नं. वडा सिरीर् वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कार्िक्रम 

आ. व. २०७७/०७८ 

क्र.सं. 
५ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न 
हनुे सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१.  
पदार्िकारी बैठक भत्ता वडा नं. ५ 

वडा नं ५ 
१,६५,०००.०० 

२.  
इन्धन पदार्िकारी वडा नं. ५ २० र्ल.पेटर ोल प्रर्त मर्हना र ३ मर्हनाको १ र्ल.मोर्वल सर्हत वडा नं ५ ४०,०००.०० 

३.  
सवारी सािन ममित िचि वडा ५ वडा नं ५ ४०,०००.०० 

४.  
मसलन्द तथा कायािलय सामाग्री वडा ५ वडा नं ५ १,५०,०००.०० 

५.  
र्सलेण्डर िररद कोटफेरा र बार्दटोल वडा नं ५ ३,०४,०००.०० 

६.  
र्सलेण्डर िररद हाट वडा नं ५ २,२८,०००.०० 

७.  
दशै मौला पुजा वडा नं ५ २८,५००.०० 

८.  
बाख्रा, बंगुर र कुिुरा पालन तथा िोर र्नमािण वडा नं ५ २,७०,०००.०० 

९.  
सयपर्त्र हाते होर्जयारी वडा नं ५ ३८,०००.०० 

१०.  
अनुगमन, मूल्यांकन िचि वडा ५ वडा नं ५ १,००,०००.०० 

११.  
र्वपद व्यवस्थापन वडा नं ५ ९५,०००.०० 

१२.  
र्वर्वि िचि वडा नं. ५ वडा नं ५ १,५०,०००.०० 

१३.  
बालवार्लका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्ग शशखक्तकरण वडा नं ५ १,६१,५००.०० 

१४.  
कोरभैरब स्वास्थ्य चौकी सामान िररद वडा नं ५ ९५,०००.०० 

१५.  
ककि ले िा.पा. र्नमािण तथा पारीिेत उपरवाला र्स.कु ममित वडा नं ५ १,८०,०००.०० 

१६.  
तल्लो बलाई र्सचाई कुलो ममित वडा नं ५ ९१,२००.०० 

१७.  
मालझुली र्सचाई कुलो ममित वडा नं ५ ९०,०००.०० 

१८.  
कुना िेत घट्ट ममित तथा सेलीवाड घटे्ट कुलो ममित वडा नं ५ ८२,०८०.०० 

१९.  
िुलम बाटो ममित वडा नं ५ १,३६,८००.०० 

२०.  
ग्यालेिी स्पोटि युवा क्लब भवन र्नमािण वडा नं ५ २,१८,८८०.०० 

२१.  
गाउँपार्लका देखि तलदुवाली सम्म बाटो ममित वडा नं ५ १,८२,४००.०० 

२२.  
दुगाि भवानी आिारभूत र्वद्यालय र्फल्ड र्नमािण तथा घेरवार वडा नं ५ २,७३,६००.०० 



 

 

क्र.सं. 
५ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न 
हनुे सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

२३.  
देवदुगाि प्रा.र्व र्फल्ड र्नमािण तथा सामान िररद वडा नं ५ १,८२,४००.०० 

२४.  
दुवाली गाउँ बाटो र्प.र्स.र्स वडा नं ५ १,८२,४००.०० 

२५.  
दुवाली देखि गैरा हँुदै मष्टा माडु सम्म बाटो ममित तथा घट्ट ममित वडा नं ५ १,८२,४००.०० 

२६.  
दारु काट्ने देखि आर्सकाट्टने सम्म ढल र्नकास वडा नं ५ ९१,२००.०० 

२७.  
बखस्त बचाउ तथा पैरो र्नयन्त्रण वडा नं ५ ९१,२००.०० 

२८.  
बाटो र्प.र्स.र्स कोटफेरा,सुनारवाडा िा.पा. पाईप िररद वडा नं ५ १,३६,८००.०० 

२९.  
बाटो र्प.र्स.र्स ठाडाढुङ्गा वडा नं ५ २,२८,०००.०० 

३०.  
बादी टोल संरक्षण तथा पैरो र्नयन्त्रण वडा नं ५ ७२,९६०.०० 

३१.  
वडा कायािलय घेरवार तथा कायािलय व्यवस्थापन वडा नं ५ १,८२,४००.०० 

३२.  
र्शव मखन्दर ममित वडा नं ५ ९१,२००.०० 

३३.  
सेर्डिार, र्ठङाले्लि र्पपल चौतारा र्नमािण वडा नं ५ ८२,०८०.०० 

३४.  
साझा घर र्नमािण तथा पारी िेत र्सचाई कुलो ममित वडा नं ५ २,२८,०००.०० 

 

  



 

 

६ नं. वडा सिरीर् वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कार्िक्रम 

आ. व. २०७७/०७८ 

क्र.सं. 
६ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न 
हनुे सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१.  पदार्िकारी बैठक भत्ता वडा नं. ६ 
वडा नं ६ 

१,६५,०००.०० 

२.  इन्धन पदार्िकारी वडा नं. ६ २० र्ल.पेटर ोल प्रर्त मर्हना र ३ मर्हनाको १ र्ल.मोर्वल सर्हत वडा नं ६ ४०,०००.०० 

३.  सवारी सािन ममित िचि वडा ६ वडा नं ६ ४०,०००.०० 

४.  मसलन्द तथा कायािलय सामाग्री वडा ६ वडा नं ६ १,५०,०००.०० 

५.  सर्डल तराटी ग्यास र्सर्लन्डर िररद वडा नं ६ २,३७,५००.०० 

६.  बाठपाला उत्थान बाख्रा पालन वडा नं ६ ९०,०००.०० 

७.  अनुगमन, मूल्यांकन िचि वडा ६ वडा नं ६ १,००,०००.०० 

८.  वडा कायािलय व्यवस्थापन वडा नं ६ ३,०८,७५०.०० 

९.  र्वर्वि िचि वडा नं. ६ वडा नं ६ १,५०,०००.०० 

१०.  चौर पर्हरो र्नयन्त्रण वडा नं ६ १,८२,४००.०० 

११.  डाडािेत पर्हरो र्नयन्त्रण वडा नं ६ १,३६,८००.०० 

१२.  र्वपद व्यवस्थापन वडा नं ६ ७१,२५०.०० 

१३.  र्वरकुला पर्हरो र्नयन्त्रण वडा नं ६ ४५,६००.०० 

१४.  आमिोला बाटो र्प.र्स.र्स वडा नं ६ १,३६,८००.०० 

१५.  डाँडाबाडा देखि नमादेव मखन्दर सम्म घोरेटो बाटो ममित वडा नं ६ ९१,२००.०० 

१६.  नयाँ बस्ती घोरेटो बाटो ममित वडा नं ६ १,६४,१६०.०० 

१७.  नुवाघर बाटो र्प.र्स.र्स वडा नं ६ ९१,२००.०० 

१८.  बाटो र्प.र्स.र्स गुगै वडा नं ६ २,७३,६००.०० 

१९.  बाटो र्प.र्स.र्स र्पिेत वडा नं ६ २,७३,६००.०० 

२०.  
भाटगाउँ देखि डुडे माडु सम्मको घोरेटो बाटो र्नमािण वडा नं ६ १,३६,८००.०० 

२१.  सेरालागाउँ बाटो र्प.र्स.र्स वडा नं ६ १,३६,८००.०० 

२२.  उमाि र्स.कु ममित वडा नं ६ ९१,२००.०० 

२३.  गड्डाला र्सचाई कुलो ममित वडा नं ६ १,८२,४००.०० 



 

 

क्र.सं. 
६ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न 
हनुे सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

२४.  घोबाटो र्सचाई कुलो ममित वडा नं ६ ९१,२००.०० 

२५.  र्जउलो र्स.कु ममित सर्डल वडा नं ६ ९०,०००.०० 

२६.  नयाँ वस्ती र्सचाई पोिरी र्नमािण वडा नं ६ ९०,०००.०० 

२७.  मालपाटा चौर र्स.कु ममित वडा नं ६ ९०,०००.०० 

२८.  रुपािारा र्सचाई कुलो ममित वडा नं ६ १,३६,८००.०० 

२९.  र्वरावगर र्सचाई कुलो ममित वडा नं ६ १,३६,८००.०० 

३०.  कुमल मखन्दर र्नमािण वडा नं ६ ९१,२००.०० 

३१.  डाडाबाग कृषक समुह बाख्रा िोर र्नमािण वडा नं ६ ९०,०००.०० 

३२.  दुगे्दश्वर र्न.मा.र्व घेरवार र्नमािण वडा नं ६ १,३६,८००.०० 

३३.  भगवती मखन्दर र्नमािण वडा नं ६ ३,६४,८००.०० 

३४.  र्भमसेननाथ मखन्दर ममित वडा नं ६ ६३,८४०.०० 

३५.  सयपत्री बाख्रा पालन समुह िोर र्नमािण गुगै वडा नं ६ ९०,०००.०० 

३६.  होमखस्टक र्नमािण सेरालागाउँ वडा नं ६ ९१,२००.०० 

 

७ नं. वडा सिरीर् वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कार्िक्रम 

आ. व. २०७७/०७८ 

क्र.सं. 
७ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न 
हनुे सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन 
रु. 

१.  पदार्िकारी बैठक भत्ता वडा नं. ७ 
वडा नं ७ १,६५,०००.०० 

२.  इन्धन पदार्िकारी वडा नं. ७ २० र्ल.पेटर ोल प्रर्त मर्हना र ३ मर्हनाको १ र्ल.मोर्वल सर्हत वडा नं ७ ४०,०००.०० 

३.  सवारी सािन ममित िचि वडा ७ वडा नं ७ ४०,०००.०० 

४.  मसलन्द तथा कायािलय सामाग्री वडा ७ वडा नं ७ १,५०,०००.०० 

५.  र्बउ र्बजन िररद वडा नं ७ ४७,५००.०० 



 

 

क्र.सं. 
७ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न 
हनुे सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन 
रु. 

६.  भण्डारीगाउँ कालसैनी बाख्रा पालन समुह बाख्रा िररद वडा नं ७ ६६,०००.०० 

७.  भण्डारीगाउँ कालसैनी बाख्रा पालन समुह बाख्रा िररद वडा नं ७ २४,०००.०० 

८.  साँसृ्कर्तक जगेनाि वडा नं ७ १,९०,०००.०० 

९.  अनुगमन, मूल्यांकन िचि वडा ७ वडा नं ७ १,००,०००.०० 

१०.  र्बउ र्बजन िररद वडा नं ७ ४५,०००.०० 

११.  र्वर्वि िचि वडा नं. ७ वडा नं ७ १,५०,०००.०० 

१२.  काउले िोला र्प.र्स.र्स पुल वडा नं ७ २,७३,६००.०० 

१३.  वयस िोला र्प.र्स.र्स पुल वडा नं ७ १,३६,८००.०० 

१४.  कुकुरेल्ला र्स.कु वडा नं ७ २,२८,०००.०० 

१५.  गैरा िेत र्स.कु वडा नं ७ ९१,२००.०० 

१६.  तोलेनी भुलेिान र्सचाई पोिरी वडा नं ७ १,८२,४००.०० 

१७.  नवादेव र्स.कु र्नमािण वडा नं ७ २,२८,०००.०० 

१८.  बगाड देखि डाँडाबाग र्स.कु वडा नं ७ २,५०,०००.०० 

१९.  स्यालठुला र्स.कु वडा नं ७ २,२८,०००.०० 

२०.  र्सम र्भरके र्स.कु वडा नं ७ २,२८,०००.०० 

२१.  कोइरालाकोट िा.पा वडा नं ७ ९१,२००.०० 

२२.  लम्भा झपाली िा.पा वडा नं ७ १,८२,४००.०० 

२३.  आग्री मखन्दर झपाली वडा नं ७ ९१,२००.०० 

२४.  िप्तड प्रा.र्व घेरवार वडा नं ७ २,७३,६००.०० 

२५.  जशु मखन्दर भण्डारीगाउँ वडा नं ७ ४५,६००.०० 

२६.  डाँर्डया देखि भगवती र्प.र्स.र्स बाटो वडा नं ७ १,८२,४००.०० 

२७.  दुलै प्रा.र्व घेरवार वडा नं ७ १,८२,४००.०० 

२८.  बाख्रा फमि सुखद्धढीकरण आठार्वस वडा नं ७ ९०,०००.०० 

२९.  बाख्रा फमि सुखद्धढीकरण लम्भा वडा नं ७ ९०,०००.०० 

३०.  बाटो र्प.र्स.र्स घोडादाउन वडा नं ७ ३,६४,८००.०० 



 

 

क्र.सं. 
७ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न 
हनुे सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन 
रु. 

३१.  बाटो र्प.र्स.र्स तल्लो मले्लटा वडा नं ७ ९१,२००.०० 

३२.  मष्टामाडु गेट र्नमािण वडा नं ७ ९१,२००.०० 

३३.  स्यालदुला र्सकु वडा नं ७ २,२५,०००.०० 

 

 



 

 

८ नं. वडा सिरीर् वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कार्िक्रम 

आ. व. २०७७/०७८ 

क्र.सं. 
८ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न हनुे 

सथान 
ष्ट्रवर्नर्ोजन 

रु. 

१.  पदार्िकारी बैठक भत्ता वडा नं. ८ 
वडा नं ८ 

१,६५,०००.०० 

२.  इन्धन पदार्िकारी वडा नं. ८ २० र्ल.पेटर ोल प्रर्त मर्हना र ३ मर्हनाको १ र्ल.मोर्वल सर्हत वडा नं ८ ४०,०००.०० 

३.  सवारी सािन ममित िचि वडा ८ वडा नं ८ ४०,०००.०० 

४.  मसलन्द तथा कायािलय सामाग्री वडा ८ वडा नं ८ १,५०,०००.०० 

५.  आयुस बाख्रापालन समुह वडा नं ८ १,८०,०००.०० 

६.  उन्नत जातको राँगो िररद वडा नं ८ ९०,०००.०० 

७.  टनेल हाउस िर्डतोला वडा नं ८ ९०,०००.०० 

८.  भैपरी तथा साँसृ्कर्तक जगेनाि तथा कला संरक्षण वडा नं ८ २,३७,५००.०० 

९.  अनुगमन, मूल्यांकन िचि वडा ८ वडा नं ८ १,००,०००.०० 

१०.  र्वर्वि िचि वडा नं. ८ वडा नं ८ १,५०,०००.०० 

११.  बैसिोला आर.र्स.र्स पुल वडा नं ८ १,३६,८००.०० 

१२.  रुर्डगाड आर.र्स.र्स पुल ममित वडा नं ८ ९१,२००.०० 

१३.  सायर पररगाड आर.र्स.र्स पुल र्नमािण वडा नं ८ ४,५६,०००.०० 

१४.  गाँिेत र्सचाई कुलो र्नमािण वडा नं ८ १,८०,०००.०० 

१५.  र्गपि र्स.कु ममित वडा नं ८ ९१,२००.०० 

१६.  गौरा िेत र्स.कु र्नमािण वडा नं ८ ९१,२००.०० 

१७.  र्तिीला र्सचाई कुलो र्नमािण वडा नं ८ ९१,२००.०० 

१८.  भुगाली िेत र्सचाई कुलो र्नमािण वडा नं ८ १,३६,८००.०० 

१९.  लाटा ढुङ्गा र्सरुपाटा र्स.कु वडा नं ८ ९१,२००.०० 

२०.  र्लउडे िेत र्सचाई कुलो वडा नं ८ ९१,२००.०० 

२१.  कुमाली िोला कुवा ममित वडा नं ८ ९१,२००.०० 

२२.  डुङ्ग्री कुवा ममित वडा नं ८ ९१,२००.०० 

२३.  तुसारे िानेपानी कोइरालाकोट डाँडा वडा नं ८ ५,४७,२००.०० 



 

 

क्र.सं. 
८ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न हनुे 

सथान 
ष्ट्रवर्नर्ोजन 

रु. 

२४.  नाउँ कुवा ममित वडा नं ८ १,३६,८००.०० 

२५.  दुर्नर मखन्दर र्वमरुि वडा नं ८ ९१,२००.०० 

२६.  देवस्थली देिी सायर जाने बाटो वडा नं ८ ९१,२००.०० 

२७.  भगाडा देखि िारा िोला जाने बाटो वडा नं ८ ९१,२००.०० 

२८.  मुङ्ग्रा देखि डुङ्ग्री जाने बाटो वडा नं ८ १,८२,४००.०० 

२९.  महार्लङ्ग मखन्दर घेरवार वडा नं ८ १,३६,८००.०० 

३०.  रोड काप्रा देखि मष्टा प्रा.र्व जाने बाटो वडा नं ८ १,३६,८००.०० 

३१.  वैद्य घर व्यवस्थापन र्डर्सडौडा वडा नं ८ ९५,०००.०० 

३२.  र्वसे्खत दमाई टोल देखि डाँडा रोड सम्म जाने बाटो वडा नं ८ २,७३,६००.०० 

३३.  शैलेश्वरी आिारभूत र्वद्यालय फर्निचर िररद देवश्थली वडा नं ८ १,९०,०००.०० 

 

९ नं. वडा सिरीर् वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कार्िक्रम 

आ. व. २०७७/०७८ 

क्र.सं. 
९ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न हनुे 

सथान 
ष्ट्रवर्नर्ोजन 

रु. 

१.  पदार्िकारी बैठक भत्ता वडा नं. ९ 
वडा नं ९ 

१,६५,०००.०० 

२.  इन्धन पदार्िकारी वडा नं. ९ २० र्ल.पेटर ोल प्रर्त मर्हना र ३ मर्हनाको १ र्ल.मोर्वल सर्हत वडा नं ९ ४०,०००.०० 

३.  सवारी सािन ममित िचि वडा ९ वडा नं ९ ४०,०००.०० 

४.  मसलन्द तथा कायािलय सामाग्री वडा ९ वडा नं ९ १,५०,०००.०० 

५.  कला तथा सांसृ्कर्तक जगेनाि वडा नं ९ १,९०,०००.०० 

६.  कार्लका कृषक समुह बाख्रा पालन वडा नं ९ ४५,०००.०० 

७.  िप्तड साईपाल पशुपखछ तथा बहुउदे्यखश्सय कृर्ष फमि वडा नं ९ २,७०,०००.०० 

८.  तोलेनी कृषक समुह बाख्रा पालन वडा नं ९ ३५,०००.०० 



 

 

क्र.सं. 
९ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न हनुे 

सथान 
ष्ट्रवर्नर्ोजन 

रु. 

९.  तोलेनी कृषक समुह बाख्रा पालन वडा नं ९ ५५,०००.०० 

१०.  मर्हला र्वशेष कायिक्रम वडा नं ९ ४७,५००.०० 

११.  सृजनर्शल कृषक समुह बाख्रा पालन वडा नं ९ ४५,०००.०० 

१२.  अनुगमन, मूल्यांकन िचि वडा ९ वडा नं ९ १,००,०००.०० 

१३.  कार्लका प्रा.र्व िानी बाल सामाग्री िररद वडा नं ९ ९५,०००.०० 

१४.  मष्टा कृषक समुह बाख्रा पालन वडा नं ९ ९०,०००.०० 

१५.  र्वर्वि िचि वडा नं. ९ वडा नं ९ १,५०,०००.०० 

१६.  र्वपद व्यवस्थापन वडा नं ९ २,३७,५००.०० 

१७.  उद्योग आरा मेर्सन िररद वडा नं ९ १,९०,०००.०० 

१८.  सेती क्याम्पस फर्निचर वडा नं ९ ९५,०००.०० 

१९.  ताउले पड देखि मालुमेला छाना र्प.र्स.र्स बाटो वडा नं ९ २,७३,६००.०० 

२०.  अफ्ला चौड र्स.कु र्नमािण वडा नं ९ १,८२,४००.०० 

२१.  उतगडा घेरवार िाना िाली पोिरी ममित वडा नं ९ ९१,२००.०० 

२२.  दानपाटा र्स.कु र्नमािण वडा नं ९ १,८२,४००.०० 

२३.  सापहलो र्स.कु अफ्ला वडा नं ९ १,३६,८००.०० 

२४.  र्सने्न िेत र्स.कु र्नमािण वडा नं ९ १,८२,४००.०० 

२५.  कुलाकाट्ने स्वास्थ्य िा.पा वडा नं ९ १,८२,४००.०० 

२६.  महार्लङ्ग मखन्दर िा.पा वडा नं ९ १,८२,४००.०० 

२७.  र्सरेटा ढुङे्ग िारा मुहान सुिार वडा नं ९ १,३६,८००.०० 

२८.  आमबगर मष्टा मखन्दर घरवार वडा नं ९ १,८२,४००.०० 

२९.  कालसेन मखन्दर ममित वडा नं ९ ९१,२००.०० 

३०.  गैरावाडा तटबन्धन र्सरेटा वडा नं ९ ९१,२००.०० 

३१.  र्चतु्र र्प.र्स.र्स बाटो वडा नं ९ १,८२,४००.०० 

३२.  जडार गाड दो.ल.ज आयोजना तटबन्धन वडा नं ९ २,७३,६००.०० 

३३.  नसिरी र्नमािण कुलाकाट्ने वडा नं ९ ९१,२००.०० 



 

 

क्र.सं. 
९ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न हनुे 

सथान 
ष्ट्रवर्नर्ोजन 

रु. 

३४.  मालुमेला स्वास्थ्य चौकी कायािलय घेरवार वडा नं ९ ९१,२००.०० 

३५.  लोवाचौर माडु ममित वडा नं ९ ९१,२००.०० 

३६.  वडा नं ९ कायािलय पलास्तर वडा नं ९ १,८२,४००.०० 

 

संघीर् रकारबाट प्राप्त 

सशिि अनदुान 

आ. व. २०७७/०७८ 

र्स.नं अनदुान प्राप्त ष्ट्रक्रर्ाकलाप उप क्षते्र प्रार्प्तको श्रोि प्राप्त 
अनदुान 

१.  रार्ष्टर य मर्हला स्वास्थ्य स्वयंसेर्वका कायिक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, 

यातायात िचि, वार्षिक सर्मक्षा गोष्ठी र र्दवस मनाउने िचि समेत) 

स्वास्थ्य नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

७००००० 

२.  मातृ तथा नवर्शशु कायिक्रम अन्तगित आमा सुरक्षा, गभिवती उते्प्ररणा 

सेवा, न्यानो झोला र र्नशुल्क गभिपतन कायिक्रम 

स्वास्थ्य नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

१९९२००० 

३.  प्रर्त र्वद्याथी लागतका आिारमा र्शक्षण र्सकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ 

को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान 
र्शक्षा एस.एस. र्ड. र्प. - 

सोिभनाि अनुदान 

(बैदेर्शक) 

१९६००० 

४.  सामुदार्यक र्वद्यालयका छात्राहरुलाई र्नशुल्क स्यार्नटरी याड 

ब्यवस्थापन 
र्शक्षा एस.एस. र्ड. र्प. - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

३८८००० 

५.  प्रारखम्भक बाल र्वकास सहजकतािहरुको पाररश्रर्मक तथा र्वद्यालय 

कमिचारी व्यबस्थापन अनुदान 
र्शक्षा एस.एस. र्ड. र्प. - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

१०७८००० 

६.  सुिाररएको चुलो (बायोमास) प्रर्बर्ि जडान जलश्रोत तथा 

र्संचाई 
आन्तररक ऋण - 

नगद ऋण 

२००००० 

७.  घटना दताि तथा सामार्जक सुरक्षा दताि र्सर्वर सञ्चालन शाखन्त तथा 

सुव्यवस्था 
आई र्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

६७०००० 

८.  प्रारखम्भक बाल र्वकास सहजकतािहरुको पाररश्रर्मक तथा र्वद्यालय 

कमिचारी व्यबस्थापन अनुदान 
र्शक्षा एस.एस. र्ड. र्प. - 

सोिभनाि अनुदान 

(बैदेर्शक) 

७६१००० 



 

 

र्स.नं अनदुान प्राप्त ष्ट्रक्रर्ाकलाप उप क्षते्र प्रार्प्तको श्रोि प्राप्त 
अनदुान 

९.  र्वरामीको लार्ग ओ.र्प.र्ड.र्टकट (काविन कपी सर्हतको ) छपाई स्वास्थ्य नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

६०००० 

१०.  रोजगार सेवा केन्द्रको सँचालन िचि सामार्जक सुरक्षा 

तथा संरक्षण 
आई र्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

६४००० 

११.  प्रार्वर्िक सहायकको स्थानीय भत्ता सामार्जक सुरक्षा 

तथा संरक्षण 
आई र्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

११४००० 

१२.  पोषण कायिक्रम स्वास्थ्य नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

१०८६००० 

१३.  स्वास्थ्य चौकी भवन र्नमािण, वडा नं. २ र्वत्तीय के्षत्र आन्तररक ऋण - 

नगद ऋण 

५०००००० 

१४.  र्त्रभुवन मा. र्व. भवन र्नमािण र्वत्तीय के्षत्र आन्तररक ऋण - 

नगद ऋण 

५०००००० 

१५.  पखण्डत गाउँ र्बजिेत, चुर्थिारेगडा र र्डग्लीगाड झो.पु, र्सरजु्यला, 

थलारा गाउँपार्लका, बझाङ 

प्रशासकीय 

सुशासन 
नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

२८००००० 

१६.  १) समाजमा रहेका कुरीर्त, कुप्रथा, लैर्ङ्गक र्हंसा, मानव वेचर्विन 

तथा ओसारपसार र्वरुद्ध सचेतनामूलक कायिक्रम तथा अर्भयान 

संचालन 2) मर्हला र्वकास कायिक्रमद्धारा प्रविर्दत मर्हला सहकारी 

संस्थाहरुको सुदृढीकरण एवं स्थानीय तहको मर्हला उद्यमी संजाल 

स्थापनाको लार्ग सहजीक 

लैंर्गक समानता 

तथा सामार्जक 

समावेशीकरण 

नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

१००००० 

१७.  र्वद्यालयमा शैर्क्षक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कायिसम्पादनमा 

आिाररत प्रोत्साहन अनुदान 
र्शक्षा नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

१८९३००० 

१८.  आयुवेद औषिालयको चालु तथा कायिक्रम बजेट स्वास्थ्य नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

३४००००० 

१९.  शैर्क्षक पहँुच सुर्नर्ितता, अनौपचाररक तथा वैकखिक र्शक्षा 

कायिक्रम (परम्परागत र्वद्यालय, वैकखिक र्वद्यालय, साक्षरता र 

र्नरन्तर र्शक्षाका कायिक्रम समेत) 

र्शक्षा एस.एस. र्ड. र्प. - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

२२१००० 

२०.  प्रर्तष्पिािमा छनौट भएका व्यवसाय र्वकास सेवा प्रदायक संस्थाहरु 

माफि त लघु उद्यम र्वकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी र्सजिना गने 
उद्योग नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

२३८०००० 

२१.  साविजर्नक र्वद्यालयका र्वद्याथीहरुका लार्ग र्नशुल्क पाठ्यपुस्तक 

अनुदान 
र्शक्षा नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

२१८४००० 

२२.  र्वद्यालय भौर्तक पुवाििार र्नमािण अनुदान र्शक्षा एस.एस. र्ड. र्प. - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

१४४०००० 



 

 

र्स.नं अनदुान प्राप्त ष्ट्रक्रर्ाकलाप उप क्षते्र प्रार्प्तको श्रोि प्राप्त 
अनदुान 

२३.  सामुदार्यक र्वद्यालयका छात्राहरुलाई र्नशुल्क स्यार्नटरी याड 

ब्यवस्थापन 
र्शक्षा नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

१६५८००० 

२४.  हाल भएका फलफूल नसिरी क्षमताको अर्भवृखद्ध कृर्ष नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

२००००० 

२५.  पररयोजनाको कायिक्रम संचालनको लार्ग सहयोगी संस्था / व्यखक्त 

पररचालन 
प्रशासकीय 

सुशासन 
र्फनल्याण्ड - 

संयुक्त कोष - 

सोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(बैदेर्शक) 

३७००००० 

२६.  स्थानीय तह र्भत्रका स्वास्थ्यकमीहरु,म.स्वा.स्वय.से. का लार्ग 

आिारभूत तथा आकखस्मक सेवा अन्तगित आँिा, नाक, कान, घाटी 

तथा मुि स्वास्थ्य सम्वखन्ध प्राथर्मक उपचार बारे अर्भमुखिकरण / 

तार्लम 

स्वास्थ्य नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

८०००० 

२७.  साविजर्नक र्वद्यालयमा अध्ययनरत र्वद्याथीहरुका लार्ग छात्रबृर्त्त 

(आवासीय तथा गैरआवासीय) 
र्शक्षा एस.एस. र्ड. र्प. - 

सोिभनाि अनुदान 

(बैदेर्शक) 

१९८००० 

२८.  रोजगार संयोजकको तलव सामार्जक सुरक्षा 

तथा संरक्षण 
नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

४४८००० 

२९.  शैर्क्षक पहँुच सुर्नर्ितता, अनौपचाररक तथा वैकखिक र्शक्षा 

कायिक्रम (परम्परागत र्वद्यालय, वैकखिक र्वद्यालय, साक्षरता र 

र्नरन्तर र्शक्षाका कायिक्रम समेत) 

र्शक्षा एस.एस. र्ड. र्प. - 

सोिभनाि अनुदान 

(बैदेर्शक) 

१५६००० 

३०.  रार्ष्टर य र स्थानीय महत्वका िाद्य तथा पोषण सुरक्षाममा टेवा पुयािउने 

वाली वस्तको साना व्यवसार्यक कृर्ष उत्पादन केन्द्र (पकेट) र्वकास 

कायिक्रम संचालन 

कृर्ष नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

२४००००० 

३१.  साविजर्नक र्वद्यालयमा अध्ययनरत र्वद्याथीहरुका लार्ग छात्रबृर्त्त 

(आवासीय तथा गैरआवासीय) 
र्शक्षा नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

९६२००० 

३२.  र्संचाईं तथा बहुउपयोगी आयोजनाहरु (ग्रार्मण जलस्रोत व्यवस्थापन 

पररयोजना २०७७/७८) 
प्रशासकीय 

सुशासन 
र्फनल्याण्ड - 

संयुक्त कोष - 

सोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(बैदेर्शक) 

४७१९००० 

३३.  सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइि (सञ्चार र पँहुच अर्भयान 

सञ्चालान) 
शाखन्त तथा 

सुव्यवस्था 
आई र्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

१००००० 

३४.  राष्टर पर्त रर्नङ्ग र्सल्ड प्रर्तयोर्गता (स्थानीय तहस्तरीय) युवा तथा िेलकुद नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

१००००० 



 

 

र्स.नं अनदुान प्राप्त ष्ट्रक्रर्ाकलाप उप क्षते्र प्रार्प्तको श्रोि प्राप्त 
अनदुान 

३५.  CCA / DRR सम्बखन्ध पँुजीगत सुिार (पानी पुनि भरण पोिरर, 

आर्द समेत) 
प्रशासकीय 

सुशासन 
र्फनल्याण्ड - 

संयुक्त कोष - 

सोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(बैदेर्शक) 

१०४८००० 

३६.  आिारभूत तथा आकखस्मक सेवाको लार्ग औषर्ि र स्वास्थ्य सुरक्षा 

सामग्री (PPE बाहेक) िररद तथा औषर्ि लगायतका सामग्रीको 

ढुवानी तथा ररयार्कंग र र्वतरण समेत 

स्वास्थ्य नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

११८०००० 

३७.  प्रारखम्भक बाल र्वकास सहजकतािहरुको पाररश्रर्मक तथा र्वद्यालय 

कमिचारी व्यबस्थापन अनुदान 
र्शक्षा नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

४५९८००० 

३८.  स्वास्थ्य चौकीको नु्यनतम सेवा मापदण्ड कायिन्वयन, सुर्िढीकरण तथा 

सर्मक्षा (स्वास्थ्य चौकीको नु्यनतम सेवा मापदण्ड कायिक्रमको सर्मक्षा 

) 

स्वास्थ्य नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

३२०००० 

३९.  कृषक दताि व्यवस्थापन कायिक्रम कृर्ष नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

३००००० 

४०.  र्वद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान र्शक्षा नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

१३५०००० 

४१.  कोर्भड १९ लगायत र्वर्भन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, 

र्नयन्त्रण तथा र्नगरानीका लार्ग सरोकारवाला सँगको अन्तरर्क्रया तथा 

RRT, स्वास्थ्यकमी पररचालन 

स्वास्थ्य नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

२५००० 

४२.  समुदायमा आिाररत नवजात र्शशु तथा बाल रोगको एकीकृत 

व्यवस्थापन (IMNCI) कायिक्रम सर्मक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा 

onsite coaching 

स्वास्थ्य नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

१००००० 

४३.  मेर्शनरी आजार तथा फर्निचर ममित सम्भार (सेवा केन्द्र सञ्चालानाथि) शाखन्त तथा 

सुव्यवस्था 
आई र्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

४२००० 

४४.  जीर्वकोपाजिन सम्बखन्ध पूवाििार सहयोग (Polyhouse, 

Collection center, Rustichouse, Coldstore, 

etc.) (ग्रार्मण जलस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना २०७७/७८) 

प्रशासकीय 

सुशासन 
नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

११९६००० 

४५.  सामुदार्यक र्वद्यालयका छात्राहरुलाई र्नशुल्क स्यार्नटरी याड 

ब्यवस्थापन 
र्शक्षा एस.एस. र्ड. र्प. - 

सोिभनाि अनुदान 

(बैदेर्शक) 

२७४००० 

४६.  CCA / DRR सम्बखन्ध पँुजीगत सुिार (पानी पुनि भरण पोिरर, 

आर्द समेत) 
प्रशासकीय 

सुशासन 
नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

८९३००० 



 

 

र्स.नं अनदुान प्राप्त ष्ट्रक्रर्ाकलाप उप क्षते्र प्रार्प्तको श्रोि प्राप्त 
अनदुान 

४७.  र्वद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान र्शक्षा एस.एस. र्ड. र्प. - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

३१६००० 

४८.  पार्लका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मार्सक सूचना संकलन, 

भेररर्फकेशन एवं गुणस्तर सुिार साथै चौमार्सक एवं बार्षिक सर्मक्षा 
स्वास्थ्य नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

१००००० 

४९.  ग्रार्मण जलस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना अन्तगितको जीर्वकोपाजिन, 

आयआजिन तथा सहकारी सम्बखन्ध तार्लम, गोष्ठी तथा अवोकन भ्रमण 

आर्द समेत 

प्रशासकीय 

सुशासन 
र्फनल्याण्ड - 

संयुक्त कोष - 

सोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(बैदेर्शक) 

२२००००० 

५०.  रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण सामार्जक सुरक्षा 

तथा संरक्षण 
आई र्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

१७५००० 

५१.  एम. आइि. एस. अपरेटर र र्फल्ड सहायक देर्नक भ्रमण भत्ता तथा 

यातायत िचि 
शाखन्त तथा 

सुव्यवस्था 
आई र्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

१०२००० 

५२.  मसलन्द सामान िररद (सेवा केन्द्र सञ्चालानाथि) शाखन्त तथा 

सुव्यवस्था 
आई र्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

६०००० 

५३.  नीर्तगत,प्रशासर्नक तथा ब्यबस्थापन िचि जलश्रोत तथा 

र्संचाई 
आन्तररक ऋण - 

नगद ऋण 

१००००० 

५४.  साविजर्नक र्वद्यालयका र्वद्याथीहरुका लार्ग र्नशुल्क पाठ्यपुस्तक 

अनुदान 
र्शक्षा एस.एस. र्ड. र्प. - 

सोिभनाि अनुदान 

(बैदेर्शक) 

३६२००० 

५५.  (१) आयोजना सम्बन्धी अर्भमुखिकरण कायिक्रम सञ्चालन (२) दताि 

र्सर्वर सञ्चालन सम्बन्धी अर्भमुखिकरण/कायिशाला/तार्लम कायिक्रम 

सञ्चालन (३) गुनासो सुनुवाइ सम्बन्धी अर्भमुखिकरण कायिक्रम 

सञ्चालन । सहभागीहरु: हरेक वडाका प्रर्तर्निी, स्थानीय CSO, 

स्थानीय र्नकायका अन्य क 

शाखन्त तथा 

सुव्यवस्था 
आई र्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

२४५००० 

५६.  एम. आइि. एस. अपरेटर र र्फल्ड सहायको लार्ग सञ्चार िचि शाखन्त तथा 

सुव्यवस्था 
आई र्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

५००० 

५७.  र्वद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान र्शक्षा एस.एस. र्ड. र्प. - 

सोिभनाि अनुदान 

(बैदेर्शक) 

२२३००० 

५८.  र्संचाईं तथा बहुउपयोगी आयोजनाहरु (ग्रार्मण जलस्रोत व्यवस्थापन 

पररयोजना २०७७/७८) 
प्रशासकीय 

सुशासन 
नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

२७४२००० 



 

 

र्स.नं अनदुान प्राप्त ष्ट्रक्रर्ाकलाप उप क्षते्र प्रार्प्तको श्रोि प्राप्त 
अनदुान 

५९.  स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा कायिरत 

कमिचारीहरुको तलव, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत 

प्रशासर्नक िचि समेत 

स्वास्थ्य नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

१९५००००० 

६०.  एम. आइि. एस. अपरेटर र र्फल्ड सहायक पाररश्रर्मक, चाडपवि िति 

तथा पोशाक िचि 
शाखन्त तथा 

सुव्यवस्था 
आई र्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

७८७००० 

६१.  दुगाि भगवती मखन्दरको पूवाििार र्वकास थलारा गा.पा. ३ बझाङ्ग पयिटन नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

५००००० 

६२.  साविजर्नक र्वद्यालयका र्वद्याथीहरुका लार्ग र्नशुल्क पाठ्यपुस्तक 

अनुदान 
र्शक्षा एस.एस. र्ड. र्प. - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

५१२००० 

६३.  मर्हला, बालबार्लका तथा जे्यष्ठ नागररक मन्त्रालयको कायि के्षत्र 

(मर्हला, बालबार्लका, अपांगता भएका व्यखक्त, जेष्ठ नागररक तथा 

यौर्नक तथा लैंर्गक अिसंख्यक) का तथ्ांक संकलन तथा 

अद्यावर्िक गरर मर्हला, बालबार्लका तथा जे्यष्ठ नागररक मन्त्रालयमा 

पठाउनका लार्ग 

लैंर्गक समानता 

तथा सामार्जक 

समावेशीकरण 

नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

१००००० 

६४.  ग्रार्मण जलस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना सम्बखन्ध गाउँपार्लका तथा 

नगरपार्लका स्तरमा गररने क्षमता र्वकास / अनुगमन तथा मुल्यांकन 

र्क्रयाकलापहरु जसै्त तार्लम, गोष्ठी, अवलोकन भ्रमण, आर्द 

प्रशासकीय 

सुशासन 
र्फनल्याण्ड - 

संयुक्त कोष - 

सोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(बैदेर्शक) 

१०००००० 

६५.  र्वद्यालयमा शैर्क्षक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कायिसम्पादनमा 

आिाररत प्रोत्साहन अनुदान 
र्शक्षा एस.एस. र्ड. र्प. - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

४४४००० 

६६.  स्थानीय तहका कमिचारी र जनप्रर्तर्नर्िहरुको लार्ग अनुगमन तथा 

मुल्याकन िचि 
शाखन्त तथा 

सुव्यवस्था 
आई र्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

७२००० 

६७.  र्वर्भन्न सचेतना अर्भयान, सशक्तीकरण तार्लम गोष्ठी जसै्त: IEC 

materials, Media mobilization, GESI 

sensitization training, Women in decision 

making, Day celebrations, आर्द समेत 

प्रशासकीय 

सुशासन 
र्फनल्याण्ड - 

संयुक्त कोष - 

सोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(बैदेर्शक) 

१३१९००० 

६८.  उपचार केन्द्रहरुमा आकखस्मक अवस्थामा औसर्ि एवं ल्याब सामाग्री 

ढुवानी, कायिक्रमका लार्ग आवश्यक से्टशनरी, ट्याली सीट 

लगायतका फमि फरमेट फोटोकपी, कायिक्रमको र्नयर्मत अनुगमन 

तथा मुल्यांकन,स्थलगत अनुर्शक्षण, क्षयरोगका र्बरामीको चौमार्सक 

कोहटि र्वशे्लषण र ई-र्ट.र्ब रज 

स्वास्थ्य नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

८६००० 



 

 

र्स.नं अनदुान प्राप्त ष्ट्रक्रर्ाकलाप उप क्षते्र प्रार्प्तको श्रोि प्राप्त 
अनदुान 

६९.  सौयि उजाि प्रर्बर्ि जडान जलश्रोत तथा 

र्संचाई 
आन्तररक ऋण - 

नगद ऋण 

३००००० 

७०.  दताि र्सर्वर सञ्चालानाथि सेवा प्रदायक छनौटको लार्ग र्वज्ञापन/सूचना 

प्रकाशन िचि 
शाखन्त तथा 

सुव्यवस्था 
आई र्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

२५००० 

७१.  प्रार्वर्िक सहायकको तलव सामार्जक सुरक्षा 

तथा संरक्षण 
आई र्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

३६७००० 

७२.  सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रर्तस्पिाि बृखद्ध गनिका लार्ग 

कखिमा ५ जनाको समुहमा प्रर्बर्ि हस्तान्तरण 
उद्योग नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

१४०००० 

७३.  आिारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका र्शक्षक, राहत अनुदान 

र्शक्षकका लार्ग तलब भत्ता अनुदान (र्वशेष र्शक्षा पररषद 

अन्तरगतका र्शक्षक/कमिचारीहरु समेत) 

र्शक्षा नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

७७०००००० 

७४.  र्वद्यालय भौर्तक पुवाििार र्नमािण अनुदान र्शक्षा एस.एस. र्ड. र्प. - 

सोिभनाि अनुदान 

(बैदेर्शक) 

१०१७००० 

७५.  रोजगार संयोजकको पोसाक सामार्जक सुरक्षा 

तथा संरक्षण 
नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

१०००० 

७६.  चरणवद्ध प्रणाली अन्तगितका तार्लम तथा गोष्ठीहरु प्रशासकीय 

सुशासन 
र्फनल्याण्ड - 

संयुक्त कोष - 

सोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(बैदेर्शक) 

५०००० 

७७.  स्थानीय तहको लैर्गक र्हंसा र्नवारण कोषमा रकम लैंर्गक समानता 

तथा सामार्जक 

समावेशीकरण 

नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

१००००० 

७८.  शैर्क्षक पहँुच सुर्नर्ितता, अनौपचाररक तथा वैकखिक र्शक्षा 

कायिक्रम (परम्परागत र्वद्यालय, वैकखिक र्वद्यालय, साक्षरता र 

र्नरन्तर र्शक्षाका कायिक्रम समेत) 

र्शक्षा नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

९४४००० 

७९.  भैसीको साना व्यवसार्यक कृर्ष उत्पादन केन्द्र (पकेट) र्वकास 

कायिक्रम संचालन 
कृर्ष नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

२५००००० 

८०.  प्रर्तष्पिािमा छनौट भएका व्यवसाय र्वकास सेवा प्रदायक संस्थाहरु 

माफि त उद्यमीको स्तरोन्नर्त (आवश्यकता पर्हचानका आिारमा 

पुनतािजगी र एडभाि सीप र्वकास तार्लम कायिक्रम) 

उद्योग नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

४८०००० 

८१.  ग्रार्मण जलस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना संचालनको लार्ग 

गाउँपार्लकाको लार्ग कायािलय िचि 
प्रशासकीय 

सुशासन 
नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

१५०००० 



 

 

र्स.नं अनदुान प्राप्त ष्ट्रक्रर्ाकलाप उप क्षते्र प्रार्प्तको श्रोि प्राप्त 
अनदुान 

८२.  आर्थिक खस्थर्त कमजोर रहेका पुनःउपचारमा रहेका पी.र्ब.सी. 

र्बरामीहरुलाई उपचार अवर्िभर पोषण िचि तथा सम्पकि  परीक्षण 
स्वास्थ्य नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

१४००० 

८३.  लघु तथा साना जलर्बद्युत आयोजना बाट र्बद्युत उत्पादन जलश्रोत तथा 

र्संचाई 
आन्तररक ऋण - 

नगद ऋण 

४००००० 

८४.  सुिाररएको पानी घट्ट तथा सुिाररएको चुल्हो सहयोग (ग्रार्मण जलस्रोत 

व्यवस्थापन पररयोजना २०७७/७८) 
प्रशासकीय 

सुशासन 
र्फनल्याण्ड - 

संयुक्त कोष - 

सोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(बैदेर्शक) 

१४२६००० 

८५.  प्रर्त र्वद्याथी लागतका आिारमा र्शक्षण र्सकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ 

को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान 
र्शक्षा नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

११८४००० 

८६.  दुगाि भवानी आिारभूत र्वद्यालय भवन र्नमािण र्वत्तीय के्षत्र आन्तररक ऋण - 

नगद ऋण 

५०००००० 

८७.  िानेपानी संरचना र्नमािण, सुिार, तथा स्तरोन्नर्त (ग्रार्मण जलस्रोत 

व्यवस्थापन पररयोजना २०७७/७८) 
प्रशासकीय 

सुशासन 
नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

२०७७००० 

८८.  र्वर्भन्न सरुवारोग, नसने रोग, जुनोर्टक, मानर्सक स्वास्थ्य सम्बखन्ध 

अन्तरर्क्रया कायिक्रम तथा र्दवसहरु (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम 

र्दवस, मानर्सक स्वास्थ्य र्दवस, अल्जाईमर र्दवस, रेर्बज र्दवस, 

र्वश्व औलो र्दवस) मनाउने 

स्वास्थ्य नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

५५००० 

८९.  इन्टरनेट सेवा शुल्क शाखन्त तथा 

सुव्यवस्था 
आई र्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

१२०००० 

९०.  र्वद्यालयमा शैर्क्षक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कायिसम्पादनमा 

आिाररत प्रोत्साहन अनुदान 
र्शक्षा एस.एस. र्ड. र्प. - 

सोिभनाि अनुदान 

(बैदेर्शक) 

३१३००० 

९१.  स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरूमा आिारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्रहरुको संचालन िचि 
स्वास्थ्य नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

२०००००० 

९२.  रोजगार संयोजकको स्थानीय भत्ता सामार्जक सुरक्षा 

तथा संरक्षण 
नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

१४२००० 

९३.  र्वद्यालय भौर्तक पुवाििार र्नमािण अनुदान र्शक्षा नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

६१२७००० 

९४.  ग्रार्मण जलस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना संचालनको लार्ग गाउँपार्लका 

पररयोजना सहयोग ईकाईका (RMSU) कमिचारीहरुको सर्मक्षा, 

बैठक, भ्रमण तथा कायािलय संचालन िचि 

प्रशासकीय 

सुशासन 
र्फनल्याण्ड - 

संयुक्त कोष - 

सोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(बैदेर्शक) 

१००००० 



 

 

र्स.नं अनदुान प्राप्त ष्ट्रक्रर्ाकलाप उप क्षते्र प्रार्प्तको श्रोि प्राप्त 
अनदुान 

९५.  आिारभूत तथा आकखस्मक सेवाको सुर्निततका लार्ग औषिीको 

आपूर्ति र उपयोग, सम्वखन्ध कायिक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्याङकन 

(अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कायिक्रम कायािन्वयन भ्रमण िचि) 

स्वास्थ्य नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

६०००० 

९६.  जीर्वकोपाजिन सम्बखन्ध पूवाििार सहयोग (Polyhouse, 

Collection center, Rustichouse, Coldstore, 

etc.) (ग्रार्मण जलस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना २०७७/७८) 

प्रशासकीय 

सुशासन 
र्फनल्याण्ड - 

संयुक्त कोष - 

सोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(बैदेर्शक) 

१४०४००० 

९७.  अन्य र्वर्वि िचि-Mobilization of CSOs, Civic 

Groups, NGOs for increased social 

accountability 

शाखन्त तथा 

सुव्यवस्था 
आई र्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

२५००० 

९८.  बायोग्यास जडान जलश्रोत तथा 

र्संचाई 
आन्तररक ऋण - 

नगद ऋण 

२००००० 

९९.  प्रार्वर्िक सहायकको पोसाक सामार्जक सुरक्षा 

तथा संरक्षण 
आई र्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

१०००० 

१००.  र्बद्यालय स्वास्थ्य र्शक्षा, आमा समूह तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका 

लार्ग सामार्जक व्यवहार पररवतिन प्रवर्धदिन अर्भयान 
स्वास्थ्य नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

१००००० 

१०१.  र्वपन्न श्रर्मकको ज्याला (दैर्नक रु. 517 * संख्या 100 * र्दन 

100) 

सामार्जक सुरक्षा 

तथा संरक्षण 
आई र्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

५१७०००० 

१०२.  प्रर्त र्वद्याथी लागतका आिारमा र्शक्षण र्सकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ 

को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान 
र्शक्षा एस.एस. र्ड. र्प. - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

२७८००० 

१०३.  माध्यर्मक तहका स्वीकृत दरवन्दीका र्शक्षक, राहत अनुदान र्शक्षक 

लार्ग तलब भत्ता अनुदान (र्वशेष र्शक्षा पररषद अन्तरगतका 

र्शक्षक/कमिचारी,प्रार्वर्िक िारका प्रर्शक्षक समेत) 

र्शक्षा नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

२३०००००० 

१०४.  कृर्ष तथा पशुपछी सम्वखन्ध तथ्ांक अध्यावर्िक कायिक्रम कृर्ष नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

१००००० 

१०५.  बाह्य िोप केन्द्र बाट गुणस्तररय िोप सेवा प्रदान गनि िोप केन्द्रमा 

ब्यवस्थापनको लार्ग फर्निचर ब्यवस्था, सम्बखन्धत वडा िोप समन्वय 

सर्मर्त माफि त तयारी एवं िररद, ३००० िोप केन्द्रमा प्रर्त िोप केन्द्र 

रु १०००० दरले, कखिमा टेवल १, कुसी १ र सानो बेञ्च १ र हात 

स्वास्थ्य नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

४०००० 

१०६.  अन्य सरसफाइ तथा स्वच्छता संरचना (ग्रार्मण जलस्रोत व्यवस्थापन 

पररयोजना २०७७/७८) 
प्रशासकीय 

सुशासन 
र्फनल्याण्ड - 

संयुक्त कोष - 

सोझै भुक्तानी 

९७२००० 



 

 

र्स.नं अनदुान प्राप्त ष्ट्रक्रर्ाकलाप उप क्षते्र प्रार्प्तको श्रोि प्राप्त 
अनदुान 

अनुदान 

(बैदेर्शक) 

१०७.  प्रार्वर्िक तार्लमहरु जसै्त: VMW, LRP, आर्द समेत प्रशासकीय 

सुशासन 
र्फनल्याण्ड - 

संयुक्त कोष - 

सोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(बैदेर्शक) 

१४१००० 

१०८.  साविजर्नक र्वद्यालयमा अध्ययनरत र्वद्याथीहरुका लार्ग छात्रबृर्त्त 

(आवासीय तथा गैरआवासीय) 
र्शक्षा एस.एस. र्ड. र्प. - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

२२३००० 

१०९.  अन्य सरसफाइ तथा स्वच्छता संरचना (ग्रार्मण जलस्रोत व्यवस्थापन 

पररयोजना २०७७/७८) 
प्रशासकीय 

सुशासन 
नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

८२८००० 

११०.  िानेपानी संरचना र्नमािण, सुिार, तथा स्तरोन्नर्त (ग्रार्मण जलस्रोत 

व्यवस्थापन पररयोजना २०७७/७८) 
प्रशासकीय 

सुशासन 
र्फनल्याण्ड - 

संयुक्त कोष - 

सोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(बैदेर्शक) 

१२७२१००० 

१११.  अन्य र्वर्वि िचि-Periodic meeting costs of LGPCC शाखन्त तथा 

सुव्यवस्था 
आई र्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

१७००० 

११२.  गाउँपार्लका जलस्रोत अर्िकृत पररचालन िचि प्रशासकीय 

सुशासन 
र्फनल्याण्ड - 

संयुक्त कोष - 

सोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(बैदेर्शक) 

९००००० 

११३.  मातृ तथा नवर्शशु कायिक्रम स्वास्थ्य नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

१४०८००० 

११४.  सुिाररएको पानी घट्ट तथा सुिाररएको चुल्हो सहयोग (ग्रार्मण जलस्रोत 

व्यवस्थापन पररयोजना २०७७/७८) 
प्रशासकीय 

सुशासन 
नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

१२१४००० 

११५.  व्यक्तीगत घटना दताि तथा सामार्जक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना 

प्रणाली सञ्चालानाथि वडा कायािलयहरुको लार्ग डेिटप कम्पयुटर, 

र्प्रन्टर, स्क्यानर तथा 4G Wireless Dongol िररद 

शाखन्त तथा 

सुव्यवस्था 
आई र्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

९४५००० 

११६.  MUS - Business Development Plan अनुसारका 

जीर्वकोपाजिन र्क्रयाकलापमा पूवाििार सहयोग 
प्रशासकीय 

सुशासन 
र्फनल्याण्ड - 

संयुक्त कोष - 

सोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(बैदेर्शक) 

४००००० 



 

 

र्स.नं अनदुान प्राप्त ष्ट्रक्रर्ाकलाप उप क्षते्र प्रार्प्तको श्रोि प्राप्त 
अनदुान 

११७. पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईनु्फएजा, बडि फु्ल, AMR, र्सर्ष्टसकोर्सस, 

टिोप्लाज्मोर्सस आर्द र्वर्भन्न सरुवारोग सम्बखन्ध रोकथाम तथा 

र्नयन्त्रणका लार्ग सचेतना कायिक्रम 

स्वास्थ्य नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

२०००० 

११८.  व्यखक्तगत घटना दतािका दताि र्कताब र्डजीटाइिजेशनका लार्ग परामशि 

सेवा 
शाखन्त तथा 

सुव्यवस्था 
आई र्ड ए - 

सोिभनाि हुने ऋण 

(बैदेर्शक) 

१८५००० 

११९.  पार्लकास्तरमा िोप र सरसफाई प्रवि्िन कायिक्रमको सर्मक्षा, 

सूक्ष्मयोजना अध्यावर्िक र पार्लका िोप समन्वय सर्मर्तको 

अर्भमुखिकरण समेत पार्लका स्तरमा २ र्दन, वडा िोप समन्वय 

सर्मर्तको स्वास्थ्य संस्था, वडा सतरमा अर्भमुखिकरण १ र्दन तथा 

पूणि िोप सुर्नितताको लागी घरिुरी सर 

स्वास्थ्य नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 

१७४००० 

संघीर् सरकारबाट हसिान्द्िररि कार्िक्रम (ष्ट्रवर्ेश अनदुान) 

१२०.  र्त्रभुवन मा. र्व. भवन र्नमािण पूवाििार नेपाल सरकार - 

र्वगेश अनुदान 
५००००००.०० 

१२१.  दुगाि भवानी आिारभूत र्वद्यालय भवन र्नमािण पूवाििार नेपाल सरकार - 

र्वगेश अनुदान 
५००००००.०० 

१२२.  स्वास्थ्य चौकी भवन र्नमािण, वडा नं. २ पूवाििार नेपाल सरकार - 

र्वगेश अनुदान 
५००००००.०० 

संघीर् सरकारबाट हसिान्द्िररि कार्िक्रम (समपरुक अनदुान) 

१२३.  र्पिेत देिी गाउँपार्लका सम्म सडक र्पच पूवाििार नेपाल सरकार - 

समपुरक अनुदान 

४००००००.०० 

 

  



 

 

सदूुरपज िम प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 

सशिि अनदुान 

आ. व. २०७७/०७८ 

र्स.नं अनदुान प्राप्त ष्ट्रक्रर्ाकलाप उप क्षते्र प्रार्प्तको श्रोि प्राप्त अनदुान 

१.  गणिेत र्सचाई कुलो तेर्डमाण्डौ थलारा १ जलश्रोत तथा र्सचाइ प्रदेश सरकार - नगद अनुदान २,१०,०००.०० 

२.  शारदा मा.र्व. २ कोठे भवन र्नमािण दंगार्ज र्शक्षा प्रदेश सरकार - नगद अनुदान ९,७०,०००.०० 

३.  लक्ष्मी मा र्व २ कोठै भवन र्नमािण र्शक्षा प्रदेश सरकार - नगद अनुदान ९,७०,०००.०० 

४.  प्रदेश र्वशेष अनुदान कन्टीजेखि - - ९,७०,०००.०० 

५.  र्समलेि चायागढा र्सचाई थलारा जलश्रोत तथा र्सचाइ प्रदेश सरकार - नगद अनुदान १९,४०,०००.०० 

६.  जनता मा र्व र्फल्ड र्नमािण थलारा १ र्शक्षा प्रदेश सरकार - नगद अनुदान १९,४०,०००.०० 
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थलारा गाउँपार्लका 
ग्रार्मण जलस्रोि पररर्ोजना ईकाइ बाट संिालन हनुे कार्िक्रमहरु 

आ.व २०७७/०७८ 

र्स.नं मखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप कार्िक्रमहरु र्बर्नर्ोजजि 
बजेट(गा.पा) 

र्बर्नर्ोजजि 
बजेट(पररर्ोजना) 

जम्मा 

१.  स्थानीय िहमा संचातलि पूणव सरसफाई, स्र्चछिा िथा तर्द्यालय 

सरसफाई सम्बतन्त्ध तक्रयाकलापहरु 
Total sanitation /MHM 
training & campaign 

400000 800000 1200000 

२.  चरणर्द्ध प्रणाली अन्त्िगविका िातलम िथा गोष्ठीहरु (तसचाई िथा 

MUS) 
SBS activity 50000 50000 100000 

३.  गाउाँपातलका जलस्रोि अतधकृि िचव GWRO Cost 900000 0 900000 

४.  पररयोजनाको कायवक्रम संचालनको लातग सहयोगी संस्था / 

व्यतक्त पररचालन 
SO Cost/Monitoring 3700000 1150000 4850000 

५.  तदगोपनका लातग तक्रयाकलापहरु (जस्िै: अनुगमन िथा 

मुल्यांकन / ममवि सम्भारको लातग िातलम, गोष्ठी, आयोजनाको 

अनुगमन िथा VMW आतद) 

VMW-Training ( Solar 
lifting/Private connection 
) 

100000 0 100000 

६.  स्थानीय िहमा संचातलि पूणव सरसफाई, स्र्चछिा िथा तर्द्यालय 

सरसफाई सम्बतन्त्ध तक्रयाकलापहरु 
Model school WASH 
campaign & training  
MHM-3star 

200000 200000 400000 



 

 

७.  स्थानीय िहमा संचातलि पूणव सरसफाई, स्र्चछिा िथा तर्द्यालय 

सरसफाई सम्बतन्त्ध तक्रयाकलापहरु 
Model 
scheme/Community total 
sanitation/MHM 
campaign 

300000 200000 500000 

८.  ग्रातमण जलस्रोि व्यर्स्थापन पररयोजना संचालनको लातग 

गाउाँपातलकाको लातग कायावलय िचव 
RM admin cost 150000 0 150000 

९.  ग्रातमण जलस्रोि व्यर्स्थापन पररयोजना संचालनको लातग 

गाउाँपातलका पररयोजना सहयोग ईकाईका कमवचारीहरुको 

सतमक्षा, बैिक, भ्रमण िथा कायावलय संचालन िचव 

RM/So Meeting & other 
support/ Review 
meeting 

100000 100000 200000 

१०.  तदगोपनका लातग तक्रयाकलापहरु (जस्िै: अनुगमन िथा 

मुल्यांकन / ममवि सम्भारको लातग िातलम, गोष्ठी, आयोजनाको 

अनुगमन िथा VMW आतद) 

RM monitoring- 
neetworking- meeting 
cost 

200000 50000 250000 

११.  स्थानीय िह क्षमिा तर्कास तक्रयाकलाप Water board capacity 
building & support 

400000 100000 500000 

१२.  स्थानीय िह क्षमिा तर्कास तक्रयाकलाप WASH Plan 
preparation/NWASH 

400000 400000 800000 

१३.  तदगोपनका लातग तक्रयाकलापहरु (जस्िै: अनुगमन िथा 

मुल्यांकन / ममवि सम्भारको लातग िातलम, गोष्ठी, आयोजनाको 

अनुगमन िथा VMW आतद) 

Post project capacity 
building ( UC/ 
Cooperative /RM etc ) 

419000 0 419000 



 

 

१४.  आधारभिू जीतर्कोपाजवन (िरर्ारी व्यर्स्थापन) Home garden 
training/LP/LRP cost 

800000 600000 1400000 

१५.  आयआजवन सम्बतन्त्ध िातलम Leader farmer /Model 
farmer training 

300000 100000 400000 

१६.  सहकारी तर्कास सम्बतन्त्ध िातलम, गोष्ठी िथा क्षमिा तर्कास Cooperative capacity 
building 

200000 100000 300000 

१७.  आयआजवन सम्बतन्त्ध िातलम MPN Training Support 200000 100000 300000 

१८.  आयआजवन सम्बतन्त्ध िातलम IG Training 400000 100000 500000 

१९.  आधारभिू जीतर्कोपाजवन (िरर्ारी व्यर्स्थापन) HGG refresher/LRP 
mobilization 

100000 100000 200000 

२०.  आयआजवन सम्बतन्त्ध िातलम Pocket area dev. 
Support 

200000 150000 350000 

२१.  िानेपानी आयोजनाहरु - २०७७/७८ Mateldhara Pikhet 
DWSS 

850000 500000 1350000 

२२.  िानेपानी आयोजनाहरु - २०७७/७८ Basti Water Supply and 
Sanitation Scheme 

1200000 1000000 2200000 

२३.  िानेपानी आयोजनाहरु - २०७७/७८ Beradi Water Supply 
and Sanitation Scheme 

1200000 900000 2100000 

२४.  िानेपानी आयोजनाहरु - २०७७/७८ Danggaji Kapra DWSS 1512000 1000000 2512000 



 

 

२५.  िानेपानी आयोजनाहरु - २०७७/७८ Gwana MUS 3100000 1500000 4600000 

२६.  साना तसंचाई आयोजना / MUS - २०७७/७८ Satkada MUS 1240000 1000000 2240000 

२७.  साना तसंचाई आयोजना / MUS - २०७७/७८ Sundarpur MUS 1221000 488400 1709400 

२८.  पानीभरण पोिरी तनमावण िथा सुधार Pokhari recharge +IRR 1941000 2000000 3941000 

२९.  साना तसंचाई आयोजना / MUS - २०७७/७८ MIT 400000 100000 500000 

३०.  सुधाररएको पानी िट्ट सहयोग  - २०७७/७८ IWM 1200000 500000 1700000 

३१.  तर्द्यालय, स्र्ास््य चौकी िथा सार्वजतनक स्थानमा संस्थागि 

िौचालय तनमावण 
School WASH 1500000 1000000 2500000 

३२.  जीतर्कोपाजवन सम्बतन्त्ध पूर्ावधार सहयोग (Polyhouse, 

Collection center, Rustichouse, 

Coldstore, etc.) 

Collection center 1000000 500000 1500000 

३३.  जीतर्कोपाजवन सम्बतन्त्ध पूर्ावधार सहयोग (Polyhouse, 

Collection center, Rustichouse, 

Coldstore, etc.) 

Livehihood material 
support 

300000 200000 500000 

३४.  जीतर्कोपाजवन सम्बतन्त्ध पूर्ावधार सहयोग (Polyhouse, 

Collection center, Rustichouse, 

Coldstore, etc.) 

Poly house support/ 
Infrastructure support 

800000 200000 1000000 

३५.  जीतर्कोपाजवन सम्बतन्त्ध पूर्ावधार सहयोग (Polyhouse, 

Collection center, Rustichouse, 

Coldstore, etc.) 

Livelihood Micro 
Enterprises support  

500000 100000 600000 

३६.  पूणव सरसफाइ िथा स्र्चछिा सम्बतन्त्ध पूर्ावधार - २०७७/७८ Hygiene & sanitation  
infastructure support   

300000 200000 500000 



 

 

३७.  सुधाररएको चलु्हो सहयोग  - २०७७/७८ ICS support  1440000 480000 1920000 

३८.  साना तसंचाई आयोजना / MUS - २०७७/७८ Wastewater 
management pond & 
model farmer support  

1500000 600000 2100000 

३९.  िानेपानी आयोजनाहरु - २०७७/७८ Panikhola WSS 1387500 555000 1942500 

४०.  िानेपानी आयोजनाहरु - २०७७/७८ Kotkada WSS 3145000 1176600 4321600 

४१.  िानेपानी आयोजनाहरु - २०७७/७८ Yenwada totibada WSS 4070000 1000000 5070000 

४२.  िानेपानी आयोजनाहरु - २०७७/७८ Water scheme 
Maintenance  

1397500 300000 1697500 

४३.  जीतर्कोपाजवन सम्बतन्त्ध पूर्ावधार सहयोग (Polyhouse, 

Collection center, Rustichouse, 

Coldstore, etc.) 

MUS business plan 
development -
Infrastructure support 

400000 400000 800000 
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