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फिफिम नगरपाफिकाको आ.व. २०७६/०७७ को िाफग पााँचौ नगरसभा अफिबेशनमा नगर उप–प्रमखु श्री उफमििा 

प्रिानबाट प्रस्ततु नीफत बजटे तथा कार्िक्रम 

नगरसभा अधिवेशनका अध्यक्षज्यु 

नगरसभा अधिवेशनका सदस्यज्यूहरू,  

१.    फिफिम नगरपाफिकाको पााँचौ नगर सभा सम्पन्न गनि आज हामी र्स सभाकक्षमा उपफस्थत भएका छौं । र्ो 

सखुि उपिक्ष्र्मा नेपाि र नेपािी जनताको स्वतन्रता, साविभौफमकता, जनअनुमोफित भई नगरको फवकास 

तथा समफृिको िाफग काम गनि सफकने वतिमान राजनैफतक व्र्वस्था स्थापना गनेसम्मका िीर्िकािीन र 

ऐफतहाफसक संर्र्िहरुमा अमलू्र् जीवन उत्सगि गनुिहुने सम्परू्ि ज्ञात अज्ञात शहीिहरुप्रफत हाफििक श्रिाञ्जी अपिर् 

गििछंु ।  

२.  समिृ नेपाि र सखुी नेपािी हाम्रो राष्ट्रीर् िक्ष्र् अनसुार संमिृ नगर सखुी र खसुी नगरवासी फनशतिरुपमा र्ो 

फिफिम नगरपाफिका र र्हााँका जनसमिुार्को पफन िक्ष्र् हो । आगामी आफथिक वर्ि २०७६।७७ को िाफग 

नीफत तथा कार्िक्रम तजुिमा गिाि र्ी फवर्र्हरुिाई अह ंमहत्व फिइन ुफनतान्त जरुरी छ । औफचत्र्परू्ि फनर्िर्हरु, 

स्रोत र सािनको न्र्ार्ोफचत फवतरर्एव ंउच्च सिपुर्ोगको संस्कृफत फनमािर् तथा तिअ्नसुारको आचरर् ग्रहर् 

गनुि हाम्रो साझा िाफर्त्व हो । साथै जनताको प्रत्र्क्ष फनगरानी र सहभाफगतामा क्रमशः वफृि गिजैान ुवतिमान 

पररफस्थफतको आवश्र्क्ता र राफष्ट्रर् िक्ष्र् प्राफिको िाफग अफनवार्ि पफन छ ।  

३.  आफथिक वर्ि २०७६/७७ को नगर फवकासको बजटे नीफत तथा कार्िक्रम तजुिमा गिाि नेपािको संफबिानको 

अनसुचूी ८ मा गरेको व्र्वस्था, स्थाफनर् सरकार सचािन ऐन २०७४ र नेपाि सरकारबाट प्राि स्थानीर् तहको 

र्ोजना तथा बजटे तजुिमा फिग्िशिन २०७४ िे गरेका व्र्वस्थािाई परू्ि रुपमा पािना गने प्रर्ास गररएको छ । 

साथै आ.ब. ०७६।०७७ का िाफग संर्ीर् सरकार, प्रिशे सरकारबाट प्रस्ततु बजटेिे फिएका नीफत र कार्िक्रम, 

िीगो फवकासका िक्ष्र् नेपाि सरकारबाट प्राि स्वीकृत के्षरगत नीफतहरु मन्रािर्हरु र राफष्ट्रर् र्ोजना 

आर्ोगबाट प्राि मागििशिन िाई आिार मानी नगर फवकास र्ोजना तर्ार गररएको छ ।  

 

सभाका अध्यक्ष ज्यू एवम ्नगरसभा सदस्यज्यूहरु  

अव म चाि ु आफथिक वर्ि २०७५/०७६ को बजटे तथा कार्िक्रम संचािनका िाफग नगरिे फिने के्षरगत नीफत र 

अविारर्ािाई संफक्षि रुपमा राख्ने अनमुफत चाहन्छु । 

क) आधथिक धवकास :  

कृफर् तथा पश ुफवकासका के्षरमा फवकास नभई आफथिक फवकासिे गफत फिन सक्िनै । कृर्कहरुिाई फवफभन्न कृफर् 

सामग्री, प्रफवफि हस्तान्तरर् िगार्तका कृर्ाकिाप सन्चािन गनि रु ५० िाख फवफनर्ोजन गररएको छ । 

 

(ख) पूवाििार धवकास  

१. फवगतका वर्िहरुमा भएका कार्ि र र्ोजनाहरुिे फवकासका पवूाििारहरु तर्ार गरे पफन ती पवूाििारहरुको 

स्तरोन्नती गनि आवश्र्क छ । फसफमत श्रोत सािनको उपिब्िता तथा नगरपाफिकाको सानो कारािारका कारर् 
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फत सबै पवूाििारको स्तरोन्नती गनि नगरपाफिकाको एक्िो िगानीबाट कम सम्भावना िफेखएको छ । र्सैिे 

िागत साझिेाररताका आिारमा ठूिो पवुाििारका फक्रर्ाकिाप संचािन गनि साझिेारर कार्िक्रमका िाफग रु ३ 

करोड ८० िाख रहने गरी समपरुक कोर्को व्र्वस्था गररनेछ । कोर्बाट संर् तथा प्रिशे सरकारसाँग समन्वर् 

गरर कार्िक्रम संचािन गररनेछ । समपरुक कोर्को प्रर्ोग उपभोक्तासाँगको िागत सहभाफगतामा संचािन हुने 

कार्िक्रममा समते उपर्ोग गररनेछ । 

२. समग्र नगरको फवकास हरेको वडाको फवकासबाट मारै सम्भव हुन्छ । र्स अथि आगमी आ व ०७६।०७७ मा 

नगरपाफिकाबाट फवर्र्गत शाखाबाट कार्िक्रम संचािन गनुि भन्िा वडा स्तरबाटै कार्िक्रमहरु संचािन गन े

नीफत फिइएकोछ । 

३. नगरपाफिकाबाट फवगतमा संचािन गररि ैआएका फनरन्तर कार्िक्रमहरु तथा फवगतमा शरुु भएका बहुवफर्िर् 

कार्िक्रमहरुिाइि फनरन्तरता फिने कार्िक्रम मार संचािन गररनेछ । 

 

(ग) धशक्षा तथा खेलकुद 

१. आिारभतू तह कक्षा ८ को पररक्षा अनगुमन तथा ग्रपु सपुररवेक्षर् गररनेछ । 

२. सामिुाफर्क  फवद्यािर्मा छारािाइ प्रवते्साहन गनि स्र्ानीटरी प्र्ाड फततरर् गने नीफत फिइने छ ।  

३.  फबगतमा िरबफन्ि नपगु फवद्यािर्हरुमा फवद्याफथि अनपुातमा स्वर्ंसेवक फशक्षक पररचान गने कार्ििाइि 

फनरन्तरता फिइनेछ । 

४. सचुना र प्रफवफिको फवकासको िाफग तथा फशक्षर् फसकाइि फक्रर्ाकिापमा सहार्ता प्रिान गनि माध्र्फमक 

फवद्यािर्हरुमा इन्टरनेट जडानिाइि फनरन्तरना फिइनेछ । 

सभाका अध्यक्ष ज्यू एवम ्नगरसभा सदस्यज्यूहरु  

अब म स्वास््य सँग सम्वधधित नीधतहरु प्रस्तुत गदिछु  

 

घ) स्वास््य 

१. वडा स्तरमा रहकेा फवफभन्न स्वास््र् संस्थाहरुिाइि और्फि खररि गरर फवतरर् गररनेछ । 

२. २४ र्ण्टा संचािनमा रहकेा वफथिङ सेन्टरहरुमा कार्िरत कमिचारीहरुिाइि प्रोत्साफहत गररनेछ । 

३. ८० वर्ि भन्िा माफथका जषे्ठ नागररकहरुिाइि फिइने उपचार खचि र क्र्ान्सर, मटुु रोग र मगृौिा जस्ता कडा 

रोगका रोगीहरुिाइि फिने उपचार खचिको कार्िक्रमिाइि फनरन्तरता फिइनेछ । 

 

ङ)  सामाधिक धवकास  

१. र्रेि ु फहसंाबाट प्रभाफवत मफहिाका िाफग सरोकारवािाहरुको समन्वर्मा अल्पकाफिन आश्रर् सफहतको 

सेवा केन्र संचािनिाइि फनरन्तरता फिइनेछ । 

२. फहसंा फपफडत तथा अफत फवपन्न समिुार्िाइि समिुार्मा आिाररत शीप फवकास ताफिम संचािन गररनेछ । 
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३. फवपिमा परेका वािबाफिकाहरुको उिार तथा पनुस्थािपनाको िाफग कार्िक्रम संचािन गररनेछ । 

४. चाि ुआ.व. मा अपाङ्गता भएका व्र्फक्तहरुिाइि कृफतम अंग फवतरर्को कार्िक्रम पाइिट प्रोग्रामको रुपमा 

शरुु गररनेछ । 

५. फसि पोखरर सेवा बिृ आश्रम संस्थािाइि फिएको अनिुान कार्िक्रमिाइि र्स वर्ि पफन फनरन्तरता फिइनेछ । 

६. फहसंा फपफडत मफहिा तथा बािबाफिकाका िाफग सेवा केन्र संचािन गनि आवश्र्क व्र्वस्था फमिाइनेछ ।  

 

च)  धवपद व्यवस्थापन  

१. फवपि व्र्वस्थापन सम्बफन्ि सामग्री खररि तथा फवपिमा परेकाहरुका िाफग राहत कार्िक्रम संचािन गररनेछ । 

२. फवफभन्न फनकार्हरुसाँगको सहकार्िमा कार्िक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

 

छ) सुशासन 

१. नगरपाफिकाका हरेक वडामा वतिमान जनशफक्तको व्र्वस्थापन गरर कफम्तमा एक जना सहार्क स्तरको 

कमिचारी खटाउने व्र्वस्था फमिाइनेछ । 

२. कमिचारीहरुको मनोबि उच्च राख्न हाि कार्िरत करार सेवाका कमिचारीिाइि खाइपाइ आएको तिबमा 

बफृिको व्र्वस्था गररनेछ । 

३. सबै तहबाट संचािन हुने कार्िक्रमहरुमा कार्िन्वर्न गनि कार्िक्रम संचािन फनिफेशका तर्ार गरर िाग ुगररनेछ 

। 

४. कार्िपाफिकाको बैठकका फनर्िर्हरु, वरे्ब साइट तथा संचार माध्र्म मािि त सविजफनक गने व्र्वस्था 

अविम्वन गररनेछ । 

५. न्र्ाफर्क सफमफतको न्र्ाफर्क क्षेराफिकार फभर पने फबर्र्हरु फकनारा िगाउने फसिफसिामा आबश्र्कता 

अनसुार स्थानीर् प्रशासन र सरुक्षा फनकार्साँग समन्वर् गररनेछ । 

६. कार्िपाफिकाको फनर्िर् प्रकृर्ािाइि व्र्वफस्थत गनि कार्िपाफिकाको बैठक संचािन कार्िफवफििाइि कार्ािन्वर्न 

कार्ि र्ोजना बनाइ िाग ुगररनेछ । 

७. सचुना अफिकारी, नागररक वडापर,गनुासो पेफटका, प्रवक्ता तथा खचि साविजफनकरर् व्र्वस्थािाइि प्रभावकारी 

बनाइिनेछ । 

७.  नगरपाफिकािे आिुिे संचािन गरेका फक्रर्ाकिाप तथा सेवा प्रवाहको साविजफनक सनुवुाई गने प्रबन्ि 

फमिाईनेछ । साथै फवर्र्गत के्षरवाट संचािन भएको सेवा र कार्िक्रमहरुको समते साविजफनक सनुवुाई गने 

प्रबन्ि फमिाइनेछ ।  

८. कमिचारफहरुको कार्िक्षमताको मलु्र्ाङ्कन गरी उत्कृष्ठ कार्ि गने कमिचारीिाई परुस्कृत गररनेछ ।  

९. नगरपाफिकाबाट प्रवाह भएका सेवाहरुमा सम्पािन हुन नसकेका कार्िहरुको हरेक फिन सेवाग्राही बाट पषृ्ठपोर्र् 

फिने व्र्वस्था फमिाई त्र्सको सनुवुाईको व्र्वस्था फमिाइनेछ । 
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ि) त्याङ्क  

१. स्थानीर् अफभिेख व्र्वस्थापनका िाफग नीफत, काननु, मापिण्ड, र्ोजना, बनाई त्र्सिाई कार्ािन्वर्न र 

फनर्मन गररनेछ ।  

२. नगर के्षरफभर रहकेो जनसंख्र्ा, भार्ा , संस्कृफत , प्राकृफतक श्रोत, भौफतक पवुाििार, सम्पती, रोजगार, संचार 

जस्ता अत्र्ावश्र्क त्र्ाङकहरुिाई संकिन तथा अध्र्ावफिक गनि फवद्यफुतर् बस्तुगत फववरर् तर्ार गने 

काम  आगामी आ.व. फभर सम्पन्न गररनेछ ।  

३. जन्म, मतृ्र्,ु बसाइसराई, फबवाह सम्बन्ि फवच्छेििगार्त व्र्फक्तगत र्टना तथा फववरर्हरुको अफनवार्िरुपमा 

िताि गरर अफभिेफखकरर् गनि अफभप्रेररत गररनेछ । 

४. न्र्ाफर्क सफमफतबाट भएको फनर्िर्व्र्वफस्थत र सरुफक्षत रुपमा अफभिेख राख्ने व्र्वस्था गररनेछ । 

५. न्र्ाफर्क अफभिेख व्र्वस्थापनमा नफवनतम सचूना प्रफवफिको प्रर्ोग गि ैिफगनेछ ।  

 

झ) घरनक्सा सम्बधिमा 

१. नगरपाफिका के्षरफभर फनमािर् हुने सबै प्रकारका फनजी,साविजफनक तथा सरकारी भवनहरु नगरपाफिकाको 

इजाजत प्राि गरी मार फनमािर् हुने व्र्वस्थािाई कडाइका साथ पािना गराइनेछ ।  

२. वस्ती फवकास, शहरी र्ोजना तथा भवन फनमािर् सम्बन्िी आिारभतू फनमािर् मापिण्ड, २०७२ तथा राफष्ट्रर् 

भवन संफहता, २०६० िाई परू्ितः पािना गराइनेछ ।  

३. फिफिम नगरपाफिका र्ोर्र्ा हुन ुपवूि साफवक गा.फव.स. फभर फनमािर् भएका र्रहरुिाई भवन फनमािर् इजाजत 

तथा नक्सा अफभिेफखकरर्को िार्रामा ल्र्ाइनेछ । 

४. भवन सम्पन्नताको प्रमार्पर फििााँ साविजफनक स्थिमा रहकेो फनमािर् सामाग्रीहरु हटाएपफछ मार प्रमार्पर 

उपिब्ि गराइनेछ । 

५. भवन फनमािर् गिाि आउन सक्ने संभाफवत िुिर्टनािाई मध्र्नजर गरी फनमािर्कताि र फनमािर् श्रफमकहरुको बीचमा 

करार गरी फबमा गने कार्ििाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

६. भवन फनमािर् गिाि पाफकि ङ फ्लल्र्ाट बनाउनेिाइि सो मा िाग्ने राजश्व छुट फिइने नीफत फिइनेछ । 

ञ) रािस्व अधभबृधि  

१. करका िरहरुिाई समर् सापेक्ष पररमाजिन गि ैिफगने छ ।  

२. करको िार्रामा नआएका क्षेरहरुिाई करको िार्रामा ल्र्ाइनेछ । 

३. नगरपाफिका क्षेरफभर सम्पती करिाइि प्रभावकारी रुपमा पररचािन गररनेछ । सो सम्बफन्ि फवस्ततृ फबवरर् 

फिफिम नगरपाफिकाको आफथिक ऐन २०७६ मा उल्िेख गररएको छ ।  

४. नगरपाफिकािाई आवफिक रुपमा सबैभन्िा बढी कर फतने करिातािाई सम्मान तथा परुस्कृत गररनेछ । 

ट) वडा धवकास कायिक्रम  

१. स्थानीर् आवश्र्कता अनसुारका फवर्र्गत कार्िक्रमहरु तथा फवकास फनमािर्का कार्ि संचािन गनि वडािाइि 

छुटै्ट फसफिङ फनिािरर् गरर कार्िक्रम संचािन गनि स्वार्त्तता फिइनेछ । 
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अध्यक्ष महोदय, सभासदस्य ज्युहरु  

अब म चाि ुआ.व. २०७५/७६ संशोफित अनमुान र आगामी आ.व. २०७६/७७ को प्रस्ताफवत बजटेको फववरर् 

प्रस्ततु गििछु । 

चाि ुआ व को िाफग फिफिम नगरपाफिकािे समाफनकरर् अनिुान राजस्व वााँडिााँड आन्तररक आर् तथा फवगत 

वर्िवाट वचत भएको रकम समेत गरी कुि रु ३५ करोड ५८ लाख ४४ हिार को आर् अनमुान हुने गरी वजटे तजुिमा 

गरेको फथर्ो । र्स मध्र्े संर्ीर् सरकारवाट प्राि हुने समाफनकरर् अनिुान रु १५ करोड २ लाख ६५ हिार र फवगत 

सािको वचत रु ७ करोड मार अनमुान अनुसार प्राि गर्ो । प्रिशे समानीकरर् अनिुान ३९ लाख ९३ हिार मध्र्े 

१९लाख ९६हिार ५ सय र राजस्व वााँडिााँडको वाट प्राि हुने अनमुाफनत रु ९ करोड ८५ लाख ८६ हिार मध्र्े रु 

६ करोड ८५ लाख ४८ हिार ६१९ मार प्राि भर्ो । आन्तररक राजस्व तिि  समते रु तीन करोड ३० िाख अनमुान 

गररएकोमा १ करोड ५६ लाख २ हिार २२३.०३ मार पररचािन भई हाि सम्मको कुि आर् ३० करोड ६४ लाख 

१२ हिार ३४२.०३ मार हुन सक्र्ो । 

आर् अपेफक्षत रुपमा हुन नसकेपछी कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा त्र्सको प्रत्र्क्ष प्रभाव पर्ो । त्र्सैिे र्स आफथिक वर्िको 

अन्त सम्ममा खचि रु ३१ करोड  ७० लाख ०७  हिार ८२२.०३ हुने संशोफित अनुमान रहकेो छ । 

चाि ुआ व मा चाि ुखचि तिि  ६ करोड ३१ लाख ५४ हिार फवफनर्ोजन भएकोमा हाि सम्म रु ५ करोड ०१ लाख 

९८ हिार ९८२.०३ खचि भई िक्ष्र्को तिुनामा ७९.४८ प्रफतशत प्रगती भएको छ भने वडा फवकास तथा पूाँजीगत खचि 

समते गरी कुि रु २९ करोड ०६ लाख ९ हिार फवफनर्ोजन भएकोमा २० करोड ८९ लाख ०२ हिार ५३४.० खचि 

भई िक्ष्र्को तुिनामा ७१.८६% प्रगती भएको छ । कफतपर् र्ोजनाहरु सन्चािन भ ैरहकेा र र्स आफथिक वर्िको केफह 

समर् वााँकी रहकेािे प्रगफतमा वफृि हुने अनमुान गररएको छ । र्स सम्बफन्ि फववरर् अनुसुधच -१ मा प्रस्ततु गरेकोछु । 

शसति अनिुान तिि  फवफनर्ोफजत २८ करोड १३ िाख भएकोमा २८ करोड ६६ िाख तीस हजार र खचि तिि  २० करोड 

३३ िाख १७ हजार ८ सर् साठी भई ७०.९३% प्रगती भएको छ ।प्रिशे शशति तिि  फवफनर्ोफजत २ करोड ६० िाख 

मध्र्े १करोड ३०िाख प्राि भएकोमा ४० िाख खचि भई १५.३८% प्रगती भएको छ ।समर्मा फनकाशा प्राि नभएको 

कार्ि सम्पन्न गरी भकु्तानी फिन नआएकोिे प्रगती कम हुन गएको छ । 

स्थाफनर् पवूाििार फवकास कार्िक्रम अन्तरगत फवफनर्ोफजत १करोड १० िाख भएकोमा सोही वमोफजम प्राि भई ६५ 

िाख ८५ हजार खचि भई ५९.८६% प्रगती भएको छ । प्रिशे फनवािचन क्षेर फवकास कार्िक्रम अन्तरगत १ करोड ८ 

िाख फवफनर्ोजन भएकोमा सोही अनसुार प्राि भई ४४ िाख ११ हजार खचि भएर ४०.८४% प्रगती भएको छ ।फनकाशा 

प्रािीमा फढिाई भएकोिे प्रगती कम भए पफन भौफतक प्रगती भ ैसकेको छ । 

 

आगामी आफथिक वर्ि २०७६/७७ मा आफन्तरक आर् तिि  रु. ३ करोड ३० िाख मार र बाह्य स्रोत तिि  रु.२९ करोड 

३८ िाख ६६ हजार सफहत कुि बजटे रु. ३२ करोड ६८ िाख ६६ हजार बराबर प्राि हुने प्रस्ताफवत अनमुान गररएको 
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छ । आफथिक वर्ि २०७५/७६ को संसोफित अनमुानको तुिनामा आगामी आफथिक वर्ि २०७६/७७ मा ३.०१% 

प्रफतशतिे प्रस्ताफवत बजटे बफृि हुने अनमुान गरेको छु ।  

आगामी आफथिक वर्ि २०७६/७७ को िागी प्रस्ताव गररएको आन्तररक स्रोत तथा बाह्य स्रोतबाट प्राि आर् अनसुारको 

व्र्र् अनमुान अनुसूधच (२) मा पेश गरेकोछु । आगामी आफथिक वर्िको िाफग फवफनर्ोफजत फवर्र्गत क्षेर अनुसारको 

बजटे संफक्षि रुपमा प्रस्ततु गििछु ।  

प्रशासफनक कार्िमा वडास्तररर् कार्ाििर् संचािन सफहतको िाफग रु. ९ करोड ८ िाख ८७ हजार  फबफनर्ोजन प्रस्ताव 

गररएको छु । जनु कुि बजटेको २५ प्रफतशत हुन आउाँछ ।  

सामाफजक फवकास  कार्िक्रम तिि  १  करोड ९३ िाख ९४ हजार फवफनर्ोजन गररएको छ । र्समा शफैक्षक क्षेर, स्वास््र् 

क्षेर, मफहिा तथा िफक्षत वगि तिि , खिेकुि फवकास के्षर समेफटएको छ । 

भौफतक पवूाििार फवकास तिि  समपरूक कोर् सफहत १२ करोड ८९ िाख ५५ हजार बराबरको बजटे तथा कार्िक्रम  

समावशे गररएको छ ।  

बफस्त स्तरिफेख वडा स्तरसम्म बाट छनोट भएका र्ोजनाहरु संचािन गनि वडा फवकास कार्िक्रम को व्र्वस्था गररएकोछ 

। वडा फवकास कार्िक्रमका िाफग रु ७ करोड फवफनर्ोजन गरेकोछु । 

प्रर्ोप व्र्वस्थापन, संर् संस्थाहरुिाइि सहर्ोग र अन्र् सबै के्षरहरुिाइि समट्ेने गरर बजेट फबफनर्ोजन गररएकोछ । 

फबफनर्ोफजत बजटेको परु्ि रुप नगर फवकास कार्िक्रम पफुस्तका (रातो फकताब)  र्सै साथ संिग्नछ । 

अध्यक्ष महोदय,  

 र्स चाि ुआ.व. को २०७५।०७६ को संशोफित आर् व्र्र् तथा आगामी आ.व. को आर् व्र्र् सफहतको र्ो बजटे 

तथा कार्िक्रम साथ र्सको अफभन्न अगंको रुपमा रहकेो आफथिक फविेर्क, २०७६ र वाफर्िक फवकास कार्िक्रम समाबेश 

भएको फवफनर्ोजन फबिेर्क, २०७६ समावेश गरर सभा समक्ष पेश गरेकोछु ।  

अध्यक्ष महोदय, सभासदस्यज्यूहरु  

नगर फवकास र्ोजनािाई स्वीकृफतका िाफग नगरसभामा पेश गने क्रममा वस्ती तह, वडासफमफत, वडावासी, नगरमा, 

सरोकारवािा फनकार्, व्र्ापारी, परकार, फिफिम नगरकार्िपाफिका पररवार, नगरकार्िपाफिकाको कार्ाििर् पररवार 

िगार्त सम्बि पक्षिे परु्ािउनु भएको महत्वपूर्ि सहर्ोग र सहभाफगता उल्िेखफनर् रहकेो हुिााँ सम्बि सबै पक्षहरुिाई 

िन्र्वाि ज्ञापन गििछु । र्सका साथै र्ोजना तजुिमा प्रफक्रर्ामा जसरी र्हााँहरुको साथ सहर्ोग रहकेो छ आगामी 

र्ोजनाहरुको सिि कार्ािन्वर्नको िाफग समते सहर्ोगको अपेक्षा गििछु ।  

िधयवाद ! 

प्रस्तोता  

उफमििा प्रिान (श्रेष्ठ) 

उपप्रमखु 

फिफिम नगरपाफिका 

फमफत : २०७६।०३।१० 
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अनुसूधच-१ 

चालु आ.व.को संशोधित अनुमान 

चाि ुआ.ब. को आर् तिि को संशोफित अनुमान 

धस. 

नं. आय श्रोत अनुमाधनत  

हाल सम्मको 

यथाथि आय 

शंशोधित आय 

अनुमान 

१ फवफत्तर् समानीकरर् अनिुान १५०२६५०००.० १५०२६५०००.० १५०२६५०००.० 

२ प्रिशे फवफत्तर् समाफनकरर् अनुिान ३९९३०००.० १९९६५००.० २९९६५००.० 

३ राजस्व वाडिााँड ९८५८६०००.० ६८५४८६१९.० ७७५४८६१९.० 

४ आन्तररक राजस्व ३३००००००.० १५६०२२२३.०३ १६१९७७०३.० 

५ गत सािको नगि मौज्िात ७०००००००.० ७००००००० ७०००००००.० 

  कुि जम्मा ३५५८४४०००.० ३०६४१२३४२.०३ ३१७००७८२२.० 

 

चाि ुआ.ब. को व्र्र् तिि को संशोफित अनुमान 

खचि धशर्िक धवधनयोधित विेट 

हाल सम्मको यथाथि 

खचि शंशोधित खचि अनुमान 

चाि ुतिि  ६३१५४०००.० ५०१९८९८२.०३ ६३१५४०००.० 

नगरपाफिका तिि को पूाँफजगत १८८४९००००.० १३०७१५४८५.० १५१६५३८२२.०३ 

वडा कार्ाििर् तिि को १०२२०००००.० ७८१८७०४९.० १०२२०००००.० 

कुल  ३५३८४४०००.० २०८९०२५३४.०० ३१७००७८२२.०३ 

पूाँजीगत खचिको जम्मा २९०६९००००.० २०८९०२५३४.० ७१.८६% प्रगती 

चाि ुतिि को प्रगती ६३१५४०००.० ५०१९८९८२.० ७९.४८% प्रगती 
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अनुसूधच-२ 

आन्तररक स्रोत तथा बाह्य स्रोतबाट प्राि आर् अनसुारको व्र्र् अनमुान  

क्र.स. श्रोत अम्दाधन खचि बाँकी 

१ संर् फवफत्तर् समाफनकरर् अनिुान 154600000 154600000  

२ प्रिशे फवफत्तर् समाफनकरर् अनुिान 7623000 7623000  

३ संर् राजश्व वााँडिाड 117200000 117200000  

४ प्रिशे राजश्व वााँडिाड 14443000 14443000  

५ आन्तररक श्रोत 33000000 33000000  

६ सशति अनिुान संर् तिि  294000000 294000000  

िम्मा 620866000 620866000 ०  

 

 

  



 

9 
 

ah]6 gLlt tyf sfo{qmd 

lkmlbd gu/kflnsf,   @)&^÷)&& 

धिधदम नगरपाधलकाको धबधनयोिन ऐन, २०७६ 

धिधदम नगरपाधलकाको आधथिक बर्ि २०७६/२०७७ को सेवा र कायिहरुको लाधग स्थानीय 

सधचचतकोर्बाट केही रकमखचि गने र धवधनयोिन गने सम्बधिमा व्यवस्थागनि बनेको ऐन 

सभाबाट स्वीकृत फमफतः २०७६।०३।१० 

प्रस्तावनाः फिफिम नगरपाफिकाको आफथिक बर्ि २०७६।०७७ को सेवा र कार्िहरुको िाफग सफञ्चत कोर्बाट केही 

रकम  खचि गने अफिकार फिन र सो रकम फवफनर्ोजन गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, 

नेपािको संफविानको िारा २२९ को उप–िारा (२)बमोफजम नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 

१.संधक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१)र्स ऐनको नाम “ फिफिम नगरपाफिकाको फवफनर्ोजन ऐन, २०७६” रहकेो छ । 

 (२) र्ो ऐन तरुुन्तप्रारम्भ हुनेछ । 

२.आधथिक वर्ि २०७६।०७७ को धनधमत्त सधचचत कोर्बाट रकमखचि गने अधिकारः (१)आफथिक वर्ि 

२०७६।०७७ को फनफमत्त नगर कार्िपाफिका, वडा कार्ाििर्, फवर्र्गत शाखािे गने सेवा र कार्िहरुका फनफमत्त 

अनुसूची- १ मा उफल्िफखत चाि ू खचि, पूाँफजगत खचिको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु ३२,६८,६६,०००।०० 

(अके्षरुपी बधत्तस करोड अडसधि लाख छैसिी हिार रुपैयामात्र) मा नबढाई फनफििष्ट गररए बमोफजम 

सफञ्चतकोर्बाट खचि गनि सफकनेछ ।  

३. धवधनयोिनः (१) र्स ऐनिारा सफञ्चतकोर्बाट खचि गनि अफिकार फिइएको रकमआफथिक वर्ि २०७६।०७७ को 

फनफमत्त फिफिम नगरपाफिको नगर कार्िपाफिका, वडा कार्ाििर् र फवर्र्गत शाखािे गने सेवा र कार्िहरुको फनफमत्त 

फवफनर्ोजन गररनेछ ।  

(२)उपििा (१) मा जनुसकैु कुरा िेफखएको भएतापफन कार्िपाफिका, वडा कार्ाििर् र फवर्र्गत शाखािे गने सेवा र 

कार्िहरुको फनफमत्त फवफनर्ोजन गरेको रकममध्र्े कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपगुहुने िफेखन आएमा नगर कार्िपाफिकािे 

बचत हुने शीर्िकबाट नपुग हुने शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । र्सरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा 

रकमको १० प्रफतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा 

रकम सानि तथा फनकासा र खचि जनाउन सफकनेछ । पूाँफजगत खचि अन्र्चाि ूखचि शीर्िक तिि  सफकने छैन । 

तर चाि ुतथा पूाँफजगत खचि व्र्होनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि सफकनेछ । 

(३)उपििा (२) मा जनुसकैु कुरा िेफखएको भएतापफन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकृत रकमको 

१०प्रफतशत भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा नगर सभाको स्वीकृफत फिन ुपनेछ 

। 
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अनसुफूच–१ 

(ििा२ संग सम्बफन्ित) 

नेपािको संफविानको िारा २२९ (२) बमोफजम 

संफचत कोर्बाट फबफनर्ोजन हुने रकम 

 

क्र.सं. अनिुान 

संख्र्ा 

शीर्िकको नाम चाि ुखचि पूाँफजगतखचि जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

२  नगर 

कार्िपाफिका 

1२,७9,११,000।00 1२,८9,५५,000।00 25,68,६6000।00 

३  वडा फवकास 

कार्िक्रम 

 7,00,00,000।00 7,00,00,000।00 

४  फबर्र्गत 

शाखा 

   

५  ऋर्को सावा 

व्र्ाज भकु्तानी 

   

६  िगानी 

(शरे्र/ऋर्) 
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फिफिम नगरपाफिका 

नगर कार्िपाफिकाको कार्ाििर् 

आ.व. ०७६।०७७ को आम्िानीको श्रोत 

  

धशर्िक २०७६।०७७ को लक्ष्य 

  

33000000 

११३१३ सम्पफत्त कर ७०००००० 

१४१७७ भफूम कर (मािपोत) ५०००००० 

११३२१ बहाि कर २५००००० 

१४२४४ व्र्फक्तगत र्टना िताि िस्तरु १०००००० 

११६१३ व्र्वसार् कर ३०००००० 

११३२२ बहाि तथा फबरौटी शलु्क १०००००० 

१४२४५ नाता प्रमाफर्त िस्तर २००००० 

११४७२ फवज्ञापन कर १००००० 

११४७३  मनोरञ्जन कर ३००००० 

१४२४२ फसिाररस िस्तर ५०००००० 

१४२४२ नक्सा पास िस्तुर ५०००००० 

१४११५ सरसिाइि शलु्क ५००००० 

१४५२२ साना सवारी कर १००००० 

१४२१९ अन्र् सेवा शलु्क तथा फवफक्र १८००००० 

१४२४१ पाफकि ङ शलु्क ५००००० 

131643000 

नेपाि सरकार 117200000 

प्रिशे सरकार 14443000 

0 
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154600000 

154600000 

  

  

  

  

  

  

7623000 

7623000 

  

  

राजश्व बााँडिाड   

  

0 

  

  

326866000 
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फिफिम नगरपाफिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

आ.व. ०७६/०७७ को लिलिम नगरपालिका र वडा कार्ायिर् सलित अनुमालनत चािु खचय लववरण 

चािु 

खचय 

सकेंत 

चािु खचयको उपलिर्यक 

नगरपालिका तिय  

०७६।०७७ 

सघं लवलिर् 

समालनकरण 

अनुिान 

प्रिेि लवलिर् 

समालनकरण 

अनुिान 

सघं राजश्व 

वााँडिाड 

प्रिेि राजश्व 

वााँडिाड 
अन्तररक स्रोत जम्मा 
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(शफनवारे हाटबजार) २४०००० 

कार्ाािर् संचािन खचा वडा सफहत 7100000 0 59490000 6260000 15487000 88337000 
23300000 10000 77174000 6260000 21167000 127911000 
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फिफिम नगरपाफिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

आ.व. ०७६।०७७ को वडा कार्ायिर्को अनुमालनत चािु खचय लववरण 

वडा कार्ायिर् 

०७६।०७७ 

वडा कार्ायिर् सबै 

०७६।०७७ 
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वाफषाक फवकास कार्ाक्रम 

नगरपाफिका तिा  
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वार्षिक र्वकास कार्िक्रम 

आ.व.२०७6/७7 

लिलिम नगरपालिका 

क्र.स.ं कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ायन्वर्

न िुने 

स्थान 

िक्ष्र् 
लवलनर्ोजन 

रु. 

श्रोत 

सघं लवलिर् 

समालनकर

ण अनुिान 

प्रिेि 

लवलिर् 

समालनकर

ण अनुिान 

सघं राजश्व 

वााँडिाड 

प्रिेि 

राजश्व 

वााँडिा

ड 

आन्तररक 

श्रोत 

अ

न्र् 

पुवयधार लवकास   53250000 44234000 0 1000000 0 8016000 0 

  गत वर्यको भुक्तानी लिन बााँकी     37626000 0 0 
3528800

0 
0 2338000 0 

1 

आफम क्र्ाम चैनफसं मागा सडक फनमााण वडा नं.१ र २, 

क्र्ाम्पस मोड गढी मफदिर वेर्ि िेर्र सडक फनमााण 

वडा नं. ४, फसदे्धश्वर, रफमते िोक्टे मोटरबाटो फनमााण 

वडा नं. १३,प्रगफतफशि वडा स्तररर् खेिमैिान फनमााण 

तथा ममात वडा नं. १२, वर्क िेजङु मोटरबाटो ट्रर्ाक 

ओपन वडा नं. १२, पौवा भञ्ज्र्ाङ सकेुपोखरी 

मोटरबाटो स्तरोदनती वडा नं. ८ र १४, खङुखोिा 

खिंगाटार कार्ाािर् मोटरबाटो फनमााण वडा नं. १०, 

पैरेफन ढिेबर खण्ड वडा नं. ५, फवद्यतु पोि खररि वडा 

37626000     
3528800

0 
  2338000   
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नं. ५, नगरपाफिका भवन फनमााण,  बरबोटे सल्िेरी 

मोटरबाटो वडा नं. ७, आफमा क्र्ाम फभत्रको 

सडक,आफसने राफनटार मा.फव. भैफस खका  तमाखे 

मोटरबाटो स्तरोदनती वडा नं. ८, िाहाि गााँउ मािबासे 

साफवक ५ नं. वडा सडक फनमााण वडा नं. १२, 

डााँडागााँउ मोटरबाटो, वडा नं.११, िेमेखोिा सेजेपा 

तफृतर्ा सडक खण्ड वडा नं. ११, पौवागैरी आम्िुचा 

फसफगमटार मोटरबाटो वडा नं. ११, काफिका फवद्यािर् 

जाने बाटो वडा नं. ११, ििाटे कुिो ममात तथा संभार 

वडा नं. ११, डाडा गााँउ मफदिर जाने मोटरबाटो वडा नं. 

११ 

सडक तथा पिु (३११५१)   10550000 8200000 0 0 0 2350000 0 

२ पंचमी डडेिी मोटरबाटो स्तरोदनती      3000000 २००००००       1000000   

३ 
रुप नारार्ण गोिार्ा पफचसे खङुखोिा मोटरबाटो 

स्तरोदनती 
    3000000 २००००००       1000000   

४ घण्टाघर साब्राङ सडक व्र्वस्थापन     1200000 १२०००००           

५ चलु्ठे मफदिर िफेख िेमेखोिा मोटरबाटो स्तरोदनती     1500000 १५०००००           

६ 
फिफिम नगरपाफिका वडा नं. १,२ र ४ कािो पत्रे 

ममात 
    1000000 १००००००           

७ कादछी िोकान पात्िे भञ्ज्र्ाङ मोटरबाटो ममात     500000 ५०००००           

८ थाङसाङ खोिा कल्बोट फनमााण     350000         ३५००००   

फसचार् (३११५५)   2000000 1000000 0 1000000 0 0 0 
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९ खानेपानी पार्प खररि     1000000     १००००००       

१० माफथल्िो नाम्ि ुकुिो  वडा नं. १   1000000 १००००००           

भवन तथा शहरर फवकास तथा अदर्  (३११५९)   ३३३००००० 30534000 0 0 0 2766000 0 

११ नगरपाफिका भवन फनमााण     ११९००००० 
११९००००

०           

१२ वडा कार्ाािर् भवन फनमााण 

वडा नं. 

२,३,५, 

७,९,१०,१

१ 

,१२,१३,१

४ 

  15000000 15000000           

१३ शफनवारे हाट बजार टहरा फनमााण     1000000 १००००००           

१४ िमु्िाबङु खेिमैिान फवस्तार     800000 ५३४०००       266000   

१५ मठमफदिर फनमााण तथा सधुार     1000000 ५०००००       500000   

१६ फिफिम नगरपाफिका वडा नं. १ को गमु्बा ममात     500000 ५०००००           

१७ पंचमी खेिमैिान फवस्तार वडा नं. १३   500000 ५०००००           

१८ फसफडमागा फिफिम िउेरािी वडा नं. १   800000 ६०००००       200000   

१९ सखुवोध मा.फव. भवन फनमााण तथा ममात वडा नं. ४   1000000         १००००००   

२० पाफथभरा मफदिर ममात वडा नं. ४   300000         ३०००००   

२१ ट र्ांफक धारा      500000         ५०००००   
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उजाा िघ ुतथा साना जिफवद्यतु तथा अदर् (३११५३)   7400000 4500000 0 0 0 2900000 0 

२२ िफनाचर तथा फिक्चसा (३१११५)     2000000 2000000           

२३ मेफसनरी तथा औजार (३११२२)     1500000 1500000           

२४ सौर् सडक बफि     1000000 1000000           

२४ 
क 

पुाँफजगत सधुार कार्ाक्रम     2900000         २९०००००   

२५ भैपरी आउने पफुजगत (३१५११)     79000         ७९०००   

२६ 
फवफभदन प्रकारका आर्ोजनाहरुको िाफग समपरुक 

कोष 
    38000000 

३८०००००
० 

          

जम्मा रकम   १२८९५५००० ८२२३४००० ० ३६२८८००० ० १०४३३००० ० 
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वार्षिक र्वकास कार्िक्रम 

आ.व.२०७६/०७७ 

लिलिम नगरपालिका 

क्र.सं

. 
कार्ाक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ाादवर्न 

हुने स्थान 
िक्ष्र् 

फवफनर्ोजन 

रु. 

श्रोत 

संघ फवफिर् 

समाफनकरण 

अनिुान 

प्रिशे 

फवफिर् 

समाफनक

रण 

अनिुान 

संघ राजश्व 

वााँडिाड 

प्रिशे 

राजश्व 

वााँडिाड 

आदतररक 

श्रोत 

अ

दर् 

आलथयक लवकास   5010000 5000000 10000 0 0 0 0 

कृफष   2500000 2500000 0 0 0 0 0 

१ 

तरकारी फबउमा अनिुान, (गोिभेडा, काउिी, बदिा, 

करेिा, काक्रा, रार्ो, मिुा, फसफम, बोफड, गााँजर, मटर 

फभण्डी आिी) 

  200000 200000           

२ ५० % अनिुानमा च्र्ाउ फबउ फवतरण   300000 300000           

३ 
बाफि संरक्षण कार्ाक्रम (जैफवक तथा रासार्फनक फबषािी 

फवतरण) 
  100000 100000           

४ 
५०% अनिुानमा कृफष सामाग्री फवतरण (फसका चर, हाते 

आरा, हजारा, स्प्रेर्र आिी) 
  400000 400000           

५ 
फिफिम नगरपाफिका क्षेत्रका अगुवा कृषकहरुको 

सििताको कथा प्रकाशन  
  100000 100000           
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६ 
५०% अनिुानमा प्िाफिक पोखरी तथा प्िाफिक 

टनेिका िाफग सहर्ोग 
  500000 500000           

७ र्वुा िफक्षत व्र्वसाफर्क खेती कार्ाक्रम   500000 500000           

८ 
५०% अनिुानमा बजारीकरणको िाफग प्िाफिक के्रटमा 

सहर्ोग 
  200000 200000           

९ कृषक पाठशािा संचािन   100000 100000           

१० कार्ाक्रम अनगुमन, फनररक्षण, भ्रमण   100000 100000           
पश ु   2510000 2500000 10000 0 0 0 0 

११ 
फहउाँि ेघााँसको फवउ फवतरण ५० प्रफतशत अनिुानमा      140000 140000           

१२ 
बष ेघााँसको फवउ फवतरण तथा फवरुवा (ढुवानी समेत)     150000 150000           

१३ 
सडक फकनारामा घााँसेवािी फवकास कार्ाक्रम      151000 151000           

१४ 
सार्िेज फवफध प्रिशानी      150000 150000           

१५ 
साझेिारीमा च्र्ािकटर फवतरण     300000 300000           

१६ 
साझेिारीमा ब्र्वसाफर्क िामा सुदृफढकरण तथा 

र्ाफदत्रफकरण  
    200000 200000           

१७ 
साझेिाररमा फमल्क एनािार्जर खररि     50000 50000           

१८ 
गभा परीक्षण तथा प्राग कृ.ग.को अफभिेख ब्र्वस्थापन     15000 15000           

१९ 
माफसक र्फपडेफमर्ोिोफजकि/खोरेत तथा वडाफ्ि ु

सफभािेदस तथा ररपोफटाङ ग 
    24000 24000           
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२० 
३ फिने स्थिगत ब्र्वसाफर्क पशपुािन ताफिम वाख्रा, 

वंगरु, गाईभैसी, कुखरूा   
    360000 360000           

२१ 
िगु्ध व्र्वसार्ीिाई सहर्ोगी ताफिम      60000 60000           

२२ 
जेफट जेफटए तथा फनफज पाराभेट स िाई ए आई ताफिम      40000 40000           

२३ 
नगरपाफिका स्तर जनुोफटक रोग बारे अदतरकृर्ा गोष्ठी      100000 100000           

२४ 
पश ुफवमा कार्ाक्रम प्रवधान गना पश ुफवमा खचामा ५० 

प्रफतशन अनिुान सहर्ोग  
    100000 100000           

२५ 
पश ुस्वास््र् तथा वाझोपन फनवारण फशफवर कार्ाक्रम 

रेवीज खोप समेत 
    300000 300000           

२६ 
पश ुपफक्ष कार्ाक्रम कार ार्ादवर्न कार्ाफवफध तथा 

फनिफेशका फनमााण   
    100000 100000           

२७ 

समग्र कार्ाक्रमहरुको माफसक चौमाफसक तथा बाफषाक 

प्रगफत प्रफतवेिन कम्पार्ि तथा पे्रषण     30000 30000           

२८ 

पश ुजदर् व्र्वसार्, उद्योगहरु तथा प्राफवफधक िताा 

नफवकरण तथा रेकडा अध्र्ावफधक गने ।     10000 10000           

२९ 
अनगुमन खचा     50000 50000           

३० 
फवश्व िगु्ध फिवस (जनु १)     80000 70000 10000         

३१ 
माछा पािन कार्ाक्रम      100000 100000           

उद्योग वाफण्र् तथा अदर्   0 0 0 0 0 0 0 

सामालजक लवकास   19394000 3100000 0 11914000 0 4380000 0 

मफहिा, बािबाफिका,अपाङ गता भएका व्र्फि तथा जेष्ठ नागररक कार्क्रा म   3880000 300000 0 1700000 0 1880000 0 
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32 

घरेि ुफहसाबाट प्रभाफवत मफहिाका िाफग मफहिा 

संस्थाहरुको समदवर्मा सरुफक्षत अल्पकाफिन आश्रर् 

सफहत सेवा केदि संचािन गने संस्थािार् अनिुान   

700000     700000       

33 
िैंफगक फहसंा फवरुद्ध १६ फिने अफभर्ान संचािन १ प्टक 

नारी फिवस,  
50000     50000       

34 
िैंफगक फहसंा फनवारण र एकि मफहिा सरुक्षा कोष 

स्थापना( नगर स्तर ) 
200000         200000   

35 

फहसंा फपफडत तथा प्रभाफवत र अफत फवपदन समिुार्िाई 

समिुार्मा आधाररत शीप फवकास ताफिम ७ फिने नगर 

स्तर  

210000         210000   

36 

 फवपतमा परेका बािबाफिकाहरको उद्यार तथा 

पनुास्थापनाका िाफग आपतकाफिन बाि उद्धार कोषको 

स्थापना  

100000     100000       

37 
बाि उद्धार गहृ वा कक्ष स्थापना वा आबाफसर् 

फबद्यािर्मा कोटा फनधाारण 
200000     200000       

38 

फनवााफचत जनप्रफतफनधीहरुका िागी अपांगता सम्वफदध 

ऐन फनर्ममा भएका व्र्वस्था सम्वफदध अफभमखुीकरण 

कार्ाक्रम १ फिने  

50000     50000       

39 अपाङ गता भएका व्र्फिहरुिार्ा कृफतम अगं फवतरण 100000     100000       

40 
अपागंता भएका उद्यमीहरुको उत्पाफित सामाग्री प्रिशानी 

मेिा  
70000         70000   

41 
अपागंता भएका र्वुा ब्र्फिहरुको संम्भाब्र्ता का 

आधारमा फशप रोजगारीमिुक ताफिम  
300000         300000   
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42 अपाङ गता समदवर् सफमफतको बैठक 80000     ८००००       

43 
अपागंता भएका ब्र्फिहरुका िाफग आपतकाफिन 

सहर्ोग र उद्धारका िाफग कोष स्थापना  
200000         200000   

44 अपागंता भएका ब्र्फिहरुका िाफग हले्पडेक्स संचािन 300000     300000       

45 
फसद्धपोखरी सेवा बदृ्धाश्रम संस्थाको ब्र्बस्थापन 

अनिुान  
120000     120000       

46 
फहसंा फपफडत मफहिा तथा वािवाफिकाको िाफग सेवा 

केदर संचािन 

१४ वटै 
वडाहरुमा

500000         500000   

47 
दर्ार्ीक सफमफत तथा मेिफमिाप सफमफत बैठक संचािन 

तथा क्षमता फवकास 
300000 ३०००००           

48 
जनप्रफतफनफधसाँग जनताका फसधा कुरा छििि बहश 

कार्ाक्रम कार्ाक्रम 
400000         400000   

फशक्षा   10514000 1500000 0 8014000 0 1000000 0 

49 

र्दटरनेट जोफडएको मा.फव. स्तररर् स्कूिहरुमा र्दटरनेट, 

तथा फवद्यफुतर् हाफजरी जडान तथा माफसक र्दटरनेट 

शलू्क  र मेदटेनेदस  

१४ वटै 
वडाहरुमा

800000     800000       

50 
माध्र्फमक फवद्यािर्हरुका फकशोररहरुिार्ा सेनेटरी 

प्र्ाड, सेिी फपन फवतरण 
500000     500000       

51 

फवफभदन िरबदिी नपगु फवद्यािर्हरुमा फवद्याफथा 

अनपुातमा स्वंर्मसेवक फशक्षक तथा कर स्वर्मसेवक 

पररचािन 

6300000     ६३०००००       

52 ग्रपु सपुररवेक्षण 78000     78000       
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53 आधारभतू तह कक्षा ८ को पररक्षा अनगुमन 50000     50000       

54 पााँचथर क्र्ाम्पस संचािन अनिुान 1000000 ५०००००       500000   

55 गढी मा.फव. ममात सधुार वडा नं. ४ ५००००० ५०००००           

56 फिफिम माध्र्फमक फवद्यािर् प्रफवफधक फशक्षािर् 1000000 ५०००००       500000   

57 
जागफृत प्रा.फव. सािघारर फवपदन फवद्याफथा सहर्ोग 

कार्ाक्रम 
286000     286000       

स्वास््र्   2200000 0 0 2200000 0 0 0 

५८ फनशलू्क औषैधी खररि तथा फबतरण कार्ाक्रम 

फिफिम न.पा.का 

१४ वटा 

वाडाहरु 

1000000     1000000       

५९ 
फिफिम िफेख १४ बटा वडाहरुसम्म  भ्र्ाक्सीन ढुवानी 

कार्ाक्रम संचािन   

फिफिम न.पा.का 

१४ वटा 

वाडाहरु 

  100000     100000       

६० 
स्वास््र् चौकीहरुमा ५ स्थानमा का.स. व्र्वस्थापन 

(िङुरुपा,र्ाङनाम,फसवा,िाफिखका , चोकमाग)ु 

िुङरुपा,र्ाङना

म,फसवा,िाफि

खका , चोकमाग ु

  1000000     १००००००       

६१ 

२४ सै घण्टा  संचािन भएका Birthing centre मा 

कार्ारत नफसाङ स्टािको िाफग  नाईट भिा  ४ स्वास््र् 

संस्थ।का  ८ जनािाई (राफत्र काफिन ड र्फूट गरेका फिन 

मात्र )   

Birthing 

centre मा 

कार्ारत नफसाङ 

स्टािको िाफग  

  100000     100000       

साँस्कृफत प्रवद्धान तथा अदर्   2800000 1300000 0 0 0 1500000 0 

६२ कार्ाािर्का मजिरु िगार्तका फजवन फवमा     700000         700000   
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६३ भाषा सााँस्कृफतको फवकास र प्रबिान     500000 ५०००००           

६४ र्ाक्थङु पादिाङ पाठ र्क्रम र पाठ र्पसु्तक फनमााण     500000 ५०००००           

६५ पााँचथर गोल्डकप तथा प्रफशक्षण कार्ाक्रम     300000         300000   

६६ िाल्गदुनि गोल्डकप     300000 ३०००००           

६७ खेिकुि फवकास     500000         500000   

संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाि   3120000 1200000 0 1920000 0 0 0 

सचुना प्रफवफध    1200000 1200000 0 0 0 0 0 

६८ फवद्यफुतर् प्रणाफिमा बस्तगुत फववरण तर्ार 1200000 १२०००००           
संस्थागत फवकास , सहर्ोग तथा अदर्     1920000 0 0 1920000 0 0 0 

६९ एनरु्ेि मफेदटनेदस तथा वरे् वसे फसस्टम    320000     320000       

७० फवफभदन रेफडर्ोहरु मािा त सचूना प्रकाशन   300000     300000       

७१ 
नगरपाफिकाद्धारा बजारमा राफखर्को CCTV र 

सोिार ममात 
  600000     600000       

७२ फिफिम नगरपाफिकाको आवफधक र्ोजना फनमााण   300000     300000       

७३ 
फिफिम नगरपाफिका क्षेत्र फभत्र मफेचराजमागा 

सडकको िगत कट्टा 
  ४०००००     400000       

वातावरण तथा लवपि व्र्वस्थापन   1000000 1000000 0 0 0 0 0 

िोहोरमैिा तथा ढि व्र्वस्थापन तथा वातावरण संरक्षण   0 0 0 0 0 0 0 

प्रकृफतक प्रकोप िगार्तका फवपि व्र्वस्थापन तथा अदर्   1000000 1000000 0 0 0 0 0 
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७४ 
िफैवक प्रकोप सम्बफदध सामग्री खररि, ताफिम तथा 

राहत फवतरण 
    1000000 1000000           

अदर् कार्ाक्रम खचा   11050000 5900000 0 3850000 0 1300000 0 

७५ 
पत्रकाररता परुस्कार तथा पत्रकार महासंघको संचािन 

खचा 
500000     500000       

७६ 

८० वषा भदिा माफथका जेष्ठ नागररकहरुिार्ा फविको 

आधारमा उपचार खचा प्रिान गन े(वफढमा ५०००) 

उपचार खचा प्रिान गररने (वषामा १ पटक) 

1500000 1500000           

७७ 
िुसको छाना भएको घर भएकोिार्ा जस्तापातामा 

रुपादतरण कार्ाक्रम 

१४ वटै 

वडाहरुमा
2700000 २००००००   700000       

७८ 
क्र्ादसर,मटुु रोग, फकड फन रोग समेत कडा रोग िागेका 

व्र्फिहरुिार्ा फिर्ने सहर्ोग 
    1000000 1000000           

७९ काननूी परामशा सेवा     500000         500000   

७९ 
क 

पोषण स्वर्ंसेवकिार्ा प्रोत्साहन (माफसक रु ६५०० का 

िरिे) 
    78000     ७८०००       

७९ 
ख 

पोषण कनार स्थापना     250000     २५००००       

७९ 
ग 

झोिङु गे पिु हरेािकुो पाररश्रफमक     १६२०००     १६२०००       

७९ 
घ 

नगरपाफिकाि ेफिएको फवद्यािर्को जग्गाको भाडा 

भिुानी तथा प्रहरी पोिको भाडा भिुानी  
    70000     ७००००       

७९ 
ङ 

स्वास््र् औषधी तथा औजारको ढुवानी तथा माफसक 

बैठक 
    350000     ३५००००       
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७९ 
च 

पाफका ङ तथा सिार् कमाचारीिार्ा परुस्कार     120000     १२००००       

७९ 
छ 

फशक्षक तिवी प्रफतवेिन अनमुोिन     100000 १०००००           

७९ 
ज 

आर् र् र् सेवा खररि ( पश ुवधशािा फनमााण तथा ढंुगा, 

फगरट्ट बािवुा) 
    500000 ५०००००           

७९ 
झ 

सामाफजक मनोपरामशा कार्ाक्रम संचािन (फट ओ फट 

संचािन र कार्ाक्रम) 
    300000 ३०००००           

७९ 
ञ 

नगरपाफिका फभत्रका सुत्केरी हुन नसकेका मफहिाहरुका 

िाफग अस्पतािको फसिाररसमा फिफिम िफेख फवराटनगर 

वा धरानका अस्पताि सम्म परु्ााउन िाग्ने र्दधन खचा  

    500000     ५०००००       

७९ 
ट 

स्थानीर् पत्र पफत्रकामा कल्र्ाणकारी सचुना प्रकाशन     120000     १२००००       

८० 
सधुाररएको चिुो प्रवद्धान कार्ाक्रमको प्रशासफनक एवं 

संचािन खचा 
    500000 500000           

८१ एक्सपोटा फटम पररचािन 500000         500000   

८२ 
फवफभदन व्र्फि, संस्था िगार्तिार्ा आफथाक सहार्ता 

फवतरण 
1000000     १००००००       

८३ फनशलु्क जग्गा प्राप्त गिााको प्रशासनीक खचा 300000         300000   

जम्मा रकम   39574000 16200000 10000 17684000 0 5680000 0 
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वाफषाक फवकास कार्ाक्रम वडा 

तिा  
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वार्षिक र्वकास कार्िक्रम 

आ.व. ०७६।०७७ 

वडा नं. १ 

क्र.सं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ािन्वर्न 

हनुे स्थान 
र्वननर्ोजन रु. 

श्रोत 

संघ र्वत्तिर् 
समाननकरण 
अनदुान 

प्रदेश र्वत्तिर् 
समाननकरण 
अनदुान 

संघ राजश्व 
वााँडफाड 

प्रदेश राजश्व 
वााँडफाड 

आन्तररक 

श्रोत 
अन्र् 

पुवयधार लवकास 2900000 1900000 500000 20000 480000 0 0 

सडक तथा पिु  2200000 1700000 500000 0 0 0 0 

१ िमैडााँडा िफेख फनमािा आङ बोको घरसम्म मोटरबाटो फनमााण वडा नं. १ 200000   २०००००         

२ नमनूा िार्न मिन काफिकोटेको घरसम्म मोटरबाटो फनमााण वडा नं. १ 150000 १५००००           

३ ट र्ाङ की धारा िफेख सदतिे फनस्कने फसफडमागा वडा नं. १ 200000 100000 १०००००         

४ सदुतिे िफेख िेिने सहकारी जाने फसफड मागा वडा नं. १ 200000 २०००००           

५ थाङसाङ आ.फव. खेिमैिान फनमााण वडा नं. १ 200000 200000           

६ सगुम मागाबाटो स्तरोदनती वडा नं. १ 300000 300000           

७ पतञ्जजफि मागा मोटरबाटो फनमााण वडा नं. १ 100000   १०००००         

८ डुङखरुी डााँडा अमि ेमोटरबाटो फनमााण वडा नं. १ 400000 ४०००००           

९ काफतके िफेख सेपेनी जोड ने मोटरबाटो फनमााण वडा नं. १ 200000 200000           
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१० चौतारे िफेख खजमु घरसम्म फसफड मागा फनमााण वडा नं. १ 150000 150000           

११ आर्तवारे िफेवथान घेरावारा वडा नं. १ 100000   १०००००         

फसचार् तथा खानेपानी  700000 200000 0 20000 480000 0 0 

१२ काफतके खानेपानी ट र्ाङ की फनमााण वडा नं. १ 100000 100000           

१३ खानेपानी पार्प खररि वडा नं. १ 500000     20000 ४८००००     

१४ फसरुवाफन खानेपानी ट र्ाङ की फनमााण वडा नं. १ 100000 100000           

भवन तथा शहरर फवकास तथा अदर्                 

उजाा िघ ुतथा साना जिफवद्यतु                

आलथयक लवकास 300000 265000 35000 0 0 0 0 

कृफष 300000 265000 35000 0 0 0 0 

१५ कृफष जदर् फवउ फवजन फवतरण वडा नं. १ 300000 २६५००० ३५०००         

पश ु               

उद्योग वाफण्र् तथा अदर्               

सामालजक लवकास 750000 600000 0 0 50000 100000 0 

मफहिा, बािबाफिका तथा जेष्ठनागररक  कार्क्रा म 100000 100000 0 0 0 0 0 

१६ फवपदन मफहिाहरुिार्ा जिुा चप्पि फनमााण सम्बफदध ताफिम वडा नं. १ 100000 100000           

फशक्षा 100000 100000 0 0 0 0 0 

१७ साव्राङ वाि फवकास केदर भौफतक तथा शैफक्षक सामग्री फववरण वडा नं. १ 50000 50000           

१८ फिफिम बाि फवकास केदरिार्ा भौफतक तथा शैफक्षक सामग्री फवतरण वडा नं. १ 50000 50000           
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स्वास््र् 50000 50000 0 0 0 0 0 

१९ स्वर्ंसेफवका खाजा भिा वडा नं. १ 50000 50000           

साँस्कृफत प्रवद्धान तथा अदर् 500000 350000 0 0 50000 100000 0 

२० वडाको आफिवासी जनजाफतको क्षमता फबकास ताफिम वडा नं. १ 100000 100000           

२१ उिघोषण ताफिम सञ्जचािन गना वडा नं. १ 150000       ५०००० १०००००   

२२ खेिकुि फवकास तथा प्रवधान वडा नं. १ 150000 150000           

२३ फवपदन िफित समहूिार्ा भाडा तथा िफनाचर खररि वडा नं. १ 100000 100000           

ससं्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाि 550000 500000 0 0 50000 0 0 

सचुना प्रफवफध                

संस्थागत फवकास तथा सहर्ोग  550000 500000 0 0 50000 0 0 

२४ सचुना प्रकाशन तथा पत्रपफत्रका वडा नं. १ 50000       ५००००     

२५ कार्ाािर् व्र्वस्थापन, िफनाचर खररि, कार्ाािर् ममात वडा नं. १ 500000 500000           

वातावरण तथा लवपि व्र्वस्थापन 500000 155000 0 345000 0 0 0 

िोहोरमैिा तथा ढि व्र्वस्थापन तथा वातावरण संरक्षण 500000 155000 0 345000 0 0 0 

२६ बजार व्र्वस्थापन वडा नं. १ 500000 155000   ३४५०००       

प्रकृफतक प्रकोप िगार्तका फवपि व्र्वस्थापन तथा अदर्               

जम्मा रकम 5000000 3420000 535000 365000 580000 100000 0 
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वार्षिक र्वकास कार्िक्रम 

आ.व. ०७६।०७७ 
वडा नं. २ 

क्र.सं

. 
कार्ाक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ाादवर्न 

हुने स्थान 
फवफनर्ोजन रु. 

श्रोत 

संघ फवफिर् 

समाफनकरण 

अनिुान 

प्रिशे 

फवफिर् 

समाफनकरण 

अनिुान 

संघ 

राजश्व 

वााँडिाड 

प्रिशे 

राजश्व 

वााँडिाड 

आदतररक 

श्रोत 

अ

दर् 

पुवयधार लवकास 3175000 1945000 535000 150000 445000 100000 0 

सडक तथा पिु  975000 975000 0 0 0 0 0 

१ 
सेवारो चोक हुि ैसरु्ोिर् आधारभतू फवद्यािर् हुि ैथाङसाङ 

खोिासम्म मोटरबाटो फनमााण 
वडा नं. २ 100000 100000           

२ 
िवेेदर अफधकारीको घर हुि ैपवात ओझाको घरसम्म मोटरबाटो 

फनमााण 
वडा नं. २ 75000 75000           

३ नरेदर केरुङको घर िफेख फहटी कुवासम्म मोटरबाटो फनमााण वडा नं. २ 100000 100000           

४ खरबारीबाट टावर जाने बाटो स्तरोफदत वडा नं. २ 100000 100000           

५ 
चापाबोटेबाट वडा कार्ाािर् जाने मोटरबाटो फनमााण तथा 

स्तरोदनती 
वडा नं. २ 100000 100000           

६ मफजटे फत्रकोण सडक स्तरोदनती वडा नं. २ 150000 150000          

७ ठाडे ररङरोड स्तरोदनती वडा नं. २ 150000 150000           
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८ 
काफिका मा.फव.बाट बास्तोफि धारा हुि ैतािखका  जाने गोरेटो 

बाटो ममात 
वडा नं. २ 50000 50000           

९ घफुम्त बजारबाट हुमागार्ा डााँडा फनस्कने गोरेटोबाटो ममात वडा नं. २ 50000 50000           

१० 
अखौिे धाराबाट ना.स.के. हुि ैउमेरे जोड ने बाटो फनमााण तथा 

स्तरोदनती 
वडा नं. २ 100000 100000           

फसचार् तथा खानेपानी   1450000 220000 535000 150000 445000 100000 0 

११ फसम्िे कुिो ममात वडा नं. २ 50000 50000           

१२ फिम्ब ुकुवा ममात तथा घेराबारा वडा नं. २ 50000 50000           

१३ गोतामे कुवा ममात साफवक २ वडा नं. २ 50000 20000 30000         

१४ 
थाङसाङ खोिा जल्पा िवेी मफदिर हुि ैटंक ओझाको घर फतर 

जाने फसचार्ा कुिो फनमााण 
वडा नं. २ 50000   50000         

१५ कुम्िेडेरा हुि ैबसपाका मा २४ घण्टे पाफन आउने धारा फनमााण वडा नं. २ 50000     50000       

१६ हाफिसडेु खानेपानी र्ोजना वडा नं. २ 450000   450000         

१७ िुस्रे कुिो ममात साफवक ६ वडा नं. २ 50000     50000       

१८ गौरी कुिो िगंाि गााँउ खोफल्स ममात वडा नं. २ 100000 100000           

१९ महािवे पोखरी खानेपानी महुान संरक्षण तथा पार्ाप खररि वडा नं. २ 50000     50000       

२० 
बतासे गोपेफन बागे डााँडा खानेपानी महुान संरक्षण तथा पार्प 

खररि 
वडा नं. २ 60000       60000     

२१ मफजटे खानेपानी महुान संरक्षण तथा पार्प खररि वडा नं. २ 50000       50000     

२२ ठाडे तल्िो टोि खानेपाफन ररजभा ट र्ाङ की फनमााण वडा नं. २ 120000       120000     
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२३ अखौिे खानेपानीिार्ा फज आर्ा पार्प खररि वडा नं. २ 150000       150000     

२४ साफम्िन तल्िो टोि खानेपानी ररजभा ट र्ांफक फनमााण वडा नं. २ 120000       20000 100000   

२५ तािखका  भलु्के खानेपानी महुान संरक्षण वडा नं. २ 50000   5000   45000     

भवन तथा शहरर फवकास तथा अदर्   650000 650000 0 0 0 0 0 

२६ फसंह िवेी मफदिर िगंाि गााँउ वडा नं. २ 50000 50000           

२७ फसह िफेव पाक्िङु मफदिर फनमााण वडा नं. २ 50000 50000           

२८ पाफथभरा बाि फबकास केदरिार्ा शौचािर् फनमााण वडा नं. २ 50000 50000           

२९ बाघे डााँडामा काफिका िफेव फनमााण वडा नं. २ 150000 150000           

३० अखौि ेजनकदर्ा िफेवथान घेराबारा तथा ममात वडा नं. २ 100000 100000           

३१ जिकदर्ा िफेवथान तािखका मा घेराबारा तथा ममात वडा नं. २ 50000 50000           

३२ फसंह िफेव मफदिर ममात साफवक २ वडा नं. २ 50000 50000           

३३ ओफिन बाि फवकास केदरिार्ा भवन ममात वडा नं. २ 50000 50000           

३४ रफमते डााँडामा िुिबारी बनाउन े वडा नं. २ 50000 50000           

३५ जोरसाि धमासािा पाटी संरक्षण वडा नं. २ 50000 50000           

उजाा िघ ुतथा साना जिफवद्यतु  100000 100000 0 0 0 0 0 

३६ फवद्यतुको िाफग तार पोि व्र्वस्थापन साफवक २ वडा नं. २ 100000 100000           

आलथयक लवकास 550000 550000 0 0 0 0 0 

कृफष 300000 300000 0 0 0 0 0 
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३७ फवफभदन प्रकारका फबउ ५०% अनिुानमा फबतरण वडा नं. २ 200000 200000           

३८ बािर व्र्वस्थापन वडा नं. २ 100000 100000           

पश ु 250000 250000 0 0 0 0 0 

३९ गोठ सधुार कार्ाक्रम ५०% अनिुानमा १५ जनािार्ा वडा नं. २ 150000 150000           

४० 
५० % अनिुानमा १०० वटा िोकि कुखरुा पाल्ने १० 

जनािार्ा अनिुान 
वडा नं. २ 100000 100000           

उद्योग वाफण्र् तथा अदर् 0 0 0 0 0 0 0 

सामालजक लवकास 650000 500000 0 150000 0 0 0 

मफहिा, बािबाफिका तथा जेष्ठनागररक कार्क्रा म तथा अदर् कार्ाक्रम 500000 500000 0 0 0 0 0 

४१ स्वास््र् स्वर्ं सेफवकाहरुिार्ा खाजा भिा वडा नं. २ 40000 40000           

४२ बािबाफिकाहरुको वडा स्तररर् खेिकुि प्रफतर्ोफगता वडा नं. २ 50000 50000           

४३ िुि गचु्छा बनाउन ेताफिम वडा नं. २ 100000 100000           

४४ पणुा अपाङ गहरुिार्ा आफथाक सहर्ोग वडा नं. २ 50000 50000           

४५ िफितहरुको िाफग खानेपानी पार्प खररि वडा नं. २ 60000 60000           

४६ जेष्ठ नागरीकहरुिार्ा सम्मान कार्ाक्रम वडा नं. २ 50000 50000           

४७ आर्वुेि सम्बफदध सचेतना मिुक कार्ाक्रम वडा नं. २ 50000 50000           

४८ मेिफमिाप सफमफतको केदर स्थापाना र व्र्वस्थापन वडा नं. २ 50000 50000           

४९ वडा नं. २ मा र्वुा सांसि सञ्जचाि तथा नेततृ्व फबकास वडा नं. २ 50000 50000           

फशक्षा 0 0 0 0 0 0 0 
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स्वास््र् 100000 0 0 100000 0 0 0 

५० 
प्राथफमक उपचार सम्बफदध ताफिम तथा आवश्र्क सामग्री 

खररि 
वडा नं. २ 100000     100000       

साँस्कृफत प्रवद्धान तथा अदर् 50000 0 0 50000 0 0 0 

५१ फवफभदन खेिकुि कार्ाक्रमहरुिार्ा आफथाक सहर्ोग वडा नं. २ 50000     50000       

ससं्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाि 300000 100000 0 65000 135000 0 0 

सचुना प्रफवफध  0 0 0 0 0 0 0 

संस्थागत फवकास तथा सहर्ोग तथा अदर्   300000 100000 0 65000 135000 0 0 

५२ सचुना सञ्जचारमा वडा नं. २ 50000     50000       

५३ 
सावाजफनक सनुवुार्ा, वडा भेिा, फवद्यािर् तथा बाटो अनगुमन, 

पर्ाटफकर् स्थि पफहचान आफि कार्ाक्रम 
वडा नं. २ 150000     15000 135000     

५४ बसपाका  प्रहरी फबट व्र्वस्थापन वडा नं. २ 100000 100000           

वातावरण तथा लवपि व्र्वस्थापन तथा अन्र् 325000 325000 0 0 0 0 0 

िोहोरमैिा तथा ढि व्र्वस्थापन तथा वातावरण संरक्षण 325000 325000 0 0 0 0 0 

५५ कािरुाम ग्र्ारेज बसपाका  हुि ैजोरसािसम्म नाफि सरसिार्ा वडा नं. २ 125000 125000           

५६ फवफवध वडा नं. २ 200000 200000           

प्रकृफतक प्रकोप िगार्तका फवपि व्र्वस्थापन तथा अदर् 0 0 0 0 0 0 0 

जम्मा रकम 5000000 3420000 535000 365000 580000 100000 0 
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वार्षिक र्वकास कार्िक्रम 

आ.व. ०७६।०७७ 

वडा नं. ३ 

क्र.सं

. 
कार्ाक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ाादवर्

न हुने 

स्थान 

फवफनर्ोजन 

रु. 

श्रोत 

संघ फवफिर् 

समाफनकर

ण अनिुान 

प्रिशे 

फवफिर् 

समाफनकर

ण 

अनिुान 

संघ राजश्व 

वााँडिाड 

प्रिशे 

राजश्व 

वााँडिाड 

आदतरर

क श्रोत 

अ

दर् 

पुवयधार लवकास 2500000 2000000 200000 220000 80000 0 0 

सडक तथा पिु  1500000 1500000 0 0 0 0 0 

१ िईु घरे बाट मन कुमार राईको घर सम्म फसफड मागा फनमााण वडा नं. ३ 300000 300000           

२ सफुम्नमा चचा हुि ैिब्रकुेफट जाने फसफड मागा फनमााण वडा नं. ३ 300000 300000           

३ उ्वि प्रगफत कृफष सडक फवस्तार वडा नं. ३ 100000 100000           

४ वेतनी टोि बाटो स्तरोदनती वडा नं. ३ 100000 100000           

५  नाम्ि ुखोिा  बक्स कफटङ सडक स्तरोदती  वडा नं. ३ 200000 200000           

६ िाफिखका  फसिौटी माहााँगरुु िाल्गनुदि सडक स्तरोदती वडा नं. ३ 500000 500000           

फसचार्  500000 500000 0 0 0 0 0 

७ पाहाखोिा स्कुि डााँडा खानेपानी ममात तथा स्तरोदती वडा नं. ३ 100000 100000           
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८ िाफिखका  खानेपानी ममात तथा सतरोदती वडा नं. ३ 100000 100000           

९ फसिौफट फसम्िे िउेरािी खानेपानी आर्ोजना  वडा नं. ३ 300000 300000           

भवन तथा शहरर फवकास तथा अदर्   500000 0 200000 220000 80000 0 0 

१० जनकल्र्ाण मा.फव गेट तथा भवन ममात वडा नं. ३ 300000     220000 80000     

11 जनता मा.फव खेि मैिान स्तरउदनती वडा नं. ३ 200000   200000         

उजाा िघ ुतथा साना जिफवद्यतु  0 0 0 0 0 0 0 

आलथयक लवकास 925000 625000 255000 45000 0 0 0 

कृफष 625000 625000 0 0 0 0 0 

१२ प्िाफस्टक टनेि अनिुान कार्ाक्रम वडा नं. ३ 450000 450000           

१३ जफडवटुी प्रवधान कार्ाक्रम वडा नं. ३ 75000 75000           

१४ तरकारी खेती प्रवधान सम्वदधी कृषक ताफिम वडा नं. ३ 100000 100000           

पश ु 300000 0 255000 45000 0 0 0 

१५ गोठ सधुार कार्ाक्रम वडा नं. ३ 300000   255000 45000       

उद्योग वाफण्र् तथा अदर् 0 0 0 0 0 0 0 

सामालजक लवकास 875000 775000 0 100000 0 0 0 

मफहिा, बािबाफिका तथा जेष्ठनागररक कार्क्रा म 495000 495000 0 0 0 0 0 

१६ सरुवा रोग तथा फकशोर फकशोरीहरु िाई चेतना मिुक ताफिम वडा नं. ३ 100000 100000           

१७ मफहिाहरुको फसप मिुक फसिार् कटाई ताफिम वडा नं. ३ 200000 200000           
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१८ जेष्ठ नागररक सचेतना कार्ाक्रम वडा नं. ३ 30000 30000           

१९ िरक क्षमता भएका ब्र्फिहरुको अफभिेख तथा कार्ाक्रम वडा नं. ३ 30000 30000           

२० बाि बाफिका कार्ाक्रम संचािन वडा नं. ३ 50000 50000           

२१ िफितहरुको पेशागत सामान खररि वडा नं. ३ 15000 15000           

२२ आफिवासी जनजातीहरुको परम्परागत सास्कृफतक सामाग्री खररि वडा नं. ३ 70000 70000           

फशक्षा 100000 0 0 100000 0 0 0 

२३ जनता मा.फव स्काउट डे्रस तथा सामाग्री खररि वडा नं. ३ 100000     100000       

स्वास््र् 180000 180000 0 0 0 0 0 

२४ िाफिखका  स्वस््र् चौफक िफनाचर त ब्र्वस्थापन सामाग्री खररि वडा नं. ३ 50000 50000           

२५ गााँउघर फक्िफनक वडा नं. ३ 50000 50000           

२६ प्रथफमक उपचार कार्ाक्रम वडा नं. ३ 80000 80000           

साँस्कृफत प्रवद्धान तथा अदर् 100000 100000 0 0 0 0 0 

२७ वडा स्तरीर् खेिकुि कार्ाक्रम संचािन वडा नं. ३ 100000 100000           

संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाि 600000 20000 80000 0 400000 100000 0 

सचुना प्रफवफध  0 0 0 0 0 0 0 

संस्थागत फवकास तथा सहर्ोग तथा अदर्  600000 20000 80000 0 400000 100000 0 

२८ होमस्टे प्रवधानका  कल्चरि सामाग्री खररि तथा फवतरण वडा नं. ३ 100000 20000 80000         

२९ ट्राफिक  ब्र्स्थापन तथा होफडङ वोडा फनमााण वडा नं. ३ 50000       50000     



 

45 
  

ah]6 gLlt tyf sfo{qmd 

lkmlbd gu/kflnsf,   @)&^÷)&& 

३० 
फिफिम न.पा तथा वडाको पर्ाटन प्रवधानमा म्र्फुजक फभफडर्ो सफहत को 

डकुमेफदट्र वडा नं. ३ 
300000       300000     

३१ वडा कार्ािर् वाईररङ तथा िफनाचर सामाग्री खररि वडा नं. ३ 50000       50000     

३२ अफथफत सत्कार तथा फवपदन सहर्ोग कार्ाक्रम वडा नं. ३ 100000         100000   

वातावरण तथा लवपि व्र्वस्थापन 100000 100000 0 0 0 0 0 

िोहोरमैिा तथा ढि व्र्वस्थापन तथा वातावरण संरक्षण 0 0 0 0 0 0 0 

प्रकृफतक प्रकोप िगार्तका फवपि व्र्वस्थापन तथा अदर् 100000 100000 0 0 0 0 0 

३३ 
फवपि  ब्र्ास्थाप तथा जिवार् ुपररवतान सम्वफदध  कार्ाक्रम तथा सामाग्री 

खररि वडा नं. ३ 
100000 100000           

जम्मा रकम 5000000 3520000 535000 365000 480000 100000 0 
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वार्षिक र्वकास कार्िक्रम 

आ.व. ०७६।०७७ 

वडा नं. ४ 

क्र.सं. कार्ाक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ाादवर्न 

हुने स्थान 

फवफनर्ोजन 

रु. 

श्रोत 

संघ फवफिर् 

समाफनकरण 

अनिुान 

प्रिशे 

फवफिर् 

समाफनकरण 

अनिुान 

संघ 

राजश्व 

वााँडिाड 

प्रिशे 

राजश्व 

वााँडिाड 

आदतररक 

श्रोत 
अदर् 

पुवयधार लवकास 2750000 2750000 0 0 0 0 0 

सडक तथा पिु  700000 700000 0 0 0 0 0 

१ कदर्ाटार केराबारी मोटरबाटो  वडा नं. ४ 200000 200000           

२ अस्पताि मिुााघाट हुि ैपतुिी चोक जोड ने बाटो वडा नं. ४ 100000 100000           

३ डााँडा गााँउ हुि ैजोड ने ठाडो बाटो नर्ााँ ट्रर्ाक वडा नं. ४ 100000 100000           

४ सारदता िउेरािी जोड ने मोटरबाटो  वडा नं. ४ 300000 300000           

फसचार् तथा खानेपानी  1200000 1200000 0 0 0 0 0 

५ फवद्यतु िार्ान फवस्तार तथा खानेपानी व्र्वस्थापन वडा नं. ४ 200000 200000           

६ शाफदतपरु सरकारी कुिो ममात वडा नं. ४ 50000 50000           

७ हवेा खोिा माफझटार कुिो ममात वडा नं. ४ 100000 100000           

८ थापटार हवेा खोिा ढाडे कुिो ममात वडा नं. ४ 100000 100000           
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९ थाक्िे ढुडे बफस नर्ााँ कुिो ममात वडा नं. ४ 50000 50000           

१० होक्माखोिा आप डााँडा शाफदतपरु खैरेनी हुि ैथाक्िे जोड ने फसचार्ा कुिो ममात वडा नं. ४ 50000 50000           

११ हवेा खोिा िुवा कुिो ममात वडा नं. ४ 50000 50000           

१२ हवेाखोिाको कृषकिार्ा खोिाबाट पानी तादने पम्प वडा नं. ४ 150000 150000           

१३ जोरसाि क्षेत्रको िाफग पानी तादने पम्प वडा नं. ४ 150000 150000           

१४ सारदता पार्प खदने पनु े वडा नं. ४ 100000 100000           

१५ थापाटार, भजेुि डााँडा सरखण्डे सािघारी पार्प पनुे वडा नं. ४ 100000 100000           

१६ बहुमफुख क्र्ाम्पस गल्स हस्टिमा पानी ट र्ाङ की सोिर िार्ट डस्टफवन वडा नं. ४ 100000 100000           

भवन तथा शहरर फवकास तथा अदर्   650000 650000 0 0 0 0 0 

१७ ढकाि गााँउ जिपा िवेी मफदिर वडा नं. ४ 100000 100000           

18 थाक्िे बन िफेव मफदिर फनमााण तथा ममात वडा नं. ४ 100000 100000           

१९ सारदता पंचकदर्ा फसंह सेफत िफेव मफदिर ममात वडा नं. ४ 100000 100000           

20 शाफदतपरु फसद्ध सेफत िफेव मफदिर ममात वडा नं. ४ 100000 100000           

21 थापाटार फवद्यािर् ममात सधुार वडा नं. ४ 150000 150000           

उजाा िघ ुतथा साना जिफवद्यतु  200000 200000 0 0 0 0 0 

22 फवद्यतु िार्न फवस्तार तथा खानेपानी व्र्वस्थापन वडा नं. ४ 200000 200000           

आलथयक लवकास 400000 400000 0 0 0 0 0 

कृफष 300000 300000 0 0 0 0 0 
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23 पशपुंफक्ष पािन सम्बफदध आवश्र्क अनसुारको सहर्ोग कृषकिार्ा वडा नं. ४ 100000 100000           

25 प्िाफिक पोखरी वडा नं. ४ 50000 50000           

२६ कौसी खेफत गडी एररर्ा वडा नं. ४ 100000 100000           

२७ बािर व्र्वस्थापन गना वडा नं. ४ 50000 50000           

पश ु 100000 100000 0 0 0 0 0 

२८ बाख्रा पािन वडा नं. ४ 100000 100000           

उद्योग वाफण्र् तथा अदर् 0 0 0 0 0 0 0 

सामालजक लवकास 1250000 300000 550000 0 300000 100000 0 

मफहिा, बािबाफिका तथा जेष्ठनागररक कार्क्रा म तथा अदर् 500000 0 400000 0 0 100000 0 

२९ जेष्ठ नागररक सम्मान सेवा आवश्र्क कार्ाक्रम वडा नं. ४ 200000   100000     100000   

३० मफहिा फसप फवकास एडभादसा कफटङ ग वडा नं. ४ 100000   100000         

३१ अपाङ ग िरक क्षमता भएको वडा नं. ४ 100000   100000         

३२ िफित मफहिाका िाफग मेफसन खररि  १00000 १00000      

३३ एकि मफहिा आर् आजान कार्ाक्रम वडा नं. ४ 50000   50000         

३४ ट्राफिक सचेतना कार्ाक्रम वडा नं. ४ 50000   50000         

फशक्षा 250000 200000 0 0 50000 0 0 

३५ वाि प्रोत्साहन कार्ाक्रम वडा नं. ४ 100000 100000           

३६ नाफम्िङ वाि केदर शैफक्षक समाग्रीहरु वडा नं. ४ 50000       50000     
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३७ फसद्धकाफि प्रा.फव. थाक्िे फवद्यािर् ममात सधुार वडा नं. ४ 100000 100000           

स्वास््र् 100000 100000 0 0 0 0 0 

३८ आर्वुेि फनशलु्क स्वास््र् र र्ोग फशफवर वडा नं. ४ 100000 100000           

साँस्कृफत प्रवद्धान तथा अदर् 400000 0 150000 0 250000 0 0 

३९ फशव मफदिर वडा नं. ४ 100000       100000     

४० गणशे मफदिर जोरसाि वडा नं. ४ 100000       100000     

४१ केिाङ समहु वडा नं. ४ 50000       50000     

४२ चचा कार्ाक्रम वडा नं. ४ 100000   100000         

४४ खेिकुि वडा नं. ४ 50000   50000         

ससं्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाि 150000 0 150000 0 0 0 0 

सचुना प्रफवफध  0 0 0 0 0 0 0 

संस्थागत फवकास, सहर्ोग तथा अदर्  150000 0 150000 0 0 0 0 

४४ वडा फभत्र रहकेा सामाफजक पररचािकहरुिार्ा थप पररचािन तथा सम्मान वडा नं. ४ 100000   100000         

४५ सचुना प्रकासन तथा सञ्जचार महसिु वडा नं. ४ 50000   50000         

वातावरण तथा लवपि व्र्वस्थापन 450000 0 350000 0 100000 0 0 

िोहोरमैिा तथा ढि व्र्वस्थापन तथा वातावरण संरक्षण 100000 0 0 0 100000 0 0 

४६ हाट बजार व्र्वस्थापन वडा नं. ४ 100000       100000     
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प्रकृफतक प्रकोप िगार्तका फवपि व्र्वस्थापन तथा अदर् 350000 0 350000 0 0 0 0 

४७ प्िाफिक ट र्ाङ की खररि वडा नं. ४ 200000   200000         

४८ वडा नं. ४ को ढि फनकास वडा नं. ४ 100000   100000         

४९ िफैवक प्रकोप सामग्री खररि तथा राहत फवतरण वडा नं. ४ 50000   50000         

जम्मा रकम 5000000 3450000 1050000 0 400000 100000 0 
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वार्षिक र्वकास कार्िक्रम 

आ.व. ०७६।०७७ 

वडा नं. ५ 
 

क्र.सं

. 
कार्ाक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ाादवर्

न हुने 

स्थान 

फवफनर्ोजन 

रु. 

श्रोत 

संघ फवफिर् 

समाफनकरण 

अनिुान 

प्रिशे फवफिर् 

समाफनकरण 

अनिुान 

संघ राजश्व 

वााँडिाड 

प्रिशे 

राजश्व 

वााँडिाड 

आदतररक 

श्रोत 

अ

दर् 

पुवयधार लवकास 2200000 1900000 0 0 300000 0 0 

सडक तथा पिु  1450000 1450000 0 0 0 0 0 

१ र्ाङफिन फतनघरे सानोगााँउ मोटरबाटो फनमााण तथा ममात वडा नं. ५ 200000 200000           

२ 
भडेुखोल्सा सानोगााँउ जल्पाहाड मार्ािमुोड जोड ने मोटरबाटो 

फनमााण 
वडा नं. ५ 250000 250000           

३ अधेररखोल्सा चवुाबोटे मोटरबाटो स्तरोदनफत वडा नं. ५ 300000 300000           

४ िाहे्रगौडा बािकण ेिमु्िाबङु मोटरबाटो स्तरोदनती वडा नं. ५ 300000 300000           

५ तीनमौिे र्ाम्बापङु डााँडागााँउ ताकमारु ररङरोड  वडा नं. ५ 150000 150000           

६ वडा फभत्रका फवशेष बाटो ममात कार्ाक्रम वडा नं. ५ 250000 250000           

फसचार् तथा खानेपानी   450000 450000 0 0 0 0 0 

७ सफसाउिा मानेडााँडा खानेपानी ममात तथा पार्प खररि वडा नं. ५ 300000 300000           

८ अधेरी खोल्सा सानो सरफसउाँिा खाने पानी ममात वडा नं. ५ 100000 100000           
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९ कोल्बोटे कुवा ममात वडा नं. ५ 50000 50000           

भवन तथा शहरर फवकास तथा अदर्   300000 0 0 0 300000 0 0 

१० वडा कार्ाािर् रंगरोकन तथा फवफवध वडा नं. ५ 200000       200000     

11 रेडक्रस हि ममात वडा नं. ५ 100000       100000     

उजाा िघ ुतथा साना जिफवद्यतु  0 0 0 0 0 0 0 

आलथयक लवकास 250000 250000 0 0 0 0 0 

कृफष 250000 250000 0 0 0 0 0 

१२ 
कृफषजदर् फवफवध फवरुवा नसारी फनमााण पश ुनश्ल सधुार तथा 

िििुि जदर् फवरुवा फवउ फवतरण 
वडा नं. ५ 150000 150000           

१३ कृषकहरुिार्ा उदनत घााँसको खेती फवउाँ फवतरण वडा नं. ५ 100000 100000           

पश ु 0 0 0 0 0 0 0 

उद्योग वाफण्र् तथा अदर् 0 0 0 0 0 0 0 

सामालजक लवकास 1800000 1339000 78000 0 283000 100000 0 

मफहिा, बािबाफिका तथा जेष्ठनागररक कार्क्रा म तथा अदर् कार्ाक्रम 750000 389000 78000 0 283000 0 0 

१४ 
र्वुा स्वरोजगार तथा उद्यमफशिता एवं फसप मिुक व्र्वसाफर्क 

ताफिम 
वडा नं. ५ 200000 200000           

१५ आफिवाफस जनजाफत जातीर् उत्थान तथा सामग्री फवतरण कार्ाक्रम वडा नं. ५ 150000       150000     

१६ बािबाफिका कार्ाक्रम वडा नं. ५ 50000       50000     
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१७ िफित फसपमिुक आर्आजान कार्ाक्रम  वडा नं. ५ 50000       50000     

१८ मफहिा फसप फवकास तथा सचेतना कार्ाक्रम वडा नं. ५ 100000   67000   33000     

१९ वडा स्तररर् काननूी मेिफमिाप कार्ाक्रम वडा नं. ५ 50000 50000           

२० अगवुा समाजसवी सम्मान कार्ाक्रम वडा नं. ५ 50000 50000           

२१ रेफडर्ो पफत्रका तथा जनप्रफतफनफधसाँग जनता संवाि कार्ाक्रम वडा नं. ५ 50000 50000           

२२ मफहिा शसफिकरण र फवत्र् साक्षरता ताफिम वडा नं. ५ 50000 39000 11000         

फशक्षा 600000 500000 0 0 0 100000 0 

२३ शैफक्षक सामग्री खररि तथा फवफवध कार्ाक्रम वडा नं. ५ 150000 50000       100000   

२४ 
फवपदन जेहदेिार उत्कृि फवद्याफथा पोशाक प्रोत्साहन साथै सम्मान 

कार्ाक्रम 
वडा नं. ५ 150000 150000           

२५ पवुााधार तथा सामग्री खररि शैफक्षक फवफवध कार्ाक्रम वडा नं. ५ 300000 300000           

स्वास््र् 150000 150000 0 0 0 0 0 

२६ 
स्वास््र् स्वर्ंसेफवका पररचािन र प्रोत्साहन र औषफध खररि तथा 

फवफवध 
वडा नं. ५ 150000 150000           

साँस्कृफत प्रवद्धान तथा अदर् 300000 300000 0 0 0 0 0 

२७ फसंहिवेी िवेीथान ममात  संभार वडा नं. ५ 100000 100000           

28 र्वुा खेिकुि कार्ाक्रम वडा नं. ५ 100000 100000           

29 धाफमाक, सााँस्कृफतक उत्थान प्रवद्धान कार्ाक्रम वडा नं. ५ 100000 100000           

संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाि 550000 550000 0 0 0 0 0 
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सचुना प्रफवफध  300000 300000 0 0 0 0 0 

३० फडफजटि नागररक वडापत्र वडा नं. ५ 100000 100000           

३१ कम्प्र्टुर ताफिम वडा नं. ५ 50000 50000           

३२ फि वार्िार् जोन फनमााण वडा नं. ५ 150000 150000           

संस्थागत फवकास तथा सहर्ोग  250000 250000 0 0 0 0 0 

३३ 
िब्रकुेटी मफहिा बहुउदे्धफश्र्र् सहकारी संस्था ट वार्िेट बाथरुम 

फनमााण 
वडा नं. ५ 150000 150000           

३४ कार्ाािर् मसिदि खचा वडा नं. ५ 50000 50000           

३५ सचुना संचार तथा फवफवध कार्ाक्रम वडा नं. ५ 50000 50000           

वातावरण तथा लवपि व्र्वस्थापन 200000 200000 0 0 0 0 0 

िोहोरमैिा तथा ढि व्र्वस्थापन तथा वातावरण संरक्षण 200000 200000 0 0 0 0 0 

३६ खगवुा ढिेबर सडकखण्ड ढि ब्र्वस्थापन वडा नं. ५ 100000 100000           

३७ वकृ्षारोपण तथा जिउत्पदन प्रकोप फनर्दत्रण कार्ाक्रम वडा नं. ५ 100000 100000           

प्रकृफतक प्रकोप िगार्तका फवपि व्र्वस्थापन तथा अदर् 0 0 0 0 0 0 0 

जम्मा रकम 5000000 4239000 78000 0 583000 100000 0 
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वार्षिक र्वकास कार्िक्रम 

आ.व. ०७६।०७७ 

वडा नं. ६ 

क्र.सं. कार्ाक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ाादवर्न 

हुने स्थान 

फवफनर्ोजन 

रु. 

श्रोत 

संघ फवफिर् 

समाफनकरण 

अनिुान 

प्रिशे 

फवफिर् 

समाफनकरण 

अनिुान 

संघ 

राजश्व 

वााँडिाड 

प्रिशे 

राजश्व 

वााँडिाड 

आदतररक 

श्रोत 
अदर् 

पुवयधार लवकास 3590000 2110000 535000 365000 580000 0 0 

सडक तथा पिु  1240000 1240000 0 0 0 0 0 

१ पात्िे भञ्ज्र्ाङ फतजोक पर्ाटफकर् सडक फनमााण वडा नं. ६ 400000 400000           

२ माफिबङु ढुङ गेिगााँउ मोटरबाटो फनमााण वडा नं. ६ 270000 270000           

३ गोिेटार बािुाङडााँडा मािवुा मोटरबाटो फनमााण वडा नं. ६ 300000 300000           

४ फचसापानी छाग ेमोटरबाटो फनमााण वडा नं. ६ 270000 270000           

फसचार्  500000 0 355000 145000 0 0 0 

५ मागरगााँउ पेफल्ट्रक सेट कुिो फनमााण वडा नं. ६ 150000   150000         

६ मगरगााँउ खोल्सापारी खानेपानी ममात वडा नं. ६ 100000   100000         

७ बरबोटे खानपेानी धारा फनमााण वडा नं. ६ 200000   55000 145000       

८ नेम्वािाम खानेपानी ममात वडा नं. ६ 50000   50000         
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भवन तथा शहरर फवकास तथा अदर्   1700000 720000 180000 220000 580000 0 0 

९ वडा कार्ाािर् ममात संभार वडा नं. ६ 500000 100000     400000     

१० श फसद्ध काफिका आ.फव. गोिेटार खेिमैिान फनमााण वडा नं. ६ 400000     220000 180000     

११ सत्र्हाङमा वा.फव.के. भवन फनमााण वडा नं. ६ 250000 70000 180000         

१२ आफिवासी जनजाफत भवन ममात वडा नं. ६ 100000 100000           

१३ चोकमाग ुआ.फव. र्ाङफिन घेराबारा वडा नं. ६ 200000 200000           

१४ रमार्िोडााँडा खेिमैिान बजुाागााँउ वडा नं. ६ 250000 250000           

उजाा िघ ुतथा साना जिफवद्यतु  150000 150000 0 0 0 0 0 

१५ मािवुा िघ ुजिफवघतु कुिो ममात वडा नं. ६ 150000 150000           

आलथयक लवकास 0 0 0 0 0 0 0 

कृफष 0 0 0 0 0 0 0 

पश ु 0 0 0 0 0 0 0 

उद्योग वाफण्र् तथा अदर् 0 0 0 0 0 0 0 

सामालजक लवकास 700000 700000 0 0 0 0 0 

मफहिा, बािबाफिका तथा जेष्ठनागररक कार्क्रा म तथा अदर् 350000 350000 0 0 0 0 0 

१६ मेिफमिाप केदर कार्ाािर् व्र्वस्थापन वडा नं. ६ 50000 50000           

१७ अपाङ गता भएका व्र्फिहरुिार्ा मौरीपािन ताफिम तथा घार व्र्वस्थापन वडा नं. ६ 100000 100000           
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१८ 
मफहिा, परुुष, िफित तथा िफक्षत वगाको िाफग फसदनो प्रशोधन तथा 

फसताके च्र्ाउ खती ताफिम 
वडा नं. ६ 150000 150000           

१९ र्वुा क्िब गठन तथा कार्ाािर् व्र्वस्थापन वडा नं. ६ 50000 50000           

फशक्षा 0 0 0 0 0 0 0 

स्वास््र् 200000 200000 0 0 0 0 0 

२० स्वास््र् चौकी फसवा कार्ाािर् व्र्वस्थापन वडा नं. ६ 50000 50000           

२१ सहरी स्वास््र् केदर िेिार्कको कार्ाािर् व्र्वस्थापन वडा नं. ६ 50000 50000           

२२ सहरी स्वास््र् केदर पात्िेभञ्ज्र्ाङको कार्ाािर् व्र्वस्थापन वडा नं. ६ 50000 50000           

२३ स्वास््र् स्वर्ंसेफवकाहरुिार्ा प्रोत्साहन भिा वडा नं. ६ 50000 50000           

साँस्कृफत प्रवद्धान तथा अदर् 150000 150000 0 0 0 0 0 

२४ विपािा िवेीथान संरक्षण तथा ममात वडा नं. ६ 150000 150000           

ससं्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाि 710000 610000 0 0 0 100000 0 

सचुना प्रफवफध  0 0 0 0 0 0 0 

संस्थागत फवकास, सहर्ोग तथा अदर्  710000 610000 0 0 0 100000 0 

२५ भगवती मा.फव. कम्प्र्टुर व्र्वस्थापन वडा नं. ६ 300000 300000           

२६ फसद्धकाफिका मा.फव. कम्प्र्टुर व्र्वस्थापन वडा नं. ६ 300000 300000           

२७ प्रहरी चौकी नवमीडााँडािार्ा र्दधन खररि वडा नं. ६ 10000 10000           

२८ फसवा फसवा बतृ फचत्र फनमााण वडा नं. ६ 100000         100000   
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वातावरण तथा लवपि व्र्वस्थापन 0 0 0 0 0 0 0 

िोहोरमैिा तथा ढि व्र्वस्थापन तथा वातावरण संरक्षण 0 0 0 0 0 0 0 

प्रकृफतक प्रकोप िगार्तका फवपि व्र्वस्थापन तथा अदर् 0 0 0 0 0 0 0 

जम्मा रकम 5000000 3420000 535000 365000 580000 100000 0 
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वार्षिक र्वकास कार्िक्रम 

आ.व. ०७६।०७७ 

वडा नं. ७ 

क्र.सं

. 
कार्ाक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ाादवर्न हुने 

स्थान 

फवफनर्ोजन 

रु. 

श्रोत 

संघ फवफिर् 

समाफनकरण 

अनिुान 

प्रिशे 

फवफिर् 

समाफनकर

ण अनिुान 

संघ 

राजश्व 

वााँडिाड 

प्रिशे 

राजश्व 

वााँडिाड 

आदतरर

क श्रोत 

अ

दर् 

पुवयधार लवकास 2800000 2800000 0 0 0 0 0 

सडक तथा पिु  1900000 1900000 0 0 0 0 0 

१ तल्िो हाम्िावङु िप्सीबोटे मोटरबाटो वडा नं. ७ 800000 800000           

२ िेवती खोिा तमु्वङुवा मोटरबाटो वडा नं. ७ 500000 500000           

३ फसद्धकाफिका आ.फव. िफेख महफवर जाने मोटरबाटो स्तरोदनती वडा नं. ७ 200000 200000           

४ राफनटार मा.फब. आगाडी िफेख फनरौिाघर छेउसम्मबाटो सोफिङ  वडा नं. ७ 100000 100000           

५ 
कृष्ण प्रसाि अफधकारीको घर अगाडी िफेख िामा गााँउ हुि ै

बास्बोटेसम्म मोटरबाटो 
वडा नं. ७ 100000 100000           

६ 
चेतेबाबकुो गैरीबारी िफेख धदतगााँउ हुि ैमङुग्रटेारसम्म जाने 

मोटरबाटो  
वडा नं. ७ 200000 200000           

फसचार् तथा खानेपानी  600000 600000 0 0 0 0 0 

७ 
फिफिम नगरपाफिका वडा नं. ७ को माक्िमु्बा पिरेी खानेपानी 

पार्प खररि तथा ममात 
वडा नं. ७ 300000 300000           
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८ 
अफम्वका फसवाको घरिफेख धारागााँउ गमु्बा जाने बाटो कुिो पार्प 

खररि 
वडा नं. ७ 100000 100000           

९  पार्प खररि वडा नं. ७ 100000 100000           

१० िामा खोिा कोप्चे फसचार् कुिो ममात वडा नं. ७ 100000 100000           

भवन तथा शहरर फवकास तथा अदर्   300000 300000 0 0 0 0 0 

११ प्रगफतशि आ.फव. बामैफत्र खेिमैिान फनमााण वडा नं. ७ 100000 100000           

12 काफिका िवेी नाङिापा संरक्षण वडा नं. ७ 100000 100000           

13 पंचमी पिु ममात सम्भार वडा नं. ७ 100000 100000           

उजाा िघ ुतथा साना जिफवद्यतु  0 0 0 0 0 0 0 

आलथयक लवकास 0 0 0 0 0 0 0 

कृफष 0 0 0 0 0 0 0 

पश ु 0 0 0 0 0 0 0 

उद्योग वाफण्र् तथा अदर् 0 0 0 0 0 0 0 

सामालजक लवकास 1150000 0 355000 
21500

0 
580000 0 0 

मफहिा, बािबाफिका तथा जेष्ठनागररक कार्क्रा म 400000 0 355000 45000 0 0 0 

१४ अपाङ ग फसपमिुक कार्ाक्रम वडा नं. ७ 100000   100000         

१५ जेष्ठ नागररक सम्मान कार्ाक्रम वडा नं. ७ 50000   50000         

१६ मफहिा फसपमिुक कार्ाक्रम वडा नं. ७ 100000   100000         
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१७ मेिफमिाप सफमफत कार्ाािर् व्र्वस्थापन वडा नं. ७ 50000   50000         

१८ जेष्ठ नागररक सफमफत कार्ाक्रम व्र्वस्थापन वडा नं. ७ 50000   5000 45000       

१९ काननू सम्बफदध चेतनामिुक कार्ाक्रम वडा नं. ७ 50000   50000         

फशक्षा 100000 0 0 
10000

0 
0 0 0 

२० सामिुाफर्क अध्र्र्न केदर रानीटारको संस्थागत फवकास वडा नं. ७ 100000     
10000

0 
      

स्वास््र् 150000 0 0 70000 80000 0 0 

२१ स्वास््र् स्वर्ंसेफवका वडा नं. ७ को प्रोत्साहन भिा वडा नं. ७ 50000     50000       

22 फिफिम नगरपाफिकाको स्वास््र् कार्ाािर् व्र्वस्थापन वडा नं. ७ 100000     20000 80000     

साँस्कृफत प्रवद्धान तथा अदर् 500000 0 0 0 500000 0 0 

२३ आफिवासी जनजाती वडा नं. ७ 100000       100000     

24 िफित कार्ाािर् व्र्वस्थापन वडा नं. ७ 200000       200000     

२५ खेिकुि फवकास वडा नं. ७ 150000       150000     

26 
नाङिापा गफम्बरमान तामाङको नाङिापा मफदिर आवश्र्क 

सामान खररि 
वडा नं. ७ 50000       50000     

संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाि 950000 520000 180000 
15000

0 
0 100000 0 

सचुना प्रफवफध  0 0 0 0 0 0 0 

संस्थागत फवकास तथा सहर्ोग  950000 520000 180000 
15000

0 
0 100000 0 

२७ र्वुा क्िब फवकास वडा नं. ७ 50000 50000           
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२८ काफिका कृफष सहाकारी संस्था आ.र्.फट. व्र्वस्थापन वडा नं. ७ 50000 50000           

२९ फिफिम नगरपाफिका वडा नं. ७ को बतृफचत्र फनमााण वडा नं. ७ 100000         100000   

३० बािमैत्री वडा कार्ाक्रम वडा नं. ७ 100000     
10000

0 
      

३१ बोरबोटे फसद्धिवेी मफदिर संरक्षण वडा नं. ७ 50000     50000       

३२ पदचकदर्ा आ.फब. भौफतक सम्पफि खररि वडा नं. ७ 600000 420000 180000         

वातावरण तथा लवपि व्र्वस्थापन 100000 100000 0 0 0 0 0 

िोहोरमैिा तथा ढि व्र्वस्थापन तथा वातावरण संरक्षण 0 0 0 0 0 0 0 

प्रकृफतक प्रकोप िगार्तका फवपि व्र्वस्थापन तथा अदर् 100000 100000 0 0 0 0 0 

३३ 
फसद्धकाफिका िवेी बसदतर घर छेउ ढंुगाको वाि घेरावार अगाडी 

ढोका 
वडा नं. ७ 100000 100000           

जम्मा रकम 5000000 3420000 535000 365000 580000 100000 0 
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वार्षिक र्वकास कार्िक्रम 

आ.व. ०७६।०७७ 

वडा नं. ८ 

क्र.सं
. 

कार्ाक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ाादवर्न 

हुने स्थान 

फवफनर्ोजन 

रु. 

श्रोत 

संघ फवफिर् 

समाफनकरण 

अनिुान 

प्रिशे 

फवफिर् 

समाफनकर

ण अनिुान 

संघ राजश्व 

वााँडिाड 

प्रिशे 

राजश्व 

वााँडिाड 

आदतररक 

श्रोत 

अ

दर् 

पुवयधार लवकास 2000000 2000000 0 0 0 0 0 

सडक तथा पिु  1350000 1350000 0 0 0 0 0 

१ फनरुङखा राघेथान िफेवढाड मोटरबाटो फनमााण वडा नं. ८ 400000 400000           

२ ननुथिा छााँर्ागााँउ फतनढुङ गे मोटरबाटो फनमााण वडा नं. ८ 500000 500000           

३ गरुााँसे िािबोटे मोटरबाटो ममात सधुार वडा नं. ८ 200000 200000           

४ गोबरे गोिार्ा सेफमचोङ भवन मोटरबाटो फनमााण वडा नं. ८ 100000 100000           

५ भैसेखका  फड.एम.चोक मोटरबाटो ममात सधुार तथा फनमााण वडा नं. ८ 150000 150000           

फसचार् तथा खानेपानी  100000 100000 0 0 0 0 0 

६ फड.एम. चोक थाङग्रगेााँउ कुिो फनमााण वडा नं. ८ 100000 100000           

भवन तथा शहरर फवकास तथा अदर्   550000 550000 0 0 0 0 0 

७ र्थङु बजार फसढी फनमाा ाँण वडा नं. ८ 150000 150000           
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8 िफभजम बदु्ध स्पोफटाङ क्िब खिेमैिान स्तरोदनफत वडा नं. ८ 100000 100000           

9 िुकेडााँडा सामफुहक घाट फनमााण वडा नं. ८ 300000 300000           

उजाा िघ ुतथा साना जिफवद्यतु  0 0 0 0 0 0 0 

आलथयक लवकास 775000 0 430000 345000 0 0 0 

कृफष 500000 0 155000 345000 0 0 0 

१० 
१ घर १ माछापोखरी १ घर १ करेसाबारी, १ घर १ घार मौरी, १ घर 

१ िुिबारी गरुुर्ोजना फनमााण तथा कृषक सचेतनामिुक कार्ाक्रम  
वडा नं. ८ 300000   155000 145000       

११ अिैची फकवी प्रविान ताफिम तथा कार्ाक्रम वडा नं. ८ 100000     100000       

१२ 
टनेि फवतरण भैसेखका  I.P.M. साना फकसान कृषक ८० प्रफतशत 

अनिुान 
वडा नं. ८ 100000     100000       

पश ु 275000 0 275000 0 0 0 0 

१३ मौरीपािन ताफिम तथा घार फनमााण कार्ाक्रम वडा नं. ८ 125000   125000         

१४ 
सधुाररएको गोठे तथा गार्ापािन सम्बफदध ताफिम कृषक घमुाउनेटार 

८० प्रफतशत अनिुान 
वडा नं. ८ 150000   150000         

उद्योग वाफण्र् तथा अदर् 0 0 0 0 0 0 0 

सामालजक लवकास 1250000 1150000 0 0 0 100000 0 

मफहिा, बािबाफिका तथा जेष्ठनागररक कार्क्रा म 580000 580000 0 0 0 0 0 

१५ मफहिाहरुका िाफग पाउरोटी उत्पािन प्रबद्धान कार्ाक्रम वडा नं. ८ 130000 130000           

१६ बाख्रापािन आर्मिूक ताफिम तथा कार्ाक्रम वडा नं. ८ 90000 90000           
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१७ र्वुा स्वरोजगार तथा घरेि ुफवकास साझेिारी कार्ाक्रम वडा नं. ८ 150000 150000           

१८ बािअफधकार सम्बफदध सचेतनामिूक ताफिम वडा नं. ८ 60000 60000           

१९ जेष्ठ नागररक तथा फवफशि नागररक सम्मान कार्ाक्रम वडा नं. ८ 100000 100000           

२० अपाङ ग मढुा बनार्ा ताफिम वडा नं. ८ 50000 50000           

फशक्षा 120000 120000 0 0 0 0 0 

२१ फवद्या आजान मा.फव. सेफ्टी ट र्ाङ की तथा िफनाचर फनमााण वडा नं. ८ 120000 120000           

स्वास््र् 150000 150000 0 0 0 0 0 

२२ स्वास््र्चौकी िफनाचर फनमााण वडा नं. ८ 100000 100000           

२३ स्वर्मसेफवका प्रोत्साहन भिा वडा नं. ८ 50000 50000           

साँस्कृफत प्रवद्धान तथा अदर् 400000 300000 0 0 0 100000 0 

२४ 
आफिवासी जनजाती भाषाफिपी फवकास ता पहाचान सम्बफदध 

ताफिम तथा कार्ाक्रम 
वडा नं. ८ 300000 300000           

25 िुटबि खेिकुि अदडर फिफप्टन ताफिम वडा नं. ८ 100000         100000   

संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाि 900000 195000 105000 20000 580000 0 0 

सचुना प्रफवफध  300000 195000 105000 0 0 0 0 

२६ जैफवक फवफवधता एवम  G.I.S. प्रणािी वडा प्रोिार्ि फनमााण वडा नं. ८ 300000 195000 105000         

संस्थागत फवकास तथा सहर्ोग  600000 0 0 20000 580000 0 0 

२७ साफवक राफनटार गा.फव.स. को जग्गा सम्माउने र घेराबार वडा नं. ८ 100000       100000     
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२८ प्राफवफधक सामग्री खररि सफहत वडा कार्ाािर् फवफवध खचा वडा नं. ८ 150000       150000     

२९ वडा कार्ाािर्को जेनेरेटर खररि वडा नं. ८ १५२०००     २०००० 
१३२००

० 
    

३० जेनेरेटर र्दधन खररि तथा ममात वडा नं. ८ 100000       100000     

३१ वडा कार्ाािर् कम्प्र्टुर खररि वडा नं. ८ 98000       98000     

वातावरण तथा लवपि व्र्वस्थापन 75000 75000 0 0 0 0 0 

िोहोरमैिा तथा ढि व्र्वस्थापन तथा वातावरण संरक्षण 0 0 0 0 0 0 0 

प्रकृफतक प्रकोप िगार्तका फवपि व्र्वस्थापन तथा अदर् 75000 75000 0 0 0 0 0 

३२ फवपि व्र्वस्थापन वडा नं. ८ 50000 50000           

३३ फवपि व्र्वस्थापन सामाग्री खररि वडा नं. ८ 25000 25000           

जम्मा रकम 5000000 3420000 535000 365000 580000 100000 0 
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वार्षिक र्वकास कार्िक्रम 

आ.व. ०७६।०७७ 

वडा नं. ९ 

क्र.सं
. 

कार्ाक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ाादवर्

न हुने 

स्थान 

फवफनर्ोजन रु. 

श्रोत 

संघ फवफिर् 

समाफनकरण 

अनिुान 

प्रिशे 

फवफिर् 

समाफनकरण 

अनिुान 

संघ 

राजश्व 

वााँडिाड 

प्रिशे राजश्व 

वााँडिाड 

आदतरर

क श्रोत 

अ

दर् 

पुवयधार लवकास 2350000 1950000 0 0 400000 0 0 

सडक तथा पिु  1450000 1450000 0 0 0 0 0 

१ ९ नं. वडाका सम्पणा मोटरबाटो सरसिार्ा र्ोजना वडा नं. ९ 1000000 1000000           

२ खाफम्चना फसवातप्पा मोटरबाटो ट्रर्ाक ओपन वडा नं. ९ 450000 450000           

फसचार्  250000 250000 0 0 0 0 0 

३ र्ाङफसबङु पफम्पङ फसचार्ा तथा प्िाफस्टक पोखरी फनमााण वडा नं. ९ 150000 150000           

४ बागकुर िङुिेवा फसचार् कुिो ममात सम्भार वडा नं. ९ 100000 100000           

भवन तथा शहरर फवकास तथा अदर्   400000 0 0 0 400000 0 0 

५ फकरात हाङसाम माङफहम मफदिर घेराबारा वडा नं. ९ 100000       100000     

6 मजुोिङु मफदिर फसफड फनमााण वडा नं. ९ 50000       50000     

७ िफित आिशा जनकल्र्ाण समहुको भवन व्र्वस्थापन वडा नं. ९ 100000       100000     
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८ िमु्िाबङु मा.फव.को घेरावारा  वडा नं. ९ 150000       150000     

उजाा िघ ुतथा साना जिफवद्यतु  250000 250000 0 0 0 0 0 

९ फवद्यतु िार्न व्र्वस्थापन तार खररि वडा नं. ९ 250000 250000           

आलथयक लवकास 225000 225000 0 0 0 0 0 

कृफष 225000 225000 0 0 0 0 0 

१० कृफष तथा पश ुपक्केट क्षेत्र घोषणा कार्ाक्रम वडा नं. ९ 225000 225000           

पश ु 0 0 0 0 0 0 0 

उद्योग वाफण्र् तथा अदर् 0 0 0 0 0 0 0 

सामालजक लवकास 2000000 920000 535000 365000 180000 0 0 

मफहिा, बािबाफिका तथा जेष्ठनागररक कार्क्रा म 740000 70000 535000 135000 0 0 0 

११ 
जनप्रफतफनफधहरुसाँग जनताको छििि अदतरफक्रर्ा कार्ाक्रम तथा 

सचुना प्रशारण 
वडा नं. ९ 50000   50000         

१२ वडा र्वुा सदजाि मािा त नमनुा र्वुा सांसाि कार्ाक्रम संचािन वडा नं. ९ 100000   100000         

१३ गररफव फनवारण नेततृ्व फवकास ताफिम वडा नं. ९ 200000 70000 130000         

१४ जेष्ठ नागररक सम्मान कार्ाक्रम वडा नं. ९ 50000   50000         

१५ 
आफिवासी जनजाती फशक्षक तथा फनजामफत क्षेत्रमा पहुाँच बफृद्ध 

अफभमफुखकरण कार्ाक्रम संचािन 
वडा नं. ९ 100000     100000       

१६ एकि मफहिा नेततृ्व फवकास ताफिम वडा नं. ९ 50000   50000         
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१७ 
मफहिा जागरण कृफष बहुदे्धश्र् सहकारी संस्था फि. मािा त 

सहकारी फशक्षा ताफिम 
वडा नं. ९ 140000   105000 35000       

१८ पोषण कनार ५ ठााँउमा स्थापना वडा नं. ९ 50000   50000         

फशक्षा 910000 500000 0 230000 180000 0 0 

१९ 

िमु्िाबङु मा.फव. का फव. व्र्.स, फश.अ.स. फशक्षक र अफवभावक 

अदतरफक्रर्ा कार्ाक्रम संचािन (२-२ मफहनामा गरर जम्मा ६ 

पटक) 

वडा नं. ९ 500000 500000           

२० 
िेमेसवुा आधारभतू फवद्यािर् फव.व्र्.स., फश.अ.स., फशक्षक र 

अफवभावक अदतरफक्रर्ा कार्ाक्रम संचािन (जम्मा ४ पटक ) 
वडा नं. ९ 180000       180000     

२१ 
फसद्धकाफिका आधारभतू फवद्यािर् फव.व्र्.स., फश.अ.स., फशक्षक 

र अफवभावक अदतरफक्रर्ा कार्ाक्रम संचािन (जम्मा ४ पटक ) 
वडा नं. ९ 180000     180000       

२२ फसर्तप्पा शाफदत बा.फव.के आवश्र्क सामग्री खररि वडा नं. ९ 50000     50000       

स्वास््र् 350000 350000 0 0 0 0 0 

२३ 
काििबोटे स्वास््र् चौकी व्र्वस्थापन तथा आवश्र्क सामाग्री 

खररि 
वडा नं. ९ 350000 350000           

साँस्कृफत प्रवद्धान तथा अदर् 0 0 0 0 0 0 0 

संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाि 325000 225000 0 0 0 100000 0 

सचुना प्रफवफध  0 0 0 0 0 0 0 

संस्थागत फवकास, सहर्ोग अदर्   325000 225000 0 0 0 100000 0 

२४ वडा कार्ाािर् मािा त अफतफथ सत्कार कार्ाक्रम वडा नं. ९ 100000         100000   
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२५ र्स वडामा संचाफित डेरी व्र्वस्थापन वडा नं. ९ 50000 50000           

२६ अफतररि हुिा कार्ाािर् व्र्वस्थापन वडा नं. ९ 25000 25000           

२७ िमु्िाबङु जनतारा र्वुा क्िब आवश्र्क सामग्री खररि वडा नं. ९ 100000 100000           

२८ 
िमु्िाबङु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था फि। आवश्र्क सामग्री 

खररि 
वडा नं. ९ 50000 50000           

वातावरण तथा लवपि व्र्वस्थापन 100000 100000 0 0 0 0 0 

िोहोरमैिा तथा ढि व्र्वस्थापन तथा वातावरण संरक्षण 0 0 0 0 0 0 0 

प्रकृफतक प्रकोप िगार्तका फवपि व्र्वस्थापन तथा अदर् 100000 100000 0 0 0 0 0 

२९ फवपिन व्र्वस्थापन सामग्री खररि तथा राहत फवतरण वडा नं. ९ 100000 100000           

जम्मा रकम 5000000 3420000 535000 365000 580000 100000 0 
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वार्षिक र्वकास कार्िक्रम 

आ.व. ०७६।०७७ 

वडा नं. १० 

क्र.सं

. 
कार्ाक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ाादवर्न 

हुने स्थान 

फवफनर्ोजन 

रु. 

श्रोत 

संघ फवफिर् 

समाफनकरण 

अनिुान 

प्रिशे 

फवफिर् 

समाफनकर

ण अनिुान 

संघ राजश्व 

वााँडिाड 

प्रिशे 

राजश्व 

वााँडिाड 

आदतरर

क श्रोत 

अ

दर् 

पुवयधार लवकास 2655000 1915000 265000 315000 160000 0 0 

सडक तथा पिु  1210000 1090000 120000 0 0 0 0 

१ थापावारी सातघमु्ती झोड ने मोटरबाटो फनमााण वडा नं. १० 200000 200000           

२ धरखरे फचउरीबोटे पिमढोका जोड ने मोटरबाटो फनमााण वडा नं. १० 100000 100000           

३ िम्सम्बा उकािो गोरेटो बाटो ममात वडा नं. १० 50000 50000           

४ िङुखेरेक्पा गोरेटो बाटो ममात वडा नं. १० 50000 50000           

५ जेफठवर पाफथभरा जोड ने मोटरबाटो फनमााण वडा नं. १० 100000 100000           

६ फमिडााँडा नेपािटार मोटरबाटो स्तरोदनती वडा नं. १० 210000 210000           

७ िाफसङिा पाखावारी जोड ने मोटरबाटो फनमााण वडा नं. १० 100000 100000           

८ सापनवुा िािेिङु जोड ने मोटरबाटो फनमााण वडा नं. १० 200000 80000 120000         

९ फसमान ेखिंगाटार जोड ने मोटरबाटो फनमााण वडा नं. १० 50000 50000           
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१० सेपेनी फतफिगांधारा जोड ने मोटरबाटो फनमााण वडा नं. १० 50000 50000           

११ तफृतर्ा खिंगाटार मगरचेप्पा पिमढोका मोटरबाटो सरसिार्ा वडा नं. १० 100000 100000           

फसचार् तथा खानेपानी  620000 0 145000 315000 160000 0 0 

१२ पफच्चसे खानेपानी ररजवा ट र्ांक फनमााण वडा नं. १० 100000   100000         

१३ िफित खानेपानी महुान ररजवा ट र्ांक फनमााण वडा नं. १० 30000     30000       

१४ पार्प खररि वडा नं. १० 240000     80000 160000     

१५ भोगटेनी कुिो ममात संभार  वडा नं. १० 50000     50000       

१६ मगरचेप्पा ररजवा टेंक फनमााण वडा नं. १० 50000     50000       

१७ फडप बोररङ सवे खचा वडा नं. १० 150000   45000 105000       

भवन तथा शहरर फवकास तथा अदर्   825000 825000 0 0 0 0 0 

१८ ठाडेनी काफिका िफेव ममात वडा नं. १० 25000 25000           

१९ जस्तापाता खररि  वडा नं. १० 700000 700000           

२० खिंगाटार मफहिा भवनको भौफतक व्र्वस्थापन  वडा नं. १० 100000 100000           

उजाा िघ ुतथा साना जिफवद्यतु  0 0 0 0 0 0 0 

आलथयक लवकास 100000 100000 0 0 0 0 0 

कृफष 0 0 0 0 0 0 0 

पश ु 100000 100000 0 0 0 0 0 

२१ उदनत जातको वाख्रापािन वडा नं. १० 75000 75000           
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२२ वंगरुपािन  वडा नं. १० १२5000 १25000           

उद्योग वाफण्र् तथा अदर् 0 0 0 0 0 0 0 

सामालजक लवकास 1840000 1245000 270000 50000 275000 0 0 

मफहिा, बािबाफिका तथा जेष्ठनागररक कार्क्रा म तथा अदर् 570000 145000 100000 50000 275000 0 0 

२३ मफहिा फसपमिुक ताफिम  वडा नं. १० 100000   100000         

२४ मफहिा कृफष सहकारी क्षमता अफभबदृ्धी ताफिम खङुखोिा वडा नं. १० 50000     50000       

२५ मफहिाहरुिाई उिघोषण तािीम  वडा नं. १० 45000       45000     

२६ िफित उत्थानको सामाग्री खररि वडा नं. १० 100000 20000     80000     

२७ जेष्ठ नागररक प्रोत्साहन कार्ाक्रम वडा नं. १० 75000       75000     

२८ अपाङ ग प्रोत्साहन कार्ाक्रम  वडा नं. १० 25000       25000     

२९ सार्न बोडा तथा व्र्ानर िेखन फवफध ताफिम वडा नं. १० 50000       50000     

३० भाईबफहनी वाि क्िव सचेतना कार्ाक्रम वडा नं. १० २५००० २५०००           

फशक्षा 0 0 0 0 0 0 0 

स्वास््र् 100000 100000 0 0 0 0 0 

३१ 
र्ाङनाम स्वास््र् चौकीको स्वर्म सेवीका प्रोत्साहन भिा 

तथा पोषण कार्ाक्रम 
वडा नं. १० 100000 100000           

साँस्कृफत प्रवद्धान तथा अदर् 1170000 1000000 170000 0 0 0 0 

३२ महागरुु िाल्गनुदि साफिक फनमााण वडा नं. १० 1000000 1000000           
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33 खिंगाटार पर्ाटकीर् क्षेत्र फवस्तार वडा नं. १० 100000   100000         

३४ ग्रासरुङ िूटवि ताफिम  वडा नं. १० 30000   30000         

35 खेिकुि  संचािन सम्बफदध वडा नं. १० 40000   40000         

संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाि 305000 60000 0 0 145000 100000 0 

सचुना प्रफवफध  0 0 0 0 0 0 0 

संस्थागत फवकास तथा सहर्ोग  305000 60000 0 0 145000 100000 0 

३६ नाफिगेन र्वुा समहु भौफतक व्र्वस्थापन  वडा नं. १० 60000 60000           

३७ 
र्ाङनाम वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको भौफतक 

व्र्वस्थापन 
वडा नं. १० 50000         50000   

३८ गाडी ममात तथा र्दधन खचा वडा नं. १० 50000         50000   

३९ पत्रपफत्रका तथा संचार खचा  वडा नं. १० 50000       50000     

४० खङुखोिा कृफष सहकारी फि. वडा नं. १० 50000       50000     

४१ 
स्थानीर् जनप्रफतफनधहरु स्थानीर् जनताहरु फवच समधरु 

सम्बदध अफभमफुखकरण 
वडा नं. १० 45000       45000     

वातावरण तथा लवपि व्र्वस्थापन 100000 100000 0 0 0 0 0 

िोहोरमैिा तथा ढि व्र्वस्थापन तथा वातावरण संरक्षण 0 0 0 0 0 0 0 

प्रकृफतक प्रकोप िगार्तका फवपि व्र्वस्थापन तथा अदर् 100000 100000 0 0 0 0 0 

४२ सरसिाई कार्ाक्रम वडा नं. १० 100000 100000           

जम्मा रकम 5000000 3420000 535000 365000 580000 100000 0 
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वार्षिक र्वकास कार्िक्रम  

आ.व. ०७६।०७७  

वडा नं. ११ 

क्र.सं. कार्ाक्रम/आर्ोजनाको नाम 
कार्ाादवर्न 

हुने स्थान 
फवफनर्ोजन रु. 

श्रोत 

संघ फवफिर् 

समाफनकरण 

अनिुान 

प्रिशे 

फवफिर् 

समाफनकर

ण अनिुान 

संघ राजश्व 

वााँडिाड 

प्रिशे 

राजश्व 

वााँडिाड 

आदतररक 

श्रोत 

अ

दर् 

पुवयधार लवकास 3770000 2790000 0 0 880000 100000 0 

सडक तथा पिु  1500000 1500000 0 0 0 0 0 

१ िफेवस्थान िप्सीबोटे मोटरबाटो वडा नं. ११ 150000 150000           

२ पौवा गैरी आहािे मोटरबाटो वडा नं. ११ 150000 150000           

३ बाबङु गा फतरफतरे मोटरबाटो वडा नं. ११ 150000 150000           

४ चवुािुिे बाबङु गा फघफमरे मोटरबाटो वडा नं. ११ 300000 300000           

५ चम्पेटार, ििाटे, बाबङु गा, सेिजेङु चिारा गोिार्ा वडा नं. ११ 225000 225000           

६ सेजेपा िेवाफिन मोटरबाटो सरसिार्ा वडा नं. ११ 60000 60000           

७ अमिे आम्बोटे जोगीनी मोटरबाटो सरसिार्ा वडा नं. ११ 125000 125000           

८ तोसेकडााँडा मोटरबाटो सरसिार्ा वडा नं. ११ 80000 80000           

९ िेवाफिन घाटबाटो वडा नं. ११ 100000 100000           
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१० घोसबाटो वडा नं. ११ 90000 90000           

११ िप्सीबोटे मोटरबाटो सरसिार्ा वडा नं. ११ 50000 50000           

१२ फचहानडााँडा ढोडर्ानी मोटरबाटो सरसिार्ा वडा नं. ११ 20000 20000           

फसचार् तथा खानेपानी  660000 320000 0 0 340000 0 0 

१३ िनसे खानेपानी ममात वडा नं. ११ 50000 20000     30000     

१४ बफुधम्बा खानेपानी ममात वडा नं. ११ 50000       50000     

१५ ्र्ाफमरबोटे खानेपानी ममात वडा नं. ११ 40000       40000     

१६ खानेपानी ममात पार्प खररि वडा नं. ११ 40000       40000     

१७ तेङगाबङु खानेपानी वडा नं. ११ 50000       50000     

१८ खमारे कुिो ममात वडा नं. ११ 200000 200000           

१९ माझकुिो ममात वडा नं. ११ 30000       30000     

२० फसमसार फसचार्ा पार्प खररि वडा नं. ११ 100000 100000           

२१ सरकारी कुिो ममात वडा नं. ११ 100000       100000     

भवन तथा शहरर फवकास तथा अदर्   1610000 970000 0 0 540000 100000 0 

२२ ततृीर्ा आ.फव. भवन फनमााण वडा नं. ११ 500000 500000           

२३ काफिका मफदिर व्र्वस्थापन वडा नं. ११ 330000 330000           

२४ सेजेपा आ.फव. ठेसबाि वडा नं. ११ 60000 60000           

२५ जनचेतना आ.फव. घेराबार वडा नं. ११ 80000 80000           
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२६ चम्पेटार मफदिर ममात वडा नं. ११ 40000       40000     

२७ िेवाफिन मफदिर फनमााण वडा नं. ११ 200000       200000     

२८ हररर्ो जस्तापाता फवतरण वडा नं. ११ 400000       300000 100000   

उजाा िघ ुतथा साना जिफवद्यतु  0 0 0 0 0 0 0 

आलथयक लवकास 600000 0 535000 65000 0 0 0 

कृफष 600000 0 535000 65000 0 0 0 

२९ आधफुनक कृफष पश ुप्रवाधन ५० प्रफतशत अनिुान वडा नं. ११ 600000   535000 65000       

पश ु 0 0 0 0 0 0 0 

उद्योग वाफण्र् तथा अदर् 0 0 0 0 0 0 0 

सामालजक लवकास 365000 365000 0 0 0 0 0 

मफहिा, बािबाफिका, जेष्ठनागररक कार्क्रा म तथा अदर् 330000 330000 0 0 0 0 0 

३० िफित सचेतना कार्ाक्रम वडा नं. ११ 50000 50000           

३१ फवपदन एकि मफहिा आर्आजान वडा नं. ११ 50000 50000           

३२ मेिफमिाप कताा बैठक खाजा खचा वडा नं. ११ 25000 25000           

३३ आफिवासी जनजाती फबकास वडा नं. ११ 80000 80000           

३४ मफहिा स्वर्ंसेफवका र्ातार्ात खचा वडा नं. ११ 60000 60000           

३५ आपाङ ग सम्मान वडा नं. ११ 25000 25000           

३६ बािबाफिका कार्ाक्रम वडा नं. ११ 40000 40000           
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फशक्षा 25000 25000 0 0 0 0 0 

३७ कस्तरुी आ.फव. खेिकुि सामग्री वडा नं. ११ 25000 25000           

स्वास््र् 10000 10000 0 0 0 0 0 

३८ आर्वुेि फक्िफनक मसिनि वडा नं. ११ 10000 10000           

साँस्कृफत प्रवद्धान तथा अदर् 0 0 0 0 0 0 0 

संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाि 80000 80000 0 0 0 0 0 

सचुना प्रफवफध  0 0 0 0 0 0 0 

संस्थागत फवकास तथा सहर्ोग  80000 80000 0 0 0 0 0 

३९ प्रहरी व्र्वस्थापन वडा नं. ११ 20000 20000           

४० सचुना तथा संचार वडा नं. ११ 60000 60000           

वातावरण तथा लवपि व्र्वस्थापन 185000 185000 0 0 0 0 0 

िोहोरमैिा तथा ढि व्र्वस्थापन तथा वातावरण संरक्षण 85000 85000 0 0 0 0 0 

४१ तरेफसकिङु संरक्षण वडा नं. ११ 35000 35000           

४२ वातावरण संरक्षण वडा नं. ११ 50000 50000           

प्रकृफतक प्रकोप िगार्तका फवपि व्र्वस्थापन तथा अदर् 100000 100000 0 0 0 0 0 

४३ भैपरी आउने फवपि व्र्वस्थापन वडा नं. ११ 100000 100000           

जम्मा रकम 5000000 3420000 535000 65000 880000 100000 0 
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वार्षिक र्वकास कार्िक्रम 

आ.व. ०७६।०७७ 

वडा नं. १२ 
 

क्र.सं

. 
कार्ाक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ाादवर्न 

हुने स्थान 

फवफनर्ोजन 

रु. 

श्रोत 

संघ फवफिर् 

समाफनकरण 

अनिुान 

प्रिशे फवफिर् 

समाफनकरण 

अनिुान 

संघ राजश्व 

वााँडिाड 

प्रिशे 

राजश्व 

वााँडिाड 

आदतररक 

श्रोत 

अ

दर् 

पुवयधार लवकास १७८०००० 1345000 435000 0 0 0 0 

सडक तथा पिु  1580000 1345000 235000 0 0 0 0 

१ र्ाक्समु्बा र्ाक्समु्बा पचु्छर मोटरबाटो फनमााण वडा नं. १२ 150000 १४५००० ५०००         

२ िफेवथान फतनटाट ने िाफि मझवुा बतासे मोटरबाटो फनमााण वडा नं. १२ 200000 २०००००           

३ खङुफिङबोटे फनबारे जेभािे मोटरबाटो वडा नं. १२ 200000   २०००००         

४ 
पिुभञ्ज्र्ाङ फमिडााँडा मािबासे साफवक ५ मोटरबाटो 

स्तरोदनफत 
वडा नं. १२ 330000 ३००००० ३००००         

५ पवुााधार फवकास र्ोजना ममात वडा नं. १२ 300000 ३०००००           

६ फबखेडााँडा मिामी फबश्रामस्थि फनमााण वडा नं. १२ 200000 २०००००           

७ पौवागैरी िवेीथान घेराबार वडा नं. १२ 100000 १०००००           

८ फपपिबोटे फसद्धिवेी मफदिर ममात वडा नं. १२ 100000 १०००००           

फसचार्  200000 0 200000 0 0 0 0 
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९ फसवबुा फसमिे ििेि ेफसचार्ा कुिो ममात वडा नं. १२ 100000   १०००००         

१० बोिाम बर्क बधुकु फसचार्ा कुिो ममात वडा नं. १२ 100000   १०००००         

भवन तथा शहरर फवकास तथा अदर्   ० ० ० ० ० ० ० 

उजाा िघ ुतथा साना जिफवद्यतु  0 0 0 0 0 0 0 

आलथयक लवकास 700000 700000 0 0 0 0 0 

कृफष 340000 340000 0 0 0 0 0 

११ अगाफनक फचर्ा, िोिा िगार्त कृफष जदर् फबउ, फवरुवा खररि वडा नं. १२ 340000 ३४००००           

पश ु 360000 360000 0 0 0 0 0 

१२ कृफत्रम गभााधान तथा नश्ल सधुार कार्ाक्रम वडा नं. १२ 200000 २०००००           

१३ उदनत  बोर्र जातको बोका खररि वडा नं. १२ 160000 १६००००           

उद्योग वाफण्र् तथा अदर् ० ० ० ० ० ० ० 

सामालजक लवकास 1410000 465000 0 365000 580000 0 0 

मफहिा, बािबाफिका तथा जेष्ठनागररक कार्क्रा म तथा अदर् 610000 १६५००० 0 0 445000 0 0 

१४ दर्ाफर्क सफमफत तथा मेिफमिाप सफमफत बैठक संचािन खचा  वडा नं. १२ 100000 १०००००           

१५ 
मफहिा सशफिकरण समाज कार्ाािर् व्र्वस्थापन खचा तथा 

बैठक संचािन खचा 
वडा नं. १२ 100000       १०००००     

१६ आफिवासी जनजाफत ढाका फसिार्ा बनुार् ताफिम वडा नं. १२ 100000       १०००००     

१७ िफित फसपमिुक कार्ाक्रम वडा नं. १२ 60000 १५०००     ४५०००     
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१८ जेष्ठ नागररक संवाि केदर फनमााण वडा नं. १२ 200000       २०००००     

१९ अपाङ गा सहर्ोग कार्ाक्रम वडा नं. १२ 50000 ५००००           

फशक्षा 550000 ५०००० 0 365000 135000 0 0 

२० स्वर्मसेवक फशक्षक पररचािन वडा नं. १२ 500000     365000 135000     

२१ बाि प्रोत्साहन कार्ाक्रम वडा नं. १२ 50000 ५००००           

स्वास््र् 150000 150000 0 0 0 0 0 

२२ औषफध तथा औषफध उपकरण खररि वडा नं. १२ 100000 १०००००           

२३ स्वास््र् स्वर्मसेफवका प्रोत्साहन वडा नं. १२ 50000 ५००००           

साँस्कृफत प्रवद्धान तथा अदर् 100000 100000 0 0 0 0 0 

२४ खेिकुि फवकास तथा प्रवधान वडा नं. १२ 100000 100000           

ससं्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाि 935000 735000 100000 0 0 100000 0 

सचुना प्रफवफध  0 0 0 0 0 0 0 

संस्थागत फवकास तथा सहर्ोग  935000 735000 100000 0 0 100000 0 

२५ 
वडा कार्ाािर् व्र्वस्थापन, मेफसनरर औजार, िफनाचर खररि 

ममात 
वडा नं. १२ 350000 ३५००००           

२६ फत्रशफि िगु्ध सहकारर फबफिर् व्र्वस्थापन सफ्टवेर्र खररि वडा नं. १२ 60000 ६००००           

२७ 
फिफिम नगरपाफिका, वडा नं. १२ को कार्ाािर्, रेडक्रस 

उपशाखा नांफगन एम्बिुेदस ममात तथा र्दधन खचा  
वडा नं. १२ 100000   १०००००         
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२८ अस्थार्ी प्रहरी चौकी सवारी ममात तथा र्दधन खचा वडा नं. १२ 50000 ५००००           

२९ फवफवध खचा वडा नं. १२ 175000 १७५०००           

३० आधारभतू कम्प्र्टुर ताफिम वडा नं. १२ 100000 १०००००           

३१ नांफगन ग्राफमण फवद्यतु सहकारी कार्ाािर् व्र्वस्थापन वडा नं. १२ 100000         १०००००   

वातावरण तथा लवपि व्र्वस्थापन 175000 175000 0 0 0 0 0 

िोहोरमैिा तथा ढि व्र्वस्थापन तथा वातावरण संरक्षण 100000 100000 0 0 0 0 0 

३२ पिुभञ्ज्र्ाङ बजार ब्र्वस्थापनका िाफग पार्ाप खररि वडा नं. १२ 100000 १०००००           

प्रकृफतक प्रकोप िगार्तका फवपि व्र्वस्थापन तथा अदर् 75000 75000 0 0 0 0 0 

३३ फवपि सामाग्री खररि तथा राहत फवतरण वडा नं. १२ 75000 ७५०००           

जम्मा रकम ५०००००० 3420000 535000 365000 580000 100000 0 

 

  



 

83 
  

ah]6 gLlt tyf sfo{qmd 

lkmlbd gu/kflnsf,   @)&^÷)&& 

वार्षिक र्वकास कार्िक्रम  

आ.व. ०७६।०७७  

वडा नं. १३ 
 

क्र.सं

. 
कार्ाक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ाादवर्न 

हुने स्थान 

फवफनर्ोजन 

रु. 

श्रोत 

संघ फवफिर् 

समाफनकरण 

अनिुान 

प्रिशे फवफिर् 

समाफनकरण 

अनिुान 

संघ राजश्व 

वााँडिाड 

प्रिशे 

राजश्व 

वााँडिाड 

आदतररक 

श्रोत 

अ

दर् 

पुवयधार लवकास 3950000 3420000 530000 0 0 0 0 

सडक तथा पिु  2500000 2500000 0 0 0 0 0 

१ पंचमी, बोधाम मोटरबाटो फनमााण र्ोजना वडा नं. १३ 700000 700000           

२ फसगारे, स्र्ािधोफत जरबटेु मोटरबाटो वडा नं. १३ 700000 700000           

३ फसदे्धश्वर, रफमते, जरेुढंुगा, िोक्टे मोटरबाटो ममात र्ोजना वडा नं. १३ 600000 600000           

४ फसउरेनी बोहोरीबोटे शाखा मोटरबाटो वडा नं. १३ 250000 250000           

५ तल्िोबारी, फबच, गााँउ, ननुथिे शाखा मोटरबाटो वडा नं. १३ 250000 250000           

फसचार्  0 0 0 0 0 0 0 

भवन तथा शहरर फवकास तथा अदर्   1450000 920000 530000 0 0 0 0 

६ िोभान खेिमैिान फनमााण  वडा नं. १३ 500000 420000 80000         

७ फहफटधारा खेि मैिान फनमााण र्ोजना वडा नं. १३ 500000 500000           
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८ मफहमा बफप्तस मण्डिी भवन ममात वडा नं. १३ 200000   200000         

९ 
जिपािवेी आधारभतू फवद्यािर् फनमााणको िाफग जग्गा 

सम्र्ाउन 
वडा नं. १३ 250000   250000         

उजाा िघ ुतथा साना जिफवद्यतु  0 0 0 0 0 0 0 

आलथयक लवकास 400000 0 0 200000 200000 0 0 

कृफष 200000 0 0 200000 0 0 0 

१० उदनत जागको आि ुर मकै फबउ फवतरण कार्ाक्रम वडा नं. १३ 200000     200000       

पश ु 200000 0 0 0 200000 0 0 

११ गोठ सधुार कार्ाक्रम ५० % अनिुान कार्ाक्रम वडा नं. १३ 200000       200000     

उद्योग वाफण्र् तथा अदर् 0 0 0 0 0 0 0 

सामालजक लवकास 400000 0 0 0 300000 100000 0 

मफहिा, बािबाफिका तथा जेष्ठनागररक कार्क्रा म 400000 0 0 0 300000 100000 0 

१२ िफित आर् आजान कार्ाक्रम वडा नं. १३ 100000         100000   

१३ आफिवासी जनजाफत सााँस्कृफतक संरक्षण वडा नं. १३ 100000       100000     

१४ मफहिा िफक्षत ढाका बनुार्ा फसप मिुक ताफिम वडा नं. १३ 200000       200000     

फशक्षा 0 0 0 0 0 0 0 

स्वास््र् 0 0 0 0 0 0 0 

साँस्कृफत प्रवद्धान तथा अदर् 0 0 0 0 0 0 0 

संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाि 200000 0 0 0 200000 0 0 
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सचुना प्रफवफध  0 0 0 0 0 0 0 

संस्थागत फवकास तथा सहर्ोग  200000 0 0 0 200000 0 0 

१५ 
उ्र्ािो साना फकसान कृफष सहकारी संस्था सेप बक्स 

खररि र्ोजना 
वडा नं. १३ 80000       80000     

१६ वडा कार्ाािर् व्र्वस्थापन सामग्री खररि वडा नं. १३ 120000       120000     

वातावरण तथा लवपि व्र्वस्थापन 50000 0 5000 45000 0 0 0 

िोहोरमैिा तथा ढि व्र्वस्थापन तथा वातावरण संरक्षण 0 0 0 0 0 0 0 

प्रकृफतक प्रकोप िगार्तका फवपि व्र्वस्थापन तथा अदर् 50000 0 5000 45000 0 0 0 

१७ फवपि व्र्वस्थापन वडा नं. १३ 50000   5000 45000       

जम्मा रकम 5000000 3420000 535000 245000 700000 100000 0 
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वार्षिक र्वकास कार्िक्रम  

आ.व. ०७६।०७७  

वडा नं. १४ 
 

क्र.सं

. 
कार्ाक्रम/आर्ोजनाको नाम 

कार्ाादवर्न 

हुने स्थान 

फवफनर्ोजन 

रु. 

श्रोत 

संघ फवफिर् 

समाफनकरण 

अनिुान 

प्रिशे फवफिर् 

समाफनकरण 

अनिुान 

संघ राजश्व 

वााँडिाड 

प्रिशे 

राजश्व 

वााँडिाड 

आदतररक 

श्रोत 

अ

दर् 

पुवयधार लवकास 2875000 2275000 0 0 500000 100000 0 

सडक तथा पिु  1275000 1275000 0 0 0 0 0 

१ हिहिे फसररङटार मोटरबाटो फनमााण वडा नं. १४ 250000 250000           

२ िुल्पा छत्रको घर िफेख सेपी मोटरबाटो फनमााण वडा नं. १४ 200000 200000           

३ फसम्कुना ठोट नेबारी मोटरबाटो फनमााण वडा नं. १४ 175000 175000           

४ र्ाङसवुा फिभोम्बा मोटरबाटो फनमााण वडा नं. १४ 200000 200000           

५ झरथमु्की धदजरेु मोटरबाटो फनमााण वडा नं. १४ 200000 200000           

६ तल्िो वासमु खेतघारी हुि ैभरेङ खोिा मोटरबाटो ममात वडा नं. १४ 100000 100000           

७ भ्र्ाङ र्वुराज मोटरबाटो ममात वडा नं. १४ 1०0000 १०००००           

फसचार् तथा खानेपानी  750000 700000 0 0 50000 0 0 

८ आप्तवा खेतघारी हार्ड्रो कुिो ममात वडा नं. १४ 1५0000 1५0000           

९ र्थङु खोिा बास्बोटे कुिो ममात वडा नं. १४ 100000 100000           



 

87 
  

ah]6 gLlt tyf sfo{qmd 

lkmlbd gu/kflnsf,   @)&^÷)&& 

१० आप्तवाखोिा वासमु कुिो ममात वडा नं. १४ 100000 100000           

११ भरेङ खोिा  फसम्कुना कुिो महुान फनमााण वडा नं. १४ 100000 100000           

१२ खानेपानी तल्िोगााँउ वासमु महुान ममात वडा नं. १४ 50000       50000     

१३ माफथल्िो वासमु फहफट खानेपानी महुान ममात वडा नं. १४ 50000 50000           

१४ 
अग्रीगााँउ गैरीगााँउ र डााँडागााँउ पेल्टी सेट बार्रीङ अदडर 

ग्राउण्ड फनमााण 
वडा नं. १४ 250000 250000           

भवन तथा शहरर फवकास तथा अदर्   450000 0 0 0 450000 0 0 

१५ िुल्पा खेिमैिान ममात वडा नं. १४ 150000       150000     

16 पंदचकदर्ा िवेी बास्कोटे तारा घेराबारा वडा नं. १४ 100000       100000     

१७ िवेधाम ओडार व्र्वफस्थत वडा नं. १४ 100000       100000     

18 जल्पा िफेव घेरावार ममात वडा नं. १४ 50000       50000     

१९ मिुडााँडा िवेीधाम फसफड फनमााण वडा नं. १४ 50000       50000     

उजाा िघ ुतथा साना जिफवद्यतु  400000 300000 0 0 0 100000 0 

20 गपु्तशे्वर धाममा फवद्यतु फवस्तार वडा नं. १४ 400000 300000       100000   

आलथयक लवकास 425000 425000 0 0 0 0 0 

कृफष 375000 375000 0 0 0 0 0 

२१ प्िाफिक टनेि ५० प्रफतशत अनुिानमा वडा नं. १४ 50000 50000           

२२ जापाफनज प्रफवफध िोिा प्रशोधन सामग्री खररि वडा नं. १४ 100000 100000           
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२३ उदनत वोर्र जातको ब्र्ाड बोका खररि वडा नं. १४ 125000 125000           

२४ कािपोखरी जडीबटुी तथा कृफष िमा फसताके च्र्ाउ खेती वडा नं. १४ 100000 100000           

पश ु 50000 50000 0 0 0 0 0 

२५ भेटेनरी औषफध खररि वडा नं. १४ 50000 50000           

उद्योग वाफण्र् तथा अदर् 0 0 0 0 0 0 0 

सामालजक लवकास 1350000 707000 500000 143000 0 0 0 

मफहिा, बािबाफिका , जेष्ठनागररक कार्क्रा म तथा अदर् 650000 507000 0 143000 0 0 0 

२६ अपाङ सहार्क सामाग्री खररि वडा नं. १४ 50000 50000           

२७ िफित आधफुनक उपकरण सधुार वडा नं. १४ 100000 100000           

२८ मफहिा शफि फवकास केदर वडा नं. १४ 75000 75000           

२९ बािबाफिका सम्बफदध कार्ाक्रम वडा नं. १४ 150000 150000           

३० आफिवासी जनजाती सााँस्कृफतक बाजा खररि वडा नं. १४ 150000 7000   143000       

३१ मेिफमिाप सम्बफदध वडा नं. १४ 50000 50000           

३२ मफहिा आर् आजान सम्बफदध कार्ाक्रम वडा नं. १४ 75000 75000           

फशक्षा 500000 0 500000 0 0 0 0 

३३ महािवे गपु्तशे्वर मा.फव. िफनाचर खररि वडा नं. १४ 100000   100000         

३४ जिकदर्ा आ.फव. भवन ममात वडा नं. १४ 50000   50000         

३५ महािवे आ.फव. कक्षा कोठा भरु् प्िािर वडा नं. १४ 100000   100000         
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३६ सरस्वफत आ.फव. ममात वडा नं. १४ 50000   50000         

३७ र्वुराज आ.फव. सोिर खररि वडा नं. १४ 100000   100000         

३८ गौमफुख आ.फव. ममात वडा नं. १४ 50000   50000         

३९ तल्िो वासमु बाफिकास भवन ममात वडा नं. १४ 50000   50000         

स्वास््र् 150000 150000 0 0 0 0 0 

४० स्वास््र् चौकीिार्ा औषफध र सामान खररि वडा नं. १४ 100000 100000           

४१ मफहिा स्वर्ंमसेफवका प्रोत्साहन वडा नं. १४ 50000 50000           

साँस्कृफत प्रवद्धान तथा अदर् 50000 50000 0 0 0 0 0 

४२ सार्ाहाङ साकेिा संरक्षण वडा नं. १४ 50000 50000           

संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाि 50000 50000 0 0 0 0 0 

सचुना प्रफवफध  0 0 0 0 0 0 0 

संस्थागत फवकास तथा सहर्ोग  50000 50000 0 0 0 0 0 

४३ उ्र्ािो साना फकसान सहकारी संस्था फि सफ्टवेर्र खररि वडा नं. १४ 50000 50000           

वातावरण तथा लवपि व्र्वस्थापन 300000 200000 100000 0 0 0 0 

िोहोरमैिा तथा ढि व्र्वस्थापन तथा वातावरण संरक्षण 100000 0 100000 0 0 0 0 

४४ 
कडेनी सामिुाफर्क वनमा अमेरीकन खोटे सल्िा वकृ्षरोपण 

कार्ाक्रम 
वडा नं. १४ 100000   100000         

प्रकृफतक प्रकोप िगार्तका फवपि व्र्वस्थापन तथा अदर् 200000 200000 0 0 0 0 0 
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४५ िफैवक प्रकोप तथा भैपरी वडा नं. १४ 200000 200000           

जम्मा रकम 5000000 3657000 600000 143000 500000 100000 0 

 

 


