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lkmlbd gu/kflnsf 

नेपालको सं बधान लागभुएप छ २०७४ सालमा रा यको पनुसरचना बाट १४ वाडमा बभािजत 
फ दम नगरपा लका  २७.०९० उ र  अ ांश देिख ८७.८७० पूव  देशा तरमा अवि थत छ । 
पूवमा फालेलङु गाउँ पा लका र इलाम िज ला, पि ममा कु मायक गाउँपा लका र ते थमु िज ला, 
उ रमा ह लहाङ गाउपा लका र दि णमा फा गु द गाउँपा लका बच अबि थत छ । रा य 
जनगणना २०६८ अनसुार २६०३४ म हला २३१६७ पु ष गर  ज मा ४९२०१ जनसं या रहेको 
छ ।  मु य पमा पहाडी र केह  उ च पहाडी भ–ूभागमा पैm लएको  समु  सतह देिख १३८० 
फट  देिख १०७३७ फट उचाई स म अबि थत यस नगरपा लकाको १९२.५० वग कलो मटर 
े फल रहेको छ । यूनतम १.२ ड ी सेि सयस देिख अ धकतम २६ ड ी  सेि सयस स म 

ताप म हनेु यस नगरपा लकामा उ ण, उपो ण र सम सतो ण  हावापानी पाइ छ । धान, मकै, गहुँ, 
आल,ु केराउ, फापर, दलहन, तेलहन, सदाबहार फलपूmलह  आपँ, लची, केरा, खकटहर, भ ुँईकटहर, र 
मौसमी सु तोला, याउ, अलैची, अ सो, अदवुा, िचया ज डबटु  साथै व भ  क सम र जातका 
तरकार ह  खेती ग रनकुा साथै गाई, भसी, भेडा, बा ा, बंगरु, सगुरु, कुखरुा आ द यवसा यक र 
यि गत पमा पशपुालन ग रदै आएको छ । 

 ब भ  जात जा त र स दायको बसोबास रहेको सबै त स ाव, भाईचारा, आप स म वत 
सहयोग  व वध जातजा तका चाडपवह  एक आपसमा मलेर सहभा ग भई मनाउने ग रएको   
पाइ छ । पहाडी भ–ूवनोट भएकोले धेरै पयटक य थलह  रहेकोले ाकृ तक भबूनोट आफैम  
मनमोहक  छ । फ दम नगरपा लकाका के ह त याँकह  । 
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फ दम  नगरपा लका 
एघार  नगरसभामा नगरउप मखु ी राधाकृ ण यौपाने ारा ततु 

आथक वष २०७९/०८० को बजेट, नी त तथा काय म 

१० असार २०७९ 

सभाका अ य  महोदय, 

नगरसभा सद य यूह , 

१. नेपालको सं वधानको धारा २३०, थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ तथा देश नं. १,  
गाउँ सभा र नगर सभा स ालन (काय वधी) ऐन,२०७५ को दफा ३२ बमोिजम यस ग रमामय नगर 
सभासम  आगामी आ थक बष २०७९।८० को बजेट ततु गन अनमु त चाह छु । 

२. संघीय लोकताि क  गणत ा मक शासन यव था थापना भए प ात २०७४ सालमा नवािचत 
थानीय तहका जन त नधीह को प हलो कायकाल समा  भइ २०७९ साल बैशाख ३० गते भएको 
थानीय तहको दो ो नवाचनबाट हामीलाई जनताले फ दम नगरपा लकाको थानीय सरकारको 
िज मेवार  अ भमतबाट दान गर  हामी यस ग रमामय नगर सभामा उपि थत भएका छ  । यस 
अवसरमा लोकताि क आ दोलनका व भ  काल ख डमा आ नो जीवन उ सग गनहुनुे श हदह त 
भावपूण ा जल  अपण गदछु । 

३. थानीय तह नवाचन २०७९ बैशाख ३० गते स प  भएको छ । मतदानमा भाग लएर आ नो 
मता धकार योग गन स पूण मतदाताह मा यस अवसरमा ध यवाद ापन गदछु । साथै, मतदान 

यालाई मया दत, वत , न प  र शाि तपूण तवरबाट स प  गन कायमा सहभागी नवाचन 
आयोग, राजनै तक दल, सरु ा नकाय, रा सेवक कमचार , मतदाता तथा स ार मा यम त ध यवाद 
ापन गदछु । 

४. व यापी महामार को पमा फै लएको ते ो चरण स मको कोरोना -१९ माहामार को कारण हामीले 
मा  नभएर व ले नै मानवीय र आ थक संकट सामना गन ुपय  । यो अक पनीय संकटले संघ, देश 
र सबै थानीय सरकारको वगत आथक वष देिख नै योजना तथा काय मह  भा वत भएको व द ै 
छ । संघ, देश र थानीय सरकारको सहका रता, सम वय र सह अि त वको मूल मम अनसुार संयु  
सहकायबाट कोरोना महामार को संकटबाट मश: सामा य अव थातफ हामी उ मखु भएका छ  ।  

 

सभा य यू,  

 अब म चाल ुआ थक वष २०७८/७९ को ये  मसा तस मको स ालन तथा वकास काय म र 
आयोजनाह को व ीय ग त ततु गन अनमु त चाह छु । 

 चाल ुआ थक वषको सु वाती समयमा को भड-१९ को ते ो लहरको भावले जन वा यमा परेको 
भावबाट वकास काय म र आयोजनाह को आशातीत ग त हनु सकेन । आथक वषको म य तथा 

उ राधमा को भड -१९ को ते ो लहरको भाव मश: कम हुँ दै गएको र जन वा यमा मश: सधुारका 
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ल णह  देिखएको अव था छ । देशमा नमाण सामा ी,पे ो लयम पदाथ र मशि को मू य वृ का कारण 
चाल ुआ थक वषका काय म र आयोजनाह को उ ले य ग त भने हनु सकेन । यसैले आ थक वष 
२०७८/०७९को स म ा अव ध ये  मसा तस मको ग त म यम अव थामा नै स मत हनु पगुेको यथाथ यस 
सभासम  अवगत गराउँदै आ थक वष २०७८/०७९ को ये  मसा तस मको व ीय ग त ततु गन 
अनमु त  चाहा छु ।  
 

क) आथक वकास: 

  आथक वकासतफ कुल .  ९ करोड ४६ लाख १३ हजार ९१९ पया व नयोजन भएकोमा  . ३ 
करोड २२ लाख २० हजार ९२८ पया खच  भइ  ३४.६ तशत वी ीय ग त भएको देिख छ । 
कृ ष वकासतफ  व नयोिजत .  २ करोड ६७ लाख ३८ हजार ५०० पया म ये   ९६ लाख  
६८हजार  ६७६ पया खच भइ ३६.१५ तशत वतीय  ग त भएको छ ।  उ ोगतफ  .  ४७ 
लाख ४० हजार पया व नयोजन भएकोमा  ३२ लाख १७ हजार ८७२ पया खच भइ ६३.६७ 
तशत व ीय ग त   भएको छ  ।  पयटनतफ  ९२ लाख ५० हजार पया व नयोजन  

भएकोमा  ३१ लाख ६९ हजार ५९१ पया खच भइ ३४.२७ तशत व ीय ग त भएको छ ।  
सहकार तफ  २४ लाख ९५ हजार पया व नयोजन भएकोमा  १४ लाख ३४ हजार ५२० पया  
खच भइ ५७.५ तशत व ीय ग त भएको छ ।  जल ोत तथा सचाइतफ ३ करोड ७१ हजार 
४१९ पया व नयोजन भएकोमा १ करोड ८ लाख १ हजार ४०३ पया खच भइ ३५.९२ तशत 
व ीय ग त भएको छ ।  पशपु छ  वकासतफ १ करोड ९३ लाख १९ हजार पया व नयोजन 
भएकोमा ४१ लाख २८ हजार ८६६ पया खच भइ २१.३७ तशत व ीय ग त भएको छ ।  

ख) सामािजक वकास 

 सामािजक वकासतफ   ४८ करोड ७८ लाख  ५ हजार १४५ पया व नयोजन भएकोमा स म ा 
अव धस ममा  ३६ करोड १९ लाख ९१ हजार २०० पया पैसा ८६  खच भइ ७४.२ तशत 
व ीय ग त हा सल भएको छ ।  शैि क वकासतफ ३५ करोड ५७ लाख ३५ हजार पया 
व नयोजन भएकोमा २७ करोड ७१ लाख ३१ हजार ५१५ पया पैसा ३६ खच भइ ७७.९ तशत 
व ीय ग त हा सल भएको छ । जन वा यतफ ६ करोड ६१ लाख ३८ हजार पया व नयोजन 
भएकोमा ४ करोड ८४ लाख ६२ हजार ६६८ पया र पैसा ५० मा  खच भइ ७३.२८ तशत 
व ीय ग त हा सल भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइतफ १ करोड ६ लाख ५ हजार पया  
व नयोजन भएकोमा ४९ लाख ४२ हजार १३ पया खच भइ ४६.६ तशत व ीय ग त हा सल 
भएको छ । भाषा तथा सं कृ ततफ ३७ लाख पया व नयोजन भएकोमा २० लाख ८४हजार ७५० 
पया खच भइ ५६.३४ तशत व ीय उपल धी भएको छ । ल गक समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरणतफ १ करोड १८ लाख २० हजार १४५ पया व नयोजन भएकोमा ६९लाख ८५ 
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हजार ७८ पया खच भइ ५९.०९ तशत व ीय उपल धी भएको छ । यवुा तथा खेलकुदतफ ९७ 
लाख ३० हजार पया व नयोजन भएकोमा ३५ लाख ११ हजार १०४ पया खच भइ ३६.०९ 
तशत व ीय उपल धी भएको छ । सामािजक सरु ा तथा संर ण काय मतफ ३ करोड ७७ 

हजार पया व नयोजन भएकोमा १ करोड ८८ लाख ७४ हजार ७२ पया खच भइ ६२.७५ तशत 
व ीय उपल धी भएको छ । 

ग)  पूवाधार वकास 

 पूवाधार वकासतफ २५ करोड ६९ लाख ९ हजार पया व नयोजन भएकोमा    १२  करोड ९९ 
लाख ८६ हजार ९८७ पया खच भइ ५०.६ तशत व ीय ग त भएको छ ।  यातायात 
पूवाधारतफ १२ करोड ५२ लाख ७४ हजार पया व नयोजन भएकोमा ८ करोड ४ लाख २४ हजार 
९८५ पया खच भइ ६४.२ तशत व ीय ग त भएको छ । भवन आवास तथा शहर  वकासतफ 
१० करोड ८३ लाख ४५ हजार पया व नयोजन भएकोमा ३ करोड ९३ लाख ५३ हजार ९४४ 
पया खच भइ ३६.३२ तशत व ीय ग त भएको छ । उजातफ ५० लाख ५० हजार पया 
व नयोजन भएकोमा २२ लाख १९ हजार ६२८ पया खच भइ ४३.९५ तशत ग त भएको छ । 
स पदा पूवाधारतफ १ करोड ४ लाख ७५ हजार पया व नयोजन भएकोमा ५१ लाख ३० हजार  
३३० पया खच भइ ४८.९८ तशत व ीय ग त भएको छ । व ान तथा व धतफ ३१ लाख 
पया व नयोजन भएकोमा ६ लाख ४८ हजार ५०० पया खच भइ २०.९२ तशत व ीय ग त 

भएको छ । पनु: नमाणतफ ४६ लाख ६५ हजार पया व नयोजन भएकोमा २२ लाख ९ हजार ६ 
सय पया खच भइ ४७.३७ तशत उपल धी भएको छ ।  

घ)  सशुासन तथा अ तरस बि धत े  

 सशुासन तथा अ तरस बि धत े अ तगत  ४ करोड ८७ लाख ८८ हजार ७०१ पया व नयोजन 
भएकोमा ९८ लाख १९ हजार ५१२ पया खच भइ २०.१३ तशत उपल धी भएको  छ । वप  
यव थापनतफ २ करोड २१ लाख ५० हजार पया व नयोजन भएकोमा ४३ लाख ५२हजार ४१४ 
पया खच भइ १९.६४ तशत उपल धी भएको छ । मानव संशाधन वकास तफ ४ लाख पया 
व नयोजन भएकोमा २ लाख पया खच भइ ५० तशत उपल धी भएको छ । शाि त तथा 
सु यव थाअ तगत १० लाख पया व नयोजन भएकोमा ९ लाख ७६ हजार ११८ पया खच भइ 
९७.६१ तशत व ीय उपल धी भएको छ । काननु तथा याय े मा २६ लाख ३४ हजार पया 
व नयोजन भएकोमा १४ लाख ९ हजार २११ पया खच भइ ५३.५ तशत उपल धी हा सल भएको 
छ । शासन णाल  अ तगत १३ लाख २५ हजार पया व नयोजन भएकोमा  २५ हजार पया खच 
भइ १.८९ तशत व ीय ग त भएको छ । त याकं णाल मा २१ लाख ५४ हजार पया 
व नयोजन भएकोमा ७ लाख ३४ हजार ३७० पया खच भइ ३४.०९ तशत वि य उपल धी 
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भएको छ । म तथा रोजगारतफ १ करोड १० लाख ३६ हजार पया व नयोजन भएकोमा ९ लाख 
९९ हजार ४ सय पया खच भइ ९.०६ तशत उपल धी भएको छ । योजना तजमुा र 
काया वयनमा ७ लाख ५० हजार पया व नयोजन भएकोमा ४९ हजार ४९९ पया खच भइ ६.६ 
तशत व ीय उपल धी हा सल भएको छ । शासक य सशुासनतफ ५१ लाख ३९ हजार ७०१ 
पया व नयोजन भएकोमा ९ लाख ७४ हजार पया खच भइ १८.९५ तशत व ीय उपल धी 

भएको छ । व ीय सशुासनतफ  १ लाख पया व नयोजन भएकोमा ९९ हजार ५ सय पया खच 
भइ ९९.५ तशत व ीय ग त भएको छ । कायालय स ालन तथा शास नक कायको ला ग ११ 
करोड ५७ लाख ६१  हजार पया पैसा ४६ व नयोजन भएकोमा ७ करोड ५५ लाख ७४ हजार 
९९७ पया ८२ पैसा खच भइ ६५.२९ तशत व ीय ग त हा सल भएको छ ।  

   यसर  स म ा अव धको कुल संशो धत बजेट १ अब ३८ लाख ७७ हजार ७६५ पया ४६ पैसामा 
६० करोड ९५ लाख ९३ हजार ६२५ पया ६८ पैसा खच भइ ल यको तलुनामा ६०.७२ तशत 
व ीय ग त भएको यस स मा नत सभासम  ततु गदछु । उ  व ीय ग तम ये चाल ुखचतफ 
कुल ६४ करोड ५५ लाख ९७हजार ३४६ पया ४६ पैसा व नयोजन भएकोमा ४३  करोड  ४९ 
हजार २४ पया ६८ पैसा खच भइ ६६.६१ तशत व ीय उपल धी  भएको छ भने पूजँीगत 
खचतफ ३५ करोड ८२ लाख ८० हजार ४१९ पया व नयोजन भएकोमा १७ करोड ९५ लाख 
४४ हजार ६०१ पया खच भइ ५०.११ तशत व ीय ग त हा सल भएको छ ।  

   चाल ुआ थक वषको स म ा अव धस मको संशो धत आय १ अब ३८ लाख ७७ हजार 
७६५ पया ४६ पैसामा ९० करोड ९३ लाख ३० हजार ८५१ पया ०८ पैसा ा  भइ संशो धत 
आय अनमुानको ९०.५८ तशत आय ा  भएको यहोरा यस स मा नत सभालाइ अवगत गराउन 
चाह छु ।  

 

सभाअ य  महोदय,  

 अब म , यस ग रमामय एघार  नगरसभा सम   आगामी आ थक वष २०७९/०८० को वा षक  
नी त तथा काय म ततु गन अनमु त चाह छु । 

 जनताका अ स मत आव यकता र चाहनाह  परुा गन सवालमा उपल ध साधन र ोतह को दगो 
यव थापन र  प रचालनको मा यमबाट  समृ  नगर बनाउनेअ भयानमा हामीजटेुका छ  । सकारा मक 
सोचका साथ जनतासँग ग रएको तब ता परुा गन दशामा यो नगरसभाले आगामी दनमा ऐ तहा सक मह व 
रा ेछ भ े व ास लएको छु । 

 आथक वष २०७९/०८० को वा षक बजेट, नी त तथा काय म तजमुा गदा नेपालको सं वधानको 
अनसूुची ८ मा भएको यव था,  थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४, थानीय तहको योजना तथा बजेट 
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तजमुा द दशन, २०७४ ले गरेका यव थालाई पूण पमा पालना गन यास ग रएको छ । आथक वष 
२०७९।०८० का ला ग संघीय सरकार, देश सरकारबाट ततु बजेटले लएका नी त र काय म, द गो 
वकासका ल य, नेपाल सरकारबाट ा  वीकृत े गत नी तह , म ालयह  र रा य योजना आयोग, 
आव धक योजनाले लएको वकास ल य, नगरको आव धक योजनामा ाथ मकता ा  े लाइ  आधार लई 
बजेट तथा काय म तजमुा ग रएको छ । बा षक बजेट, नी त तथा काय म तजमुा गन स दभमा संघ तथा 
देशका माननीय सांसदह , नगरमा या सल राज नतीक दल, वडा कायालयह , वषयगत े ह , गैर सरकार  

सं था, नाग रक समाज, बु िजवी, लि त वग, समदुाय, बषयगत स म त, बजेट तथा काय म तजमुा स म त 
समेतबाट ा  सझुावलाईआ मसात ्ग रएको छ ।  
 

सभाअ य  महोदय, 

अब म आथक वष २०७९/८० को बजेट तथा काय मको े गत नी त तथा ाथ मकतालाई संि  पमा 
रा े अनमु त चाह छु । 

१.  आथक वकास 

(क) कृ ष   तथा पशपुालन 

१. कृषक त या  संकलन गर  त या ो आधारमा वप , म यम व गय र यवसा यक कृषकमा 
व गकरण ग र प रचय प  दान गर  काय म काया वयन ग रनेछ । 

२. कृ ष यवसायमा आव  यवसायीह को यवसायीक सं था बनाई सं थागत उ पादन, ब न र 
बजार करणको यव था ग रनेछ । 

३. स य कृषक समूह, सहकार ह लाइ प रचालन गर  उ पादन देिख बजार करणस मका 
याकलापमा प तको वकास गर  व धमै ी बनाउने साथै ए ककृत उ पादन र बजारको 

वकास ग रनछे ।  

४. कृ ष उपजको यवसा यक उ पादनका ला ग एक गाउँ एक उ पादन काय म ग रनेछ । 

५. जै वक मल उ पादन  र घरबाट न लने फोहोरबाट ा ा रक मल उ पादन गर  करेसाबार  
काय मलाइ ो सा हतग रनेछ ।  

६. नवाहमखुी पशपुालन यवसायको सधुारको लागी गोठसधुार, भकारो सधुार, यापकटर वतरण र 
न  सधुार काय मह लाइ व तार ग रनछे ।  

७. कोरोना महामार  लगायत अ य कारणले वैदेिशक रोजगारबाट फकका यवसा यक सीप र मता 
भएका तथा यवसा यक उ ममा नलागकेा थानीय यूवाह लाई आ नै भू ममा प र म र 
सहकाय गराउँदै उनीह को उ कृ  यवसा यक प रयोजनाका आधारमा यूवा उ मिशलता 
वरोजगारमूलक काय म संचालन ग रनछे ।  

८. पश ु वा य सेवालाई भावकार  र सवसलुभ बनाउन द  जनशि  तयार  गनभेटेरेनर ताल म 
तथा औजार औषधी सहयोग काय म लागू ग रनछे । 
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९. असंग ठत र छ रएर रहेका कसानह लाई समहुमा आब  ग र सेवा, सु वधा र व धमा पहचु ँ
बढाई उ पादन बृ  गद यवसा यकता तफ उ मखु ग रनेछ ।  

१०. ज गा व हनह लाई ज गा उपल ध गराएर ए ककृत खे त णाल  स चालनको ला ग े रत 
ग रनेछ ।  खेती नग र ज गा बाँझो रा ेलाईखेती गन ो साहन ग रनछे ।  

११. साना सँचाईकाय मको मा यमबाट खेतीयो य ज मनमा बा ै म हना संचाई सु बधा पयुाउन कुलो 
ममत तथा नमाण गर  सि त े  व तार ग रनछे । 

१२. कृ ष बाल  संर णको ला ग कृ ष बमालाई ो सा हत ग रनछे ।  

१३. कृ ष तथा पशसेुवालाई थप व तार गन वडा कायालयमाफत  सेवा सचुा  गन थप ा व धक 
जनशि को यव थापन गन र  थप जनशि  आव यकताको स ब धमा अ ययन ग रनेछ ।  

१४. बीउ वजनमा आ म नभर गराउन वदेशी हाई ड बीउ वतरणलाई न सा हत गर  रैथान े
जातको बीउ बतरण ग र बज बृ  काय म सँचालन ग रनेछ । 

१५. बाल  वकासको ला ग माटो प र ण तथा कृ ष चनुा बतरणलाई भावकार   पमा स ालन 
गनकुो साथै  कृ ष उ पादन बृ का ला ग मल, वीउ वजनको सहज आपू तग रनछे।   

१६. संघ र देश सरकारको नी त अनसुार ज गा ख डीकरण र च लाब द  अ य गर  उ जनीयु  
ज मन बनाउँदै भमूी हन, सकुु बासी र वप का ला ग िज वकोपाजन र रोजगार मा जोड दइन े     

छ ।  

१७. सहकार मा आधा रत खेती णाल लाई य दइनछे र सामु हक खे त णाल  गर  कृ ष उ पादन 
बृ  गन कृषकह लाई ो साहन ग रनछे । 

१८. थानीय तथा उ त जातका घाँसको बीउ उ पादन गन सामदुा यक वनसँग सम वय गर  घाँसको 
बीउको ोत थापना ग रनछे । कृ ष र पश ुसेवा े को वकासका ला ग िशप तथा व धमा 
जोड दँदै आय आजनसँग आब  ग रनछे  । 

१९. कृ षज य रासाय नक मल तथा वषाद  नय ण अ भयान संचालन गर  ाङगा रक खेती 
णाल लाई बढावा दई  अगा नक तरकार , दूध र माछामासकुो उ पादनमा जोड दईनेछ ।  

२०. वै ा नक वन े को वकास गद वनलाइ आयआजनको थलो बनाउँदै पयटन वकासमा लगानी 
बढाइनेछ । सामदुा यक वनले वनपैदावार ब  तथा उपयोग स ब धी आ नो बा षक 
काययोजना नगरपा लकाबाट वीकृत गराउन े रत गद  सामदुा यक वन े बाट ा  
आ दानीलाई पयटन वकासमा लगानी ग रनछे ।  

२१. वप सगँ नगर मखु काय म माफत आयवृ का काय म स ालन ग रनेछ ।   

२२. दु ध उ पादनलाइ बढावा दन उपयु  थानह मा िच यान के  नमाण ग रनेछ ।  

२३. कृषकको लगानी र आ दानी बढाएर रेणाको ोत बनाउनका ला ग कृषकलाइ परु कृत तथा 
स मान गर  कृ ष तथा पशपुालन यवसायमा उ सा हत गद लगनेछ ।  

२४. थानीय तरमा पशपु छ  आहार उ पादन गन ो साहनको यव था मलाइनेछ ।  

२५. येक वडामा कृ ष तथा पश ुहाटबजार स ालन ग रनेछ ।  
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२६. सु खा त े मा  कपास, बदाम,कागती तथा अ य फलफूलको खेती गन कृषकलाइ ो सा हत 
ग रनेछ ।  

२७. नगरलाइ माछा, मास,ुअ डा र तरकार मा आ म नभर बनाउन आव यक यव था मलाइनेछ ।  

२८. अगा नक खेती अपनाइ अगा नक खेती जोन बनाइदै ल गनेछ ।  

२९. कृषकह लाइ यवसा यक कृ ष उ पादनको ला ग आव यक पन कृ ष ऋणको ला ग स बि धत 
बक तथा व ीय सं थाह सँग सम वय ग रनछे ।  

ख)  पयटन, कला र सं कृ त 

१. वगत आथक वषदेिख संचालनमा रहेकोर मते यूटावरको सु यवि थत स ालन ग रनछे । 
फ दम ०४ ि थत था ले बु पाक र तमोर नद , फ दम ०८ ि थत साधटुार, फ दम ०५ ि थत  
ल ेकुट  र सलौट , फ दम १३ ि थत ज पापोखर , फ दम १४ ि थत सकेुपोखर  र  
लोहा कललाइ पयटक य ग त यको पमा वकास ग रनछे ।   

२. पर परागत शैल मा आधा रत काठ तथा माटोका भाँडा तथा बाँसको  सामा ीह  ठेक , डालो, 
डोको, मा ो एवं आरनबाट उ पादन हनु े थानीय घरेल ुसामा ीको वकास र वधन ग रनछे । 

३. थानीय कला सं कृ तको संर ण एवं स बधनको ला ग  होम टेह लाइ पयटक य पहुँच थलको 
पमा वकास ग रनेछ ।  

४. थानीय तरमा मनाइने वशेष चाडपवह , सं कृ त, भेषभषूा, बाजागाजाको वकास, संर ण र 
स ब न माफत पयटन व नमा जोड दइनेछ । 

५. कला, सा ह य तथा सं कृ तको संर ण र संवधन गन रचना मक काय मह  स ालन ग रन े    

छ । पौवाभ याङमा रहेको पयटन सूचना के लाइ व धमै ी सूचना के को पमा 
स ालनग रनेछ । 

६. पयटक  सूचनाको लागी नगर पयटक य ोफाइल काशन गर  पयटकलाइ आक षत ग रनछे ।  

७. नगर सा ह य ा त ान गठन गर  भाषा, कला, सा ह यर सं कृ तको संर ण र संवधनको 
ला ग सं थागत वकास ग रनेछ ।  

८. थानीय भाषा, सं कृ तको संर ण र संव नका ला ग व भ  काय म स ालन ग रनछे ।  
 

ग) सहकार   
१. सहकार  े मा उ मशीलता वकास गर पूजँी प रचालन तथा सशुासन कायम गर  सहकार  

े लाई अथपूण,स म,सवल,समावेशी, दगो र फरा कलो बनाउँदै ल गनेछ । 

२. सहकार  े लाई सं या मक भ दा गणुा मक पमा व तार गर  सबल तु याउनछे । 

३. आथक तथा सामािजक वकासको ल यमा योगदान पयुाउन सहकार  िश ा स ालन  ग रनेछ ।  

४. सहकार को मू य र स ा तह लाई अनसुरण गन गराउन सबै सहकार  सं थालाई अ भ े रत 
ग रने छ । 
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५. सहकार ह को कुल बचतको नि त तशत रकम कृ षज य कायमा लगानी गन 
सहकार ह लाई ो सा हत ग रनछे। 

६. सहकार  िश ा, ता लम र सूचनालाई यापक र भावकार  बनाउन सहकार  सं थाह लाई 
भावकार  ढंगले प रचालन ग रने छ । 

७. सहकार  सद यह को चेतना अ भबृ  गन र यव थापन मता अ भवृ  गराउन सहकार  
अनिुश ण र ता लम दान गर   सहकार  कोषको  प रचालन गन े रत ग रनछे ।  

८. सहकार  सूचना स षेणको ला ग ए ककृत सूचना यव थापन णाल  (कोपो मस) मा सबै 
सहकार लाई मश: आब  ग रदै ल गनेछ। 

९. सहकार  सं थाह को आ त रक नय ण प त र लेखा प र णलाई थप यवि थत गन 
नयमनलाई भावकार  बनाईनेछ । 

१०. न कृय सहकार ह लाई समान उदे य भएका सहकार ह सगँ ए ककरण गद स य बनाउन 
ो सा हत ग रनछे । 

११. २ बषदेिख बा षक तवेदन नबझुाउने न कृय रहने सहकार ह लाइ मश: खारेजी कृयामा 
ल गनेछ ।  

१२. थानीय सहकार  संघसं थाह लाई कानूनको अ धनमा र ह भावकार  नयमन गन यव था 
मलाईनछे । नगरपा लकाले साझेदार मा संचालन गन सकने काय मह मा सहकाय ग रनछे ।  

१३. नगर े  भ  काय गन चाहन ेगैर सरकार  सं था, सामदुा यक सं था, सहकार  सं थाह ले आ नो 
काय म र बजेट नगरसभाबाट वीकृत गराई काया वयन गराउने यव था मलाईनेछ । 

१४. लघ ुउ म वकास काय मबाट थानीय ोत र साधनको प रचालन, सप वकास र मता 
अ भवृ का  ग त व धह  स ालन गर  थानीय यवुा, म हलालाइ उ मतफ आक षत  ग रनछे ।    

१५. लघ ुउ म वकास काय ममाफत ग रबीको रेखा मु न रहेका नगरवासीको जीवन तरमा सधुार 
याइनछे ।  

१६.   रोजगार  व न गनका ला ग औ ो गक ाम थापना गन संघ तथा देश सरकारसँग सम वय 
र सहकाय ग रनेछ ।   

१७.  सामािजक संघसं था र समूहह लाइ सामािजक उ रदा य व कायह मा सकृय गराउँदै ो सा हत 
ग रनेछ ।  

१८.  एक घर एक यवसाय स ालनका ला ग ो सा हत ग रनेछ ।  

१९.  येक टोलव तीह मा घरेल ुतथा साना उ ोग थापना गर  वरोजगार बनाइनेछ ।  

२०.  अवकाश ा  रा सेवक कमचार ह लाइ रोजगार सजना गर  उ पादनमा जो न समूह गठन गर  
सहकार  संघसं था स ालन गराउन ो साहन ग रनछे ।  

२१.  थानीय तरमा से नटेर  याड उ पादनको ला ग ता लम स ालन ग रनछे ।   

२२.  थानीय पमा खेर गइरहेको क चा पदाथको उपयोग  गद नेपाल  हाते कागज उ पादनलाइ 
ो सा हत ग रनछे ।  
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२३.  लघ ुउ म वकास काय ममाफत सप र मता वृ  गर  यवसायमा आब  गन आव यक 
पन ऋणका ला ग व ीय सं थाह सँग सम वय ग रनछे ।  

२.  सामािजक वकास े  

क) लै क समानता, म हला, बालबा लका, अपागं, ये  नाग रक  

१. अपा ता भएका यि ह को अ धकार सु नि त गद समावेशी समाज नमाणका ला ग फ दम 
नगरपा लका,  देश नं. १, देश  सरकार र क णा फाउ डेसन नेपालको लागत साझेदार मा 
स ा लत अपा ता रोकथाम तथा पनु थापना काय मलाइ नर तरता दद भावकार  बनाइन े     

छ । 

२. अपा ता भएका यि ह को पनु थापनाका ला ग  औष ध उपचार, सहयोगी सामा ीको साथै  
वा य, िश ा, िज वकोपाजनस ब धी काय मह  स ालन ग रने छ। 

३. मात ृ िशश ु वा य वधन तथा ज मजात वक सत हनु स ने अपा ता यु नकरणका ला ग 
स तानको योजना वनाएका द पि ह लाइ थानीय वा य सं था माफत नःशु क पमा 
फो लक ए सड च  वतरण गन र समदुाय तरमान ैगभवती म हलाको भ डयो ए सरे माफत 
जाचँ गन कायलाइ थप भावकार  बनाइनेछ । 

४. फ दम नगरपा लका भ  ज मने हरेक नवजात िशशकुो ज म दोष प हचान गर   िशशकुो 
त काल उपचारलाई भावकार  बनाइनेछ । 

५. फ दम नगरपा लका भ  रहेका सबै अपांगह लाइ प रचय प  दान गन र अपा ता प रचय 
प  ा  गरेकासबै यि ह को वा य बमाको यव था मलाइनेछ । 

६. फ दम नगरपा लका भ  रहेका कान नसु े यि ह को संचारको अ धकारलाइ सु नि त गन 
दोभाषे उ पादन तथा यव थापन ग रनेछ ।  

७. धा मक, साँ कृ तक, जातीय छुवाछुत, भेदभाव, कुर त, कुसं कृ त, अ ध व ास र सामािजक वकृ तह  
हटाउन सामािजक सचेतनाका काय मह  स ालन ग रनेछ ।  

८. अपा ता रोकथाम तथा पनु थापना काय मलाई भावकार  बनाउन  अपा ता भएका यि ह को 
ला ग   सीपमलुक र आयमलुक काय म संचालन ग रनेछ ।   

९. सामािजक सरु ा अ तगत जे  नाग रक, अपा ता भएका यि ह , एकल म हला, द लत जे  
नाग रक, द लत बालपोषण ज ता ो साहन भ ालाई सहज ढंगले वतरण गन यव था मलाइन े  

छ ।  

१०. म हला तथा कशोर कशोर को मता अ भबृ ीमा वशेष जोड ददै बहु बवाह, बाल ववाह लगायत 
सबै कारका हंसाको अ य गन जनचेतना, आयमूलक, सीपमलक, उ पादनमूलक काय मह  
संचालन गर  मता र सीप वकास गद ल गनेछ । 

११. नगर े मा बसोबास गन मतृकका प रवारसँगभेटघाट गन  "दखुमा नगरपा लका" काय म 
स ालन ग रनकुा साथै म हलाह मा हनुे हंसाको प हचान र नय ण गन "जन त न धसगँ 
मनका कुरा" नामक काय म  व ालय तहमा स ालन ग रनछे । 
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१२. स पोखर  सेवा सदनलाइ ये  नाग रक आ य थलको पमा वकास गराउन पहल ग रन ेछ ।  

१३. ये  नाग रकह बीच अ तर या, छलफल गराइ  ये  नाग रकको सकाइ  र अनभुवलाइ 
वकासमा त वि बत  गराइनछे ।  

१४. अपांगता हे प डे क स ालन माफत अपांगता भएका यि ह लाइ भावकार  सेवा दान गन 
कायलाइ नर तरता दइनछे ।  

१५. नगरपा लका भ  स ालनमा रहेका सेफ हाउसह माफत म हला हंसा, मा परेका म हला तथा 
बालबा लकाह लाइ उ ार, पनु: थापना र राहत काय म स ालन  ग रनछे ।  

१६. खु ला आकाशमनुी क कर जीवन बताइरहेका, मान सक स तलुन गमुाएका बेवा रसे 
यि ह को उ ार र पनु: थापना काय गर  मावन उ ार ग रनेछ ।  

१७. लागपुदाथ दु यसनी,लै क हंसा, जा त, भाषा धम र लंगका आधारमा हनु ेसबै कारका हंसा र 
वभेद व  सचेतना अ भयान स ालन ग रनेछ ।  

१८. यवुा तथा कशोर कशोर  मै ी थानीय तह नमाण गन थानीय तरमा वरोजगार र 
उ मिशलताको सजना ग रनेछ ।  

१९. शाि त, वकास र संवृ को ला ग यवुा सहभा गताको सु नि तता ग रनछे ।  

२०. वैदेिशक रोजगारमा गएका नगरका यवुाह को अ भलेख यवि थत ग रनेछ ।  

(ख)  िश ा, यूवा तथा खेलकुद 

१. व ालय जाने सबै उमेर समूहका बालबा लकाह लाइ िश ाको पहुँचमा याउनका लागी 
नगरपा लका, िश क, अ भभावक, व ालय यव थापन स म त, िश क अ भभावक संघ 
लगायतसबै सरोकारवालाह को सकृयतामा व ालय भना अ भयान चलाइनछे ।  

२. वप ,असहाय,अनाथ, सडक बालबा लका, समा तकृत, द प डत र श हद प रवारका 
बालबा लकाह का ला ग आवासीय व ालयको पमा वगत आ थक वषमा नै जागतृी आधारभतू 
व ालय, फ दम ०४मास ालन  ग रएकोमा उ  कायलाइ नर तरता ददै भावकार  बनाइनकुो 
साथै अ य स भा वत थानह मा यस कारका आवािशय व ालयह  स ालन ग रनेछ ।  

३. थानीय भाषा र ल पको संर ण र उ थानका ला ग थानीय मात ृभाषाको पा म तयार गर  
अ यापनको ब ध मलाइनेछ ।  

४. शैि क गणु तर सबलकरणको ला ग येक  ३/३ म हनामा धाना यापकह सँग बैठक तथा 
अ तर या काय म ग रनछे। 

५. व ालय िश णलाइ भावकार  बनाउन वषयगत िश क,कमचार ह लाइ ता लम ,गो ी र 
िश णको मा यमबाट मता वकास ग रनेछ ।  

६. व ालयको शैि क,भौ तक र वातावरणीय प समेतको अनगुमनलाइ भावकार  बनाइनछे ।   

७. सामदुा यक व ालयका आधारभतू  र मा य मक तहमा अ यापन गराउने उ कृ  वषयगत 
िश कह लाई परु कृत गन नी तलाई नर तरता दईनेछ ।  
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८. सामदुा यक व ालयको ला ग ा  अनदुानलाइ व ालयको थलगत अनगुमन गर  
आव यकताको आधारमा अनदुान रकम उपल ध गराइनछे ।  

९. सामदुा यक व ालयह बीच वडा एवं नगर तर य खेलकुद, हािजर जवाफ, व ृ वकलाज ता 
अ त र  कृयाकलाप स ालन ग रनछे ।  

१०. बाल वकास के मा हनु े सकाइलाइ बालमै ी एवं गणु तर य बनाउन आव यक शैि क  
सामा ीको यव था मलाइनेछ ।  

११. नगरपा लका भ को सामदुा यक व ालयह मा अ ययन गर  मा य मक तहमा उ कृ  अंक ा   
गन मे डकल, इि नय रङ र व ान  संकायमा भना भएका म ये एकजना छा  र एकजना 
छा ालाइ " फ दम नगरपा लका छा वृ त" दान ग रनछे ।  

१२. सामदुा यक व ालयमा कायरत वयंसेवक िश क तथा बाल वकास के मा कायरत सहयोगी 
कायकताह को ला ग ो साहन भ ा, पोसाक भ ा र पव खचको यव था मलाइएको छ ।  

१३. आधारभतू तह क ा ८ को प र ालाइ व छ, मया दत र यवि थत बनाउन  सपु रवे ण 
काय म स ालन ग रनछे ।  

१४. व ालयअनदुान र व ालय आय ययको व ीय अनशुासन कायम गन समय समा भ  लेखा 
प र ण गन कायलाइ कडाइका साथ पालना ग रनछे । समय समामा लेखाप र ण गराइ 
तवेदन नबझुाउने व ालयह को अनदुानलगायतका सबै कारका नकासाह  रो ा ग रनेछ ।  

१५. व ालयको वा म वमा रहेको स प त र  आ थक अ भलेखन णाल लाइसु यवि थत गन 
व ालय शासनलाइ िज मेवार बनाइनेछ ।   

१६. सु दर ह रत फ दमको अवधारणा स हत  व छ एवं वातावणमै ी व ालय बनाउन“एक व ाथ , 

एक व वा वृ ारोपण अ भयान”संचालन गर  व ालय प रसर एवं अ य खु ला थान  हराभरा 
बनाइनछे ।  

१७. व ालय िश ण सकाईलाई व धमै ी बनाउँदै ल गनछे ।  

१८. मापद ड पगुकेा सं थागत व ालयह को मागका आधारमा  क ा थप अनमु तलाइ नर तरता 
दइनेछ । अनमु त न लई स ालनमा रहेका सं थागत व ालयको स ालनमा पूण रोक लगाइन े 

छ ।  

१९. नगर तर य पा म तथा मू या न स म त बनाई नगरपा लका भ का ला ग थानीय भाषा र 
ल पको पा म तयार गर  मश: लाग ुग रनछे ।  

२०. इ छुक एवं छनौटमा परेका  व ालयह मा काउट काय मलाइ भावकार  बनाइनेछ ।  

२१. रा य र अ तरा य तरका कुनै प न खेलमा वजयी हनुे नगर भ का खेलाडीलाई स मान ग रन े

छ ।  

२२. नगर भ  रहेका व भ  लवह लाई खेलकुद माफत संग ठत गन र सजनिशल बनाउन खेलकुद 
ग त व ध  स ालन ग रनछे ।  
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२३. नगर भ का यवुा तभा, यवुा उ मी, यवुा क व, कलाकार, मु तकार, िच कार तथा अ य 
तभाह को खोजी गर   ो सा हत ग रनेछ । 

२४. प दै कमाउँदैभ े नारा स हत ा व धक िश ामा जोड दइनेछ ।  

२५. व ालयका िश क, कमचार  र व ाथ ह को वा य उपचारको ला ग नशू क वा य िश वर 
स ालन ग रनेछ ।  

२६. वा षक पमा स ालन हनुे फा गनु द कप, पाँचथरकप, नगर याड म टन, बु चाल लगायतका 
खेल स ालनको ला ग सहयोग उपल ध गराइनछे ।  

२७. नगरका १४ वटै वडामा रहेका खेलमैदानह को ममतस भार र सधुार ग रनछे ।  

२८. यवुा डे कको यव था गर  यवुाह को सवा ण वकासलाइ आयआजनको अ त र  व भ  
काय मह  स ालन ग रनछे ।  

(ग)  जन वा य 

१. सबै वा य सं थाह बाट तो कए  बमोिजमका न: शु क आधारभतू वा य सेवा सु नि त 
ग रनेछ ।  

२. गणु तर य औष ध तथा व धज य वा य सामा ीको आपू त, भ डारणको यव था मलाइ 
नयमनमाफत औष धज य सामा ीह को सहज पहुँच एवं समिुचत  योगको सु नि तत ग रन े     

छ ।  

३.  नाग रकह को वा य सरु ाको ला ग सबै वडाह मा वप  र लि त वगको ला ग वा य 
वमा काय मलाई थप भावकार  बनाईनछे । 

४. वा य सं थाह मा स ा लत व थ  से टरलाइ सु यवि थत र भावकार  बनाइनछे ।  

५. द प डत, श हद प रवार, बेप ा प रवार, अश , बरामी, वेवा रसे, असहाय,गभवती, म हला तथा 
बालबा लकाह लाईउपचारमा ाथ मकता दइनछे साथै आव यकता अनसुार िश वरह  संचालन 
गर   वा य सेवामा पहुँच अ भबृ  ग रनेछ । 

६. नगरपा लका े भ  असहाय वा वेवा रस यि को मृ य ु भएमा नजको दाह सं कार 
नगरपा लकाले नै गन यव थालाइ नर तरता दद थप भावकार  बनाइनछे । 

७. हाडजोन  स ब धी वा य सम याको वशेष  सेवा बृ  गराउन  फिजयोथेरापी से टर थापना 
ग र संचालन ग रनछे । 

८. बा  वा य सं थासँगको साझेदार तामा जे  नाग रक द त उपहार काय मको ला ग िश वर 
स ालन गर  सेवा दान ग रन े यव था मलाइनेछ ।  

९. आयबुद वा य उपचार प तीलाई ो सा हत गद घरेल ु पमै ाथ मक उपचार व धको उपयोग 
गन े रत ग रनछे  । 

१०. म हलाको आङ ख ने तथा नगरवासीह को आखाँ उपचारको ला ग िश वर स ालन गर  
जनमानसमा वा य सेवा पयुाइनछे ।  
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११. घरघरमा योग, भगाऔ रोग भ े अ भयानका साथ व ालयमा आयवुद काय म स ालन ग रन े  

छ ।  

१२. फ दम र लङु पा आयवुद औषधालयमा स ा लत प कम सेवालाइ थप भावकार  बनाउँद 
ल गनेछ ।   

१३. आयवुद िचक साको पहुँच नपगुेका वडाह मा आयवुद औषधालयबाट गाउँघर ि ल नक स ालन 
गर  बरामीह को न: शु क उपचार गन यव था मलाइनछे ।  

१४. आयवु दक औष ध णाल को वकासको ला ग कसानह लाइ ज डबटु  स ब धी ता लम दान 
गर  ज डबटु  खेती गन वातावरणको सजृना ग रनछे ।   

१५. सबै वा य सं थाह बाट मा सक पमा ग त तथा तवेदनह  ा  गन यव था मलाइनेछ र 
तवेदनको आधारमा सं थाह को सु ढ करणमा जोड दइनछे ।  

१६. फ दम नगरपा लका, वडा नं. १४ मा रहेको लङु पा वा य चौक मा ब थङ से टर थापना 
गर  मातिृशश ु वा य सेवा दान गन आव यक यव था मलाइनेछ ।  

१७. र दान गनह को अ भलेख राखी आकि मक र  सेवालाइ सहज बनाइनछे ।  

१८. येक वडामा ए बलेु स तथा आकि मक सवार  साधनको यव था मलाउन देश र संघ 
सरकारसँग सम वय ग रनछे ।  

३.  भौ तक पूवाधार वकास  

क)  सडक तथा नमाण  

१. नगरपा लकाको भौ तक पूवाधारह को Base Line Data तयार ग रनेछ ।  नगर यातायात 
गु योजना,पयटन गु योजना तयार ग रनछे ।  

२.  नगरपा लका भ  रहेका सडकह  ममत तथा तरो तीगर   बा ै म हना यातायात स ालन गन 
यव था मलानछे ।  

३.  आव धक नगर वकास योजनाको  म याव धक मू याकंन गर  समय सापे  बनाउनकुो साथै 
फ दम बजारमा नमाण हनुे घरह को वग करण गन को डङ णाल  लाग ुग रनछे ।   

४.  मु य सडकबाट वडा कायालयह  जो ने पहुँच सडक तरो ती र  कालोप े गद ल गनेछ ।  

५.  चाल ुआ थक वषमा नमाण काय ार भ भएका वडा नं. १ र ८ का कायालय भवन नमाणलाइ 
पूरा ग रनेछ । वडा कायालय भवन नभएका वडा नं.४ र ६ का ला ग ज गा यव थापन गर  
नमाण काय ार भ ग रनेछ ।  

६.  नेपाल व तु ा धकरणको साझेदार मा फ दम बजारलगायत फ दम नगरपा लका भ का 
बजारउ मखु के ह मा Smart Street Light जडान काय ग रनेछ ।  

७. नगरपा लका भ का वडा कायालय, वा य सं था र व ालयह को  भौ तक पूवाधारको 
अव था अ ययन गर  पूवाधारह को नमाण, पनु: नमाण तथा ममत स भार ग रनछे ।  

८. मु यम ी तथा मि प रष को कायालयअ तगत नव वतन साझेदार  कोष देश सहयोग 
काय म, फ दम नगरपा लका र नजी े  क नजंगा ट टेट ए ड रसच से टर ा. ल. सँग  
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सहकाय गर  “अगा नक भइु याउ उ पादन तथा सरप शोधन र बजार करण प रयोजना( फ दम 
नगर सशुासन तथा आ थक वकास)" काय म स ालन ग रनछे ।  

९. वकास नमाणमा वडाह लाई त पधा मक पमा अ सर गराउन तो कएको गणु तर, मापद ड 
र समयाव ध भ मा योजना स ालन गर  स प  गन उपभो ा स मतलाई स मान गन र 
वडाह लाई परु कृत गन यव था मलाइनछे ।  

१०. फ दम नगरपा लका वडा नं. २ मा अवि थत प लोटार  बसपाकको सु यवि थत स ालन गर   
सवार  आवागमनलाइ सरल र सहज बनाइनेछ ।  

११. पूवाधार वकास नमाणका योजनामा लागत साझेदार लाइ  ो सा हत ग रनछे ।  आथक वष 
२०७८/७९ को लागत साझेदार  स ब धी मापद डलाई  कायमै रािखएको छ । 

१२. ा मण कृ ष सडकह को ममतस भार एवं तरो ती गर  कृ ष उपजलाइ बजारस म सहज पमा  
ढुवानी गन स न े ब ध मलाइनेछ ।   

१३. नगर वकास स ब धी काय मह को वा षक काययोजना तयार गर   तो कएको मापद ड, 
गणु तर र समयाव ध भ  स प  गन भावकार  काया वयन, अनगुमन तथा मू यांकन णाल  
अबल वन ग रनेछ । 

१४. संघ, देश तथा नगर तर य  पूवाधार वकासका स पणु योजनाह  नधा रत समयमै स झौता, 
काया वयन र  स प  गन यव था मलाइनछे  ।  

१५. ठुला योजनाह को ाथ मकता नधारण गर  ोतसु नि तत गन संघ र देशसँग समव य गर  
काया वयन गद ल गनछे ।  

१६. नेपाल  शहर  शासक य तथा पूवाधार वकास काय मअ तगत वडाको ाथ मकताको आधारमा 
सडक, व ालय भवन, सामदुा यक भवनज ता पूवाधारको नमाण ग रनेछ ।  

१७. धानम ी रोजगार  काय मअ तगत सूचीकृत भएका बेरोजगार सं याको आधारमा ममा 
आधा रत रोजगार काय म स ा लन ग रनेछ ।   

१८. यवुा लि त काय मको  भावकार  काया वयन गन पूवाधारमा यवुा काय म स ालन ग रन े   

छ ।  

१९. सडक तथा पूवाधार नमाण काय गदा भा वत े मा वृ ारोपण कायलाइ अ नवाय ग रनछे ।  

२०. नगर च पथ सडक नमाण कायलाइ पूरा गर  मश: स ालनमा याइनछे ।  

२१. नगर े का सडक मागमा पन खोला र खो सामा पूल, क वे र कलभट नमाणका ला ग संघ र 
देश सरकारसँग पहल ग रनेछ । 

२२. सामदुा यक व ालयह को भौ तक पूवाधार नमाण एवं वकासका ला ग  थलगत अनगुमन गर  
ाथ मकताको आधारमा व ालय पूवाधार नमाण ग रनछे ।   

(ख)  भवन, आवास तथा न सापास    
१. नगर े  भ  रहेका व भ  धा मक एवं साँ कृ तक समदुायह को गु बा, मठमि दर,  

देव थलह को नमाण, ममतस भार,  िजण ार एवं सधुार  व तार ग रनेछ ।  



नगर वकास योजना आ थक वष २०७९/८० 

  15 

२. नगर े  भ  बसोबास गन अ त बप , द प डत, बेप ा र श हद प रवारको आवास 
यव थापनको ला ग संघ सरकारको सहयोग र सहकायमासंचा लत सरुि त  आवास 
काय मलाई थप भावकार  एवं सश  बनाईनछे । 

३. नगरपा लका े भ  नमाण हनुे सबै कारका निज, सावज नक तथा सरकार  भवनह  
नगरपा लकाको ईजाजत लएरमा  नमाण हनुे यव थालाई कडाईका साथ लाग ुगराईनछे ।साथै 
सावज नक भवनह  अपांगमै ी बनाइनछे ।  

४. अनलाईन व धबाट न सा पास गन Electronics Building Permit System व धको या 
थालनी ग रनछे र सा वकमा पास भएका घर न सालाई डजीटाईजेसन ग रनछे । 

५. नगर े भ  नमाण ग रने भवनह को नमाण काय गणु तर य, भकू प तरोधी र मापद ड 
अनसुारको बनाउन नमाण कायमा संल न  मजदरुह लाइ ता लम काय ममाफत सप र 
मतामा अ भवृ  ग रनछे ।  

६. सं थागत भवन, अ पताल, व ालमा  सोलार इनज  योग गन ो साहन ग रनछे साथै नयाँ ब  े
भवनह मा ाकृ तक काशको ब ध मलाइ  जे  नाग रक र  अपाङगतामै ी बनाइनछे ।  

७. रा य भवन सं हता र फ दम नगरपा लका भवन नमाण स ब धी मापद ड ,२०७६लाइ 
कडाईकासाथ पालना गन यव था मलाइनेछ । 

८. परुाना तथा भकू पीय कोणले जोिखमयु  सरकार , सं थागत तथा नीिज भवनह को भकू पीय 
व लकरण गन ो साहन  ग रनेछ ।           

९. न सापास नगर  भवन नमाण गन कायलाई रो न र सरुि त आवासलाइ सु नि त गन थलगत 
अनगुमनलाइ भावकार  बनाइनछे ।  

१०. उ पादनमूलक कृ ष ज गाको जथाभावी ख डीकरण गर  आवासीय भवन नमाणको वृ तलाई 
न सा हत ग रनछे । 

११. भवन नमाण इजाजत न लइ भवन नमाण गन काय नर तर हुँ दै आएकोले उ  कायलाइ 
न सा हत गन एकपटकलाइ नमाण भएका भवनह को अ भलेिखकरण गन एक वषको 
समायव ध दइ अ भलेिखकरण काय यवि थत ग रनछे । अब उ ा त कुन ै कारको भवनह  
नमाण इजाजत बेगर नमाण हनु न दइने यव था ग रनछे ।   

१२.  घरन सा पास गदा आवास े को खु ला थानमा अ नवाय पमा यूनतम दइु(२) ब वा 
रो नपुन यव था मलाइनेछ ।  

१३.  नगरपा लका े भ  नमाण भएका सबै कारका भवन संरचनाह को त याकं संकलन गर  
अ भलेिखकरण ग रनछे ।  

(ग)  खानेपानी, संचाई, उजा यव थापन  

१. खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो ा स म त, जल उपभो ा स म तलगायत खानेपानी,सरसफाइ र  
सचाइको े मा काम गन सबै सं थाह लाइ भावकार , यवि थत र उपभो ामै ी बनाइनछे ।  
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२. हाल स ालनमा रहेका परुाना संचाइ णाल को ममत स भार गर सचाइ सु वधा व तार ग रन े  

छ ।  

३. ठुला संचाईका पवुाधार वकासका ला ग  संघ र देश सरकारसगँ सम वय ग रनछे ।  

४. वृ ारोपण काय ममाफत नगरपा लका े भ  रहेका व भ  खोला खो सी एवं महुानह को  
संर ण एवं स ब ग रनेछ ।  

५. नगरपा लका भ  व तु सेवा नपगुेका थानह मा व तु पहुँच व तारका ला ग आव यक 
सम वय ग रनछे ।  

६. खानेपानीको सु वधा नपगुेका थानह मा खानेपानीको पहुँच पयुाउन आव यक सम वय र 
सहकाय ग रनेछ ।   

७. संघ तथा देश सरकारसँगको सम वय र सहकायमा संचा लत आयोजनाह  लाई नर तरता 
दइनेछ ।  

८. नगरपा लका े भ  खानेपानी उपभो ा सं थामाफत स ालन भएका खानेपानी वतरण 
काय मको भावकार  अनगुमन गर  खानेपानीको सु यव था हनु नसकेको पाइएमा  
नगरपा लका आफले सो उपर आव यक कामकारबाह  गर  नगरवासीलाइ नय मत,भरपद  र 
व छ खानेपानी उपल ध  गराउने यव था ग रनछे ।  

९. खेर गइरहेको खोला खो सी र वषाको पानी भ डारण गर  सचाइको यव था मलाइनछे । 

४.  वन, वातावरण तथा वप  यव थापन  

१. फोहोरमैला यव थापनलाइ भावकार  र दगो बनाउन सावज नक नजी साझेदार कोमा यमबाट  
फोहोरमैला यव थापन कायको थालनी ग रनछे ।  

२. वातावरण  संर ण र स ब नका ला ग नगर े मा रहेका खु ला तथा सावज नक थानह मा  
वृ ारोपण काय म संचालन ग रनेछ । 

३. सडकको दवैु तफ ह रयाल  ब न तथा नगरको सौ दय कायम गन वृ ारोपण काय म माफत 
सफा र हराभरा सडक, व छ नगर अ भयान बजार यव थापन स म तमाफत स ालन ग रनछे । 

४. पानीको ोत, महुान, पोखर , ऐ तहा सक, सं कृ तक तथा धा मक स पदा एवं जै वक व वधताको 
संर ण गदै ल गनेछ ।  

५. सफा र ह रयाल  नगर नमाणको ला ग नाग रकह लाई ो सा हत ग रनछे । घरायसी फोहोर, 
लाि टक तथा टायर बा न न सा हत ग रनेछ । ला कको झोला योगलाइ न सा हत 
ग रनेछ ।नगर े को सरसफाईको ला ग समय समयमा व वध काय मह  संचालन ग रन ेछ। 

६. कलकारखाना, उ ोग संचालन गन ुअिघ पूव ारि भक वातावरणीय प र ण  तथा वातावरणीय 
भाव प र ण ा  भए प ात मा   संचालन अनमु त  दईनछे । 

७. आगला गबाट हनुे त यु नकरणका ला ग दमकल सेवालाइथप भावकार  एवं सश  
बनाइनछे । 
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८. फोहोरमैला यव थापनको ला ग घर न सा पास गदा अ नवाय पमा से ट  ांक  स हतको 
शौचालय नमाण गनपुन यव था लाग ुग रनछे । 

९. फ दम नगरपा लका खु ला दशामु  नगर घोषणा भइसकेकोले  यसको दगोपनालाइ  
सु नि चत गन वधना मक काय म ग रनेछ ।   

१०. नगरपा लका े भ  रहेको मेची राजमागको सडक े ा धकारलाइ सु नि त गद  
सरोकारवालाह को सहभा गतामा सरसफाई र यव थापनमा जोड दइनेछ  । 

११. वपदबाट हनुस ने तको त काल उ ार, राहत र पून थापनाका ला ग आव यक जनशि , 
सामा ी र ोतको प रचालनको ला ग सरोकारवाला नकाय वा सं थाह सँग सम वय ग र 
यव थापन ग रनछे । 

१२. सामदुा यक, साझेदार  वनलाई संघीय, ादेिशक वन ऐनले दएको यव था अनसुार नयमन ग र 
सामािजक उ रदा य वको काय मह मा साझेदार  गद ल गनछे । 

१३. थानीय आपतकाल न कायस ालन के  थापना गर  २४ सै घ टा टोल  न बरको यव था 
गर  स पूण वप का घटनाह लाइ अ भलेख रा े तथा आकि मक उ ार, पनु: थापना र  
राहतका काय मह  स ालन ग रनछे ।  

१४. रा य वप  जोिखम यूनीकरण तथा यव थापन ा धकरणसँगको सहयोगमा थानीय वप  
उ थानिशल योजना तयार गर  सोबमोिजम  याकलाप स ालन ग रनछे ।  

१५. नयाँ याक खो ने कायलाइ न सा हत  गर   जोिखम यूनीकरण गद दगो वकासको 
अवधारणालाइ थानीयकरण ग रनछे ।  

१६. फोहोरमैलाबाट भा वत डि पङ साइटका थानीयवासीह को वा य ि थ तलाइ लि त गद 
वा य बमा काय म लाग ुग रनछे ।  

१७. तो कएको थानभ दा बा हरबाट उ खनन ् हनुे ढु ा, गट  र बालवुालाइ पूणतया न सा हत 
ग रनेछ ।  

१८. पूव वातारणीय प र ण तथा वातावरणीय भाव प र ण बना ढु ा, गट , बालवुा उ खनन ् गन 
कायलाइ न सा हत ग रनेछ ।  

१९. खु ला तथा ना ो ज मनमा फलफूल,ज डबटु को वृ रोपण गर  आ.व. २०७९/८० लाइ 
नगरवृ रोपण वषको पमा मनाइनेछ । 

२०. थानीय वन ऐन जार  ग रनेछ ।  

२१. दलुभ व यज त,ु ज डबटु  र बोट व वाको संर ण र स व नमा  व ना मक काय ग रनछे ।  

५.  सं थागत वकास, सेवा वाह र सशुासन 

(क) सूचना, त या  तथा राज व 

१. नगरका ग त व धह को जानकार  सबै नगरवासीह  सम  पयुाउन सूचना वाहमा आधु नक 
व धह को योग र सूचना त या  यव थापनमा सधुार गद ल गनेछ । 
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२. सामािजक सरु ाको त या ह को भ डारण र सहज उपयोगको ला ग ग रएको लगत डिजटाईज 
लाइ भावकार  बनाउँदै ल गनछे ।  

३. प का रता े लाई मया दत तथा यवि थत गन वगतमा दईदै आएको सहयोग र 
नगर वकासको सूचना वाहमा  सहयोग पयुाउने स ारकम लाइ दान ग रद आएको ‘नगर 
उ कृ  प कार परु कार” लाइ नर तर ग रनछे।  

४. आव धक पमा सबैभ दा बढ  कर तन करदाता यि  र सं थातफ दान ग रद आएको 
उ कृ  करदाता स मान काय मलाइ नर तरता दइनेछ ।  समयमा कर न तनलाई ज रवाना 
गन,  लामो समय कर न तर  अटेर गनलाई नगरपा लकाबाट दान ग रने सेवा सु वधाउपल ध 
नगराउने नी त अं गकार ग रएको छ ।   

५. करको दायरामा नआएका े ह लाई करको दायरामा याउनकुा साथै करका दरलाई समेत 
समय सापे  प रमाजन गन राज व अ भबृ  स ब धी अ ययन व षेण ग रनछे । 

६. नगरपा लकाबाट गन खच णाल लाई यवि थत गर  बे ज ु तथा पे क लाई न सा हत गद 
आ थक पारदिशता कायम ग रन े साथै काम स पन भएप छ मा  भ ु ानी दान गन यव था 
मलाइनेछ । 

७. करको दायरामा नआएका यवसायी,उ मीह लाइ करको दायरामा याउन वडा तरमा घु ती सेवा 
स ालन ग रनेछ ।  

८. चाल ु आ थक वषमा यवसाय कर, घरबहाल कर र नया ँ यवसाय दतास ब धी काय गन 
उ ोग,वािण य संघसँग ग रएको समझदार लाइ आगामी आ थक वष २०७९/८०मा समेत 
नर तरता दँदै राज  शासनलाइ भावकार  बनाउँदै ल गनछे  ।  

  (ख)  सं थागत सधुार, सशुासन र पारदिशता 
१. नगरपा लकाबाट वाह हनुे सेवालाई भाबकार  बनाउन थानीय तहको सं थागत मता 

वमू या न काय व ध बमोिजम मता वकास योजना नमाण, लै क उ रदायी बजेट प र ण, 
म यमकाल न खच संरचना, वा षक ख रद योजना, सडक यातायात गु योजना, जोिखम 
संवेदनिशल भउूपयोग योजना, वपद जोिखम े को न सा न लगायतको यव थालाइ 
काया वयन गद ल गनछे ।  

२. नगरपा लका र वडा कायालयह बाट सावज नक सेवा वाह गदा जे नाग रक, अपा ता भएका 
यि ह , अस  यि ह , बालबा लका र म हलाह लाई प हलो ाथ मकता दईनछे ।  

३. वडा तथा टोल तरस म योजना काया वयन, सेवा सु वधाको तर, शैल  र ि थ त लगायतका 
जनचासोका वषयह मा बु न “जनतासगँ नगर मखु”काय मसरोकारवालाह को सहभा गतामा सबै 
वडाह मा नय मत पमा  संचालन ग रनछे । 

४. सेवा ाह ह को गनुासो यव थापनको ला ग गनुासो पेट काको यव थालाइ भावकार  बनाउँदै 
गनुासाह को समिुचत स बोधन ग रनछे ।  

५. नगर भ का सबै व ीय सं थाह , सरकार  तथा गैर सरकार  सं थाह को नयमन, अनगुमन र 
मू याकंनको यव था मलाइनेछ । 
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६. कमचार ह को कायस पादनको मु या न गर  उ कृ  काय गन कमचार लाई परु कृत ग रने  छ ।  

७. नगरपा लका े भ का सरकार  कायालय तथा सं थानह बाट भएको सेवा वाह छटो,छ रतो, 
च ु त, दु त, पारदश  र भावकार  भए नभएको अनगुमन  गर  सेवालाइ भावकार  बनाइने   छ । 

८. नगरपा लकाबाट वाह हनु े सबै कारका सेवाह को सावज नक सनुवुाई, सावज नक प र ण, 

सामािजक प र ण, खच सावज नककरण, गनुासो यव थापनलाइ यवि थत बनाइनछे । 

९. उपभो ा हत संर णका ला ग बजार े को अनगुमन कायलाई थप भावकार  बनाईनछे । 

१०. दगो वकासका ल य परुा गन नेपाल सरकार र  देश सरकारले लएका नी तह को 
काया वयनमा  ाथ मकता दईनेछ । 

११. नगर कायपा लकाको कायालय र सबै वडा कायालयह बाट वाह ग रन े सेवालाइ व धमै ी 
बनाइनछे ।  

१२. कायालयमा सहायता क को मा यमबाट सेवा ाह को सेवा पहुँचलाइ सरल, सहज र भावकार  
बनाइनछे ।  

१३. सेवा वाह र संगठन संरचनाको अ ययन गन भावकार  यव थापन तथा संगठन सव ण गर  
संगठन संरचनाको पनुरावलोकन गर  सोअनसुार काय ववरण दान गन कायको यव था 
मलाइनेछ ।  

१४. कायालयमा र सबै वडाह मा नाग रक वडाप  रा े ब ध मलाइ सेवा ाह ह को सूचना 
मा थको पहुँचलाइ था पत ग रनछे ।  

१५. नाग रकह को सूचनाको हकलाइ था पत गन नगरकायपा लका र कायालयले गरेका नणयह  
वेभसाइट माफत सावज नक गन यव था मलाइनेछ । वेभसाइटलाइ समायानकुुल अ ाव धक 
गद ल गनेछ ।  

१६. फ दम नगरकायपा लकाको कायालयबाट भएको आ दानी र खचको ववरण मा सक पमा 
वेभसाइट र सूचना पाट माफत सावज नक गर  पारदिशता वधन ग रनछे  ।  

१७. नगर वकास योजनामा स ब  योजना र काय मह को आव धक पमा स म ा गन ब ध 
मलाइनेछ ।  

१८. नगरपा लकाबाट स ालन हनुे  काय म र आयोजनाह को अनगुमन  थानीय शासनसमेतको 
सहभा गतामा गन यव था मलाइनछे ।  

१९. हे लो नगरपा लका काय म स ालन गर  गनुासो यव थापनलाइ भावकार  बनाइनेछ ।  

२०. संघ र देश ारा नगरपा लका े भ  स ालन भएका योजना र काय मह को समेत 
भावकार  काया वयनको ला ग स ब  नकायह सँग सम वय गर  भावकार  अनगुमनको 
यव था मलाइनछे ।  

२१. नगरकायपा लकाको कायालयबाट हनुे सबै कारका खचह  व ीय अनशुासनको प र ध भ  रहन े
यव था मलाइनछे ।  
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(ग) याय स पादन तथा शाि त सरु ा 
१. समतामूलक समाज नमाणका ला ग यायको पहुँच अ भबृ  गन याय स पादन कायलाई छटो 

छ रतो, मत ययी, न प , भावकार  र उ रदायी बनाईनेछ ।  

२. यायमा पहुँच व तारका ला ग स ालनमा रहेका मेल मलाप के ह को मता अ भवृ  गन 
मेल मलापकताह काला ग आव यक अ भमिुखकरण तथा  ता लम काय म स ालन ग रनछे । 

३. या यक स म त माफत हनु ेकाम भावकार  बनाउनका ला ग स म तका सद यह लाई यनुतम 
पपु  र काय वधी एवं अ धकारको अनिुश ण ता लम एंव मता वकासका काय मह  
संचालन ग रनेछ । 

४. या यक स म तले मु ा तथा ववादको सनुवुाईको ममा आव यकता अनसुार व  तथा कानूनी 
परामशदाताको सहयोग लई याय स पादनलाई भावकार  बनाइनेछ  ।  

५. सामािजक याय र सशुासन कायम गन सामािजक अपराधह , दु यसन तथा कुसं कारह  
यू नकरण गन आव यक काय म स ालन ग रनेछ  । 

६. सावज नक आवगमन सु यवि थत गन र व भ  चाडपव, मेला, महो सव, दशनी आ दको सरु ा 
यव थापन गन नगर हर  र सरु ा नकायसगँ सम वय ग रनछे । 

७. यसअिघ जडान ग रएका स स ट भ यामेराह को संचालनलाई नय मत गर  आव यकता 
अनसुार थप गद ल गनेछ ।  

८. शैि क संघसं था तथा ऐ तहा सक, धा मक थलह को आसपासमा मादक पदाथ तथा सू तज य 
पदाथह को ब  वतरण र सेवनमा न सा हतग रनेछ। 

९. १८ वषभ दा मु नका बालबा लकाह लाई धु पान र म यपान सेवन गन तथा ब  वतरणमा 
नषेध ग रनेछ र उ  समूहका बालबा लकाह बाटधु पान र म पानज य व तकुो व  वतरण 
गन कायलाइ न सा हत ग रनछे ।   

१०. या यक कायस पादनमा ग रएका अ यास, अनभुव र सकाइह  आदान दान गन 
अ तरपा लका तर य अ तर या, अ ययन र अवलोकन मण का कम स ालन ग रनेछ ।  

११. नगर भ को शाि तसरु ा कायम गन थानीय शासनसँग सम वय ग रनछे ।  

१२. यायस पादनका ला ग जन त न धह  र कमचार ह लाइ कानूनी अ भमखुीकरण काय म 
स ालन ग रनेछ ।  

 

सभाका अ य  महोदय,  

समु त नगर नमाण गन ुहा ो अ भ  हो । ग रबीको रेखामु न रहेका, वभेद र ब ह करणमा परेका वग, े , 
ल , जाती र समदुाय लगायत सबै नगरबासीह को वकास र समु तीतफ ततु बजेट लि त ग रएको छ । 
िश ा, वा य, पूवाधार, कृ ष, पयटन तथा आधारभतू वकास नै आजको आव यकता रहेको कुरालाइ मनन ्
गर   बजेट माफत स बोधन ग रएको छ । संघीय शासन णाल  अ तरगत सहका रता, सम वय र 
सहअि त वको मूल ममलाई आ मसात ् गद ि थरता, उ पादनिशलता र रोजगार  वृ , समावेशी वकास, 
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आ म नभरता र आ थक समृ  भ े रा य येय ा ीको लागी आगामी आ थक बषको बजेट केि त रहेको 
यहोरा अवगत गराउँदै म आथक वष २०७९/८० को बजेटको उ े य ततु गन चाह छु । 

१) दगो पूवाधार वकासका ला ग आधार तयार गद, गणु त रयिश ा, आधारभतू वा य सेवामा 
नाग रकह को पहुँच व तार गर  सरुि त जीवनयापनको आधार तयार गन । 

२) कृ ष, पशपुालन, पयटन र उ मको मा यमबाट रोजगार  ृजना गन । 

३) द प डत, श हद प रवार, बेप ा प रवार, अ त वप  वग, भू म हन सकुु बासी, अ यवि थत 
बसोबासीह लाई यवि थतगर आथक ग त व धमा संल न गराउँदैजीवन तर सधुार गन ।  

उपयु  उदे यह  ा को ला गआगामी आ थक वष २०७९/८० को ला ग देहायबमोिजमको बजेट यस 
स मा नत सभासम  ततु गदछु । आगामी आ थक वष २०७९/८० को ला ग कुल बजेट . ९८करोड 
७४लाख ७६ हजार ६२०  पैयाको  आय ययको अनमुान  ततु गरेको छु । ततु बजेट चाल ुआ थक 
वषको संशो धत बजेटको तलुनामा आगामी आ थक वषको ला ग .१ करोड ६४ लाख १ हजार ४५  पैया 
४६ पैसा अथात १.६६ तशतले यून हनु ेदेिख छ । संघीय सरकार र देश सरकारबाट ा  हनुे सशत र 
व ीय अनदुान कम हनु गइ बजेटको आकार घ न पगुकेो हो । आगामी आ थक वष  २०७९/०८० को 
ला ग सामािजक वकासतफ  ४४ करोड ३३ लाख ५ हजार ४६३ पया अथात४४.८९  तशत, आथक 
वकासतफ ६करोड ८० लाख ७५ हजार ५०० पया अथात ६.८९ तशत,पूवाधार वकासतफ ३१ करोड 
२६ लाख ६३ हजार ४०७ पया अथात ३१.६६ तशत,  सावज नक सेवा तथा मता वकासतफ २करोड 
७६ लाख ४४ हजार २५० पया अथात २.८ तशत, वन, वातावरण तथा वप  यव थापनतफ २ करोड 
१२ लाख ८८ हजार पया अथात २.१५ तशत र शास नक खचतफ ११ करोड ४५ लाख पयाअथात 
११.५९ तशत व नयोजन गरेको छु ।  

 आगामी आ थक वषको उपयु  े गत बाँडफाँडमा पूजँीगत खचतफ ३७ करोड १ लाख ५१ हजार 
६५७ पया अथात ३७.४८ तशत, काय म खचतफ५० करोड २८ लाख २४ हजार ९६३ पया अथात 
५०.९२ तशत र शास नक खचतफ  ११ करोड ४५ लाख पया अथात  ११.५९ तशत व नयोजन 
गरेको छु । वषयगत े का काय मह  अनसूुचीमा संल न गरेको छु । आगामी आ थक वष 
२०७९/०८० को ला ग बजेटको खच यहोन ोतह माकर, द तरु, शु क तथा राज वबाट ा  हनु े
आ त रक आय २ करोड ७४ लाख ५० हजार पयार मौ दातबाट  . २ करोड पया, संघीय सरकारको 
व ीय समानीकरण अनदुानबाट १६ करोड ८८ लाख पया र देश सरकारको व ीय समानीकरण 
अनदुानबाट९२ लाख ९४ हजार पया ा  हनुे अनमुान ग रएको छ । य तै, संघीय सरकारको राज  
बाँडफाँडबाट  १२ करोड ९७ लाख ६४ हजार पया, देश सरकारको राज  बाँडफाँडबाट १ करोड ९० 
लाख २६ हजार ६२० पया , संघीय सरकारको रोय ट  बाडँफाँडबाट  २० लाख ५० हजार पया, संघीय 
सरकारको सशत अनदुानबाट ५६ करोड ६३ लाख पया र देश सरकारको सशत अनदुानबाट  ७५ लाख 
४२ हजार पया ा  हनुे अनमुान ग रएको छ । य तै, संघीय सरकारको समपूरक अनदुानबाट  ५० लाख 
पया,  देश सरकार समपूरक अनदुानबाट  १ करोड पया, संघीय सरकारको वशेष अनदुानतफ ५० लाख 
पयार लागत सहभा गता  १ करोड ७२ लाख ५० पया ा  हनु ेअनमुान ग रएको छ । यसर  आगामी 
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आथक वष २०७९/०८० को ला ग कुल ९८ करोड ७४ लाख ७६ हजार ६२० पयाको खच यहोन  
ोतको ब ध मलाएको छु ।   

सभा य यू, 

थानीय तहको नवाचन २०७९ बाट नवािचत भइ हामीले छोटो समयमा आगामीआ थक वषको बजेट, नीती 
तथा काय म तजमुागनपुरेको यहोरा सबैमा व दतै छ  ।सुवधा र पहुँचको हसाबले क ठन र ठुलो भगुोल, 
छ रएर रहेका जोिखमयु  ब ती, पूवाधार संरचनाको व तार, सामािजक र आथक वकासका सूचकह मा 
सधुार नगरका चनुौती हनु ।२०७४ सालको थानीय तहको नवाचनबाट नवािचत थानीय सरकारले स ालन 
गरेका अधरुा योजनाह लाइ मश: स ालन गन यव था मलाएको छु । य चनुौतीह को सामना गन 
उपल ध स मत ोत र अ स मत आव यकताह का बीचमा हामी छ  । चनुौतीको संबोधन गन मैले ा  ोत 
र साधनको स तुलत वतरण गन स दो र इमा दार य त गरेको छु । चनुौतीह का बाबजदुप न नगरको 
वकासका ाथ मकताका े ह  प हचान गर  स मत ोत र साधनह लाइ यो छोटो समयमा स तुलत र 
या यक वतरणको यव था मलाएको छु ।  

 बजेट, नी त तथा काय म तजमुा गन सहयोग पयुाउन ु हनुे सबै नगरवासी, वडास म त, नगरमा 
यािशल राजनै तक दलह , वषयगत े ह , गैर सरकार  सं थाह , वकास साझेदार सं थाह , नाग रक 

समाज, सरोकारवाला प ह , उ मी यवसायी,  बु जी व, प कार, रा सेवकह सबै त आभार य  गन चाहा छु 
।यसका साथै योजना तजमुा यामा यहाँह को साथ सहयोग जसर  रहेको छ आगामी योजनाह को सफल 
काया वयनको ला ग समेत सहयोगको अपे ा गदछु । अ यमा, फ दम नगरपा लकाले यस सभासम  ततु  

गरेको बजेट, नी त तथा काय मा दफावार छलफल गर  वीकृत ग र दनहुनु हा दक अनरुोध गदछु। 

 

ध यवाद । 
 
 

ी राधाकृ ण यौपान े

नगर उप- मखु 
िफिदम नगरपािलका िमित:  

२०७९/०३/१० 
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फ दम नगरपा लका 
नगर कायपा लकाको कायालय 

ययको संसो धत अनमुान 

.सं. खच िशषक 
न बर 

खच िशषककोनाम 
आ.व.२०७८/०७९ 

को संसो धत व नयोजन 

चालतुफ    
१ २११११ पा र मक कमचार  २६६९१९०००.०० 

२ २११२१ पोशाक ८४३०००.०० 

३ २११२२ खा ा  ५४००००.०० 

४ २११२३ औषधी उपचार खच १०००००.०० 

५ २११३१ थानीय भ ा ५२९०००.०० 

६ २११३२ महंगी भ ा १२०००००.०० 

७ २११३४ कमचार को बैठक भ ा १००००००.०० 

८ २११३५ कमचार  ो साहन तथा पु कार २००००.०० 

९ २११३९ अ य भ ा ८९८०००.०० 

१० २११४१ पदा धकार  बैठक भ ा १६०००००.०० 

११ २११४२ पदा धकार  अ य सु वधा १३००००००.०० 

१२ २१२१४ कमचार  क याण कोष ५००००००.०० 

१३ २२१११ पानी तथा बजलु  १०५००००.०० 

१४ २२११२ संचार महसलु १२४५०००.०० 

१५ २२२११ इ धन (पदा धकार ) ५०००००.०० 

१६ २२२१२ इ धन (कायालय योजन) ३२०००००.०० 

१७ २२२१३ सवार  साधन ममत खच ३००००००.०० 

१८ २२२१४ बीमा तथा न वकरण खच ७०००००.०० 

१९ २२२२१ मेिशनर  तथा औजार ममत संभार तथा संचालन खच १६०००००.०० 

२० २२२३१ न मत सावज नक स प तको ममत संभार खच ३०००००.०० 

२१ २२३११ मसल द तथा कायालय सामा ी ४३८५०००.०० 

२२ २२३१४ इ धन अ य योजन १०००००.०० 

२३ २२३१५ प प का, छपाई तथा  सूचना काशन खच २३०००००.०० 

२४ २२४११ सेवा र परामश खच ५०००००.०० 

२५ २२४१२ सूचना णाल  तथा स टवेयर संचालन खच ३०००००.०० 

२६ २२४१३ करार सेवा शु क १०००००.०० 

२७ २२४१४ सरसफाई सेवा शु कु ३८०००००.०० 

२८ २२४१९ अ य सेवा शु क ४६०१२०००.०० 

२९ २२५११ कमचार  ता लम खच ५०००००.०० 
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.सं. खच िशषक 
न बर 

खच िशषककोनाम 
आ.व.२०७८/०७९ 

को संसो धत व नयोजन 

३० २२५१२ सप वकास तथा जनचेतना ता लम तथा गो ी खच ६१३७०००.०० 

३१ २२५२२ काय म खच २५२३४७९४६.०० 

३२ २२५२९ व वध काय म खच २४१४००.०० 

३३ २२६११ अनगुमन, मू या न खच ११०२०००.०० 

३४ २२६१२ मण खच १६५६०००.०० 

३५ २२७११ व वध खच २२०००००.०० 

३६ २२७२१ सभा संचालन खच १५०००००.०० 

३७ २५३१५ अ य सं था सहायता २५०००.०० 

३८ २७१११ सामािजक सरु ा ०.०० 

३९ २७२११ छा विृ  ३८७६०००.०० 

४० २७२१२ उ ार, राहत तथा पनु थापना खच ८३९००००.०० 

४१ २७२१३ औषधी ख रद खच ३८०००००.०० 

४२ २८१४१ ज गाको भाडा ३१००००.०० 

४३ २८१४२ घरभाडा १२०००००.०० 

४४ २८१४३ सवार  साधन तथा मेिशनर  औजार भाडा ५०००००.०० 

४५ २८२११ राज व फता ५०००००.०० 

४६ २८९११ भैपर  आउन ेचाल ुखच ५४५०००.४६ 

चाल ुखच ज मा ६४५५७१३४६.४६ 

पूजँीगत    
१ ३११११ आवा सय भवन नमाण/ख रद ४६०००००.०० 

२ ३१११२ गै  आवा सय भवन नमाण/ख रद ७१९०००००.०० 

३ ३१११३ न मत भवनको संरचना मक सधुार खच ६१७००००.०० 

४ ३११२१ सवार  साधन ०.०० 

५ ३११२२ मेिशनर  तथा औजार १४०९००००.०० 

६ ३११२३ फ नचर तथा फ चस ४७५००००.०० 

७ ३११३१ पशधुन तथा बागवानी वकास खच ०.०० 

८ ३११३२ अनसु धान तथा वकास स ब धी खच ३१०००००.०० 

९ ३११५१ सडक तथा पूल नमाण १०२१७२९५८.०० 

१० ३११५३ व तु संरचना नमाण ११०००००.०० 

११ ३११५५ संचाई संरचना नमाण ३०५७१४१९.०० 

१२ ३११५६ खानेपानी संरचना नमाण ८०५००००.०० 

१३ ३११५८ सरसफाई संरचना नमाण १३२००००.०० 

१४ ३११५९ अ य सावज नक नमाण १०५२५६०४२.०० 

१५ ३११६१ न मत भवनको संरचना मक सधुार खच १५५००००.०० 
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.सं. खच िशषक 
न बर 

खच िशषककोनाम 
आ.व.२०७८/०७९ 

को संसो धत व नयोजन 

१६ ३११७१ पूजँीगत सधुार खच सावज नक नमाण ६५००००.०० 

१७ ३११७२ पूजँीगत अनसु धान तथा परामश ३००००००.०० 

१८ ३१५११ भैपर  पूजीगत खच ०.०० 

ज मा पूजँीगत खच ३५८२८०४१९.०० 

ज मा खच १००३८५१७६५.४६ 

 

फ दम नगरपा लका 
नगर कायपा लकाको कायालय 

आ.व. २०७९/०८० को आ दानी 
राज व तथा अनदुान ा को ववरण 

राज व 
संकेत 

िशषक 
आ.व.२०७९/०८० 

को ल य . 
आ त रक राज व  

१११३१ स प तकर ६००००००.०० 

११३१४ भ ुमकर/मालपोत २५०००००.०० 

११३२१ घरबहाल कर २५०००००.०० 

११३२२ बहाल वटौर  कर १०००००.०० 

११४५२ पूवाधार सेवाको उपयोगमा ला न ेकर ३०००००.०० 

११४७९ अ य मनोर न कर ५००००.०० 

११६३१ कृ षतथा पशजु य व तकुो यवसा यक करोवारमा ला ने कर ५०००.०० 

११६९१ अ यकर ५५००००.०० 

१४२१९ अ यसेवा शु क तथा व  १००००००.०० 

१४२२१ या यक द तरु १००००.०० 

१४२२३ िश ा े को आ दानी ३०००००.०० 

१४२२४ प र ा शु क २००००.०० 

१४२२९ अ य शास नक सेवा शु क ७०००००.०० 

१४२४१ पा कङ शु क १०००००.०० 

१४२४२ न सापास द तरु ३००००००.०० 

१४२४३ सफा रश द तरु ५२०००००.०० 

१४२४४ यि गत घटना दता द तरु ३०००००.०० 
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राज व 
संकेत 

िशषक 
आ.व.२०७९/०८० 

को ल य . 
आ त रक राज व  

१४२४५ नाता मािणत द तरु २०००००.०० 

१४२४९ अ यद तरु १०००००.०० 

१४२५३ यवसायकर ४२०५०००.०० 

१४२५४ रे डयोएफ एम संचालन द तरु १००००.०० 

१४३१२ शास नकद ड ज रवाना र जफत १०००००.०० 

१४५२९ अ यराज व १०००००.०० 

१५१११ वे ज ु १०००००.०० 

 खुद आ त रक राज व २७४५००००.०० 

३२१२२ गत वषको नगर मौ दात २०००००००.०० 

 ज मा आ त रक राज व ४७४५००००.०० 

 
  

 

 वि य समा नकरण अनदुान १७८०९४०००.०० 

13311 संघीयसमा नकरण अनदुान १६८८०००००.०० 

11311 देश समा नकरण अनदुान ९२९४०००.०० 

 
  

 

 
राज व वाँडफाँड १४८७९०६२०.०० 

11411 वाँडफाँडभइ ा  हनुे म ु य अ भबृ ी कर र अ त शु क संघीय सरकार १२९७६४०००.०० 

11456 वाँडफाँडभइ ा  हनुे सवार  साधन कर देश सरकार १०४८९१२०.०० 

11315 घरज गा रिज ेशन द तरु देश सरकार ७००००००.०० 

11472 वाँडफाँडबाट ा  हनुे व ापन कर देश सरकार ०.०० 

14157 वाँडफाँडभइ ा  दह र बह रको व बाट ा  हनुे आय थानीय सरकार १५३७५००.०० 

 
  

 

 
रोय ट बाँडफाँड २०५००००.०० 

14153 वनरोय ट  संघीय सरकार ५००००.०० 

14156 व तुरोय ट  संघीय सरकार २००००००.०० 

 
  

 

 
जनसहभागीता १७२५००००.०० 
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राज व 
संकेत 

िशषक 
आ.व.२०७९/०८० 

को ल य . 
आ त रक राज व  

 
  

 

 
ज माआ त रक राज , समा नकरण अनदुान, राज व बाँडफाँड र रोय ट  बापतको रकम ३९३६३४६२०.०० 

 
  

 

 
सशतअनदुान ५७३८४२०००.०० 

13312 संघीयसशत अनदुान ५६६३०००००.०० 

13312 देशसशत अनदुान ७५४२०००.०० 

 
समपूरकअनदुान १५००००००.०० 

13316 संघीयसमपरुक अनदुान ५००००००.०० 

13317 देशसमपरुक अनदुान १०००००००.०० 

 
वशेषअनदुान ५००००००.०० 

13314 संघीय वशेष अनदुान ५००००००.०० 

13313 देश वशेष अनदुान ०.०० 

 अ यअनदुान ०.०० 

 कुलज मा अनमुा नत आ दानी ९८७४७६६२०.०० 

 बाडँफाडँ भई ा  दह रबह रको ब बाट ा  हनु ेआय २५६२५००.०० 

 देशसरकार (४० तशत) १०२५०००.०० 

 थानीयसरकार (६० तशत) १५३७५००.०० 
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फ दम नगरपा लका 
आय अनमुान तथा  ेपण 

.
सं. ववरण 

२०७७/०७८ 

आ.व.को यथाथ 

२०७८/०७९ 

आ.व.को 
ता वत अनमुान 

२०७८/०७९ 

आ.व.को 
संशो धत अनमुान 

म यमका लन बजटे अनमुान र ेपण 

२०७९/०८० 
को अनमुान 

२०८०/०८१ 

को ेपण 

२०८१/०८२ 

को ेपण 

तीन आ.व. 
को ज मा 

१ आ त रक आयज मा १५४६६८८३.०७ २६२५००००.०० २६२५००००.०० २७४५००००.00 २७५०००००.00 २८०५००००.00 ८३००००००.00 

२ 
राज बाँडफाडबाट ा  
रकम 

१२२८३८१७३.२४ १२३८७०१२०.०० १२३८७०१२०.०० १४८७९०६२०.०० १६१७६६३२०.०० १७७०८९२३२.०० ४८४५७६०५२.०० 

क. नेपालसरकार ा  ज मा ९८७०४५५५.०८ १०७१२१०००.०० १०७१२१०००.०० १२९७६४०००.०० १४२७४००००.०० १५७०१४०००.०० ४२९५१८०००.०० 

 
बाँडफाँड भई ा  हनेुअ त 
शु क मू य अ भवृ  कर 

९८७०४५५५.०८ ५३५६०५००.०० ५३५६०५००.०० १२९७६४०००.०० १४२७४००००.०० १५७०१४०००.०० ४२९५१८०००.०० 

 
बाँडफाँड भई ा  हनेु अ त 
शु क 

०.०० ५३५६०५००.०० ५३५६०५००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

ख 
देश सरकारबाट ा  

ज मा 
२३०८३०१८.१६ १५४८९१२०.०० १५४८९१२०.०० १७४८९१२०.०० १७४८९१२०.०० १८५३८०३२.०० ५०४४६१५२.०० 

 सवार  साधन कर १११५७४७५.४६ १०४८९१२०.०० १०४८९१२०.०० १०४८९१२०.०० १०४८९१२०.०० ११५३८०३२.०० २९४४६१५२.०० 

 घर ज गारिज ेशन द तरु ११९२५५४२.७० ५००००००.०० ५००००००.०० ७००००००.०० ७००००००.०० ७००००००.०० २१००००००.०० 

ग थानीयसरकार ज मा १०५०६००.०० १२६००००.०० १२६००००.०० १५३७५००.०० १५३७२००.०० १५३७२००.०० ४६११९००.०० 

 

बाँडफाँड भई ा  दहतर 
बहतको व बाट ा  हनेु 
आय देशसरकार 

१०५०६००.०० १२०००००.०० १२०००००.०० १५३७५००.०० १५३७२००.०० १५३७२००.०० ४६११९००.०० 
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८ जनसहभा गता १७२५००००.०० १५०००००० १५०००००० अ य अ य अनदुान      

९ अ तर थानीय    कुल ज मा   ९८७४७६६२० १०८७२१००२० ११८९९५४७७२ 
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.
सं. 

ववरण 
२०७९/०८०
को आय अनमुान 

२०८०/०८१
कोआय अनमुान  

२०८१/०८२
को ेपण  

तीन आ.व.को यय अनमुान 

वषयगत े  

उप े  
२०७९/८० 
को अनमुान 

२०८०/०८१ 
यय अनमुान 

२०८१/८२ 
यय अनमुान 

      

१ आ त रक आय ज मा २७४५००००.00 २७५०००००.00 २८०५००००.00 

पूवाधार वकास 

    

२ 
राज बाँडफाडबाट ा  
रकम 

१४८७९०६२०.०० १६२७९१६२०.00 १७८११४५३२.0 समपरुक कोष ३३००००००.0 ४०००००००.0 ४०००००००.0 

क. नेपालसरकार ा  ज मा १२९७६४०००.०० १४२७४००००.00 १५७०१४०००.0 अ य काय म ४७२७३९०७.0 ५०००००००.0 ७०००००००.0 

तहसाझेदार  

१० मौ दात रकम २०००००००.०० २००००००० २०००००००         
 

 कुल ९८७४७६६२०.०० १०९४०१००२०.0 ११९६७५४७७२.           
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२११११ पा र मक  कमचार  फ दम  नगरपा लका २६००००००       २६००००००   

२११२१ पोशाक फ दम  नगरपा लका ७०००००       ७०००००   

२११२२ खा ा  फ दम  नगरपा लका ५०००००       ५०००००   

२११२३ औषधी  उपचार खच फ दम  नगरपा लका १०००००       १०००००   

२११३१ थानीय  भ ा फ दम  नगरपा लका ५०००००       ५०००००   

२११३२ मंहगी  भ ा फ दम  नगरपा लका १२०००००       १२०००००   

२११३४ कमचार को  वैठक भ ा फ दम  नगरपा लका १००००००       १००००००   

२११३५ कमचार   ो साहन तथा परु कार फ दम  नगरपा लका ४००००       ४००००   

२११३९ अ यभ ा फ दम  नगरपा लका २०००००       २०००००   

२११४१ पदा धकार वैठक भ ा फ दम  नगरपा लका १३०००००       १३०००००   

२११४२ पद धकार अ य सु वधा फ दम  नगरपा लका १३८०००००       १३८०००००   

२१२१४ कमचार क याण कोष फ दम  नगरपा लका ५००००००       ५००००००   

२२१११ पानी  तथा वजलु  फ दम  नगरपा लका ९०००००       ९०००००   

२२११२ संचार  महशलु फ दम  नगरपा लका ११०००००       ११०००००   

२२२१२ इ धन  कायालय योजन फ दम  नगरपा लका ४००००००       ४००००००   

२२२१३ सवार   साधन ममत खच फ दम  नगरपा लका २६०००००       २६०००००   

२२२१४ वमा  तथा न वकरण खच फ दम नगरपा लका ७०००००       ७०००००   

२२२२१ 
मेिशनर   तथा औजार ममत 
संभार तथा संचालन खच 

फ दम  नगरपा लका ११०००००       ११०००००   

२२२३१ 
न मत  सावज नक स प तको 
ममत संभार खच 

फ दम  नगरपा लका ३०००००       ३०००००   

२२३११ मसल द  तथा कायालय सामा ी फ दम  नगरपा लका ३००००००       ३००००००   

२२३१४ इ धन  अ य योजन फ दम  नगरपा लका १०००००       १०००००   

२२३१५ 
प प का  छपाई तथा सूचना 
काशन खच 

फ दम  नगरपा लका २००००००       २००००००   

२२४११ सेवार परामश खच फ दम  नगरपा लका ६०००००       ६०००००   

२२४१२ 
सूचना  णाल  तथा स टवेयर 
संचालन खच 

फ दम  नगरपा लका ८०००००       ८०००००   

२२४१४ सरसफाई  सेवा शु क फ दम नगरपा लका ४००००००       ४००००००   

२२४१९ अ य  सेवा शु क फ दम  नगरपा लका २२५०००००       २२५०००००   

२२५११ कमचार   ता लम खच फ दम  नगरपा लका १५०००००       १५०००००   

२२५२९ व वध  काय म खच फ दम  नगरपा लका १०००००       १०००००   



नगर वकास योजना आ थक वष २०७९/८० 

  34 

चाल ुखच 
संकेत 

खच िशषक 
काया वयन हनेु 

थान 

आ.व. 
२०७८/०७९ 

मा व नयोजन 
. 

ोत 

आ
त
रक

 

संघ
व
तय

 
सम

नी
क
रण

 

देश
वि

य 
सम

ान
ीक

रण
 

संघ
राज

 
वा
डफ

ाड
 

देश
राज

 
वा
डफ

ाड
 

२२६११ अनगुमन मु यांकन खच फ दम  नगरपा लका ६०००००       ६०००००   

२२६१२ मण खच फ दम  नगरपा लका १६०००००       १६०००००   

२२७११ व वध खच फ दम  नगरपा लका १९०००००       १९०००००   

२२७२१ सभा संचालन खच फ दम नगरपा लका १५०००००       १५०००००   

२८१४१ ज गाको भाडा फ दम नगरपा लका ३०००००       ३०००००   

२८१४२ घरभाडा फ दम नगरपा लका १२०००००       १२०००००   

२८१४३ 
सवार  साधन तथा मेिशनर  
औजार भाडा फ दम नगरपा लका ६०००००       ६०००००   

२८२११ राज व फता फ दम नगरपा लका २०००००       २०००००   

  वडाकायालय संचालन खच फ दम नगरपा लका ५४६००००       ५४६००००   

  चालखुच ज मा   १०९०००००० ० ० ० १०९००००००   

३१११५ फ नचर तथा फ चस फ दम नगरपा लका ३५०००००       ३५०००००   

३११२२ मेिशनर  औजार फ दम नगरपा लका २००००००       २००००००   

  पुिँजगत खच ज मा   ५५०००००       ५५०००००   

  चाल ुर पुिँजगत कुल ज मा    ११४५००००० ० ० ० ११४५०००००   

वडा कायालयह को संचालन खच वभाजन 

चाल ुखच संकेत खच िशषक काया वयन हनेु थान चौमा सक वभाजन ज मा व नयोजन 

२११४१ पदा धकार  वैठक भ ा फ दम नगरपा लका ४८००० २०१६००० 

२२१११ पानी तथा बजलु  फ दम नगरपा लका ५००० २१०००० 

२२११२ संचार महसलु फ दम नगरपा लका २००० ८४००० 

२२२१२ इ धन कायालय योजन फ दम नगरपा लका ८००० ३३६००० 

२२२१३ सवार  साधन ममत खच फ दम नगरपा लका १०००० ४२०००० 

२२२२१ 
मेिशनर  तथा औजार ममत संभार तथा 
संचालन खच 

फ दम नगरपा लका ९००० ३७८००० 

२२३११ मसल द तथा कायालय सामा ी फ दम नगरपा लका २८००० ११७६००० 

२२७११ व वध खच फ दम नगरपा लका २०००० ८४०००० 

ज मा १३०००० ५४६०००० 
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        १९५०८४६२० ३७२२९५०० १३२००००० १०६६७२५० ७०७९३७० १२४०१४५०० १४२५०० ० १५३७५०० 

क पूवाधार वकास    ८०२७३९०७ ५२३९२००    ७३८२०७०७    

 भवन नमाण    ३०८०००००  
   ३०८०००००    

१ नगरपा लका शास नक भवन नमाण (सधुार)    ८०००००     ८०००००    

२ 
वडा कायालय शास नक भवन नमाण समपरुक  

(वहवुष य/ मागत)  १  ५००००००     ५००००००    

३ 
वडा कायालय भवन नमाण वडा नं. ८  ( संघीय 
समपरुक ५० लाख)  ८  ५००००००     ५००००००    

४ व ालय पवुाधार नमाण    २०००००००     २०००००००    
५ पदमाग, सडक, पलुः    २५४२९७०७     २४२१५७०७    

६ 

फा गनु द स कट (िशवालय-देउराल  सढ माग र 
सपडाडा-महादेवपोखर -ल ेकुट - सलौट  साइकल 
याक) पयटन पूवाधार वकास काय म 

(सं.समपरुक फ.न.पा. ३०, म ालय ७०) ४ 
करोड ८७ लाख 

 १,२,३  ५००००००     ५००००००    

७ 
चैन संह माग सूधार व तार बहवु षय १ करोड 
८० लाख  १  ८००००००     ८००००००    

८ 
नगर यातायात गु  योजना ( Municipality 
Transportation Master Plan ) तयार     १५०००००     १५०००००    

९ सडक सव ण काय    १८०००००     १८०००००    

१० सडक तरो ती तथा सधुार व तार    २८५०७०७     २८५०७०७    

११ जौवार  तनघरे ख ड मोटरबाटो तरो ती  ५  ८०००००     ८०००००    
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१२ िशवालय मि दर ममत संभार  १  ४१४०००     ४१४०००    

१३ 

मु य सडक ( Black Topped Road ) बाट वडा 
कायालय स म प ी सडक नमाण  ( देश समपरुक 
१ करोड ) 

   ३००००००     ३००००००    

१४ 

झोलु ेपलु याचफ ड (सर सउला - तर तरे फदम 
४-५ , मंगलेटार फ दम ११- ह लहाङ ७, 

चामरथङु फ दम ७-११,   
   ७०००००     ७०००००    

१५ सडक बोड याचफ ड    १३६५०००     १३६५०००    

१६ संचाईतथा खानपेानी    ५२३९२०० ५२३९२००        

 

साना संचाइ काय म, ना दकुुलो संचाई योजना 
याच फ ड  ( गत आ.व.को मागत )  ७  ८६९८०० ८६९८००        

१७ 
साना संचाइ काय म, इ थङु-घलेगाउ संचाइ 
योजना याच फ ड  ८  २०५४२०० २०५४२००        

१८ 
साना संचाइ काय म,  काल खोला-मेहेलबोटे-
ख याङटार संचाइ याच फ ड  ८  ८१५२०० ८१५२००        

१९ १०नं. वृहत खानपेानी योजना समपरुक कोष  १०  १५००००० १५०००००        

२० अ यपूवाधार    १८८०५०००     १८८०५०००    

 अ य काय म समपरुक कोष  ०  ३२३००००     ३२३००००    
२१ हकुमार  राजयोग सेवाके   २  ५०००००     ५०००००    
२२ शस  हर  पवुाधार ममतसंभार  ४  २०००००     २०००००    
२३ ा फक हर  पवुाधार ममतसंभार  १  १०००००     १०००००    

२४ 
िज. हर  कायालय भवन ममत सधुार/ व ामलय 
नमाण  ४  १००००००     १००००००    

२५ ब ीसा चच ममत सधुार  १  १०००००     १०००००    

२६ 
खान ेपानी ममत संभार ( व छ पउन ेपानी, 
पाँचथर उ.बा.सं.)  १  ४०००००     ४०००००    

२७ व पपाक ममत सधुार  ४  १५०००००     १५०००००    
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२८ जरेुढंुगाफो टे सडक  १३  ७०००००     ७०००००    
२९ पाँचथरअ पताल प रसरमा पाक नमाण  ४  ६०००००     ६०००००    

३० ब ीसाचच ममत सधुार वडा नं. ६  ६  १५००००     १५००००    

३१ हर पो  ब ामलय फ दम १२  १२  १७५०००     १७५०००    

३२ धामीखोला याल खो सी तरो ती  ८  ८०००००     ८०००००    

३३ सानोवरबाट आसपास कोले पाँचघरेफु े  हुँ दैदंगाल गाउँ  २  ६५००००     ६५००००    

३४ हेवाखोलाघाट ममत  ४  १५००००     १५००००    

३५ जरवु े सगारे आ. व. सडक  १३  ७०००००     ७०००००    

३६ स समुफो टे सडक  १३  १५०००००     १५०००००    
३७ भसुवातेठूल टार सडक  १२  ५०००००     ५०००००    
३८ कराँतराई यासो या पूवाधार नमाण  १४  ४०००००     ४०००००    
३९ बधुामजेभाले सडक  १३  ७०००००     ७०००००    
४० नव वधनकाय म समपरुक कोष    ४७५००००     ४७५००००    
ख सामािजक वकासः    ४३८००७१३ १७९६४०००  ७०९८००० ६७००००० १२०३८७१३    

 म हला तथा बालबा लका    ३९२७७१३    ३०००००० ९२७७१३    

४१ 
म हला सशि करणस ब धीसचेतना तथा नतेृ व 
बकासता लम १४ वटैवडामा    २०००००    २०००००     

४२ 
बप  म हलाह लाई टेवा तथा आयआजन 
काय म    ३०००००    ३०००००     

४३ 
लै गक हंसा यनुीकरणको ला ग म हला पु ष 
सम वकास ता लम    २०००००    २०००००     

४४ 

म हला जन त नधीह लाई म हला काननुी तथा 
थानीय ऐन नयम र लै गकउ रदा य 

बजेट स ब धी   ता लम 
   १०००००    १०००००     

४५ 
दवस तथा अ भयानह  संचालन (लै गक हंसा 
ब  १६ दनअे भयान)नार  दवश, बाल दवश,    १५००००    १५००००     



नगर वकास योजना आथक वष २०७९/८० 

  38 

सं.न. योजना तथा काय म 

यो
जन

ा 
कृ

त 
स

ाल
न

था
न 

ल
य व नयोजन  

( ) 

थानीय 

तह 

जन 

सहभागीता 
राज  

बाँडफाँड 

अ तर 

सरकार  वतीय  

ह ता तरण 

राज बाँ
डफाँड 

           आ त रक जन सहभागीता संघ देश संघ देश थानीय 
था नय 

सरकार 

ये नाग रक दवस, अपाङगता दवश, आ द 

४६ सडक मानव यव थापन    १०००००     १०००००    

४७ िज ला सेवा के  संचालन    १०००००     १०००००    

४८ बालमै ी शसुासन यु  वडा घोषणा    ३०००००    ३०००००     

४९ स  पोखर  सेवा सदन संचालन तथा यव थापन    ३०००००     ३०००००    

५० अपाङगता हे पडे स संचालन    ४२७७१३     ४२७७१३    

५१ 
वप , मजदरु, द लत तथाअपाङगता भएका 
यि ह का ला ग वा य बमा काय म    १००००००    १००००००     

५२ 
अपाङगता नगर सम वय स म त बैठक तथा 
अनगुमन    १०००००    १०००००     

५३ 

अपाङगता प रचय प  र ये  ठ नाग रक काड 
क पटुरराईज ग र वतरणगनका 
ला ग स टवेर तथा कलर ट ख रद 

   १०००००    १०००००     

५४ वप  द लतह का ला ग आयआजन काय म    २५००००    २५००००     
५५ छुवाछुत मु  नगरपा लका    ३०००००    ३०००००     
५६ िश ा वकास    २७५२५००० ६९१६०००  ७०९८००० २४००००० १११११०००    

 बाल वकास सहयोगी कायकतालाई पा र मक    ६९१६००० ६९१६०००        
५७ कायालय सहयोगीको पा र मक    ७०९८०००   ७०९८०००      
५८ व ालयकमचार     १८२००००     १८२००००    

५९ 
वयमसेवक बाल वकास सहयोगी कायकता 
पा र मक    १०७४०००     १०७४०००    

६० वयमसेवक नवाह भ ा िश क . न मा .    २३०४०००     २३०४०००    

६१ वयमसेवक नवाह भ ा िश क .मा व .    ८७२०००     ८७२०००    

६२ वयमसेवक नवाह भ ा िश क . ा व .    १६६०००     १६६०००    

६३ वयमसेवक नवाहभ ा कायलय सहयोगी    ७५०००     ७५०००    

६४ आवासीय व ालय स ालनजागतृी आ. व. सालघार     ८०००००    ८०००००     
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६५ नमनुा बाल वकास के  नमाण यव थापन    १०००००    १०००००     
६६ नगरिश ा योजना नमाण    १००००००    १००००००     

६७ थानीय पा म नमाण र काया वयन    २०००००    २०००००     

६८  अबैठक ( ैमा सक)    ३०००००    ३०००००     

६९ ोत के  सचालन खच    ४८००००     ४८००००    

७० व ालय यव थापन अ य  र .अ सँग गो ी    ३०००००     ३०००००    

७१ 

व ालयको कायालय यव थापन स ब धी 
ता लम(लेखा,िज सी,आथक आय यय र लेखा 
अनशुासन) 

   ३२००००     ३२००००    

७२ ICT/EMIS अ भमखुीकरण    २०००००     २०००००    

७३ 
क यूटर नभएको ा व लाईक यूटर, टर 
ख रद    ५०००००     ५०००००    

७४ रा प त र नङिश ड र खेलकुद वकास    ५०००००     ५०००००    
७५ अनगुमन तथा मू यांकन तथा पु सपुर वे ण    ५००००     ५००००    
७६ क ा ८ पर ा अनगुमन    ५००००     ५००००    

७७ 
व भ  जातजा तगत भाषा िश क ता लम तथाभाषा 
शैि क साम ी यव थापन    ३०००००     ३०००००    

७८ 
िश क ता लम,पनुताजगी ता लम,पेशागत मता 
वकास- वशेष गर  अं जेी,गिणत र व ान िश क_    ३०००००     ३०००००    

७९ पाँचथर या पस अनदुान    १५०००००     १५०००००    
८० जेहेनदार तथा वप  व ाथ  छा ावृ  काय म    ३०००००     ३०००००    

८१ आयवद    १३०००००    १३०००००     

 गाँउघर /शहर  ि ल नक संचालन तथा यव थापन    २०००००    २०००००     

८२ 
तनपायी आमाह  लाई मातिृशश ुसरु ाथ 
दु धब क औषधी वतरण    १०००००    १०००००     

८३ व थ जीवन पव न तथा को भड– १९ ( कोरोना    १०००००    १०००००     
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भाइरस ) बारेअ भमिुखकरण 

८४ वशेष  आयवुद वा य न:शु क िश वर    ३०००००    ३०००००     

८५ 
जीवनशैल  यव थापन स ब धी र मनोपरामश 
लि त वगलाई ता लम एवं अ तर या    १५००००    १५००००     

८६ 
अ याव यक सरु ा उपकरण तथा अ य िच क सा 
उपयोगी सामा ी खर द    १०००००    १०००००     

८७ अ याव यक आयवु दक औषधी खर द    ३०००००    ३०००००     

८८ अनगुमनतथा मू या न    ५००००    ५००००     

८९ वा य े     ११०४८००० ११०४८०००        

 न: शु कऔषधी ख रद तथा र या कङ    १२००००० १२०००००        

९० खोप याि सन ढुवानी तथा अनगुमन मण खच    ३००००० ३०००००        

९१ सिजकल तथा अ य वा य सामा ीह  ख रद    ३००००० ३०००००        
९२ म हला सामदुा यक वा य वयं से बका ो साहन    ४९८००० ४९८०००        
९३ अनगुमन मु या न तथा सपुर बे ण    १००००० १०००००        
९४ मा सक, अ बा षक ,बा षक स म ा    ३००००० ३०००००        
९५ ओ. प.ट  . टकट तथा अ य कागजात छपाई    ३००००० ३०००००        
९६ गभवती म हलाह को ला ग या सीयम ख रद    ३००००० ३०००००        

९७ 
गाँउ –  गाँउमा बशेष  वा य िश बर तथा 
या सर नङ    ५००००० ५०००००        

९८ 
लाग ुऔषध दु यसनी तथा धु पान व को 
जनजागरण अ भयान    ३००००० ३०००००        

९९ स म तको बैठक तथा अ तरकृया    १००००० १०००००        

१०० लड बक सेवा रेड स माफत    २५०००० २५००००        

१०१ वा यकम ह को बषयगत ता लमह     ३००००० ३०००००        

१०२ 
मान सक रोगस ब धी काय म तथा मा सक 
िश बर    ५००००० ५०००००        
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१०३ माहामार रोग तथा कोप यब थापनको ला ग    ५००००० ५०००००        

१०४ 
को भड-१९ ब को खोपको पा लका तर य 
पणुखोप घोषणा    ३००००० ३०००००        

१०५ बालबा लकाह कोपोषण ि थ त लेखाजोखा    ३००००० ३०००००        

१०६ 

आधारभतू वा य के  /सहर  वा य के  
/सामदुा यक वा य इकाईका वा थ कम का 
ला ग तलब भ ा यब थापन 

   ५००००० ५०००००        

१०७ 
वा य चौक  तथा आधारभतु वा य के  
कायालय संचालन यब थापन    २००००० २०००००        

१०८ 
अपांगतारोकथामतथा पनु थापना काय म 
समपरुक    २०००००० २००००००        

१०९ म हलाकोपाठेघर स व धी वशेष  िश वर संचालन    ४००००० ४०००००        

११० आखँािश वर संचालन    ६००००० ६०००००        

१११ व भ वा य िश वर संचालन    ८००००० ८०००००        

११२ 
डि पङसाईटका भा वत प रवारह को वा य 
वमा    २००००० २०००००        

 आथक वकासः कृ ष तथा पशु वकास    ३७७३०००० ८०५०००० १३२००००० ३४८००००  १३००००००    

 कृ ष वकास    २०५०००००  ७५०००००   १३००००००    

११३ 
५०% अनदुानमा म न टलर / तेल मल वतरण 
अ य कृ षउपकरण    १०००००००  ५००००००   ५००००००    

११४ 
५०%अनदुानमा ला कटनले/ ला क पोखर  
वतरण    ४००००००  २००००००   २००००००    

११५ ५०%अनदुानमा याउ वउ वतरण    ५०००००  २५००००   २५००००    
११६ ५०%अनदुानमा तरकार  वउ वतरण    ५०००००  २५००००   २५००००    

११७ नमनुा कृ ष वकास काय म    १००००००     १००००००    

११८ बाल संर ण काय म (रोगतथा करा यव थापन)    २०००००     २०००००    

११९ सूयमखुी(सन लावर)खेती काय म    ३०००००     ३०००००    
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१२१ फलफूल व वानरसर  थापना    ५०००००     ५०००००    

१२२ वप संग नगर मखु काय म    २५०००००     २५०००००    

 पश ु वकास काय म    १५९८०००० ८०५०००० ५७००००० २२३००००      

१२३ पश ुउपचार पोषण तथा पश ुखोप काय म    १५०००० १५००००        

१२४ पश ुआहारा वकास काय म    २००००० २०००००        

१२५ 
उ त पश ुख रदमाअ तर पा लका/ िज ला ढुवानी 
अनदुान    ७५०००० ७५००००        

१२६ काय मको अनगुमन नर ण    ५०००० ५००००        

१२७ ५० % अनदुानमा हउँदेघाँसको वउ वतरण    ६००००० ३००००० ३०००००       

१२८ बहबु षय उ त घाँसको वउतथा वेना वरण    ३००००० ३०००००        

१२९ 
५०%सहकायमा गोठ/खोर नमाण/सधुारको ला ग 
अनदुान    ७०००००० ३५००००० ३५०००००       

१३० ५०% लागत साझेदार मा काउ याट वतरण    ८००००० ४००००० ४०००००       
१३१ ५०% लागत साझेदार मा याफकटर वतरण    ३०००००० १५००००० १५०००००       

१३२ 
आथक साझेदार मा यवसायीफाम सु ढकरण 
तथा याि करण    ५००००० ५०००००        

१३३ 

कृ तम गभाधान काय म स ालनको ला ग 
ल यडु नाइ ोजन, ए.आई.गन, सथ लो स तथा 
आव यक सामा ी ख रद (ढुवानी समेत) 

   ४००००० ४०००००        

१३४ आकि मक पश ुरोग नय ण    ३०००००   ३०००००      

१३५ 

कृ षतथा पशपु छ  ज य यवसायी र सरोकारवाला 
संगको अ तर कृया तथा समहु स म त नमाण वा ा 
/ वगरु / गाइ/भै स/डे र /मास ु/ ए ोभेट 
/तरका र/ कृ ष 

   १०००००   १०००००      

१३६ 
पश ुपालन यवसायीलाई ३ दन ेता लम 
नगर त रय    ४०००००   ४०००००      
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१३७ व  दु ध दवस (जनु१)पश ुपालन कृषक स हत    ३००००   ३००००      

१३८ 
वप  /भ ुम हन प रवारकाला ग आयआजन 
काय म    १४०००००   १४०००००      

 सहकार     १२५००००   १२५००००      

१३९ 
सहकार  सं थाह को संचालक, यव थापक र 
कमाचार ह लाई लेखा ता लम    ४५००००   ४५००००      

१४० सहकार  यव थाप ता लम    २०००००   २०००००      

१४१ 
सहकार  सं थाह का पदा धकार  तथा कमचार ह  
वीच अ तर या    ५००००   ५००००      

१४२ 
नि य सहकार ह लाई यािशल बनाउन र 
स मान उदे य आसपास ए ककरण काय म    १०००००   १०००००      

१४३ सहकार  सं थाको नय मत तथा सघन अनगुमन    १०००००   १०००००      

१४४ 
सहकार  दवस तथा उ कृ सहकार  स मान 
काय म    ५००००   ५००००      

१४५ कोपो मसको ता लम    १०००००   १०००००      
१४६ वि य सा रता ता लम    २०००००   २०००००      
घ वनवातावरण र वपद यव थापन    १५७००००० ५७०००००    १०००००००    

१४७ कोप यव थापन कोष    ७५०००००     ७५०००००    
१४८ वातावरण संर ण काय म    ३००००० ३०००००        
१४९ वपदका ला ग या वन तार जाल  ख रद    २५०००००     २५०००००    
१५० वपदका ला ग ज तापाता    २०००००० २००००००        

१५१ वपदकाला ग पो ल थन पाईप    १०००००० १००००००        

१५२ वपदपूव तयार  सामा ी    ५००००० ५०००००        

१५३ वपदजनशि  मता वकास    २००००० २०००००        

१५४ प हरो यव थापन    ५००००० ५०००००        

१५५ फेमेखोला का तके खो सी तटव धन नमाण    ५००००० ५०००००        



नगर वकास योजना आथक वष २०७९/८० 

  44 

सं.न. योजना तथा काय म 

यो
जन

ा 
कृ

त 
स

ाल
न

था
न 

ल
य व नयोजन  

( ) 

थानीय 

तह 

जन 

सहभागीता 
राज  

बाँडफाँड 

अ तर 

सरकार  वतीय  

ह ता तरण 

राज बाँ
डफाँड 

           आ त रक जन सहभागीता संघ देश संघ देश थानीय 
था नय 

सरकार 

१५६ 
वन पैदावर तथा सामदुायीक वनह संगको 
अ तर या काय म    १००००० १०००००        

१५७ वृ ारोपण तथा हर याल  वधन    १००००० १०००००        

१५८ फोहोरमैला यव थापन ता लम    ५००००० ५०००००        

ङ सावज नकसेवा र सशुासन    १७५८०००० २७६३००  ८९२५० ३७९३७० १५१५५०८० १४२५००  १५३७५०० 

 या यकस म त    १५५०००० २७६३००  ९२५० ९३७० १२५५०८०    

१५९ या यक स म त बैठक तथा समी ा    १०००००     १०००००    

१६० 
जन त न ध र वडा सिचवह लाई कानूनी सा रता 
ता लम    ३००००० २७६३००    २३७००    

१६१ मेल मलापकताह लाई पनुताजगी ता लम    २०००००     २०००००    

१६२ नयाँ मेल मलापकताह लाई आधारभतू ता लम    १०००००     १०००००    

१६३ 
अ तर थानीय तहको या यक अनभुाव आदान 
दान काय म    ५००००   ९२५० ९३७० ३१३८०    

१६४ काननुी सा ारता    २०००००     २०००००    
१६५ ऐन काननुम यौदा तयार     ५०००००     ५०००००    

१६६ 
मेल मलापकताह लाई वडामा ववाद समाधान गरे 
वापत बैठक यव थापन    १०००००     १०००००    

 

व भ  सूचना प त नमाण थापना यव थापन र 
तरवृ  तथासधुार व तार काय म    १६०३००००   ८०००० ३७०००० १३९००००० १४२५००  १५३७५०० 

१६७ 
उपभो ा स म तका पदा धकार ह लाई योजना 
संचालन ता लम    ७०००००     ७०००००    

१६८ नमाण संल न डकम ह लाई ता लम    ३०००००    ३०००००     

१६९ 
ा व धक कमचार लाई भवन नमाण आचार सं हता 

स व धी ता लम    ३०००००    ७०००० २३००००    

१७० 
फ दम बजार स स यामेरा /सडक व ी जडान 
तथा ममत काय म    १२०००००     १२०००००    

१७१ प कार मता वकास ता लम    ५०००००     ५०००००    
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१७२ 
सावज नक सनुवुाई तथा सामािजक पर ण 
काय म    ५०००००     ५०००००    

१७३ चौमा सक तथा वा षक स म ा काय म    २५००००     २५००००    

१७४ 
थानीय एफएम रे डयो र थानीय प काबाट 
क याणकार  सूचना सं षेण    ४२००००     ४२००००    

१७५ नगर मता वकास योजना नमाण    ५०००००     ५०००००    

१७६ झोलु े पलु हेरालकुो पा र मक    २०००००     २०००००    

१७७ संगठन तथा यव थापन सभ    ६०००००     ६०००००    

१७८ व भ यि  तथा संघसं थालाई आ थक सहायता    २००००००     २००००००    

१७९ प  ब षय आव धक योजना समी ा तथा पनुलेखन    ३०००००     ३०००००    

१८० 
फ दम नगरपा लका भ का सवै 
भौ तकपूवाधारह को Base line Data तयार गन    ३०००००     ३०००००    

१८१ यव थापन नीिजकरण अ भमखुीकरण काय म    १०००००     १०००००    
१८२ LISA काय म अ भमखुी रण काय म    २०००००     २०००००    

१८३ 
फ दम नगरपा लका भ का खाल  ज मनह को 
प हचान न शा न र त याङक संकलन    १०००००   ८००००   २००००   

१८४ 

बजार े  र वजार व तार हनु लागेका 
े ह कोढल यव थापन काय अ ययन र 

गु योजना नमाण १,२४,७ र १२ 
   १००००००     १००००००    

१८५ 
जन त न ध र कमचार ह को ला ग योजना च  
तथा म यमका लन खचसंरचना ता लम    ६०००००     ६०००००    

१८६ परामशसेवा    १५०००००     १५०००००    
१८७ नगर र वडाको नाग रकवडा प  तयार     ५०००००     ५०००००    

१८८ देशप कार क याण कोष काय म    २०००००     २०००००    

१८९ मेलामहो सव    ४०००००     ४०००००    

१९० वप मतृक प रवारलाई आ थक सहायता    ५०००००     ५०००००    
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सं.न. योजना तथा काय म 

यो
जन

ा 
कृ

त 
स

ाल
न

था
न 

ल
य व नयोजन  

( ) 

थानीय 

तह 

जन 

सहभागीता 
राज  

बाँडफाँड 

अ तर 

सरकार  वतीय  

ह ता तरण 

राज बाँ
डफाँड 

           आ त रक जन सहभागीता संघ देश संघ देश थानीय 
था नय 

सरकार 

१९१ 
द लत समदुायका यवसायीह लाई लेखा 
यव थापन ता लम    २०००००     २०००००    

१९२ नगरवासी संग नगर मखु काय म    १००००००     १००००००    

१९३ हे लो नगर मखु काय म    १६००००      १२२५००  ३७५०० 

१९४ भैपर आउन ेचाल  ु    १५०००००        १५००००० 

 कुल ज मा    १९५०८४६२० ३७२२९५०० १३२००००० १०६६७२५० ७०७९३७० १२४०१४५०० १४२५०० ० १५३७५०० 
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वा षक वकास काय म 
आ.व.२०७९/८० 

वडा नं. १ 

सं काय म/आयोजनाको नाम 
काया वयन 
हनुे थान 

व नयोजन 
. 

ोत 

आ त रक 
संघ व तय 
समनीकरण 

देश वि य 
समानीकरण 

संघराज  
वाडफाड 

देशराज  
वाडफाड 

जनसह
भागीता 

पवुधार वकास ३२५१५००  ३२५१५००     

१ मालवासे बरडाँडा- फालोट मोटरबाटो स म नयाँ याक ओपन वडानं. १ ५०००००   ५०००००         

२ फु ेडाँडा खेत सडी माग वडानं. १ ५०००००   ५०००००         

३ 
ख  ने बाङको घरछेउ बा े बार  हदैु दमुा नां गन रोड 
जो ने याक ओपन 

वडानं. १ ६०००००   ६०००००         

४ जय मगरको घर देखी बरडाँडा याक ओपन वडानं. १ ३०००००   ३०००००         

५ संहदेवी देवीथान ममत स भार वडानं. १ १०००००   १०००००         

६ नमनुा सेतोगरुास वाल वकास रङ रोगन तथा स लङ वडानं. १ १५१५००   १५१५००         

७ 
गु ङ भेनाको घर अगाडीबाट हर  दहालको घर स म जान ेबाटो 
याक ओपन 

वडानं. १ १५००००   १५००००         

८ गोलधारे सडी माग नमाण वडानं. १ ४५००००   ४५००००         

९ खानेपानी ममत स भार वडानं. १ ५०००००   ५०००००         

आथक वकास ४५००००    ४५००००   

१० कृ ष तथा पशपु छ  स वि ध उ पादन मलुक ता लम वडा नं. १ २०००००       २०००००     

११ नमनुा कृ ष वकास काय म वडा नं. १ २५००००       २५००००     

सामािजक वकास ९९८५००    ९९८५००   

१२ अपा ता भएको याि लाई सपमलुक ता लम वडा नं. १ १०००००       १०००००     

१३ वडा तर य केलाङ िश ण काय म वडा नं. १ १०००००       १०००००     

१४ जे नाग रक ८० बष मा थकालाई स मान काय म वडा नं. १ १०००००       १०००००     
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सं काय म/आयोजनाको नाम 
काया वयन 
हनुे थान 

व नयोजन 
. 

ोत 

आ त रक 
संघ व तय 
समनीकरण 

देश वि य 
समानीकरण 

संघराज  
वाडफाड 

देशराज  
वाडफाड 

जनसह
भागीता 

१५ लडडोनसेन िचयर ख रद वडा नं. १ १०००००       १०००००     

१६ 
पबु हर  संगठनलाई अगा नक कपरुधुप उ पादन 
ता लम संचालन 

वडा नं. १ 
१००००० 

    
  

१०००००     

१७ वडाका द लतह लाई भाट  ख रद वडा नं. १ १०००००       १०००००     

१८ वडाका वप  म हलाह लाई सपमलुक ता लम वडा नं. १ १०००००       १०००००     

१९ खेलकुद वकास काय म वडा नं. १ १९८५००       १९८५००     

२० लागऔुषध सचेतना काय म वडा नं. १ १०००००       १०००००     

सशुासन तथा सं थागत वकास ४०००००     ४०००००  
२१ ा फक यव थापन वडा नं. १ ५००००         ५००००   

२२ वडाकायालय यव थापन वडा नं. १ ३५००००         ३५००००   

वातावरण तथा वपद यव थापन ८९००००    ८९००००   

२३ वपद यव थापन वडा नं. १ ३०००००       ३०००००     

२४ बजार यव थापन वडा नं. १ २९००००       २९००००     

२५ खानेपानी पाइप ख रद वडा नं. १ ३०००००       ३०००००     

ज मा रकम ५९९००००  ३२५१५००  ३२५१५०० ४०००००  
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वडा नं. २ 

. 
सं. 

काय म/आयोजनाको नाम 
काया वयन 
हनुे थान 

व नयोजन 
. 

ोत 

आ त रक 
संघ व तय 
समनीकरण 

देश वि य 
समानीकरण 

संघराज  
वाडफाड 

देशराज  
वाडफाड 

जनसहभा
गीता 

पवुधार वकास  २५३५२५०  २५३५२५०     

१ 
वडा भ रहेका अ यवि थत व तु पोल एव तारहलाइ 
यवि थत गन 

वडा नं. २ 
१००००००   १०००००० 

        

२ 
मजवुा साि दन खहरे टार  हो मा आहाले र डाडेँ कोले 
आउने कुलो सधुार व तार 

वडा नं. २ 
३०००००   ३००००० 

        

३ 

थानीय सडक तथा कुलो नमाण - ममत सधुारबा ेबाट 
ड ल  बजगाइको घर जाने बाटो, मेची हाइवे मा थ धन 
बहादरु घरहुँदै बजलु को पोलस म याक ओपन बाझो हुँदै 
जोरधारा याक ओपन, जामनुखेो सा हुँदै मम मिुखयाको घर 
हुँदै चापाबोटे आउन ेकुलो, प हरेनी खो सादेिखला टमरे स म 
आउने कुलो ममत सधुार 

वडा नं. २ 

४०००००   ४००००० 

        

४ मु कानचोक देिख या बनटेार स मका स पूण कुलोह  ममत वडा नं. २ ३०००००   ३०००००         

५ तालखक कृ णमि दर घेराबारा वडा नं. २ १०००००   १०००००         

६ 
महादेउ पोखर   गोपेनी बतासे मिजटे ठाडे खानेपानी  योजना 
ममत स भार 

वडा नं. २ 
४३५२५०   ४३५२५० 

        

आथक वकास ७४५२५०    ७४५२५०   

७ बा छख रद तथा ढुवानी वडा नं. २ ३४५२५०       ३४५२५०     

८ सगुर पाठापाठ  ख रद वडा नं. २ १०००००       १०००००     

९ बउ बजन ख रद वडा नं. २ ३०००००       ३०००००     

सामािजक वकास १२४१०००  ६००००० ५४५५००  ९५५००  
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. 
सं. 

काय म/आयोजनाको नाम 
काया वयन 
हनुे थान 

व नयोजन 
. 

ोत 

आ त रक 
संघ व तय 
समनीकरण 

देश वि य 
समानीकरण 

संघराज  
वाडफाड 

देशराज  
वाडफाड 

जनसहभा
गीता 

१० ओदनबाल वकास के  भवन नमाण वडा नं. २ १५००००   १५००००         

११ ाकु ले  खानपेानी महुान ममत वडा नं. २ १५००००   १५००००         

१२ सूयादय ा व बालिश ा यव थापन वडा नं. २ १०००००   १०००००         

१३ का लका मा व घेराबारा वडा नं. २ १०००००   १०००००         

१४ दप योती ा व व तु जडान/ व तार वडा नं. २ १०००००   १०००००         

१५ रेड सलाई ब ड डोनेशन िचयर ख रद वडा नं. २ ४५५००         ४५५००   

१६ ८०वषमा थका जे  नाग रकहलाई स मान काय म वडा नं. २ ५००००         ५००००   

१७ अपा ह लाई आथक सहयोग वडा नं. २ ५००००     ५००००       

१८ प लोटार यवुा लि त खेलकुद काय म वडा नं. २ १०००००     १०००००       

१९ 
म हला लि त सपमूलक ता लम(ढाका बनुाइ तथा 
सलाइकटाइ) 

वडा नं. २ 
३०००००     ३०००००     

  

२० 
द लत आदवासी जनजा तहको आ थक उ थान एवं मता 
वकास 

वडा नं. २ 
९५५००     ९५५००     

  

सशुासन तथा सं थागत वकास ५५००००    ५००००० ५००००  
२१ वडाको  सूचना एवं व ापन चार सार वडा नं. २ ५००००         ५००००   

२२ वडाकायालय र प रसरको पाक सजावट एवं फ न सङ वडा नं. २ ३०००००       ३०००००     

२३ 
वडा कायालयमा सेवा लन आउने ये  नाग रकको सवार बापतको 
भाँडार ये  नाग रकको मृ य ुहुँदा मलामी बो ने या टरको भाडा वडा नं. २ २०००००.       २०००००     

वातावरण तथा वपद यव थापन तथा अ य ५६३५००  ५६३५००     

४३ वातावरण तथा वपद यव थापन भैपर  आउन े वडा नं. २ ५६३५००   ५६३५००         

ज मा रकम ५६३५०००  ३६९८७५० ५४५५०० १२४५२५० १४५५००  
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वडा नं. ३ 

.सं. काय म/आयोजनाको नाम 
काया वयन 
हनेु थान 

व नयोजन 
. 

ोत 

आ त रक 
संघ व तय 
समनीकरण 

देश वि य 
समानीकरण 

संघराज  
वाडफाड 

देशराज  
वाडफाड 

जनसहभा
गीता 

पवुधार वकास २५२००००  २५२००००     

१ 
ला लखक – रे चे  भ याङ – पौवाभ याङ (ना दखुोला कृ ष सडक ) 

नमाण 
वडा नं. ३ 

१०००००० 
  १००००००         

२ ३ नं वडा भ का सडक सरसफाई तथा ममत स भार वडा नं. ३ ४०००००   ४०००००         

३ े  कुल थान यव थापन वडा नं. ३ २०००००   २०००००         

४ सेमेच ु  वोड ड. प.आर वडा नं. ३ ३०००००   ३०००००         

५ होम टे कचन भवन यव थापन वडा नं. ३ ३०००००   ३०००००         

६ तनघरे सिु नमा खानेपानी ममत तथा व तार वडा नं. ३ १२००००   १२००००         

७ ज तापाता ख रद तथा वतरण वडा नं. ३ २०००००   २०००००         

आथक वकास १०९००००   ८४००००   २५०००० 

८ गाईबा ा र बंगरु गोठ सधुार काय म वडा नं. ३ २८००००     २८००००       

९ सताके याउ खेती वधन काय म वडा नं. ३ १६००००     १६००००       

१० ५० % अनदुानमा लाि टक टनेल वतरण वडा नं. ३ ३०००००     १५००००     १५०००० 

११ पयटन वधन काय म वडा नं. ३ १५००००     १५००००       

१२ ५०% अनदुानमा िचयाको व वा वतरण वडा नं. ३ २०००००     १०००००     १००००० 

सामािजक वकास ८४०००० ५४००००  १००००० २०००००   

१३ खानेपानी पाइप ख रद वडा नं. ३ २०००००       २०००००     

१४ जनक याण मा. व फ नचर तथा भवन यव थापन वडा नं. ३ २००००० २०००००           

१५ 
वडा भ का व ालयह मा वाई रङ यव थापन तथा हउदको िचसो 
समयमा यानो बनाउन हटर ख रद तथा वतरण 

वडा नं. ३ 
१८०००० 

१८००००           

१६ ला लखक व य चौ क यव थापन वडा नं. ३ १०००००     १०००००       

१७ आदवासी जनजा तह को सां कृ तक वधन काय म वडा नं. ३ ७०००० ७००००           

१८ जे नाग रक स मान का म वडा नं. ३ ४०००० ४००००           
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संघराज  
वाडफाड 

देशराज  
वाडफाड 

जनसहभा
गीता 

१९ द लत उ थान काय म वडा नं. ३ २०००० २००००           

२० 
अपा ता भएका यि  बाट संचा लत फ.न.पा ३ मा रहेको बचत 
समहुको वउ पुजँी थापना  

वडा नं. ३ 
३०००० 

३००००           

सं थागत वकास तथा सेवा वाह ८४०००० ८४००००      

२१ म हला सपमलुक ता लम वडा नं. ३ १००००० १०००००           

२२ वडा कायालय यव थापन वडा नं. ३ २००००० २०००००           

२३ व यालयका वालबा लकाह लाई उ घोषण ता लम वडा नं. ३ ५०००० ५००००           

२४ 
गाउँघर ि ल नक कुलडाँडा लाई आयवु दक औष ध ख रद तथा 
वतरण 

वडा नं. ३ 
१३०००० 

१३००००           

२५ 
स देश मलुक सचुना काशन तथा वडा कायालयको नाग रक वडा 
प  नमाण 

वडा नं. ३ 
५०००० 

५००००           

२६ जनक याण मा. व मा गिणत िश क अनदुान वडा नं. ३ २१०००० २१००००           

२७ 
वडा कायालयमा रहेको म टङहलमा आव यक ोजे टर र साउ ड 
स टमख रद 

वडा नं. ३ 
१००००० 

१०००००           

वातावरण तथा वपद यव थापन ५७०००० ४००००० १७००००     

२८ जनता मा. व शैचालय ममत स भार वडा नं. ३ १००००० १०००००           

२९ 
नन मा वाल बकास के  ला लखकको भ ु य रोकथाम तथा 
घेराबारा 

वडा नं. ३ 
२००००० 

२०००००           

३० याउपोख र देवीथान खानेपानी महुान संर ण वडा नं. ३ १००००० १०००००           

३१ वपद यव थापन वडा नं. ३ १७००००   १७००००         

ज मा रकम ५८६०००० १७८०००० २६९०००० ९४०००० २०००००  २५०००० 
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गीता 

पवुधार वकास        

१ पाखे गफुा सगरख डे संचाई आयोजना वडानं. ४ १५००००   १५००००         

२ सालघार  म य पहाडी राजमाग हदैु डि पङ स म जो ने मोटरबाटो वडानं. ४ १५००००   १५००००         

३ गढ  गाँउले कुलो ममत वडानं. ४ १०००००   १०००००         

४ हो मा खोला था ले संचाई आयोजना तथा स ले पोखर  ममत वडानं. ४ १५००००   १५००००         

५ शा तीपरु सामदुा यक भवन ममत स भार वडानं. ४ २०००००   २०००००         

६ 
जोरसाल बजार छेउ देखी थाङसाङ खोला पउने पानी धारा जाने 
बाटो ममततथा धारा ममत 

वडानं. ४ १०००००   १०००००         

७ डाँडा गाँउ चामनुारायण ढकालको घर अगाडीको बाटो नाल  ममत वडानं. ४ १०००००   १०००००         

८ त बोटे रलटार संचाई कुलो ममत वडानं. ४ १०००००   १०००००         

९ थापाटार संचाई कुलो ममत वडानं. ४ ५००००   ५००००         

१० फलाटे िचलाउने डाँडा सडक नाल  यव थापन वडानं. ४ २०००००   २०००००         

११ यासोके राज ुनेपालको घर पवु जाने मोटरबाटो तरो ती वडानं. ४ १०००००   १०००००         

१२ पाँचथर या पस देखी मा थ लो वाटो जो ने सडी माग नमाण वडानं. ४ १०००००   १०००००         

१३ हि पटल देखी शा तीमाग जो ने सडी माग नमाण वडानं. ४ १०००००   १०००००         

१४ तु देन चोकदेखी स लेर  जो ने सडीमाग नमाण वडानं. ४ १०००००   १०००००         

१५ W देखी मलुाबार  जाने सडक तथा नाल  ममत वडानं. ४ १०००००   १०००००         

१६ ब तु व तार वडानं. ४ २०००००   २०००००         

१७ खानेपानी यव थापन वडानं. ४ १०००००   १०००००         

१८ कुमालटार हदैु ख  का लेको घर मनुी जो ने मोटरबाटो तरो ती वडानं. ४ २५००००   २५००००         

१९ सार ता गैर बार  नेवार टोल नाल  यव थापन तथा ममत वडानं. ४ १५००००   १५००००         

२० वडा भ  रहेका सवै मोटरबाटोह  सरसफाई तथा ममत वडानं. ४ ३०००००   ३०००००         

२१ जोरसाल बजार त लो लाइन नाल  यव थापन वडानं. ४ ५००००   ५००००         
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गीता 

२२ ठुलाबार  मा दाईको बाट सार ता ी सवुेद को घर जान ेगोरेटो बाटोममत वडानं. ४ ५००००   ५००००         

२३ िचसापानी कुवा टहरा नमाण वडानं. ४ ५००००   ५००००         

आथक वकास ८०००००   ८०००००    

२४ बा ा पालक कसानह लाई उ त जातका बा ा र बोका वतरण वडा नं. ४ ५०००००     ५०००००       

२५ बंगरुपालक कसानह लाई बंगरु पाठा वतरण वडा नं. ४ १५००००     १५००००       

२६ वउ वजन ख रद वतरण वडा नं. ४ १५००००     १५००००       

सामािजक वकास ६५००००   ६५००००    

२७ वप  म हलाह लाई सपमलुक ता लम वडा नं. ४ १०००००     १०००००       

२८ जे नाग रक ७५ बष मा थकालाई स मान काय म वडा नं. ४ १०००००     १०००००       

२९ द लत म हलाह लाई आय आजनमलुक काय म वडा नं. ४ ७५०००     ७५०००       

३० एकल म हलाह का ला ग आयआजन काय म वडा नं. ४ ७५०००     ७५०००       

३१ अपा ता भएका या ीह लाई सहायक सामा  ख रद वडा नं. ४ ५००००     ५००००       

३२ 
माझी समदुाय र भजेुल समदुायलाई िजवन तर उका न उ पादन 
मलुक काय म 

वडा नं. ४ १०००००     १०००००       

३३ खेलकुद वकास काय म वडा नं. ४ १५००००     १५००००       

सशुासन तथा सं थागत वकास ९२००००     ९२००००  
३४ सचुना तथा संचार वाह वडा नं. ४ ५००००         ५००००   

३५ ा फक सचेतना काय म वडा नं. ४ ५००००         ५००००   

३६ सु हा लङु याराथनु वडा नं. ४ १०००००         १०००००   

३७ सु हा लङु मि दर र संह देवी मि दर था ले यव थापन वडा नं. ४ १०००००         १०००००   

३८ वडाकायालय यव थापन वडा नं. ४ २७००००         २७००००   

३९ वडाकासबै व ालयमा शैि क तर सुधार तथा खेलकुद सामा ी वतरण वडा नं. ४ ३०००००         ३०००००   

४० वडाकास पणु बा. व.के. लाई शैि क सामा  ख रद वडा नं. ४ ५००००         ५००००   

वातावरण तथा वपद यव थापन ४५००००   ३५००००  १०००००  
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२१ वपद यव थापन वडा नं. ४ ३५००००     ३५००००       

२४ बजार यव थापन तथा सरसफाई वडा नं. ४ १०००००         १०००००   

ज मा रकम ५७७००००  २९५०००० १८०००००  १०२००००  
वडा नं. ५  

पवुधार वकास २५७४०००  २५७४०००     

१ स पूण वडा भ का मोटर बाटो ाकओपन वडा नं. ५ १२७४०००   १२७४०००         
२ ज पा दप कृषकसमूह भवन र चजको वाइलेट नमाण वडा नं. ५ ५०००००   ५०००००         

३ वडा भ का कुलोह  ममत वडा नं. ५ ५०००००   ५०००००         

४ वडा भ का खानेपानीममत वडा नं. ५ ३०००००   ३०००००         

आथक वकास ८५८००० ८५८०००      

५ बउ गो  काउ याट यापकटर र का टेसनमेिशन ख रद वडा नं. ५ २५८००० २५८०००           

६ कवी व वा ख रद ला क पोखर  नमाण र गोठ सधुार काय म वडा नं. ५ ३५०००० ३५००००           

७ ल ेकुट  यटन वदन काय म वडा नं. ५ २५०००० २५००००           

सामािजक वकास ८५८०००    ५०८००० ३५००००  

८ सर वती मा व ममत स भार तथा क यूटर ख रद वडा नं. ५ ३५००००         ३५००००  

९  यवुा तथा खेलकुद काय म वडा नं. ५ २५८०००       २५८०००     

१० 
चोकमाग ु वा य चौ क यव थापन र म हलाबालबा लका तथा 
लि त काय म 

वडा नं. ५ 
२५००००       २५००००     

सं थागत वकास तथा सेवा वाह ८५८०००     ८५८०००  

११ 
रेड स भवन ममत तथा चोकमाग ुसामािजक सकाई के  
यव थापन काय म 

वडा नं. ५ 
२५००००         २५००००   

१२ रे डयो सूचना तथा स ार काय म वडा नं. ५ ५००००         ५००००   

१३ सपमलुक तथा उ मिशलता ता लम वडा नं. ५ ४०००००         ४०००००   

१४ वाइफाई व तार काय म वडा नं. ५ १५८०००         १५८०००   
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वाडफाड 

जनसहभा
गीता 

वातावरण तथा वपद यव थापन ५७२०००  ५७२०००     

१५ वडा भ का स पूण मोटरबाटो सरसफाई तथा ममत वडा नं. ५ ५०००००   ५०००००         

१६ वपद यव थापन काय म वडा नं. ५ ७२०००   ७२०००         

ज मा रकम ५७२०००० ८५८००० ३१४६०००  ५०८००० १२०८०००  
वडा नं. ६  

पवुधार वकास २७०००००  २७०००००     

१ गोलेटार बा लङु गाउँ हदैु मालवुा सडक नमाण वडा नं. ६ ४०००००   ४०००००         

२ वडाकायालय ह क हदैु लु फाबङु सडक नमाण  वडा नं. ६ ४०००००   ४०००००         

३ आहाले मह भर तीनघरे जो ने सडक नमाण वडा नं. ६ २०००००   २०००००         

४ मालवुा,तीनघरे बगलेगाँउ सडक नमाण वडा नं. ६ २०००००   २०००००         

५ बाङगीटार देिख तीभाङगले हदैु सवाखोला सडक तरो ती वडा नं. ६ १०००००   १०००००         

६ याङ दन खेतघार  हदैु ओङखेि दन सडक नमाण वडा नं. ६ २०००००   २०००००         

७ ने बालाम ते छेबङु हदैु ख रढुङगे जो ने सडक नमाण वडा नं. ६ २०००००   २०००००         

८ वडानं. ६ का सबै क ची सडक सरसफाई वडा नं. ६ २०००००   २०००००         

९ लाल गरुाँस यवुा कृषक समूह ओडारे भवन नमाण वडा नं. ६ २०००००   २०००००         

१० सगरमाथा यथु लव भवन नमाण वडा नं. ६ १५००००   १५००००         

११ 
पा लेभ याङ रेड स भवन देखी नवमीडाँडा जाने सडक स म नाल  
यव थापन 

वडा नं. ६ 
१५००००   १५००००         

१३ सवाखोला आयघाट ममत वडा नं. ६ १०००००   १०००००         

१४ रामकण खस ुसामदुा यक भवन घेराबार वडा नं. ६ १०००००   १०००००         

१६ खो सापार हदैु ीमानटार खानेपानी RVT ाङक  नमाण वडा नं. ६ १०००००   १०००००         

आथक वकास ९५००००  १०००००  ७५००००  १००००० 

१७ कृ षतथा पशपुालन ता लम वडा नं. ६ ५००००       ५००००     

१८ तरकार  उ पादन (पाइप म टनेल वउ वजन) वडा नं. ६ ५०००००       ५०००००     
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१९ न सलसधुार (बा ा/ सुंगरु)  वडा नं. ६ २०००००       २०००००     

२० ५०%अनदुानमा व वा वतरण (कागती सु तला क.वी.) वडा नं. ६ २०००००   १०००००       १००००० 

सामािजक वकास १३१५०००   १०१५००० ३०००००   

१८ SEE व ाथ  कोिचङ क ा संचालन (गिणत अं ेजी व ान) वडा नं. ६ १०००००     १०००००       

१९ शैि क साम ी वतरण (झोला कुल टसट जु ा) क ा ६-१० वडा नं. ६ ३०००००       ३०००००     

२० 
बाल बकास तथा आ. व. ह मा शैि क साम ी वतरण ( याट 
वणमाला खेलकुद साम ी वतरण) 

वडा नं. ६ 
१०००००     १०००००       

२१ ल ब ुभाषा पठनपाठन वयंसेवक भगवती मा. व. वडा नं. ६ १५००००     १५००००       

२२ वयंसे वका झोला टसट फोन वतरण वडा नं. ६ ५००००     ५००००       

२३ येक वा य खोपके मा दराज कु स वतरण वडा नं. ६ १०००००     १०००००       

२४ वा य िश वर संचालन (आखँा दाँत कान)  वडा नं. ६ ५००००     ५००००       

२५ 
सवा सं कृ त तथा सा ह य महो सव (केलाङ च डी नाच मगर नाच 
तामाङ सेलो गजल क वता) 

वडा नं. ६ १०००००     १००००० 
      

२६ 
बालबा लका मता अ भबृ  (व ृ व कला हािजर  जवाफ)तथा 
जे  नाग रक स मान 

वडा नं. ६ 
६५०००     ६५०००       

२७ 
अि वप  अपांग एकल म हला द लत स हद प रवारलाई साम ी 
वतरण (ल ा कपडाभाँडाकुडा) 

वडा नं. ६ 
१०००००     १०००००       

२८ 
खानेपानी ममत पाइप ख रद (खा लो दन मह भर च ुनयाँडाडा 
गोलेटार सङखपे याहाने सवा ७) 

वडा नं. ६ 
२०००००     २०००००       

सं थागत वकास तथा सेवा वाह ७२०००० ७२००००      

२९ खेलकुद वकास काय म वडा नं. ६ १००००० १०००००           

३० िशखर समाज भवन यव थापन वडा नं. ६ ५०००० ५००००           

३१ लखन थापा समूह भवन यव थापन वडा नं. ६ ५०००० ५००००           

३२ सवायूथ लव पाँचथर साउ ड सेट तथा कु स ख रद वडा नं. ६ १५०००० १५००००           
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३३ नवमीडाँडा हर  चौक  इ धन ख रद वडा नं. ६ १५००० १५०००           

३५ सचुना तथा संचार काय म ( याले डर व ापन) वडा नं. ६ १०५००० १०५०००           

३६ टोलटोलमानेट संचार व तार (तार राउटर नेटवक) वडा नं. ६ १५०००० १५००००           

३७ 
आदवासी जनजाती व ाथ  लोकसेवा आयोग तयार  क ा तथ 
शैि क साम ी वतरण 

वडा नं. ६ १००००० १००००० 
          

वातावरण तथा वपद यव थापन १५००००  १५००००     

३८ वपद यव थापन वडा नं. ६ १५००००   १५००००         

ज मा रकम ५८३५००० ७२०००० २९५०००० १०१५००० १०५००००  १००००० 

वडा नं. ७  

पवुधार वकास ३२८४०००  ३२८४०००     

१ स काल  आ. व. अ सने घेराबारा वडा नं. ७ ४०००००   ४०००००         

२ अर नको आ.व. घेराबारा हा फावङु वडा नं. ७ ४०००००   ४०००००         

३ वडा भर को मोटरबाटो सरसफाई तथा ममत सं भार वडा नं. ७ ३०००००   ३०००००         

४ सनुवुार खोला भरगाउँ संचाई कुलो वडा नं. ७ १०००००   १०००००         

५ 
कमान नाउ जौलेगाउँ हुँ दै अ सने राईगाउँ जो ने मोटरबाटो याक 
नमाण 

वडा नं. ७ 
४०००००   ४०००००         

६ का लखोला वडाकायालयहदैु मा लवुा मा थ लो संचाई कुलो ममत वडा नं. ७ २८४०००   २८४०००         

७ नाङलपा भोटेवार  मोटरबाटो याक नमाण वडा नं. ७ १०००००   १०००००         

८ बरवोटे खेतघार  खानेपानी महुान ाङक  ममत वडा नं. ७ १५००००   १५००००         

९ मानेडाडा गु ङ टोल खानेपानी ा ी वडा नं. ७ २०००००   २०००००         

१० रानीटार मा. व.फ नचर यव थापन वडा नं. ७ २०००००   २०००००         

११ पेमाछो खो लङ गु वा ममत संभार वडा नं. ७ १५००००   १५००००         

१२ नाङलपा पछुार खानेपानी यव थापन वडा नं. ७ १०००००   १०००००         

१३ ए डवी खानेपानी ममत संभार वडा नं. ७ २०००००   २०००००         
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१४ रेड स भवन रंगरोगन वडा नं. ७ १०००००   १०००००         

१६ स लेर  बाझोगरा च ु चे ढंुगा मोटरबाटो याकओपन वडा नं. ७ २०००००   २०००००         

आथक वकास १३६६०००   ७६६०००   ६००००० 

१६ ५० तशत अनदुानमा कृ ष आव यकसामा ी ख रद वडा नं. ७ ८०००००     ४०००००    ४००००० 

१७ ५० तशत अनदुानमा कृ ष उपज वउ वजन ख रद वडा नं. ७ २०००००     १०००००    १००००० 

१८ ५० तशत अनदुानमा फलफुल व वा ख रद वडा नं. ७ २०००००     १०००००    १००००० 

१९ पश ु वा य िश वर संचालन वडा नं. ७ १६६०००     १६६०००       

सामािजक वकास ७९०००० १५००००  ३००००० २५०००० ९००००  

२० सामदुा य व ालह लाई आव यक क यटुर तथा इ टरनेट यव थापन वडा नं. ७ २५००००       २५००००     

२१ म हला वयंसे वका खाजा खच वडा नं. ७ ४००००         ४००००   

२२ वप  द लत प रवारलाई खानेपानीको ला ग हल ाङक  वतरण वडा नं. ७ २०००००     २०००००       

२३ वालवा लकाह लाई झोला वतरण वडा नं. ७ १०००००     १०००००       

२४ जे  नाग रकलाई वा थय िश वर वडा नं. ७ ५००००         ५००००   

२५ अपागह को ला ग वउ पिुज प रचालन वडा नं. ७ ५०००० ५००००           

२६ आदवासी जनजातीह कोला गभाषा िश ण काय म वडा नं. ७ १००००० १०००००           

सं थागत वकास तथा सेवा वाह ६०००००   ६०००००    

२८ वडा कायालय यव थापन वडा नं. ७ ३५००००     ३५००००    

२९ म हला मता वकास काय म वडा नं. ७ ५००००     ५००००       

३० तमाखे अ थायी हर  चौक  ममत वडा नं. ७ ५००००     ५००००       

३१ मेल मलाप स म त यव थापन खच वडा नं. ७ ५००००     ५००००       

३२ खेलकुद काय म वडा नं. ७ १०००००     १०००००       

वातावरण तथा वपद यव थापन २०००००  २०००००     

३३ वपद यव थापन वडा नं. ७ २०००००  २०००००         

ज मा रकम ६२४०००० १५०००० ३४८४००० १६६६००० २५०००० ९०००० ६००००० 
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वडा नं. ८  

पवुधार वकास २९६५००० १००००० २८६५०००     

१ इथङु, शेपागाउँ, घामडाँडा, कागतेमोटरबाटो तरो ती वडा नं. ८ ५०००००   ५०००००         

२ भैसेखक, सनुौलेगाउँ, ड.एम चोक मोटरबाटो तरो ती वडा नं. ८ ३०००००   ३०००००         

३ बाँसघार  गोलाई, खा ङु , झकलेखोप, टावरडाँडा मोटरबाटो तरो ती वडा नं. ८ ५०००००   ५०००००         

४ खकगाउँ, तामाङटोल, धारा खो सा मोटरबाटो नमाण वडा नं. ८ २०००००   २०००००         

५ ढु ाहा े, कमेरे, ना दखुोला, वडा नं. ३ जो ने मोटरबाटो तरो ती वडा नं. ८ ३०००००   ३०००००         

६ पौवाभ याङ खानेपानी महुान घेराबारा वडा नं. ८ २०००००   २०००००         

७ ी शा ती बाल वकास के  शौचालय नमाण वडा नं. ८ १०००००   १०००००         

८ 
सनुवुार खो सा दे वढाड त लो बा बोटे वडा नं. १४ जो ने 
मोटरबाटो तरो ती 

वडा नं. ८ ३०००००   ३०००००         

९ इथङु खोला बाँ बोटे प ु छर स त गोलाइ कुलो ममत वडा नं. ८ १०००००   १०००००         

१० धनेडाँडा घलेगाउ मं सरे मोटरबाटो ममत वडा नं. ८ १०००००   १०००००         

११ 
इथङु बालवुाखानी गु गनेु हदैु इथङु पा रगाँउ भैसेटार 
मोटरबाटो नमाण 

वडा नं. ८ २६५०००   २६५०००         

१२ डएमचोक सामदुा यक ज गा स याउने वडा नं. ८ १००००० १०००००           

आथक वकास १००००००  ८०००००    २००००० 

१२ कृ ष वउ वजन वतरण वडा नं. ८ १५००००   १५००००         

१३ कृ ष स बि ध ता लम वडा नं. ८ १०००००   १०००००         

१४ ५० तशत अनदुानमा नमनुा कृ ष काय म वडा नं. ८ ४०००००   २०००००       २००००० 

१५ भौगो लक आधारमा दघकाल न व वा वतरण वडा नं. ८ १०००००   १०००००         

१६ था नय जडीबु ी प हचान ग र खे त व तार काय म वडा नं. ८ १०००००   १०००००         

१७ दता तथा सं ालनमा रहेका डेर  उ ोगलाई यवि थत गन वडा नं. ८ १५००००   १५००००         

सामािजक वकास ८५०००० ३००००० १५००००  ४०००००   
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१८ खानेपानी पाईप ख रद वडा नं. ८ १५००००   १५००००         

१९ बालवा लका कुल याग वतरण वडा नं. ८ १५०००० १५००००           

२० आदवासी मातभृाषा क ा संचालन वडा नं. ८ १५०००० १५००००           

२१ म हला सपमलुक काय म वडा नं. ८ १०००००       १०००००     

२२ अपा  उ थानको ला ग सहयोग वडा नं. ८ ५००००       ५००००     

२३ द लत चेतनामलुक काय म वडा नं. ८ ५००००       ५००००     

२४ जे  नाग रक स मान काय म वडा नं. ८ १०००००       १०००००     

२५ सावज नक सनुवुाई तथा व वध काय म वडा नं. ८ १०००००       १०००००     

सं थागत वकास तथा सेवा वाह ७५०००० ७५००००      

२६ सचुना तथा संचार वडा नं. ८ ५०००० ५००००           

२७ ी स  आ. व. घलेगाउ रङरोगन वडा नं. ८ १००००० १०००००           

२९ रानीटार वा य चौक  यव थापन वडा नं. ८ १००००० १०००००           

३० 
ी इथङु मा. व. बाल वकास बाल मै ी क ा संचालन 

तथा यव थापन 
वडा नं. ८ १००००० १०००००           

३१ कायालय यव थापन खच वडा नं. ८ ३००००० ३०००००           

३२ हर  चौक  तमाखे पौवाभ याङ यव थापन वडा नं. ८ १००००० १०००००           

वातावरण तथा वपद यव थापन ३५००००  ३५००००     

२८ वपद य थापन वडा नं. ८ ३५००००   ३५००००         

ज मा रकम ५९१५००० ११५०००० ४१६५०००  ४०००००  २००००० 

वडा नं. ९  

पवुधार वकास १४०००००  १४०००००     

१ बाघकुर लङुलेवा सँचाइ योजना ममत वडा नं. ९ २५००००   २५००००         

२ अ ारे धनसार कुलो पाइप ख रद वडा नं. ९ १०००००   १०००००         

३ बरबोटे भ याङ जैमान डाँडा खैरे न हाि लङु मोटरबाटो याक वडा नं. ९ ६०००००   ६०००००         
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ओपन 

४ लु फाबङु मा. ब. यु रनल शौचालय या बन बाल नमाण वडा नं. ९ १५००००   १५००००         

५ ९ न. वडाको स पणु मोटरबाटो सरसफाइ वडा नं. ९ ३०००००   ३०००००         

आथक वकास १६५०००० २००००० ५०००००  ३०००००  ६५०००० 

६ ५० तशत अनदुानमा म न टलर वतरण वडा नं. ९ १००००००  ५०००००    ५००००० 

७ कृ ष पश ुसचेतना काय म वडा नं. ९ १५००००       १५००००     

८ घाँसको वउ वतरण वडा नं. ९ ५०००० ५००००           

९ बाल  संर ण/ फौजी करा नय ण वडा नं. ९ १५००००     
 १५००००     

१० ५० तशत अनदुानमा फलफुलका व वा वतरण वडा नं. ९ ३००००० १५००००         १५०००० 

सामािजक वकास २८४५०००     २८४५०००  

७ 
लु फाबङुको ३ वटै सामदुा यक ब ालयमा सामदुा यक 
अ तर याकाय म 

वडा नं. ९ ५२५००० 
        

५२५००० 
  

८ सा बक २ नं. मा बाल बकास के  यब थापन वडा नं. ९ ५००००         ५००००   

९ सा बक ३ नं. बाल बकास के  यब थापन वडा नं. ९ ५००००         ५००००   

१० नव मडाँडा ह रचौ क यब थापन वडा नं. ९ ५००००         ५००००   

११ सा बक वडा नं. ९ जनुतारा सामदुा यक सं था टोर नमाण वडा नं. ९ १०००००         १०००००   

१२ द लत सचेतना काय म वडा नं. ९ १०००००         १०००००   

१३ लु फाबङु मा. ब. मा खेल तथा शैि क सामा  ख रद वडा नं. ९ ५०००००         ५०००००   

१४ स का लका आ. ब. वयमसेवक िश क यब थापन वडा नं. ९ २५००००         २५००००   

१५ स का लका आ. ब.मा शैि क सामा  ख रद वडा नं. ९ १५००००         १५००००   

१६ फेमेसवुा आ. ब मा वयम सेवक िश क यब थापन वडा नं. ९ २०००००         २०००००   

१७ 
फेमेसवुा आ. ब.मा बाल बकास के  क ाकोठा तथा शैि क 
सामा  यब थापन 

वडा नं. ९ २५०००० 
        

२५०००० 
  

१८ काफलबोटे वा य चौ क यब थापन वडा नं. ९ ४०००००         ४०००००   
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१९ म हला सामदुा यक वा य वयमसे बका स मान काय म वडा नं. ९ १०००००         १०००००   

२० म हला सचेतना काय म वडा नं. ९ १२००००         १२००००   

सं थागत वकास तथा सेवा वाह ३२०००० ३२००००      

२१ ९ नं. वडा कायालय यब थापन  तथा ब बध खच वडा नं. ९ ३२०००० ३२००००           
वातावरण तथा वपद यव थापन १००००० 

 
१०००००     

२२ बपद यब थापन वडा नं. ९ १०००००   १०००००         
ज मा रकम ६३१५००० 520000 2000000 

 
300000 2845000 650000 

वडा नं. १०  

पवुधार वकास २५७००००  २५७००००     

१ सु हा लङु बाल वकास के  भवन नमाण वडा नं. १० ३०००००   ३०००००         

२ पा थभरा मि दर ममत तथा स भार वडा नं. १० १०००००   १०००००         

३ थेमे जा खानेपानी फा सङला इ टेक नमाण तथा पाइप ख रद वडा नं. १० १५००००   १५००००         

४ सु हा लङु बाल वकास के  हदैु दि सङवा जो ने मोटरबाटो नमाण वडा नं. १० १०००००   १०००००         

५ राधा कृ ण मि दर ममततथा स भार वडा नं. १० १०००००   १०००००         

६ 
घोसाई गाँउ हदैु ढा ने बोट छ ब अ धकार  थाङनापा जो ने कृ ष 
सडक नमाण 

वडा नं. १० २०००००   २००००० 
        

७ त लो रजाय कुलो ममत, स भार तथा २०० एम.एमको पाइप ख रद वडा नं. १० १०००००   १०००००         

८ ढुडेनी खो सी बु  बले कुलो महुानमा पलु नमाण वडा नं. १० १०००००   १०००००         

९ त लगां धारामा बाथ म स हतको सावज नक शौचालय नमाण वडा नं. १० १५००००   १५००००         

१० स  दे व मि दर ममत तथा स भार वडा नं. १० ७००००   ७००००         

११ मगरचे पा भ याङ खानेपानी रजव ा ी नमाण वडा नं. १० २०००००   २०००००         

१२ दे वथान खो सी अनेने खानेपानी ममत तथा स भार वडा नं. १० १५००००   १५००००         

१३ लङुचोक थोवा खानेपानी महुानमा इ टक नमाण तथा पाइप ख रद वडा नं. १० १०००००   १०००००         

१४ सफाबङु पि चसे ए. ड. ब खानेपानी ममत स भार तथा ४० एम. वडा नं. १० ८००००   ८००००         
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एमकोपाईप ख रद 

१५ याङनाम फुटबल लव ारा ास ट ता लम वडा नं. १० १०००००   १०००००         

१६ कादरु  खानेपानीको इ टेक ममत तथा स भार वडा नं. १० १०००००   १०००००         

१७ ईते बे खानेपानीको रजभ टक  ममत तथा स भार वडा नं. १० ७००००   ७००००         

१८ म हला भवनको आव यक सामा ी ख रद वडा नं. १० १०००००   १०००००         

१९ गती ा मण ब तु सहकार  सं थाको सामा ी ख रद वडा नं. १० १०००००   १०००००         

२० आसमाने खानेपानीको इ टेक र रजव ाङक  नमाण वडा नं. १० २०००००   २०००००         

आथक वकास ११६५००० २५०००० ३६००००  ३५५००० २०००००  
२१ स ले पि चसे खानेपानी ३२ एम. एमको पाईप ख रद वडा नं. १० ८००००   ८००००         

२२ यू ट पालर / गडुीया िशलाई बनुाई ता लम वडा नं. १० १५०००० १५००००           

२३ खुङखोला म हला कृ ष सहकार  सं थालाई मता अ भबृ  ता लम वडा नं. १० १०००००         १०००००   

२४ खेलकुद काय मसंचालन वडा नं. १० १०००००         १०००००   

२५ द लतह को मता अ भवृ  ता लम वडा नं. १० १००००० १०००००           

२६ वर े बे माङ हम ममत तथा स भार वडा नं. १० ८००००   ८००००         

२७ पदम ढोकाको ला ग पाईप ख रद वडा नं. १० १०००००   १०००००         

२८ मकुु लङु म हला समहुलाई उ त जातको बा ा/ बगरुको वर ख रद  वडा नं. १० १०००००   १०००००         

२९ कफ खेती व तार काय म वडा नं. १० ३५५०००       ३५५०००     

सामािजक वकास ६६०००० ५१०००० १००००० ५००००    

२० बाहनुी खो सी िच लङदेन खानेपानी पाइप ख रद वडा नं. १० १०००००   १०००००         

२२ खलंगाटार मा. ब नजी िश क यव थापन वडा नं. १० १६०००० १६००००           

२३ सचुना संचार प प का वडा नं. १० ५००००     ५००००       

२४ कृषक अपाङगता म लजलु  समहुको कायालय यव थापन वडा नं. १० ५०००० ५००००           

२६ नमनुा कृषक समहु ारा सयु मिुख खेती ब तार वडा नं. १० २००००० २०००००           

२७ जडीबटु  ततेपातीको तेल शोधन ग र नशा तथा बाथ रोगीह लाई तेल वतरण गन वडा नं. १० १००००० १०००००           
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सशुासन तथा सं थागत वकास ८४०००० ८४००००      

३८ अ त बप  घर प रवारलाई बजलु  ब त जडान वडा नं. १० १४०००० १४००००           

३९ गाई भैसी सु केर  भ ा / वमा र परु कार वडा नं. १० १५०००० १५००००           

४०  वा य बमा काय म वडा नं. १० १००००० १०००००           

४१ कायालयको ब बध तथा शास नक खच वडा नं. १० २००००० २०००००           

४२ सा बक याङनाम गा. ब.स ई तहासको पु तक नमाण वडा नं. १० ५०००० ५००००           

४३ वडाको बतृिच  नमाण वडा नं. १० २००००० २०००००           

वातावरण तथा वपद यव थापन ४०००००  ४०००००     

४४ खलंगाटार बजार यव थापन वडा नं. १० १०००००   १०००००         

४६ वपद यव थापन वडा नं. १० ३०००००   ३०००००         

ज मा रकम ५६३५००० १६००००० ३४३०००० ५०००० ३५५००० २०००००  
वडा नं. ११  

पवुधार वकास २५५३७५०  २५५३७५०     

१ च ु ठे धुसेनी हदैु दोभान मोटरबाटो ममत काय वडा नं. ११ २५००००   २५००००         

२ चवुाफुले बाबु ा चधरा गोलाई सडक ममत स भार वडा नं. ११ २५००००   २५००००         

३ आहाले त वा याल सागबुोट घाट जाने मोटरबाटो व तार वडा नं. ११ ३०००००   ३०००००         

४ फेवा दन साघबुोटे घाट मोटरबाटो ममत वडा नं. ११ २०००००   २०००००         

५ आमबोटे खा डे मादले या सा केवाङ दन मोटरबाटो व तार वडा नं. ११ ३५००००   ३५००००         

६ 
िजवनाथ गोलाई, आि वर मेयोङवाको घर छेउ हदु स गमटार ठाडो 
जो नेमोटरबाटो ब तार 

वडा नं. ११ १५००००   १५००००         

७ 
िचलाउने डाँडा ढोडेनी देवीथान गोलाई भ राई गाउँ हुँ दै 
लि सबोटेसडक ख ड ममत स भार 

वडा नं. ११ २०००००   २०००००         

८ वडा कायालय अगाडीको मोटरबाटो नमाण वडा नं. ११ १५३७५०   १५३७५०         

९ मा वार  स लेर  हुँ दै भदैरे जो ने मोटरबाटो व तार वडा नं. ११ २०००००   २०००००         
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गीता 

१० 
तृ तया अमले आ फाचङु आ बोटे पाचेदोभान घाट मोटरबाटो 
व तार 

वडा नं. ११ ५०००००   ५०००००         

आथक वकास १५०१२५० २०१२५०  ६५००००   ६५०००० 

११ ५० तशत अनदुानमा म न टलर ख रद वडा नं. ११ ४०००००     २०००००     २००००० 

१२ ५० तशत अनदुान ला क टनेल, येर वतरण वडा नं. ११ ३०००००     १५००००     १५०००० 

१३ ५० तशत अनदुान उ तजातको मकैको बउ, धानको बउँ वतरण वडा नं. ११ २०००००     १०००००     १००००० 

१४ करेसाबार  खेती गन उ कृ  कृषक ो साहान काय म स ालन वडा नं. ११ १००००० १०००००           

१५ बउ बोका र सगुरुको वर ख रद वडा नं. ११ १०१२५० १०१२५०           

१६ ५० तशत अनदुानमा गोठ तथा खोर सधुार काय म वडा नं. ११ ४०००००     २०००००     २००००० 

सामािजक वकास ८५१२५०     ८५१२५०  

१७ 
वमसेवक िश क नर तरता (का लका मा. व. बाबु ा र 
तृ तयाआ. व.) 

वडा नं. ११ २१६०००         २१६०००   

१८ 
व मान ऐन कानून स ब धी म हलाह को नेतृ व वकास तथा 
मताअ भवृ  काय म स ालन 

वडा नं. ११ ५००००         ५००००   

१९ 
वडा भ का व ालयमा अ यानरत द लत तथा ग रब 
व ाथ ह काला ग शैि क साम ी तथा पोशाक ख रद 

वडा नं. ११ १५००००         १५००००   

२० वालबा लकाह को मता वकास ता लम स ालन वडा नं. ११ ५००००         ५००००   

२१ केवाङ दन बाल बकास के  यव थापन तथा शैि क साम ीख रद वडा नं. ११ ५००००         ५००००   

२२ जे  नाग रक स मान काय म वडा नं. ११ ४००००         ४००००   

२३ अपा ह मा भएको सपको यवसायीकरण वडा नं. ११ ६००००         ६००००   

२४ तृ तया बजार सरसफाई अ तगत टेन स हतको डि वन ख रद वडा नं. ११ २००००         २००००   

२५ पो ल थन पाइप ख रद वडा नं. ११ २१५२५०         २१५२५०   

सं थागत वकास तथा सेवा वाह ८५१२५० ८५१२५०      

२६ वडा कायालय प रसर र तृ तया बजार े  स स टभी जडान वडा नं. ११ १००००० १०००००           
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गीता 

२७ 
योजना तथा काय म अनगुमन खच र सावज नक सनुवुाई 
उपभो ास म तह लाई अ भमिुखकरण ता लम स ालन 

वडा नं. ११ १३५००० १३५०००           

२८ म हलाह का ला ग सीपमलुक ता लम स ालन वडा नं. ११ १००००० १०००००           

२९ 
वडा कायालयको व वध सूचना शासन तथा सारण (रे डयो इगल 
ररे डयो मतेर ) 

वडा नं. ११ १००००० १०००००           

३० कायालयको क यूटर, यापटप तथा टर ख रद वडा नं. ११ १६५००० १६५०००           

३१ वा य च क  र हर  च क  यव थापन वडा नं. ११ १००००० १०००००           

३२ वडा कायालयको व वध खच  १५१२५० १५१२५०           

वातावरण तथा वपद यव थापन ५६७५००  ५६७५००     

३३ का लका मा. व. जलाधार े  घेराबारा वडा नं. ११ १५००००   १५००००     

३४ िचसापानी जलधार े  संर ण तथा घेराबार वडा नं. ११ १०००००   १०००००         

३५ खयरबोटे आमबोटे जलाधार े  इ टेक नमाण वडा नं. ११ ५००००   ५००००         

३६ वप  यव थापन वडा नं. ११ २६७५००   २६७५००         

ज मा रकम 6325000 1052500 3121250 650000 
 

851250 650000 
वडा नं. १२  

पवुधार वकास २५०००००  २५०००००     

१ थानीयमोटरबाटोह को ममत सधुार वडा नं. १२ ६०००००   ६०००००         

३ माङ हम नमाण वडा नं. १२ १५००००   १५००००         

४ स देवी मा. व.को गेट स म जाने मोटरबाटो तरो ती वडा नं. १२ २५००००   २५००००         

५ बतासेमा Picnic Spot नमाण वडा नं. १२ १५००००   १५००००         

६ सुँगरेु, खेतघार , या मरे मोटरबाटो तरउ ती वडा नं. १२ २५००००   २५००००         

७ 

थानीय मोटरबाटो ाक ओपन 

 ( साँचाटार-पोतलगाँउ-जौघास, डोलदेिख शु  आचायको घर हदैु 
बीचबाट भोला बढुाथोक का स म, पु य गौतमको घरहदैु 

वडा नं. १२ ११०००००   ११०००००         
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बसाउनेस म, ज र े िशवालय मि दरबाट का लेगाँउ, सेपेनी हदैु 
मि दर छेउखोलामा जो डने, नभारे पंचमी जो ने मोटरबाटो ) 

आथक वकास १००००००   ८०००००   २००००० 

८ ५० तशतअनदुानमा ला क टनेल ख रद वडा नं. १२ ३०००००     १५००००     १५०००० 

९ 
दु ध उ पादनको आधारमा कृषकलाई त 

लटर  ५० पैसा अनदुान 
वडा नं. १२ 

३५०००० 
    ३५००००       

१० पश ु वमाकाय म वडा नं. १२ १५००००     १५००००       

११ कृ तमगभाधान तथा न  सधुार काय म वडा नं. १२ १०००००     १०००००       

१२ ५० तशत अनदुानमा येर टक  वतरण वडा नं. १२ १०००००     ५००००     ५०००० 

सामािजक वकास १०९००००     १०९००००  
१२ शौि क वकास काय म वडा नं. १२ ५०००००         ५०००००   

१३ सामदुा यक अ ययन के  कायालय यव थापन वडा नं. १२ ४००००         ४००००   

१४ आयवु दक पंचकम सवेदन सेवा संचालन तथा यव थापन वडा नं. १२ १०००००         १०००००   

१५ खेलकुद वकास काय म वडा नं. १२ १०००००         १०००००   

१६ मटर ब स ख रद वडा नं. १२ १०००००         १०००००   

१७ था नय वा य यव थापन वडा नं. १२ २०००००         २०००००   

१८ नांगीनका हाल स मका जन त न धह  नामक पु तक काशन वडा नं. १२ ५००००         ५००००   

सं थागत वकास तथा सेवा वाह ८८५०००   ८८५०००    

१८ वडाकायालय यव थापन वडा नं. १२ २०००००     २०००००       

१९ अ थाइ हर  चौक  कायालय यव थापन वडा नं. १२ ७००००     ७००००       

२० लि तवगलाई आयमलुक तथा सपमलुक काय म वडा नं. १२ ३०००००     ३०००००       

२१ ङङमा याङछोप ो लङ गु बा गेट रङरोकन वडा नं. १२ ८००००     ८००००       

२२ 
रेड स सोसाइट  उपशाखा नां गनका आिजवन 

सद यह लाई ता लम यव थापन 
वडा नं. १२ 

१००००० 
    १०००००       
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.सं. काय म/आयोजनाको नाम 
काया वयन 
हनेु थान 

व नयोजन 
. 

ोत 

आ त रक 
संघ व तय 
समनीकरण 

देश वि य 
समानीकरण 

संघराज  
वाडफाड 

देशराज  
वाडफाड 

जनसहभा
गीता 

२३ अ त वप ३० प रवारलाई वा य वमा काय म वडा नं. १२ १०५०००     १०५०००       

२४ शि  दु ध उ पादक सहकार  कायालय यव थापन वडा नं. १२ ३००००     ३००००       

वातावरण तथा वपद यव थापन ३९५०००  ३९५०००     

२४ वपद सामा ी ख रद तथा राहत वतरण वडा नं. १२ १२५०००   १२५०००         

२५ खानेपानी ममत सं भार तथा पाइप ख रद वडा नं. १२ २०००००   २०००००         

२६ पाल ख रद वडा नं. १२ ७००००   ७००००         

ज मा रकम 5870000 
 

2895000 1685000 
 

1090000 200000 
वडा नं. १३  

पवुधार वकास ३२१००००  ३२१००००     

१ फ दम १३सडक ममत वडा नं. १३ ११६००००   ११६००००         

२ ज पादेवीआ. व. शौचालय नमाण वडा नं. १३ ३०००००   ३०००००         

३ आल ुभ डारके  देखी ख खक जकेुपानी मो.वा. नमाण वडा नं. १३ ३५००००   ३५००००         

४ वेणीसा कृ तक यवुा समहु भवन ममत वडा नं. १३ ३०००००   ३०००००         

५ फो वोधाराते वेवार  मो.वा. नमाण वडा नं. १३ ३०००००   ३०००००         

६ नव ग तिशल यवुा समहु भवन नमाण छेउटार वडा नं. १३ ३०००००   ३०००००         

७ पेरेङगेटारहदैु यासटुार मो.वा. नमाण वडा नं. १३ २०००००   २०००००         

८ बोधाम गधुुम समहु भवनममत वडा नं. १३ १०००००   १०००००         

९ मगर संघ भवन नमाण वडा नं. १३ २०००००   २०००००         

आथक वकास १४७०००० ६०००००    २७०००० ६००००० 

८ ५०% अनदुानमा गोठ सधुार काय म वडा नं. १३ १२००००० ६०००००         ६००००० 

९ टनेल स टम यवसा यक तरकार  बाल  ता लम वडा नं. १३ २७००००         २७००००   

सामािजक वकास ५५०००० ५५००००      

११ आदवासी जनजा त संघ सं थालाइ फ नचर ख रद वडा नं. १३ १००००० १०००००           

१२ अपा  आयआजन काय म वडा नं. १३ १००००० १०००००           
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.सं. काय म/आयोजनाको नाम 
काया वयन 
हनेु थान 

व नयोजन 
. 

ोत 

आ त रक 
संघ व तय 
समनीकरण 

देश वि य 
समानीकरण 

संघराज  
वाडफाड 

देशराज  
वाडफाड 

जनसहभा
गीता 

१३ द लत आयआजन काय म वडा नं. १३ १००००० १०००००           

१४ ब ाथ ह  लाइ ि वटर बतरण वडा नं. १३ २५०००० २५००००           

सं थागत वकास तथा सेवा वाह ८९००००     ८९००००  
१५ वडा कायालयलाइ क यटुर टर यानर यापटपख रद वडा नं. १३ ३९९०००         ३९९०००   

१६ वडा कायालय ममत स हत वाइ रयको लागी वडा नं. १३ ३०००००         ३०००००   

१७ सह स द मा. व.जरबटेु भवन ममत तथा रङरोगन वडा नं. १३ १३१०००         १३१०००   

१८ महादेव आ. व. फोटे र ज पा आ. व. लाइ वाइफाइ जडान वडा नं. १३ ६००००         ६००००   

वातावरण तथा वपद यव थापन २८००००  २८००००     

१९ वपद यव थापन वडा नं. १३ १८००००   १८००००         

२० पाल ख रद वडा नं. १३ १०००००   १०००००         

ज मा रकम ६४००००० ११५०००० ३४९००००   ११६०००० ६००००० 

वडा नं. १४  

पवुधार वकास २२०००००  २२०००००     

१ सानोभालखुोप मलुडाँडा मोटरबाटो नमाण वडा नं. १४ ६००००० 
 

६००००० 
    २ १४ नं.वडामोटरबाटो सरसफाइ वडा नं. १४ ४००००० 

 
४००००० 

    ३ त लोवासमु बाल वकास शौचालय नमाण वडा नं. १४ १००००० 
 

१००००० 
    ४ ब षम डल  सामूदा यक भवन नमाण वडा नं. १४ ५००००० 

 
५००००० 

    ५ िशवशि आ. व.वाल तथा भवन ममत वडा नं. १४ २००००० 
 

२००००० 
    ६ अ ोगाँउ, डाँडागाँउ ,ह हले, स रङटार पेि टसेट फलामे पोल ख रद वडा नं. १४ ४००००० 

 
४००००० 

    आथक वकास २२००००० ६०००००  ८०००००   ८००००० 

७ ५० तशत अनदुानमा भकारो वा गोठसधुार काय म वडा नं. १४ १६००००० 
  

८००००० 
  

८००००० 

८ पश ुकृ तमगभ धारण सामा ी ख रद वडा नं. १४ १५०००० १५०००० 
     ९ आधारभूत वा य के  सामा ी ख रद वडा नं. १४ १००००० १००००० 
     १० कृ ष तथा पश ुपं ी पालन कूल िश ा सार काय म वडा नं. १४ १५०००० १५०००० 
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.सं. काय म/आयोजनाको नाम 
काया वयन 
हनेु थान 

व नयोजन 
. 

ोत 

आ त रक 
संघ व तय 
समनीकरण 

देश वि य 
समानीकरण 

संघराज  
वाडफाड 

देशराज  
वाडफाड 

जनसहभा
गीता 

११ गधुुम अगौटे सचाइ महुान नमाण वडा नं. १४ १००००० १००००० 
     १२ खेतघार हाइ ो सामा ी ख रद वडा नं. १४ १००००० १००००० 
     सामािजक वकास १४०००००     १४०००००  

१३ दल त तथा अपाङग आयआजन वडा नं. १४ १००००० 
    

१००००० 
 १४ म हला तथा बालबा लका स ब धी काय म वडा नं. १४ २००००० 

    
२००००० 

 १५ नेपाल आदवासी जनजाती भाषा िश ण काय म वडा नं. १४ १००००० 
    

१००००० 
 १६ १४ नं.भर को फुटबल खेल िश ण काय म (यनुाइटेड फु पा वल मापत) वडा नं. १४ २००००० 

    
२००००० 

 १७ काङसोरे खेलमैदान उ ाटन काय म वडा नं. १४ १५०००० 
    

१५०००० 
 १८ लङु पा पोट ङ लव खेल व दन काय म वडा नं. १४ १००००० 

    
१००००० 

 १९ चोकटेबार  खानेपानी ममत वडा नं. १४ १००००० 
    

१००००० 
 २० ी सर वती आ व अ भभावक वदयाथ  शैि क काय म वडा नं. १४ २००००० 

    
२००००० 

 २१ तनतलेमहुान बहृत खानेपानी ममत वडा नं. १४ १००००० 
    

१००००० 
 २२ मा थलोवासमु याउके आराधान कुलो ममत वडा नं. १४ १५०००० 

    
१५०००० 

 सं थागत वकास तथा सेवा वाह ६४०००० ६४००००      

२३ महादेवगु े ार मा. व.फ नचर ख रद वडा नं. १४ १४०००० १४०००० 
     २४ यवुराज आ. व.रंगरोगन वडा नं. १४ १००००० १००००० 
     २५ सकेुपोखर  परुानो हर  चौक  भवन ममत वडा नं. १४ १५०००० १५०००० 
     २६ महादेव आ. व.भवन ममत वडा नं. १४ १००००० १००००० 
     २७ वडाकायलय यव थापन वडा नं. १४ १५०००० १५०००० 
     वातावरण तथा वपद यव थापन १०००००  १०००००     

२८ भैपर  तथा वपद यव थापन वडा नं. १४ १००००० 
 

१००००० 
    ज मा रकम ६५४०००० १२४०००० २३००००० ८०००००  १४००००० ८००००० 
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फ दम  नगरपा लका 
धानम ी  रोजगार काय म 

आव ०७९/८०को काय म 
. स. योजनाको नाम वडा नं. व नयोिजत रकम 

१ दमुाखो सी देिख थाङसा  खोलास म ना द ुकुलो ममत १ ४०३९०० 

२ सो तबाट धैयबन हदैु ए लेबरस म आउन ेगोरेटो बाटो ममत 

२ 

२३०८०० 

३ 
साि दन बा तोल  धारादेिख मजवुाखोलाहदैु ठाडे मिजटे याउपोखर डाडँास म 
घोडेटो बाटो ममत 

४०३९०० 

४ कोईचो चोक ना दखुोला सडक तरो ती ३ ४६१६०० 

५ सारा ता क ेल सरान गाउँ बि से जाने गोरेटोबाटो तरो ती 
४ 

१७३१०० 

६ 
काजीको पोखर बाट हो माखोला जोगीडाँडा हदैु जोरसाल कुल 
आउनगेोरेटोबाटो तरो ती २८८५०० 

७ तनमौले देिख वडा कायालय जाने मोटरबाटो तरो ती 
५ 

५१९३०० 

८ तनमौले वरकने बा सडीमंाग नमाण २३०८०० 

९ संखोपे सडीमंाग नमाण ६ १४४८२७ 

१० वा पोटे टावरडाडँा हदैु अ सने जाने मोटरबाटो सो ल  
७ 

५१९३०० 

११ टावरडाँडा देिख अ धकार  गाउँ हदैु वडाकायालय जाने मोटरबाटोसो ल  ६९२४०० 

१२ मु ेटार बोजोघार  हदु भा खोला मोटरबाटो सो लङ 
८ 

५१९३०० 

१३ मा थ लो क मरे,साधुटार,इथङु मोटरबाटो सो लङ २८८५०० 

१४ देउराल  काफलबोटे मोटरबाटो सो ल  ९ ३४६२०० 

१५ 
था नापामगरचे पावरकते वे हदैु वडाकायालय जाने मोटरबाटो सो ल  तथा 
तृ तया देिख खु खोलास मको पचबाटो नाल  सरसफाइ १० 

५७७००० 

१६ मेराज तावाको घरमा थ हदैु पा थभरा जाने सडी ं नमाण ३४६२०० 

१७ खु खोला महुान भै िच सयान के  हदैु अमले जाने माजकुलो तरो ती 
११ 

२३०८०० 

१८ फेमेखोला स हदगटे बेलडाँडा हदैु फेव दनटारस मकोगोरेटो बाटो ममत ३४६२०० 

१९ थानीय मोटरबाटोह  ममत सधुार 
१२ 

२३०८०० 

२० थानीय खानेपानी महुान ममत तथा संचाइ कुलो ममत २३०८०० 

२१ यालधोती सगारे बाघखोर मोटरबाटो ममत १३ ५७७००० 

२२ आ वा दशचो टे फु पा मोटरबाटो सो ल  
१४ 

३४६२०० 

२३ कम टार वखे मोटरबाटो सो ल  ३४६२०० 

 ज मा  ८४५३६२७ 

यवुा रोजगार का ला ग पा तरण पहल प रयोजना( यवुा प) 

१ सेजपेा फेवा दनमोटरबाटो सो ल  ११ ५७७००० 

२ बधुुक कुलो तरो ती १२ ५७७००० 

३ सखुबोध मा. व ठेसवाल ४ ५७७००० 
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. स. योजनाको नाम वडा नं. व नयोिजत रकम 

४ प मी देउराल  जभेालेलमीडाडँा सडक तरो ती १३ ५७७००० 

 ज मा  २३०८००० 

शहर  शासक य पूवाधार वकास काय म (UGIP/LIPW) 

.स. आयोजनाको नाम 
संचालन 

हनुे थान 

व नयोिजत 
रकम 

१ दपक धमलाकोघरबाट मदनका लकोटेको घरस म जो ने नाल ढलान याप स हत १ ५००००० 

२ गोलधारानाल  सढ  स हत तरो ती १ १०००००० 

३ व ावरदान जाने मोटर बाटोबाट वडा कायालय जाने परुानो बाटोमा सढ  माग १ ६००००० 

४ ा ी धाराबाटकृ णओझाको घर हुँदै फालोट जाने सडकस म नाल  ाभेल १ १०००००० 

५ रानीटार जाने मोटरबाटोबाट वा थय चौक  डोढेनीजान ेबाटो तरोन ती १ १०००००० 

६ ना द ुदेिख ला लखकजानबेाटो नाल  ाभेल १ ८००००० 

७ लङु पाजानबेाटोबाटखोपीखक जान ेमोटरबाटो तरो ती १ ५००००० 

८ बु  मागएक तन होटल बाटलखन माग जो नेढल नमाण १ ५००००० 

९ वडा कायालबाट रामकडेलकोघर हुँ दै व ावरदान कुल जो नेमोटरबाटो नाल  ाभेल १ ५००००० 

१० ना दखुोलाबाट का तकेआउने भोटे कुलो ममत संभार १ ५००००० 

११ दमुा खो सीबाट सा ाङ जाने कुलो ममत १ ५००००० 

१२ थाङसाङ खोला कालोप  ेमा थ ढल नमाण १ ५००००० 

१३ पतनजल  योग साधना के  भवन नमाण १ ५००००० 

१४ सावज नक शौचालय नमाण १ १०००००० 

१५ भार तय भपूू स नक संघ भवन नमाण १ ८००००० 

१६ यो तेन नोवु लङ गु वा नमाण १ ६५०००० 

१७ दमुा -फेमेखोला साघबुोटेमालामी व ामलय सडकममत १ ४००००० 

१८ फ दमखेलमैदान छेउ शौचालयममत १ १५०००० 

१९ महागु  फा गनु द शा लक थल पाक तथा रे लङ १ २००००० 

२० ओदन सामािजक भवन नमाण २ ५००००० 

२१ ढाडे मिजटे मलामी खाजा घर नमाण २ २००००० 

२२ याड म टन कोण नमाण २ ३००००० 

२३ सर वती मि दर नमाण २ १०००००० 

२४ वस पाकमा सावज नकशौचालय नमाण २ ६००००० 

२५ ओदन ग त बाल वकास के  अधुरो भवन नमाण (आदश आ व ) २ २००००० 

२६ साि दन घु ती वजार सावज नकशौचालय नमाण २ ५००००० 

२७ र मते अ पूण सढ  माग २ ४००००० 

२८ लखन थापा भवन नमाण २ १०००००० 

२९ मु कान चोकबाट बसपाक जो न ेपरुानो बाटो सो लङ २ ३००००० 
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.स. आयोजनाको नाम 
संचालन 

हनुे थान 

व नयोिजत 
रकम 

३० अख ले खानेपानी ा ी ममत २ ३००००० 

३१ ाकुले खानेपानी ममत व तार २ १७००००० 

३२ 
संचाई रोड थाङसाङ खोला गंगा वा कोटाको घर हुँदै देवे अ धकार को घर 
छेउ जो न ेबाटो ममत 

२ ५००००० 

३३ ठाडे मिजटे वतासे रङरोडसो लङ तथा या वन वाल नमाण २ ७००००० 

३४ का ले ढाडबाट समाल  संचाई ममत तथा ा ी नमाण २ ६००००० 

३५ व गक माग संघ भवन नमाण २ १०००००० 

३६ फ दम-२ मेची राजमाग आसपास पाक नमाण २ ५५०००० 

३७ संहजलक या दे व थानघेराबारा मिजटे २ २००००० 

३८ रे चेङ भ याङदेिखपौवाभ याङ ना दखुोला कृ ष सडक तरो ती ३ २०००००० 

३९ गु वा नमाण ३ १०००००० 

४० फ दम न.पा. वडा नं. ३ वडा कायालय सपोट वाल नमाण ३ १०००००० 

४१ हमालयन पे तीको लसामदुा यकभवन नमाण ३ ८००००० 

४२ ना द ुखोला मलामी घर/शौचालय नमाण ३ ५००००० 

४३ सनुवुार यादर पदार योर घेराबारा ३ ५००००० 

४४ मजवुा कृ ष सडक तरो ती ३ ५००००० 

४५ उ वल ग त कृ ष सडक तरो ती ३ ५००००० 

४६ कुल डाडा वागपानी सडक तरो ती ३ ५००००० 

४७ यल वर सडक नमाण ३ ४००००० 

४८ यल वर चोक द हटार सढ  माग नमाण ३ ४००००० 

४९ को हर बाट दु तया बजार सढ  माग नमाण ३ ४००००० 

५० ताया ङ रिखम भवन/शौचालय नमाण ३ ४००००० 

५१ सूय ने वाङकोदेिख या पस छा ावास जो ने अधुरो बाटो आर स. स. ढलान ४ १८००००० 

५२ गोडचच दे वअ धकार भेटनर  जो ने ठाडोबाटो आ. स. स.ढलान ४ ५००००० 

५३ िचसापानीफलाटे जोरसालजो ने मोटर बाटो नाल  यव थापन ४ ११००००० 

५४ भजुेलडाडाहुँदै अि नथापाकोघर ठाडोबाटो आ. स. स. ढलान ररे लङ ४ ७००००० 

५५ शस  वसे या प वि से डाडा म यपहाडी जो न ेमोटराबाटो तरो ती ४ ८००००० 

५६ पाँचथर अ पताल पाक नमाण ४ ५००००० 

५७ 
देउराल  शाि तपरु अजे  वाईवाको घर हदैु इटाभ ीस म जो न े
मोटरबाटो तरो ती 

४ 
७००००० 

५८ था ले कुल भवन ममत ४ ३००००० 

५९ था ले मि दर नमाण ४ ५००००० 

६० पाँचथर या पस जान ेमोटरबाटो तरो ती ४ ५००००० 

६१ बालमि दर आ. व. घेराबारा पखाल नमाण ४ ६००००० 
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.स. आयोजनाको नाम 
संचालन 

हनुे थान 

व नयोिजत 
रकम 

६२ पाँचथर बहमुखुी या पस घेराबारा नमाण ४ १०००००० 

६३ गणेशमान पाकमािच डेनपाक नमाण ४ १५००००० 

६४ जागृ तआ. व.घेराबारा ४ ७००००० 

६५ स ले पोखर बाट था ले मि दर जाने मोटर बाटो तरोन ती ४ ५००००० 

६६ त लोफुलवुा कुलो ममत ४ २००००० 

६७ गढ  मा. व. आई.ट . भवन ममत ४ ५००००० 

६८ नगरपा लका छेउको बाटोममत सु हालङु सडी माग नमाण ४ २००००० 

६९ जोगीडाडा हो मा खोला मोटरबाटो ममत ४ २००००० 

७० ल ेकुट  जौवार  तीनघरे हुँदै तीनमौले सडक तरो ी ५ २०००००० 

७१ मजुोलङु यवुा समाजकोशौचालय नमाण ५ ५००००० 

७२ कादरु  र ए. ड. भ. खानेपानी आर. भ.ट  नमाण ५ २०००००० 

७३ मकुुबङु सडक या वन वाल नमाण ५ ५००००० 

७४ जोरकुलोदेिख केरावार  हदैु यो तस डाडाजो ने मोटरबाटो तरो ती ५ ५००००० 

७५ रङरोड दारेगौडा नूनथला ख ड ढल नकास तथा यामकुमार खो सी या वनवाल नमाण ५ १२००००० 

७६ ल ेकुट  च  पथ तरो ती ५ १०००००० 

७७ जोरकुलो आ. व. घेरावारा नमाण ५ २५०००० 

७८ िशवधर आ. व. ममत संभार ५ ३००००० 

७९ सह दे व आ. व.ममत ५ २५०००० 

८० ल ेकुट  साङसेन वरक मि दर घेराबारा तथाम  नमाण ५ १८००००० 

८१ ल ेकुट  १७ थमु मि दर सपोट वाल नमाण ५ १८००००० 

८२ ल ेकुट  १७ थमु मि दर देिख साङसेन वरक मि दरजाने सढ माग नमाण ५ ६००००० 

८३ कृ ष सडकदेिख मगरगाउँ हदैु पा ले भ याङ सडक तरो ती ६ ८००००० 

८४ बागपानी बजुागाउँ हदैु िघ सङटार सडक तरो ती ६ ५००००० 

८५ मालवुा खोला मह भर िचसोपानी संचाई नमाण ६ ५००००० 

८६ सावज नकम  तथा शौचालय नमाण ६ ८००००० 

८७ भगवती मा. व. घेराबारा नमाण ६ ८००००० 

८८ चचेुढंुगा ल व ुभ ाङ सडक तरो ती ६ ३००००० 

८९ सवा खोला चा लसे संचाई ममत ६ ५००००० 

९० अ वले सवाखोला फेदायक सँचाई ममत ६ ५००००० 

९१ तनभंगले मलामी टहरा नमाण ६ २५०००० 

९२ मालवुा खोलादेखी मालवुा प ु छारस म सँचाई नमाण ६ ५००००० 

९३ फेदायक मलामी टहरा नमाण ६ २५०००० 

९४ मादेवङु खानेपानीममत ६ ३००००० 

९५ सवा वा य चौक  यव थापन तथा ममत ६ ५००००० 
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.स. आयोजनाको नाम 
संचालन 

हनुे थान 

व नयोिजत 
रकम 

९६ मालवुा खोला याङ दन सँचाई नमाण ६ ५००००० 

९७ शहर  वा य चौक  पा लेभ या  भवन नमाण ६ १०००००० 

९८ गोलेगाउँ कूल जानसेडक तरो त ६ ३००००० 

९९ सवाखोला मगरगाउँ पे ट सेट पखाल नमाण ६ ३००००० 

१०० सह काल या से मआ. व.ठेसवाल नमाण ६ ४००००० 

१०१ स का ल मा. व. फ दम ६ ठेसवाल ६ ५००००० 

१०२ मालवुाखोला हुँदै धुप डाडा संचाई नमाण ६ ५००००० 

१०३ शहर  वा य के बाट पोतल गाउँ जाने गोरेटो बाटो नमाण ६ २००००० 

१०४ चोकमाग ुआ. व. सवा-६ ममत ६ ४००००० 

१०५ छाग ेखोला धुप डाडा संचाई कुलो तरो ती ६ ५००००० 

१०६ िचउँर बोटे याि न च ु बा केवाङ दन मोटरबाटो तरो त ७ १०००००० 

१०७ खोलाघर  ततङुवा स लेर  को चे ख ड मोटरबाटो सो लङ तथा तरो त ७ ९००००० 

१०८ बरबोटे गैर गाउँ क लगाउँ ध दागाउँ मोटरबाटो तरो त ७ ५००००० 

१०९ आहालगैर  देखी करमान गाउँ रा नटार मोटरबाटो तरो त ७ ४००००० 

११० िश का ल आ. व.देखी गैर घर हदैु मह भर जाने बाटो तरो त ७ ८००००० 

१११ रा नटार बजारदेखी मा थ लो मा लु बा हुदै त लो मा लु बाजो ने मोटरबाटो तरो त ७ ४००००० 

११२ मो ान गाउँ हदैु ल सीबोटे त लो हा फाबङु ट  टेट जो नेमोटरबाटो तरो त ७ ४००००० 

११३ खोलाघरे नाङलापा चेत बहादरु ल बकुो घर छेउमा मोटरबाटो सो लङ ७ ३००००० 

११४ ध मलेखोला हागँडेाडँा रा नटार मोटरबाटो नाल  र सो लङ यव थापन ७ ३००००० 

११५ वणेी मि दर शौचालय नमाण र या वन नमाण ७ ५००००० 

११६ ना दखुोला हा फाबङु सँचाई कुलो ममत ७ ५००००० 

११७ ना दखुोला अ सन ेहा फाबङु नाङलापा मोटरबाटो सो लङ ७ ७५०००० 

११८ प क या आ. व.देखी स रसे खोला नाल  यव थापन ७ ७००००० 

११९ हासो नाङसाल कृषक समूह भवन नमाण तथा घेराबारा ७ ३००००० 

१२० वर ख खानेपानी टक  नमाण ७ २५०००० 

१२१ वरबोटे वडा कायालय हागँेडाँडास म मोटरबाटो सो लङ ७ ५००००० 

१२२ वर ख लाहरेु डाडँा मुं टेार मोटरबाटो नाल  यव थापन ७ २५०००० 

१२३ या ङु त भ नमाण ७ ३००००० 

१२४ रानीटार वरबोटेदेखी बासँबोटे वडा नं. १४ जो ने मोटरबाटो तरो ती ८ ८००००० 

१२५ घो डे गोलाई न खा घलेगाउँ चोकमोटरबाटो तरो त ८ ७००००० 

१२६ 
वडा नं. ७ र ८ को समानाबाट ए ले वर तमाखे त लो चोक गैर गाउँ त 
चौतारा मोटरबाटो तरो त 

८ १२००००० 

१२७ टावरडाँडा झकलेखोप खा ु  बासँघार  गोलाई मोटरबाटो तरो त ८ १५००००० 

१२८ थाङ े भै सखक मेजरडाँडा मोटरबाटो सो लङ तथा तरो त ८ ५००००० 
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१२९ 
मेजरडाँडा चौरा ता केट एम चोक ध मलेखोला त लो गाउँ मलडाँडामोटरबाटो 
सो लङ तथा तरो त 

८ ५००००० 

१३० डीएम चोक िचयाबँार  हदैु ढंुगा हा े मोटरबाटो तरो त ८ ६००००० 

१३१ भिजट चोक कमेरे हदैु पलुती चोक मोटरबाटो तरो त ८ १४००००० 

१३२ कागते शेपा गाउँ इथङु मोटरबाटो तरो त ८ ५००००० 

१३३ भिजट चोक बख इथङु चापँबोटे मोटरबाटो तरो त ८ १०००००० 

१३४ मं सरे बाल वकास भवन नमाण ८ ५००००० 

१३५ डाडागाउँ हुँदै ननु थला नून थला सरान गाउँ बाटो ममत ९ ३००००० 

१३६ पापोहाङ सामदुा यक भवन नमाण ९ १२००००० 

१३७ ९ नं. वडा कायालय भवन नमाण ९ १२००००० 

१३८ से म योङ भवन नमाण ९ १०००००० 

१३९ जागृ त म डल  भवन नमाण ९ ११००००० 

१४० स  का लका आ. व. भवन नमाण ९ १२००००० 

१४१ सवत पा खाि चङ हुँदै फेमेसवुा मोटरबाटो तरो ती ९ १२००००० 

१४२ रेड स भवन हेङकला हुँदै काफलवोटै मोटरबाटो तरो ती ९ १०००००० 

१४३ तु वायक खैरेनी सवात पा मोटरबाटो तरो ती ९ ६००००० 

१४४ जोगी यान फेमेसवुा मोटरबाटो तरो ती ९ ४००००० 

१४५ जोगी यान सभागटे मोटरबाटो ममत ९ ४००००० 

१४६ 
हेवाखोला हाई ोपावरदेिख खुङखोला हुँदै प. प. स.सर सउला पि चसेसातघु ती 
थाङनापा गोलाईस म मोटरबाटो तरो ती १० २०००००० 

१४७ प. प. स अफस हुँदैपूवचवुाबोटे प ु छार औलेटार मोटरबाटो तरोन ती १० ५००००० 

१४८ चो लङु आ. व.-आ वेबङु- फङदरु फालेलङु गाउँपा लका सडक नमाण १० ५००००० 

१४९ धरखरे अनेने लङुचोकथोवासरगेका मोटरबाटो तरो ती १० १०००००० 

१५० खोलु वा मौवावोटे -को मा हम पानीघाट मोटरबाटो तरो ती १० ६००००० 

१५१ 
पदमढोका नगालेखोलु वा सा नवुा पानीघाट त लगधेारा -मगरचेपा बर े वे 
खलङगा बजारमोटरबाटो तरो ती १० १४००००० 

१५२ त ल ाधारा सेपेनी खलङगा बजार मोटरबाटो तरो ती १० ५००००० 

१५३ जेठ  बर हुँदै थाला चोक स म मोटरबाटो ततरो ती १० ५००००० 

१५४ फङदे वा मोटरबाटो नमाण १० ५००००० 

१५५ ढाडेनी फाङ सला हुँदै खलङगा बजार मोटरबाटो तरो ती १० ५००००० 

१५६ ढाडेनीहुँदै मलडाडा देिख पु छारेगाउँ जाने बाटोममत १० ८००००० 

१५७ राधा कृ ण मि दर नमाण १० ४००००० 

१५८ फा गनु द पाक नमाण १० ३००००० 

१५९ यटुार नमाण १० १०००००० 
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१६० फ दमनगरापा लका रङरोडन.पा.१० र ११ जो न े ११ १७००००० 

१६१ दे वथान ेगोलाई स गमटाहार आहाले केवाङ दन पंचमीघाट सडक ११ १७००००० 

१६२ चवुाफुले व मरे गैर गाउँ गोलाई सडक व तार ११ ५००००० 

१६३ तेङगाव ु स गमटार पौवाचोक मोटरबाटो तरो ती ११ ५००००० 

१६४ मनाकोजङु यल वर खेलमेदान ममत संभार ११ १०००००० 

१६५ जनचेतना आ. व.को दईु कोठे शौचालय तथा क ा कोठा ममत संभार ११ २००००० 

१६६ खुङखोला तर तरे व मरे फलाटे संचाई कुलो ममत संभार ११ ५००००० 

१६७ फेवा दन िशव प ायन मि दर तथा पाक नमाण ११ ७००००० 

१६८ च पेटार फलाटे चवुाफुले रङरोड तरो ती ११ ५००००० 

१६९ साउने खो सी खयर वोटे मा वासे खो सी मोटरबाटो तरो ती ११ ५००००० 

१७० सेजपेा अमले सरान गोरेटोबाटो नमाण ११ ७००००० 

१७१ सेजपेा आ व र े टारचामरथमु जाने घोरेटो बाटो नमाण ११ ६००००० 

१७२ तामाङ गाँउ िघ सङ घु ती दनसे डप वो रङ वावङुगा घोरेटो बाटो नमाण ११ ५००००० 

१७३ केवाङ दन बाल बकास के  भवन नमाण ११ ५००००० 

१७४ का लका मा. व. घेरावारा नमाण तथा शौचालय नमाण सधुार ११ ८००००० 

१७५ संह दे व मि दर घेराबारा तथा ममत १२ १५०००० 

१७६ वधुुक ि ल नक भवन नमाण १२ ३००००० 

१७७ मल मि दर डायर  मोटरबाटो तरो ती १२ ८००००० 

१७८ टकाराम कुलो ममत सधुार १२ ३००००० 

१७९ ना गन मा. व. पलुभ याङ घेराबारा १२ ५००००० 

१८० पंचमी आ. व. शौचालय तथा व ालय ममत संभार १२ १००००० 

१८१ 
सरबाट ख ीगाउँ पंचमी आ. व. छेउबाटस म त गोलाई हर  

पो स म तरो ती १२ १३००००० 

१८२ देउराल मा खानेपानी नमाण १२ २००००० 

१८३ मा म शौचालय तथा घेरबारा नमाण १२ ५००००० 

१८४ दे वथान तनटा न ेला ल मजवुा बतासे कृ ष सडक ममत तथा तरो ती १२ ३००००० 

१८५ य सु वा खानेपानी ममत सधुार १२ ३००००० 

१८६ छापेगैर  ल सीवोटे सडक ख ड(राम आ वोको घरछेउमा) मेिशनर  वाल नमाण १२ १००००० 

१८७ एकादसीबाट िशव मि दर जानेसडक (आचायको घर छेउमा) मेिशनर  वाल नमाण १२ १००००० 

१८८ भोटेगाउँ खानेपानी ममत तथा सधुार र ा ी नमाण १२ २००००० 

१८९ सा वक -७ नं. रमाल टोलखानेपानी ममत सधुार १२ १५०००० 

१९० डायर  रमाल टोल बसाउने माग ममत तथा तरो ती १२ ५००००० 

१९१ मालबासे फुलवार खानेपानीममत सधुार १२ २००००० 

१९२ छापे गैर  सेपेनी या सु वा सकु नागी बाटो ममत सधुार १२ ५००००० 
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१९३ मलडाडा दलुाल गाउँ फूलाबार  मालबासे मोटरबाटो तरो ती १२ ५००००० 

१९४ िशवालय मि दर शौचालय तथा घेराबारा नमाण १२ ३००००० 

१९५ अ ययन के  देिख ना गन मा. व. माग तरो ती १२ ५००००० 

१९६ वडा कायालय घेरावारा नमाण १२ ४००००० 

१९७ नलक ठ मि दरघेराबारा र व ामतप, पाक नमाण १२ ५००००० 

१९८ िशवालय मि दर ममत सधुार (छ नं. ) नमाण १२ २००००० 

१९९ बरबोटे देव थल नमाण १२ १००००० 

२०० मलनचोकसाँचाटार सडक तरो ती १२ ५००००० 

२०१ या सु वा म गाउँसडक तरो ती १२ ३००००० 

२०२ तम ुगु वा तथा पाक नमाण फुलबार  १२ ६००००० 

२०३ वडा कायालय घेरावारा १३ ८००००० 

२०४ त लो बार  रमाइलो गोलाई डाडागाउँ स े वर सडक तरो ती १३ ९००००० 

२०५ फेजङु तेला ह वा जौवार  जा पा सडक नमाण/सधुार १३ ९००००० 

२०६ खा लङखोप सढ  माग नमाण/ व तार १३ ५००००० 

२०७ भयाङ खोला संचाई ममत १३ ५००००० 

२०८ स वानी बोहोर वोटे सडक ममत १३ ५००००० 

२०९ िशखर सामदुा यकभवन नमाण १३ ८००००० 

२१० ह टधारा खेलमैदान तरो ती १३ ५००००० 

२११ आ पाते ज पादे व खेलमैदान तरो ती १३ ७००००० 

२१२ लमटुार नाल  ममत १३ ३००००० 

२१३ सा वक वडा नं. ८ मा खानपेानी ममत १३ ४००००० 

२१४ मा ल  ेखानपेानी ममत/ व तार १३ ३००००० 

२१५ वणेी कुलो ममत १३ ३००००० 

२१६ सगारे यालधोती खानपेानी ममत १३ २००००० 

२१७ पंचमी मलामी व ामलय नमाण १३ ४००००० 

२१८ ठुलो यानडाँडा प ु छारबाट ज पा स ड तथा पाक नमाण १४ ५००००० 

२१९ फु पा वा य इकाई घेराबारा नमाण १४ ५००००० 

२२० सानो भालखुोप संचाई आर. भ. ट. नमाण १४ ५००००० 

२२१ का सोरे खेलमैदान याव वन जाल  नमाण १४ ५००००० 

२२२ तभो बा धरमते खा.पा.ममत १४ ५००००० 

२२३ भयाङ खोलाला मडाडा संचाई ममत १४ ५००००० 

२२४ करातँ छेलङु माङ हम घेराबारा नमाण १४ ३००००० 

२२५ त लो वासमु खेतघार  तीन वटा क व े नमाण १४ १०००००० 

२२६ ह हले कुवापानी गोरेटो सो लङ तथा कुवापानी कुल यारा फट  नमाण १४ ५००००० 
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.स. आयोजनाको नाम 
संचालन 

हनुे थान 

व नयोिजत 
रकम 

२२७ मा थ लो वासमु कुलो संचाई आयोजना १४ ५००००० 

२२८ आ वा बासवोटे गोरेटो ममत १४ ५००००० 

२२९ सकेुपोखर  खेलमैदान तरो ती १४ ५००००० 

२३० वडा नं. १४ का आव यक रोडह मा सो लङ तथा ाभेल १४ ५००००० 

२३१ यवुराज पोखर  ममत १४ ७००००० 

२३२ माउ ड स ाई म डल  भवन नमाण १४ १४००००० 

ज मा   १४४२००००० 

सडकवोड नेपाल 

१ सवात पा-खाि चना-फेमेसवुासडक तरो ती वडा नं.९ ५००००० 

२ पपलबोटे-केमाङ दनसडक तरो ती वडा नं.११ ५००००० 

३ तनमौले-लागोरे-हो मा खोला वडा नं. २ सडक तरो ती वडा नं. ५ ३००००० 

४ गढ  डाँडा टेवा पखाल नमाण वडा नं. ४ ५००००० 

५ कृ षसडक-ठुलोगाउ-पा लेभ याङसडक तरो ती वडा नं.६ २५०००० 

६ बरबोटे- समा ल डाँडा सडक तरो ती वडा नं. २ १००००० 

७ होम लइुटेलको घर देिख देवे देर अ धकार को घरस मसडक तरो ती वडा नं. २ १००००० 

८ एसट नङ-राजसेको घर देखी २ नं. वडा कायालय स म सडक तरो ती वडा नं. २ ५०००० 

९ याङनाम जान ेगोरेटो बाटो देखी बाल वकासके  स मको सडक तरो ती वडा नं. १ १५०००० 

१० एस टनीङरमन दलुालको घर छेउमा टेवा पखाल वडा नं. २ १००००० 

११ हेवा खोला आयघाट जाने सडक तथा कोइर  देखीभजुेल डाडँा सडक तरो ती वडा नं. ४ १०००००० 

१२ ना दखुोला कृ ष सडक तरो ती वडा नं. ३ ४५०००० 

१३ तन ढंुग-ेछाँया गाउँ-टावरडाडा-बासँबोटे सडक तरो ती वडा नं. ८ १५००००० 

१४ चौतारेडाडँा सडक तरो ती ( वरे  ने बाङको घर छेउ ) वडा नं. १ २५००००० 

१५ ढोडेनी वा य चौक  जाने सडक क वे नमाण वडा नं. १ ५००००० 

१६ लाल खक-दह टार-खेलमैदानसडक तरो ती वडा नं. ३ ५००००० 

ज मा   ९०००००० 
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अपा ता रोकथाम तथा पनु थापना काय म 

फ दम नगरपा लका  पाँचथर, आ.व. २०७९/०८० का ला ग वीकृत काय म तथा बजटे 

कोड याकलापह  
िज ला / 

पा लका /वडा इकाई 
त काई 
लागत 

ते ो बषका ला ग 
संझौतामा उ लेिखत योजना 

आ.व. २०७९/०८० को 
वीकृत बजेट 

ल य बजेट ल य बजेट 

1 
प रणाम १मातिृशश ु वा य सेवा काय मको उपभोगमा बृ  गर  आमा र 
िशशकुो  वा यमा सधुार याउने 

  
 

          

1.1 न तजा १.१ गभ जाँच, सं थागत सु केर  एवंउ र शतुी जांच बृ    
 

          

1.1.5 वा य सं था र गेटवेका ला ग रचाज खच पा लका सं था म हना 250 
  

108 27000 

1.1.6 नव द पतीलाई शभुकामना काड छपाई र वतरण वडा काड 30 600 10,000 400 12000 
1.1.7 वा य सं थामा गभवती म हलाह को दता र अ याव धक वडा गभवती म हला 100 750 79,200 800 80000 

1.1.8 शभु कामना काय मको स म ा वडा पटक 7,225 5 98,400 8 57800 
1.1.9 शभु कामना काड तथा रिज रको छपाई पा लका काड 40 750 41,580 800 32000 

1.1.10 नव ववा हत द पती (म हला र पु ष) ह का ला ग फो लक ए सड च ीख रद पा लका म हला 405 750 561,330 280 113400 
1.1.12 ज मजात अपा ता प हचानका ला ग नवजात िशशकुो जाँच तथा रेकड वडा नवजात िशश ु 200 750 235,200 700 140000 

1.2 न तजा१.२◌ः बाल वा य तथा पोषण सेवा सधुार   
      

1.2.2 व ालयमा वा य प र ण गर  वकास हुन स ने अपा ता रोकथामगन िश वर वडा िश वर 2,050 25 110,600 79 161950 
1.2.3 अपा ता रोकथामका ला ग षेण सेवा वडा यि  2,000 8 28,000 14 28000 

1.2.4 समदुायमा फो लक ए सड स ब धी अ भमिुखकरण  वडा पटक 4,000 80 204,000 24 96000 
1.2.5 कशोर– कशोर लाई जनन वा य र अपा ता रोकथाम स ब धीिश ा वडा पटक 800 10 21,000 1 800 

  
प रणाम २◌ः स. व.आर. काय म माफत अपा ता भएका यि ह को 
िजवनको गणु तरमा सधुार 

  
      

2.1 न तजा २.१◌ः अपा ता भएका यि ह को सूचना अ याव धक एवं यव थापन   
      

2.1.3 पनु थापना योजना तथा ोफाइल तयार  वडा यि  50 650 51,750 550 27500 

2.2 न तजा २.२◌ःअपा ता भएका यि ह को वा यमा सधुार   
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कोड याकलापह  
िज ला / 

पा लका /वडा इकाई 
त काई 
लागत 

ते ो बषका ला ग 
संझौतामा उ लेिखत योजना 

आ.व. २०७९/०८० को 
वीकृत बजेट 

ल य बजेट ल य बजेट 

2.2.3 वा य उपचारका ला ग सहयोग वडा यि  15,000 24 414,000 20 300000 

2.2.4 सहयोगी सामा ीका ला ग सहयोग वडा यि  12,000 24 258,750 20 240000 
2.2.5 अपा ता भएका बालबा लकाह लाई पोषण सहयोग वडा यि  2000 16 56,000 14 28000 

2.3 न तजा २.३◌ः िश ामा पहुँच बृ    
      

2.3.1 व ालय भना अ भयान सहयोग वडा यि  2000 16 28,000 14 28000 
2.3.3 अपा ता भएका बालबा लकाह का ला ग घरमा आधा रत िश ा वडा यि  4000 16 56,000 14 56000 

2.4 न तजा २.४◌ःअपा ता भएका यि का पा रवारको िज वकोपाजनमा सधुार   
    

- - 
2.4.1 सपमलुक र यवसा यक ता लम वडा यि  10,000 

  
14 140000 

2.4.4 अपा ता भएका यि ह को प रचय प मा पहुँच वडा यि  500 16 12,100 14 7000 
2.4.5 अपा ता भएका यि ह को समूहको सहकार  दता / ता लम पा लका वटा 30,000 1 30000 1 30000 
2.5 न तजा २.५◌ःसामािजक याकलापमा पहुँच बृ    

      
2.5.2 अ तरा य अपा ता दवस मनाउने पा लका वटा 5,000 8 42,000 14 70000 
2.5.4 समावेशी बाल लबको बैठक वडा पटक 20,600 24 31,500 2 41200 

2.5.5 दौतर  िश ा ता लम वडा पटक 2,200 5 36,400 7 15400 
2.5.6 बाल लबकाला ग अ त र  याकलाप वडा पटक 40,000 8 70,000 1 40000 
2.6 न तजा २.६◌ःअपा ता भएका यि  र प रवारको शसि करण   

      
2.6.2 म लजलु  समहुको बैठक वडा पटक 2,250 96 109,200 168 378000 
3 थानीयतहह कोसव लकरण   

      
3.1 न तजा ३.१◌ःसामदुा यक सहयोग णाल को सु ढकरण    

      
3.1.4 वा षक योजना नमाण कायशाला वडा पटक 33,900 

 
56,700 1 33900 

3.1.5 पा लका तर य स म ा बैठक पा लका पटक 33,400 
 

29,700 1 33400 
3.1.7 स वआर सहजकताको शासनीक खच पा लका म हना 2,000 12 168,000 84 168000 
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कोड याकलापह  
िज ला / 

पा लका /वडा इकाई 
त काई 
लागत 

ते ो बषका ला ग 
संझौतामा उ लेिखत योजना 

आ.व. २०७९/०८० को 
वीकृत बजेट 

ल य बजेट ल य बजेट 

3.1.8 स वआर सहजकताको संचार तथा इ टरनेट खच पा लका म हना 500 12 42,000 84 42000 
3.2 न तजा ३.२◌ः शासन तथा यव थापन सु ढकरण    

      
3.2.3 वा य ई चाज र स वआर सहजकताको मा सक बैठक खच पा लका म हना 4,583 12 126,000 12 396000 

3.2.5 व भ  क समका फारमह  छपाई पा लका पटक 100 
 

103500 550 55000 

3.2.6 समदुायमा आधा रत पनु थापना सहजकताह को पा र मक  पा लका म हना 28610 13 1,547,000 91 2603510 
3.2.9 अनगुमन तथा मू यांकन पा लका पटक 10,000 

  
3 30000 

3.3 अ य कृयाकलाप   
      

3.3.5 यव थापन समीतीको बैठक पा लका म हना 3000 
  

6 18000 

3.3.15 मोबाइल फोन तथा यापटप ममत खच पा लका वटा 5000 
  

3 15000 

3.3.26 
अपा ता भएका यि ह को सं था (ओ. प. ड) सु ढकरण तथाअपा ता 
सशि करण काय म स ालन अनदुान (एक पा लका एक ओ. प. ड) 

पा लका पटक 200000 
  

1 200000 

3.3.27 ओ. प. ड का ला ग मता अ भवृ ी ता लम पा लका यि  36150 
  

1 36150 

3.3.28 नव नवािचत जन त नधीह का ला ग काय म वषयक अ भमिखकरण पा लका पटक 35500 
  

1 35500 

3.3.29 
काय म स पक यि , स. व.आर. सहजकताह  र ड. प.ओ. का त नधीह  
लगायतलाइ काय मको लेखा यव थापन वषयक एक दने 
अ भमिुखकरणकाय म 

पा लका पटक 12050 
  

1 12050 

  रोकथाम  अ तगतका  याकलापह को ज मा लागत   
   

1389310 
 

748950 
  पनुः थापना  लगायतका याकलापह को ज मा लागत   

   
3268600 

 
5079610 

  काय मको  कुल लागत   
   

4,657,910 
 

5,828,560 
  पा लकाको  लगानी   

     
1,942,853 

  देश  सरकारको लगानी   
     

1,942,853 
  क णा  फाउ डेसन नेपालको लगानी   

     
1,942,853 
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फ दम  नगरपा लका 
संघीय समपूरक अनदुान  (आ.व.२०७९/०८०) 

स 
नं. 

कायालय 
याकलाप 

िशषक नं. 
काय मको नाम 

व नयोजन 
. 

१ 
कोष तथालेखा नय क 
कायालय 

11.4.22.10147 वडाकायालय भवन नमाण फ.न.पा. ८ टाँवरडाँडा ५०००००० 

      ज मा ५०००००० 

फ दम नगरपा लका 
संघीय वशषे अनदुानकाय म (आ.व.२०७९/०८०) 

स 
नं. 

कायालय 
याकलाप 

 िशषक नं. 
काय मको नाम व नयोजन . 

१ 
कोष तथा लेखा नय क 
कायालय 

11.4.22.10248 
१४ नं. वडा कायालय भवनको संर णको ला ग 
प हरो नय ण 

५०००००० 

      ज मा ५०००००० 

फ दम नगरपा लका 
देश समपूरक अनदुानकाय म (आ.व.२०७९/०८०) 

स 
नं. 

म ालय 
याकलाप  

िशषक नं. 
काय मको नाम व नयोजन . 

१ 
आथक मा मला तथा योजना 
म ालय 

11.4.1.100 
वडा कायालयस म प ी सडक नमाण वडा नं. २ 
र ५ 

५०००००० 

२ 
आथकमा मला तथा योजना 
म ालय 

11.4.2.165 
वडा नं. ३  र ११ वडा कायालयमा वेश माग 
नमाण 

५०००००० 

      ज मा १००००००० 

फ दम नगरपा लका 
देश सशत अनदुानकाय म (आ.व.२०७९/०८०) 

स 
नं. 

म ालय 
याकलाप  

िशषक नं. 
काय मको नाम व नयोजन . 

१ खानपेानी, सँचाई तथा उजा म ालय 11.4.15.524 काल खोलामेहेलबोटे ख याङटार सँचाई योजना ११४४००० 

२ खानपेानी, सँचाई तथा उजा म ालय 11.4.15.526 इथङुखोला घलेगाउँ तमाखे सँचाई योजना २०५४००० 

३ खानपेानी, सँचाई तथा उजा म ालय 11.4.15.700 ना दकुुलो सँचाई योजना १४७८००० 

४ सामािजक वकास म ालय 1.3.5.1.6 
ल गक हंसा नवारणका ला ग थानीय तहमा 
संर ण कोष संचालन अनदुान 

५०००० 

५ सामािजक वकास म ालय 1.3.5.2.53 अपा तारोकथाम तथा पनु थपना काय म १९४३००० 

६ सामािजक वकास म ालय 1.3.5.3.9 बाल ववाह अ यका ला ग कशोर  सशि करण काय म ७३००० 

७ सामािजक वकास म ालय 11.4.22.73 खु ला  यायाम शाला नमाण  ८००००० 

     ज मा ७५४२००० 
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संघ सशत अनदुानकाय म (आ.व.२०७९/०८०) 

स.नं आयोजना Economic 
Code खच शीषक ोत दाता संकेत मु य काय म 

रकम  
हजारमा 

आथक 
उ ोग 

     
    

4 
30700106-लघ ुउ म 

वकास काय म 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 

2.6.4.14 
स भा य उ पादनकोउ पादक व र बजार त पधा 
बृ  गनका ला ग कि तमा ५ जनाको समहुमा ब ध 
ह ता तरण 

140 

5 
30700106-लघ ुउ म 

वकास काय म 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 

2.6.4.85 

ग रबी नवारणका ला गलघ ुउ म वकास काय म 
संचालन नदिशका, २०७७ बमोिजम उ मीको 
तरो ती (आव यकता प हचानका आधारमा 
पनुताजगी र एडभा स सीप वकास ता लम काय म) 

480 

6 
30700106-लघ ुउ म 

वकास काय म 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 

2.6.4.86 
ग रबी नवारणका ला गलघ ुउ म वकास काय म 
संचालन नदिशका, २०७७ बमोिजम लघ ुउ म 
वकासमोडेलमा नयाँ लघ ुउ मी सजना गन 

2380 

 
  

     
  3000 

कृ ष वकास काय म 
     

  
 

15 
31200101-कृ ष 
वकासरणनी त अनगुमन 
तथा सम वय काय म 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल ु) 
नगद 

नेपाल 
सरकार 

2.5.7.21 
कृ ष तथा पश ुसेवाकाएक गाँउ एक ा व धकह को 
तलव भ ा 

600 

16 
31200101-कृ ष 
वकासरणनी त अनगुमन 
तथा सम वय काय म 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल ु) 
नगद 

नेपाल 
सरकार 

2.7.15.129 कसान सूचीकरणकाय म 300 

17 
31200101-कृ ष 
वकासरणनी त अनगुमन 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल ु) 
नगद 

नेपाल 
सरकार 

2.7.15.130 
कृ ष, पशपु छ  तथाम य त याकं अ याव धक 
काय म 

100 
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स.नं आयोजना Economic 
Code खच शीषक ोत दाता संकेत मु य काय म 

रकम  
हजारमा 

तथा सम वय काय म 

18 
31200106- धानम ीकृ ष 
आधु न ककरण प रयोजना 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल ु) 
नगद 

नेपाल 
सरकार 

2.7.15.340 
आ.व. 2078/79 मा थापना भएको सु तलाजात 
फलफूल बाल  पकेट वकास काय मको नर  तरता 

600 

19 
31200106- धानम ीकृ ष 
आधु न ककरण प रयोजना 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल ु) 
नगद 

नेपाल 
सरकार 

2.7.15.359 
आ.व. 207९/८० मा नयाँतरकार बाल  पकेट 
वकास काय म स  चालन 

1200 

20 31201011-कृ ष वभाग 26332 
सशत अनदुान 

(चाल ु) 
नगद 

नेपाल 
सरकार 

1.1.2.22 कृ ष नातक करार 480 

21 31201011-कृ ष वभाग 26332 
सशत अनदुान 

(चाल ु) 
नगद 

नेपाल 
सरकार 

2.7.15.326 खा ा  बाल कोउ त बीउ उपयोगमा अनदुान 800 

22 31201011-कृ ष वभाग 26332 
सशत अनदुान 

(चाल ु) 
नगद 

नेपाल 
सरकार 

2.7.15.327 उ त बीउ वतरकलाई ो साहन अनदुान 120 

23 31201011-कृ ष वभाग 26332 
सशत अनदुान 

(चाल ु) 
नगद 

नेपाल 
सरकार 

2.7.15.328 
सूचना काशन तथाउ त बीउ उपयोग अनगुमन 
नर ण 

150 

24 31201011-कृ ष वभाग 26332 
सशत अनदुान 

(चाल ु) 
नगद 

नेपाल 
सरकार 

2.7.15.330 खायन आल ुउ पादनकाय म 1550 

25 31201011-कृ ष वभाग 26332 
सशत अनदुान 

(चाल ु) 
नगद 

नेपाल 
सरकार 

2.7.15.376 रैथाने बाल व न काय म 1000 

 
  

     
  6900 

 
पश ु वकास 

     
  

 

26 
31202011-पश ु
सेवा वभाग 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 

2.7.18.158 
मास ुआ म नभरताकोला ग बा ा व न तथा 
बजा रकरण काय म 

2470 

27 
31202011-पश ु
सेवा वभाग 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 

2.7.18.159 मास ुजाँच ऐनकाया वन सहिजकरण काय म 1000 

28 31202011-पश ु 26332 सशत अनदुान नगद नेपाल 2.7.18.236 इ पडे मयोलोिजकल रपो ट  20 
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स.नं आयोजना Economic 
Code खच शीषक ोत दाता संकेत मु य काय म 

रकम  
हजारमा 

सेवा वभाग (चाल ु) सरकार 

29 
31202011-पश ुसेवा 
वभाग 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 

2.7.18.240 
पश ुसेवा वभाग र ादेिशक नकायमा पशपु छ  
त यांक तथा पश ुसेवाका काय मको ग त रपो टङ 

20 

30 
31202011-पश ुसेवा 
वभाग 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 

2.7.18.244 एक पा लका एकभेटे रनर  डा टर 480 

31 
31202011-पश ुसेवा 
वभाग 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 

2.7.18.40 कृ म गभाधान मसनकाय म 200 

32 
31202011-पश ुसेवा 
वभाग 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 

2.7.18.88 पशपु छ  रोगकोअ वेषण, नमनुा स लन तथा षेण 10 

 
  

     
  4200 

  
सामािजक वकास 

  
रा य प रचयप  तथा प ीकरण वभाग 

   
  

 

7 
31401011-रा य 
प रचयप  तथा प ीकरण 
वभाग 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल ु) 
शोधभना हनेु 

ऋण 
आई ड 

ए 2.1.8.1 
एम. आइ. एस. अपरेटरर फ ड सहायको ला ग स ार 
खच 7 

8 
31401011-रा य 
प रचयप  तथा प ीकरण 
वभाग 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल ु) 
शोधभना हनेु 

ऋण 
आई ड 

ए 2.3.2.1 
मेिशनर  आजार तथाफ नचर ममत स भार (सेवा के  
स ालानाथ) 96 

9 
31401011-रा य 
प रचयप  तथा प ीकरण 
वभाग 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल ु) 
शोधभना हनेु 

ऋण 
आई ड 

ए 2.4.1.4 मसल द सामान ख रद (सेवा के  स ालानाथ) 180 

10 
31401011-रा य 
प रचयप  तथा प ीकरण 
वभाग 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल ु) 
शोधभना हनेु 

ऋण 
आई ड 

ए 2.4.14.3 
स ार सामा ी सारण तथा छपाइ (स ार र पहँचु 
अ भयान स ालान) 150 

11 31401011-रा य 26332 सशत अनदुान शोधभना हनेु आई ड 2.4.14.5 वभागले उपल ध गराउने व ध/प त अनसुार वडा 100 
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स.नं आयोजना Economic 
Code खच शीषक ोत दाता संकेत मु य काय म 

रकम  
हजारमा 

प रचयप  तथा प ीकरण 
वभाग 

(चाल ु) ऋण ए तरबाट घटना दता स ाह अ भयान स ालन 

12 
31401011-रा य 
प रचयप  तथा प ीकरण 
वभाग 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल ु) 
शोधभना हनेु 

ऋण 
आई ड 

ए 2.5.7.4 
एम. आइ. एस. अपरेटरर फ ड सहायक पा र मक, 
चाडपव खत तथा पोशाक खच 636 

13 
31401011-रा य 
प रचयप  तथा प ीकरण 
वभाग 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल ु) 
शोधभना हनेु 

ऋण 
आई ड 

ए 2.8.1.9 
एम. आइ. एस. अपरेटरर फ ड सहायक दे नक मण 
भ ा/यातायात खच/ई धन 60 

14 
31401011-रा य 
प रचयप  तथा प ीकरण 
वभाग 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल ु) 
शोधभना हनेु 

ऋण 
आई ड 

ए 2.9.9.6 
अ य व वध खच -आयोजना, सामािजक सरु ा तथा 
घटना दता स ब धी व भ  बठकको िचयापानलगायतको 
खच 

71 

 
  

     
  1300 

 
सा म प रयोजना 

     
  

 

73 
37100101-रोजगार 
व न काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) नगद 

नेपाल 
सरकार 1.1.2.13 तलब तथा सु बधा-मनोसामािजक परामशकता 446 

74 
37100101-रोजगार 
व न काय म 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल ु) 
नगद 

नेपाल 
सरकार 

1.1.2.7 तलब तथा सु बधा-आ वासी ोत के  कमचार  2162 

75 
37100101-रोजगार 
व न काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 1.1.2.9 

तलब तथा सु बधा - वि य सा रता सहजकता 
ाय म 446 

76 
37100101-रोजगार 
व न काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 1.2.11.1 

सामी प रयोजनाकया वयनको ला ग थानीय सरकारको 
पदा धकार  सँग सम वय वैठक 40 

77 
37100101-रोजगार 
व न काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 1.2.4.4 थानीय सरकारप रयोजना यब थापन स म तको वैठक 80 

78 
37100101-रोजगार 
व न काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.4.1.3 

आ वासी ोतके को कायालय संचालन/ कमचार  
मण खच / िशरोभार खच 895 

79 37100101-रोजगार 26332 सशत अनदुान नगद नेपाल 2.5.7.1 रटन  वयंम सेवकप रचालन 584 
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स.नं आयोजना Economic 
Code खच शीषक ोत दाता संकेत मु य काय म 

रकम  
हजारमा 

व न काय म (चाल ु) सरकार 

80 
37100101-रोजगार 
व न काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.6.4.3 आ ावसन कामदारह कोसंजाल मता अ भबृ  200 

81 
37100101-रोजगार 
व न काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.6.5.3 समदुाय अ भमखुीकरणकाय म 12 

82 
37100101-रोजगार 
व न काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.6.6.10 

िज ला भ  सामीप रयोजनाको अध वा षक तथा वा षक 
समी ा गो ी 122 

83 
37100101-रोजगार 
व न काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.6.6.4 रोजगार सेवा के संगको सहकाय 110 

84 
37100101-रोजगार 
व न काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.6.6.9 

थानीय आ ावसीकामदारह को संजाल सद यह को 
वैठक तथा पैरवी काय म 80 

85 
37100101-रोजगार 
व न काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.25.123 

थानीय तहमा यािशल कामदार संजनालाई साम ी 
सहयोग 10 

86 
37100101-रोजगार 
व न काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.25.124 

सरोकारवालाह संगकोअ तर या तथा अ भमखुीकरण 
काय म ( हर  /प कार/ म डया 
प रचालन/ थानीयजन त नधी/ थानीय तहको वषयगत 
शाखा ज तै वा थ शाखाका द यह / थानीयतहमा 
मनोसामािजक वषयको दगोपन/ समदुायका 
अगवुाह लाईआ ावसनको असर तथा भाव, का 

282 

87 
37100101-रोजगार 
व न काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.25.3 वि य सा रता ाय म संचालन खच 225 

88 
37100101-रोजगार 
व न काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.25.4 

बैदेिशक रोजगार मा जानचाहने स भा वत 
कामदारह लाई गहन अ भमखुीकरण काय म 3 

89 
37100101-रोजगार 
व न काय म 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल ु) 
नगद 

नेपाल 
सरकार 

2.7.25.63 
आ वासी ोतके  र िज ला शासन कायलयको 
त न ध, थानीय तहको त न ध रप रयोजना कमचार  

20 
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स.नं आयोजना Economic 
Code खच शीषक ोत दाता संकेत मु य काय म 

रकम  
हजारमा 

सँगको सम वय वैठक 

90 
37100101-रोजगार 
व न काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.5.3 

सरुि त बैदे सकरोजगारका व भ  सवालह मा रे डयो 
िजगंल शारण 70 

91 
37100101-रोजगार 
व न काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.5.4 

सरुि त बैदेिशकरोजगार  स बि ध सूचना सा गी 
उ पादन तथा काशन 50 

92 
37100101-रोजगार 
व न काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.8.1.3 

स बि धतसरोकारवालाह वाट प रयोजना अनगुमन तथा 
मु याकंन 40 

131 
37100101-रोजगार 
व न काय म 26332 

सशतअनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.5.1 अ तरा यअ वासी दवस 30 

132 
37100101-रोजगार 
व न काय म 26332 

सशतअनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपालसर
कार 2.7.25.2 मनोसमािजकपरामश संचालन खच 93 

151 
37100101-रोजगार व न 
काय म 26336 

सशतअनदुान ( 
प ुजँीगत) 

नगद 

नेपाल 
सरकार/
आ त रक 
ऋण 

11.3.7.1 आ वासी ोत के को ला ग मेशनर  तथा औजार 100 

 
  

     
  6100 

 
िश ा 

     
  

 

33 
35000015-मा या मक 
तह 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 1.1.3.4 

मा य मक तहका वीकृतदरव द का िश क, राहत 
अनदुान िश क ला ग तलब भ ा अनदुान ( वशेष 
िश ाप रषद अ तरगतका िश क/कमचार , ा व धक 
धारका िश क समेत) 

46900 

34 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 1.1.4.1 

ारि भक बाल वकाससहजकताह को पा र मक तथा 
व ालय कमचार  यब थापन अनदुान 13856 

35 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.4.6.1 

सावज नक व ालयका व ाथ ह का ला ग नशु क 
पा प ु तक अनदुान 4181 
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स.नं आयोजना Economic 
Code खच शीषक ोत दाता संकेत मु य काय म 

रकम  
हजारमा 

तथा थानीय तहका ला ग) 

36 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.11.1 

तो कएका व ाथ को दवा खाजाका ला ग व ालयलाई 
अनदुान 8986 

37 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.13.10 व ालय स ालन तथा यव थापन अनदुान 3650 

38 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.13.11 

शैि क पहुँचसु नि तता, अनौपचा रक तथा वैकि पक 
िश ा काय म (पर परागत व ालय, वैकि पक 
व ालय, सा रता र नर तर िश ाका काय म समेत) 

904 

39 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.13.13 

व ालयमा शैि कगणु तर सु ढ करण एवम ्
कायस पादनमा आधा रत ो साहन अनदुान 6621 

40 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.13.23 

सामदुा यक व ालयकाछा ाह लाई नशु क या नटर  
याड यव थापन 2071 

41 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.13.49 

को भड-१९ बाट पगेुकोशैि क तको प रपरुण तथा 
अ य वपदको समयमा सकाइ नर तरताका 
ला गकाय म 

324 

42 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.13.50 

त व ाथ लागतका आधारमा सकाइ साम ी तथा 
डिजटल सकाइ समा ी यव थाका ला ग व ालयलाइ 
अनदुान 

2985 

43 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.13.51 

स थागत मता वकास,पर ा स ालन एवम ् व ाथ  
मु या न 763 
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स.नं आयोजना Economic 
Code खच शीषक ोत दाता संकेत मु य काय म 

रकम  
हजारमा 

44 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 7.2.1.1 

सावज नक व ालयमाअ ययनरत व ाथ ह का ला ग 
छा बिृ  (आवासीय तथा गैरआवासीय) 1959 

45 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

शोधभना हनेु 
अनदुान 

एस.इ.एस
.पी. 1.1.4.1 

ारि भक बाल वकाससहजकताह को पा र मक तथा 
व ालय कमचार  यब थापन अनदुान 2472 

46 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

शोधभना हनेु 
अनदुान 

एस.इ.एस
.पी. 2.4.6.1 

सावज नक व ालयका व ाथ ह का ला ग नशु क 
पा प ु तक अनदुान 745 

47 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

शोधभना हनेु 
अनदुान 

एस.इ.एस
.पी. 2.7.11.1 

तो कएका व ाथ को दवा खाजाका ला ग व ालयलाई 
अनदुान 1600 

48 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

शोधभना हनेु 
अनदुान 

एस.इ.एस
.पी. 2.7.13.10 व ालय स ालन तथा यव थापन अनदुान 650 

49 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

शोधभना हनेु 
अनदुान 

एस.इ.एस
.पी. 2.7.13.11 

शैि क पहुँचसु नि तता, अनौपचा रक तथा वैकि पक 
िश ा काय म (पर परागत व ालय, वैकि पक 
व ालय, सा रता र नर तर िश ाका काय म समेत) 

161 

50 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

शोधभना हनेु 
अनदुान 

एस.इ.एस
.पी. 2.7.13.13 

व ालयमा शैि कगणु तर सु ढ करण एवम ्
कायस पादनमा आधा रत ो साहन अनदुान 1179 

51 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

शोधभना हनेु 
अनदुान 

एस.इ.एस
.पी. 2.7.13.23 

सामदुा यक व ालयकाछा ाह लाई नशु क या नटर  
याड यव थापन 369 

52 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

शोधभना हनेु 
अनदुान 

एस.इ.एस
.पी. 2.7.13.49 

को भड-१९ बाट पगेुकोशैि क तको प रपरुण तथा 
अ य वपदको समयमा सकाइ नर तरताका 58 
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Code खच शीषक ोत दाता संकेत मु य काय म 

रकम  
हजारमा 

तथा थानीय तहका ला ग) ला गकाय म 

53 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

शोधभना हनेु 
अनदुान 

एस.इ.एस
.पी. 2.7.13.50 

त व ाथ लागतका आधारमा सकाइ साम ी तथा 
डिजटल सकाइ समा ी यव थाका ला ग व ालयलाइ 
अनदुान 

532 

54 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

शोधभना हनेु 
अनदुान 

एस.इ.एस
.पी. 2.7.13.51 

स थागत मता वकास,पर ा स ालन एवम ् व ाथ  
मु या न 136 

55 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

शोधभना हनेु 
अनदुान 

एस.इ.एस
.पी. 7.2.1.1 

सावज नक व ालयमाअ ययनरत व ाथ ह का ला ग 
छा बिृ  (आवासीय तथा गैरआवासीय) 398 

56 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

शोधभना हनेु 
ऋण 

एस.इ.एस
.पी. 1.1.4.1 

ारि भक बाल वकाससहजकताह को पा र मक तथा 
व ालय कमचार  यब थापन अनदुान 5031 

57 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

शोधभना हनेु 
ऋण 

एस.इ.एस
.पी. 2.4.6.1 

सावज नक व ालयका व ाथ ह का ला ग नशु क 
पा प ु तक अनदुान 1516 

58 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

शोधभना हनेु 
ऋण 

एस.इ.एस
.पी. 2.7.11.1 

तो कएका व ाथ को दवा खाजाका ला ग व ालयलाई 
अनदुान 3257 

59 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

शोधभना हनेु 
ऋण 

एस.इ.एस
.पी. 2.7.13.10 व ालय स ालन तथा यव थापन अनदुान 1323 

60 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

शोधभना हनेु 
ऋण 

एस.इ.एस
.पी. 2.7.13.11 

शैि क पहुँचसु नि तता, अनौपचा रक तथा वैकि पक 
िश ा काय म (पर परागत व ालय, वैकि पक 
व ालय, सा रता र नर तर िश ाका काय म समेत) 

328 
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रकम  
हजारमा 

61 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

शोधभना हनेु 
ऋण 

एस.इ.एस
.पी. 2.7.13.13 

व ालयमा शैि कगणु तर सु ढ करण एवम ्
कायस पादनमा आधा रत ो साहन अनदुान 2400 

62 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

शोधभना हनेु 
ऋण 

एस.इ.एस
.पी. 2.7.13.23 

सामदुा यक व ालयकाछा ाह लाई नशु क या नटर  
याड यव थापन 751 

63 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

शोधभना हनेु 
ऋण 

एस.इ.एस
.पी. 2.7.13.49 

को भड-१९ बाट पगेुकोशैि क तको प रपरुण तथा 
अ य वपदको समयमा सकाइ नर तरताका 
ला गकाय म 

118 

64 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

शोधभना हनेु 
ऋण 

एस.इ.एस
.पी. 2.7.13.50 

त व ाथ लागतका आधारमा सकाइ साम ी तथा 
डिजटल सकाइ समा ी यव थाका ला ग व ालयलाइ 
अनदुान 

1082 

65 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

शोधभना हनेु 
ऋण 

एस.इ.एस
.पी. 2.7.13.51 

स थागत मता वकास,पर ा स ालन एवम ् व ाथ  
मु या न 277 

66 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

शोधभना हनेु 
ऋण 

एस.इ.एस
.पी. 7.2.1.1 

सावज नक व ालयमाअ ययनरत व ाथ ह का ला ग 
छा बिृ  (आवासीय तथा गैरआवासीय) 717 

129 
34341011-रा यखेलकुद 
प रष  

26332 
सशतअनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.14.1 रा प तर न  स ड तयो गता ( थानीय तह तर य) 100 

130 
35000014-सबैकाला ग 
िश ा- आधारभूत तह 26332 

सशतअनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 1.1.3.3 

आधारभूततहका वीकृत दरव द का िश क, राहत 
अनदुान िश कका ला ग तलब भ ा अनदुान ( वशेष 
िश ा प रषद अ तरगतका िश क/कमचार ह  समेत) 

183800 

138 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26336 

सशतअनदुान ( 
प ुजँीगत) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 11.1.2.445 

के बाटछनौट भएका नमनुा व ालय, वशेष व ालयको 
मागत भवन नमाण तथा क ा ११ तो त भएका 
ा व धक धार व ालयको याव यव थापन अनदुान 

6500 
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स.नं आयोजना Economic 
Code खच शीषक ोत दाता संकेत मु य काय म 

रकम  
हजारमा 

139 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26336 

सशतअनदुान  
(पुजँीगत) 

शोधभनाहनेु 
अनदुान 

एस.इ.एस
.पी. 11.1.2.445 

के बाटछनौट भएका नमनुा व ालय, वशेष व ालयको 
मागत भवन नमाण तथा क ा ११ तो त भएका 
ा व धक धार व ालयको याव यव थापन अनदुान 

1200 

140 
35001801- व ालयिश ा 
े  योजना - ( देश 

तथा थानीय तहका ला ग) 
26336 

सशतअनदुान  
(पुजँीगत) 

शोधभनाहनेु 
ऋण 

एस.इ.एस
.पी. 11.1.2.445 

के बाटछनौट भएका नमनुा व ालय, वशेष व ालयको 
मागत भवन नमाण तथा क ा ११ तो त भएका 
ा व धक धार व ालयको याव यव थापन अनदुान 

2400 

 
  

     
  312300 

वा य 
   

  
 

67 
37001109-रा य वा य 
िश ा, सूचना तथा संचार 
के  

26332 
सशत अनदुान 

(चाल)ु 
नगद 

नेपाल 
सरकार 

2.7.22.942
8 

सु तज य पदाथसेवनको यू नकरण स ब धी सचेतना 
काय म 25 

68 
37001115-उपचारा मक 
सेवा काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.22.9421 

आधारभूत तथा आकि मक वा य सेवाको ला ग औष ध 
ख रद 1450 

69 
37001115-उपचारा मक 
सेवा काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.22.9422 

वा य चौक  (आधारभतु वा य सेवा के ) को 
यनुतम सेवा मापद ड काय म (अ भमखुीकरण, 
स म ा, फलो अप , अनगुमन तथा सु धकरण समेत 
) 

150 

70 
37001115-उपचारा मक 
सेवा काय म 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल)ु 
नगद 

नेपाल 
सरकार 

2.7.22.9423 
आखँा, नाक, कान, घांट तथा मखु वा य स वि ध 
अ भमखुीकरण 

100 

71 
37001116-न सङ तथा 
सामाज क सरु ा सेवा 
काय म 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल)ु 
नगद 

नेपाल 
सरकार 

2.7.22.67 
रा य म हला वा य वयंसे वका काय म (पोशाक 
ो साहन, यातायात खच, वा षकस म ा गो ी र दवस 

मनाउने खच समेत) 
2000 

109 
37001012-
ाथ मक वा य सेवा 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.22.88 

थानीय तहका वा य चौक , ा. वा.के. र 
अ पतालह मा कायरत कमचार ह को तलव, 
महगीभ ा, थानीय भ ा, पोषाक लगायत शास नक 
खच समेत 

29800 
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रकम  
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110 
37001101- यरोग 
नय ण 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.22.10292 

आकि मक अव थामा औस धएवं याब सामा ी ढुवानी, 
रेक डङ तथा रपो टङका ला ग फम फरमेट छपाइ, ई-
ट. ब रिज टरअ याव धक, व  यरोग दवस 
स ब धी काय म, थलगतअनिुश ण तथा सपु रवे ण, 
यरोगका काय मको अध बा षक स म ा तथाकोहट 

वश ्

134 

111 
37001101- यरोग 
नय ण 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.22.10293 

यरोगका जोिखम समहुतथा वा थ सेवाको पहुच कम 
भएका समदुायमा सकृय यरोग खोजपडताल 
काय म।घरप रवारका सद यह को स पक प र ण, 
एवं पाँच वष मु नका बालबा लमा यरोगरोकथाम 
स ब धी ट . प.ट . काय म 

66 

112 
37001103 -प रवार 
क याण काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.22.10092 मात ृतथा नविशशकुाय म सं चालन 1933 

113 
37001103 -प रवार 
क याण काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.22.10504 जनन ् णता वा य सेवा 160 

114 
37001103 -प रवार 
क याण काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.22.218 

प रवार नयोजन कशोर कशोर  तथा जनन ् वा य 
काय म 420 

115 
37001103 -प रवार 
क याण काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.22.9504 पोषण काय म 408 

116 
37001103 -प रवार 
क याण काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.22.9520 

मात ृतथा नविशशकुाय म अ तगत आमा सरु ा, 
गभवती, र संचार, उ रेणा सेवा, यानोझोला र 
नशु क गभपतन काय म 

1460 

117 
37001103-प रवार 
क याण काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.22.9443 

CBIMNCI काय म (काय म स म ा, थलगत 
अनिुश ण, समता तथा पहुच काय म) 500 

118 
37001103-प रवार 
क याण काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.22.10143 

को भड १९ व  खोपअ भयान तथा बु टर खोप समेत 
संचालन यव थापन खच (पा लका त रय योजना 419 
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रपा लका तथा वा य स था त रय सपु रवे ण) 

119 
37001103-प रवार 
क याण काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.22.10155 

नय मत खोप सु ढ करण, पूण खोप सु न तता र 
द गोपनाको ला ग सु मयोजना अ ाव धक २ दन र 
सरसफाई ब धन याकेज पनुताजगी ता लम १ दन गर  
३ दन एवं पूणखोप न.पा., गा.पा. सु नि तताको ला ग 
था नय तह, वडा, खोप सम वय स मती तथा 
नव नवािचतजन त न 

300 

120 
37001105-महामार  रोग 
नय ण काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.22.68 

को भड १९ लगायत व भ  महामार ज य रोगह को 
रोकथाम, नय ण तथा नगरानीका ला ग 
सरोकारवालासँगको अ तर या तथा RRT, वा यकम  
प रचालन 

50 

121 
37001105-महामार  रोग 
नय ण काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.5.5 

पशपंु ी आद बाट हनेुई फुए जा, बड ल,ु AMR, 
स सक सस, ट सो ला मो सस आ द व भ स वारोग 
स बि ध रोकथाम तथा नय णका ला ग सचेतना 
काय म 

20 

122 
37001105-महामार  रोग 
नय ण काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.6.3.21 

पा लकाह मा वीकृत नदिशका अनसुार ग ठत rapid 
response team तथा risk communication 
and community engagement team लाई 
अ भमिुखकरण, महामार /जन वा यमा असर 
पनघटनाह को यब थापनका ला ग कि तमा बषमा दईु 
पटक स ब धीत सरोकारवालाह समेतको सहभा ग 

130 

123 
37001107- वा य 
यव थापन काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 

2.7.22.942
4 

पा लका तरमा वा य सं थाह को मा सक बैठक, 
वा य काय मह को डाटा भे र फकेशनएवं गणु तर 
सधुार साथै अधबा षक एवं बा षक स म ा 

215 

124 
37001107- वा य 
यव थापन काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 

2.7.22.942
5 

वा य सूचना साथैआइ एम यू सु ढ करण काय म 65 
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125 
37001107- वा य 
यव थापन काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.22.9426 

को भड १९ को याि सनको डिजटाइजेशन तथा यू 
आर कोड मािणकरण 120 

126 
37001109-रा य 
वा य िश ा, सूचना 
तथा संचार के  

26332 
सशत अनदुान 

(चाल)ु 
नगद 

नेपाल 
सरकार 2.7.22.9427 

व ालय वा यिश ा/आमा समूह तथा म हला वा य 
वयं से वकाह का ला ग सामािजक यवहारप रवतन 
काय म 

75 

145 
37001103-
प रवारक याण काय म 26336 

सशत अनदुान 
(पुजँीगत) 

नगद 

नेपाल 
सरकार/
आ त रक 
ऋण 

11.3.9.13 
Inj.Oxytocin भ डारणका लागी ILR Refrigerator 
खर द 400 

 
  

     
  40400 

आयवुद 
   

  
 

72 
37003102-आयवुद सेवा 
काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.22.9460 

औषधालयको तलब, भ ा, संचालन खच तथा काय म 
बजेट 6900 

 
  

     
  6900 

 
धानम ीरोजगार/यवुा रोजगार का ला ग पा तरण पहल प रयोजना 

   

93 
37100102- धानम ी 
रोजगार काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.5.7.5 रोजगार संयोजकको तलव 494 

94 
37100102- धानम ी 
रोजगार काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.5.7.6 रोजगार संयोजकको थानीय भ ा 142 

95 
37100102- धानम ी 
रोजगार काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल ु) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.5.7.7 रोजगार संयोजकको पोसाक 10 

96 
37100102- धानम ी 
रोजगार काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.3.7 रोजगार  सृजना (नेपालसरकार) 8454 

97 
37100103-यवुा 
रोजगार का ला ग 
पा तरण पहल प रयोजना 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल)ु 
शोधभना हनेु 

ऋण 
आई ड 

ए 2.4.1.5 रोजगार सेवा के कोसँचालन खच 265 
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98 
37100103 -यवुा 
रोजगार का ला ग 
पा तरण पहल प रयोजना 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल)ु 
शोधभना हनेु 

ऋण 
आई ड 

ए 2.5.3.5 रोजगार सहायकको तलब 393 

99 
37100103-
यवुारोजगार का ला ग 
पा तरण पहल प रयोजना 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल)ु 
शोधभना हनेु 

ऋण 
आई ड 

ए 2.5.3.6 रोजगार सहायको थानीयभ ा 93 

100 
37100103 -यवुा 
रोजगार का ला ग 
पा तरण पहल प रयोजना 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल)ु 
शोधभना हनेु 

ऋण 
आई ड 

ए 2.5.3.7 रोजगार सहायकको पोशाकभ ा 10 

101 
37100103-
यवुारोजगार का ला ग 
पा तरण पहल प रयोजना 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल)ु 
शोधभना हनेु 

ऋण 
आई ड 

ए 2.5.7.10 ा व धक सहायककोपोसाक 10 

102 
37100103 -यवुा 
रोजगार का ला ग 
पा तरण पहल प रयोजना 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल)ु 
शोधभना हनेु 

ऋण 
आई ड 

ए 
2.5.7.8 ा व धक सहायकको तलव 393 

103 
37100103 -यवुा 
रोजगार का ला ग 
पा तरण पहल प रयोजना 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल)ु 
शोधभना हनेु 

ऋण 
आई ड 

ए 2.5.7.9 ा व धक सहायकको थानीय भ ा 93 

10
4 

37100103 -यवुा 
रोजगार का ला ग 
पा तरण पहल प रयोजना 

26332 
सशत अनदुान 

(चाल)ु 
शोधभना हनेु 

ऋण 
आई ड 

ए 2.7.3.8 रोजगार  सृजना (आई. ड.ए.ì 2343 

150 
37100103-
यवुारोजगार का ला ग 
पा तरण पहल प रयोजना 

26336 
सशत अनदुान 
(पुजँीगत) 

शोधभना हनेु 
ऋण 

आई ड 
ए 11.3.7.6 

रोजगार सेवा के को सु ढकरण (क यूटर, फ नचर 
फ चस, यामरा, अ य व तुीय उपकरण) 300 

 
  

     
  13000 

बहु े ीय पोषण काय म 
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105 
36500106-बहु े ीय 
पोषण काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.16.1 

पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसफाइ, कृ ष, 
पशसेुवा, म हला तथा बालबा लका, िश ा र 
शासक य व ध) े का काय मह  स ानल) 

450 

106 
36500106-बहु े ीय 
पोषण काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद 
नेपाल 
सरकार 2.7.16.2 पोपण वशेष ( वा य) े का काय म स ालन 150 

107 
36500106-
बहु े ीयपोषण काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद अनदुान 
यरुो पयन 
यु नयन 2.7.16.1 

पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसफाइ, कृ ष, 
पशसेुवा, म हला तथा बालबा लका, िश ा र 
शासक य व ध) े का काय मह  स ानल) 

300 

10
8 

36500106 -बहु े ीय 
पोषण काय म 26332 

सशत अनदुान 
(चाल)ु 

नगद अनदुान 
यरुो पयन 
यु नयन 2.7.25.95 

पोषण सधुारको ला ग वप  समूदायका म हला समूह वा 
सहकार ह लाई वप  सद यह को आयआजन 
सधुारकाय मको गन अनदुान 

600 

 
  

     
  1500 

 
म हला बालबा लका 

     
  

 

127 
34000102-सामािजक 
वकास काय म 26332 

सशतअनदुान 
(चाल ु) नगद 

नेपालसर
कार 2.7.23.226 

अपा सेवा संघ, फ दम न.पा. पाँचथर (अपा ता 
स ब धी काय म) 500 

128 
34001101-म हला तथा 
बालबा लका वभाग 

26332 
सशतअनदुान 

(चाल)ु 
नगद 

नेपालसर
कार 

2.7.25.125 
हंसा प डत म हला तथा कशोर  अ पकाल न सेवा के , 
स ालन अनदुान 

500 

 
  

     
  1000 

पवुाधार वकास  

 
रा य ामीण तथा 
नवीकरणीय उजा काय म      

  
 

134 
30800104-रा य ामीण 
तथा नवीकरणीय उजा 
काय म 

26336 
सशत अनदुान 
(पुजँीगत) 

नगद 

नेपाल 
सरकार/
आ त रक 
ऋण 

11.4.22.5900 
नवीकरणीय ऊजा व धजडान (वायो याँस/ व तुीय 
चलुो/सधुा रएको चलुो/सौय ऊजा) 800 

 
  

     
  800 
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स.नं आयोजना Economic 
Code खच शीषक ोत दाता संकेत मु य काय म 

रकम  
हजारमा 

सं कृ त व नकाय म 
 

  
 

135 
32500103-सं कृ त व न 
काय म 26336 

सशत अनदुान 
(पुजँीगत) 

नगद 

नेपाल 
सरकार/
आ त रक 
ऋण 

11.4.22.10912 
जा पादेवी मि दरपूवाधार नमाण फ दम १४ भ झा  
पांचथर 1500 

136 
32500103 
-सं कृ त व न काय म 26336 

सशत अनदुान 
(पुजँीगत) 

नगद 

नेपाल 
सरकार/
आ त रक 
ऋण 

11.4.22.8472 
िशवालय मि दर व तारतथा पवुाधर नमाण, फ दम 
१३ ट बरेु पाँचथर । 1500 

137 
31301102-खानेपानीसेवा 
व तार तथा पनु थापना 
काय म 

26336 
सशत अनदुान 
(पुजँीगत) 

नगद 

नेपाल 
सरकार/
आ त रक 
ऋण 

11.4.16.27 

पाँचथर िज लाअ तगतका सु तल  टोल खापाआ-फ दम 
नपा, जकेु खापाआ-तु बेवा गापा 1, मादेनखापाआ-
तु बेवा गापा 1 लगायतका आयोजनाह को ए कन 
(Screening) तथा प हचान गर संघीय तरको 
आयोजनाको DPR गर  नमाण काय सु  गन 

1000 

 
  

     
  4000 

साना संचाई काय म 
   

  
 

141 
36501109-साना संचाई 
काय म 26336 

सशत अनदुान 
(पुजँीगत) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 11.4.15.1535 इथङुखोलाघलेगाउँ तमाखे संचाइ योजना 4126 

142 
36501109-साना 
संचाईकाय म 

26336 
सशत अनदुान 
(प ुजँीगत) 

नगद अनदुान 
वी जर
या ड-

एस डीसी 
11.4.15.1537 ना द ुकुलो संचाइयोजना 2609 

143 
36501109 
-साना संचाई काय म 26336 

सशत अनदुान 
(पुजँीगत) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 

11.4.15.1536 का लखोला मेहेलबोटेख याङटार संचाइ योजना 1634 

147 
36501109 
-साना संचाई काय म 26336 

सशतअनदुान  
(पुजँीगत) 

नगद 
नेपाल 
सरकार 11.4.15.1537 ना दकुुलो संचाइ योजना 1740 

14 36501109 26336 सशतअनदुान  नगदअनदुान वी जर 11.4.15.1535 इथङुखोलाघलेगाउँ तमाखे संचाइ योजना 6139 
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स.नं आयोजना Economic 
Code खच शीषक ोत दाता संकेत मु य काय म 

रकम  
हजारमा 

8 -साना संचाई काय म (पुजँीगत) या ड-
एसडी सी 

14
9 

36501109 
-साना संचाई काय म 26336 

सशतअनदुान  
(पुजँीगत) 

नगदअनदुान 
वी जर
या ड-

एसडी सी 
11.4.15.1536 का लखोलामेहेलबोटे ख याङटार संचाइ योजना 2452 

 
  

     
  18700 

शहर  शासक य मता वकास काय म 
  

    

14
4 

34701108-शहर  
शासक य मता वकास 
काय म 

26336 
सशत अनदुान 
(पुजँीगत) 

शोधभना हनेु 
ऋण 

आई ड 
ए 11.4.22.7860 

Community Development Program अ तगत यूवा 
के त Digital Library, हाटबजार सधुार, 
सावज नकशौचालय, सामदुा यक बसपाक सधुार, पाक 
नमाण, पाक नमाण, सडक संरचना नमाण, ढल 
नमाण, फोहरमैला यव थापन स ब धी काय नमाण, 
नाला नमाण, सावज 

144200 

 
  

     
  144200 

झोलुंगे पलु े गतकाय म 
  

    

146 
36501103-झोलुंगेपलु 
े गत काय म 26336 

सशतअनदुान  
( प ुजँीगत) 

नगद 
नेपाल 

सरकार/ 
आ त रक ऋण 

11.4.8.1791 
मंगलेहेवाखोला, स सउला त तरे अतावा खोला, 
चमारथुङबेशी , चामरथमु झो.प.ु, फ दम११ पाचे 
दोभान र फ दम ७ जो ने 

2000 

 
  

     
  2000 

कुल ज मा 566300 
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योजना बक तथा देश र संिघय सरकारसगँ माग गन योजनाको ववरण 

आ.व.२०७९/८० 

.सं. काय म/आयोजनाको नाम 
काया वयन 
हनुे थान 

१ नाल र ावेल स हतको मदन शेमाको घरबाट याम चौहानको घर स म जो ने बाटो वडा १ 

२ नमनुा लाइनबाट रा वसे धारा जो डन ेबाटोको नाल  स म तरो ती वडा १ 

३ वडा कायालय अगाडीको क भटबाट नाल  स हतको बतासे घिु त स म सडी माग वडा १ 

४ लाल खक देखी ना द ुजाने बाटो नाल  ावले वडा १ 

५ नरबहादरु े को घर छेउबाट सेजेपा जाने परुाने पलु स म याक ओपन वडा १ 

६ ा ीधारा ममत घेरावारा तरो ती वडा १ 

७ राकेश जोशीको घरबाट गोलधारा जाने सडीमाग वडा १  

८ ना दकुुलो ममत स भार वडा १ 

९ ना द ुखोलाबाट मालबासे दगुा बाँ कोटाको घर छेउ आउने कुलो वडा १ 

१० स नबेाट मा थ लो गाँउ खानेपानी टमे ट ला ट वडा १ 

११ काि के खानेपानी रजभ ाङक ५० घन. म. वडा १ 

१२ मालवासे खानेपानी रजभ ाङक ५० घन. म. वडा १ 

१३ दमुाडाडँा खानेपानी रजभ ाङक ५० घन. म. वडा १ 

१४ पपलबाटे आ. व. क पाउ ड, सौचालय ममत तथा या वन वडा १ 

१५ काि के आ. व. घेरावारा र याल ढोका ममत संभार वडा १ 

१६ आधारभतु वा य चौक  ना द ुक पाउ ड तथा या वन वडा १ 

१७ वडाकायालय आसपासबाट ला टमरे, बा बोटे पछुार आहाले हुँ दै ५ नं. चोकमाग ुजो नेनयाँ ा  ओपन वडा २ 

१८ प लोटार सानोबर छेउबाट कोले पाँचघरे, फु े हुँदै दंगालगाउँ जो ने मोटरबाटो याक ओपन वडा २ 

१९ जगकुोबर गैर डाडँा हो मा खोला को रडोर हुँदै याउ पोखर स म नया ँ याक ओपन वडा २ 

२० मिजटे गैर घरबाट ला ापा हुँदै ५ नं. पा हाङ कुल जो ने बाटो याक ओपन वडा २ 

२१ घु ती इ  ढंुगानाको घरबाट सौरे हुँदै ठाडो हो मा खोला चोकमाग ुजो ने बाटोममत संभार वडा २ 

२२ 
र मतेबाट मिजटे पछुार हुँदै हो माखोला ५ नं. याङदेनटार हुँदै सानो गाउँ जो ने मोटरबाटो 
तरउ ोती वडा २ 

२३ व गकमाग भवन नमाण वडा २ 

२४ लखन थापा सामदुा यक भवन नमाण वडा २ 

२५ अख ले खानपेानी योजना वडा २ 

२६ 
सचाइ कायालय छेउ थाङसाङ खोलाबाट गंगा बाँ कोटाको घर मुन हुँदै देवे  अ धकार को घर 
छेउ जो न ेमोटरबाटो प ी गन 

वडा २ 

२७ ाकुले फा चवुानी खानेपा न नयँा महुान संर ण ग र लाईन व तार गन वडा २ 

२८ अजनु बाँ कोटाको घर देिख सेढाई गोलाई स मको नयँा याक ओपन तथा ावेल वडा २ 

२९ फ दम नगरपा लका वडा नं.२ मा रहेको बसपाक यव थापन वडा २ 
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.सं. काय म/आयोजनाको नाम 
काया वयन 
हनुे थान 

३० थाङसाङखोला संचाईबाटो बोझेनी कुवा हुँ दैदेवे  अ धकार को घर स मको मोटर बाटो नाल  तथा ावल वडा २ 

३१ 
सा वक फ दम २ एस नङ जामनुे खोला भवानी ओझाको घर हुँदै हो मा खोला 
को बोटेजानसेडक तरउ ोती 

वडा २ 

३२ 
बोझेनीकुवा यामनारायण भ डा रको घर मुन कणाखर भ डा रको घर जामनुे खोला हुँदै फ दम२ 
वडा कायालय जाने मोटर बाटो तरउ ोती ावल गन 

वडा २ 

३३ ठाडेमिजटे बतासे रङ रोड तरउ ो त तथा ावल वडा २ 

३४ अकलबहादरु घर देखी टावर जाने मोटर बाटो तरउ ोती तथा टावर ममत संभार गन वडा २ 

३५ बाँ बोटे पपल बाट वडा कायालय जाने नयँा याक ओपन वडा २ 

३६ फ दम२ माहाट बजार यव थापन वडा २ 

३७ हाि सढेु खानेपानी ा ी ममत तथा संर ण वडा २ 

३८ कालरुाम यारेज बाट बसपाक जान ेबाटो ममत संभार वडा २ 

३९ ला टमरेतथा नारायणको घर देिख ओ दन सरान घर स मको मलु बाटो ममत वडानं. २ 

४० कोलेकुलो ममत संभार वडानं. २ 

४१ पाँचघरेकुलो ममत वडानं. २ 

४२ तालखक व णमुाया पौडेलको घर देखी तालखक दप योती आ. व. हुँ दै मिजटे स म जानेगोरेटो बाटो संभार  वडानं. २ 

४३ र मतेडाँडाँ बाट यटुावर स मको गोरेटो बाटो ममत संभार वडानं. २ 

४४ गोतामेकुलो ममत संभार वडानं. २ 

४५ फ दम२ खाजा घर नमाण वडानं. २ 

४६ जगवुरकोखाल  ज गामा सर वती मि दर नमाण वडानं. २ 

४७ मेिचराजमाग देखी जन तु बापो स मको गोरेटो बाटो ममत वडानं. २ 

४८ ओदनआ. व. र रोगन वडानं. २ 

४९ ज पामि दरदेिख नरे  के को घर हुँदै एस नङ नि कन े वडानं. २ 

५० हे ल याड तरउ ो त तथा बगैचा नमाण वडानं. २ 

५१ ओमशाि त भवन ममत संभार वडानं. २ 

५२ ओझाकोघर बाट भम नाथ बजगाईको घर माि तर चोकमाग ुजाने मोटर बाटो वडानं. २ 

५३ दप योतीआ. व. को वाल नमाण वडानं. २ 

५४ सयु दयआ. व.भवन ममत सधुार वडानं. २ 

५५ हो माखोला मजवुा, पैरेनी हुँदै लाट मरे स म आउन ेकुलो ममत वडानं. २ 

५६ हो माखोला त लो छागा मा थ महुान भई ठाडे पछुार गाउँ हदैु साि दन बाँ बोटे स मकुलो ममत वडानं. २ 

५७ फ दम२ मु कानचोक देिख घु ती हदैु जोरसाल जाने मोटरबाटो कालोप े गन वडानं. २ 

५८ बलुबलेुदेिख गोतामे धारा संकर थापाको घर हुँ दै जोर पपल स म तरउ ोती ग र कालोप ेगन सडक  वडानं. २ 

५९ ए लेबरदेिख राज ुपो लेको घर हुँदै थाङसाङ खोला ईटाभ ा जो न ेमोटर बाटो तरउ ोती गन वडानं. २ 

६० पा थभराभ याङ आयघाट टहरा नमाण वडानं. ३ 

६१ मझवुाकृ ष सडक तरो ती वडानं. ३ 
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काया वयन 
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६२ फ.न.पा ३ सपोट वाल नमाण वडानं. ३ 

६३ यादरथानदेउराल  पयटन सडक वडानं. ३ 

६४ कोईचो चोक ना दखुोला कृ ष सडक वडानं. ३ 

६५ ब सक टङना दखुोला कृ ष सडक वडानं. ३ 

६६ काि छदोकानना दखुोलासडक वडानं. ३ 

६७ ला लखक धाँज ेसडक वडानं. ३ 

६८ गाईफमबाट धाँजे सडक वडानं. ३ 

६९ वेतेनीदेखी ना दखुोला सडक वडानं. ३ 

७० काि छदोकानप थभरा मि दर सडक वडानं. ३ 

७१ ला लखकदु तया सलौट  पौवाभ याङ (महागु  फा गनु द सडक) सतरो ती वडानं. ३ 

७२ द हटार स टइ भ ट व धक ब यालय संचालन वडानं. ३ 

७३ लन लखक –रे चे  भ यानङ – पौवाभ या  (ना दखुोला कृ ष सडक ) तरो ती वडानं. ३ 

७४ कोईचोचोक ना दखुोला सडक तरो ती वडानं. ३ 

७५ काि छदोकान पा थभरा जाने सडक तरो ती वडानं. ३ 

७६ ला लखक रानीटार जाने यल वर सडक तरो ती वडानं. ३ 

७७ पौवाभ याङला लखक सचाईकुलो नमाण वडानं. ३ 

७८ सलौ टल ेकु ट सपडाडँा ला लखक साइि लङमाग नमाण वडानं. ३ 

७९ ला लखकसिु नमा काि छदोकान दु तया बजार पौवाभ ङ मेिचराजमाग स स ट भ जडान वडानं. ३ 

८० अग ल व तार काय म वडानं. ३ 

८१ पशपुालनआलतुथा क व खे त व तार वडानं. ३ 

८२ सिु नमासु का सा ेन कवडहल नमाण वडानं. ३ 

८३ सलौ टखानेपा न लि टङ काय म वडानं. ३ 

८४ वधु तकरणकाला ग पोल तार यव थापन वडानं. ३ 

८५ बाघपानी वजडेाडाँ डाडागाँउ सडक तरो ती वडानं. ३ 

८६ काि छदोकान३ नं वडा कायालयबाट पौवाध याङ जाने सडक तरो ती वडानं. ३ 

८७ ई ेणीझरना पयट कय े  सधुार वडानं. ३ 

८८ कव खे त यव थापन तथा सोधन उ धोघ संचालन वडानं. ३ 

८९ सलौ ट ल ेकु ट महागँ ु  फा गनु द सं लय तथा अ ययन  थापना वडानं. ३ 

९० वग क मागमे डटेसन हल नमाण तथा यव थापन वडानं. ३ 

९१ मजवुारमाईलो चोक खानेपानी यव थापन वडानं. ३ 

९२ वेतेनीसाना सचाई आयोजना वडानं. ३ 

९३ संहदेवी मि दर ममत स भार तथा छानो ममत वडानं. ४ 

९४ देउराल  देखी सार ता जाने मोटरबाटो तरो ती वडानं. ४ 

९५ जोरसाल सश  यामबाट से तदेवी मि दरहदैु म य पहाडी जो ने सडक तरो ती वडानं. ४ 
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९६ म य पहाडीदेखी शाि तपरु त लो गाँउ हदैु भारदले जो ने मोटरबाटो वडानं. ४ 

९७ था ले स ले पोखर बाट मि दर जाने मोटरबाटो तरो ती वडानं. ४ 

९८ W देखी मलुावार  हदैु हाइ ो जाने वाटो तरो ती वडानं. ४ 

९९ पतुल चोक देखी डाँडा गाँउ जान ेबाटो तरो ती वडानं. ४ 

१०० फ दमन.पा. ४ र ५जो ने आहले छेउ हो माखोलामा ब स क भट नमाण वडानं. ४ 

१०१ म य पहाडीबाट कनटार हदैु पाँचथर रंगशाला जो ने मोटरबाटो याक ओपन तथा तरो ती वडानं. ४ 

१०२ िचलाउन ेडाडँा देखी कैजले जान ेमोटर बाटो वडानं. ४ 

१०३ जागतृी आ. व.सालघार  आविशय व ा थ यव थापन वडानं. ४ 

१०४ स काल   आ. व. था ले भवन नमाण वडानं. ४ 

१०५ डाडँागाँउ देखी आन दै चोक जाने मोटरबाटो तरो ती वडानं. ४ 

१०६ दगुाबरालको घर देखी तल घलटार हदैु क यटारस म याक ओपन वडानं. ४ 

१०७ डाडँागाँउदेखी चामनुारायण ढकालको घर हदैु मेिच राजमाग जो न ेमोटरबाटो वडानं. ४ 

१०८ मेचीराजमागदेखी चाम ुढकालको घर हदैु डाडँा सामदुायीक वन जाने मोटरबाटो वडानं. ४ 

१०९ लावतीचोक देखी या पस छा वास वयलफेयर जो न ेमोटरबाटो तरो ती वडानं. ४ 

११० शाि तपरुथा ले सगरख डे सालघार  संचाई सरकार  कुलो नमाण वडानं. ४ 

१११ सु हा लङुमि दर घेरावारा वडानं. ४ 

११२ वडानं. ४ का स पणु योजनाह  ड. प.आर. गन वडानं. ४ 

११३ वडा कायालयको सपोटवाल नमाण, घेराबारा तथा ाउ ड ढलाई र त ालय नमाण वडानं. ५ 

११४ ल ेकुट जौबार जल  पहाड सानोगाउँ हुँदै कालोप  े जे न ेमोटरबाटो तरउ ती वडानं. ५ 

११५ फा गनु द त भ घेराबारा तथा ब ाम थल नमाण वडानं. ५ 

११६ सर वतीमा व खेलमैदान नमाण तथा म च नमाण वडानं. ५ 

११७ ह टधारा  सहदेवी आ. व. हुँदै सवाखोला जो ने मोटरबाटो नमाण वडानं. ५ 

११८ तलबार भदौरे प छादेन खानेपानी नमाण वडानं. ५ 

११९ ला ापाखानपेानी रजभ ा ी एकमौले र डु ीबोटेमा नमाण वडानं. ५ 

१२० तनमौलेआ. व. भवन नमाण वडानं. ५ 

१२१ जो पा दपकृषक समूह भवन नमाण वडानं. ५ 

१२२ प दनेखा .पा ममत वडानं. ५ 

१२३ हो माखोला, फलाटे, मताने ममत योजना वडानं. ५ 

१२४ दा ेगौडाकुलोममत वडानं. ५ 

१२५ धारापार खा.पा. ममत वडानं. ५ 

१२६ कोठेबार खानेपानी ममत वडानं. ५ 

१२७ रामकण, ल ेकुट  मोटरबाटो ाबेल नमाण वडानं. ५ 

१२८ जोरकुलोडाडा रङरोड नमाण वडानं. ५ 

१२९ जामनुेयाके बा कोलबोटे जो न ेमोटरबाटो नमाण वडानं. ५ 
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१३० दनेशकोघर देखी का त ुखनालको घर हुँदै आहाले जो ने मोटरबाटो नमाण वडानं. ५ 

१३१ तनमौलेदेिख मेटोल जो ने मोटरबाटो नमाण वडानं. ५ 

१३२ ल ेकुट , तनघरे हुँदै तनमौले जो नमेोटरबाटो वडानं. ५ 

१३३ ननुथलादेखी चो टेबार  खो सी जो ने परुानो बाटो तरउ ती वडानं. ५ 

१३४ ह टधारा, का तके भ याङ मोटरबाटो नमाण वडानं. ५ 

१३५ प लोटारदेखी ननुथला, सर सउला हदैु लु फाबङु जाने बाटो वडानं. ५ 

१३६ चोकमागकुोसबै टोल / घरमा पु न ेसडक नमाण वडानं. ५ 

१३७ था लेम यपहाडी लोकमाग, जोरकुलो, तनमौले, ल ेकुट  तरउ ती वडानं. ५ 

१३८ िचया, कफ ,फलफुल, वधन काय म वडानं. ५ 

१३९ मासजु यपशपुालन वधन काय म वडानं. ५ 

१४० दधु ज य पशपुालन वधन काय म वडानं. ५ 

१४१ ल ेकुट यटन महो सब वडानं. ५ 

१४२ आदवासीजनजाती उ थान काय म तथा सपमलुक काय म वडानं. ५ 

१४३ सावज नकज गा स ण रेखाङकन काय म वडानं. ५ 

१४४ उन ,कपास तथा उखु उ पादन काय म वडानं. ५ 

१४५ कृ षउ पादनमा आधा रत काय म वडानं. ५ 

१४६ घरेलउु ोग ो साहन काय म वडानं. ५ 

१४७ तु बापोधम गु को शा लक नमाण वडानं. ५ 

१४८ तनमौलेमामौलो नमाण वडानं. ५ 

१४९ तनमौलेमामहागु  फव गनु दको मतु नमाण वडानं. ५ 

१५० हो मामझवुा प ी पलु नमाण वडानं. ५ 

१५१ ५न वडा भ का ७ वटै आ. वह मा घेराबारा, टर, वधु तय फ टर काय म वडानं. ५ 

१५२ मा भृाषािश क व थापन तथा सेवासावा परुोह त लामा, धामीझा  उ थान काय म वडानं. ५ 

१५३ ल ेकुट पु पउ न तथा बृ रोपण काय म वडानं. ५ 

१५४ ल ेकुट भ शाला नमाण वडानं. ५ 

१५५ दा ेग डाकुलो ममत वडानं. ५ 

१५६ स दङबाता मा  वरककनेवा गोरेटो ममत वडानं. ५ 

१५७ सानोगाउँस लेर  मोटरबाटोनाल  सोल ङ वडानं. ५ 

१५८ होकमाखोला,फलाटे, मताने ममत वडानं. ५ 

१५९ जलपहाडसानोगाउँ भडेुखो सा मोटरबाटो नाल  जाल  नमाण वडानं. ५ 

१६० खगवुा,ढलेवर, मोटरबाटो सो लङ, नाल  ,जाल  नमाण वडानं. ५ 

१६१ स लेर चनुेबङु गोरेटो ममत वडानं. ५ 

१६२ सरानकुलो, को बोटे कुलो ममत वडानं. ५ 

१६३ याखे बा सरान कुलो ममत वडानं. ५ 
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१६४ यकुु बङुमाङ हम तनमौले जौबार  सडीमाग वडानं. ५ 

१६५ महादेवपोखर  देवीथान कुलो ममत वडानं. ५ 

१६६ िच वरेअचरे स डमाग नमाण वडानं. ५ 

१६७ डु ीबोटेकोठेबार  जङगले तेङगोबङु मोटरबाटो नाल  नमाण वडानं. ५ 

१६८ द हटारमा थ लो जौबार मोटरबाटो नमाण वडानं. ५ 

१६९ संहदेवी देव थल स ण वडानं. ५ 

१७० का तकेि नङदेखी मकुुबङु प छा दन सडक तरउ ती तथा या भङवाल नमाण वडानं. ५ 

१७१ अधेँर खो सी सा वक चोकमाग ु७ हुँदै लु फाबङु जो ने मोटरबाटो तरउ ती वडानं. ५ 

१७२ जौबार ज पहाड सानो गाउँ भडेुखो सी मोटरबाटो तरउ ती वडानं. ५ 

१७३ वा यचौक तनमौलेमोटरबाटो तरो ती वडानं. ५ 

१७४ ढलेवरस सउलामोटरबाटो तरो ती वडानं. ५ 

१७५ तनमौलेहो माखोला मोटरबाटो तरउ ती वडानं. ५ 

१७६ द हटारजौबार  बा लङु डाँडा जो न ेमोटरबाटो तरउ ती वडानं. ५ 

१७७ हो माखोलादेवीथान तनघरे मोटरबाटो नमाण वडानं. ५ 

१७८ भदौरेडु ीबोटे ला ापा खानेपानी रजभ ा ी नमाण वडानं. ५ 

१७९ सङघङवा तनमौले खानेपानी रजभ ाङक  नमाण वडानं. ५ 

१८० कादरु तथा ए ड वी खा पा ए ककृत रजभ ाङक  नमाण वडानं. ५ 

१८१ हो माखोलाजोरकुलो खा पा योजना वडानं. ५ 

१८२ चोकमागसुामदुायीक भवन नमाण वडानं. ५ 

१८३ रगशालाबालकण चोकमाग ु७ गौथल चोक जलपहाड जोबार  ल ेकुट  मोटरबाटो वडानं. ५ 

१८४ प लोटरदेखीननुथला स सउँला हुँदै लु फाबङु जानेमोटरबाटो तरो ती वडानं. ५ 

१८५ ल ेकुट यटन महो सब काय म वडानं. ५ 

१८६ गैर गाउँकुवा ममत वडानं. ५ 

१८७ गोलेटारबा लङु गाउँ हदैु मालवुा सडक नमाण वडानं. ६ 

१८८ वडाकायलय ह क हदैु लु फाबङु सडक नमाण वडानं. ६ 

१८९ आहालेमह भर तीनघरे जो ने सडक नमाण वडानं. ६ 

१९० ल बभु याङ तीनघरे हदैु च ु चेढु ा सडक तरो ती वडानं. ६ 

१९१ बाङगीटारदेिख तीभाङगले हदैु सवाखोला सडक सतरो ती वडानं. ६ 

१९२ याङ दनखेतघार  हदैु ओङखेि दन सडक नमाण वडानं. ६ 

१९३ ने बालामते छेबङु हदैु ख रढुङगे जो ने सडक नमाण वडानं. ६ 

१९४ वडानं. ६ का सबै क ची सडक सरसफाई वडानं. ६ 

१९५ लाल गरुाँसयवुा कृषक समूह ओडारे भवन नमाण वडानं. ६ 

१९६ सगरमाथायथु लव भवन नमाण वडानं. ६ 

१९७ पा लेभ याङबजार नाल  व थापन वडानं. ६ 



नगर वकास योजना आ थक वष २०७९/८० 

  109 

.सं. काय म/आयोजनाको नाम 
काया वयन 
हनुे थान 

१९८ फेदायकमलामी टहरा नमाण वडानं. ६ 

१९९ सवाखोलाआयघाट ममत वडानं. ६ 

२०० रामकणखस ुसामदुा यक भवन घेराबार वडानं. ६ 

२०१ मालवुाखोलादेिख मालवुा प ु छार स म संचाई नमाण वडानं. ६ 

२०२ खो सापार हदैु ीमानटार खानपेानी RVT ाङक  नमाण वडानं. ६ 

२०३ कृ षतथा पशपुालन ता लम वडानं. ६ 

२०४ तरकार उ पादन (पाइप म टनेल वउ वजन) वडानं. ६ 

२०५ न सलसधुार (बा ा/ सुंगरु) वडानं. ६ 

२०६ ५०%अनदुानमा व वा वतरण (कागती सु तला क.वी.) वडानं. ६ 

२०७ SEE व ाथ  कोिचङ क ा संचालन (गिणत अं जेी व ान) वडानं. ६ 

२०८ शैि कसाम ी वतरण (झोला कुल टसट जु ा) क ा ६-१० वडानं. ६ 

२०९ बाल बकासतथा आ. व. ह मा शैि क साम ी वतरण ( याट वणमाला खेलकुद साम ी वतरण) वडानं.६ 

२१० ल बभुाषा पठनपाठन भगवती मा. व. वडानं. ६ 

२११ वयंसे वका झोला टसट फोन वतरण वडानं. ६ 

२१२ येक वा य खोपके मा दराज कु स वतरण वडानं. ६ 

२१३ वा य स वर संचालन (आखँा दाँत कान) वडानं. ६ 

२१४ सवा सं कृ त तथा सा ह य महो सव (केलाङ च डी नाच मगर नाच तामाङ सेलो गजल क वता) वडानं. ६ 

२१५ बालबा लका  मता अ भबृ  (व ृ वकला हािजर  जवाफ) तथा जे  नाग रक स मान वडानं. ६ 

२१६ 
अि  वप  अपाङग एकल म हला द लत स हद प रवारलाई साम ी वतरण (ल ा कपडा 
भाडँाकुडा) 

वडानं. ६ 

२१७ खानेपानी  ममत पाइप ख रद (खा लो दन मह भर च ुनयाँडाडा गोलेटार सङखपे याहाने सवा ७) वडानं. ६ 

२१८ खेलकुद  वकास काय म वडानं. ६ 

२१९ िशखरसमाज भवन यव थापन वडानं. ६ 

२२० लखनथापा  समूह भवन यव थापन वडानं. ६ 

२२१ सवायूथ लव पाँचथर साउ ड सेट तथा कु स ख रद वडानं. ६ 

२२२ नवमी डाँडा  हर  चौक  इ धन ख रद वडानं. ६ 

२२३ वडा  कायालय भवन यव थापन वडानं. ६ 

२२४ सचुना  तथा संचार काय म ( याले डर व ापन) वडानं. ६ 

२२५ टोलटोलमानटे संचार व तार (तार राउटर नेटवक) वडानं. ६ 

२२६ आदवासी  जनजाती व ाथ  लोकसेवा आयोग तयार  क ा तथ शैि क साम ी वतरण वडानं. ६ 

२२७ वपद  यव थापन वडानं. ६ 

२२८ कुलडाडँा  बाघ  पानी बजुागाउँ हदैु िघ सङटार सडक तरो ती वडानं. ६ 

२२९ कृ ष  शाखा सडक मा दबङु हदैु लु फाबङु सडक नमाण वडानं. ६ 

२३० पा लेभ याङओडारे हदैु नवमीडाडँा सडक ो ती वडानं. ६ 
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२३१ फेदायकमालवुा तामाङ गाउँ हदैु ल ेकुट  सडक नमाण वडानं. ६ 

२३२ मालवुाखोलायाङ दन तीनधारे संचाई नमाण वडानं. ६ 

२३३ तजोकपयटन सडी माग नमाण वडानं. ६ 

२३४ सवाखेलमैदान नमाण वडानं. ६ 

२३५ रामकणखसनुे गोलेटार ढल नकास वडानं. ६ 

२३६ सवायूथ लव भवन नमाण वडानं. ६ 

२३७ याहानेयाङ दन मह भर हदैु ल ेकुट  सडी माग नमाण वडानं. ६ 

२३८ वडाकायालय भवन नमाण वडानं. ६ 

२३९ तनमौलेफेदायक हदैु पा लेभ याङ जाने सडक तरो ती वडानं. ६ 

२४० शहर वा य के  फेदायक पु छार गाँउ हदैु सवाखोला जो ने सडक तरो ती वडानं. ६ 

२४१ मालवुाखोला याङ दन हदैु बा मरेु संचाइ नमाण वडानं. ६ 

२४२ च ुनयाँडाँडा ओडारे हदैु पा लेभ याङ जो ने सडक तरो ती वडानं. ६ 

२४३ कृ षसडक देखी मगरगाउँ हदैु पा लेभ याङ जो ने सडक तरो ती वडानं. ६ 

२४४ प क याआ. व.देिख ढाडबार स म प ी नाल  नमाण वडानं. ७ 

२४५ बासँबोटे - मे अ धकार को घर वरे  अ धकार को घर हुँदै डाडा स म मोटरबाटो सो लङ वडानं. ७ 

२४६ रानीटारबजारदेिख मा थ लो माकलु वा हुँदै त लो माकलु वा जो ने बाटो तरो ती वडानं. ७ 

२४७ द लतह कोला ग १ घर १सधुा रएको सगुरु खोर वडानं. ७ 

२४८ लेउतीखोलातङुबु बा चक वा ना गन मो.बा. याक नमाण वडानं. ७ 

२४९ िचउर बोटेचक वा फया े न केवाङदेन मोटरबाटो फेमेखोला कजवे तरो ती वडानं. ७ 

२५० बरबोटेरगते पानी ा ी नमाण वडानं. ७ 

२५१ घारागाउँदेिख तामाङ गु वा मोटरबाटो ाक नमाण वडानं. ७ 

२५२ स लेर बाझँोगरा च ु चे ढंुगा सडक ाक नमाण वडानं. ७ 

२५३ वडाकायालयकोभवन थप वडानं. ७ 

२५४ बोले नखोला मा लु वा संचाई कुलो ममत वडानं. ७ 

२५५ अ धकार  गाउँ मोटरबाटो नाल  नमाण वडानं. ७ 

२५६ लामाखोलाको चे बाझँोगरा संचाई कुलो ममत वडानं. ७ 

२५७ स का लकाआ. व. खेलमैदान ममत तथा घेराबारा वडानं. ७ 

२५८ प क याआ. व. खेलमैदान तरो ती वडानं. ७ 

२५९ ना दखुोलाअ सने रानीटार बासँबोटे मो.बा. सो लङ वडानं. ७ 

२६० घमुाउनटेारदेिखछु ने धमलागाउँ डाडागाउँ मो.बा. सो लङ तथा प ी नाल  वडानं. ७ 

२६१ पे वा ो लङ गु वा अ त थ स कार भवन नमाण वडानं. ७ 

२६२ फ दम७र ८ कोसंगम थल मानेडाडामा जनजातीपाक नमाण वडानं. ७ 

२६३ लहासोनाङसाल कृषक समूहभवन व तार तथाघेराबारा वडानं. ७ 

२६४ भ गोलाई स रसेडाडा मो.बा. तरो ती वडानं. ७ 
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२६५ पपलेडाडािचहान डाडा टारबार गाउँ मो.बा. ाक नमाण वडानं. ७ 

२६६ आधारभतू वा य के कोभवन थप वडानं. ७ 

२६७ म हला सपमलुकता लम वडानं. ७ 

२६८ हकराज गाउँ मानडेाडा मो.बा.सो लङ वडानं. ७ 

२६९ कँरातसनुवुार यादर पदार भवन नमाण ( नमाण धन भवनलाइ पणुता दन े) वडानं. ८ 

२७० घमुाउनटेारसामदुा यक भवन नमाण परुा गन वडानं. ८ 

२७१ ीइथङुमा. व. खेलमैदान नमाणआर. स. स. वाल परुा गन वडानं. ८ 

२७२ ी स  आ. व. घलेगाउ ४ कोठे भवन , घेराबारा, खेलमैदान नमाण वडानं. ८ 

२७३ ८नं वडा कायालय भवन नमाण वडानं. ८ 

२७४ ीशा ती बाल- वकास मं सरे भवन नमाण वडानं. ८ 

२७५ ी व याआजन मा. व. तमाखे घेराबारा परुा गन, खानेपानी ममत, बालिश ा य थापन वडानं. ८ 

२७६ ड.एम.चोकसामदुा यक भवन नमाण वडानं. ८ 

२७७ सगरमाथा आ. व. खानेपानी, शौचालय ममत, पु तकालय यव थापन वडानं. ८ 

२७८ ीबु  आ. व. याउ डाडँा प हरो यव थापन,क ा कोठा बान(पाटशन)रङरोगन तथाघेरावारा वडानं. ८ 

२७९ ील मी आ. व.खा ङु २ कोठे भवन, शौचालय ममत, घेराबारा वडानं. ८ 

२८० कृ षउपज संकलन के  नमाण ( वडा नं. भर मा ३ वटा थानमा नमाण गन) वडानं. ८ 

२८१ वेथेलनाज रनको म डल  इथङुको सपोट या बङ वाल  वाल वडानं. ८ 

२८२ ल भजमबु  पो टङ लव खेलमैदान सपोट वाल तथा यारा फट नमाण वडानं. ८ 

२८३ उगनदे छङ छो लङ तमबुौ  गु बा याउडाडँा क पाउ ड वाल आर. स. स.वाल वडानं. ८ 

२८४ लालबोटे हुँदै चापबोटे इथङु मोटरबाटो तरो ती वडानं. ८ 

२८५ ढुङगाहा  ेदेिख वडा कायालय जाने मोटरबाटो नाल , सो लङ तथा ाभेल नमाण वडानं. ८ 

२८६ भिजटचोक देिख मं सरे गोलाइ मोटरबाटो नमाण वडानं. ८ 

२८७ उगनदे छङ छो लङ तम ुबौ  गु बा ाथाना भवन नमाण वडानं. ८ 

२८८ 
थाङ गेाँउभैसेखक मेजर डाँडा घमुाउनटेार कामी गाँउ, ताल गाँउ, मल डाडा मोटरबाटो ावेल, 

नाल , सो लङ स हत तरो ती 
वडानं. ८ 

२८९ इथङुशेपागाँउ, घाम डाडा भिजटचोक ावेल, नाल , सो लङ स हत तरो ती वडानं. ८ 

२९० इथङुपार  गाँउ भैसेटार हदैु सकेुपोखर  मोटरबाटो नमाण वडानं. ८ 

२९१ तमाखेधनेडाँडा बाङदले गाँउ मं सरे साधुटार पथमाग नमाण वडानं. ८ 

२९२ डाडँागाँउ खा ङु िचयावाला गाँउ हदैु ढंुगा हा े पथमाग नमाण वडानं. ८ 

२९३ ड.एम.चोकदेउराल  गु बाडाँडा भिजट चोक साधुटार पथमाग नमाण वडानं. ८ 

२९४ घमुाउनटेारभैसेखक थाङ ेगाँउ गु बाडाँडा पथमाग पथमाग नमाण वडानं. ८ 

२९५ गरुासेँलालबोटे करावँा झरना कागाते साधटुार हदैु सकेुपोखर  पथमाग नमाण वडानं. ८ 

२९६ नु थला समधाप पोखर  नमाण तथा घेराबारा वडानं. ८ 

२९७ साधटुारपोखर  नमाण वडानं. ८ 
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२९८ हमालयनअगा नक क व कृषक समहुलाइ क व खे त ब न तथा व तार वडानं. ८ 

२९९ ला कटनेल / ला क पोखर  ५०० / २०० थान वडानं. ८ 

३०० वडा भ का दता रहेका सबै कृषक समहुलाइ फलफुल तथा तरकार  खेती स वि ध व ध वडानं. ८ 

३०१ 
पौवाभ याङपतुल चोक इथङु बजार े  रोड या प (सडक ब त व तार) र स. स. यामेरा 
९थान 

वडानं. ८ 

३०२ खानेपानीपाइप २५ mm को ५० कुएल वडानं. ८ 

३०३ एका तपचासी ग तिशल कृषक समहु सचाइँ कुलो माग तथा यव थापन वडानं. ८ 

३०४ सनुवुारगाँउ खानेपानी पाइप तथा महुान यव थापन वडानं. ८ 

३०५ बजलु को L.T पोल ५०० थान तार स हत वडानं. ८ 

३०६ रागेथानदे वढाड खानेपानी पाइप तथा यव थापन वडानं. ८ 

३०७ झकलेखोपतमाखे खानेपानी पाइप तथा यव थापन वडानं. ८ 

३०८ धाराखोलामहुानको रजभ टेङक  नमाण वडानं. ८ 

३०९ भ ु ेखोला स बार  जाने अलैची सचाइ पाइप यव थापन (५० mm को ५०० मटर) वडानं. ८ 

३१० थेबामाङ हम तु पाङभे तमाखे मि दर नमाण वडानं. ८ 

३११ लामाखोलातमाखे कुल डाडा सचाइ कुलो ममत वडानं. ८ 

३१२ पैरेनी औलेबार  स बल पाखा स म कुलो ममत वडानं. ८ 

३१३ कामीखोला बगर खोला त क  गाउ, काउलेटार चनौटे सचाइँ कुलो ममत वडानं. ८ 

३१४ भतेुखोला चनौटे सचाइ कुलो ममत वडानं. ८ 

३१५ ध तगाँउ खानपेानी महुान ममत वडानं. ८ 

३१६ बलुबलेुखानेपानी महुान ममत वडानं. ८ 

३१७ रानीटार वा य चौक  घेराबारा नमाण तथा खानेपानी य थापन वडानं. ८ 

३१८ 
बखडाडँा खकगाँउ खानेपानी पाइप ख रद ५०mm को १००० मटर र इ टेक रजभ 

ाङक नमाण 
वडानं. ८ 

३१९ झकलेखोपखानपेानी पाइप ख रद ३०mm ३००० मटररइ टेक रजभ ाङक  नमाण वडानं. ८ 

३२० 
व यालयमाऔपचा रक पमा ऐि छक वषयका िश क माग तथा मातभृाषा क ा सं चालन 
र यव थापन गन 

वडानं. ८ 

३२१ 
शैि कसधुारका ला गवडा नं. ८ भर का व यालयह  र वडा कायालयमा डिजटल हािजर को ला ग 
यव थापन गन 

वडानं. ८ 

३२२ वडानं. ८ भर का व यालयह मा हटरको यव था गन वडानं. ८ 

३२३ वडानं. ८ भर का ६ वटै व यालयह मा अं जेी मा यम ारा पठनपाठन ला ग यव थागन वडानं. ८ 

३२४ 
वडा नं. ८ को मु य बजार े ह मा फोहोरमैला यव थापनका ला ग डि पङको यव थापन 
गन 

वडानं. ८ 

३२५ भैपर आउने व वध ाकृ तक तथा दै वक कोप राहत यव थापनका गन वडानं. ८ 

३२६ घलेगाउँचोक देिख त लो बाँ बोटे राघेथान हदैु तमाखे मोटरबाटो तरो ती वडानं. ८ 
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३२७ तमाखेखेल मैदान देिख देवीथान गैर गाँउ मोटरबाटो तरो ती वडानं. ८ 

३२८ घो डेगोलाइ न ङखा मोटरबाटो तरो ती वडानं. ८ 

३२९ घमुाउनटेारचौरा ता देिख मेजर गोलाइ मोटरबाटो तरो ती वडानं. ८ 

३३० भिजटचोक देिख कमेरे पतुल चोक मोटरबाटो तरो ती वडानं. ८ 

३३१ खा ङुडाडा लेकबार  थाङ गेाँउ सरान मोटरबाटो तरो ती वडानं. ८ 

३३२ मङु ेटारभैसेखक देवीथान डाडा िचयावाला गाउ मानेडाडा खा ङु मोटरबाटो तरो ती वडानं. ८ 

३३३ वडाकायालय देिख झकलेखोप हदैु खा ङु डाडा गाउ मोटरबाटो तरो ती वडानं. ८ 

३३४ लालबोटेदेिख चापबोटे हदैु इथङु स म मोटरबाटो तरो ती वडानं. ८ 

३३५ डएम चोक ानीगाँउ सरान गु बा डाडा भिजट चोक मोटरबाटो तरो ती वडानं. ८ 

३३६ भिजटचोक बख देिख घाम डाडा मोटरबाटो तरो ती वडानं. ८ 

३३७ इथङुसाधटुार पथमाग नमाण परुा गन वडानं. ८ 

३३८ इथङुखोला घलेगाउ लामा गाउ तमाखे कुलो ममत वडानं. ८ 

३३९ बखदेिख मं सरे खानेपानी पाइप व तार वडानं. ८ 

३४० कागातेघाम डाडा शेपा गाउ कुवापानी मोटरबाटो नाल , ाभेल, सो लङ स हत तरो ती वडानं. ८ 

३४१ ८नं. वडा भर का मखु पयटन े मा होम टे सं ालन गन वडानं. ८ 

३४२ सा बक६ नं. त ु ोक िशवत पा हुँदै फेमेसवुा जो ने मोटरबाटो तरउ त वडानं. ९ 

३४३ 
९ नं. वडाको खानपेा न पोले थयन पाइप ख रद –  ३२एम.एम.को र ४० एम.एमको ५० 
एम.एम.को र ६० एम.एम 

वडानं. ९ 

३४४ ९ नं. वडा भवन मा थ लो तला नमाण वडानं. ९ 

३४५ काफलबोटेतोते पा हेङकलाक याङ सबङु हुँदै उजीरे मि दर जो न ेमोटरबाटो तरउ ती – वडानं. ९ 

३४६ स तचोक तेस लाइन हुँदै नेवारटार जो नेमोटरबाटो तरउ ती वडानं. ९ 

३४७ सा बक१ नं. हुँदै डाडँा बजार हुँदै मालबासेँ हुँदै सभाङगे जो ने मोटरबाटो तरउ ती वडानं. ९ 

३४८ म छेबङु हाङले तु ोक जो ने मोटरबाटो याक ओपन वडानं. ९ 

३४९ एक िश क एक यापटप ५० तशतअनदुानमा वडानं. ९ 

३५० बधालय िश कका ला ग क यटुर सा रताता लम वडानं. ९ 

३५१ सामदुा यक बधालयमा इ टरनेट जडान वडानं. ९ 

३५२ ५० तशत अनदुानमा ला क पोखर  नमाण वडानं. ९ 

३५३ ९ नं. वडाको खानपेानी ाङ क नमाण वडानं. ९ 

३५४ उिजरे मि दर से म योङ भवन मजुोलङु डाँडा स डमाग तथा त ालय नमाण वडानं. ९ 

३५५ यबराखोला फेमेसवुा सँचाइ आयोजनाका ला ग वडानं. ९ 

३५६ सा बकलु फाबङु ३,५,६ र ७ मा कृ ष पकेट े  काय म वडानं. ९ 

३५७ देउराल  काफलबोटे हुँदै तोते पा मोटरबाटोसो लङ वडानं. ९ 

३५८ यवुा वरोजगार काया म अ तरगत –  वडानं. ९ 

३५९ उिजरे मि दर याङ सबङु हुँदै हेङकलाक मोटरबाटोसो लङ वडानं. ९ 
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३६० िशवाखोला लु फाबङु डाँडा लि टङ सँचाइआयोजनाका ला ग वडानं. ९ 

३६१ ५० तशत अनदुानमा ला क पोखर  नमाण वडानं. ९ 

३६२ कपासखे तलाइ परु कृत गद खाँ ड कपडा तयार गनका ला ग वडानं. ९ 

३६३ हर चौक को भवन नमाण वडानं. १० 

३६४ आदवासीजनजाती भवन नमाण वडानं. १० 

३६५ ततयृायाङनापा हुँदै खलंगाबजार वडा कायालय स मको कालो प े नमाण वडानं. १० 

३६६ 
फ दम रङरोड ख ड गती आ. ब स सउला खुङखोला फ दम नं. ११ म  डाँडा फेवा दनजो न े
मोटरबाटो नमाण 

वडानं. १० 

३६७ फ दमनं. १० को स पणु मोटरबाटो सरसफाई वडानं. १० 

३६८ स दनयाङनाम वहृत खानेपानीको १% रकम ज मा वडानं. १० 

३६९ थाङनापापदमढोका सापनवुा पानीघाट सफाबङु फालेलङु मोटरबाटो तर उ ती वडानं. १० 

३७० 
का तकेखोला मा थ मलडाडँा इते बे हदैु चेचखुाला खलंगाबजार सगुम था सहुाङको घर 
छेउकोगोरेटो बाटो नमाण 

वडानं. १० 

३७१ िच लङदेनदेिख माहादेव मि दर गोरेटो बाटो नमाण वडानं. १० 

३७२ खुङखोलाकादरु  पलु, गोरे चौतारा हदैु बाङगे बर स मको गोरेटो बाटो तथा सडी नमाण वडानं. १० 

३७३ कटुकेगाँउ इते बे पाखावार  हदैु समान ेवर े बे स मको गोरेटो बाटो तथा सडी नमाण वडानं. १० 

३७४ खोलु बा मे राज तावाको घर सरान हदैु पा थभरा मि दर जाने गोरेटो बाटो नमाण वडानं. १० 

३७५ फा सङलापु छर देिख ब ण ुखजमुको घर हदैु खलंगाबजार स मको गोरेटो बाटो नमाण वडानं. १० 

३७६ स सउलाबरको बोट, पि चसे हदैु पा थभरा मि दर स मको गोरेटो बाटो तथा सडी नमाण वडानं. १० 

३७७ 
ह तवीर हाङस बाको घर देिख खोलु बा सामदुा यक बन हदैु खलंगा बजार जो नगेोरेटो बाटो 
नमाण 

वडानं. १० 

३७८ वर े बेपरुानो धारा देिख खलंगा बजार गोरेटो बाटो नमाण वडानं. १० 

३७९ थाङनापामैते धारा क या मि दरको घेरावारा स हत गोरेटो बाटो नमाण वडानं. १० 

३८० पि चसेखेल मैदानको तर उ ती वडानं. १० 

३८१ याङनाम यू टावर नमाण वडानं. १० 

३८२ खलंगाटारकोप हलो घु ती देिख सेपेनी हदैु य ुटाबर पु ने मोटर बाटो नमाण वडानं. १० 

३८३ ीजंगा सामदुा यक यवुा लव र गाँउ घर वा य ईकाइको भवन नमाण वडानं. १० 

३८४ गतीआ. ब घेरावारा वडानं. १० 

३८५ स सउला योती चजको भवन नमाण वडानं. १० 

३८६ पि चसेयवुा समहुको भवन नमाण वडानं. १० 

३८७ खैसेबङु,वर े बेखलंगाबजार हदैु वडा कायालय जो ने मोटरबाटो नमाण वडानं. १० 

३८८ चो लङुआ. ब घेराबारा वडानं. १० 

३८९ महादेवमि दरमा सावज नका शौचालय नमाण वडानं. १० 

३९० जनुेल आ. बको भईु तथा भ ा ला र वडानं. १० 
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३९१ नेपालटारदेिख मलडाँडा स मको मोटरबाटो तरउ ती वडानं. १० 

३९२ फ दमन.पा १० वडा कायालयको दो ो त ला भवन नमाण वडानं. १० 

३९३ खलंगामा. बको भौ तक भवन नमाण वडानं. १० 

३९४ खलंगाबजारमा मलामी खाजा घर नमाण वडानं. १० 

३९५ याङनामआ. वको खेल मैदान नमाण वडानं. १० 

३९६ कु भकणआ. बको खेल मैदान नमाण वडानं. १० 

३९७ गतीआ. बको खेलमैदान नमाण वडानं. १० 

३९८ खलंगामा. बको भौ तक भवन नमाण वडानं. १० 

३९९ फङदरुा सचाई कुलो ममत तथा स भार वडानं. १० 

४०० घोसाई गाँउ हदैु सात घु ती भएर पि चसेआ. बको आसपास पु ने सचाई कुलो नमाण वडानं. १० 

४०१ तृ तयातामाङ गाउँ सेजेपा फेगु बा मोटरबाटो कालोप  े वडानं. ११ 

४०२ फेगु बाप म लङु वा जो ने नयाँ मोटरबाटो नमाण वडानं. ११ 

४०३ 
फ दमनगरपा लकाको रङरोड ख डफ दम ११ दोभान र फ दम ४ थापाटार जो ने गाडी 
पलु नमाण 

वडानं. ११ 

४०४ तेङगाबङु स गमटार टार हुँदै पौवाचोक स मकोमोटरबाटो नाल  सो लङ नमाण वडानं. ११ 

४०५ 
फ दमनगरपा लका ११, १२ र १० नं. वडामा उ पा दन कृ ष उपज क चा पदाथ भ डारनको 
ला ग३ वटै वडाको सगम थल ततृीयामा िच यान के  नमाण 

वडानं. ११ 

४०६ क तरु आधारभतु व ालयको खेलमैदान नमाण वडानं. ११ 

४०७ केवाङ दनबाल वकास के को शौचालय नमाण वडानं. ११ 

४०८ का लकामा. व. को घेराबारा नमाण वडानं. ११ 

४०९ िज.ड ल.ु एस. खानेपानी ममत स भार तथा महुान थप वडानं. ११ 

४१० खङखोला तर तरे ब मरे फलाटे सचाई कुलो प ी नमाण वडानं. ११ 

४११ तोसकिशव मि दर नमाण वडानं. ११ 

४१२ वडाकायालय भवन दो ो तला नमाण वडानं. ११ 

४१३ खङखोलामहुान भै िच सयान के हुँदै अमले जाने माजकुलो र सरकार  सचाई कुलो तरउ ती वडानं. ११ 

४१४ च ु ठेधुसेनी हुँदै फेमेखोला पावरहाउस स मको गोरेटोबाट तरउ ती वडानं. ११ 

४१५ पपलबोटेडाँडागाउँ का ाबोटे सडक ममत स भार वडानं. ११ 

४१६ आ फाचमुते ाबङु स गमटार पौवागैर  सडक तरउ ती वडानं. ११ 

४१७ जगुडेाडँादेिख स लेर  हुँदै बाबङुगा मा. व. स म व ाथ  ह ने गोरेटोबाटो तरउ ती वडानं. ११ 

४१८ च ु ठेमि दर का लका मा. व. हुँदै का लका मि दर स म स ड माग नमाण वडानं. ११ 

४१९ 
सेजपेाफेवा दन फलाटे च ु ठे खमारे म डाडँा खङखोला स सउला गती आ. व. हुँदैआ ेपा जो ने 
सडक स हद माग नमाण 

वडानं. ११ 

४२० बाबु ा तर तरे पि चसे मोटरबाटो तरउ ती वडानं. ११ 

४२१ केवाङ दङदेिख फेमेखोला स मको मोटरबाटो ममत स भार तथा तरउ ती वडानं. ११ 
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४२२ 
देवीथान स गमटार रठाबोटे आहाले क तरु  ला बोपा केवाङ दन हुँदैतमाखे जो ने मोटरबाटो 
ब तार योजना 

वडानं. ११ 

४२३ कागतेका तके सेजेपा आउन े सचाई कुलोको ला ग ठेस वाल स हत ममत स भार गन वडानं. ११ 

४२४ आसाङख डको सचाई कुलो ममत स भार वडानं. ११ 

४२५ 
ततृीयासकु वर व कमाको घरदेिख आ फाचङु तेङगाबङु आ बोटे जो ने मोटरबाटो ठेसवालस हत 
तरउ ती वडानं. ११ 

४२६ नां गन मा व क पाउ ड वाल नमाण तथा घेरावारा वडानं. १२ 

४२७ स देवी मा व पपलबोटेलाई ा व धक व ालय संचालन गनपवुाधार यव थापन वडानं. १२ 

४२८ पंचमी आ व भवन नमाण तथा घेरावारा वडानं. १२ 

४२९ स ा ती आधारभतु व ालय भवन नमाण तथा घेराबारा नमाण वडानं. १२ 

४३० सामदुा यक अ ययन के मा पु तकालय यव थापन वडानं. १२ 

४३१ जे  नाग रक संवाद के  भवन नमाण वडानं. १२ 

४३२ चापबोटे, चापागाईगाँउ, थलुङु गाँउ हदैुगरुासे मोटरबाटो तरउ तनी वडानं. १२ 

४३३ पपलबोटे, मलडाडँा,बधुुक,बयक,फेजङु,तमाखे,पौवाभ याङमोटरबाटो तरो ती वडानं. १२ 

४३४ मलडाडा,दलुाल गाँउ,फुलबार ,मालबासे माग तरो ती वडानं. १२ 

४३५ पौवा गौर ,छापे,सेपेनी,याकसु बा डेर  मोटरबाटो तरो ती वडानं. १२ 

४३६ देवीथान, तनटा न,ेला ल,मजवुा,बतासे कृ ष सडक तरो ती वडानं. १२ 

४३७ सगुरेु,खेतघार , या मरे,पंचमी जो ने मोटरबाटो तरो ती वडानं. १२ 

४३८ पलुभ याङ, रमाल गाँउ,ल बागाँउ, बसाउने माग तरो ती वडानं. १२ 

४३९ बधुुक,पु छरगाँउ,साठ मरेुमोटरबाटो व तार वडानं. १२ 

४४० 
परुानो बजार,सामदुा यक भवन,पलुभ याङ कुल, बरबहादरु पोतल,स तोष राई,ज र े खोला 
ङ ट प ी ढलाई 

वडानं. १२ 

४४१ ओमचोक बखडाडाँ गरुासे ढापटार चमेल  गोलाई हदैु ढकुट  वडानं. १२ 

४४२ ढापटार खेलमैदानDPR साथै व तार तथा नमाण वडानं. १२ 

४४३ बधुुक खेल मैदान व तार तथा नमाण वडानं. १२ 

४४४ ग तिशल वडा त रय खेलमैदान घेराबारा तथा नमाण वडानं. १२ 

४४५ वडा कायालय घेराबारा नमाणपणुता तथा स नमाण वडानं. १२ 

४४६ वा य चौक  नां गनको प ी भवन नमाण वडानं. १२ 

४४७ पलुभ याङ म हला बचत तथा ऋण सहकार  सं थाको भवन वडानं. १२ 

४४८ ान यो त समाज सेवा लबको भवन नमाण वडानं. १२ 

४४९ रेड सको भवन नमाण वडानं. १२ 

४५० भोटेगाँउमा सामदुा यक भवन नमाण वडानं. १२ 

४५१ बधुुकमासामदुा यक भवन नमाण वडानं. १२ 

४५२ ज र े िशवालय मि दर घेरावारा तथा शौचालय नमाण वडानं. १२ 
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४५३ नलक ठे र िशवालय मि दर घेरावारा तथा टहरा नमाण वडानं. १२ 

४५४ ज र ,ेफुलबार ,गु बा पथमाग व तार तथा गु बा डाडाँमा बु  पाक नमाण वडानं. १२ 

४५५ बतासे पा थभरा मि दर नमाण वडानं. १२ 

४५६ बतासे पयटन वदन काय म वडानं. १२ 

४५७ स दास बाबा फुलबार  सढ  नमाण वडानं. १२ 

४५८ पक नक पोट सयुधनेमा पा न ब ी टहरो नमाण तथा सडकको यव था वडानं. १२ 

४५९ पपलबोटे सावज नक शौचालय नमाण वडानं. १२ 

४६० बतासे सावज नक शौचालय नमाण वडानं. १२ 

४६१ पंचमी आ व शौचालय नमाण वडानं. १२ 

४६२ यवसायी ता लम काय म संचालन वडानं. १२ 

४६३ नशु क वउ बजन तथा रासाय नक मल बतरण वडानं. १२ 

४६४ कृ ष ज े ट ए को थापना वडानं. १२ 

४६५ सहु लयत कृ ष ऋणको यव था वडानं. १२ 

४६६ कृषक स मान काय म वडानं. १२ 

४६७ द  पश ु ा व धकको यव था वडानं. १२ 

४६८ उ त जातका पशपुालनका ला ग पश ुअनदुानको यव था वडानं. १२ 

४६९ पश ु वमा काय म वडानं. १२ 

४७० नशु क पश ुऔष ध उपचारको यव था वडानं. १२ 

४७१ गोठ सधुार काय म वडानं. १२ 

४७२ पशपुालक कृषकलाई स मान काय म वडानं. १२ 

४७३ आजभोल  हाटबजार थलमा यव थापन वडानं. १२ 

४७४ बजार े मा फोहोरमैला यव थापन वडानं. १२ 

४७५ वडामा केि य व तु शारण लाईनको यव था वडानं. १२ 

४७६ थानीय बजार े मा सडक ब ीको यव था वडानं. १२ 

४७७ को भड १९ को ला गस पणु नाग रकलाई सरुि त खोपको यव था वडानं. १२ 

४७८ नगरपा लकामा वपत तयार  तथा दमकलको यव था न तगत प रचालन वडानं. १२ 

४७९ जलवाय ुप रवतन र स भा वत जोिखम स बि ध वडा आथक कोषको यव था वडानं. १२ 

४८० वपत स बि ध नाग रक सचेतना अ भयान काय म वडानं. १२ 

४८१ वा य सं थामाआव यक औष ध र वा य चौक को यव था वडानं. १२ 

४८२ नशु क वा य वमा काय म वडानं. १२ 

४८३ था नय ज डबटु  उ पादन संकलन र शोधनको यव था वडानं. १२ 

४८४ वा य चौक को छानाका ला ग ज तापाता यव थापन वडानं. १२ 

४८५ एक घर एक धारा खानेपानीतथा सरसफाई यव थापन काय म वडानं. १२ 

४८६ था नय मोटरबाटोह को ममत सधुार वडानं. १२ 
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४८७ थानीय सचाई र कुलोह को ममत सधुार वडानं. १२ 

४८८ थानीय गोरेटो बाटो ममत तथा सधुार वडानं. १२ 

४८९ सवुवँा खोलाबतासी कुलोममत सधुार वडानं. १२ 

४९० सववुाखोला सङजाग बधुुक या मरे सचाई कुलो ममत वडानं. १२ 

४९१ टकाराम कुलो, ममत सं भार वडानं. १२ 

४९२ र  ेकुलो ममत सधुार वडानं. १२ 

४९३ सङजाग रेड स चवुाबोटे खेतघार  यालघार  मोटरबाटो तरो ती वडानं. १२ 

४९४ चो ट खोला मो बाडाँडा मान ेहदैु ढकुट  मोटरबाटो तरो ती वडानं. १२ 

४९५ सववुाखोलाजल सचाई कुलो नमाण वडानं. १२ 

४९६ पपलबोटे, मलडाँडा, बधुुक, बयक,फेजङु,तमाखे,पौवाभ याङ मोटरबाटो कालोप  े वडानं. १२ 

४९७ कृ ष उपजसंकलन तथा भ डारण के  नमाण ( पपलबोटे) वडानं. १२ 

४९८ स दासबाबा फुलबार  सामदुा यक अ ययन के को घेराबारा स हत पनु नमाण वडानं. १२ 

४९९ छ तापिुचया सहकार  सं थालाईिचया शोधनमे सन वडानं. १२ 

५०० कवड हल नमाण (डायर  आसपास) वडानं. १२ 

५०१ ढापटारखेलमैदान लाई े ीय तरको बनाउनDPR व तार र नमाण वडानं. १२ 

५०२ पपलबोटे वा य चौक  भएकै ठाउँमा १५ शैयाको अ पताल नमाण वडानं. १२ 

५०३ फुलबार , वसाउन,े सगारे,जलपा,फेजङु,नाङलपा फ दम मोटरबाटो कालोप े वडानं. १२ 

५०४ आकाशे,भोटेगाँउ,बतासे,गो वाले,स दकपरु पयटन माग वडानं. १२ 

५०५ तमू बौ  गु बा नमाण ( फुलबार  ज र )े वडानं. १२ 

५०६ वोधामजेभाले पंचमी मोटरबाटो नमाण वडानं. १३ 

५०७ वोधामगधुमु अ वलमाने र मते मो.वा. न. वडानं. १३ 

५०८ याखावार जौवार  ज पा तनचलेु मो.वा. न. वडानं. १३ 

५०९ चेगोलाइ सेरेवङु भरगाँउ मो.वा. नमाण यो. वडानं. १३ 

५१० भ ु पातेठुल टार सडक नमाण वडानं. १३ 

५११ शंखेढंुगा काल डाडा टकुरे स े  होमडाडा मो.वा. न. वडानं. १३ 

५१२ जेभालेपंचमी मो.वा.ममत वडानं. १३ 

५१३ स दे रफेजङु ते ला ह वा मो.वा.ममत वडानं. १३ 

५१४ भयाङखोला कजवे नमाण वडानं. १३ 

५१५ पंचमीदोभान मलामीखाजाघर नमाण वडानं. १३ 

५१६ मा लङगेपंचमी खानेपानी ममत वडानं. १३ 

५१७ सगारे यालधोती खा.पा. ममत वडानं. १३ 

५१८ महादेवआ. व. फो टेमा याि टन नमाण वडानं. १३ 

५१९ खा लङखोप सडी माग नमाण वडानं. १३ 

५२० सगारे यालधोती वागखोर सडक तरउ ती वडानं. १३ 
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५२१ तर तरेपंचमी सडक तरउ ती वडानं. १३ 

५२२ स वानीबोहोर बोटे सडक तरउ ती वडानं. १३ 

५२३ त लोवार देवीथान मो.वा.ममत वडानं. १३ 

५२४ ल मटुारसाङमेना सडक नाल  याव थापन वडानं. १३ 

५२५ भयाङखोला सचाइ ममत वडानं. १३ 

५२६ फो टेसिु सङ खोला सचाइ ममत वडानं. १३ 

५२७ झोङझोङ कुलो सचाइ ममत वडानं. १३ 

५२८ सेतापानीजभेाले वोधाम सचाइ ममत वडानं. १३ 

५२९ ल मटुार सचाइ ममत वडानं. १३ 

५३० करातँसाकेला थान संर ण घेरावारा चा ल ङ डाडा वडानं. १३ 

५३१ काल कामं दर घेरावाराफेजङु वडानं. १३ 

५३२ आ पाते सह देवी मि दर घेरावारा वडानं. १३ 

५३३ ठोटनबेार स कुना भ याङ वा य चौक  मोटरबाटो सो लङ वडानं. १४ 

५३४ डाडँागाँउध जरेु चे ट खा मोटरबाटोसो लङ वडानं. १४ 

५३५ आइतबारेअ ीगाँउ मोटर बाटो सो लङ वडानं. १४ 

५३६ खेतघार बा बोटे झरथु क  सकेुपोखर  पदमाग वडानं. १४ 

५३७ ज पादेवीपाक नमाण वडानं. १४ 

५३८ जलक याआ. व. याराफ ट नमाण वडानं. १४ 

५३९ त लोवासमु खेतघार  कजवे ३ वटा नमाण वडानं. १४ 

५४० ठूलोभालखुोपगु बा ममत वडानं. १४ 

५४१ देवीथान चमेरे गफुा छा ो नमाण वडानं. १४ 

५४२ वडाभवन प रसर तथा फु पा बजार रङरोड सोल ङ वडानं. १४ 

५४३ आधारभतू वा य के  फु पा घेराबारा वडानं. १४ 

५४४ फ दमखानेपानी महुान खेतघार  सडक सो लङ वडानं. १४ 

५४५ डाडागाँउकुवा ममत लङु पा वडानं. १४ 

५४६ ठूलोकुवाममत स कुना वडानं. १४ 

५४७ संगवुाकुलोममत वडानं. १४ 

५४८ सानोभालखुोप संचाइ ाङक  नमाण वडानं. १४ 

५४९ अ ीगाउदेवीथान घेराबारा वडानं. १४ 

५५० फ जखुानेपानीममत वडानं. १४ 

५५१ डाडँागाँउधनजरेु सचनइ कुलो ममत वडानं. १४ 

५५२ तभो बालोकेशको घर देिख भरेङखोला झो.प.ुहदैु डाँडागाँए यवुाराज सडी सो लङ वडानं. १४ 

५५३ सेपी तभो वा खानर ्पानी ममत वडानं. १४ 

५५४ काङसोरेखेलमैदानको ला ग जाल  नमाण वडानं. १४ 
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काया वयन 
हनुे थान 

५५५ ठूलोभालखुोप ,ह हले र वखे मोटरबाटो तरउ ती वडानं. १४ 

५५६ त लोवासमु ,खेतघार  फेजङु मोटरबाटो तरउ ती वडानं. १४ 

५५७ फु पालङु पा भ याङ तरउ ती वडानं. १४ 

५५८ कम टार वखे मोटरबाटो तरउ ती वडानं. १४ 

५५९ वखेपयटन डाडामा २वटा पाक नमाण वडानं. १४ 

५६० बा बोटेचलु  नमाण र घेराबारा वडानं. १४ 

५६१ महादेवथामजाने बाटोमा पाक नमाण वडानं. १४ 

५६२ आ वाबा बोटो कुलो ममत वडानं. १४ 

५६३ भरेङखोला लामीडाडँा कुलो ममत वडानं. १४ 

५६४ आ ावाखेतघार कुलो ममत वडानं. १४ 

५६५ चीसोपानीका लका देवी थान वाल जाल  नमाण वडानं. १४ 

५६६ यवुराजआ. व. घेराबारा वडानं. १४ 

५६७ यनुाइटेडफु पा लव भवन नमाण वडानं. १४ 
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