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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 ;'b'/klZrd 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= २०७७/७८ sf] cfof]hgf tyf sfo{qmdsf] ;dLIff 
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खण्ड २ 

(आगामी आ.व २०७८/०७९ को नीर्ि बजेट िथा कार्िक्रम) 
 

आ.व २०७८/०७९ को नीर्ि िथा कार्िक्रम 

 

गणुसिररर् ददगो ष्ट्रवकास 
पणुि सरसफाई र्कु्त समाज॥ 

थलाराको प्रर्िवििा 
 

सविप्रथम नेपालमा राजनैर्िक पररवििन लोकिन्द्त्र र गणिन्द्त्र प्रार्प्त भएका ष्ट्रवर्भन्न ऐर्िहार्सक जनआन्द्दोलनहरुमा ज्र्ान आहरु्ि ददने सम्पणुि 
ज्ञाि अज्ञाि सष्ट्रहद हरुप्रर्ि हाददिक श्रिान्द्जर्ल व्र्क्त गदिछु। 
नेपालको संवाधान जारर भए पश्चाि भएको राज्र् पनु संरिना बमोजजम गदठि ७५३ सथार्नर् िहहरु मध्र्को एक थलारा गाँउपार्लका 
ष्ट्रवगि देजख नै आफ्नो ष्ट्रवजशष्ट अजसित्व र पष्ट्रहिान बोकेको क्षेत्र हो। 
अष्ट्रहले पर्न संजघर् लोकिाजन्द्त्रक गणिन्द्त्र नेपालको राज्र् पनुः संरिना गने क्रममा साष्ट्रवकका पाँि वटा गा.ष्ट्रव.स. दंगाजज, पाराकाट्ने, 
कोटभैरव, कोईरालाकोट र मालमुेला र्मर्ल थलारा गाउँपार्लकाको र्सरार्नमा सदुरु पजश्चम प्रदेशको गभिमा रहेको अर्िनै महत्वपणुि धार्मिक 
पर्िटष्ट्रकर् क्षेत्र राष्ट्रिर् र्नकुन्द्ज अनपुम कोशेली र्लएर बाँजिरहेको प्रकृर्िको जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधिाका साथै सनु्द्दर रमजणर् फाँटहरु साईपाल 
ष्ट्रहमालको ष्ट्रहमशंृ्रखलाको  कोखबाट अवगि रुपमा बर्गरहेको सेर्ि नददको िट्संग जोर्डएको र्स गाँउपार्लकाका प्राकृर्िक उपज हनु 
भने पषु्ट्रवि र्समानामा जडाररगाड र अकोर्िर डोटी जजल्लासंग जोर्डएर रहेको अको पर्िटष्ट्रकर् क्षेत्र मार्लका अवजसथि छ। र्स थलारा 
गा.पा. र्भत्र रहेका थपैु्र खालका श्रोि र साधन र्लएर बाँजिरहेको छ। र्स गाउपार्लकामा ष्ट्रर् श्रोिहरुको सष्ट्रह पष्ट्रहिान गरी उपर्ोग र 
प्रर्ोग गनि सके साँजचिकै श्रोिको भण्डारको रुपमा जिजन्नने छ भने रँ्हाका पर्िटष्ट्रकर् क्षेत्रको ष्ट्रवकास गनि सके आन्द्िररक र वाह्य पर्िटष्ट्रकर् 
क्षत्रको ष्ट्रवकास हनुेमा म ष्ट्रवश्वसि छु। र्ो गाउँपार्लका आफैमा प्रकृर्िको सरोवर अलौष्ट्रकक उपहारले भररएको छ। र्समा पर्न र्सको 
मार्थल्लो भू-भाग र्भत्री हररर्ाली क्षेत्र र जर्डबटुीको धर्न र सनुदरिाले भररएका ष्ट्रवर्भन्न कृष्ट्रर् उपज मनोरम फाँटहरु जजल्ला र्भत्रकै एक 
नम्बर कृष्ट्रर् उत्पादनको क्षेत्रको रुपमा सविष्ट्रवर्धिै छ। 
र्स गा.पा. को कुल जनसंख्र्ा २३९६० रहेकोमा मष्ट्रहला ११९०५ र परुुर् १२०५५ रहेको छ।साथै र्स थलारा गा.पा.को भौगोर्लक 
अवसथा पूविमा जडारर गाड, खप्तडछान्ना गाउँपार्लका पजश्चममा डोटीमार्लका उत्तरमा सेर्ि नदद र दजक्षणमा खप्तड रा.र्न रहेको छ। 
 
१. कृष्ट्रर् िथा पशजुन्द्र् क्षते्रः 
नेपाल एक कृष्ट्रर् प्रधान देश हो र र्हाँका अर्धकांश जनिाहरु कृष्ट्रर्मा र्नभिर रहेको कुरा सविष्ट्रवर्धिै छ र ष्ट्रवर्ेश गरर बझाङ्गकै कृष्ट्रर्  
उत्पादनको लार्ग थलारा गा.पा एक नं. क्षेत्रमा पदिछ र र्हाँका अर्धकांश जनिाहरु कृष्ट्रर्मा र्नभिर रहेको कारणले र्हाँको आर्थिक 
ष्ट्रवकास सम्वृष्ट्रिका लार्ग कृष्ट्रर्लाई पष्ट्रहलो प्राथर्मकिा ददएको छ। र्हाँको कृष्ट्रर् उष्ण, र्सिोष्ण, सदावहार मार्थल्लो वेल्ड हररर्ार्ल आल,ु 
सर्ाउ ओखर र जर्डबटुी को ष्ट्रवशेर् पकेट क्षेत्र र ष्ट्रविको भूभाग अर्मलो जाि  कागर्ि, सनु्द्िला अन्द्र् खेर्ि उत्पादन गनि सष्ट्रकन्द्छ। 
नददसंग जोर्डएको भभूाग आप, र्लजि, केरा उत्पादन गनि अर्भर्ान संिालन गरेको छ । पशमुा आत्मर्नभिर बनाउन उत्पादन संग जोड्न ु
पदिछ।बाख्रापालन, भैर्सपालन, जर्सिगाई, बंगरुपालन आददलाई रोजगारसंग जोड्न ुपदिछ। र्स गा.पा.को उिाइ समदुर सिह बाट सबैभन्द्दा 
होिो रेगम िार हजार ष्ट्रफट उिाई देजख खप्तडको माइकाथान सम्म पाँिहजार ष्ट्रफट सम्म फैर्लएको छ। र्स गा.पा को क्षेत्रफल भने 
खेर्ि र्ोग्र् जर्मन कृष्ट्रर्र्ोग्र् खेर्ि हेक्टर ९९५.०. छ भने पाखो हेक्टर १२५७.०, र्सँजिि हेक्टर ६८०.० अर्संजिि हेक्टर १५७०.११ 
रहेको छ। र्स क्षेत्रलाई कृष्ट्रर् प्र्ाकेट क्षेत्र िथा एक गाउँ एक उत्पादनको अवधारणा ल्र्ाएर ष्ट्रवकास गररने छ भने उत्पाददि वसिकुो 
बजाररकरण सहकारर माफि ि अगाडी बढाउने लक्ष्र् र्लईनेछ साथै र्स क्षेत्रको समषृ्ट्रिका लार्ग वन्द्र्-जन्द्ि ुजर्डबषु्ट्रट पशपंुक्षी कृर्ी सरसफाई 



 

 

उजािको ष्ट्रवशेर् सदपुर्ोग र पाश्चजित्र बनाई पकेट क्षेत्रलाई अनावार्ि अर्भर्ानको रुपमा ष्ट्रवकास गररने छ र एक वडा एक नसिरी  
आवकिाको आधारमा बहउुदेश हाईटेक नशिरी सथापना गररनेछ। 

 

हाम्रो र्स थलारा गा.पा.का अर्धकांश जनिाहरु धमिप्रर्ि आसथावान भएकाले र्स क्षेत्रको धामीक साँसकृर्िक िथा पर्िटष्ट्रकर् क्षेत्रलाई 
पर्न ष्ट्रवशेर् महत्व ददएको छु।र्सै गरर पर्िटष्ट्रकर् क्षेत्रहरु ठीङ्ग मार्लका पाररवन दंगाजज खापर दह सहसर्लङ्ग,देवल भगवर्ि मजन्द्दर 
छर्डभेल झरना खापरदह डुडेदेविा माइकाथान आदद प्रर्सि पर्िटष्ट्रकर् क्षेत्रको ष्ट्रवकास गरर आन्द्िररक िथा वाह्य पर्िटक र्भत्र्र्ाई आर्थिक 
समषृ्ट्रिमा महत्वपणुि भरु्मका र्नवािह गररने छ। 

िाल ुआ.वमा कुटानी ष्ट्रपसार्न र्मल ६ वटा र्नमािण भएका छन ्। त्र्सैगरी हािे ट्याक्टर ६ वटा उत्कृष्ट कृर्कहरुलाई ष्ट्रविरण गररएको 
छ । त्र्सैगरी वडा सिरमा पलाजसटक टनेल १९ वटा ष्ट्रविरण गररएका छन ्। 

 

-सामाजजक ष्ट्रवकास 

हाम्रो र्स थलारा गा.पा.मा ष्ट्रवर्भन्न खाले सामाजजक ष्ट्रवकृर्ि ष्ट्रवसंगर्ि जार्िर् छुवाछुि, छाउपडी प्रथा, वालष्ट्रववाह, वालश्रम,घरेल ुष्ट्रहंसा 
आददले अझै पर्न समाजमा जरो गार्डरहेकाले र्सलाई पणुिरुपमा र्नराकरण गरर समिामलुक समाज र्नमािण गरर सनु्द्दर िथा नमनुा बसिी 
वडा गा.पा.को रुपमा ष्ट्रवकाश गनेछु साथै मष्ट्रहला िथा समाजमा पछाडी परेका दर्लि, जनजािी वगिहरुको उत्थानका लार्ग ष्ट्रवर्भन्न 
आर्िमलुक िथा घरेल ुर्सपमलुक सथार्नर् श्रोि र साधनहरुको अर्धकिम प्रर्ोग गरर संिालनमा ल्र्ाउने ष्ट्रवशेर् जोड ददएको छ। 

  

 

 

 

 -जशक्षा िथा सवास्र् 

जशक्षा ष्ट्रवकासको मेरुदण्द हो। र्स क्षेत्रको ष्ट्रवकासका लार्ग र्स थलारा गा.पा.मा C.T.E.V.T अनमुर्ि र्लई थलारा मा.ष्ट्रव.मा प्राष्ट्रवर्धक 
जशक्षा पढाई भइरहेको छ भने थलारा गा.पा.मा ४१ वटा ष्ट्रवद्यालर्को व्र्वसथापन गनुि र गणुसिररर् जशक्षा प्रदान गनुि आफ्नो दार्ीत्व 
महससु गरेर र्स आथीक वर्िमा एक वडा एक नमनुा ष्ट्रवद्यालर् को रुपमा ष्ट्रवकास गररने छ । र्सै गरर मा.ष्ट्रव. र र्न.मा.ष्ट्रव. र प्रा.ष्ट्रव. 
२६ बाल कक्षा र समदुार्बाट संिार्लि २ वटा वालकक्षा छन ्। प्रत्रे्क ष्ट्रवद्यालर्मा बाल ष्ट्रवकास केन्द्रको सथापना गररको छ। 
मा.ष्ट्रव.सिरमा ष्ट्रविुर्िर् हाजजरर र मा.ष्ट्रव. मा कोटा नभएको ठाउँमा ष्ट्रवर्र्गि र कम्प्र्टुर कोटाको व्र्वसथापन गररएको छ। ष्ट्रवद्यालर्मा 
वािावरणीर् सरसफाई शौिालर् व्र्वसथापन गररएको छ।  

 

सवास्र् िफि ः 
हाल र्स गा.पा का सम्पणुि वडा हरुमा सवास्र् संसथाका भवनहरु र्नमािण सम्पन्न भई सकेको र सम्पणुि वडा हरुबाट सवास्र् सेवा 
प्रदान गदै आइ रहेको छन जसमध्र् ५ वटा सवास्र् िौकी, ४ वटा आधारभूि सवास्र् सेवा केन्द्र र एउटा सामदुार्ीक सवास्र् इकाई 
९ ओटा सरुजक्षि प्रसिुी सेवा प्रदान गने वथीङ्ग सेन्द्टरमा गरर  ३ जना हे.अ, २० जना अनमी, १८ जना अ.हे.व, १ जना ल्र्ाब अर्ससटेन्द्ट 
गरर जम्मा ४२ जना सवास्र्कमी हरुबाट सवास्र् सेवा प्रदान गदै आईरहेको छ। 

          हाल ष्ट्रवश्व महामाररको रुपमा देखापरेको कोरोना भाइरस (कोर्भड-१९) का कारणले               देजखएको ष्ट्रवकराल 
अवसथाको कारण र्स थलारा गा.पा पर्न प्रभाष्ट्रवि अवसथामा रहेको छ ।  

भौर्िक पूवािधार िथा सडक 

भौर्िक दृष्ट्रष्टले र्ो ष्ट्रहमाली जजल्ला अन्द्िगिि पदिछ। त्र्सै गरर थलारा गा.पा.भूगोलका ष्ट्रहसाबले अत्र्न्द्िै ष्ट्रवकट रहेको कुरा रँ्हा हरुलाई 
सविष्ट्रवददिै छ र्सको ष्ट्रवकासका लार्ग प्रत्र्क वजसिमा र्ािार्ािको सेवा परु्ािउने लक्ष्र् र्लएका छौ । र्स थलारा गा.पा र्भत्र रहेका 
झनाना देजख बझाङ्ग जजल्ला र डोटी जजल्लाको र्समाना पार्िहाल्ला सम्म ३९.९७ ष्ट्रकलोर्मटर, झनाना देजख वडा नं ९ को जडारीगाड 
सम्म १२ ष्ट्रक.मी, जडारी गाड देजख वडा नं ९ को र्सराटा सम्म १५ ष्ट्रक.मी. र्सिै झनाना देजख खप्तड पर्िटकीर् सडक घोडादाउना 
सम्म ८.४६ ष्ट्रक.मी कचिी सडक र्नमािण भई गाडी गरु्डरहेको । सरकारर कार्ािलर् लाई भौर्िक िथा संरिनागि ष्ट्रवकास गनेछौँ र 
मालमुेला देजख दंगाजज कृष्ट्रर् सडक त्र्सै गरर ददपाइल िैनपरु साइपाल सडकको र्नमािण कार्िमा साथै सिरउन्निी र ष्ट्रपिको पहल गनुिपने। 
मालमुेला जडारदेजख कोइरालाकोट ७ जोड्ने सडक थलारा गा.पा का सम्पणुि शाखा सडक हरुको र्नमािणमा जोर्डददने लघजुलष्ट्रविुि 
अधँ्र्ारो मकु्त गा.पा.को अर्भर्ान राष्ट्रिर् प्रसारण लाइन र्छटो जोड्नपुनेमा ष्ट्रवशेर् पहल गने। र्स िा.ल ुआवमा र्नम्न उल्लेखर्नर् कार्िहरु 
भएका छन ्। 
• र्स थलारा गाउँपार्लका वडा नं २ को दंगाजी सवास्र् िौकी र्नमािण सम्पन्न भई सेवा प्रवाह सरुु भएको छ ।  



 

 

• त्र्सैगरी िथुी दाडेगडा र श्रीजजउला गरी दईु वटा झलुङु्गे पलु र्नमािण भएका छन ्। 
• थलारा गा.पा को भवन र्नमािणका लार्ग आवर्क ८ रोपनी जग्गा र्नशलु्क प्राप्त गरी आ.व २०७७/०७८ मा टेन्द्डर आह्वान 
गरी र्नमािण कार्ि सरुु भैसकेको छ । 
• र्स गाउँपार्लकामा दश शैर्ाको असपिाल र्नमािण गनिका लार्ग जग्गा उपलब्ध भई बसृििृ र्ोजना प्रर्िवेदन िर्ारीको िरणमा 
रहेको छ । 
• गा.पा भररका सडक सधुारका काम भएका छन जसमा ष्ट्रवर्भन्न ठाउँमा ग्रार्भल र ढलान गने काम भएको छ । 
• हालसम्म र्स गा.पामा २९ वटा ष्ट्रवद्यालर् भवन र्नमािण भई ७६ वटा कक्षा कोठाहरु थप गररएका छन ्। 
• वडाका ६ वटा नर्ा ँवडा भवन र्नमािण सम्पन्नभै ९ वटै वडाकहरुमा आफ्नै कार्ािलर्बाट सेवा प्रवाह सरुु भैसकेको छ र ५ 
वटा नर्ाँ सामदुार्ीक सवस्र् भवनहरु र्नमािण गरर जम्मा ११ वटा सवास्र् इकाइहरु बाट सवास्र् सेवा प्रवाह भैरहेको छ । 
• गाउँपार्लका भरर जम्मा ११७ ष्ट्रक.र्म सडक ष्ट्रवसिार भएको छ जस मध्रे् ७० ष्ट्रक.र्म गाउँपार्लकाले र्नमािण गरेको छ । 
• गाउँपार्लका भरर र्सिाई कुलो ९ ष्ट्रक.र्म, नदी र्नर्न्द्त्रण िथा िटबन्द्धन ३ ष्ट्रक.र्म, बाटो ष्ट्रप.र्स.र्स ८ ष्ट्रक.र्म र्नमािण भएको छ 
। 
 

-वन वािावरण 
                            हररर्ो वन नेपालको धन भन्ने नारालाई साकार पानिका र्नर्मत्त र्स गा.पा.र्भत्र रहेको वन क्षेत्रलाई 
वगीकरण गरर कवरु्लर्ि वन,सामदुार्ीक वन, राष्ट्रिर् वन लाई वािावरण संरक्षण पर्ािवरणीर् अनकुुर्लि बनाउन वृक्षारोपण गरी 
आर्आजिनमजुख वन क्षत्रको रुपमा ष्ट्रवकास गने छु। वनपैदावार जडीबटुी ष्ट्रवकास, नसिरी सथापना, वृक्षारोपण गरर हररि गा.पा.को रुपमा 
ष्ट्रवकास गने छौ र बाकी दिाि वाला जग्गाहरुमा अर्नवार्ि वृक्षारोपण गनेछौ। सामदुाष्ट्रर्क जंगल र्भत्र रहेका खार्ल जर्मनलाई सामदुाष्ट्रर्क 
वन र एक गाउँ एक सामदुार्ीक वनको अवधारणा लाई अर्भर्ानको रुपमा र्लने छौ। 

 
जोजखम न्द्र्नुीकरण, ष्ट्रवपद व्र्वसथापन 

जलवार् ुपररवििन र मानव सजृजि वनष्ट्रवनाश ष्ट्रक्रर्ाकलापले गदाि बाढी पष्ट्रहरोको जोजखम, पार्नका श्रोि घट्दैजाने र अन्द्र् ष्ट्रवपिहरुको 
सजृना भएको कुरा सवि ष्ट्रवष्ट्रवर्धिै छ। अरु र्सले र्नमािण भएका संरिनामा क्षर्िपगु्ने धनजनको क्षिीको खिरा बढ्दै गईरहेको छ। र्स 
क्षेत्रको जोजखम न्द्र्रु्नकरण गनिका लार्ग र्स क्षेत्रको पवुािधार र्नमािण गनुिका साथै सिेिना मलुक कार्िक्रमहरु सञ्चालन गनुि पने 
आवर्किा रहेको छ। 

सरसफाई िथा सवचछिा 
सरसफाई िथा सवचछिा क्षेत्रमा नेपाल सरकारको र्नर्ि िथा ददगोष्ट्रवकास लक्ष्र् प्रार्प्त पूणि सरसफाई मष्ट्रहनावारी सवचछिा िथा पोर्ण 
सम्मेलनको घोर्णा पत्र बमोजजम पूणि सरसफाई िथा मष्ट्रहनावारर सवचछिा कार्िक्रम सञ्चालन गरर प्रत्र्क वडा का एक वडा एक 
वजसिलाई पूणि सरसफाई िथा छाउ गोठ मकु्त गा.पा.को अर्भर्ानलाई र्सै वर्ि र्भत्र घोर्णा गररनेछ। साथै गाउँपार्लकालाई पूणि सरसफाई 
सरु्नजसिििा गने लक्ष्र् बमोजजम सबै वडा हरुमा सिेिना मलुक कार्िक्रम र पणुि सरसफाई अर्भर्ान सञ्चालन गररनेछ। 
मष्ट्रहला िथा ष्ट्रकशोरी हरुको लार्ग अर्भशापको रुपमा रहेको असवसथकर जोजखम र्कु्त छाउ गोठमा  राख्न े परम्परालाई सामाजजक 
अपराधको रुपमा र्लदै र्ो प्रथालाई पणुिरुपमा समाप्त गररने छ । 
ष्ट्रवद्यालर् वालवार्लकाको दोस्रो घर हो, र्सैलाई मध्र्नजर गदै नेपाल सरकारले ष्ट्रवद्यालर् खानेपार्न सरसफाई िथा सवचछिा कार्िक्रमहरु 
संिालन गने र सफा र सवचछ ष्ट्रवद्यालर् सरु्नजश्चििा गने र्नर्ि र्लएको छ । समाज पररवििनको प्रमखु साझेदारको रुपमा ष्ट्रवद्यालर्को 
भरू्मका महत्वपणुि हदुा कजम्िमा एक वडा एक नमनुा ष्ट्रवद्यालर्को ष्ट्रवकास गरर समदुार्मा पणुि सरसफाई र व्र्वजसथि मष्ट्रहनावारर 
व्र्वसथापन गररने छ  ।   
 
 
 



 

 

 
 

थलारा गा.पा.को आ.व २०७८/०७९ को नीर्ि िथा कार्िक्रम 
१. ष्ट्रवश्व महामाररको रुपमा देखा परेको कोर्भड-१९ को कारणले समाजमा देखीएको र्नराशा, संत्रास भर् मकु्त वािावरण 

र्नरुत्साष्ट्रहि गने अर्भर्ान सञ्चालन गने । 

२. ष्ट्रवद्यालर्लाई खानेपानी सरसफाई िथा सवचछ वािावरण संरक्षण सधुार अर्भर्ानमा बालक्लव पररिालन गरर र्स कार्िलाई 
र्नरन्द्िरिा ददइनेछ । 

३. घर र्भत्रको धुवाँ रष्ट्रहि िलुोलाई अर्भर्ानको रुपमा सबै वडामा संिालन भैरहेको छ । 

४. सवचछ वालक सफा आमा ६ मष्ट्रहना सम्म सरसफाई भत्ता  जन्द्मना साथ न्द्र्ानो कपडा ददने। 

५. जेष्ठ नागररकलाई घरघरमा गएर मार्सक सवास्र् सेवा प्रदान गदै आइरहेको र आगार्म आ.वमा र्नरन्द्िरिा ददइनेछ ।  

६. सवास्र् संसथामा प्रसििुी हनुे मष्ट्रहलाई प्रसििुी प्रोत्साहान भत्ता प्रर्ि व्र्जक्त रु ६०० ददइनेछ ।  

७. कुपोर्ण मकु्त वडा हुँदै गाउँपार्लका घोर्णा गने क्रममा पोर्णमैत्री वडा, पोर्ण मैत्री सवास्र् संसथा घोर्णा कार्िक्रम संिालन 
गररदै र्लइनेछ । 

८. र्स गा.पा. र्भत्र १० शैय्र्ाको असपिालको र्नमािण गने कार्ि र्स आ.ब र्भतै्र हनुेछ । 

९. खाि अर्धकारलाई सरु्नजश्चि गदै मानवको वाँचनपाउने अर्धकार सरु्नजश्चििाका लार्ग पहल िथा कार्िक्रम संिालनलाइ 
र्नरन्द्िरिा ददइने। 

१०. एक घर एक चर्ाङ्ग जठु्यान, एक घर एक धाराको क्रर्मक  अर्भर्ानको रुपमा संिालन गररनेछ। 

११. गाँउपार्लकामा संिालन गरेका अर्ि महत्वका आवर्क क्रमागि र्ोजनाहरु प्राथर्मकिाका आधारमा समपन्न गने र्नर्ि लीएका 
छौ। 

१२. सम्भव भए सम्म एक घर एक बगैिा र करेसाबारीको अर्भर्ानलाई मखु्र् रुपमा र्लएका छौ । 

१३. र्स क्षेत्रमा रहेका धामी झाष्ट्रक्रलाई सवास्र् िथा जजष्ट्रवको पाजिन संग सम्वजन्द्धि जनिेिनाका कार्िक्रमहरु संिालन गरी अझै 
प्रभावकारी बनाउँदै लर्गनेछ। 

१४. गा.पा.भररका सकुुम्बार्सहरुको पष्ट्रहिान गरर बसोबासको उजिि व्र्वसथाको र्नरन्द्िरिा  गने छौ। 

१५. र्स क्षेत्रमा रहेका सबै प्रकारका परम्परागि र्सपहरुलाई आधरु्नष्ट्रककरण गरर र्वुा रोजगारमजुख बनाइनेछ। 

१६. र्स गा.पा.र्भत्रका पर्िटष्ट्रकर् सम्पदाहरुको ष्ट्रवकास गरर आन्द्िररक र वाह्य पर्िटक र्भत्र्र्ाइने र्नर्ि र्लएका छौ। पर्िटकीर् मागि 
पष्ट्रहिान गरी मागि र्नधािरण गने छ । 

१७. र्स गा.पा.र्भत्रका वैद्दहरुलाई वैज्ञार्नष्ट्रककरण गरर जर्डबटुीमा ष्ट्रवकास गदै र्लइने छ। 

१८. पूणि  सरसफाई मष्ट्रहनावारर सवचछिा व्र्वसथापन अर्भर्ान क्रर्मक रुपमा सञ्चालन गदै र्लने छौ। 

१९. एक बसिी एक सामदुाष्ट्रर्क घरको अर्भर्ानलाई अगाडी बढाएका छौ। 

२०. एक वसिी एक पकेट क्षेत्र एक वडा एक उद्योगको र्नर्ि अवलम्वन गरररहेका छौ। 

२१. कार्िक्रम संिालन गदाि समन्द्वर्, सहकार्ि र साझेदारीको अवधारणा अवलम्वन गने छौ। 

२२. ददपार्ल िैनपरु सडकको सिर उन्निी गनि सम्बजन्द्धि र्नकार्मा पहल गने छौ। 

२३. र्बसिारै सडक नपगेुको ठाँउमा सडक ष्ट्रवसिार र कजचि सडकलाइ ग्रार्भल र ग्रार्भल सडकहरु ष्ट्रपि गने काम र्सै आ.व बाट 
सरुु गदै लर्गनेछ । 

२४. भौर्िक संरिना िथा सडक र्नमािण गदाि अर्नवार्ि रुपमा DPR िथा IEE अथवा EIA अर्नवार्ि गराइनेछ । 

२५. सथार्नर् लघजुल ष्ट्रवधुि ष्ट्रवकास र राष्ट्रिर् ष्ट्रवद्यिु लाईनको र्थार्सघ्र संिालन सम्पूणि वडामा गनि पहल भइरहेको र र्स आ.ब 
र्भत्र जडान गनि पहल भइरहेको छ। 

२६. प्रत्र्क कृर्कको घर सम्म र्सिाईको व्र्वसथा गररनेछ । 



 

 

२७. कृष्ट्रर् नै र्स गाउँपार्लकाको प्रमखु आर्श्रोि भएकोले, कृष्ट्रर् क्षेत्रमा ष्ट्रवशेर् जोड ददइएको छ र परम्परागि कृष्ट्रर् प्रणालीलाइ 
आधरु्नष्ट्रककरण गदै प्रत्र्क कृष्ट्रर् उबज गाउँपार्लकाले कृर्क बाट सव: खररद गरर बजाररकरण गा.पाले नै गने व्र्वसथा र्मलाइने 
छ ।   

२८. जल जर्मन जंगल माध्र्म बाट आर् आजिन वृष्ट्रि गरर थलाराको ष्ट्रवकासमा टेवा ददने कामको र्नर्ि र्लएका छौँ। 

२९. र्स गा.पा. र्भत्रका सबै वडा हरुमा सफा र सवचछ खानेपार्न साथै केही बसिीहरुमा एक घर एक धारा जसिा आर्ोजनाहरु 
संिालन गररनेछ र पूणि सरसफाई मकु्त गाउँपार्लका घोर्णाका लार्ग आवर्क बजेट व्र्वसथा गररने छ। 

३०. कृष्ट्रर् क्षेत्रको आधरु्नष्ट्रककरण गनि माटो पररक्षण केन्द्र र एग्रोभेट सथापना गरर आवर्क अनसुार जेष्ट्रटए पररिालन गररनेछ। 

३१. वडा सिरीर् ष्ट्रवर्भन्न कृर्क िार्लम लगाएि कार्ािलर् बाट र्बउ ष्ट्रविरण ष्ट्रवर्नदद ष्ट्रविरण जसिा सेवाहरु कृष्ट्रर् शाखा बाट संिालन 
र्नरन्द्िरिा ददइदै आइने छ । त्र्सैगरी िरकारी पकेट क्षेत्र फलफुल पकेट क्षेत्र जसिा कार्िक्रमहरु पर्न संिालनमा छन ्र र्स 
कार्िलाई र्नरन्द्िरिा ददइनेछ । 

३२. र्नमािण हनुे खानेपार्न र्ोजना र संिालन भईरहेका र्ोजनाको अर्नवार्ि खानेपार्न गणुसिर पररक्षण गररनेछ। 

३३. गाउँपार्लका भरीका खरले छोएका घरहरुमा ष्ट्रटन वा जसिाको व्र्वसथाको लार्ग अर्भर्ान गरेका छौँ । 

३४. र्स गा.पामा वसोवास गरी नेपाल सरकार वा गै.स.स.को गौरवमर् पदमा पगु्ने व्र्जक्त िथा ष्ट्रवद्याथी एवं खोज अनसुन्द्धान गने 
व्र्जक्तत्व लाई सम्मान गने नीर्ि र्लएको छ । 

३५. जलवार् ुपररवििन,सडक र्नमािण र वन ष्ट्रवनास िथा वाढी पहीरोबाट पार्नका श्रोिहरु सकु्दै जादा र जलभण्डार ररजत्तदै जान े
अवसथा रहेकाले पार्नका श्रोि संरक्षण र पनुः र्नमािण अर्भर्ान सञ्चालन गररने छ। 

३६. एक घर एक र्वुा सव-रोजगार नीर्ि अनरुुप कुन ैव्र्जक्तको आर्श्रोि कमजोर भइ पेशा व्र्वसार् गनि नसकेको अवसथामा शनु्द्र् 
व्र्ाजदरमा ररण उपलब्ध गराउने व्र्वसथा अगार्ड सारेका छौँ । 

३७. गाउँपार्लका र्भत्रका पूवािधार िर्ार गदाि बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री,मष्ट्रहलामैत्री  संरिनामा जोड ददइने छ। 

३८. सहर्ोगी सथानलाई ष्ट्रवकास साझेदारको रुपमा गा.पा.को र्नर्िमा टेकेर जनमखुी नर्िजामजुख, पररणाममजुख बनाई एकिार प्रणाली 
कार्िक्रमको नीर्ि र्लएका छौ। 

३९. गा.पा.र्भत्र जथाभाष्ट्रव कटार्न फँडानी गरर पर्ािवरणलाई खलवल गरर जथाभाष्ट्रव सडक खन्ने बाटो बालवुा ढुङ्गा उत्खनन ्गने 
कुरालाई र्नर्न्द्त्रण गनि आई.ईआई प्राष्ट्रवर्धकको परामशि िट् क्षेत्रका ष्ट्रवज्ञको परामशिका आधारमा कार्ि अगाडी बढाइने छ। 

४०. नागररकलाई र्था र्सघ्र सिुना आदान प्रदान गनि गाउँपार्लकाको वेवसाइट र्नर्र्मि अपडेट गरर सिुनाको व्र्वसथा गररने छ। 
वाष्ट्रर्िक कार्िक्रम िथा बजेट काननु र्नमािणका कुरा वेवसाइट, पसुिक प्रकाशन, पत्र पर्त्रका, एफ.एम अन्द्र् ष्ट्रवर्धबाट साविजर्नक 
गररनेछ। साथै सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनेहरुको नामावर्ल वडा कार्ािलर्कको सिुना पाटी र कार्ािलर्को वेवसाइट माफि ि साविजर्नक 
गररने छ। साविजर्नक सनुवुाई, लेखापररक्षण र होर्डिङ्ग वोडि माफि ि नागररकको सिुनाको हकको सम्मान गररनेछ। 

४१. थलारा गा.पाको र्डजजटल प्रोफाइल िथा र्डजजटल पा व जित्र र्स आ.ब र्भतै्र र्नमािण गरर संिालनमा ल्र्ाइनेछ । 

४२. साथै र्सै आर्थिक वर्ि बाटै सामाजजक सरुक्षा िथा घटना दिाि अनलाइन प्रणाली वडा कार्ािलर् बाट प्रवाह हनुे छ । र 
सामाजजक सरुक्षा भत्ताको अर्नर्र्मििाको कारण आ.बको प्रथम िौमार्सक बाट बैंष्ट्रकङ प्रणर्लिारा अर्नवार्ि गररनेछ । 

४३. प्रधानमन्द्त्री रोजगार कार्िक्रमलाई व्र्वजसथि गदै बेरोजगारहरुको सष्ट्रह पष्ट्रहिान गरर गा.पा का अन्द्र् र्नमािण कार्िहरुमा समेि 
रोजगार ददने व्र्वसथा र्मलाइनेछ । साथै बेरोजगारहरुको भकु्तार्न र्नर्मानसुार बैंष्ट्रकङ प्रणलीिारा प्रत्रे्क वेरोजगारको खािामा 
जम्मा हनुे गरी व्र्वसथा र्मलाइनेछ । 

४४. गाउँपार्लकाको आन्द्िररक आर् िथा राज व संकलनलाइ व्र्वजसथि िथा पारदर्सि बनाउन प्रत्रे्क वडामा सफ्टव्र्रको व्र्वसथा 
गरर र्सै आ.व देजख लाग ुगररनेछ । 



 

 

४५. एक व्र्वजसथि सूिना िथा अर्भलेख केन्द्रको साथै पार्लका र्भत्रका प्रत्रे्क घर पररवारको पणुि लागि राख्न ेकार्ि गररने छ। 
पार्लकावाट कार्ािलर्मा ष्ट्रवद्यालर् सवास्र् पदार्धकारर कमििाररहरुलाई गररने पत्रािारमा एस.एम.एस. प्रणालीको अवलम्वन 
गररनेछ। साथै प्रत्रे्क घरधुरीको र्डजजटल घर नं कार्म गने कार्ि र्थार्सघ्र गररनेछ । 

४६. सम्पूणि मा.ष्ट्रव िथा र्न.मा.ष्ट्रव ष्ट्रवद्यालर्हरुमा र्सै आ.व र्भत्र इन्द्टरनेट जडानको लार्ग पहल गरेका छौँ ।  

४७. थलारा गा.पा. बाट अनदुान ददईदै आएको मा.ष्ट्रव, र्न.मा.ष्ट्रव., प्रा.ष्ट्रव, कम्प्रू्टर जशक्षक र बालकक्षा सहजकिािलाई र्नरन्द्ििाि 
ददईने छ 

४८. प्रा.ष्ट्रव िहमा र्स आ.व २०७८/०७९ शैजक्षक सत्र २०७८ मा गा.पा अन्द्िरगि र्न.मा.ष्ट्रव िहमा कम्प्रू्टर जशक्षक अनदुान 
वापि ८ कोटा थप गरी र्सै आ.वमा २०७८/०७९ श्रावण बाट लाग ुहनुे गरी प्रदान गररएको छ । 

४९. र्स गा.पा अन्द्िगिि ष्ट्रवद्यालर् सञ्चालन गरेका िर एउटा पर्न दरवन्द्दी नभएका, बालकक्षा जशक्षक िारा सञ्चालन गररएका 
ष्ट्रवद्यालर्हरुका लार्ग र ष्ट्रवद्याथी संख्र्ा अर्धक भएको िर एउटा पर्न अनदुान कोटा प्राप्त नभएको ष्ट्रवद्यालएका लार्ग प्रा.ष्ट्रव िहमा 
जम्मा ३ अनदुान कोटा र्सै आ.व देजख प्रदान हनुे गरर प्रदान गररएको छ । 

५०. ष्ट्रवद्यालर् पहुँिबाट टाढा रहेका समदुार्मा बालकक्षाको पूविधार िर्ार भएका समदुार्मा ३ वटा (िीन) बालकक्षा अनदुान र्सै 
आ.व. बाट प्रदान गररने सथानीर् सरकारले र्नणिर् गनेछ । 

५१. गा.पा अनदुान बाट ष्ट्रक्रर्ागि अधरुा भवनहरु र्सै आ.व र्भत्र िर्ार गरर पठन पाठन गनि सक्ने व्र्वसथाका लार्ग पर्न बजेट 
छुट्याइएको छ । 

५२. सौिालर् िथा ष्ट्रवद्यालर् भवनहरु नर्ाँ संरिना बनाउँदा वालमैत्री, अपाङ्गमैत्री, प्रष्ट्रवर्धमैत्री िथा प्रर्ोगकिाि मैत्री हनुे छन।् 

५३. ष्ट्रवद्यालर् खानेपानी प्रार् सबै ष्ट्रवद्यालर्मा भएको भएपनी केष्ट्रह ष्ट्रवद्यालर्मा समसर्ा भएकोले र्स आ.व.मा परुा गररनेछ । 

५४. गाउँपार्लकाबाट प्रदान गररएका अनदुान कोटाहरुमा केष्ट्रह रकम थप गरर र्सै आ.ब बाट लाग ुहनुेछ । 

५५. र्स गा.पा अन्द्िगििका ष्ट्रवद्यालर्हरुलाई नमनुा ष्ट्रवद्यालर् घोर्णा गने क्रममा २ वटा ष्ट्रवद्यालर्लाई घोर्णा भैसकेको र र्स 
आ.बमा ३ वटा ष्ट्रवद्यालर्लाई अर्नवार्ि ३ िारे ष्ट्रवद्यालर् घोर्णा गररनेछ सम्भव भए सम्म अरु ष्ट्रवद्यालर्लाई पर्न नमनुा 
ष्ट्रवद्यालर्लाइ नमनुा ष्ट्रवद्यालर् बनाउने नीर्ि र्लएको छ । 

५६. र्सकाईलाइ प्रर्िष्प्रधात्मक बनाउन कक्षा ८, ९,१० र १२ मा सबै भन्द्दा उत्कृष्ट ग्रेड ल्र्ाउने छात्र छात्रालाई परुसकार प्रदान 
गररनेछ । 

५७. जशक्षा सम्बजन्द्ध बैठक िार्लम िथा अर्भमजुखकरण कार्िक्रमहरु र्नरन्द्िरिा ददइनेछ । 

५८. मलु्र्ाङ्कन एकरुपिा ल्र्ाउन कक्षा १-९ को पररक्षाः एकै पटक, एकै र्मर्ि र एकै प्रश्न प्रर्ोग गरी सथानीर् सिरको पररक्षा 
बनाउनको लार्ग आवर्क बजेटको व्र्वसथा गररएको छ । 

५९. ष्ट्रवर्भन्द् न शैजक्षक िार्लम, कक्षा व्र्वसथापन, र्भते्त लेखन िथा शैजक्षक सामार्ग्रहरु गा.पा को नीर्ि िथा कार्िक्रममा रष्ट्रह र्स 
गा.पामा ष्ट्रक्रर्ार्सल संघ संसथाको सहर्ोग र्लई व्र्वसथापन गने उदे्यर् र्लएको छ । 

६०. जशक्षको पहुँि ष्ट्रपछर्डएका दर्लि वगि सम्म परु्ािउनको लार्ग कक्षा ८ र १० मा उत्कृष्ट ग्रेड ल्र्ाउने दर्लि छात्र छात्रा िथा 
ष्ट्रपछर्डएका वगि िथा समदुार्का छात्र छात्रालाई शैजक्षक सामार्ग्रहरु िथा अन्द्र् सटेसनरी परुुसकार सवरुप प्रदान गने नीर्ि र्लएको 
छ । 

६१. छात्राहरुलाई पर्न छात्र संग शैजक्षक प्रर्िसप्रधा गराउन प्रत्र्क ष्ट्रवद्यालर्का कक्षा  ८, १० र १२ मा उत्कृष्ट ग्रेड ल्र्ाउन े
जेहन्द्दार छात्रालाई शैजक्षक परुुसकारको व्र्वसथा गररनेछ । 

६२. जशक्षकहरुको क्षमिा ष्ट्रवकास र वृजत्त ष्ट्रवकासका लार्ग उनीहरुलाई िार्लमको व्र्वसथा गररने छ। 

६३. मा.ष्ट्रव िहमा पसुिकालर् िथा इलाइबे्ररी, ICT ल्र्ाब िथा ष्ट्रवज्ञान सामाग्री प्रदान गने क्रम र्नरन्द्िर हनुे छ । 

६४. सव-रोजगार प्रवधिन गनि पेशा व्र्वशार् अन्द्िगिि भैसी पालन पकेट क्षेत्रमा बसिीहरुमा दधु उत्पादन गरी उत्पाददि बजसिहरु 
बजारीकरण गनिका लार्ग आवर्क प्रवन्द्ध र्मलाउनका लार्ग बजेट व्र्वसथापन गरेको छ ।  

६५. लैष्ट्रङ्गक ष्ट्रहंसा ष्ट्रपर्डिलाई ित्काल उिार िथा पनु:सथापना गने, ष्ट्रपर्डिलाई सवास्र् उपिार गने, काननुी सहार्िा ददने, 
मनोबैज्ञार्नक उपिार िथा मनोष्ट्रवमर्ि प्रदान गने, राहाि प्रदान गने, आर्थिक सहर्ोग िथा र्सपमलुक िार्लमको व्र्वसथा गरी 
व्र्वसार् सथापना खिि अनदुान ददने दद्देर्ले लैष्ट्रङ्गक ष्ट्रहंसा र्नवारण कोर् संिालन गररनेछ ।  



 

 

६६. सबैको साथ सबैको सम्मान न्द्रू्न आर् भएका दर्लि समदुार्को उत्थानकालागी थलारा गा.पाको अर्भर्ान रहेको छ । 

६७. पछाडी परेका (दलीि बसिी)हरुमा एक बसिी एक र्सकाई केन्द्र सामदुाष्ट्रर्क घरको रुपमा अर्भर्ान सञ्चालन गरेका छौ। 

६८. जािीर् छुवाछूिको अन्द्त्र् गनिका लार्ग गा.पा.भरी अर्भर्ान सञ्चालन गररनेछ । 

६९. दर्लि समदुार्मा रहेका परम्परागि र्सपहरुलाई आधरु्नष्ट्रककरण गने साथै आर् आजिनका कार्िकामिहरु संिालन गरी रोजगार 
मखुी बनाइने छ । 

७०. दर्लिहरुलाई हरेक क्षते्रमा समानपुार्िक समावेशीको आधारमा सहभागी गराइनेछ । 

७१. थलारा गा.पा र्भत्र संिालन भैरहेका सहर्ोगी संघ संससथाहरुलाई गाउँपार्लकाको नीर्ि िथा कार्िक्रमसंग एकिार प्रणाली 
माफि ि कार्िक्रम संिालन गने । 

७२.  साविजर्नक र्नजज साझेदारी प्रणाली माफि ि ष्ट्रवर्भन्द् न कार्िक्रमहरु संिालन गनि नीजज क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गने एवं नीर्ि िथा 
कार्िक्रम ल्र्ाउने । 

७३. नेपाल सरकारको आगामी िीन वर्ि र्भत्र सबै जनिालाई आधारभिू सिरको खानेपानी सषु्ट्रवधा उपलव्ध गराउने िथा ददगो ष्ट्रवकास 
लक्ष नं ६ बमोजजम सन ्२०३० र्भत्र कुल जनसंख्र्ाको ५० प्रर्िशिलाई सधुाररएको खानेपानी सषु्ट्रवधा उपलव्ध गराउने लक्ष 
पूरा गनि खानेपानी सरसफाइ िथा सवचछिा क्षेत्रको र्ोजना िजुिमा, र्बद्यमान खानेपानी र्ोजनाहरुको सञ्चालन िथा ममिि सम्भार 
व्र्वसथापन, हालसम्म सो सषु्ट्रवधा पगु्न नसकेको क्षेत्रको पष्ट्रहिान गरी समिामूलक िथा सहभार्गिात्मक पिर्ि अवलम्बन गरी 
समन्द्वर्ात्मक एवम ्पारदशी पिर्ि अपनाई सेवा प्रदान गनि गाउँपार्लका सिरमा खानेपानी, सरसफाइ सवचछिा (वास) व्र्वसथापन 
बोडि सथापना गरी सो मािहि वास र्रु्नट माफि ि नर्ा ँर्ोजना र्नमािण िथा  ष्ट्रवद्यमान र्ोजनाहरुको ममिि सम्भारको सेवा प्रवाह 
गने व्र्वसथा र्मलाइनेछ ।  

७४. गाउँपार्लकाले िर्ार गरेको जलउपर्ोग गरुुर्ोजनालाई समीक्षा गदै ष्ट्रवद्यमान सबै खाले खानेपानी, र्सँिाई लगार्िका जलस्रोिसँग 
सम्बजन्द्धि र्ोजनाहरुको सञ्चालन िथा व्र्वसथापकीर् अवसथा अद्यावर्धक गरी सबै सर्मर्िहरुलाई जलस्रोि र्नर्मावली बमोजजम 
दिाि एवम ्अद्यावर्धक र नवीकरण गने व्र्वसथा र्मलाई गाउँपार्लकासिरमा सो क्षेत्रको सूिना व्र्वसथापन प्रणाली सथापना 
गररनेछ ।  

७५. मष्ट्रहला िथा ष्ट्रकशोरीहरुको आत्मसम्मानको रक्षा गदै सरुजक्षि र सवचछ िररकाले बाँचन पाउने अर्धकारको सरु्नजश्चििा र 
मष्ट्रहनावारी भएको समर्मा अपनाइने ष्ट्रवर्भन्न हानीकारक अभ्र्ासहरुको र्नमूिल गरी मष्ट्रहला र ष्ट्रकशोरीहरुको आत्मसम्मानको रक्षा 
गनि गाउँपार्लका उपाध्र्क्षहरुको सम्मेलनले पाररि गरेको मर्ािददि मष्ट्रहनावारी सवचछिा व्र्वसथापनको धनगढी घोर्णा पत्र 
कार्ािन्द्वर्नको लार्ग आवर्क व्र्वसथा र्मलाइनेछ ।  

७६. नेपाल सरकारको पूणि सरसफाइ र्नदेजशका २०७५ एवम ्गाउँपार्लकाको ष्ट्रव.सं २०८०  र्भत्र गाउँपार्लकालाई पूणि सरसफाइ 
र्कु्त एवम ्छाउगोठ मकु्त गाउँपार्लका घोर्णा गने लक्ष बमोजजम गाउँपार्लका र्भत्रका समदुार्लाई पूणि सरसफाइ उन्द्मखु िथा 
ष्ट्रवद्यालर्हरुलाई िीन िारा पिर्िमा ष्ट्रवकास गनि एवम ्कोर्भड १९ जसिा महामारी र पानी जन्द्र् रोगहरुबाट बचन वडा िथा 
समदुार्सिरमा पूणि सरसफाइ अर्भर्ान सञ्चालन गररनेछ । ष्ट्रवर्भन्न पानीजन्द्र् रोगहरुबाट उत्पन्न हनु सक्ने महामारीहरुबाट 
सरुजक्षि रहन स्रोि एवम ्घरार्सी सिरमा पानीको गणुसिर पररक्षणको व्र्वसथा र्मलाइनेछ ।   

७७. समदुार्को पोर्ण िथा जीष्ट्रवकोपाजिनको अवसथामा सधुार ल्र्ाउनको लार्ग गाउँपार्लका र्भत्रका हरेक घरधरुीमा घरबारी सथापना 
गदै सम्भाव्र् क्षेत्रमा उत्पादनको पकेट क्षेत्र र्बसिार गने र व्र्वसाष्ट्रर्क रुपमा समूह माफि ि बाष्ट्रर्िक रु १२ लाख भन्द्दा मार्थ 
कारोबार गने कृर्क समूहहरुलाई प्रोत्साहन गने नीर्ि र्लइनेछ साथै गाउँपार्लका सिरमा आवर्क बोट र्बरुवा सहज रुपमा 
आपूर्िि गनिका लार्ग उन्नि सिरको बहउुद्देर्ीर् नसिरी सथापना गने कार्ि र्सै बर्िबाट आरम्भ गररनेछ ।  

७८. सथानीर् उत्पादनबाट कृर्कहरुलाई अर्धकिम लाभ र्लई जीष्ट्रवकोपाजिनमा सधुार ल्र्ाउन उत्पादनको भण्डारण, बजारीकरणका 
साथै कृष्ट्रर् सामाग्रीको सहज आपूर्ििको लार्ग आवर्किा अनसुार संकलन केन्द्र, कोल्ड सटोर, एग्रोभेट सथापना गने कार्ि र्सै 
बर्िबाट शरुुवाि गररनेछ । सो प्रर्ोजनको लार्ग नीजज क्षेत्र िथा सहकारीहरुलाई प्राथमीकिाका साथ पररिालन गने नीर्ि 
र्लइनेछ । 

७९. खानेपानी सरसफाइ सवचछिा, मर्ािददि मष्ट्रहनावारी व्र्वसथापन, घरबारी व्र्वसथापन िथा व्र्वसाष्ट्रर्क जजष्ट्रवकोपाजिन प्रवद्र्धन 
कार्िको लार्ग सथानीर् सिरमा प्राष्ट्रवर्धक स्रोि व्र्जक्त उत्पादन िथा पररिालन गने कार्िलाई र्नरन्द्िरिा ददइनेछ ।  



 

 

८०. गांउपार्लकाको समग्र खानेपानी सरसफाई िथा सवचछिा क्षेत्रको अबसथा सरु्नजश्चििा,  र्बसलेर्ण िथा र्ोजना र्नमािणका लार्ग 
NWASH र्ोजना र्नमािण र सो क्षेत्रको आगार्म ५ बर्े रणर्नर्िक र्ोजना र्नमािण गररने छ । 

 

धन्द्र्वाद! 

थलारा गाउँपार्लकाको आर्थिक ऐन, २०७८ 
थलारा गाउँपार्लकाको अथि सम्बन्द्धी प्रसिावलाई कार्ािन्द्वर्न गनि बनेको ष्ट्रवधेर्क 
प्रसिावनाः थलारा गाउँपार्लकाको आर्थिक वर्ि 207८/07९ को अथि सम्बन्द्धी प्रसिावलाई कार्ािन्द्वर्न गनिको र्नर्मत्त सथानीर् कर 
िथा शलु्क संकलन गने, छुट ददने ि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 प्रारम्भः (1) र्स ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, 207८” रहेको छ । 

  (2) र्ो ऐन 207८ साल श्रावण 1 गिेदेजख थलारा गाउँपार्लका क्षते्रमा लागू हनुछे । 

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

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

४. घर वहाल करः  गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र कुनै व्र्जक्त 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 गररनछे ।  

५. व्र्वसार् करः गाउँपार्लका क्षते्रर्भत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूजँीगि लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनसूुजि 
(4) बमोजजम व्र्वसार् कर लगाइन ेर असूल उपर गररनछे । 

६. जर्डबटुी, कवाडी र जीवजन्द्ि ुकरः गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र कुनै व्र्जक्त 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 गररनछे । 

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

८. ष्ट्रवज्ञापन करः गाउँपार्लका क्षते्रर्भत्र हनुे ष्ट्रवज्ञापनमा अनसूुजि (7) बमोजजम ष्ट्रवज्ञापन कर लगाइन ेर असूल उपर गररनछे । 
।िर, प्रदेश काननु सवीकृि भई सो काननुमा अन्द्र्था व्र्वसथा भएको अवसथामा सोष्ट्रह बमोजजम हनुछे । 

 

९. मनोरन्द्जन करः गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र हनु ेमनोरन्द्जन व्र्वसार् सेवामा अनसूुजि (8) बमोजजम व्र्वसार् कर लगाइने र असलु 
उपर गररनछे । ।िर, प्रदेश काननु सवीकृि भई सो काननुमा अन्द्र्था व्र्वसथा भएको अवसथामा सोष्ट्रह बमोजजम हनुछे । 

१०. बहाल र्बटौरी शलु्कः गाउँपार्लका क्षते्रर्भत्र 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 शलु्कः गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र कुनै सवारी साधनलाई पाष्ट्रकि ङ सषु्ट्रवधा उपलब्ध गराए वापि अनसूुजि (10) बमोजजम 
पाष्ट्रकि ङ शलु्क लगाइन ेर असूल उपर गररनछे। 

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



 

 

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

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

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

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

 
अनूसजुि ( १ )सम्पर्ि कर : 

घरकर बर्गिकरण 
क्र.स. घरको ष्ट्रकसम आ.ब.२०७८/७९ कालागी दर 

आवार्सर् प्रर्ोजन ब्र्बसार्ीक प्रर्ोजन 
१ ढंुगा माटोको जोडाई खरको छाप्रो २० २० 
२ ढंुगा माटोको जोडाई २/३ िले खरको 

छाप्रोभएको घर 
 ३० 

३ ढंुगा माटोको जोडाई ष्ट्रटनको छाप्रो ४० १०० 
४ ढंुगा माटोको जोडाई २/३ िले ष्ट्रटन 

वा ढंुगाको छानो भएको बारिर्ल 
सष्ट्रहिकव घर 

६० १५० 

५ ढंुगा माटो सष्ट्रहि र्समेन्द्टल ् पलाष्टर 
गरेको घर 

८० १६० 

६ ष्ट्रपलर र्बम सष्ट्रहिको ष्ट्रटनले छाएको 
र्बना ढलानको घर 

१०० २०० 

७ ष्ट्रपलर र र्बम सष्ट्रहिको ढलान गररएको 
घर 

२०० ३०० 

८ नक्सा पास र्नबेदन फाराम दसिरु 
 

२०० ५०० 

 
अनसूुजि (२) भरू्म कर (मालपोि): 
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अनसूुजि ३ ( घर बाहल कर:घर बहालकरको १० प्रर्िसि ) 
अनसूुिजि ४ ( ब्र्बसाष्ट्रर्क कर:) 

र्स न  ब्र्बसाष्ट्रर्क कर ( दिाि )  आ.ब. ०७७/०७८ 
(बाष्ट्रर्िक) 

आ.ब.०७८/०७९
(बाष्ट्रर्िक) 

1=  ज्वलरी सनु िाँदी पसल ५०० १००० 
2=  र्डनरर्सप ५०० ५०० 
3=  मददरा जन्द्र् पसल ३००० ३५०० 
4=  सून िाँदी लगार्िका गरगहना बेिर्बखन ५०० १००० 
5=  र्भर्डर्ो क्र्मरा २०० २५० 
6=  ईलेक्ट्रीक सामानको पसल (घडी,रेर्डर्ो,ष्ट्रट.भी. मोबाई 

ममिि ) 
२०० ३०० 

7=  भाडापसल ३०० ५०० 
8=  हाडिवरे्र ३०० १००० 
9=  ईन्द्धन र्बष्ट्रक्र पसल १००० १००० 
10=  फर्नििर पसल ५०० १००० 
11=  खाद्यन्न ष्ट्रकनारा पसल थोक र्बके्रिा ५०० ७०० 
12=  खाद्यन्न ष्ट्रकनारा पसल खरुा र्बके्रिा २०० ३०० 
13=  फलफूल पसल ( िरकारी ) १०० १०० 
14=  गेष्ठहाउस ८०० १००० 
15=  होमसटे ५०० १००० 
16=  सटेटनरी ५०० ६०० 
17=  र्बजत्तर् बैंक नेपाल सरकारको सवार्मत्व बाहेक १५०० १५०० 
18=  फाईनान्द्स िथा लघरु्बत्त १००० १००० 
19=  बहउुदेर्ीर् सहकारी-ऋण,बिि प्रर्िलाख १००० १००० 
20=  कृष्ट्रर् सहकारी प्रर्ि लाख ५०० ५०० 



 

 

21=  और्धी पसल १५०० १५०० 
22=  दाँि बनाउन े ३००० ३००० 
23=  र्नजज क्षेत्रका र्बद्यालर् 

क)मा.र्ब. 
ख) आधारभिु िह 

 
१५०० 
१००० 
 

 
१५०० 
१००० 

24=  कम्रू्टर प्रजशक्षण/टरू्सन सेन्द्टर १००० १००० 
25=  ब्र्टुीपालिर ५०० ५०० 
26=  सवारी साधान ममिि ५०० ५०० 
27=  फोटो सटुर्डर्ो २०० ५०० 
28=  गै.स.सं. २००० २५०० 
29=  अन्द्िरराष्ट्रिर् गै.स.सं. २००० ३००० 
30=  ठेक्कापट्टा ( ब्र्जक्तगि ) र्सलबन्द्दी दरभाउ पत्र र 

बोलपत्र खररद 
रु २० लाख भन्द्दा िल 
रु २० लाख देजख १ करोड 
रु १ करोड देजख माथी 

 
 
 
१००० 
३००० 
५००० 

 
 
 
१००० 
३००० 
५००० 

31=  मासपुसल १००० १००० 
32=  ष्ट्रपर्नक पाटि सपोटि २०० ५०० 
33=  घमु्िी पसल 

सथार्नर्  प्रर्ि हप्ता 
बाह्य    प्रर्ि हप्ता 

 
५०० 
१००० 

 
५०० 
१००० 

34=  कपडा पसल १००० १००० 
35=  सजुिकार टेलसि ५०० ५०० 
36=  जिुार्सउने पसल १०० १०० 
37=  राईसर्मल कुटार्न पीसानी १००० १००० 
38=  ज्योतिस पसल 100 १०० 
39= सवारी साधान दिाि(सकुटर,मो.साईकल,अन्द्र्िार पाङग्र े) बाष्ट्रर्िक २०० २०० 
40=  र्नजज कार जजप १००० १००० 



 

 

41=  ट्याक्टर ( ष्ट्रट्रप ) १०० १०० 
42=  र्नजज र्मर्नबस,ट्रावल्स बस १००० १००० 
43=  माछाठेक्का वापि कर २५०० २५०० 
44=  घट्ट कर २०० २०० 
45=  गा.पा.र्भत्रको जजप कार शलु्क १० १० 
46=  मोटर साईकल प्रबेश शलु्क १० १० 
47=  कार जजप प्रबेश शलु्क ५० १० 
48=  डोजर प्रबेश शलु्क प्रर्िददन ५०० ५०० 
49=  परामसि सेवा 

रु ५ लाख सम्म 
रु ५ देजख २० लाख सम्म 
रु २० लाख देजख माथी 

 
 

 
१००० 
१५०० 
३००० 

50=  घ बगिको र्नमािण ब्र्बसार्ी  ३००० 
51=  कृष्ट्रर् िथा पशपुन्द्छी सम्बजन्द्ध समहु दिाि ५०० ५०० 
52=  खानेपानी महुान दिाि  ५०० 

अनसूुजि ५ 
क्र.स.  आ.ब. ०७७/०७८ 

(बाष्ट्रर्िक) 
आ.ब.०७८/०७९(बाष्ट्रर्िक) 

१ जर्डबटुी संकला ० ५०० 
२ कवाडी संकलन िथा ओसार पसार 

प्रर्िपटक 
० ३०० 

३ जजबजन्द्ि ुओसार पसार  (प्रर्ि जजबजन्द्ि ु) ० ५०० 

 
अनसूुजि ६ 

क्र.स.  आ.ब. ०७७/०७८ 
(बाष्ट्रर्िक) 

आ.ब.०७८/०७९(बाष्ट्रर्िक) 

१ सवारी साधान कर ०  
अनसूुजि ७ र्बज्ञापन कर: 



 

 

क्र.स. र्बज्ञापन कर आ.ब. ०७७/०७८ 
(बाष्ट्रर्िक) 

आ.ब.०७८/०७९(बाष्ट्रर्ि
क) 

१ गाडीसामान बोकी र्बज्ञापन  गने प्रर्िपटक २०० २०० 

२ सटल राजख र्बज्ञापन गने (प्रर्ि पटक  २०० २०० 
३ कन्द्सटि प्रर्िपटक ५०० ५०० 
४ िलु ब्र्ानर राखी र्बज्ञापन प्रर्िपटक ३०० ३०० 

अनसूुजि (८ )  मनोरन्द्जन कर: 
अनसूुजि (९ ) बहाल र्बटौरी शलु्क : 
अनसूुजि (१० ) पाकीङ शलु्क : 

अनसूुजि (११) टे्रष्ट्रकङ,कोर्ोष्ट्रकड,क्र्ानोईङ,बन्द्जी जजम्पङ,जजपफ्लार्सि र र्ािफ्टीङ शलु्क: 
 

अनसूुजि (१२) सेवा शलु्क दसिरु: 
र्स न  सेवा शलु्क दसिरु    (अनसुिुीश १२ ) आ.ब. ०७७/०७८ 

(बाष्ट्रर्िक) 
आ.ब.०७८/०७९
(बाष्ट्रर्िक) 

1=  घरजग्गा नामसारी र्सफाररस ५०० ५०० 
2=  मोही लगि कट्टा र्सफाररस २०० २०० 
3=  घर कार्म र्सफाररस २०० २०० 
4=  छात्र बरृ्ि र्सफाररस र्न:शलु्क  
5=  र्बपन्न र्बद्याथी छात्रबरृ्ि र्सफारीस र्न:शलु्क  
6=  अपाङग र्सफाररस र्न:शलु्क  
7=  असथर्र्ी बसोबास र्सफाररस २०० २०० 
8=  नागररकिा र प्रर्िर्लष्ट्रप र्सफाररस १०० र २०० १०० र २०० 
9=  अंर्गकृि नागररकिा र्सफाररस ५०० ५०० 
10=  सथार्ी बसोबास र्सफाररस २०० २०० 
11=  आर्थिक अवसथा कमजोर वा र्बपन्निा प्रमाजणि र्न:शलु्क र्न:शलु्क 
12=  आर्थिक अवसथा बर्लर्ो वा सम्पन्निा प्रमाजणि १००० १००० 
13=  र्बद्यिु जडान र्सफाररस २०० २०० 
14=  धारा जडान र्सफाररस २०० २०० 
15=  जजर्बि रहेको र्सफाररस २०० २०० 



 

 

16=  दबैु नाम गरेको ब्र्जक्त एउटैहो भने्न र्सष्ट्रफस/फरक 
जन्द्मर्मर्ि संशोधन र्सफाररस 

१०० १०० 

17=  जग्गा मलु्र्ाङकन र्सफाररस र प्रमाजणि १०० १५० 
18=  ब्र्सार् बन्द्द र्सफाररस १०० १०० 
19=  ब्र्बसार् संिालन नभएको र्सफाररस १०० १०० 
20=  ब्र्बसार्  नभएको र्सफाररस १०० १०० 
21=  कोट ष्ट्रफ र्मनाह र्सफाररस र्न:शलु्क र्न:शलु्क 
22=  नाबालक पररिर् पत्र र्सफाररस १०० १०० 
23=  िौपार् सम्बजन्द्ध र्सफाररस १०० १०० 
24=  ब्र्बसार् दिाि र्सफाररस १००० १००० 
25=  उद्योग ठाउसारी र्सफाररस ३००० ३००० 
26=  र्बद्यालर् ठाउसारी र्सफाररस १००० १००० 
27=  आन्द्िरीक बसाँई सराई र्सफाररस २०० २०० 
28=  ब्र्जक्तगि र्बबरण र्सफाररस १०० १०० 
29=  जग्गा दिाि र्सफाररस २०० २०० 
30=  संरक्षक र्सफाररस (संसथागि ) १०० १०० 
31=  संरक्षक र्सफाररस (ब्र्जक्तगि ) १०० १०० 
32=  नेपाल सरकारको नाममा बाटो कार्म र्सफाररस र्न:शलु्क र्न:शलु्क 
33=  जजर्बि संगको नािा प्रमाजणि २०० २०० 
34=  मिृक संगको नािा प्रमाजणि २०० २०० 
35=  कोठा खोल्ने कार्ि /रोहबरमा बसने कार्ि १५० १५० 
36=  र्न:शलु्क वा सशलु्क सवास्र् उपिार र्सफाररस र्न:शलु्क र्न:शलु्क 
37=  अन्द्र् कार्ािलर्को माग अनसुार र्बबरण खलुाई 

पठाउने कार्ि 
र्न:शलु्क र्न:शलु्क 

38=  संसथा दिाि र्सफाररस ५०० ५०० 
39= घरबाटो प्रमाजणि २०० २०० 
40=  िारष्ट्रकल्ला प्रमाजणि २०० २०० 
41=  जन्द्म र्मर्ि प्रमाजणि १०० १०० 
42=  र्बबाह प्रमाजणि २०० २०० 



 

 

43=  कागज मन्द्जरुीनामा प्रमाजणि १०० १०० 
44=  हकवाला वा हकदार प्रमाजणि २०० २०० 
45=  अर्बबाष्ट्रहि प्रमाजणि १०० १०० 
46=  जग्गा रेखाङकनको कार्ि वा सो कार्िमा रोहबर २०० २०० 
47=  जग्गाधर्न पूजाि हराएको र्सफाररस २०० २०० 
48=  पूजािमा घर कार्म गनेर्सफाररस २०० २०० 
49=  अङग्रजेी र्सफाररस िथा प्रमाजणि प्रर्िपेज २०० २०० 
50=  र्मलापत्र कागज / उजरुी दिाि २०० २०० 
51=  र्बज्ञापन कर साईज अनसुार २००-१००० २००-१००० 
52=  जन्द्मदिाि 

जन्द्म दिाि प्रर्िर्लपी 
५० २०० 

५०० 
53=  मतृ्र् दिाि 

मतृ्र् दिाि प्रर्िर्लपी 
५० २०० 

५०० 
54=  पक्कीघरको सजिर्मन वापि १००० १००० 
55=  बसाई सराई आउने/जाने दिाि 

बसाई सराई आउने/जाने दिाि प्रर्िर्लपी 
५० २०० 

५०० 
56=  अन्द्र् सबै प्रर्ोजनको सनिर्मन वापि ५०० ५०० 
57=  रकम कलम उठाई ददएवापि ५ प्रर्िसि ५ प्रर्िसि 
58=  अिल सम्पर्ि मूल्र्ांकन ०.१० प्रर्िसि ०.१० प्रर्िसि 
59=  सम्बन्द्ध र्बचछेद दिाि 

सम्बन्द्ध र्बचछेद प्रर्िर्लपी 
५० २०० 

५०० 
60=  र्बबाह दिाि 

र्बबाह दिाि प्रर्िर्लपी 
५० २०० 

५०० 
61=  ब्र्जक्तगि घटना दिाि अर्भलेख हेरे वापि  २०० 
62=  नर्ाँ ब्र्बसार् दिाि २०० २०० 
63=  ब्र्बसार् नर्बकरण ३०० ३०० 
64=  संघ संसथा नर्बकरण १५०० १५०० 
65=  उल्लेजखि बाहेक अन्द्र् र्सफाररस १०० 

प्रमाजणि २०० 
र्सफाररस १०० 
प्रमाजणि २०० 



 

 

संशोर्धि २०० संशोर्धि २०० 
66=  दगुिम र्सफाररस १०० १०० 
67=  आर्ोजना सम्झौिा र्सफाररस र सम्पन्न/भकु्तार्न रु 

५लाख मरु्न 
५०० ५०० 

68=  आर्ोजना सम्झौिा र्सफाररस र सम्पन्न/भकु्तार्न रु 
५लाख देजख १० लाख मरु्न 

१००० १००० 

69=  आर्ोजना सम्झौिा र्सफाररस र सम्पन्न/भकु्तार्न रु १० 
लाख देजख१५लाख मरु्न 

१५०० १५०० 

70=  आर्ोजना सम्झौिा र्सफाररस र सम्पन्न/भकु्तार्न 
र्सफाररस रु१५लाख देजख१५ माथी 

२००० २००० 

71=  घर नक्सा पास कर ( प्रर्ि बगिमीटर ) 
क) भईुिला आवार्सर् 

ख) भईुिाला ब्र्बसार्ी 
ग) दोस्रो िला आवार्सर् 

घ) दोस्रो िला ब्र्बसार्ी 
ङ) िेस्रो िला आवार्सर् 

ि) िेस्रो िला ब्र्बसार्ी 

  
४ 
५ 
५ 
६ 
६ 
७ 

72=  हल भाडा गाउँपार्लका र्भत्र प्रर्िददन 
हल भाडा गै.स.संघसंसथा ष्ट्रप्रददन 

 ५०० 
१००० 

73=  प्रोजेक्टर भाडा गाउँपार्लका  प्रददन 
प्रोजेक्टर गै.स.संघसंसथा      प्रददन 

 ३०० 
५०० 

74=  भ्र्ाकुलोडर प्रर्ि घण्टा िेल र्डजेल सष्ट्रहि  ३५०० 
75=  लेवल मेर्सन प्रर्िददन  ५०० 
76=  जज.ष्ट्रप.एस,अल्टीमीटर,एबर्न लेबल प्रर्िघण्टा  ५०० 

 
अनसूुजि (1३) पर्िटन शलु्कः गाउँपार्लकाले आफ्नो क्षेत्रर्भत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनसूुिी १३ मा उजल्लजखि दरमा पर्िटन 
शलु्क लगाईने 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 . 
 



 

 

थलारा गाउँपार्लका 
क्षते्रगि व्र्र् अनमुान 

आ.व.२०७८/०७९ 
रु. हजारमा 

सि.नं

. 
के्षत्र/उप के्षत्र सिसनयोजन खर्च 

खर्च 

(%) 
मौज्दात 

१ आसथचक सिकाि ७,३३,९९,००० २९,८४,६८२.७० ४.०७ ७,०४,१४,३१७.३० 

क.  कृषि १,६४,१५,००० ५,७२,२०० ३.४९ १,५८,४२,८०० 

ख.  उद्योग ४६,५०,००० ३,०२,१०० ६.५ ४३,४७,९०० 

ग.   हकारी १,५०,००० ० ० १,५०,००० 

घ.  जलश्रोत तथा ष िंचाई ४,९३,६०,००० २०,५५,३८२.७० ४.१६ ४,७३,०४,६१७.३० 

ङ.  िन ५०,००० ० ० ५०,००० 

च.  पशुपन्छी षिका  २६,७४,००० ५५,००० २.०६ २६,१९,००० 

छ.  भूषम व्यिस्था १,००,००० ० ० १,००,००० 

२ िामासजक सिकाि 

२४,९५,७६,२०७.७

९ ५,६०,१०,११३.४७ 

२२.४

४ १९,३५,६६,०९४.३२ 

क.  षशक्षा १७,४०,८३,३२६.२० ४,६२,३२,२७७ २६.५६ १२,७८,५१,०४९.२० 

ख.  स्वास्थ्य ४,१०,८०,००० ९६,७९,८३६.४७ २३.५६ ३,१४,००,१६३.५३ 

ग.  खानेपानी तथा  र फाई  ५१,३७,८८१.५९ ० ० ५१,३७,८८१.५९ 

घ.  भािा तथा  िंसृ्कषत १२,००,००० ० ० १२,००,००० 

ङ.  

लैंषगक  मानता तथा  ामाषजक 

 मािेशीकरण ४,९५,००० ० ० ४,९५,००० 

च.  रु्िा तथा खेलकुद ७,००,००० ० ० ७,००,००० 

छ.   ामाषजक  ुरक्षा तथा  िंरक्षण २,६८,८०,००० ९८,००० ०.३६ २,६७,८२,००० 

३ पूिाचधार सिकाि ५,४९,७५,००० ५३,०९,७६७ ९.६६ ४,९६,६५,२३३ 

क.  र्ातर्ात पूिायधार १,९२,३०,००० २,००,००० १.०४ १,९०,३०,००० 

ख.  भिन, आिा  तथा  हरी षिका  २,०३,१२,००० ५१,०९,७६७ २५.१६ १,५२,०२,२३३ 

ग.  उजाय ३९,७६,००० ० ० ३९,७६,००० 

घ.   म्पदा पूिायधार ८१,१५,००० ० ० ८१,१५,००० 

ङ.  पुनषनमायण ३३,४२,००० ० ० ३३,४२,००० 

च.   ुशा न तथा अिर म्बन्तित के्षत्र ६९,२५,००० ३,२७,०५० ४.७२ ६५,९७,९५० 

१ सिपद व्यिस्थापन २७,२५,००० ० ० २७,२५,००० 

क.  कानुन तथा न्यार् १०,००,००० ० ० १०,००,००० 

ख.  शा न प्रणाली १८,००,००० ० ० १८,००,००० 

ग.  तथ्ािंक प्रणाली १४,००,००० ३,२७,०५० २३.३६ १०,७२,९५० 

५ 

कायाचलय िञ्चालन तथा 

प्रशािसनक ८,०७,०६,७०७.१४ २,०२,१३,०१०.९६ २५.०५ ६,०४,९३,६९६.१८ 

घ.  

कार्ायलर्  ञ्चालन तथा 

प्रशा षनक ८,०७,०६,७०७.१४ २,०२,१३,०१०.९६ २५.०५ ६,०४,९३,६९६.१८ 

कुल जम्मा ४६,५५,८१,९१४.९३ ८,४८,४४,६२४.१३ १८.२२ ३८,०७,३७,२९०.८० 
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गाउँपार्लका सिरीर् वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कार्िक्रम 
आ.व.२०७८/०७९ 

अनसूुिी-५ 

क्र.सं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम कार्ािन्द्वर्न हनु े
सथान ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१.  
पाररश्रषमक कमयचारी ( िंचर्कोि,स्थाषनर् भत्ता,र्ोगदानमा आधाररत षनिृषतभरण र 
षिमाकोि  षहत ) 

थलारा गा.पा २,६७,००,000 

२.  
िालकक्षा तथा  षिद्यालर् कमयचारी त.भ. थलारा गा.पा २६,००,000 

३.  
स्वास्थ्य  िंस्थामा कार्यरत कमयचारीको पारीश्रषमक ( तलि भत्ता ) थलारा गा.पा ४९,००,000 

४.  
अन्य भत्ता थलारा गा.पा ८,००,000 

५.  
पदाषधकारीअन्य  ुषिधा थलारा गा.पा ९०,००,000 

६.  
कमयचारी कल्याण कोि थलारा गा.पा २०,००,000 

७.  
एकल पुरुि भत्ता थलारा गा.पा ५,००,000 

८.  
पानी तथा षिजुली थलारा गा.पा २,००,000 

९.  
 िंचार मह ुल थलारा गा.पा ९,००,000 

१०.  
इिन (पदाषधकारी)गाउँपाषलका थलारा गा.पा ९,५०,000 

११.  
इिन (कार्ायलर् प्रर्ोजन) थलारा गा.पा ९,५०,000 

१२.  
 िारी  ाधन ममयत खचय गा.पा. थलारा गा.पा ४,१०,000 

१३.  
षिमा तथा निीकरण खचय थलारा गा.पा ३,००,000 

१४.  
मेषशनरी तथा औजार ममयत  म्भार तथा  ञ्चालन खचय थलारा गा.पा ५,५२,000 

१५.  
षनषमयत  ाियजषनक  म्पषत्तको ममयत  म्भार खचय थलारा गा.पा ३,६०,000 

१६.  
पुस्तक खरीद थलारा गा.पा २,४१,000 

१७.  
म लन्द तथा कार्ायलर्  ामाग्री थलारा गा.पा २८,००,000 

१८.  
पुस्तक खररद गा.पा. थलारा गा.पा २,७२,000 

१९.  
इिन - अन्य प्रर्ोजन थलारा गा.पा ६,९६,000 

२०.  
एफ.एम.माफय त गा.पा.गषतषिषध प्रशारण थलारा गा.पा १०,००,000 



 

 

क्र.सं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम कार्ािन्द्वर्न हनु े
सथान ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

२१.  
पत्रपषत्रका माफय त  ूचना प्र ारण थलारा गा.पा ६,००,000 

२२.  
राजपत्र छपाई तथा प्रकाशन थलारा गा.पा १,००,000 

२३.  
कार्ायलर्  िंचालन खचय थलारा गा.पा ५,००,000 

२४.  
न्यार्ीक  षमषतको लाषग कार्यक्ररम खचय थलारा गा.पा ४,००,000 

२५.  
 ेिा र परामशय खचय थलारा गा.पा ४,९९,000 

२६.  
 ूचना प्रणाली तथा  फ्टिेर्र  िंचालन खचय गाउँपाषलका थलारा गा.पा ५,००,000 

२७.  
उपभोक्ता  मीषतका पदाषधकारीहरुको क्षमता षिका  तााषलम थलारा गा.पा २,५०,000 

२८.  
इन्टरनेट  ेिा षिस्तार खचय थलारा गा.पा ५,००,000 

२९.  
अध्यक्ष षिशेि कार्यक्रम गा.पा. थलारा गा.पा ११,००,000 

३०.  
मेला चाँडपिय खेलकुद िडा निं. ३ िडा निं. ३ १,००,000 

३१.  मेला, चाँडपिय,खेलकुद िडा निं. ४ िडा निं. ४ १,००,000 
३२.  मेला,चाडपिय,खेलकुद िडा निं. १ िडा निं. १ १,००,000 
३३.  मेला,चाँडपिय,खेलकुद िडा निं. २ िडा निं. २ १,००,000 
३४.  मेला,चाँडपिय,खेलकुद िडा निं. ८ िडा निं. ८ १,००,000 
३५.  मेला,चाडपिय,खेलकुद िडा निं. ९ िडा निं. ९ १,००,000 
३६.  मेला,चाडपिय,खेलकुद िडा निं.५ िडा निं. ५ १,००,000 
३७.  मेला,चाडपिय,खेलकुद िडा निं.६ िडा निं. ६ १,००,000 
३८.  मेला,चाडिय, खेलकुद िडा निं. ७ िडा निं. ७ १,००,000 
३९.  

रु्िा तथा खेलकुद कार्यक्रम गा.पा. थलारा गा.पा ३,००,000 
४०.  

कार्यक्रम खचय  ामाषजक परीक्षण थलारा गा.पा १,५०,000 
४१.  

षदि  तथा कार्यक्रम थलारा गा.पा ३,००,000 
४२.  अनुगमन, मूल्यािंकन खचय गाउँपाषलका थलारा गा.पा ३०,००,000 
४३.  

भ्रमण खचय थलारा गा.पा १०,००,000 
४४.  

ऐश्वर्य प्रा.षि. व्यिस्थापन मोर्ल िडा निं. ४ मोर्ल १,००,000 
४५.  

ग्राषमण रु्िा क्लि षपखेत िडा निं. ६ षपखेत १,००,000 



 

 

क्र.सं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम कार्ािन्द्वर्न हनु े
सथान ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

४६.  
षिषिध खचय गाउँपाषलका थलारा गा.पा २८,००,000 

४७.  
 भा  ञ्चालन खचय थलारा गा.पा १०,००,000 

४८.  
 ाियजषनक  ुनुिाई खचय खचय थलारा गा.पा १,५०,000 

४९.  
जलश्रोत  मपुरक कोि थलारा गा.पा ३०,००,000 

५०.  
थलारा मा.षि. प्राषिषधक षशक्षालर् अनुदान थलारा गा.पा १०,००,000 

५१.  
आरु्िेद औिधालर् तफय  थलारा गा.पा २,५०,000 

५२.  
काषलका मन्तन्दर जाँमिाँज िडा निं.३ जाँमिाँज ५०,000 

५३.  
गत आ.ि.को  शतय को रकम षफताय गनय िाँकी थलारा गा.पा ४५,१६,000 

५४.  
 मपुरक अनुदान प्रगषतषशल रु्िा  माज थलारा ५ १०,००,000 

५५.  
कोरोना भाईर  रोकथाम षनर्न्त्रण थलारा गा.पा २०,००,000 

५६.  
दषलत कार्यक्रम थलारा गा.पा २०,००,000 

५७.  
मषहला षिका  कार्यक्रम गा.पा.स्तरीए थलारा गा.पा २,००,000 

५८.  
आमा  मूहलाई  ामाषग्र खरीद गा.पा. भरीका थलारा गा.पा ४,००,000 

५९.  
काषलका स्वास्थ्य आमा  मूह मोर्ल  िडा निं. ४ मोर्ल १,००,000 

६०.  
घरभाडा थलारा गा.पा १०,५०,000 

६१.  
ढुिानी खचय तथा गाषड ररजभय थलारा गा.पा ७,१०,000 

६२.  
गाउँपाषलका भैपारी आउने चालु खचय थलारा गा.पा १३,००,000 

६३.  
अध्यक्ष जनता  आिा  कार्यक्रम थलारा गा.पा १०,००,000 

६४.  
काडाँ मन्तन्दर षनमायण िडा निं. २ िडा निं २ १,००,000 

६५.  
गा.पा. भिन षनमायण थलारा गा.पा १,००,००,000 

६६.  
िेलमाटे छडेगाड आधुषनक घट्ट षनमायण िडा निं. ८ िडा निं ८ १,००,000 

६७.  
षभटामाणु्ड मन्तन्दर षनमायण थलारा गा.पा १,००,000 

६८.  
मष्टा मन्तन्दर डाँडा गाँउ िडा निं. ८ डाँडा गाँउ १,५०,000 

६९.  
षशत भण्डार षनमायण गषडगाउँ िडा निं.४ गषडगाउँ ७,००,000 

७०.  
 ौचालर् षनमायण देिल मन्तन्दर देिलिाँझ िडा निं.३ देिलिाँझ १,००,000 



 

 

क्र.सं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम कार्ािन्द्वर्न हनु े
सथान ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

७१.  
ईलाका  प्रहरी कार्ायलर् थलारा भान्साघर ममयत र  ामान खरीद थलारा गा.पा १,२५,000 

७२.  
काषलकाथान जोशी गाउँ िडा निं. ८ िडा निं. ८ २,००,000 

७३.  
गणेश षिङ मन्तन्दर िडा निं. ४ षिङ षिङ १,००,000 

७४.  
दमाई िन्तस्त  ाझा घर षनमायण िडा निं. ८ िडा निं. ८ २,००,000 

७५.  
माईकाथान षत्रिेणी टर ष्ट षनमायण िडा निं.७ िडा निं. ७ २,००,000 

७६.  
िडा निं.६ िडा कार्ायलर् भिन ममयत िडा निं. ६ १५,००,000 

७७.  
गा.पा. एम्वोलेन्स खरीद थलारा गा.पा १५,००,000 

७८.  
ग्या  ष षलन्डर खरीद िडा निं. ८ देिस्थषल देिस्थषल ३,००,000 

७९.  
षभषडगाउँ फषनयचर आरामेष न खरीद िडा निं.५ षभषडगाउँ ५०,000 

८०.  
मटेला प्रहरीचौकी मालुमेला षिपद  व्यिस्थापन  ामाषग्र खररद मालुमेला ५०,000 

८१.  
रार्ल प्रहरी चौकी षिपद व्यिस्थापन  ामान खरीद रार्ल २५,000 

८२.  
लम्बाझपाली फषनयचर  ामाषग्र खरीद लम्बाझपाली १,००,000 

८३.  
षिद्रु्त षमटर खरीद कोटफेरा िडा निं. ५ कोटफेरा १,५०,000 

८४.  
आरु्  कृषि फमय िडा निं. १ िस्टी िस्ती १,००,000 

८५.  
ओझागाउँ िाख्रा खोर षनमायण िडा निं. ६ िडा निं ६ १,००,000 

८६.  
कमु्यषनर्न िागिानी न यरी स्थापना षपपलकोट िडा निं.१ षपपलकोट १,००,000 

८७.  
जामकोट िाख्रापालन िटा निं. ६ िडा निं ६ ५०,000 

८८.  
तेडी िाख्रापालन िडा निं. २ दिंगाषज दिंगाषज १,००,000 

८९.  
निादेि िािपाला  िाख्रापालन  मूह िडा निं. ९ अफला अफ्ला १,००,000 

९०.  
िाख्रा खोर षनमायण जामिाँझ िडा निं. ३ जामिाँझ ५०,000 

९१.  
भगिषत िाख्रा पालन िडा निं. ५ दुिाषल दुिाषल १,००,000 

९२.  
मष्टा िाख्रा पालन  मूह (व्यि ार्ीक रुपमा ) थलारा गा.पा २,०९,000 

९३.  
माछापालन िडा निं. ६  षडल  षडल १,५०,000 

९४.  
लक्ष्मी िाख्रापालन  मूह खानी खानी ५०,000 

९५.  
ष जयना कृषि तथा पशुपिंषक्ष  िहुउदे्यश्य  फमय िाख्रा खरीद थलारा ९ मालुमेला मालुमेला २,००,000 
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९६.  
आिषि  झपाषल शाखा  डक आिषि  झपाषल ५,००,000 

९७.  
कुच लामाताल  डक खण्ड कुच ४,००,000 

९८.  
कुलाकाट्ने ष राटा  डक षनमायण कुलाकाट्ने ष राटा ५,००,000 

९९.  
खषडतोला िाटो षप.ष .ष . िडा निं. ८ खषडतोला ५०,000 

१००.  
गुगै शाखा  डक ममयत गुगै १,००,000 

१०१.  
गनाउने षपपल शाखा  डक िडा निं ५ ३,००,000 

१०२.  
गा.पा.  डक ममयत थलारा गा.पा २,००,000 

१०३.  
गाउँपाषलका  डक ममयत थलारा गा.पा १५,००,000 

१०४.  
जाईझुल ष रेटा शाखा  डक ष रेटा ३,००,000 

१०५.  
तल्लो अदुकाषल िाटो षप.ष .ष . िडा निं.७ तल्लो अदुकाषल १,५०,000 

१०६.  
दिंगाषज ऐन िाडा टोटी िाडा  डक खण्ड दिंगाषज ५,००,000 

१०७.  
षभषडगाउँ शाखा  डक षभषडगाउँ २,००,000 

१०८.  
मइल शखा  डक मोर्ल ५,००,000 

१०९.  
मोरार्ल मोषतपुर  डक िडानिं. १ मोरार्ल मोषतपुर १२,००,000 

११०.  
लाङ्गा देिता मन्तन्दर िडा निं. ९ कुलाकाट्ने कुलाकाट्ने ३,००,000 

१११.  
िडा निं. ८  डक षनमायण िडा निं. ८ ३,००,000 

११२.  
िार्ल शाखा  डक षनमायण िडा निं. ३ िार्ल ३,००,000 

११३.  
 षडल शाखा  डक  षडल १९,००,000 

११४.  
राषनगाड ल.प.षि. िडा निं. २ िडा निं. २ ३,००,000 

११५.  
काटेिाटो गोमती खोला तटििन िडा निं. ५ िडा निं. ५ १,००,000 

११६.  
खाषलखेत पषहरो षनर्न्त्रण थलारा गा.पा २,००,000 

११७. 
गैरीखेत तटििन िडा निं. ७ िडा निं. ७ २,००,000 

११८.  
गा.पा. भिन घेरिार  षनमायण (गत आि भुक्तानी गनय िाँकी) थलारा गा.पा २०,००,000 

११९.  
तोलेषन ढलषनका  िडा निं. ७ िडा निं. ७ १,००,000 

१२०.  
दमाई िन्तस्त तटििन िडा निं.८ पन्तण्डत गाउँ पन्तण्डत गाउँ १,५०,000 



 

 

क्र.सं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम कार्ािन्द्वर्न हनु े
सथान ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१२१.  
दुिाषल खोला तटििन िडा निं. ५ दुिाषल १,००,000 

१२२.  
पोखरी षनमायण ष मतोला िडा निं. १ ष मतोला १,००,000 

१२३.  
िन्तस्त िचाउ कार्यक्रम िडा निं.३ ष मले्लख ष मले्लख १,००,000 

१२४.  
भिानी मन्तन्दर घेरिार िडा निं. ६ षपखेत षपखेत १,५०,000 

१२५.  
लषलभ्ाँ तटिन्त्रन िडा निं.५ िडा निं.५ १,००,000 

१२६.  
उनापानी ष ँचाई कुलो उनापानी १,००,000 

१२७.  
घटे्टखेला ष ँचाईकुलो िडा निं. ९ िडा निं. ९ १,००,000 

१२८.  
षचरपु खेत ष ँचाई कुलो िडा निं. ८ िडा निं. ८ १,५०,000 

१२९.  
चौड ष ँचाईकुलो िडा निं. ९ िडा निं. ९ १,००,000 

१३०.  
डोला ष .कु. िडा निं. ७ िडा निं. ७ १,५०,000 

१३१.  
िगरखेत ष ँचाई कुलो िडा निं.८ िडा निं.८ १,००,000 

१३२.  
भाडेखेत ष ँचाई कुलो िडा निं. ६  षडल  षडल १,००,000 

१३३.  
मारीका ष .कु. डुडेमाडु डुडेमाडु १,००,000 

१३४.  
मालपाटा ष .कु.िडा निं. ६ िडा निं. ६ १,००,000 

१३५.  
मालुमेला ष ँचाई कुलो िडा निं. ९ िडा निं. ९ १,००,000 

१३६.  
रुपाधारा ष ँचाई कुलो िडा निं.६ षपखेत षपखेत १,००,000 

१३७.  
शुन्यओखर ष ँचाई कुलो िडा निं. ९ िडा निं. ९ १,००,000 

१३८.  
ष चाई कुलि ममयत िडा निं. ५ जामपाटा जामपाटा १,५०,000 

१३९.  
उषत  झाडी खानेपानी खुल्म िडा निं. ५ खुल्म १,५०,000 

१४०.  
खानेपानी षनमायण िडा निं. ३ षदषपल षदषपल ५,००,000 

१४१.  
खानेपानी ममयत ढाडेगडा िडा निं.१ ढाडेगडा १,००,000 

१४२.  
खानेपानी ममयत थापागाउँ िडा निं.१ थापागाउँ १,००,000 

१४३.  
खानेपानी ममयत िडा निं.५ षगभय षगभय १,००,000 

१४४.  
खानेपानी ममयत  ामाषग्र खरीद गा.पा. थलारा गा.पा ५,००,000 

१४५.  
खानेपानी ममयत ष मललेख िडा निं.३ ष मललेख ५०,000 



 

 

क्र.सं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम कार्ािन्द्वर्न हनु े
सथान ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१४६.  
षचउ ु षकमुयषलखेत खानेपानी ममयत िडा निं. ७ घोडादाउना घोडादाउना १,०२,000 

१४७.  
धान्नीगडा खानेपानी अफ्ला िडा निं. ९ अफ्ला १,००,000 

१४८.  
भनाडा खानेपानी ममयत  िडा निं. २ भनाडा १,५०,000 

१४९.  
नर रर व्यिस्थापन कोईरालाकोट िडा निं. ८ िडा निं. ८ १,००,000 

१५०.  
िृक्षारोपण ढाडेगडा िडा निं.१ ढाडेगडा १,००,000 

१५१.  
िगैचा व्यिस्थापन मोषतपुर िडा निं.१ मोषतपुर १,००,000 

१५२.  
 ौचालर् षनमायण षपकषनक स्पोटय िडा निं.३ जामिाँज जामिाँज १,००,000 

१५३.  
गत आ.ि.को भुक्तानी गनय िाँकी थलारा गा.पा २३,००,000 

१५४.  
चन्द्रधुप उद्योग िडा निं. ६ िडा निं. ६ ५०,000 

१५५.  
जलश्रोत  मपुरक अनुदान थलारा गा.पा ६०,००,000 

१५६.  
थलारा खप्तड प्रिेशद्धार षनमायण थलारा गा.पा १०,००,000 

१५७.  
भनाडा िालकक्षा भिन ममयत िडा निं. २ िडा निं. २ १,५०,000 

१५८.  
भान्सार घर षनमायण डुडेमाडु िडा निं. ६ िडा निं. ६ १,५०,000 

१५९.  
निरत्न प्रा.षि. घेरिार िडा निं.३ िडा निं.३ १,५०,000 

१६०.  
िेराषड भगिषत मन्तन्दर िडा निं. २ िडा निं. २ १,००,000 

१६१.  
मन्तन्दर षनमायण र घेरिार िडा निं. ४ िडा निं. ४ ५,००,000 

१६२.  
िडा निं. २ िडा कार्ायलर् भिन िडा निं. २ ७,००,000 

१६३.  
कोटभैरि  ाना कृषि  हकारी कोटभैरि १,५०,000 

    

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

जशक्षा शाखा अन्द्िगिि वाष्ट्रर्िक कार्िक्रम 
आ. व. २०७८/०७९ 

क्र.सं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१.  कम्प्युटर षशक्षक २२,८८,000 
२.  षन.मा.षि. षनरिर २२,१०,000 
३.  प्रा. षि. षनरिर २३,४०,000 
४.  /8/िाल कक्षा षनरिर २६,००,000 
५.  िालकक्षा तथा षिद्यालर् कमयचारर त.भ. १८,२०,000 
६.  मा.षि. षनरिर ७,०२,000 
७.  पाठ्यक्रम प्रिोषधकरण १,३०,000 
८.  शैषक्षक क्यलेन्डर १,५०,000 
९.  षिद्यालर् कमयचारी लेखा ताषलम १,००,000 
१०.  कक्षा ८ को परीक्षा  िंचालन १,००,000 
११.  गाउँषशक्षा  षमषत िैिक  िंचालन १,००,000 
१२.  प्र. अ. िैिक २,००,000 
१३.  िाल कक्षा  हजकताय अषभमून्तखकरण तालीम  िंचालन १,००,000 
१४.  गाउँ षशक्षा गुरुर्ोजना कार्ायन्वर्न अषभमुन्तखकरण ताषलम  िंचालन १,००,000 
१५.  षनरिर षिद्याषथय मूल्याङ्कन १,००,000 
१६.  षिद्याषथय प्रषतभा पषहचान ८०,000 
१७.  षिद्यालर् परीक्षा अनुगमन १,००,000 
१८.  षशक्षा दैषनक भ्रमण भत्ता १,००,000 

१९.  करषिर षन.मा.षि.िडा निं.२ २,००,000 

२०.  काषलका प्रा.षि. िडा निं. १ ५,००,000 
२१.  काषलका प्रा.षि. िडा निं.८ २,५०,000 
२२.  जनता प्रा.षि.तेषडमाडु िडा निं.१ ३,००,000 



 

 

क्र.सं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

२३.  दुगाय भिाषन षन.मा.षि. िडा निं.५ १७,००,000 
२४.  दुलै प्रा.षि. िडा निं.७ ३,००,000 
२५.  निादेि प्रा.षि.िडा निं.३ ३,५०,000 
२६.  प्रगषतषशल प्रा.षि. िडा निं. ९ ३,००,000 
२७.  पूणय चन्द्रोदर् मा.षि. िडा निं. १ ५,००,000 
२८.  भगिषत प्रा.षि. िडा निं.३ ३,००,000 
२९.  लक्ष्मी प्रा.षि. िडा निं. १ ५,००,000 
३०.  शैलेश्वरी षन.मा.षि. िडा निं. ८ ३,००,000 

  



 

 

सवास्र् शाखा अन्द्िगिि वाष्ट्रर्िक कार्िक्रम 
आ. व. २०७८/०७९ 

क्र.सं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१.  ल्याप अष षे्टन्टको तलि भत्ता ३,२२,000 
२.  जेष्ठनागरीकलाई घरघरमा स्वास्थ्य  ेिा कार्यक्रम २,२०,000 
३.  औिषध खरीद १८,००,000 
४.  स्वास्थ्य कषमयहरुको क्षमता अषभन्तद्ध ताषलम ३,००,000 
५.  स्वास्थ्य षशषिर/ ेषटलाईट न्तक्लषनक  िंचान/I.P. ताषलम ३,००,000 
६.  गभयिषत भेला तथा  म्मान कार्यक्रम १,५०,000 
७.  पोिण कार्यक्रम ३,००,000 
८.  मषहला स्वास्थ्य स्वर्म  ेषिका षदि  मनाउन २०,000 
९.   फा आमा स्वच्छ िच्चा कार्यक्रम २,२०,000 
१०.  स्वास्थ्य  िंस्थाहरुमा माष क िैिक र प्रषतिेदन  िंकलनका लषग खाजा खचय ८०,000 
११.   ामुदार्ीक स्वास्थ्य प्राप्ताङ्क िोडय कार्यक्रम  िंचालन २,००,000 
१२.  मषहला स्वास्थ्य स्वर्म ेषिका प्रोत्साहन भत्ता ५,४०,000 
१३.  अनुगमन, मूल्यािंकन खचय तथा भ्रमण खचय २,००,000 
१४.  माष क  षमक्षा िैिक १,७०,000 
१५.  कुलाकाट्ने  ामुदाषर्क स्वास्थ्य इकाइ  िंचालन अनुलान ७,५०,000 
१६.  स्वास्थ्य  िंस्थाहरुमा अनुदान २,५०,000 
१७.  स्वास्थ्य  िंस्थाहरुमा औिषध तथा खोप ढुिानी १,००,000 
१८.  खोप भण्डारण स्थापना र प्रर्ोगशाला  ामाग्री खरीद १,५०,000 

१९.  स्वास्थ्य  िंस्था तथा िथयङ्ग  ेन्टरहरुमा उपकरण,फषनयचर र ककमयचारीहरुका लाषग  ामाषग्र 
खरीद 

४,५०,000 

२०.  स्वास्थ्य  िंस्थाहरुमा कम्प्यटर षप्रन्टर खरीद ४,००,000 
२१.   ड्तोल खोपकेन्द्र भिन ५०,000 

  



 

 

कृष्ट्रर् िथा पश ुसेवा शाखा अन्द्िगिि वाष्ट्रर्िक कार्िक्रम 
आ. व. २०७८/०७९ 

क्र.सं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१.  ovot  तलि भत्ता ४,१५,000 
२.  OVOT तलि भत्ता ४,१५,000 
३.  कृषि प्राषिषधक तलि भत्ता ५,८५,000 
४.  पशुस्वास्थ्य स्वर्म  ेिक त.भ. ३,९०,000 
५.  कृषि काक्रय मको अनुगमन खचय २,००,000 
६.  पशु स्वास्थ्य प्राषिषधक लाई षफल्ड जोन्तखम भत्ता २,००,000 
७.  कुटाषन षप ाषन  ामाषग्र  हर्ोग २,५०,000 
८.  कार्ायलर्  ामाग्री खरीद पशु ८०,000 
९.  कार्ायलर्  िंचालन खचय ४५,000 
१०.  कृिक ताषलम  िंचालन ३,००,000 
११.  कृषिमेला प्रदशयषन ५०,000 
१२.  कृषि  ामाषग्र खररद १,००,000 
१३.  च्यउ खेती षिस्तार कार्यक्रम २,००,000 
१४.  प्लाषष्टक टनेल खरीद १०,००,000 
१५.  षिश्व धान षदि  कार्यक्रम ८०,000 
१६.  कार्यक्रम अनु ाार ढुिानी खचय ९५,000 
१७.  उपचार  ेिा ( माईनर  षजयकल गाइनोक्लोषजकल ) ६,००,000 
१८.  िाषल  िंरक्षण कार्यक्रम षििाषद खररद १,००,000 
१९.  षमषन षकट षितरण ४,००,000 
२०.  षकषि पकेट के्षत्र षिस्तार १,००,000 
२१.  आधुषनक घट्ट  ामाषग्र खरीद २,७०,000 
२२.  कुटानी षप ाषन षमल खररद षभषडगाउँ १,७०,000 
२३.  थे्रशर खररद (१ ओटा ) २,५०,000 



 

 

क्र.सं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

२४.  थे्र र ममयत ६०,000 
२५.  प्रत्यक िडामा हातेट्याक्टर खरीद ६,३०,000 
२६.  उन्नतजातको िोका खरीद तथा षितरण २,००,000 
२७.  कार्यक्रम अनु ाार ढुिानी खचय पशु ८५,000 
२८.  ग्वाना िाख्रा खोर षनमायण,ष मललेख िडा निं. ३ १,००,000 
२९.  तेडी िाख्रापालन  मूह थलारा २ १,००,000 
३०.  प्रगषतषशल िाख्रापालन िडा निं. ३ १,००,000 

३१.  ििंगुरका पािापािी खरीद तथा षितरण ३,५०,000 

३२.  िाख्रा खोर षनमायण थलारा ४ मोर्ल ५०,000 

३३.  िाख्रा,गाई/भै ी ताषलम  िंचालन १,००,000 

३४.  िाख्रापालन थलारा ३ ५०,000 

३५.  भ्याक्सीने न कार्यक्रम १,००,000 

३६.  मष्टा िाख्रापालन  मूह,घोडादाउना िडा निं. ७ ५०,000 

३७.  षशषिर  िंचालन कार्यक्रम पशु २,८०,000 

३८.   ुजल िाख्रा फमय थलारा ६ षपखेत १,००,000 

३९.   मुह गिन तथा परीचालन २५,000 

४०.   हार्क स्तर tot training २५,000 

४१.  हरीर्ाली िाख्रापालन  मूह िडा निं. ९ षचतु्र १,००,000 
४२.  हाइषिड षिउ खरीद २,००,000 

  



 

 

वडा नं. १ सिरीर् सिरीर् वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कार्िक्रम 
आ. व. २०७८/०७९ 

क्र.सं. 
(१ नं. वडा सिरीर्) 

 
कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ािन्द्व
र्न हनुे 
सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

४३.  इिन (पदाषधकारी) 
िडा निं १ ४०,000 

४४.   िारी  ाधन ममयत खचय िडा निं.१ िडा निं १ ४०,000 
४५.  म लन्द तथा कार्ायलर्  ामाग्री िडा निं १ १,५०,000 
४६.  अषथषत  त्कार िडा निं.१ िडा निं १ १,५०,000 

४७.  षिद्यालर्  हार्क कमयचारी,षनजी षशक्षक, िालकक्षा षशक्षकहरुको क्षमता षिका  
ताषलम िडा निं. १ 

खेतमनी १,००,000 

४८.  अनुगमन, मूल्यािंकन खचय मोषतपुर १,००,000 
४९.  षदघय रोषग र षिपद व्यिस्थापा िडा निं. १ िडा निं १ १,००,000 
५०.  अनि रतन  ामुदार्ीक पुस्तकार्ायलर् भिन षनमायण िडा निं.१ िडा निं १ ५,००,000 
५१.  थापागाउँ पक्की भिन षनमायण िडा निं. १ िडा निं १ ४,००,000 
५२.  िेत्तोला  ाझा घर ममयत िडा निं.१ िडा निं १ १,००,000 
५३.  िाटपाला र तेडी देिता मन्तन्दर षनमायण िडा निं.१ चुथी १,००,000 
५४.  रेगम  ाझा घर ममयत िडा निं. १ िस्ती १,००,000 
५५.   ाझा भिन व्यिस्थापन थापागाउँ िडा निं. १ िडा निं १ ५०,000 
५६.  एक घर एक ष षलन्डर िस्ती िडा निं.१ िडा निं १ १,००,000 
५७.  काषलका भैरि आधारभूत षिद्यालर् व्यिस्थापन िडा निं. १ िडा निं १ २,५०,000 
५८.  गहँ थे्र र मेष न खरीद िडा निं. १ ढाडेगडा चुथी ३,००,000 
५९.  लक्ष्मी मा.षि फषनयचर खरीद िडा निं. १ िडा निं १ २,००,000 
६०.  स्वास्थ्य कार्ायलर् व्यिस्थापन िडा निं.१ िडा निं १ १,००,000 

६१.  िाख्रापालन िडा निं.१ रेगम १,२५,000 

६२.  माहुरी पालन खचय िडा निं. १ िडा निं १ १,२५,000 
६३.  मोर्ल मोतीपुर  डक षनमायण िडा निं.१ िडा निं १ ९,००,000 
६४.  रेगम खोला लघु जलषिधुत आर्िजना िडा निं. १ िडा निं १ १,००,000 
६५.  पार ेन घेरिार िडा निं. १ िडा निं १ १,५०,000 



 

 

क्र.सं. 
(१ नं. वडा सिरीर्) 

 
कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ािन्द्व
र्न हनुे 
सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

६६.  िानेगडा िान्ढीका तटििन िडा निं. १ िडा निं १ १,००,000 
६७.  डेषिड टेन्की षनमायण िडा निं.१ िडा निं १ १,००,000 

 

२ नं. वडा सिरीर् वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कार्िक्रम 
आ. व. २०७८/०७९ 

क्र.सं
. 

२ नं. वडा सिरीर् 
कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ािन्द्वर्न हनुे सथान ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१.  षदघयरोषगलाई आषथयक  हर्ोग,िडा निं.२ िडा निं २ ५०,००० 
२.  इिन (पदाषधकारी) िडा निं २ ४०,००० 
३.   िारी  ाधन ममयत खचय िडा निं २ ४०,000 
४.  कार्ायलर् व्यिस्थापन िडा निं २ १,५०,000 
५.  म लन्द तथा कार्ायलर्  ामाग्री िडा निं २ १,५०,000 
६.  स्वास्थ्य चौकी व्यिस्थापन िडा निं.२ िडा निं २ २,००,000 
७.  अषतषथ  त्कार िडा निं २ १,५०,000 
८.  अनुगमन, मूल्यािंकन खचय िडा निं २ १,००,000 
९.  षिपद् व्यिस्थापन िडा निं.२ िडा निं २ ४,००,000 
१०.  भैपरी आउने चालु खचय िडा निं. २ का लाषग िडा निं २ १,००,000 
११.  अटाल देउघर तथा काषलका मन्तन्दर षनमायण िडा निं. २ िडा निं २ २,००,000 
१२.  झलले मन्तन्दर षनमायण िडा निं.२ भनाडा भनाडा १,००,000 
१३.  दैमाडु भान्साघर षनमायण िडा निं.२ िडा निं २ १,००,000 
१४.  मैल्याङ मन्तन्दर प्लाष्टर िडा निं.२ िडा निं २ १,००,000 
१५.   ाषलक नमायण , िडा निं.२ भैर मा.षि.झोता िडा निं २ १,००,000 
१६.  काषलका मन्तन्दर घेरिार तथा देउघर प्लाष्टर िडा निं.२ कफलकाडाँ कफलकाँडा १,००,000 



 

 

क्र.सं
. 

२ नं. वडा सिरीर् 
कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ािन्द्वर्न हनुे सथान ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१७.  तेषड देउघर प्लास्टर िडा निं. २ िडा निं २ ५०,000 
१८.  देउघर प्लाष्टर िडा निं.२ छडी महािली िडा निं २ १,००,000 
१९.  भगिषत मन्तन्दर ममयत िडा निं.२ िेराडी िेराषड १,००,000 
२०.   ौचालर् षनमायण भगिती िालकक्षा िडा निं. २ काँडा काँडा ५०,000 

२१.  दारकाट्ने मेष न खरीद,िडा निं. २ िगाडा,कफलकाँडा,डोरगाउँ र 
भनाडा 

िगाडा,कफलकाँडा,डोरगाउँ र भनाडा २,००,000 

२२.  ऐडीिाडा िाख्रा खरीद िडा निं.२ िडा निं २ ८०,000 
२३.  खोर  ुधार िडा निं.२ माटीखा माटीखा १,००,000 
२४.  िाटो षप.ष .ष . तथा  ाझाघर प्लाष्टर िडा निं. २ काँडा काँडा २,५०,000 
२५.  िाटो षप.ष .ष . िडा निं. २ डोरगाउँ डोरगाउँ ५०,000 
२६.  िाटो षप.ष .ष . िडा निं.२ काप्रा काप्रा ५०,000 
२७.  घटे्टखोला तटििन िडा निं. २ तलगाउँ तलगाउँ १,००,000 
२८.  तुरीधारा खानेपानी षनमायण िडा निं.२ िडा निं २ २,००,000 
२९.  भल्मा खानेपानी पाईप खरीद िडा निं.२ भल्मा भल्मा १,००,000 
३०.  शारदा मा.षि.षफल्ड षनमायण िडा निं. २ िडा निं २ ८,७०,000 
३१.   ाझा घर पलाष्टर र ढल षनका  िडा निं. २ िडा निं २ १,००,000 

 

३ नं. वडा सिरीर् वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कार्िक्रम 
आ. व. २०७८/०७९ 

क्र.सं. 
३ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न हनुे 

सथान 
ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१.  इिन (पदाषधकारी) 
िडा निं ३ ४०,000 

२.   िारी  ाधन ममयत खचय िडा निं ३ ४०,000 



 

 

क्र.सं. 
३ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न हनुे 

सथान 
ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

३.  म लन्द तथा कार्ायलर्  ामाग्री िडा निं ३ १,५०,000 
४.  स्वास्थ्य चौकी व्यिस्थापन,पाराकाट्ने,िडा निं.३ िडा निं ३ १,००,000 
५.  अषतषथ  त्कार िडा निं ३ १,५०,000 
६.  अनुगमन, मूल्यािंकन खचय िडा निं ३ १,००,000 
७.  खेलकुद  ामाषग्र खरीद कुच िडा निं.३ िडा निं ३ ५०,000 
८.  षिपद् व्यिस्थापन िडा निं.३ िडा निं ३ १,५०,000 
९.  कुनेिता मन्तन्दर षनमायण देिल िाँझ,िडा निं.३ देिल िाँझ १,००,000 
१०.  खापर मन्तन्दर षनमायण षदषपल िडा निं.३ षदषपल १,००,000 
११.  ज ुमाडु ममयत तथा घेरिार,गडगाउँ,िडा निं.३ गडगाउँ ५०,000 
१२.  तेडी मन्तन्दर धाषमखेत,षदषपल िडा निं.३ षदषपल ५०,000 
१३.  िेताल मन्तन्दर षनमायण षदषपल,िडा निं.३ षदषपल १,००,000 
१४.  िालकक्षा तथा मन्तन्दर षनमायण,गउँर,िडा निं.३ गउँर २,००,000 
१५.  लागाँ मन्तन्दर षनमायण,जामिाँज,िडा निं.३ जामिाँज ५०,000 
१६.   डक षनमायण ष मललेख,िडा निं.३ ष मललेख ४,००,000 
१७.   ेषलिाड मन्तन्दर षनमायण,मडा ार्न,िडा निं.३ मडा ार्न ८०,000 
१८.   ाझ भिन प्लाष्टर मडा र्न,िडा निं.३ मडा ार्न १,००,000 
१९.   ाझाघर प्लाष्टर पारी देिलिाँझ,िडा निं.३ देिल िाँझ १,००,000 
२०.  थापा तथा चन्दटोल मन्तन्दर षनमायण,कुच िडा निं.३ कुच १,००,000 
२१.  कोलचौर षपपल चौतारा षनमायण,षदषपल,िडा निं.३ षदषपल ८०,000 
२२.  आरन ममयत तथाा  ामान खरीद िडा निं.३ िडा निं ३ १,००,000 
२३.  आरन  ामाषग्र खरीद िडा निं.३ षदषपल षदषपल ५०,000 
२४.  आरामेष न खररद िडा निं.३ देिल िाँझ देिल िाँझ ७०,000 
२५.  हाते ट्याक्टर खरीद,दषलत िन्तस्त कुच िडा निं.३ कुच १,००,000 
२६.  काषलका षन.मा.षि शैषक्षक  ामाषग्र खरीद,षदषपल िडा निं.३ षदषपल २,५०,000 
२७.  फषनयचर खरीद िडा कार्ायलर्,िडा निं.३ िडा निं ३ १,५०,000 



 

 

क्र.सं. 
३ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न हनुे 

सथान 
ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

२८.  धाषमगाउँ िाख्रापलन,धाषमगाउँ,िडा निं.३ धाषमगाउँ ५०,000 
२९.  िाख्रापालन,पारीगाँउ िडा निं.३ पारीगाँउ ५०,000 
३०.  िाख्रापालन,ष मललेख,िडा निं.३ ष मललेख ५०,000 
३१.   डक षनमायण, ाना गाउँ,िडा निं.३  ाना गाउँ १,००,000 
३२.  गोलाना िागिानी घेरिार,षदषपल,िडा निं.३ षदषपल १,००,000 
३३.  कुलो ममयत,गुरेना,िडा निं.३ गुरेना १,००,000 
३४.  कुलो ममयत,भल्मा,िडा निं.३ भल्मा १,००,000 
३५.  ष चाई कुलो ममयत,षतखेिाँज कुच,िडा निं.३ षतखेिाँज कुच १,००,000 
३६.  ष ँचाईकुलो ममयत कोल िगर कुच,िडा निं.३ कुच १,२०,000 
३७.  कािेइजर खानेपानी ममयत,देिलिाझ िडा निं. ३ देिलिाझ ५०,000 
३८.  खानेपानी ममयत मडा ार्न , िडा निं. ३ मडा ार्न १,००,000 
३९.  खानेपानी ममयत,िार्ल,िडा निं.३ िार्ल १,००,000 
४०.  टुनेटा न यरी षनमायण जामिाँज िडा निं.३ जामिाँज ५०,000 
४१.  दुधले खानी न यरी िृक्षारोपण,धाषमगाउँ,िडा निं.३ धाषमगाउँ ५०,000 
४२.  धाषमगाउँ चौतारा षनमायण तथा िाटो षप.ष .ष .धाषमगाउँ,िडानिं.३ धाषमगाउँ २,००,000 
४३.  मष्टा मन्तन्दर षनमायण,ष मललेख,िडा निं.३ ष मललेख १,५०,000 

 
 

४ नं. वडा सिरीर् वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कार्िक्रम 
आ. व. २०७८/०७९ 

क्र.सं. 
४ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न 
हनुे सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१.  इिन (पदाषधकारी) 
िडा निं ४ ४०,000 



 

 

क्र.सं. 
४ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न 
हनुे सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

२.   िारी  ाधन ममयत खचय िडा निं ४ ४०,000 
३.  म लन्द तथा कार्ायलर्  ामाग्री िडा निं ४ १,५०,000 
४.  अषतषथ  त्कार िडा निं ४ १,५०,000 
५.  काषलका स्वास्थ्य आमा  मुह िडा निं ४ ७०,000 
६.  अनुगमन, मूल्यािंकन खचय िडा निं ४ १,००,000 
७.  अनुगमन, मूल्यािंकन खचय िडा निं. ४ िडा निं ४ ५०,000 
८.  षिषिध खचय िडा निं. ४ िडा निं ४ २,००,000 
९.  षिपद व्यिस्थापन िडा निं. ४ िडा निं ४ २,००,000 
१०.  कषतउरा मन्तन्दर घेरिार िडा निं. ४ षिङ षिङ ५०,000 
११.  देषिस्थान लाङ्गा म ाषन मन्तन्दर ममयत िडा निं. ४ पषडगाउँ पषडगाउँ ८०,000 
१२.  निादेि िािपाला मन्तन्दर ममयत िडा निं. ४ िडा निं ४ १,२५,000 
१३.  लहरी देिता मन्तन्दर षनमायण िडा निं. ४ गषडगाउँ गषडगाउँ ५०,000 
१४.   ाझा भिन प्लाष्टर र घेरिार िडा निं. ४ माषथल्लो षडख्ला माषथल्लो षडख्ला १,००,000 
१५.   ाझा भिन ममयत तल्लो षडख्ला िडा निं. ४ तल्लो षडख्ला ५०,000 
१६.  छाला जुत्ता प्रशोधन र आरन षनमायण िडा निं. ४ षिच षडख्ला षिच षडख्ला ७०,000 
१७.  घाणा ुन्ना पाईप खरीद पोखरी षनमायण िडा निं. ४ गडीगाउँ गडीगाउँ ९०,000 
१८.  तल्लो तोला ष चाई पोखरी पाईप खरीद िडा निं. ४ गडीगाउँ गडीगाउँ १,००,000 
१९.  पुत्राडी चनेषन पाईप खरीद पोखरी षनमायण िडा निं.४ गषडगाउँ गडीगाउँ ९०,000 
२०.  िनायले पोखरी पाईप खरीद िडा निं. ४ गडीगाउँ गडीगाउँ १,००,000 
२१.  मल्लो तोला ष ँचाई पोखरी पाईप खरीद िडा निं. ४ गषडगाउँ गडीगाउँ ९०,000 
२२.  षिउिन पाईप खरीद र्ोजना षनमायण िडा निं. ४ गषडगाउँ गडीगाउँ ९०,000 
२३.  षशिधारा पोखरी पाइप खरीद िडा निं. ४ गोत्राडी गोत्राडी १,००,000 
२४.  िाटो षप.ष .ष . माषथल्लो षडख्ला िडा निं. ४ माषथल्लो षडख्ला २,००,000 
२५.  िाटो षप.ष .ष . िडा निं। ४ तल्लो षडख्ला तल्लो षडख्ला २,५०,000 
२६.  िाटो षप.ष .ष . िडा निं. ४ मोर्ल पलाई टोल मोर्ल पलाई टोल ६,००,000 



 

 

क्र.सं. 
४ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न 
हनुे सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

२७.  षिद्रु्त ममयत िडा निं. ४ षिङ षिङ १,००,000 
२८.   ुधारीर्को घट्ट षनमायण िडा निं. ४ तोली तोली १,००,000 
२९.  ककय ले तटििन थलारा ४ कापडा कापडा ५०,000 
३०.  पाखरी ममयत षिङ िडा निं. ४ षिङ ५०,000 
३१.  टुणा खेत पोखरी षनमायण गषडगाउँ  िडा निं. ४ गषडगाउँ   ६०,000 
३२.  पनेरीखोला ष ँचाई पोखरी षनमायण तथा कुिा ममयत िडा निं. ४ माषथल्लो षडख्ला माषथल्लो षडख्ला ८०,000 
३३.  पोखरी ममयत षिङ िडा निं. ४ षिङ ५०,000 
३४.  उत्तम नगर  ाियजषनक खानेपानी षि.षि.षट. षनमायण िडा निं. ४ िडा निं ४ १,८०,000 
३५.  खानेपानी ममयत कापडा िडा निं. ४ माषथल्लो टोल कापडा ५०,000 
३६.  षिङ पडे  खा.पा. ममयत िडा निं. ४ षिङ षिङ ३,५०,000 
३७.  तोली पधेरा मुहान ममयत िडा निं. ४ तोली तोली ७५,000 
३८.  ढल षनका  माषथल्लो षडख्ला िडा ४ माषथल्लो षडख्ला १,००,000 

 

  



 

 

५ नं. वडा सिरीर् वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कार्िक्रम 
आ. व. २०७८/०७९ 

क्र.सं. 
५ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न 
हनुे सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१.  अपाङ्ग,िालिाषलका जेष्ठ नागरीक कार्यक्रम,थलारा ५ िडा निं ५ १,४०,000 
२.  

इिन (पदाषधकारी) िडा निं ५ ४०,000 
३.  

 िारी  ाधन ममयत खचय िडा निं ५ ४०,000 
४.  

म लन्द तथा कार्ायलर्  ामाग्री िडा निं ५ १,५०,000 
५.  

फोहोरमैला व्यिस्थापन तथा जनचेतना मुलक कार्यक्रम थलारा ५ िडा निं ५ १,१०,000 
६.  

अषतषथ  त्कार िडा निं ५ १,५०,000 
७.  

कोटभभैरि स्वास्थ्य चौकी थलारा ५ िडा निं ५ ५०,000 
८.  

मौलापुजा तथा िडा कार्ायलर् व्यिस्थापन गलारा ५ िडा निं ५ १,२०,000 
९.  अनुगमन, मूल्यािंकन खचय िडा निं ५ १,००,000 
१०.  ग्यालेन्तक्स स्पोटय रु्िा क्लि भिन षनमायण क्रमागत,थलारा ५ हाट हाट ५,००,000 

११.  
डुडेमाणु  ौचालर् षनमायण, मैषज मन्तन्दर हाट,लाटा मष्टा मन्दीर,खाती िाििाला  

मन्तन्दर,नू्यथलारा षग्रल उद्योग थलारा ५ 

िडा निं ५ २,४०,000 

१२.   ाझा भिन षनमायण क्रमागत षभषडगाउँ,िडा निं.५ षभषडगाउँ ३,००,000 
१३.  

 ाझा भिन षनमायण थलारा ५ खुलम खुलम २,९२,000 
१४.  आरन मेष न तथा औजार खरीद खुलम, हाट,पाकी टोल,दमाई टोल थलारा ५ िडा निं ५ १,८०,000 
१५.  

ग्य  ष षलन्डर तथा ष लाई कटाई  ामाषग्र खरीद षभषडगाउँ िडा निं.५ षभषडगाउँ २,१०,000 
१६.  

ग्या  ष षलन्डर खरीद थलारा ५ खुलम खुलम २,०८,000 
१७.  

नाउँली खोला देन्तख षकमाषड खोला  म्म िाटो षप.ष .ष .थलारा ५ खारखोला खारखोला १,००,000 
१८.  

 ुनारिाडा देन्तख खोली  म्म िाटो षप.ष .ष .  ुनारिाडा िडा निं.५ खोषल खोषल २,००,000 
१९.  

स्वास्थ्यचौकी देन्तख कोटफेरा दिाटो  म्म िाटो षप.ष .ष . िडा निं.५ कोटफेरा कोटफेरा १,५०,000 

२०.  
डाँडा देन्तख दुिाली गाउँ  म्म  डक क्रमागत,ग्या  खरीद तथा ज ुमाडु टरस्ट घेरिार थलारा 
५ हाट 

हाट ४,५०,000 

२१.  
दुिाषलगाउँ षपपल चौका तषलभुिा तटििन तथा िन्तस्त िचाउँ दुिाषल १,००,000 

२२.  
िाषद टोल तटििन ( िन्तस्त िचाउँ) िडा निं ५ १,५०,000 



 

 

क्र.सं. 
५ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न 
हनुे सथान 

ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

२३.  
घोडेमेला  ामुदार्ीक िन मध्यिती के्षत्र थलारा ५ िडा निं ५ ५०,000 

२४.  
दुणे देिता खाती चाउषमन उद्योग थलारा ५ खोली खोली ५०,000 

२५.  
दुिाषल देन्तख दमाई टोल  म्म िाटो षप.ष .ष .तथा ग्या  खरीद थलारा ५ दुिाली दुिाली ४,००,000 

 

  



 

 

६ नं. वडा सिरीर् वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कार्िक्रम 

आ. व. २०७८/०७९ 

क्र.सं. 
६ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न हनुे 

सथान 
ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१.  गभयिती र  ुते्करी मषहलालाई ताषलम  ञ्चालन िडा निं. ६ 
िडा निं ६ ५०,000 

२.  इिन (पदाषधकारी) िडा निं ६ ४०,000 
३.   िारी  ाधन ममयत खचय िडा निं ६ ४०,000 
४.  म लन्द तथा कार्ायलर्  ामाग्री िडा निं ६ १,५०,000 
५.  ररर्ा पोल्टी फमय (गुगै) िडा निं. ६ गुगै ५०,000 
६.  िडा कार्ायलर् व्यिस्थापन िडा निं. ६ िडा निं ६ १,६०,000 
७.  िडाको डकुमेन्ट तर्ार िडा निं. ६ िडा निं ६ ३,००,000 
८.  अषतषथ  त्कार िडा निं ६ १,५०,000 
९.  पूणय  र फाई  म्बन्ति कार्यक्रम  िंचान िडा निं. ६ िडा निं ६ ५०,000 
१०.  अनुगमन, मूल्यािंकन खचय िडा निं ६ १,००,000 
११.  षिपदव्यिस्थापन िडा निं. ६ िडा निं ६ १,००,000 
१२.  ररमाल पुचे्छ िाख्रापालन अनुदान िडा निं. ६ िडा निं ६ ५०,000 
१३.  िािपाला मन्तन्दर ममयत (तराटी) िडा निं. ६ तराटी ५०,000 
१४.  आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र कार्ायलर् व्यास्थापन िडा निं. ६ िडा निं ६ ५०,000 
१५.  डाडािाग षपपलकोट मन्तन्दर ममयत िडा निं.६ िडा निं ६ १,००,000 
१६.  िािपाला मन्तन्दर छाना ममयत  ाकी टोल गुगै गुगै ६२,000 
१७.  कािषचने मेष न खरीद िडा निं.६ िडा निं ६ १,००,000 
१८.  गुगै टोल ग्या  खरीद िडा निं. ६ गुगै ३,६८,000 
१९.  डकषमयहरुलाई औजार खरीद िडा निं. ६ िडा निं ६ ६०,000 

२०.  
षपखेत नुिाघर ग्या  खरीद िडा निं. ६ षपखेत ४,९०,000 

२१.  हाते ट्याक्टर खरीद िडा निं.६ िडा निं ६ १,६०,000 
२२.  षत्रभुिन प्रा.षि फषनयचर खरीद िडा निं.६ िडा निं ६ ५०,000 
२३.  दुगे्दश्वर षन.मा.षि.फषनयचर खरीद िडा निं.६ िडा निं ६ १,००,000 



 

 

क्र.सं. 
६ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न हनुे 

सथान 
ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

२४.  िालकक्षा व्यिस्थापन िडा निं. ६ िडा निं ६ ५०,000 
२५.  लाङ्गा िािपाला िाख्रा फोम िाख्रा पालन िडा निं.६ िडा निं ६ १,००,000 
२६.  गुगै िाटो षप.ष .ष . िडा निं.६ गुगै १,००,000 
२७.  षपखेत िाटो षप.ष .ष .िडा न.६ षपखेत १,५०,000 
२८.   षडल िाटो षप.ष .ष . िडा निं. ६  षडल १,००,000 
२९.  तल्लो डोलो तटििन  िडा निं. ६ तल्लो डोलो १,००,000 
३०.   ेलीिाड तटििन िडा निं.६ िडा निं ६ १,००,000 
३१.  ष िालर् तटििन िडा निं. ६ िडा निं ६ १,००,000 
३२.  देिल ष ँचाई कुलो ममयत िडा निं.६ िडा निं ६ १,५०,000 
३३.  षभटाखेत कुलो षनकाष  िडा निं.८ िडा निं ६ १,००,000 
३४.  षभडखेत ष ँचाईकुलो ममयत िडा निं.६ िडा निं ६ १,००,000 
३५.  षभमल खेत पोखरी षनमायण िडा निं.६ िडा निं ६ १,००,000 
३६.  मारीका ष ँचाई कुलो ममयत िडा निं. ६ िडा निं ६ १,००,000 
३७.  रेला ष ँचाई कुलो ममयत िडा निं. ६ िडा निं ६ १,००,000 
३८.  िाषडगडा ष ँचाईकुलो ममयत िडा निं.६ िडा निं ६ १,००,000 
३९.   ुधारीएको घट्ट षनमायण खौला िडा निं.६ िडा निं ६ १,००,000 
 

७ नं. वडा सिरीर् वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कार्िक्रम 
आ. व. २०७८/०७९ 

क्र.सं. 
७ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न हनुे 

सथान 
ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१.  इन्द्धन (पदार्धकारी) िडा निं ७ ४०,000 
२.  सवारी साधन ममिि खिि िडा निं ७ ४०,000 



 

 

क्र.सं. 
७ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न हनुे 

सथान 
ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

३.  मसलन्द्द िथा कार्ािलर् सामाग्री िडा निं ७ १,५०,000 
४.  अर्िर्थ सत्कार िडा निं ७ १,५०,000 
५.  जनिेिना  मलुक कार्िक्रमहरु थलारा ७ िडा निं ७ १,००,000 
६.  साविजर्नक सनुवुाई िथा  सामाजजक परीक्षण कार्िक्रम वडा नं. ७ िडा निं ७ १,००,000 
७.  अनगुमन, मूल्र्ांकन खिि िडा निं ७ १,००,000 

८.  
जस ुमजन्द्दर,केसर्ाि  मजन्द्दर,कालसैनी मजन्द्दर,मष्टा मजन्द्दर र िेणी मजन्द्दर र्नमािण 
वडा नं. ७ 

िडा निं ७ २,५०,000 

९.  मजन्द्दर र्नमािण (आर्ग्र + ओखेडा ) वडा नं.७ िडा निं ७ १,००,000 
१०.  आफर र्नमािण २ वटा आर्ग्र + सनुार गाँउ वडा नं. ७ िडा निं ७ १,००,000 
११.  आधरु्नक घट्ट र्नमािण काउली खोला वडा नं. ७ िडा निं ७ १,००,000 
१२.  भवानी आ.ष्ट्रव फर्नििर वडा नं. ७ िडा निं ७ १,००,000 
१३.  कोइरालाकोट सवास्र् सामाग्री खरीद वडा नं.७ िडा निं ७ १,००,000 
१४.  घोडा दाउना होमसटे सामार्ग्र खररद वडा नं.७ घोडा दाउना १,००,000 
१५.  होजजर्ारी मेर्सन खररद वडा नं.७ िडा निं ७ १,००,000 
१६.  घोडादाउना बाटो  ष्ट्रप.र्स.र्स. वडा नं.७ घोडा दाउना २,००,000 
१७.  िल्लो अदकुाली बाटो ष्ट्रप.र्स.र्स.वडा नं. ७ िल्लो अदकुाली १,००,000 
१८.  बाटो ष्ट्रप.र्स.र्स. आठर्बस वडा नं.७ आठर्बस २,००,000 
१९.  मल्लो अदकुाली बाटो ष्ट्रप.र्स.र्स. वडा नं. ७ िल्लो अदकुाली १,००,000 
२०.  खप्तड प्रा.ष्ट्रव.घेरवार वडा नं. ७ िडा निं ७ १,००,000 
२१.  कुकुरेल्ला र्सँिाई कुलो थलारा ७ िडा निं ७ २,००,000 
२२.  डोला र्सँिाई कुलो वडा नं. ७ िडा निं ७ १,००,000 
२३.  नवादेउ र्सँिाईकुलो र्नमािण वडा नं.७ िडा निं ७ २,००,000 
२४.  बगडा देजख डाँर्डर्ा खेि र्सँिाई कुलो वडा नं. ७ िडा निं ७ २,००,000 
२५.  सर्ालदलुा र्सँिाईकुलो वडा नं.७ िडा निं ७ २,००,000 
२६.  र्समर्भके र्सँिाई कुलो वडा नं.७ िडा निं ७ २,००,000 
२७.  र्सरुपाटा र्सँिाई कुलो वडा नं.७ िडा निं ७ १,००,000 



 

 

क्र.सं. 
७ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न हनुे 

सथान 
ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

२८.  खानेपानी (वडा कार्ािलर्,सवस्र् कार्ािलर् र भवानी मा.ष्ट्रव.) र्नमािण वडा नं.७ िडा निं ७ २,००,000 
२९.  िौसाल खा.पा. वडा नं. ७ िडा निं ७ ५०,000 
३०.  वािावरण िथा ष्ट्रवपद् व्र्वसथापन वडा नं. ७ िडा निं ७ ४,००,000 
३१.  कार्लका मजन्द्दर र्नमािण वडा नं. ७ िडा निं ७ ३,००,000 

 

 



 

 

८ नं. वडा सिरीर् वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कार्िक्रम 

आ. व. २०७८/०७९ 

क्र.सं. 
८ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न हनुे सथान ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१.  जनता ँग जनप्रषतषनषध कार्यक्रम िडा निं।८ 
िडा निं ८ १,००,000 

२.  इिन (पदाषधकारी) िडा निं ८ ४०,000 
३.   िारी  ाधन ममयत खचय िडा निं ८ ४०,000 
४.  म लन्द तथा कार्ायलर्  ामाग्री िडा निं ८ १,५०,000 
५.  अपाङ्ग,जेष्ठ नागरीक, जनजाती षिशेि कार्यक्रम िडा निं. ८ िडा निं ८ ९०,000 
६.  दषलत षिशेि कार्यक्रम िडा निं. ८ िडा निं ८ १,००,000 
७.  मषहला तथा  िालिाषलका लषक्षत कार्यक्रम िडा निं. ८ िडा निं ८ २,००,000 
८.  अषतषथ  त्कार िडा निं ८ १,५०,000 
९.  जग्गा दाता   म्मान कार्यक्रम िडा निं.८ िडा निं ८ ५०,000 
१०.  अनुगमन, मूल्यािंकन खचय िडा निं ८ १,००,000 
११.  िातािरण तथा षिपदव्यिस्थापन र भैपरी आउने खचय िडा निं ८ ३,५०,000 
१२.  शैलेश्वरी मन्तन्दर षनमायण िडा निं.८ िडा निं ८ २,००,000 
१३.   ार्र महाषलङ्ग मन्तन्दर घेरिार िडा निं.८ िडा निं ८ १,००,000 
१४.  िडा कार्ायलर् मोटर  ाइकल खरीद िडा न.८ िडा निं ८ ३,००,000 
१५.  ष षलन्डर ग्या  खररद कोईरालाकोट डाँडागाउँ खषडतोला िडा निं.८ िडा निं ८ ५,००,000 
१६.  आधारभुत स्वास्थ्य ईकाइ कार्ायलर् व्यिस्थापन तथा  ामाषग्र खररद िडा निं.८ िडा निं ८ १,००,000 
१७.  िडा कार्ायलर् व्यिस्थापन तथा  ामाग्री खरीद िडा निं ८ ३,८०,000 
१८.  शैलेश्वरी आधारभूत षिद्यालर् शैषक्षक  ामाषग्र खरीद िडा निं ८ १,००,000 
१९.  षडष  देन्तख चात्रा  म्म िाटो षप.ष .ष . िडा निं.८ िडा निं ८ १,५०,000 
२०.  िाटो षप.ष .ष . षिसे्खत िडा निं.८ षिसे्खत १,५०,000 
२१.  िाटो षप.ष .ष .गण्डाउली िडा निं. ८ गण्डाउली १,००,000 
२२.  पारी ार्र पषहरो षनर्न्त्रण िडा निं.८  ार्र १,००,000 
२३.  डुङ्षग्र ष चाई कुलो षनमायण िडा निं. ८ डुङ्षग्र १,००,000 



 

 

क्र.सं. 
८ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न हनुे सथान ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

२४.  पन्तण्डत गाउँ खानेपानी ममयत िडा निं.८ पन्तण्डत गाउँ ४,००,000 
२५.  रुडा खोला खानेपानी ममयत िडा निं.८ माझ डीष  माझ डीष  १,००,000 
२६.  लडेषन कुिा ममयत िडा निं.८ िडा निं ८ १,००,000 
२७.  िडा स्तरीर् खानेपानी तथा  र फाई कार्यक्रम िडा निं.८ िडा निं ८ ८०,000 
२८.   ाियजषनक  ौचालर् षनमायण  ार्र िडा निं.८ िडा निं ८ ५०,000 
२९.  खापर देउघर षनमायण डाँडा िडा निं. ८ िडा निं ८ १,००,000 

 

९ नं. वडा सिरीर् वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कार्िक्रम 
आ. व. २०७८/०७९ 

क्र.सं. 
९ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न हनुे सथान ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१.  मषहला षिशेि कार्यक्रम िडा निं. ९ 
िडा निं ९ ७५,000 

२.  इिन (पदाषधकारी) िडा निं ९ ४०,000 
३.   िारी  ाधन ममयत खचय िडा निं ९ ४०,000 
४.  म लन्द तथा कार्ायलर्  ामाग्री िडा निं ९ १,५०,000 
५.  अषतषथ  त्कार िडा निं ९ १,५०,000 
६.  जनचेतनामुलक कार्यक्रम िडा निं. ९ िडा निं ९ १,००,000 
७.  कुलाकाट्ने  ा.स्वा. व्यिस्थापन िडा निं. ९ िडा निं ९ ५०,000 
८.  अनुगमन, मूल्यािंकन खचय िडा निं ९ १,००,000 
९.  िडा मार्ायलर् व्यिस्थापन िडा निं. ९ िडा निं ९ १,००,000 
१०.  रु्िा क्लि व्यिस्थापन खचय िडा निं. ९ िडा निं ९ १,५०,000 
११.   मपुरक कोि िडा निं. ९ िडा भरी िडा निं ९ ४,००,000 
१२.  षिपद,अपङ्ग राहत तथा भैपरी खचय िडा निं. ९ िडा निं ९ १,००,000 



 

 

क्र.सं. 
९ नं. वडा सिरीर् 

कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्द्वर्न हनुे सथान ष्ट्रवर्नर्ोजन रु. 

१३.  अफला  ाझा भिन षनमायण िडा निं. ९ अफला २,००,000 
१४.  दुदेमष्टा मन्तन्दर ममयत िडा निं. ९ खानी खानी १,१५,000 
१५.  मालुमेला स्वा.चौकी भान्साघर षनमायण िडा निं. ९ मालुमेला मालुमेला १,००,000 
१६.  उद्योग  िंचालन िडा निं. ९ िडा निं ९ ५०,000 
१७.  भिानी आधारभूत षिद्यालर् कम्प्यटर खरीद िडा निं. ९ षचतु्र ,फकाषल षचतु्र ,फकाषल १,५०,000 
१८.  मष्टा प्रा.षि.शैषक्षक  ामाषग्र खरीद िडा निं. ९ िडा निं ९ १,००,000 
१९.  िडा भरी खा.पा. पाईप खरीद िडा निं. ९ िडा निं ९ २,००,000 
२०.  काषलका लाङ्गा िहुउदे्दश्यीर् कृषि फमय िडा निं. ९ अफला अफला ५०,000 
२१.  दषलत िन्तस्त ििंगुर पालन िडा निं.९ िडा निं ९ १,५०,000 
२२.  षतखाढुङ्गा देन्तख गाउँ  म्म िाटो षप.ष .ष . िडा निं. ९ ष रेटा ष रेटा २,००,000 
२३.  फकाषल गाउँ िाटो षप.ष .ष .िडा निं. ९ फकाषल फकाषल १,००,000 
२४.  राउषलगाउँ िाटो षप.ष .ष .िडा निं. ९ रािषल रािषल १,५०,000 
२५.  ररङ्गाउटा िाटो ममयत िडा निं. ९ मालुमेला मालुमेला २,००,000 
२६.  मालुमेला षशिालर् घेरिार िडा निं. ९ मालुमेला मालुमेला १,००,000 
२७.  घटे्टखेत ष राषड ष .कु. िडा निं. ९ फकाषल फकाषल १,००,000 
२८.  झार खेत ष .कु.ममयत िडा निं.९ जडार जडार १,५०,000 
२९.  डाँडीर्ाँ ष .कु.षनमायण िडा निं. ९ जडार जडार १,५०,000 
३०.  भिानीथान देन्तख रेला  म्म ष .कु. िडा निं. ९ पनेरीखोला षचतु्र ष .कु. षचतु्र २,००,000 
३१.  मल्लो घटे्ट खेत ष .कु. िडा निं. ९ िडा निं ९ १,००,000 
३२.  इषमषल खा.पा. िडा निं. ९ राउषल राउषल ५०,000 
३३.  चुनापानी खा.पा. षनमायण िडा निं. ९ घटे्टखेत िडा निं ९ ५०,000 
३४.  दानपाटा खा.पा.षनमायण ष रेटा िडा निं. ९ ष रेटा ५०,000 
३५.   ले्लटा खा.पा. ट्याङ्की षनमायण िडा निं. ९ फकाषल फकाषल १,००,000 
३६.  स्वास्थ्य तथा लामाडाडाँ खा.पा. ममयत िडा निं. ९ कुलाकाट्ने कुलाकाट्ने १,५०,000 
३७.  आधुषनक घट्ट िडा निं. ९ िडा निं ९ ६०,000 

 



 

 

संघीर् रकारबाट प्राप्त 

सशिि अनदुान 

आ. व. २०७७/०७८ 
र्स.नं अनदुान प्राप्त ष्ट्रक्रर्ाकलाप उप क्षते्र प्रार्प्तको श्रोि प्राप्त अनदुान 

१.  WASH इकाई माफय त्  हर्ोगी  िंस्था / व्यन्तक्त पररचालन जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
षफनल्याण्ड - 

 िंरु्क्त कोि - 

 ोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(िैदेषशक) 

१२,७५,000 

२.  WASH इकाई माफय त्  हर्ोगी  िंस्था / व्यन्तक्त पररचालन जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१२,८०,000 

३.  आधारभूत तहका स्वीकृत दरिन्दीका षशक्षक, राहत अनुदान 

षशक्षकका लाषग  तलि भत्ता अनुदान (षिशेि षशक्षा पररिद 

अिरगतका षशक्षक/कमयचारीहरु  मेत) 

षशक्षा नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
७,८४,००,000 

४.  आधारमुत तह कक्षा (६-८) मा अिंगे्रजी,गषणत र षिज्ञान षििर्मा 

षशक्षण  हर्ोग अनुदान 
षशक्षा ए .ए . षड. षप. - 

 ोधभनाय अनुदान 

(िैदेषशक) 

२३,000 

५.  आधारमुत तह कक्षा (६-८) मा अिंगे्रजी,गषणत र षिज्ञान षििर्मा 

षशक्षण  हर्ोग अनुदान 
षशक्षा नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
३,१५,000 

६.  आरु्िेद औिधालर्को तलि, भत्ता,  िंचालन खचय तथा कार्यक्रम 

िजेट 
स्वास्थ्य नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
३६,००,000 

७.  एम. आइय. ए . अपरेटर र  षफल्ड  हार्क पाररश्रषमक, चाडपिय 

खतय तथा पोशाक खचय 
तथ्ािंक प्रणाली आई षड ए - 

 ोधभनाय हुने ऋण 

(िैदेषशक) 

५,२०,000 

८.  कृषि तथा पशु  ेिाका एक गाँउ एक प्राषिषधकहरुको तलि भत्ता कृषि नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
७,००,000 

९.  गाउँपाषलका जलस्रोत अषधकृत पररचालन खचय जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
षफनल्याण्ड - 

 िंरु्क्त कोि - 

 ोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(िैदेषशक) 

४,५०,000 

१०.  गाउँपाषलका जलस्रोत अषधकृत पररचालन खचय जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
४,५०,000 

११.  प्राषिषधक  हार्कको तलि  ामाषजक  ुरक्षा 

तथा  िंरक्षण 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
३,६७,000 

१२.  रोजगार  िंर्ोजकको तलि  ामाषजक  ुरक्षा 

तथा  िंरक्षण 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
४,६८,000 



 

 

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

१३.  रोजगार  हार्कको तलि  ामाषजक  ुरक्षा 

तथा  िंरक्षण 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
३,६७,000 

१४.  स्थानीर् तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा 

कार्यरत कमयचारीहरुको तलि, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, 

पोिाक लगार्त प्रशा षनक खचय  मेत 

स्वास्थ्य नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१,९५,००,000 

१५.  प्राषिषधक  हार्कको पो ाक  ामाषजक  ुरक्षा 

तथा  िंरक्षण 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१०,000 

१६.  रोजगार  िंर्ोजकको पो ाक  ामाषजक  ुरक्षा 

तथा  िंरक्षण 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१०,000 

१७.  रोजगार  हार्कको पोशाक भत्ता  ामाषजक  ुरक्षा 

तथा  िंरक्षण 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१०,000 

१८.  प्राषिषधक  हार्कको स्थानीर् भत्ता  ामाषजक  ुरक्षा 

तथा  िंरक्षण 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१,१४,000 

१९.  रोजगार  िंर्ोजकहरुको लाषग स्थानीर् भत्ता  ामाषजक  ुरक्षा 

तथा  िंरक्षण 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१,४२,000 

२०.  रोजगार  हार्को स्थानीर् भत्ता  ामाषजक  ुरक्षा 

तथा  िंरक्षण 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१,१४,000 

२१.  एम. आइय. ए . अपरेटर र षफल्ड  हार्क देषनक भ्रमण भत्ता 

तथा र्ातार्त खचय 
तथ्ािंक प्रणाली आई षड ए - 

 ोधभनाय हुने ऋण 

(िैदेषशक) 

१,०८,000 

२२.  मषहला, िालिाषलका, अपाङ्गता भएका व्यन्तक्त, जे्यष्ठ नागररक र 

र्ौषनक तथा लैंषगक अल्प िंख्यक का तथ्ाङ्क  िंकलन र 

अधािषधक गने 

लैंषगक  मानता 

तथा  ामाषजक 

 मािेशीकरण 

नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१,००,000 

२३.  एम. आइय. ए . अपरेटर र षफल्ड  हार्को लाषग  ञ्चार खचय तथ्ािंक प्रणाली आई षड ए - 

 ोधभनाय हुने ऋण 

(िैदेषशक) 

५,000 

२४.   ञ्चार  ामाग्री प्र ारण तथा छपाइय ( ञ्चार र पँहुच अषभर्ान 

 ञ्चालान) 
तथ्ािंक प्रणाली आई षड ए - 

 ोधभनाय हुने ऋण 

(िैदेषशक) 

२,००,000 

२५.  WASH ईकाईका (RM - WASH Unit) 

कमयचारीहरुको  षमक्षा, िैिक, भ्रमण तथा कार्ायलर्  िंचालन 

खचय 

जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१,८०,000 

२६.  म लन्द  ामान खररद ( ेिा केन्द्र  ञ्चालानाथय) तथ्ािंक प्रणाली आई षड ए - 

 ोधभनाय हुने ऋण 

(िैदेषशक) 

१,२०,000 



 

 

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

२७.  ईषपडेषमर्ोलोजी ररपोषटयङ कृषि नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१,००,000 

२८.  गाउँपाषलकामा  िंचालन भएका षक्रर्ाकालापहरुिाट उत्पन्न 

प्रभाि झल्काउने डकुमेन्टर ी / डकुडर ामा / पाश्वयषचत्र आषद 
जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
षफनल्याण्ड - 

 िंरु्क्त कोि - 

 ोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(िैदेषशक) 

२८,000 

२९.  गाउँपाषलकामा  िंचालन भएका षक्रर्ाकालापहरुिाट उत्पन्न 

प्रभाि झल्काउने डकुमेन्टर ी / डकुडर ामा / पाश्वयषचत्र आषद 
जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१,८०,000 

३०.  राषष्टर र् मषहला स्वास्थ्य स्वर्िं ेषिका  कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, 

र्ातार्ात खचय, िाषियक  षमक्षा गोष्ठी र षदि  मनाउने खचय 

 मेत) 

स्वास्थ्य नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
८,००,000 

३१.  रोजगार  ेिा केन्द्रको  ञ्चालन (अनुगमन,  ञ्चार, से्टशनरी, 

ममयत,अन्य) 

 ामाषजक  ुरक्षा 

तथा  िंरक्षण 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
२,०५,000 

३२.  ग्राषमण जलस्रोत व्यिस्थापन पररर्ोजना अिगयतको 

जीषिकोपाजयन, आर्आजयन तथा  हकारी  म्बन्ति ताषलम, गोष्ठी 

तथा अिोकन भ्रमण आषद  मेत 

जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१०,९३,000 

३३.  प्राषिषधक ताषलमहरु जसै्त: VMW, LRP, आषद  मेत जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
षफनल्याण्ड - 

 िंरु्क्त कोि - 

 ोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(िैदेषशक) 

४०,000 

३४.  WASH व्यिस्थापन इकाई माफय त् कार्ायन्वर्न हुने 

षनमायणपश्चात चरणका क्षमता षिका का षक्रर्ाकलापहरु (SBS 

अनु ार) 

जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
षफनल्याण्ड - 

 िंरु्क्त कोि - 

 ोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(िैदेषशक) 

१,००,000 

३५.  WASH व्यिस्थापन इकाई माफय त् कार्ायन्वर्न हुने 

षनमायणपश्चात चरणका क्षमता षिका का षक्रर्ाकलापहरु (SBS 

अनु ार) 

जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
४,००,000 

३६.  ग्राषमण जलस्रोत व्यिस्थापन पररर्ोजना  म्बन्ति गाउँपाषलका 

तथा नगरपाषलका स्तरमा गररने क्षमता षिका  / अनुगमन तथा 

मुल्यािंकन षक्रर्ाकलापहरु जसै्त ताषलम, गोष्ठी, अिलोकन 

भ्रमण, आषद 

जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१,००,000 

३७.  षिषभन्न  चेतना अषभर्ान,  शक्तीकरण ताषलम गोष्ठी जसै्त: 

IEC materials, Media mobilization, GESI 

जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
षफनल्याण्ड - 

 िंरु्क्त कोि - 

 ोझै भुक्तानी 

१८,000 



 

 

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

sensitization training, Women in decision 

making, Day celebrations, आषद  मेत 

अनुदान 

(िैदेषशक) 

३८.  षिषभन्न  चेतना अषभर्ान,  शक्तीकरण ताषलम गोष्ठी जसै्त: 

IEC materials, Media mobilization, GESI 

sensitization training, Women in decision 

making, Day celebrations, आषद  मेत 

जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
८,८२,000 

३९.  WASH ईकाईका (RM - WASH Unit) 

कमयचारीहरुको  षमक्षा, िैिक, भ्रमण तथा कार्ायलर्  िंचालन 

खचय 

जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
षफनल्याण्ड - 

 िंरु्क्त कोि - 

 ोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(िैदेषशक) 

२०,000 

४०.  उपचारात्मक  ेिा अिगयतका कार्यक्रमहरु ( ,आधारभूत स्वास्थ्य 

 ेिा केन्द्र (स्वास्थ्य चौकी ) / आधारभूत अस्पतालको नु्यनतम 

 ेिा मापदण्ड कार्यक्रम  िंचालन तथा  ुषिषधकरण र आँखा, 

नाक, कान, घािंटी तथा मुख स्वास्थ्य  म्वन्ति अषभमुखीकरण तथा 

षिद्यालर् स्क्रीषनिंग कार 

स्वास्थ्य नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
३,५०,000 

४१.  क्षर्रोगका जोन्तखम  मुह तथा स्वास्थ  ेिाको पहुच कम भएका 

 मुदार्मा  कृर् क्षर्रोग खोजपडताल कार्यक्रम, घरपररिारका 

 दस्यहरूको  म्पकय  पररक्षण,  मुदार्मा क्षर्रोगका 

षिरामीहरूको खोजपडतालका लाषग क्षभता अषभिृन्तद्ध तथा  

पररचालन । 

स्वास्थ्य नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१,१५,000 

४२.  कृषि उपज िजार पूिायधार षनमायणका लाषग  हर्ोग कृषि नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
२५,००,000 

४३.  कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्ाकिं  अध्यािषधक कार्यक्रम कृषि नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१,००,000 

४४.  षक ान  ूचीकरण कार्यक्रम कृषि नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
३,००,000 

४५.  कोषभड - १९ का कारण उत्पन्न पररन्तस्थषतमा ष काइ 

 हजीकरणका लाषग शैषक्षक कार्यक्रम 
षशक्षा ए .ए . षड. षप. - 

 ोधभनाय अनुदान 

(िैदेषशक) 

२७,000 

४६.  कोषभड - १९ का कारण उत्पन्न पररन्तस्थषतमा ष काइ 

 हजीकरणका लाषग शैषक्षक कार्यक्रम 
षशक्षा नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
३,७३,000 

४७.  कोषभड १९ लगार्त षिषभन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, 

षनर्न्त्रण तथा षनगरानीका लाषग  रोकारिाला  ँगको 

अिरषक्रर्ा तथा RRT, स्वास्थ्यकमी पररचालन 

स्वास्थ्य नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
२५,000 



 

 

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

४८.  कोषभड १९ षिरुद्ध खोप अषभर्ान  िंचालन ब्यिस्थापन खचय -

पाषलकास्तररर्  षमक्षा तथा र्ोजना र पाषलका तथा स्वास्थ्य  स्था 

स्तररर्  ुपररिेक्षण_ 

स्वास्थ्य नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१,८७,000 

४९.  ग्राषमण जलस्रोत व्यिस्थापन पररर्ोजना  िंचालनको लाषग 

गाउँपाषलकाको लाषग कार्ायलर् खचय 
जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
७५,000 

५०.  ग्राषमण जलस्रोत व्यिस्थापन पररर्ोजना  िंचालनको लाषग 

गाउँपाषलकाको लाषग कार्ायलर् खचय 
जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
षफनल्याण्ड - 

 िंरु्क्त कोि - 

 ोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(िैदेषशक) 

७५,000 

५१.  गररिी षनिारणका लाषग लघु उद्यम षिका  कार्यक्रम  िंचालन 

षनदेषशका, २०७७ िमोषजम उद्यमीको स्तरोन्नती (आिश्यकता 

पषहचानका आधारमा पुनतायजगी र एडभान्स  ीप षिका  ताषलम 

कार्यक्रम) 

उद्योग नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
६,००,000 

५२.  गररिी षनिारणका लाषग लघु उद्यम षिका  कार्यक्रम  िंचालन 

षनदेषशका, २०७७ िमोषजम लघु उद्यम षिका  मोडेलमा नर्ाँ 

लघु उद्यमी ष जयना गने 

उद्योग नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
२५,६०,000 

५३.  पूणय  र फाई, षिद्यालर् WASH (षतन तारा षक्रर्ाकलाप) 

 मेत 
जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
९,००,000 

५४.  पूणय  र फाई, षिद्यालर् WASH (षतन तारा षक्रर्ाकलाप) 

 मेत 
जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
षफनल्याण्ड - 

 िंरु्क्त कोि - 

 ोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(िैदेषशक) 

९,००,000 

५५.  पररिार षनर्ोजन षकशोर षकशोरी तथा प्रजनन् स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१०,५२,000 

५६.  ष षिआईएमएनष आई Onsite कोषचिंङ्ग र  मता तथा पहँुच 

कार्यक्रम 
स्वास्थ्य नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
२,००,000 

५७.  अन्य षिषिध खचय-Mobilization of CSOs, Civic 

Groups, NGOs for increased social 

accountability 

तथ्ािंक प्रणाली आई षड ए - 

 ोधभनाय हुने ऋण 

(िैदेषशक) 

४६,000 

५८.  अन्य षिषिध खचय-Periodic meeting costs of 

LGPCC 

तथ्ािंक प्रणाली आई षड ए - 

 ोधभनाय हुने ऋण 

(िैदेषशक) 

२३,000 

५९.  प्राषिषधक ताषलमहरु जसै्त: VMW, LRP, आषद  मेत जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१,६०,000 



 

 

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

६०.  पशुपिंक्षी आदीिाट हुने ईनु्फएन्जा, िडय फु्ल, AMR, 

ष षष्ट कोष  , टक्सोप्लाज्मोष   आषद षिषभन्न  रुिारोग 

 म्बन्ति रोकथाम तथा षनर्न्त्रणका लाषग  चेतना कार्यक्रम 

स्वास्थ्य नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
२०,000 

६१.  पाषलका स्तरमा ः  टाईयफाइड खोप अषभर्ान  िंचालन तथा 

षनर्षमत खोपमा टाईयफाइड खोप शुरुिातको  ाथै षनर्षमत खोप 

 ुदढीकरण र  र फाई प्रिि्धनको लाषग पाषलका र िडा खोप 

 मन्वर्  षमती र  रोकारिालाहरुको अषभमुन्तखकरण  िैिक १ 

षदन 

स्वास्थ्य नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
२,०५,000 

६२.  पोपण षिशेि (स्वास्थ्य) के्षत्रका कार्यक्रम  ञ्चालन  ामाषजक  ुरक्षा 

तथा  िंरक्षण 
रु्रोषपर्न रु्षनर्न 

- नगद अनुदान 

(िैदेषशक) 

२,७६,000 

६३.  पोिण कार्यक्रम स्वास्थ्य नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
४,६२,000 

६४.  पोिण  ुधारका लाषग षिद्यालर्मा खानेपानी तथा  र फाइ 

र्ोजना षनमायण िा ममयत  म्भार 
 ामाषजक  ुरक्षा 

तथा  िंरक्षण 
रु्रोषपर्न रु्षनर्न 

- नगद अनुदान 

(िैदेषशक) 

८,००,000 

६५.  पोिण  िंिेदनशील (खानेपानी तथा  र फाइ, कृषि, पशु ेिा, 

मषहला तथा िालिाषलका, षशक्षा र शा कीर् प्रिि) के्षत्रका 

कार्यक्रमहरू  ञ्चानल) 

 ामाषजक  ुरक्षा 

तथा  िंरक्षण 
रु्रोषपर्न रु्षनर्न 

- नगद अनुदान 

(िैदेषशक) 

१५,२४,000 

६६.  मातृ तथा निषशशु कार्यक्रम स्वास्थ्य नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
२०,२३,000 

६७.  मातृ तथा निषशशु कार्यक्रम अिगयत आमा  ुरक्षा, गभयिती 

उते्प्ररणा  ेिा, न्यानो झोला र षनशुल्क गभयपतन कार्यक्रम 

स्वास्थ्य नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
२१,६२,000 

६८.  राष्टर पषत रषनङ्ग ष ल्ड प्रषतर्ोषगता (स्थानीर् तहस्तरीर्) रु्िा तथा खेलकुद नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१,००,000 

६९.  व्याि ाषर्क तरकारी खेती कार्यक्रम कृषि नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१५,००,000 

७०.  षिभागले उपलव्ध गराएको ताषलम खाका िमोषजम घटना दताय 

तथा  ामाषजक  ुरक्षा  म्बिमा नपा/गापा, िडा कार्ायलर्का 

कमयचारीहरुको लाषग ताषलम तथा जनप्रषतषनषधहरुलाई 

अषभमुन्तखकरण कार्यक्रम  ञ्चालन 

तथ्ािंक प्रणाली आई षड ए - 

 ोधभनाय हुने ऋण 

(िैदेषशक) 

२,४६,000 

७१.  षिषभन्न  रुिारोग, न ने रोग, जुनोषटक, मानष क स्वास्थ्य 

 म्बन्ति अिरषक्रर्ा कार्यक्रम तथा षदि हरु 

(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer 

Days, आत्महत्या रोकथाम षदि , मानष क स्वास्थ्य षदि , 

अल्जाईमर षदि , रेषिज षदि , षिश्व औलो षदि ) मनाउने 

स्वास्थ्य नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
५५,000 



 

 

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

७२.  शैषक्षक पहँुच  ुषनषश्चतता, अनौपचाररक तथा िैकन्तल्पक षशक्षा 

कार्यक्रम (परम्परागत षिद्यालर्, िैकन्तल्पक षिद्यालर्,  ाक्षरता र 

षनरिर षशक्षाका कार्यक्रम  मेत) 

षशक्षा नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१३,५२,000 

७३.  शैषक्षक पहँुच  ुषनषश्चतता, अनौपचाररक तथा िैकन्तल्पक षशक्षा 

कार्यक्रम (परम्परागत षिद्यालर्, िैकन्तल्पक षिद्यालर्,  ाक्षरता र 

षनरिर षशक्षाका कार्यक्रम  मेत) 

षशक्षा ए .ए . षड. षप. - 

 ोधभनाय अनुदान 

(िैदेषशक) 

९८,000 

७४.  स्थलगत अनुषशक्षण गरर स्वास्थ्यकषमयहरूको क्षमता अषभिृन्तदद 

एििं तथ्ािंङकको गुणस्तर  ुषनषश्चत,  क्षर्रोगका कार्यक्रमको अधय 

िाषियक  षमक्षा तथा उपचार नषतजाको कोहटय षिशे्लिण 

स्वास्थ्य नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
५०,000 

७५.   ुिलाजात फलफूलको  ाना व्यि ाषर्क कृषि उत्पादन केन्द्र 

(पकेट) षिका  कार्यक्रम  ञ्चालन 
कृषि नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१२,००,000 

७६.   म्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र िजार प्रषतस्पधाय िृन्तद्ध गनयका 

लाषग कन्तिमा ५ जनाको  मुहमा प्रषिषध हस्तािरण 
उद्योग नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१,४०,000 

७७.  स्थानीर् तहका कमयचारी र जनप्रषतषनषधहरुको लाषग अनुगमन 

तथा मुल्याकन खचय 
तथ्ािंक प्रणाली आई षड ए - 

 ोधभनाय हुने ऋण 

(िैदेषशक) 

७२,000 

७८.  ग्राषमण जलस्रोत व्यिस्थापन पररर्ोजना अिगयतको 

जीषिकोपाजयन, आर्आजयन तथा  हकारी  म्बन्ति ताषलम, गोष्ठी 

तथा अिोकन भ्रमण आषद  मेत 

जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
षफनल्याण्ड - 

 िंरु्क्त कोि - 

 ोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(िैदेषशक) 

१०,९४,000 

७९.  पाषलका स्तरमा स्वास्थ्य  िंस्थाहरुको माष क िैिक, डाटा 

भेररषफकेशन एििं गुणस्तर  ुधार  ाथै चौमाष क एििं िाषियक 

 षमक्षा 

स्वास्थ्य नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१,००,000 

८०.  पाषलकास्तरमा खोप र  र फाई प्रिि्धन कार्यक्रमको  षमक्षा, 

 ूक्ष्मर्ोजना अध्यािषधक र पाषलका खोप  मन्वर्  षमषतको 

अषभमुन्तखकरण  मेत पाषलका स्तरमा २ षदन, िडा खोप  मन्वर् 

 षमषतको स्वास्थ्य  िंस्था, िडा  तरमा अषभमुन्तखकरण १ षदन 

तथा पूणय खोप  ुषनश्चतताको लागी घरधुरी  र 

स्वास्थ्य नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
२,०९,000 

८१.  प्रषत षिद्याथी  लागतका आधारमा षशक्षण ष काइ   ामग्री एिम् 

कक्षा ८ को  परीक्षा व्यिस्थापन अनुदान 
षशक्षा नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१६,६२,000 

८२.  प्रषत षिद्याथी  लागतका आधारमा षशक्षण ष काइ   ामग्री एिम् 

कक्षा ८ को  परीक्षा व्यिस्थापन अनुदान 
षशक्षा ए .ए . षड. षप. - 

 ोधभनाय अनुदान 

(िैदेषशक) 

१,२१,000 

८३.  प्रारन्तम्भक िाल षिका    हजकतायहरुको पाररश्रषमक तथा 

षिद्यालर् कमयचारी व्यिस्थापन अनुदान 
षशक्षा ए .ए . षड. षप. - 

 ोधभनाय अनुदान 

(िैदेषशक) 

४,३६,000 



 

 

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

८४.  प्रारन्तम्भक िाल षिका    हजकतायहरुको पाररश्रषमक तथा 

षिद्यालर् कमयचारी व्यिस्थापन अनुदान 
षशक्षा नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
५९,९७,000 

८५.  माध्यषमक तह कक्षा (९-१०) मा अिंगे्रजी,गषणत र षिज्ञान षििर्मा 

षशक्षण  हर्ोग अनुदान 
षशक्षा नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१६,११,000 

८६.  माध्यषमक तह कक्षा (९-१०) मा अिंगे्रजी,गषणत र षिज्ञान षििर्मा 

षशक्षण  हर्ोग अनुदान 
षशक्षा ए .ए . षड. षप. - 

 ोधभनाय अनुदान 

(िैदेषशक) 

१,१७,000 

८७.  माध्यषमक तहका स्वीकृत दरिन्दीका षशक्षक, राहत अनुदान 

षशक्षक  लाषग तलि भत्ता अनुदान (षिशेि षशक्षा पररिद 

अिरगतका षशक्षक/कमयचारी,प्राषिषधक धारका प्रषशक्षक  मेत) 

षशक्षा नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
२,३४,००,000 

८८.  षिद्यालर्  ञ्चालन तथा व्यिस्थापन अनुदान षशक्षा ए .ए . षड. षप. - 

 ोधभनाय अनुदान 

(िैदेषशक) 

१,५६,000 

८९.  षिद्यालर्  ञ्चालन तथा व्यिस्थापन अनुदान षशक्षा नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
२१,४१,000 

९०.  षिद्यालर् स्वास्थ्य षशक्षा/आमा  मुह तथा मषहला स्वास्थ्य 

स्वर्िं ेषिकाहरूका लाषग  ामाषजक व्यिहार पररितयन कार्यक्रम 
स्वास्थ्य नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१,००,000 

९१.  षिद्यालर्मा शैषक्षक गुणस्तर  ुदृढीकरण  एिम् कार्य म्पादनमा 

आधाररत प्रोत्साहन अनुदान 
षशक्षा नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
२४,२६,000 

९२.  षिद्यालर्मा शैषक्षक गुणस्तर  ुदृढीकरण  एिम् कार्य म्पादनमा 

आधाररत प्रोत्साहन अनुदान 
षशक्षा ए .ए . षड. षप. - 

 ोधभनाय अनुदान 

(िैदेषशक) 

१,७६,000 

९३.   ामुदाषर्क षिद्यालर्का छात्राहरुलाई षनशुल्क स्याषनटरी याड 

ब्यिस्थापन 
षशक्षा नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१६,६२,000 

९४.   ामुदाषर्क षिद्यालर्का छात्राहरुलाई षनशुल्क स्याषनटरी याड 

ब्यिस्थापन 
षशक्षा ए .ए . षड. षप. - 

 ोधभनाय अनुदान 

(िैदेषशक) 

१,२१,000 

९५.   ाियजषनक षिद्यालर्का  षिद्याथीहरुका लाषग षनशुल्क 

पाठ्यपुस्तक अनुदान 
षशक्षा नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
३४,७४,000 

९६.   ाियजषनक षिद्यालर्का  षिद्याथीहरुका लाषग षनशुल्क 

पाठ्यपुस्तक अनुदान 
षशक्षा ए .ए . षड. षप. - 

 ोधभनाय अनुदान 

(िैदेषशक) 

२,५३,000 

९७.  कामका लाषग पाररश्रषमक अनुदान  ामाषजक  ुरक्षा 

तथा  िंरक्षण 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१,०६,८०,000 

९८.  कामका लाषग पाररश्रषमक अनुदान (रु्िा रुप)  ामाषजक  ुरक्षा 

तथा  िंरक्षण 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१३,000 



 

 

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

९९.  कामका लाषग पाररश्रषमक अनुदान (रु्िा रुप)  ामाषजक  ुरक्षा 

तथा  िंरक्षण 
आई षड ए - 

 ोधभनाय हुने ऋण 

(िैदेषशक) 

४२,००,000 

१००.   ाियजषनक षिद्यालर्मा अध्यर्नरत षिद्याथीहरुका लाषग छात्रिृषत्त 

(आिा ीर् तथा गैरआिा ीर्) 
षशक्षा नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१३,८७,000 

१०१.   ाियजषनक षिद्यालर्मा अध्यर्नरत षिद्याथीहरुका लाषग छात्रिृषत्त 

(आिा ीर् तथा गैरआिा ीर्) 
षशक्षा ए .ए . षड. षप. - 

 ोधभनाय अनुदान 

(िैदेषशक) 

७२,000 

१०२.  आधारभूत तथा आकन्तिक स्वास्थ्य  ेिाको लाषग औिषध खररद स्वास्थ्य नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
११,५०,000 

१०३.  स्वास्थ्य  िंस्थामा  आकन्तिक अिस्थामा औ षध एििं ल्याि 

 ामाग्री ढुिानी, रेकषडयङ तथा ररपोषटयङका लाषग फमय फरमेट 

छपाइ तथा फोटोकपी,  ई-षट.षि रषजस्टर अध्यािषधक,  षिश्व 

क्षर्रोग षदि   म्बिी कार्यक्रम 

स्वास्थ्य नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
३५,000 

१०४.   ुधाररएको पानी घट्ट तथा  ुधाररएको चुल्हो  हर्ोग (ग्राषमण 

जलस्रोत व्यिस्थापन पररर्ोजना २०७८/७९) 
जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
९,००,000 

१०५.   ुरषक्षत नागररक आिा  कार्यक्रम :-  ुदूरपषश्चम प्रदेशको िाझाङ षजल्ला के्षत्र निं. १ अिगयत थलारा गाउँपाषलका- ५२ िटा 
भिन, आिा  तथा 

 हरी षिका  
आिररक ऋण - 

नगद ऋण 
१३,००,000 

१०६.   िंस्थागत शौचालर्  ुधार तथा षिद्यालर् WASH पूःृःृजीगत 

 ुधार तीनतारा मापदण्ड प्रिद्धयन  मेत 
जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
षफनल्याण्ड - 

 िंरु्क्त कोि - 

 ोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(िैदेषशक) 

३,२३,000 

१०७.   िंस्थागत शौचालर्  ुधार तथा षिद्यालर् WASH पूःृःृजीगत 

 ुधार तीनतारा मापदण्ड प्रिद्धयन  मेत 
जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
५,७७,000 

१०८.  रोजगार  ेिा केन्द्रको  ुदृषढकरण (कम्प्यूटर, फषनयचर षफक्च य, 

क्यामरा, अन्य षिद्रु्तीर् उपकरण) 

 ामाषजक  ुरक्षा 

तथा  िंरक्षण 
आिररक ऋण - 

नगद ऋण 
२,००,000 

१०९.  मेषशनरी आजार तथा फषनयचर ममयत  म्भार ( ेिा केन्द्र 

 ञ्चालानाथय) 
तथ्ािंक प्रणाली आई षड ए - 

 ोधभनाय हुने ऋण 

(िैदेषशक) 

६०,000 

११०.  आ.ि. २०७७/७८ मा स्थापना भएका कृषि तफय का  ाना 

व्यि ाषर्क कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) षिका  कार्यक्रम 

षनरिरता 

कृषि नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१२,००,000 

१११.  आ.ि. २०७७/७८ मा स्थापना भएको भैं ीको  ाना व्यि ाषर्क 

कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) षिका  कार्यक्रम षनरिरता 
कृषि नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
११,००,000 

११२.  जीषिकोपाजयन  म्बन्ति पूिायधार  हर्ोग प्लान्तस्टक घर कलेक्सन 

 ेन्टर रन्तस्टक घर कोल्डस्टोर आषद  मेत 
जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१०,५०,000 



 

 

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

११३.  जीषिकोपाजयन  म्बन्ति पूिायधार  हर्ोग प्लान्तस्टक घर कलेक्सन 

 ेन्टर रन्तस्टक घर कोल्डस्टोर आषद  मेत 
जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
षफनल्याण्ड - 

 िंरु्क्त कोि - 

 ोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(िैदेषशक) 

३१,५०,000 

११४.  पारीगाड झो.पु. िडा निं,खानी भण्डारी झो.पु,  ेती नदी िडा निं ९ 

,पन्तण्डत गाउँ षिजखेत, चुषथधारेगडा र षडग्लीगाड झो.पु, 

ष रजु्यला, थलारा गाउँपाषलका, िझाङ 

र्ातर्ात पूिायधार आिररक ऋण - 

नगद ऋण 
२९,००,000 

११५.  मुल्य शृ्रङ्खला / कृषि व्यि ार् प्रिद्धयन (MUS Business 

Plan अिगयतका षक्रर्ाकलापहरु  मेत) – पँुजीगत  हर्ोग 

जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
षफनल्याण्ड - 

 िंरु्क्त कोि - 

 ोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(िैदेषशक) 

४,०३,000 

११६.  मुल्य शृ्रङ्खला / कृषि व्यि ार् प्रिद्धयन (MUS Business 

Plan अिगयतका षक्रर्ाकलापहरु  मेत) – पँुजीगत  हर्ोग 

जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
२,४७,000 

११७. ष िंचाईिं तथा िहुउपर्ोगी आर्ोजनाहरु (ग्राषमण जलस्रोत 

व्यिस्थापन पररर्ोजना २०७८/७९) 
जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
३६,५५,000 

११८.  ष िंचाईिं तथा िहुउपर्ोगी आर्ोजनाहरु (ग्राषमण जलस्रोत 

व्यिस्थापन पररर्ोजना २०७८/७९) 
जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
षफनल्याण्ड - 

 िंरु्क्त कोि - 

 ोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(िैदेषशक) 

१८,४५,000 

११९.  CCA / DRR  म्बन्ति पँुजीगत  ुधार (पानी पुनय भरण पोखरर, 

आषद  मेत) 
जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
षफनल्याण्ड - 

 िंरु्क्त कोि - 

 ोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(िैदेषशक) 

२,३१,000 

१२०.  CCA / DRR  म्बन्ति पँुजीगत  ुधार (पानी पुनय भरण पोखरर, 

आषद  मेत) 
जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
७,६७,000 

१२१.  खानेपानी  िंरचना षनमायण,  ुधार, तथा स्तरोन्नषत (ग्राषमण 

जलस्रोत व्यिस्थापन पररर्ोजना २०७८/७९) 
जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
८,००,000 

१२२.  खानेपानी  िंरचना षनमायण,  ुधार, तथा स्तरोन्नषत (ग्राषमण 

जलस्रोत व्यिस्थापन पररर्ोजना २०७८/७९) 
जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
षफनल्याण्ड - 

 िंरु्क्त कोि - 

 ोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(िैदेषशक) 

१२,००,000 

१२३.  ग्राषमण जलस्रोत व्यिस्थापन पररर्ोजना  म्बन्ति गाउँपाषलका 

तथा नगरपाषलका स्तरमा गररने क्षमता षिका  / अनुगमन तथा 

जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
षफनल्याण्ड - 

 िंरु्क्त कोि - 

 ोझै भुक्तानी 

१,००,000 



 

 

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

मुल्यािंकन षक्रर्ाकलापहरु जसै्त ताषलम, गोष्ठी, अिलोकन 

भ्रमण, आषद 

अनुदान 

(िैदेषशक) 

१२४.  ग्राषमण जलस्रोत व्यिस्थापनको  हर्ोगमा षनषमयत खानेपानी आर्ोजनाहरुको ममयत /  ुधार / स्तरोन्नषत तथा षिस्तार 
जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
३९,५२,000 

१२५.  ग्राषमण जलस्रोत व्यिस्थापनको  हर्ोगमा षनषमयत खानेपानी आर्ोजनाहरुको ममयत /  ुधार / स्तरोन्नषत तथा षिस्तार 
जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
षफनल्याण्ड - 

 िंरु्क्त कोि - 

 ोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(िैदेषशक) 

६०,००,000 

१२६.  अन्य  र फाइ तथा स्वच्छता  िंरचना (ग्राषमण जलस्रोत व्यिस्थापन पररर्ोजना २०७८/७९) 
जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
नेपाल  रकार - 

नगद अनुदान 
१,५२,000 

१२७.  अन्य  र फाइ तथा स्वच्छता  िंरचना (ग्राषमण जलस्रोत व्यिस्थापन पररर्ोजना २०७८/७९) 
जलश्रोत तथा 

ष िंचाई 
षफनल्याण्ड - 

 िंरु्क्त कोि - 

 ोझै भुक्तानी 

अनुदान 

(िैदेषशक) 

४८,000 

१२८.  निीकरणीर् ऊजाय प्रिषध जडान (िार्ोग्याँ /षिद्रु्तीर् चुलो/ ुधाररएको चुलो/ ौर्य ऊजाय) 
उजाय आिररक ऋण - 

नगद ऋण 
१०,००,000 

१२९.  स्वास्थ्य  ूचना  ाथै आइ एम रू्  ुदृढीकरण कार्यक्रम स्वास्थ्य आिररक ऋण - 

नगद ऋण 
२,००,000 

संघीर् सरकारबाट हसिान्द्िररि कार्िक्रम (ष्ट्रवर्ेश अनदुान) 
१३०.  थलारा गाउँपाषलका तेषडमाडु, शान्ति मा.षि, िडा निं ९ र ७ 

भिन षनमायण 

षशक्षा आिररक ऋण - 

नगद ऋण 
२,४९,००,००० 

 

  



 

 

प्रधानमन्द्त्री रोजगार अन्द्िगिि वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कार्िक्रम 
आ. व. २०७८/०७९ 
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सनत 

लागत 

िं

ख्या 

रोज

गार 

प्राप्त 

सदन 

काम गनुच पने के्षत्र 

१ मालुमेला फकाली हुदै षचतु्र  म्म िाटो षनमायण ९ ३००००० १० ५२  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

२  ाझािन षनमायण अफला ९ २००००० १० ३५ िन तथा िातािरण 

३ षजउला देन्तख रािली म्म िाटो  ोषलङ्ग ९ २००००० १० ३५  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

४ िा खोला ष चाई कुलो षनमायण ९ १००००० ८ २२ उजाय ष चाई तथा नदी षनर्न्त्रण 

५ चौडा खालु्थम खानेपानी षनमायण ९ २००००० १० ३५ खानेपानी तथा  र फाई 

६ चुषथ झोलुङे्ग पुलिाट षपपलकोट िाटो १ १००००० ८ २२  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

७ रेगम देन्तख ढाडेगडा जाने िाटो षनमायण १ १५०००० १० २६  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

८ षभटाखेत देन्तख षपपलकोट िाटो  ोषलङ्ग १ १५०००० १० २६  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

९ कफलकाँडा िाटो २ २००००० १० ३५  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

१० धामीगाउँ िाटो षनमायण ३ १००००० ८ २२  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

११ िडा कार्ायलर् खानेपानी षनमायण ३ १५०००० १० २६ खानेपानी तथा  र फाई 

१२ कुलो षनमायण गुरेना ३ १००००० ८ २२ उजाय ष चाई तथा नदी षनर्न्त्रण 

१३ जैशी मन्तन्दर खुल्म ५ १००००० ८ २२ पर्यटन प्रिधयन 

१४ लक्ष्मीघर देन्तख षिद्यालर् जाने िाटो ७ १००००० ८ २२  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

१५ तुफानडाँडा देन्तख भण्डारीगाउँ िाटो ७ १००००० ८ २२  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

१६ भुनु्डला ष चाई कुलो षनमायण ७ १००००० ८ २२ उजाय ष चाई तथा नदी षनर्न्त्रण 

१७ खडीतोला िाटो षपष ष  ८ १५०००० १० २६  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

१८ स्वास्थ्य  िंस्थािाट डाँडागाउ जाने िाटो ममयत ८ १००००० ८ २२  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

१९ पन्तण्डतगाउँ धारा खोला िाटो ८ १००००० ८ २२  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

२० डाँडािाघ मन्तन्दर घेरिार डुङ्ग्री ८ १००००० ८ २२ पुन  षनमायण 

२१ भिानी मन्तन्दर घेरिार फगाली ९ १००००० ८ २२ पुन  षनमायण 

२२ काषलका मन्तन्दर घेरिार मालुमेला ९ १००००० ८ २२ पुन  षनमायण 

२३ रातापानी खानेपानी ९ ५०००० ५ १८ खानेपानी तथा  र फाई 

२४ नाउला खानेपानी पाईपलाईन खोदान ९ १५०००० १० २६ खानेपानी तथा  र फाई 

२५ पौषडपुल िडा कार्ायलर् िाटो ३ ४००००० २० ३५  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

२६ काषलका षन मा षि खानेपानी षनमायण ३ १००००० ८ २२ खानेपानी तथा  र फाई 

२७ जाम्बाज िाटो ममयत ३ २५०००० १४ ३१  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

२८ देिलिाँझ िाटो ममयत ३ २५०००० १४ ३१  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

२९ पोखरे मन्तन्दर षफल्ड षनमायण चौपाडी १ १५०००० १० २६ पुन  षनमायण 

३० 

माझािगर पुल देन्तख चुषथ काषलका  म्म िाटो 

षनमायण १ १५०००० १० २६  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

३१ लाटा र झलले मन्तन्दर षफल्ड षनमायण १ १५०००० १० २६ पुन  षनमायण 

३२ पाषतहाल्ला खने्न िगर िाटो षनमायण १ २००००० १२ २९  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

३३ लक्ष्मी मा.षि. षफल्ड षनमायण १ १५०००० १० २६ षशक्षा, रु्िा तथा खेलकुद 



 

 

३४ 

काषलका भैरि आधारभुत षिद्यालर् घेरिार 

षनमायण १ २००००० १२ २९ षशक्षा, रु्िा तथा खेलकुद 

३५ निादेउ िािपाला मन्तन्दर षनमायण ४ ६००००० १६ ६५ पुन  षनमायण 

३६ गषडगाउँ ष तभण्डार षनमायण ४ ४००००० ११ ६३ कृषि,  हकारी तथा पशु षिका  

३७ घोडादाउना षिच गाउँको िाटो खणीन्ची ७ २००००० ७ ५०  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

३८ खौला देन्तख रानी चौर  म्म िाटो ममयत ७ ५०००० ५ १८  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

३९ केशर्ाय मन्तन्दर घेरिार ७ १००००० ८ २२ पुन  षनमायण 

४० भकाडो खणीन्ची घेरिार  षहत ७ ५०००० ५ १८ पुन  षनमायण 

४१ अदुकाली िाटो खणीन्ची पाटाखेत ७ २००००० ७ ५०  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

४२ आिाषि  देन्तख लम्बा म्म िाटो खणीन्ची ७ ३००००० १० ५२  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

४३ घोडादाउना देन्तख देिाना जाने िाटो खणीन्ची  ७ ५०००० ५ १८  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

४४ ढाडाका खोला देन्तख तोलेनी जाने िाटो खणीन्ची ७ ५०००० ५ १८  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

४५  ार्र महाषलङ्ग मन्तन्दर घेरिार ८ ५०००० ५ १८ पुन  षनमायण 

४६ िाटो ममयत गण्डाउली ८ ५०००० ५ १८  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

४७ षड ी देन्तख कात्रा  म्म िाटो ममयत ८ ५०००० ५ १८  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

४८ िाटो ममयत षिसे्खत ८ ५०००० ५ १८  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

४९ देउल माते देन्तख तोला  म्मको िाटो ममयत ८ १५०००० १० २६  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

५० गण्डाउली न्वाउलो  ुधार ८ १००००० ८ २२  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

५१ मझिाडा िाटो ममयत देिस्थली ८ १००००० ८ २२  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

५२ जोशीगाउँ न्वाउलो  ुधार ८ १००००० ८ २२  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

५३ छषडमाणु्ड षपपल चौतारो षनमायण ८ १००००० ८ २२  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

५४ िाटो ममयत षिसे्खत ८ १००००० ८ २२  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

५५ षिसे्खत देन्तख टुडा  म्मको िाटो षनमायण ८ १५०००० १० २६  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

५६ गुगै िाटो षप.ष .ष . ६ १००००० ८ २२  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

५७ षपखेत िाटो षप.ष .ष . ६ १००००० ८ २२  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

५८ 

 षडल देन्तख काषलका थान  म्म घोरेटो िाटो 

ममयत ६ १५०००० १० २६  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

५९ 

 ेरलागाउँ देन्तख जाइकोट  म्मको घोरेटो िाटो 

ममयत ६ ५०००० ५ १८  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

६० 

 ेरलागाउँ देन्तख खाली  म्मको घोरेटो िाटो 

ममयत ६ १००००० ८ २२  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

६१ डाँडािाघ षपपलकोट मन्तन्दर षनमायण ६ १५०००० १० २६ पुन  षनमायण 

६२ िाँिपाला मन्तन्दर घेरिार षनमायण गुगै ६ ५०००० ५ १८ पुन  षनमायण 

६३ निादेउ मन्तन्दर ममयत षपखेत ६ १००००० ८ २२ पुन  षनमायण 

६४ नुिाँघर घोरेटो िाटो ममयत ६ १००००० ८ २२  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

६५ िािपाला मन्तन्दर छाना ममयत षपखेत ६ १००००० ८ २२ पुन  षनमायण 

६६ काषलका मन्तन्दर घेरिार कफलकाँडा २ १००००० ८ २२ पुन  षनमायण 

६७ िाटो षप.ष . ी. डोरगाउँ २ १००००० ८ २२  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

६८ अटाल देउघर तथा काषलका मन्तन्दर षनमायण २ ५०००० ५ १८ पुन  षनमायण 

६९ काप्रा िाटो षप.ष . ी. २ १००००० ८ २२  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

७० घटे्टखोला तटििन २ ५०००० ५ १८ उजाय ष चाई तथा नदी षनर्न्त्रण 

७१ भगिती मन्तन्दर ममयत िेराडी २ ५०००० ५ १८ पुन  षनमायण 

७२ टुरी धारा खानेपानी पाइपलाइन खोदान २ १००००० ८ २२ खानेपानी तथा  र फाई 



 

 

७३ िषथयङ  ेन्टर घेरिार २ १००००० ८ २२ स्वास्थ्य 

७४ षफल्ड षनमायण मोइल्याङ २ १००००० ८ २२ षशक्षा, रु्िा तथा खेलकुद 

७५ गुज्वडा कुलो खोदानी २ १५०००० १० २६ उजाय ष चाई तथा नदी षनर्न्त्रण 

७६ हुनेओडार मन्तन्दर ममयत २ ५०००० ५ १८ पुन  षनमायण 

७७ िोकामानाय घेरिार २ ५०००० ५ १८ पुन  षनमायण 

७८ 

पाररखेत ष चाई कुलो, षभषडखेत ष चाई कुलो र 

 डक ममयत ५ २५०००० १० ४४ उजाय ष चाई तथा नदी षनर्न्त्रण 

७९ 

 ाझा भिन तथा कुटानी षप ानी षमल षनमायण 

षभषडगाउँ ५ १५०००० १० २६ पर्यटन प्रिधयन 

८० डाँडा देन्तख दुिाली  म्म  डक ममयत ५ १००००० ८ २२  डक र्ातार्ात 

८१ दुिाली देन्तख ढाडा ढुङ्गा म्म िाटो ममयत ५ १००००० ८ २२  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

८२ 

दुगाय भिानी आषि देन्तख देिदुगाय प्रा.षि  म्म जाने 

िाटो ममयत ५ १००००० ८ २२  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

८३ 

ढल षनका  तथा हाट देन्तख क्याम्प   म्म 

 डक ममयत ५ १५०००० १० २६  डक र्ातार्ात 

८४ 

कोटभैरि स्वास्थ्य चौकी देन्तख कोटफेरा  म्म 

िाटो ममयत ५ १००००० ८ २२  ामुदार्ीक पूिायधार षनमायण 

८५  डक देन्तख खोली िजार  म्म िाटो ममयत ५ ५०००० ५ १८ 

 ामुदार्ीक 

पूिायधार षनमायण 
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