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सुिनल मृित गाउँपािलकाको आठौ गाउँसभाका अ य  य,ू 

िविभ  राजिनितक दलका मुख एवं ितिनिध यूह , 

गाउँसभाका सद यह ,  

समाजसेवी तथा वुि जीवीह , 

प कार, सुर ाकम , 

स पुण कमचारीह तथा  

उपि थत स पुण बुबा, आमा, दाजु भाई तथा ददीविहनीह , 

नेपालको संिवधान, २०७२ जारी भई उ  संिवधानल े व था गरेबमोिजम हाल दशेमा संघीयता 

काया वयनमा आएको छ । लामो समयस मको आम नपेाली जनताको ती ा, जनयु , २०६२/६३ 

को जनआ दोलन, मधेश आ दोलन लगायत िविभ  समयमा भएका राजनैितक आ दोलनको प रणाम 

व प २०७० सालमाभएको दो ो संिवधानसभाको िनवाचन प ात जनताका ितिनिधले नै 
संिवधानको िनमाण गरी जारी गरेको संिवधान अिहले काया वयनमा रहकेो छ । संिवधानले सुिनि त 
गरेका ावधानह लाई वहा रक पा तरण गन ममा आज हामी यस सुिनल मृित गाउँपािलकामा 
थानीय सरकारको पमा रही यो छैठौ ग रमामय गाँउसभामा वा षक बजेट, योजना तथा काय म 

तुत गन पाउँदा िनकै ह षत र गौरवाि वत भएका छ  ।  

दशेलाई यस ि थतमा याइप-ुयाउन आ नो ाण उ सग गन ात,अ ात स पुण महान सहीदह , 

जनयु  र जनआ दोलनका घाइतेह , पीिडतह ,वेप ा पा रएका तथा दशेमा गणत  र संघीयता 

थापना गन अहम भुिमका खे ने स पुण ि ह लाई दयदिेख स मान सिहत स झन चाह छौ । 
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अव म आ.व. २०७७/०७८ को वा षक वजटे ततु गन अनमुित चाह छु  
सता दीयौ दिेख एका मक रा य णालीको अ यास गरेका हामी आज संघीयता काया वयनको पिहलो 
चरणमा छ  । हा ा सामु गाउँ गाउँमा आएको सहदरबारको चुनौितपूण अिवभारा पूरा गन गहन 

िज मेबारी एकाितर छ भने अक ितर अनेक  चुनौतीह का बीच गाउँपािलकाको सं थागत, ािविधक 

र ोत प रचालन मता वृि  गरी समृ  गाउँपािलका िनमाण गन दािय व पिन छ । 
हामीले महसुस गरेका छौ िवकासको पिहलो शत भनेको आधारभूत पवूाधार िवकास नै हो । 
भौगोिलक क ठनाई र या  ोत साधनको अभावले हा ा आधारभूत आव यकता समेत पूरा न 

सकेका छैनन । यातायात, खानेपानी, िश ा, वा य,  सचाई, कृिष े को अ गामी छलाङ िवना 

हामीले हा ा आव यकता परूा गन स दनैौ । यसथ हा ो ाथिमकता भनेको आधारभूत पूवाधार 
िवकास नै हो ।  

अ य  महोदय,  

अव म बजेटका ाथिमकताका े ह  अवगत गराउने अनमुती चाह छु: 
आ.ब.२०७७/०७८ का ाथिमकताका े ह  दहेाय बमोिजम रहका छन्: 

१. आ थक, सामािजक िवकास र ग रवी युिनकरण,  

२. कोिभड १९ रोकथाम तथा िनय ण  

३. कोिभड १९ का कारण िसजना भएको सम याह को स बोधन 

४. पूवाधार िवकास, 

५. सं थागत िवकास, सुशासन र सेवा वाह, 

६. जनसहभािगता, 

७. लिगक समानता र सामािजक समावेशीकरण 

८. दीगो िवकास, वातावरण संर ण र िवपद व थापन 

९. राज  प रचालन 
आ.ब.२०७७/०७८ का वजेटका उ े यह : 

१. कोिभड १९ का कारण िसजना भएको आ थक सामािजक सम याह को समाधान गन, 

२. थानीय तरमै रोजगारी िसजना गरी ग रवी यूनीकरण गन, 

३. आधारभूत भौितक पूवाधार िवकासका मा यमबाट नाग रकह को जीवन तरमा सुधार याउन,े  

४. वै ािनक कृिष णाली अवल बन गरी कृिषको आधुिनक करण, िविविधकरण तथा 

वसायीकरणमा जोड दन,े 

५. लामो तथा छोटो अविधका वसायीक तथा सीपमुलक तािलमका मा यमबाटसीपयु  जनशि  

उ पादन गरी रोजगारीको िसजना गन, 

६. आधारभूत मानवअिधकारको सरं ण र स वधन गद िश ा, वा य, व छ खानेपानी 

लगायतमा स पूण जनताको प चँ सुिनि त गन, 
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७. सामािजक, आ थक, ल गीक, धा मक, साँ कृितक असमानताको अ य गद समतामूलक समाजको 

िनमाण गन, 

८. सूचनाको हकको याभूित, पारद शता, जवाफदिेहता, ाचार िनय ण लगायतको कायह  

माफत सुशासन वधन गन, 

९. राज  प रचालन, करको दायरा विृ  तथा राज  चुहावट िनय ण गरी आ त रक आयमा वृि  

गन । 

 

सभा य  महोदय,  

अव म आ.व. २०७७/०७८ को वा षक वजेट तथा काय म तुत गन चाह छु: 
उ लेिखत िनित तथा काय म स प  गन आ.व.२०७७/०७८ मा कुल बजेट . ५८ करोड ६० लाख 
९६ हजार ४ सय ९४ पैया रहकेो छ । कुल बजेट म य े
गत आ.व. अ. या. . ५ करोड,  
संघीय सरकारबाट ा  िवि य समानीकरण अनुदान . १० करोड ५० लाख र 

दशे सरकारबाट ा  िवि य समानीकरण अनुदान . ५२ लाख ७७ हजार गरी  
ज मा िवि य समानीकरण अनुदान . ११ करोड २ लाख ७७ हजार , 
संघीय सरकारबाट ा  राज व वाडफाड वाट . ८ करोड ५७ लाख ५४ हजार र 

दशे सरकारबाट ा  राज व वाडफाड . ४७ लाख १५ हजार गरी  
ज मा राज व वाडफाड .९ करोड ४ लाख ६९ हजार, 
संघीय सरकारबाट ा  ससत अनुदान . २३ करोड ३३ लाख र  

दशे सरकारबाट ा  ससत अनुदान . २ करोड ८ लाख ५० हजार गरी  
ज मा ससत अनुदान . २५ करोड ४१ लाख ५० हजार,  
समपुरक कोष नेपाल सरकार बाट ा  ने . १ करोड २० लाख र 
समपुरक कोष दशे सरकार बाट ा  ने . १ करोड ५० लाख गरी  
ज मा समपुरक कोष २ करोड ७० लाख, 
जी.स.स. कोष बाट ा  ने रकम .४२ लाख, 
संघीय सरकारबाट ा  ने सामािजक सरु ा भ ा . ४ करोड र  
गाउँपािलकाको आ त रक आ दानी . १ करोड रहकेो छ  । 

संकलन न स े  स भािवत आ त रक ोत, दशे सरकारबाट ा  न े अनुदान रकम, संघीय 

सरकारबाट ा  न स े  िवशषे अनुदान रकम, िज ला सम वय सिमित ारा थानीय तहलाई 

बाडफाँड ने रकम, यस आ. व. २०७६/०७७ मा काम स प  नभई संिचत कोषमा फता ने रकम र 

साझेदार िनकायह वाट ा  हने रकम आ दका स दभमा िवशषे काय मह  वीकृत गरी खच ग रन े
छ । 
कूल बजेट रकम म ये चालुखच तफ शासिनक खच: राज व वाडफाडवाट . ७ करोड ३५ लाख तथा 
चालु कृितका काय म खच जो दा ३५ करोड २५ लाख ३६ हजार  
पूँजीगत खच तफ: . २३ करोड ३५ लाख ६० हजार ४ सय ९४  िविनयोजन ग रएको छ ।   
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 आ थक िवकास तफ: कृिष े को िवकास तथा आधुिन ककरण, उ ोग तथा वािण य े को 

िवेकास र िव तार, पयटन वधन, सहकारी र िवि य े को िवकास र िव तारको लािग  

६ करोड २३ लाख ५२ हजार रकम िविनयोजन ग रएको छ । 

 सामािजक िवकास तफ: िश ा े को िवकास, वा य, खानेपानी तथा सरसफाई, सं कृित 

व न, खेलकूद तथा मनोर न, लैि गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणको सम  

िवकास र िव तारको लािग  २६ करोड ५४ लाख १९ हजार रकम िविनयोजन ग रएको    
छ । 

 पूवाधार िवकास तफ: थानीय सडक, पुल तथा झोलु गे पलु, सचाई, भवन तथा सहरी 

िवकास, उजा, लघु तथा साना जलिव ुत (वैकि पक उजा समेत) र संचार े को सम  

िवकास र िव तारको लािग . १६ करोड ३६ लाख २८ हजार रकम िविनयोजन ग रएको   
छ । 

 वन, वातावरण तथा िवपद व थापन तफ: वन तथा भू संर ण, जलाधार संर ण, 

वातावरण सरं ण, जलवायु प रवतत, फोहर मलैा तथा ढल व थापन, जलउ प  कोप 

िनय ण, िवपद ् व थापन र वा ण य  स ालन आ द कायको लािग  २१ लाख रकम 

िविनयोजन ग रएको छ । 

 सं थागत िवकास सवेा वाह र सशुासन तफ: सामा य सेवा, सुर ा व थापन, सुचना 

िविध, पि करण व थापन, थानीय त या क संकलन र अिभलेख व थापन, सुशासन 

व न, अनुस धान तथा िवकास आ द कायको लािग  ९ करोड २५ लाख ९७ हजार  ४ सय 

९४ रकम िविनयोजन ग रएको छ । 

 सावजिनक सेवा वाहलाई सेवा ािहमै ी बनाउन तथा चु त, स म, भावकारी, 

ाचारमु  शासन संचालनका लािग कुनै कसर बाँक  रािखन े छैन । गाँउपािलकाको 
िविनयोिजत वजेटवाट तलब भ ा भु ानी िलन ेगाँउपािलका र वडा कायालयका रा सेवक 
कमचारीलाई काम ित उ े रत गराउन तथा जनता ित उ रदायी बनाउन कायस पादन 
सूचकका आधारमा िवगतको अ यासलाई िनर तरता दन आव यक रकम िविनयोजन 
ग रएको छ । य त ैअित र  समय काम गरेवापत  दिैनक अित र  काय स मको आधारमा 
पाउने आव यक रकम समेत िविनयोजन ग रएको छ । वा य कम ह लाई कायिविध बनाइ 
अित र  समय बापत सुिबधा उपल ध गराउन आव यक रकम िविनयोजन गरेको छु, 
यसैगरी ािविधक कमचारीह लाई कायिविध बनाई फ ड भ ा उपल ध गराउन रकम 

िबिनयोजन गरको छु । यसबाट सेवा वाहमा अपेि त सधुार आउने िव ास िलएका छौ । 

 िव ीय े  सुधार, िव ीय जोिखम युिनकरण, राज  प रचालन, कर संकलन, अिभलेख 

वव थापन, लेखा प र ण लगाएत व थापक य कायका लािग आव यक रकम िविजयोजन 

ग रएको छ। 
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 ाकृितक तथा मानिवय िवपद ितकाय तथा व थापनका लािग गाउँपािलका तरमा 
िवपद व थापन कोष थापना भैसकेकाले सो को लािग  २ लाख पैया रकम िविनयोजन 
ग रएको छ। 

 फोहोरमैला  िवशषे कोष थापना गरी यसको व थापनमा सहयोग पु-याउन आव यक 
रकम िविनयोजन ग रएको छ।  

 “गरीवका लािग छाना काय म” अ तरगत अित ग रव तथा िवप  वगको तर उका  बाँ क 

३ वष काययोजना बनाई फुस वा खरबाट बनेको घरह लाई ज ताको छानोले िव थािपत 
ग रने छ यसका लािग  १ करोड रकम छु ाइएको छ । 

अ यमा, अिसिमत आव यकताह लाई सीिमत ोत साधनबाट एकै वषमा प रपू त गन प ै  पिन 

गा ो भएको छ । आव यकता र ाथािमकताको आधारमा  योजना तथा काय मह  छनौट गरी 
आगामी आ थक वषह मा मशः काया वयन गद लिगने नै छ । 

 

अ य  महोदय, 

जन अपे ाह  धेरै रहकेा छन् । हामी जन ितिनधीबाट जनताल ेधेरै ठूलो आशा र िव ासको अपे ा 

गरेका छन,् हामी हा ो मता र िववकेलाई अिधकतम योग गरी जनताको अपे ा  पूरा गन बाचा 

गदछ  । 
हा ो िनम नालाई वीकार गरी पा नु न ेसबैलाई आभार कट गन चाहा छौ । 
रा सेवक कमचारीह बाट सम वया मक ढ गबाट गाउँपािलकाको िवकासमा सहकाय गन िव ास 

िलएका छौ, साथै आ.व. २०७७/०७८ को वा षक बजेट, योजना तथा काय म िनमाण कृयामा 

अहम भूिमका िनवाह गनु न े मुख शासक य अिधकृत य,ु गाउँपािलकाका अ य कमचारी साथीह , 

िविभ  िवषयगत सिमितका सद य युह  िवशेष ध यबादका पा  नु छ । 

आगामी दनह मा योजना काया वयनका ममा सव ैजन ितिनधीह , कमचारी वग, उपभो ा समहू 

लगायत सरोकारवाला सबैको साथ, स लाह र सहयोगको अपे ा गदछौ । 

आ.व. २०७७/०७८ को वा षक योजना तथा काय मह को िव तृत िववरण अनुसूिचह मा उ लेख 
ग रएको छ । 

 

ध यवाद 

 

 

तोता 
ग ज बहादरु े ी 

गाउँ कायपािलका सद य एबं  
आ थक िवकास सिमित संयोजक 

 

 

तयार गन 
सुिनल मृित गाउँपािलका 

सुिलचौर, रो पा
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अ य  महोदय, 
अब म आ.व. २०७७/७८ तफको वा षक योजना, काय म तथा बजेट तुत गन चाह छु । 

आ.व. २०७७/०७८ को अ. या. तफका काय मह  

.स.ं िशषक उपशीषक खच सकेंत काय मह  ठेगाना 
िविनयोिजत 

रकम . 
हजारमा 

१ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत कोइरालखक बा मा जो न ेमोटरबाटो िनमाण ४ नं. वडा िभ  २००० 
२ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत िछन बाझाघाट खाि समेला बाईपास मोटरबाटो िनमाण ४ नं. वडा िभ  ५००० 

३ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत 
खुं ी महे ी आँपचौर मोटरबाटो तरो ित तथा याक 
खो न े २ नं. वडा िभ  २००० 

४ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत किजम लौबाङ त लो खारा मोटरबाटो िनमाण ३ नं. वडा िभ  ५०० 
५ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत वाउवाङ िपपल चौतारा सानो िलवाङ कृिष सडक ४ नं. वडा िभ  ५०० 
६ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत खाराखोला, लाउबाङ किजम िसचाई योजना ३ नं. वडा िभ  १००० 
७ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत सुिलचौर तेबाङ जो ने जुतुङ खोलामा प  पुल िनमाण ७ नं. वडा िभ  ७५०० 
८ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत फुसको छानो िव थापन गाउँपािलका िभ  ५००० 
९ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत िवशेष च दन प चँ माग तरो ित तथा क भट िनमाण ८ नं. वडा िभ  २५०० 

१० पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत फसाचौर का ा म घा ािलगाउँ सुिनलामाग जो न े
मोटरबाटो िनमाण 

३ र ५ न.ं वडा िभ  १२००० 

११ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत ममत स भार कोष गाउँपािलका िभ  ५००० 
१२ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत स पुरक कोष तफ (बाडफाड गन बाँक ) गाउँपािलका िभ  ५००० 
१३ सामािजक िवकास वा य चालु कोिभड रोकथाम तथा िनय ण काय म गाउँपािलका िभ  २००० 

ज मा ५०००० 
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आ.व. २०७७/०७८ को आ त रक ोत तफका काय मह  

.स.ं िशषक उपशीषक खच सकेंत काय मह  ठेगाना 
िविनयोिजत 

रकम . 
हजारमा 

१ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत आ खक कुकुरगारे मोटरबाटो िनमाण ७ नं. वडा िभ  १५०० 
२ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत ने.रा.मा.िव. अरेश तारजाली तथा खेल मैदान िनमाण ८ नं. वडा िभ  २००० 

३ सामािजक िवकास वा य चालु 
वा य सं थामा िन:शू क औषिध िवतरणका लािग 

औषिध ख रद गाउँपािलका िभ  १५०० 

४ सामािजक िवकास वा य चालु 
सं मण िनवारण स बि ध वा यकम लाई तािलम तथा 
सामाि  िवतरण गाउँपािलका िभ  ३०० 

५ सामािजक िवकास वा य चालु मातृ तथा जनन् वा य सिम ा काय म गाउँपािलका िभ  ३०० 
६ सामािजक िवकास वा य चालु मिहला वा य वंसेिवका आधारभूत तािलम गाउँपािलका िभ  २०० 

७ सामािजक िवकास वा य चालु 
मिहला वा य वंसेिवकालाई िभटािमन ए काय मको 
भ ा तथा गाउँपािलकाबाट अनुगमन गाउँपािलका िभ  २०० 

८ सामािजक िवकास वा य चालु जनन् वा य स बि ध आमा समूहको मता िवकास 
काय म 

गाउँपािलका िभ  २०० 

९ सामािजक िवकास वा य चालु वथ स ट फकेट िनम णा काड आ द छपाई गाउँपािलका िभ  २०० 
१० सामािजक िवकास वा य चालु आइरन फोिलट एिसड काय म स ालन तथा सिम ा गाउँपािलका िभ  १०० 

११ सामािजक िवकास वा य चालु 
सुरि त गभपतन तथा प रवार िनयोजन सेवा बारे 
मिहला वा य वंसेवकालाई अिभमूिखकरण काय म गाउँपािलका िभ  २०० 

१२ सामािजक िवकास वा य चालु वा यकम लाई DHIS 2 स ब धी तािलम गाउँपािलका िभ  २०० 

१३ सामािजक िवकास वा य चालु PNC होम िभिजट स ार गाउँपािलका िभ  ५० 
१४ सामािजक िवकास वा य चालु पो ट माटम भ ा गाउँपािलका िभ  ५० 
१५ सामािजक िवकास वा य चालु वा यकम ह लाई ो साहन भ ा गाउँपािलका िभ  ५०० 
१६ आ थक िवकास पश ु चालु आय आजन काय म  गाउँपािलका िभ  २७० 
१७ आ थक िवकास पश ु चालु बा ामा न ल सुधार काय म गाउँपािलका िभ  ४०० 
१८ आ थक िवकास पश ु चालु पोषण सुधार काय म गाउँपािलका िभ  २८० 
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१९ आ थक िवकास पश ु चालु िसपमुलक काय म गाउँपािलका िभ  ३२० 
२० आ थक िवकास पश ु चालु पश ु वा य काय म गाउँपािलका िभ  ३८० 
२१ आ थक िवकास पश ु चालु आहारा काय म गाउँपािलका िभ  ४५० 
२२ आ थक िवकास पश ु चालु पश ु वा य घु ती िशिवर काय म गाउँपािलका िभ  ३८० 

२३ आ थक िवकास पश ु पुँजीगत इ युपमे ट टे रलाइजेसन को लािग LPG यास ख रद 
चु ा सिहत 

गाउँपािलका िभ  २० 

ज मा १०००० 
आ.व. २०७७/०७८ को राज  बाडफाड नपेाल सरकार तफका काय मह  

.स.ं िशषक उपशीषक खच सकेंत काय मह  ठेगाना 
िविनयोिजत 

रकम . 
हजारमा 

१ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक चालु तलब गाउँपािलका िभ  १५५०० 

२ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक चालु पदािधकारी पा र िमक गाउँपािलका िभ  ९००० 

३ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

िविभ  िशषक चालु पोशाक गाउँपािलका िभ  ९०० 

४ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

िविभ  िशषक चालु थानीय भ ा गाउँपािलका िभ  १८०० 

५ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

िविभ  िशषक चालु महगंी भ ा गाउँपािलका िभ  १२०० 

६ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक चालु फ ड भ ा गाउँपािलका िभ  १२०० 

७ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक चालु कमचारी बैठक गाउँपािलका िभ  २०० 
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८ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक चालु कमचारी ो साहन गाउँपािलका िभ  १०० 

९ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

िविभ  िशषक चालु अ य भ ा गाउँपािलकातफ गाउँपािलका िभ  ४३०० 

१० सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

िविभ  िशषक चालु अ य भ ा वा यतफ गाउँपािलका िभ  ७०० 

११ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक चालु पदािधकारी बैठक गाउँपािलका िभ  १५०० 

१२ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक चालु कमचारी योगदानमा आधा रत िवमा गाउँपािलका िभ  ६०० 

१३ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक चालु कमचारी क याणकारी कोष गाउँपािलका िभ  ४००० 

१४ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

िविभ  िशषक चालु पानी तथा िवजुली गाउँपािलका िभ  ५०० 

१५ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

िविभ  िशषक चालु स ार महसुल गाउँपािलका िभ  ८०० 

१६ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक चालु इ धन पदािधकारी गाउँपािलका िभ  ४०० 

१७ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक चालु इ धन गाउँपािलका िभ  १२०० 

१८ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक चालु सवारी साधन ममत गाउँपािलका िभ  १००० 

१९ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

िविभ  िशषक चालु िवमा तथा निबकरण गाउँपािलका िभ  ४०० 

२० सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

िविभ  िशषक चालु मिेसनरी तथा औजार ममत गाउँपािलका िभ  १००० 

२१ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक चालु कायालय स ालन खच गाउँपािलका िभ  ३५०० 
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२२ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक चालु इ धन खच गाउँपािलका िभ  २०० 

२३ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

िविभ  िशषक चालु प पि का छापाई गाउँपािलका िभ  १८०० 

२४ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

िविभ  िशषक चालु सेवा तथा परामश खच गाउँपािलका िभ  ५०० 

२५ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक चालु सुचना णाली तथा स टवेयर सचालन खच गाउँपािलका िभ  १०० 

२६ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक चालु करार सेवा शु क गाउँपािलका िभ  ७५०० 

२७ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक चालु अ य सेवा गाउँपािलका िभ  ३०० 

२८ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

मता िवकास चालु कमचारी तािलम खच गाउँपािलका िभ  ५०० 

२९ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

िविभ  िशषक चालु काय म खच गाउँपािलका िभ  २२०० 

३० सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

अनुस धान तथा 
िवकास चाल ु िविवध काय म खच गाउँपािलका िभ  १०० 

३१ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक चालु अनुगमन तथा मु यांकन  गाउँपािलका िभ  १२०० 

३२ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक चालु मण खच गाउँपािलका िभ  १५५० 

३३ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

िविभ  िशषक चालु मण खच कृिषतफ गाउँपािलका िभ  ३५० 

३४ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

िविभ  िशषक चालु मण खच पशुतफ गाउँपािलका िभ  ५० 

३५ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक चालु मण खच िश ा गाउँपािलका िभ  ७५ 
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३६ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक चालु मण खच मिहला बालबािलका गाउँपािलका िभ  ७५ 

३७ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

िविभ  िशषक चालु मण खच वा य गाउँपािलका िभ  १०० 

३८ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

िविभ  िशषक चालु िविवध गाउँपािलका िभ  ३००० 

३९ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक चालु गाउँसभा खच गाउँपािलका िभ  ४०० 

४० 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक चालु ज गा भाडा गाउँपािलका िभ  ३०० 

४१ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक चालु घरभाडा गाउँपािलका िभ  २२०० 

४२ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

िविभ  िशषक चालु सवारी साधन तथा मेिसनरी भाडा गाउँपािलका िभ  १००० 

४३ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

िविभ  िशषक चालु अ य भाडा गाउँपािलका िभ  २०० 

४४ पूवाधार िवकास खानेपानी तथा 
सरसफाई पुँजीगत घोडाकोट खानेपानी एक घर एक धारा १ नं. वडा िभ  १००० 

४५ पूवाधार िवकास 
खानेपानी तथा 
सरसफाई पुँजीगत अरेश खोला ब रफेत िसचाई योजना ८ नं. वडा िभ  ५०० 

४६ पूवाधार िवकास पयटन व न पुँजीगत िल े त भ तथा मि दर िनमाण ७ नं. वडा िभ  १००० 
४७ पूवाधार िवकास पयटन व न पुँजीगत सुिनल पाक िनमाण ६ नं. वडा िभ  १००० 
४८ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत पुजीगत परामश खच गाउँपािलका िभ  ३००० 
४९ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत ज गा ख रद ( वा य चौक  तथा याि फ ड साइड) गाउँपािलका िभ  ३००० 
५० पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत ब तीब तीमा अ य  काय म गाउँपािलका िभ  १५०८ 
५१ सामािजक िवकास िश ा चालु िव ाथ संग अ य  काय म गाउँपािलका िभ  ५०० 
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५२ सामािजक िवकास 
लैिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेसीकरण 

चाल ु समुह सद यको अनुिश ण गाउँपािलका िभ  ४० 

५३ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

सुचना िविध चाल ु जनतासंग सुिनल मृित गाउँपािलका काय म गाउँपािलका िभ  ३०० 

५४ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन सूचना िविध पुँजीगत क युटर स टवेयर िनमाण तथा ख रद गाउँपािलका िभ  ४०६.४९४ 

ज मा ८५७५४ 
आ.व. २०७७/०७८ को राज  बाडफाड देश सरकार तफका काय मह  

.स.ं िशषक उपशीषक खच सकेंत काय मह  ठेगाना 
िविनयोिजत 

रकम . 
हजारमा 

१ आ थक िवकास 
खेलकुद तथा 
मनोरंजन चाल ु कला सािह य गाउँपािलका िभ  २१५ 

२ सामािजक िवकास 
खेलकुद तथा 
मनोरंजन चाल ु खेलकुद स ब धी काय म गाउँपािलका िभ  १५०० 

३ सामािजक िवकास वा य चालु ब  ेि य पोषण काय म (स पुरक) गाउँपािलका िभ  ५०० 
४ सामािजक िवकास वा य चालु िवप  उपचार सहायता कोष गाउँपािलका िभ  ५०० 

५ बन, बातावरण तथा िवपद 
व थापन 

िवपद थापन चालु िवपद वसथापन कोष गाउँपािलका िभ  १५०० 

६ बन, बातावरण तथा िवपद 
व थापन 

 िवपद थापन चालु मयुर िग को अ ययन अनुस धान २ नं. वडा िभ  २०० 

७ बन, बातावरण तथा िवपद 
व थापन 

 िवपद थापन चालु नसरी िनमाण ममत तथा िव वा उ पादन ७. नं. वडा िभ  ३०० 

ज मा ४७१५ 
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आ.व. २०७७/०७८ को िव ीय समानीकरण अनदुान नपेाल सरकार तफका काय मह  

.स.ं िशषक उपशीषक खच सकेंत काय मह  ठेगाना 
िविनयोिजत 

रकम . 
हजारमा 

१ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत शासक य भवन ४ नं. वडा िभ  ८००० 
२ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत वडा कायालय भवन २ नं. वडा िभ  २००० 
३ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत वडा कायालय भवन ५ नं. वडा िभ  २५०० 
४ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत भरत याम कृिष सडक ६ नं. वडा िभ  १५०० 
५ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत ओखरी धरेैनी दै वडा कायालय जो न ेमोटरबाटो ३ नं. वडा िभ  ५०० 
६ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत ध दी पोखरा होर वाङ ल पुजा जो न ेमोटरबाटो ३ नं. वडा िभ  ५०० 
७ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत पि चकोट, उ लखोला थु पाक  जो ने मोटरबाटो १ नं. वडा िभ  १००० 

८ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत फुलधारा नमुना ा.िव. देिख दउे ठाउँ स म 
मोटरबाटो तोर ती 

८ नं. वडा िभ  ५०० 

९ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत सानीखोला, िसमल ख िसमखोला िसचाई योजना 
ममत 

१ नं. वडा िभ  ५०० 

१० सामािजक िवकास िश ा चालु िश ा सिमितको बैठक गाउँपािलका िभ  १०० 
११ सामािजक िवकास िश ा चालु क ा ८ को प र ा संचालन गाउँपािलका िभ  ३०० 
१२ सामािजक िवकास िश ा चालु क ा ५ को प  िनमाण गाउँपािलका िभ  ५० 
१३ सामािजक िवकास िश ा चालु .अ. थप भ ा गाउँपािलका िभ  १५० 

१४ सामािजक िवकास िश ा चालु िव. .स. अ य  तथा .अ.ह को अ तर या 
काय म 

गाउँपािलका िभ  १०० 

१५ सामािजक िवकास िश ा चालु शैि क गणु तर सुधार काय म गाउँपािलका िभ  ८६५० 
१६ सामािजक िवकास िश ा चालु थानीय पा म िनमाण तथा िवतरण गाउँपािलका िभ  २०० 
१७ सामािजक िवकास िश ा चालु कायदल अनुगमन तथा प र ा गाउँपािलका िभ  २०० 
१८ सामािजक िवकास िश ा पुँजीगत सी.सी. यामेरा जडान गाउँपािलका िभ  २५० 

१९ आ थक िवकास कृिष चालु 
एक घर एक करेसा वारी व नका लािग उ त 
तरका रको िवउ ख रद तथा तािलम गाउँपािलका िभ  ९०० 
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२० आ थक िवकास कृिष चालु 
कृिषमा युवा काय म अ तगत युवा कृषकलाई 
लाि क टनेल, थोपा िसचाई र तािलम 

गाउँपािलका िभ  १०५० 

२१ आ थक िवकास कृिष पुँजीगत सवारी साधन ख रद गाउँपािलका िभ  ३०० 
२२ आ थक िवकास कृिष चालु कृिष ािविधक र अगुवा कृषकह लाई मण गाउँपािलका िभ  ३०० 
२३ आ थक िवकास कृिष चालु सरोकारवालाह  िवच अ त या गाउँपािलका िभ  ३२० 
२४ आ थक िवकास कृिष चालु कृिष कजाका लािग ाज अनदुान गाउँपािलका िभ  १५० 
२५ आ थक िवकास कृिष चालु बािलनािलमा ला  ेरोग िनय ण काय म गाउँपािलका िभ  ४०० 

२६ आ थक िवकास कृिष चालु अदवुा वेसार लसुन याज िमसन काय म (िवउ 
िवतरण र तािलम) 

गाउँपािलका िभ  ५०० 

२७ आ थक िवकास कृिष चालु 
समुह सहकारी फम कृषकलाई उ पादनका आधारमा 
पु कार काय म गाउँपािलका िभ  १०० 

२८ आ थक िवकास कृिष चालु 
८५ ितशत अनुदानमा मकैको मुल र उ त िवउ 
ख रद ढुवानी तथा िवतरण गाउँपािलका िभ  ३६० 

२९ आ थक िवकास कृिष चालु 
८५ ितशत अनुदानमा ग कँो मुल र उ त िवउ 
ख रद ढुवानी तथा िवतरण गाउँपािलका िभ  २०० 

३० आ थक िवकास कृिष चालु ८५ ितशत अनुदानमा धानको मुल र उ त िवउ 
ख रद ढुवानी तथा िवतरण 

गाउँपािलका िभ  १२० 

३१ आ थक िवकास कृिष चालु शत ितशत अनुदानमा याउको िवउ िवतरण र 
तािलम 

गाउँपािलका िभ  ३०० 

३२ आ थक िवकास कृिष चालु राि य धान दवश काय म गाउँपािलका िभ  १०० 
३३ आ थक िवकास कृिष चालु गाउँपािलका कृिष ोफाइल िनमाण गाउँपािलका िभ  ४०० 
३४ आ थक िवकास मता िवकास चाल ु लोक सेवा तयारी क ा स ालन गाउँपािलका िभ  ३०० 

३५ सामािजक िवकास 
लैिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेसीकरण 

चाल ु
वडा तथा गाउँपािलका त रय बाल अिधकार सिमित 
गठन गाउँपािलका िभ  १०० 

३६ सामािजक िवकास 
लैिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेसीकरण 

चाल ु दविशय काय म गाउँपािलका िभ  १५० 
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३७ सामािजक िवकास 
लैिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेसीकरण 

चाल ु बाल िववाह तथा वाल दवु वाहार िव  
सरोकारवालाह  िवच अ त या काय म गाउँपािलका िभ  १०० 

३८ सामािजक िवकास 
लैिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेसीकरण 

चाल ु
िव ालय िवमुख कशोरीह लाई यािनटरी याड 
िनमाण स बि ध तािलम गाउँपािलका िभ  १०० 

३९ सामािजक िवकास 
लैिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेसीकरण 

चाल ु िव ालय िवमुख कशोरीह लाई यािनटरी याड 
िनमाण स बि ध तािलम 

गाउँपािलका िभ  २०० 

४० सामािजक िवकास 
लैिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेसीकरण 

चाल ु गाउँपािलका त रय बािलका स मेलन गाउँपािलका िभ  १०० 

४१ सामािजक िवकास 
लैिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेसीकरण 

चाल ु समुह सिमित गठन पुनगठन तथा प रचालन गाउँपािलका िभ  १०० 

४२ सामािजक िवकास 
लैिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेसीकरण 

चाल ु मिहला सहकारीह लाई लेखा व थापन तािलम गाउँपािलका िभ  २०० 

४३ सामािजक िवकास 
लैिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेसीकरण 

चाल ु मिहला जन ितिनिधह को मता िवकास काय म गाउँपािलका िभ  १५० 

४४ सामािजक िवकास 
लैिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेसीकरण 

चाल ु दविशय काय म गाउँपािलका िभ  १०० 

४५ सामािजक िवकास 
लैिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेसीकरण 

चाल ु मिहलाह को लािग िसप मलुक तािलम  गाउँपािलका िभ  ४५० 
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४६ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िविभ  िशषक पुँजीगत सवारी साधन ख रद गाउँपािलका िभ  १५०० 

४७ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

िविभ  िशषक पुँजीगत मेिसनरी तथा औजार ख रद गाउँपािलका िभ  ५०० 

४८ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

िविभ  िशषक पुँजीगत फ नचर तथा फ चस गाउँपािलका िभ  १००० 

४९ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन सूचना िविध पुँजीगत क युटर स टवेयर िनमाण तथा ख रद गाउँपािलका िभ  ४५० 

५० पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत 
सुिनलमाग देिख मा.िव. गजुल जाने मोटरबाटो 
योजना ६ न.ं वडा िभ  १००० 

५१ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत ज गा ख रद ( वा य चौक  तथा याि फ ड साइड) गाउँपािलका िभ  २००० 
१ पूवाधार िवकास पयटन पुँजीगत रेड सोईल पाक सि लिपपल १००० 
१ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत धारावाङ थु पाक  धरमपानी कृिष सडक तरो ती थुँ पाक  १००० 
१ सामािजक िवकास वा य चालु पोषण सुधार काय म गाउँपािलका िभ  १०० 
१ सामािजक िवकास िश ा चालु क ा ५ को प र ा व थापन गाउँपािलका िभ  ५० 
१ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत पोखरेचौर मोटरबाटो िनमाण गाउँपािलका िभ  १५० 

१ पूवाधार िवकास 
खानेपानी तथा 
सरसफाई पुँजीगत अबा गे कुवा ममत गाउँपािलका िभ  १०० 

१ बन, बातावरण तथा िवपद 
व थापन 

िवपद व थापन चाल ु िवपद व थापन कोष १ नं. वडा िभ  १०० 

१ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत कलङखोला पंचीकोट द ैधरमपानी जो न े
मोटरबाटो योजना 

पंचीकोट ८०० 

१ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत तुसरपानी बरडाडा मोटरबाटो तुसारपानी ६०० 
१ सामािजक िवकास िश ा पुँजीगत जन एकता ा.िव घरेाबार योजना बरनेटा ४५० 

१ सामािजक िवकास िश ा पुँजीगत रामे री ा.िव. तथा मा.िव. मा तारबार र गेट 
िनमाण योजना 

सि लिपपल ५०० 

१ सामािजक िवकास िश ा पुँजीगत देिवभ  आ.िव. फन चर ख रद योजना थुँ पाक  १५० 
१ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत गौमितखोला ढकपुर ओवाङ सचाईकुलो त लोटोला ४०० 
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१ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत डोरा जेमुरे िसम िसचाई कुलो ममत िसमखोला १५० 
१ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत खाडडाडा सरङधारा सचाईकुलो खाडडाडा २०० 
१ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत डुि गे सचाई कुलो ममत घोडाखोला १५० 
१ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत जाबुनगैरा सचाइकुलो लोरेआप १५० 
१ आ थक िवकास धा मक तथा पयटन पुँजीगत भलवाङ मि दर  भलवाङ १५० 
१ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत घोडाकोट शिहद मृित ित ालय घोडाकोट १०० 
१ आ थक िवकास धा मक तथा पयटन पुँजीगत घोडाकोट ख गथान मि दर संभार घोडाकोट २०० 
१ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत कृित युवा लव भवन िनमाण घोडागाउँ ३०० 
१ आ थक िवकास कृिष चालु भेटेनरी औधिध ख रद  १ नं. वडा िभ  १०० 
१ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत सेरपाटा स लीिपपल ढकपरु मोटरबाटो सि लिपपल १०० 
१ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत पे दपीपल ओवाङ ढकपुर मोटरबाटो ममत योजना ओवाङ ३०० 
१ सामािजक िवकास वा य चालु मिहला वा य वयंसेिवका ो साहन भ ा १ नं. वडा िभ  ५० 

१ सामािजक िवकास 
खेलकुद तथा 
मनोर जन पुँजीगत मालुवाचौर खले मैदान धारावाङ १०० 

१ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत थु पाक  दिलत ब ती सामुदाियक भवन थुँ पाक  १५० 
१ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत लोहरे आप सानोटापु मोटरबाटो लोरेआप १०० 
१ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत सरङधारा बरनेटा घोडाकोट मोटरबाटो सरङधारा ३०० 
२ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत वडा कायालय भवन तथा पखाल िनमाण खुं ी  ३००० 
२ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत मिहला सामदुाियक भवन तथा शौचालय िनमाण िहल े २०० 
२ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत खुं ीकोट पाटेिभर दै धनाचौर जोडने मोटरबाटो खुं ीकोट २०० 
२ सामािजक िवकास वा य चालु मिहला वा य वयंसेिवका यातायात खच  खुं ी  ६६ 
२ सामािजक िवकास वा य चालु गवभती कोसेली काय म खुं ी  ५० 

२ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन मता िवकास चाल ु दनुा टपरी स ब धी िसप मलुक तािलम खुं ी ४० 

२ सामािजक िवकास वा य चालु पोषण स ब धी काय म खुं ी  ५० 
२ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत िहले मायडाडा मोटरबाटो िनमाण िहले १५० 
२ सामािजक िवकास वा य चालु वा य सामा ी ख रद  खुं ी  १०० 
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२ सामािजक िवकास वा य चालु ज  वा य अिभमुखीकरण काय म  खुं ी  ४४ 
२ आ थक िवकास कृिष चालु ग कँो िवउँ ख रद खुं ी  २०० 
२ आ थक िवकास कृिष चालु फलफुलका िव वा तथा िवउिवजन ख रद खुं ी  १०० 

२ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

थानीय त यांक 
संकलन र अिभलेख 

व थापन 
चाल ु वडा ोफाईल िनमाण खुं ी  १४० 

२ पूवाधार िवकास 
खानेपानी तथा 
सरसफाई चाल ु पूण सरसफाई काय म  खुं ी  ५० 

२ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन सुशासन व न चालु संदेश मुलक सामा ी छपाई खुं ी  ५० 

२ पूवाधार िवकास खानेपानी तथा 
सरसफाई 

पुँजीगत खुं ी एक घर एक धारा काय म खुं ी ८५० 

२ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत क रयापूत  घरको भौितक पूवाधार व थापन गैरा ५० 
२ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत सामदुाियक भवन िनमाण ख स ग े ३५० 
२ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत कुल देिख वेलघारी मोटरबाटो िनमाण ह रगाउँ ३०० 
२ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत कुल देिख उडकेपाटा इजर मोटरबाटो िनमाण ह रगाउँ २०० 

२ सामािजक िवकास 
खेलकुद तथा 
मनोर जन पुँजीगत िसजनिसल युवा लव फ ड िनमाण महे ी १०० 

२ पूवाधार िवकास 
खानेपानी तथा 
सरसफाई पुँजीगत यानधारा खानेपानी टंक  िनमाण महे ी १०० 

२ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत िपपलटार देखी माडी खोला जोडने मोटरबाटो 
िनमाण 

महे ी १०० 

२ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत खुं ीकोट सामदुाियक भवन िनमाण खुं ीकोट १०० 

२ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

सुचना िविध पुँजीगत िव ालयको लािग क युटर ख रद खुं ी ५०० 

२ पूवाधार िवकास खानेपानी तथा 
सरसफाई 

पुँजीगत ला टीवाङ खानेपानी इनार िनमाण ला टीवाङ १५० 
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२ सामािजक िवकास िश ा चालु 
िवप  वगका छा  छा ाह लाई शैि क समा ी 
ख रद खुं ी ११६ 

२ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत कुल देिख िशरानटोल जोडने मोटरबाटो ावेल महे ी १५० 

२ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत 
गोगनपानी देिख टोडके दै सातदोवाटो जोडने 
मोटरबाटो िनमाण गोगनपानी १५० 

२ सामािजक िवकास िश ा पुँजीगत वडाका स पूण िव ालय रंगरोगन २ नं. वडा िभ  २९४ 

२ सामािजक िवकास 
लिगक समानता तथा 
सामािजक 
समाबेिशकरण 

चाल ु लै गग हसा काय म खुं ी  ५० 

३ आ थक िवकास कृिष चालु िवप  वगलाई १००% अनुदानमा बा ा िवतरण 
काय म 

उप लेखारा ४०० 

३ आ थक िवकास कृिष चालु एक घर एक करेसा बारी उप लोथर २०० 

३ सामािजक िवकास भवन पुँजीगत क पाउ ड वाल िनमाण ी च भा मा.िव. 
िमिझङ 

१००० 

३ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत फ ड, मि दर, क पाउ ड वाल िनमाण घागेथान १००० 
३ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत गाउँ घर ि लिनक भवन िनमाण पोखराधारा ५०० 
३ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत क पाउ ड वाल िनमाण  िवमदपु  ा.िव. २०० 
३ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत ला र, रङरोगन गोिपतारा ा.िव. २४० 
३ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत सामदुाियक भवन िनमाण देिव थान ४०० 

३ सामािजक िवकास 
लिगक समानता तथा 
सामािजक 
समाबेिशकरण 

चाल ु दिलत तथा जनजाितलाई सचेतना मुलक काय म ३ नं. वडा िभ  २०० 

३ सामािजक िवकास वा य चालु मिहला वयम सेिवका भ ा ३ नं. वडा िभ  ६० 
३ सामािजक िवकास वा य चालु बाल अिधकार सुिनि चतता स ब धी काय म ३ नं. वडा िभ  ५० 
३ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत फसाचौर रङरोड मोटरबाटो िनमाण फसाचौर रङरोड ३०० 

३ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत ओखारी देिख धरेैनी स म मोटरबाटो िनमाण ओखारी देिख 
धैरेिनस म 

२०० 
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३ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत प  बाटो देिख ल पुजा स म मोटरबाटो िनमाण 
प  बाटो देिख साउने 
पानी स म २०० 

३ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत घागेथान देिख ल पुजा स म मोटरबाटो िनमाण तथा 
तरो ित 

घागेथान देिख ल पुजा 
स म 

२०० 

३ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत स लरेी देिख धि दपोखरा स म गोरेटो बाटो 
िप.सी.सी. 

स लरेी देिख 
धि दपोखरा स म 

२०० 

३ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत िव  देउघर देिख िपपलधारा स म गोरेटो बाटो 
िप.सी.सी. 

िव  देउघर देिख 
िपपलधारा स म २०० 

३ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत खारपानी िसचाई कुलो िनमाण खारपानी २०० 
३ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत उप लो किलवाङ िसचाई कुलो िनमाण उप लो किलवाङ २०० 
३ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत खाडाखोला धाि लवाङ िसचाई कुलो िनमाण खाडाखोला धाि लवाङ २०० 
३ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत गजुल खोला िसचाई कुलो िनमाण गजुल खोला का ा २०० 

३ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत अिमलधारा देिख साउनेपानी िसचाई कुलो िनमाण अिमलधारा देिख साउने 
पानी स म 

२०० 

३ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत नाङसेरी िसचाइ पाइप ख रद नङसेरी २०० 
३ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत पलासे िसचाई पोखरी िनमाण पलासे  २०० 
३ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत ित ालय िनमाण दिलत बि त २०० 

३ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

जलाधार संर ण पुँजीगत मुहान संर ण तथा खानेपानी ममत  ख ेचौर, दाइबाङ, 
रोहवाङ 

२०० 

३ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

थानीय त यांक 
संकलन र अिभलेख 

व थापन 
पुँजीगत वडा ोफाइल ३ नं. वडा िभ  २५० 

३ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन मता िवकास चाल ु उपभो ा सिमित लाई तािलम ३ नं. वडा िभ  ५० 

३ सामािजक िवकास वा य चालु क ा ५ को प र ा संचालन ३ नं. वडा िभ  ५० 
३ सामािजक िवकास वा य चालु क ा १ देिख ३ स मको िव ाथ  बसाई व थापन ३ नं. वडा िभ  २०० 
३ सामािजक िवकास वा य चालु िव ालयमा अित र  याकलाप काय म ३ नं. वडा िभ  ५० 
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३ सामािजक िवकास 
लिगक समानता तथा 
सामािजक 
समाबेिशकरण 

चाल ु बालिववाह यूिनकरण काय म ३ नं. वडा िभ  ५० 

४ आ थक िवकास कृिष चालु कृिष/उ ोग अनुदान तथा काय म ४ नं. वडा िभ  २०० 

४ पूवाधार िवकास खानेपानी तथा 
सरसफाई 

पुँजीगत रोटेखोला चा नघेडेरी द ैहसुे खानेपानी िनमाण   हेसु  ३६० 

४ सामािजक िवकास िश ा चालु िश ण िसकाइ कुना  ४ नं. वडा िभ  ४५० 
४ सामािजक िवकास िश ा चालु िश ामा वडाको लगानी ४ नं. वडा िभ  २५० 
४ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत त लो जैरे पुने िसचाई पोखरी िनमाण   बा मा  ३०० 

४ सामािजक िवकास वा य चालु 
कोिवड-१९ लगायतका अ य रोग िनय णको लािग 
औसिध/उपकरण ख रद तथा  यब थापन  ४ नं. वडा िभ  १०० 

४ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत त लो गाउँ िसचाई पोखरी िनमाण  कोइरालखक  ३०० 

४ सामािजक िवकास िश ा चालु 
वडा िश ा सिमित ारा क ा ५ को प र ा संचालन 
तथा यब थापन  ४ नं. वडा िभ  ५० 

४ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत धनचौर बराह े  िव ालय ममत धनचौर  २०० 

४ पूवाधार िवकास 
खानेपानी तथा 
सरसफाई पुँजीगत वेश नगर ख एक घर एक धारा खानेपानी बेस नगर ख  १००० 

४ पूवाधार िवकास उजा लघ ुतथा साना 
जल िव ुत 

चाल ु जनतालाई वडाको िन:शु क उ यालो   ४ नं. वडा िभ  ५५० 

४ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत वेशनगर(क) सामुदाियक भवन, खलेमैदान तथा 
बाटो िनमाण  

वेश नगर क  १००० 

४ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत िपपलधारा देिख कालो पहरा मोटरबाटो िनमाण कोइराल खक  २०० 
४ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत मिहला सामदुाियक भवन बा मा बा मा  ४०० 
४ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत अरेश खोला द ैिपपल धारा  िसचाई कुलो  बा मा २०० 
४ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत राजुफेट िसउितपानी प  िसचाई  पोखरी  बा मा २०० 
४ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत अरेश खोला द ैमु यकुलो िभकुने कुलो दराखोला  बा मा २०० 
४ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत जुतुंगखोला दै तेबागं फंुग िवकासे कुलो ममत बा मा २०० 
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४ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत बाउबांग िपपल चौतारी सानोिलवांग कृिष सडक बाउबांग  ४०० 
४ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत बाउबांग घ तटोल र टोल प  िसढी िनमाण  बाउबांग  २०० 

४ पूवाधार िवकास खानेपानी तथा 
सरसफाई पुँजीगत पाइप ख रद तथा िवतरण ४ नं. वडा िभ  ३०० 

४ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन फोहरमैला तथा ढल चालु फोहर तथा सरसफाई यब थापन ४ नं. वडा िभ  २०० 

४ पूवाधार िवकास 
खानेपानी तथा 
सरसफाई पुँजीगत बमा थान देिख िब ालय द ै या धारा खानेपानी  ४ नं. वडा िभ  २०० 

४ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

मता िवकास चाल ु उपभो ा सिमित/ पदािधकारी तािलम  ४ नं. वडा िभ  ५० 

४ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

िविभ  िशषक पुँजीगत फ नचर, उपकरण तथा अ य साम ी ख रद   वडा कायालय १५० 

४ सामािजक िवकास वा य चालु मिहला वयंसेिवका ो सान ४ नं. वडा िभ  ४० 
४ सामािजक िवकास वा य चालु सुरि त मातृ व स बि धत सचेतना काय म ४ नं. वडा िभ  ५० 

४ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन सुशासन व न चालु “जनतासंग टोल टोलमा वडा कायालय”   रेिडयो 

काय म 
वडा कायालय ५० 

४ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत िनवािलखोला कउले िसचाई योजना  काउल े २०० 

५ पूवाधार िवकास खानेपानी तथा 
सरसफाई 

पुँजीगत सुिनल मृित गा.पा. ५ नं. वडा िभ  गजुल रो पा एक 
घर एक धारा खानेपानी योजना  

५ नं. वडा िभ  ३००० 

५ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत रझा कािलपोखरा मोटरबाटो िनमाण  रझा  ९०० 
५ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत फिलवाङ खोला झेबाङ ालीगाउँ सचाई योजना  ालीगाउँ ३५० 
५ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत चौतारबारी डाडागाउँ मोटरबाटो िनमाण  ५ नं. वडा िभ  २०० 

५ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत पाईप ख रद ( वा खोला ए लबेगर सचाई योजना र 
वा खोला का न े सचाई योजना) 

५ नं. वडा िभ  ३०० 

५ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत नेवार खते  सचाई योजना  ५ नं. वडा िभ  १०० 
५ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत रातामाटा दमाईडेरा मोटरबाटो िनमाण ५ नं. वडा िभ  २०० 
५ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत ी सूय दय आधारभूत िव ालय भौितक िनमाण   ालीगाउँ २०० 
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५ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत ी जीवनो ार ा.िव. भौितक िनमाण   म घा  २०० 
५ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत ी बालबोध आधारभूत िव ालय भौितक िनमाण   का ा  २४० 
५ सामािजक िवकास िश ा पुँजीगत सबै िव ालयह मा फ नचर ख रद  ५ नं. वडा िभ  ५०० 
५ सामािजक िवकास िश ा चालु क ा ५ को वडा तरीय परी ा स ालन  ५ नं. वडा िभ  ७५ 
५ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत वडामा यािवन जाली खरीद ५ नं. वडा िभ  २०० 

५ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

प ीकरण थापन चालु घु ती िसिवर संचालन ५ नं. वडा िभ  ५० 

५ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

सामा य सेवा पुँजीगत फ नचर ख रद ५ नं. वडा िभ  १५० 

५ सामािजक िवकास खेलकुद तथा 
मनोर जन चाल ु युवा लि त िसप मुलक तािलम ५ नं. वडा िभ  १५० 

५ सामािजक िवकास 
लिगक समानता तथा 
सामािजक 
समाबेिशकरण 

चाल ु बाल िववाह िव को जनचेतना काय म ५ नं. वडा िभ  ५० 

५ आ थक िवकास कृिष चालु कृिष लि त काय म ५ नं. वडा िभ  २५० 
५ सामािजक िवकास वा य चालु पोषण लि त काय म ५ नं. वडा िभ  ५० 

५ सामािजक िवकास 
लिगक समानता तथा 
सामािजक 
समाबेिशकरण 

चाल ु छुवाछुत िव को जनचेतना मलुक काय म ५ नं. वडा िभ  ५० 

५ आ थक िवकास कृिष चालु भेटनरी औषधी खरीद  ५ नं. वडा िभ  १५० 

५ सामािजक िवकास 
लिगक समानता तथा 
सामािजक 
समाबेिशकरण 

चाल ु जनजाती कला सं कृित संर ण काय म ५ नं. वडा िभ  १५० 

५ सामािजक िवकास वा य चालु मिहला वेमसेंिवका ो साहन भ ा  ५ नं. वडा िभ  ३५ 

५ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन मता िवकास चाल ु जन ितिनधी, कमचारी तथा उपभो ा सिमतीको 

मता िवकास  
५ नं. वडा िभ  ५० 

५ सामािजक िवकास खेलकुद तथा 
मनोर जन चाल ु खलेकुद तथा सुिनल मृित दवस काय म  ५ नं. वडा िभ  २५० 
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५ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िवपद व थापन चाल ु िवपद ्तथा कोप व थापन कोष  ५ नं. वडा िभ  १५० 

६ आ थक िवकास कृिष चालु तरकारी िबउिबजन तथा िबषा द ख रद  ६ नं. वडा िभ  १०० 
६ आ थक िवकास कृिष चालु पशुपं ी औषिध ख रद  ६ न.ं वडा िभ  २०० 
६ सामािजक िवकास वा य चालु याब औषिध ख रद  हे थपो ट गजुल  १०० 

६ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन फोहरमैला तथा ढल चालु पूण सरसफाई काय म  ६ नं. वडा िभ  १०० 

६ सामािजक िवकास वा य चालु 
ह.ेपो. भौितक पूवाधार ममत फोहरमैला यब थापन 
काय म  वा य चौक  गजलु  १५० 

६ सामािजक िवकास 
लिगक समानता तथा 
सामािजक 
समाबेिशकरण 

चाल ु
जंकफुड िनय ण काय म तथा बालबािलक झोला 
ट फन िवतरण काय म ६ नं. वडा िभ  ८० 

६ सामािजक िवकास वा य चालु मिहला वा य वयंसेिवका ो साहन  काय म ६ नं. वडा िभ  ३० 
६ सामािजक िवकास सं कृित काय म चालु दरबार संर ण काय म तथा  गजुलकोट २०० 
६ सामािजक िवकास िश ा चालु क ा ५ को वडा तरीय प र ा संचालन काय म ६ नं. वडा िभ  ७० 

६ सामािजक िवकास 
खेलकुद तथा 
मनोर जन चाल ु वडा तरीय खेलकुद  ६ नं. वडा िभ  १५० 

६ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत िन.मा.िब. पिनपोखारा भौितक सुधार  पिनपोखारा २५० 
६ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत ा.िब. गजुलकोट भौितक सुधार  गजुल १०० 
६ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत ा.िब . पितहा ना भौितक सुधार  पाितहा ना १५० 
६ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत मा.िब. गजुल फ नचर ख रद दलगंा  २५० 
६ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत चौतारी ममत ठाटी  दलगंा  १०० 
६ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत चौतारी ममत पािनपोखरा पािनपोखारा  १०० 

६ पूवाधार िवकास खानेपानी तथा 
सरसफाई 

पुँजीगत धौलीगाउँ खानेपानी योजना धिुलगाउँ  धौलीगाउँ १५० 

६ पूवाधार िवकास खानेपानी तथा 
सरसफाई पुँजीगत पाितहा ना खानेपानी योजना पाितहा ना  पाितहा ना १५० 
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६ पूवाधार िवकास 
खानेपानी तथा 
सरसफाई पुँजीगत तारजाली ख रद तथा िवतरण ६ नं. वडा िभ  १५० 

६ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत सचाई योजना िसमखारा  पाितहा ना १९० 
६ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत सचाई योजना खहरेखोला खराखते  पािनपोखारा  २३५ 
६ पूवाधार िवकास सचाई पुँजीगत सचाई योजना िझवाखोला डीिहखेत दलगंा  २०० 

६ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन जलाधार संर ण पुँजीगत स यमहरा खोला संर ण तारजाली  पािनपोखारा  २०० 

६ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत दगुा ऋिष रेग माग  धुिलगाउँ ३३० 

६ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन जलाधार संर ण पुँजीगत खहरे खोला संर ण  पाितहा ना १०० 

६ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत ठाटी रातामाता िततेपोखरी टेप बाटो  दलगंा  १५० 

६ पूवाधार िवकास 
खानेपानी तथा 
सरसफाई पुँजीगत ित लेखक, कुलोमहर ए लेपाटा खानेपानी योजना कुलोमोहर  २७५ 

६ सामािजक िवकास 
खेलकुद तथा 
मनोर जन पुँजीगत खेलकुद मैदान िनमाण पािनपोखारा  १५०० 

६ आ थक िवकास कृिष पुँजीगत कृिष हाटबजार िनमाण  कुवापानी  १५०० 

६ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन िवपद व थापन चाल ु िवपत यब थापन  ६ न.ं वडा िभ  १५० 

६ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

मता िवकास चाल ु उपभो ा सिमित तािलम  ६ नं. वडा िभ  ५० 

६ सामािजक िवकास 
लिगक समानता तथा 
सामािजक 
समाबेिशकरण 

चाल ु मिहला िमक दवस जनचेतना काय म  ६ नं. वडा िभ  ४० 

६ सामािजक िवकास िश ा चालु िव ालयलाई फ टर िवतरण काय म ६ नं. वडा िभ  २६० 
६ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत मिहला बचत ऋण सहकारी भवन फ ड िनमाण कुवापानी १०० 

६ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

थानीय त यांक 
संकलन र अिभलेख 

व थापन 
चाल ु डाटा संकलन तथा वडा ोफाइल  ६ नं वडा िभ  १४० 
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७ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत राजपोखरा बृहत िवकास योजना राजपोखरा ३००० 
७ सामािजक िवकास वा य चालु कोिभड १९ िनय ण स बि ध काय म ७ नं. वडा िभ  १५० 

७ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन सामा य सेवा पुँजीगत वा य चौ कमा फ नचर ख रद तेवाङ १०० 

७ सामािजक िवकास वा य पुँजीगत जन वा य स बि ध सचेतनामलूक काय म ७ नं. वडा िभ  ५० 
७ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत दमाहाखोला िनरही मोटरबाटो िनमाण योजना दमाहाखोला ८०० 
७ सामािजक िवकास िश ा पुँजीगत वडा तरमा क ा ५ को परी ा संचालन काय म ७ नं. वडा िभ  ५० 
७ सामािजक िवकास िश ा पुँजीगत वडाका िव ालयह मा िपफम, कापट र कुशन ख रद ७ नं. वडा िभ  २५० 
७ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत नव नमूना ा.िव.को भौितक ममत सुधार योजना नव नमुना ा.िव. २०० 
७ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत िशवालय ा.िव.को भौितक ममत सुधार योजना िशवालय ा.िव. २०० 
७ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत जनि य ा.िव.को भौितक ममत सुधार योजना जनि य ा.िव. २०० 
७ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत िल े बाल ा.िव.को भौितक ममत सुधार योजना िल  ेबाल ा.िव. २०० 
७ आ थक िवकास कृिष चालु िबउ िवतरण काय म ७ नं. वडा िभ  १०० 
७ आ थक िवकास कृिष चालु पाठापाठी िवतरण काय म ७ नं. वडा िभ  ५० 

७ पूवाधार िवकास खानेपानी तथा 
सरसफाई पुँजीगत पावाङ खानेपानी इ टेक िनमाण योजना पावाङ १५० 

७ पूवाधार िवकास 
खानेपानी तथा 
सरसफाई पुँजीगत 

स लेपानी र का ा ढक खानेपानी इ टेक िनमाण 
योजना स लेपानी, का ा ढक २०० 

७ पूवाधार िवकास 
खानेपानी तथा 
सरसफाई पुँजीगत बासपानी िभरपानी खानेपानी इ टेक िनमाण योजना वासपानी १५० 

७ पूवाधार िवकास खानेपानी तथा 
सरसफाई 

पुँजीगत चेधर र गाजुधारामा खानेपानी इ टेक िनमाण योजना चेधर, गाजुधारा २५० 

७ पूवाधार िवकास खानेपानी तथा 
सरसफाई 

पुँजीगत धैरेपोखरा र िभ ीपाटी खानेपानी ममत योजना धैरेपोखरा, िभ ीपाटी २०० 

७ पूवाधार िवकास खानेपानी तथा 
सरसफाई 

पुँजीगत गो ठबाङ खोला खानेपानी िनमाण योजना गो ठबाङ १५० 
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७ पूवाधार िवकास 
खानेपानी तथा 
सरसफाई पुँजीगत पाखापानी घरेरीखोला खानेपानी िनमाण योजना पाखापानी २५० 

७ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत सु सवाङ ित ालय तथा कृिष सडक िनमाण योजना सु सवाङ ३५० 
७ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत तेवाङ मोटरबाटो सुधार योजना तेवाङ २०० 

७ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन सामा य सेवा पुँजीगत कायालयको फ नचर तथा मिसनरी औजार ख रद ७ नं. वडा िभ  १०० 

७ सामािजक िवकास िश ा चालु शैि क सुधारको लािग बालवािलकाह लाई शैि क, 
सामा ी िवतरण काय म 

७ नं. वडा िभ  १०० 

७ सामािजक िवकास 
लिगक समानता तथा 
सामािजक 
समाबेिशकरण 

चाल ु
जे नाग रक अपांग तथा असहाय मिहलाह को लािग 
यानो कपडा िवतरण काय म ७ नं. वडा िभ  १०० 

७ सामािजक िवकास 
लिगक समानता तथा 
सामािजक 
समाबेिशकरण 

चाल ु मिहला वा य वयमसेिवकाको खाजा तथा 
आतेजाते खच 

७ नं. वडा िभ  ५० 

७ सामािजक िवकास िश ा चालु ने.रा.मा.िव.का दिलत छा छा ाह का लािग शैि क 
सामा ी िवतरण काय म 

ने.रा.मा.िव. तेवाङ १५० 

७ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

फोहरमैला तथा ढल चालु पूण सरसफाइ स ब धी काय म ७ नं. वडा िभ  ५० 

७ सामािजक िवकास खेलकुद तथा 
मनोर जन चाल ु खेलकुद िवकास स बि ध काय म ७ न.ं वडा िभ  १०० 

७ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन मता िवकास चाल ु मिहलाह का लािग झोला, सल बु े होजरी तािलम ७ नं. वडा िभ  १०० 

८ आ थक िवकास कृिष चालु थोपा िसचाई तथा लाि टक टनेल अरेश २५० 
८ सामािजक िवकास िश ा चालु सवै िव ालयमा क ा १-३ स म वसाई व थापन अरेश ५०० 
८ सामािजक िवकास िश ा चालु क ा ५ को प र ा स ालन तथा व थापन अरेश ५० 

८ सामािजक िवकास िश ा चालु िव ालयह को दवा खाजाको लािग यास चुलो 
व था 

अरेश ५०० 
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८ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत जनता ा.िव. िच े गेट, तारवार तथा वादली िनमाण अरेश २०० 
८ सामािजक िवकास वा य चालु वा य वयंसेिवका खाजा खच वा यचौक  ५४ 
८ सामािजक िवकास वा य चालु वा य वयंसेिवका सु केरी ो साहन भ ा वा यचौक  ४५ 
८ सामािजक िवकास वा य चालु व थङ से टरको लािग औषिध ख रद वा यचौक  ५० 
८ सामािजक िवकास वा य चालु आपतकािलन औषिध ढुवानी वा यचौक  २० 
८ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत गाँउघर लीिनक ला टर वा यचौक  १०० 

८ पूवाधार िवकास खानेपानी तथा 
सरसफाई 

पुँजीगत धाराखक एक घर एक धारा िनमाण धाराखक ३५० 

८ पूवाधार िवकास खानेपानी तथा 
सरसफाई पुँजीगत गुराँसे खलवाङ एक घर एक धारा िनमाण गुराँसे ३०० 

८ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत नमुना ा.िव. फुलधारा घेरावार फु धारा २५० 

८ पूवाधार िवकास खानेपानी तथा 
सरसफाई पुँजीगत िच े धारापधरेा पानी ाङक  िनमाण िच े २०० 

८ पूवाधार िवकास 
खानेपानी तथा 
सरसफाई पुँजीगत 

वारेवन खानेपानी ाङ क तथा एक घर एक धारा 
िनमाण वारेबन ४०० 

८ पूवाधार िवकास 
खानेपानी तथा 
सरसफाई पुँजीगत लेख एक घर एक धारा िनमाण लेख ३५० 

८ सामािजक िवकास खेलकुद तथा 
मनोर जन 

पुँजीगत वडा तरीय खेलकुद अरेश १५० 

८ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत खेरे िच े िपपल चौतारा मा.िव. जो ने मोटरवाटो अरेश ५०० 

८ पूवाधार िवकास खानेपानी तथा 
सरसफाई 

पुँजीगत अरेश ठुलोगाउँ एक घर एक धारा अरेश ३००० 

८ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

िवपद व थापन चाल ु िवपद व थापन अरेश ७१ 

८ सामािजक िवकास िश ा चालु ने.रा.मा.िव. अरेश का छा ाछा लाई कोचीङ क ा 
संचालन अरेश २०० 

  



 

 
29 

 

८ सामािजक िवकास 
लिगक समानता तथा 
सामािजक 
समाबेिशकरण 

चाल ु मिहला लि त िसलाई कटाई तािलम अरेश २०० 

८ आ थक िवकास कृिष चालु युन आय भएका दिलतलाई वा ा िवतरण अरेश १६० 

८ सामािजक िवकास 
लिगक समानता तथा 
सामािजक 
समाबेिशकरण 

चाल ु
वालिववाह यूिनकरण स वि ध  जनचेतनामूलक 
काय म अरेश १०० 

ज मा १०५००० 
आ.व. २०७७/०७८ को िव ीय समानीकरण अनदुान देश सरकार तफका काय मह  

.स.ं िशषक उपशीषक खच सकेंत काय मह  ठेगाना 
िविनयोिजत 

रकम . 
हजारमा 

१ सामािजक िवकास िश ा चालु क ा ११ र १२ मा गाउँपािलका िभ  अ यनरत 
कशो रह लाई उपा य  छा वृित काय म गाउँपािलका िभ  ४०० 

२ आ थक िवकास मता िवकास चाल ु सुन चा न ेकाय म गाउँपािलका िभ  २०० 
३ आ थक िवकास सुशासन व न चालु सहकारी सं थाह को अिभलेिखकरण तथा मण गाउँपािलका िभ  २७७ 

४ सामािजक िवकास 
लैिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेसीकरण 

चाल ु बाल िववाह आधारभूत सव ण गाउँपािलका िभ  २०० 

५ सामािजक िवकास 
लैिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेसीकरण 

पुँजीगत हसा िपिडत मिहलाह को लािग अ पकािलन 
सुरि त घर िनमाण 

गाउँपािलका िभ  ४०० 

६ सामािजक िवकास 
लैिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेसीकरण 

चाल ु लैि गक हसा िनवारण कोष गाउँपािलका िभ  २०० 

७ सामािजक िवकास 
लैिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेसीकरण 

चाल ु अपा गता प रचय-प  िवतरण घुि त िशिवर गाउँपािलका िभ  १५० 
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८ सामािजक िवकास 
लैिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेसीकरण 

चाल ु अपा गता भएका ि ह लाई िसप तथा मता 
िवकास तािलम (ब तगुत टेवा समेत) गाउँपािलका िभ  ३५० 

९ सामािजक िवकास 
लैिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेसीकरण 

चाल ु छुवाछुत िव  सचेतना काय म गाउँपािलका िभ  २०० 

१० सामािजक िवकास 
लैिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेसीकरण 

चाल ु युवाह लाई हाउस वाइ रङ तािलम गाउँपािलका िभ  ३०० 

११ सामािजक िवकास 
लैिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेसीकरण 

चाल ु युवाह लाई हिेभ ाइिभङ तािलम गाउँपािलका िभ  ५०० 

१२ सामािजक िवकास 
लैिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेसीकरण 

चाल ु जे  नाग रक प रचय-प  िवतरण घुि त िशिवर गाउँपािलका िभ  १५० 

१३ सामािजक िवकास 
लैिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेसीकरण 

चाल ु वडा त रय जे  नाग रक लव गठन गाउँपािलका िभ  १५० 

१४ सामािजक िवकास लैिगक समानता तथा 
सामािजक समावेसी 

चाल ु जे  नाग रक िमलन के  थापना गाउँपािलका िभ  २०० 

१५ सामािजक िवकास वा य चालु गभवती मिहलासंग उपा य  काय म गाउँपािलका िभ  ६०० 

१६ सामािजक िवकास खानेपानी तथा 
सरसफाई 

चाल ु वास योजना िनमाणा तथा छपाई गाउँपािलका िभ  ५०० 

१७ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

याियक सिमित चालु इजलास व थापन गाउँपािलका िभ  २०० 

१८ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन याियक सिमित चालु याियक सिमित तािलम गाउँपािलका िभ  ३०० 

ज मा ५२७७ 
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आ.व. २०७७/०७८ को समपरुक नपेाल सरकार तफका काय मह  

.स.ं िशषक उपशीषक खच सकेंत काय मह  ठेगाना 
िविनयोिजत 

रकम . 
हजारमा 

१ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत फसाचौर का ा म घा ािलगाउँ सुिनलामाग जो न े
मोटरबाटो िनमाण 

३ र ५ न.ं वडा िभ  १२००० 

ज मा १२००० 
आ.व. २०७७/०७८ को समपरुक देश सरकार तफका काय मह  

.स.ं िशषक उपशीषक खच सकेंत काय मह  ठेगाना 
िविनयोिजत 

रकम . 
हजारमा 

१ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत सुिलचौर तेबाङ जो ने जुतुङ खोलामा प  पुल 
िनमाण 

७ नं. वडा िभ  ७५०० 

२ पूवाधार िवकास भवन पुँजीगत फुसको छानो िव थापन गाउँपािलका िभ  ५००० 

३ पूवाधार िवकास सडक पुँजीगत िवशेष च दन प चँ माग तरो ित तथा क भट 
िनमाण 

८ नं. वडा िभ  २५०० 

ज मा १५००० 
आ.व. २०७७/०७८ को ससत नपेाल सरकार तफका काय मह  

.स.ं िशषक उपशीषक खच सकेंत काय मह  ठेगाना 
िविनयोिजत 

रकम . 
हजारमा 

१ आ थक िवकास कृिष चालु Artificial Insemination स ब धी काय म गाउँपािलका िभ  १०० 
२ आ थक िवकास कृिष चालु कृषक दता व थापन काय म गाउँपािलका िभ  ३०० 

३ आ थक िवकास कृिष चालु 
कृिष तथा पशुप छी स वि ध त यांक अ याविधक 
काय म गाउँपािलका िभ  १०० 

४ आ थक िवकास कृिष चालु 
फलफूल दशक अ तरगत थानीय तहमा िब वा 
रोपण अिभयान काय म (५०% अनुदान) गाउँपािलका िभ  १९०० 
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५ आ थक िवकास कृिष चालु 
बा ाको साना वसाियक कृिष उ पादन के  
(पकेट) िवकास काय म संचालन गाउँपािलका िभ  १५०० 

६ आ थक िवकास कृिष चालु 

राि य र थानीय मह वका खा  तथा पोषण 
सुर ाममा टेवा पुयाउने वाली व तको साना 

वसाियक कृिष उ पादन के  (पकेट) िवकास 
काय म संचालन 

गाउँपािलका िभ  २४०० 

७ आ थक िवकास उ ोग चालु 

ित पधामा छनौट भएका वसाय िवकास सेवा 
दायक सं थाह  माफत उ मीको तरो ित 

(आव यकता पिहचानका आधारमा पुनताजगी र 
एडभा स सीप िवकास तािलम काय म) 

गाउँपािलका िभ  ४८० 

८ आ थक िवकास उ ोग चालु 
ित पधामा छनौट भएका वसाय िवकास सेवा 
दायक सं थाह  माफत लघ ुउ म िवकास मोडेलमा 

नयाँ लघु उ मी िसजना गन 
गाउँपािलका िभ  २२८० 

९ आ थक िवकास उ ोग चालु 
स भा  उ पादनको उ पादक व र बजार ित पधा 
बृि  गनका लािग कि तमा ५ जनाको समुहमा 

िबिध ह ता तरण 
गाउँपािलका िभ  १४० 

१० आ थक िवकास िव ीय े  पुँजीगत धारपानी िल ट खानेपानी, वडा नं ४ गाउँपािलका िभ  ५००० 

११ आ थक िवकास िव ीय े  पुँजीगत िमिझङ ठुलोगाउँ खानेपानी योजना िनमाण, वडा नं. 
३ 

गाउँपािलका िभ  २०००० 

१२ आ थक िवकास िव ीय े  पुँजीगत वा य चौक  भवन िनमाण आयोजना, वडा नं. ५ गाउँपािलका िभ  ८००० 

१३ पूवाधार िवकास जल ोत तथा सचाई चाल ु नीितगत, शासिनक तथा यब थापन खच गाउँपािलका िभ  १०० 
१४ पूवाधार िवकास जल ोत तथा सचाई चाल ु बायो यास जडान गाउँपािलका िभ  २०० 
१५ पूवाधार िवकास जल ोत तथा सचाई चाल ु सुधा रएको चुलो (बायोमास) िबिध जडान गाउँपािलका िभ  २०० 
१६ पूवाधार िवकास जल ोत तथा सचाई चाल ु सौय उजा िबिध जडान गाउँपािलका िभ  ३०० 
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१७ सामािजक िवकास िश ा चालु 
तो कएका िव ाथ को दवा खाजाका लािग 
िव ालयलाई अनुदान गाउँपािलका िभ  १७४१ 

१८ सामािजक िवकास िश ा चालु तो कएका िव ाथ को दवा खाजाका लािग 
िव ालयलाई अनुदान 

गाउँपािलका िभ  १०५२० 

१९ सामािजक िवकास िश ा चालु तो कएका िव ाथ को दवा खाजाका लािग 
िव ालयलाई अनुदान 

गाउँपािलका िभ  २४६४ 

२० सामािजक िवकास िश ा चालु 

आधारभूत तहका वीकृत दरव दीका िश क, राहत 

अनुदान िश कका लािग तलब भ ा अनुदान (िवशेष 
िश ा प रषद अ तरगतका िश क/कमचारीह  
समेत) 

गाउँपािलका िभ  ७२३०० 

२१ सामािजक िवकास िश ा चालु ित िव ाथ  लागतका आधारमा िश ण िसकाइ 
साम ी एवम् क ा ८ को परी ा व थापन अनुदान 

गाउँपािलका िभ  ४०७ 

२२ सामािजक िवकास िश ा चालु ित िव ाथ  लागतका आधारमा िश ण िसकाइ 
साम ी एवम् क ा ८ को परी ा व थापन अनुदान गाउँपािलका िभ  ५७६ 

२३ सामािजक िवकास िश ा चालु 
ित िव ाथ  लागतका आधारमा िश ण िसकाइ 

साम ी एवम् क ा ८ को परी ा व थापन अनुदान गाउँपािलका िभ  २४५९ 

२४ सामािजक िवकास िश ा चालु 
ारि भक बाल िवकास सहजकताह को पा र िमक 

तथा िव ालय कमचारी ब थापन अनुदान गाउँपािलका िभ  १४०२ 

२५ सामािजक िवकास िश ा चालु ारि भक बाल िवकास सहजकताह को पा र िमक 
तथा िव ालय कमचारी ब थापन अनुदान 

गाउँपािलका िभ  ५९८३ 

२६ सामािजक िवकास िश ा चालु ारि भक बाल िवकास सहजकताह को पा र िमक 
तथा िव ालय कमचारी ब थापन अनुदान 

गाउँपािलका िभ  ९९१ 

२७ सामािजक िवकास िश ा चालु 

मा यिमक तहका वीकृत दरव दीका िश क, राहत 

अनुदान िश क लािग तलब भ ा अनुदान (िवशेष 
िश ा प रषद अ तरगतका 
िश क/कमचारी, ािविधक धारका िश क समते) 

गाउँपािलका िभ  २०६०० 

२८ सामािजक िवकास िश ा पुँजीगत िव ालय भौितक पुवाधार िनमाण अनुदान गाउँपािलका िभ  १९४२ 
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२९ सामािजक िवकास िश ा पुँजीगत िव ालय भौितक पुवाधार िनमाण अनुदान गाउँपािलका िभ  ८२८६ 
३० सामािजक िवकास िश ा पुँजीगत िव ालय भौितक पुवाधार िनमाण अनुदान गाउँपािलका िभ  १३७२ 
३१ सामािजक िवकास िश ा चालु िव ालय स ालन तथा व थापन अनुदान गाउँपािलका िभ  ३५८ 
३२ सामािजक िवकास िश ा चालु िव ालय स ालन तथा व थापन अनुदान गाउँपािलका िभ  १५२५ 
३३ सामािजक िवकास िश ा चालु िव ालय स ालन तथा व थापन अनुदान गाउँपािलका िभ  २५३ 

३४ सामािजक िवकास िश ा चालु िव ालयमा शैि क गणु तर सदुढृीकरण एवम ्
कायस पादनमा आधा रत ो साहन अनुदान 

गाउँपािलका िभ  ५०६ 

३५ सामािजक िवकास िश ा चालु िव ालयमा शैि क गणु तर सदुढृीकरण एवम ्
कायस पादनमा आधा रत ो साहन अनुदान 

गाउँपािलका िभ  २१५८ 

३६ सामािजक िवकास िश ा चालु िव ालयमा शैि क गणु तर सदुढृीकरण एवम ्
कायस पादनमा आधा रत ो साहन अनुदान गाउँपािलका िभ  ३५७ 

३७ सामािजक िवकास िश ा चालु 

शैि क प चँ सुिनि 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) 

गाउँपािलका िभ  ३१६ 

३८ सामािजक िवकास िश ा चालु 

शैि क प चँ सुिनि 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) 

गाउँपािलका िभ  १३४७ 

३९ सामािजक िवकास िश ा चालु 

शैि क प चँ सुिनि 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) 

गाउँपािलका िभ  २२३ 

४० सामािजक िवकास िश ा चालु सामदुाियक िव ालयका छा ाह लाई िनशु क 
यािनटरी याड यव थापन गाउँपािलका िभ  १९०० 
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४१ सामािजक िवकास िश ा चालु 
सामदुाियक िव ालयका छा ाह लाई िनशु क 
यािनटरी याड यव थापन गाउँपािलका िभ  ३१५ 

४२ सामािजक िवकास िश ा चालु सामदुाियक िव ालयका छा ाह लाई िनशु क 
यािनटरी याड यव थापन 

गाउँपािलका िभ  ४४५ 

४३ सामािजक िवकास िश ा चालु सावजिनक िव ालयका िव ाथ ह का लािग िनशु क 
पा पु तक अनुदान 

गाउँपािलका िभ  ५२८ 

४४ सामािजक िवकास िश ा चालु सावजिनक िव ालयका िव ाथ ह का लािग िनशु क 
पा पु तक अनुदान गाउँपािलका िभ  ७४७ 

४५ सामािजक िवकास िश ा चालु 
सावजिनक िव ालयका िव ाथ ह का लािग िनशु क 
पा पु तक अनुदान गाउँपािलका िभ  ३१९० 

४६ सामािजक िवकास िश ा चालु 
सावजिनक िव ालयमा अ ययनरत िव ाथ ह का 
लािग छा बृि  (आवासीय तथा गैरआवासीय) गाउँपािलका िभ  १४३२ 

४७ सामािजक िवकास िश ा चालु सावजिनक िव ालयमा अ ययनरत िव ाथ ह का 
लािग छा बृि  (आवासीय तथा गैरआवासीय) 

गाउँपािलका िभ  २१३ 

४८ सामािजक िवकास िश ा चालु सावजिनक िव ालयमा अ ययनरत िव ाथ ह का 
लािग छा बृि  (आवासीय तथा गैरआवासीय) 

गाउँपािलका िभ  ३४४ 

४९ सामािजक िवकास वा य चालु 

आधारभूत तथा आकि मक सेवाको लािग औषिध र 
वा य सुर ा साम ी (PPE बाहेक) ख रद तथा 

औषिध लगायतका साम ीको ढुवानी तथा र या कग 
र िवतरण समेत 

गाउँपािलका िभ  ९८५ 

५० सामािजक िवकास वा य चालु 

आधारभूत तथा आकि मक सेवाको सुिन ततका 
लािग औषधीको आपू त र उपयोग, स वि ध 
काय मह को अनुगमन तथा मू याङकन (अनुगमन 
मु या कन तथा काय म काया वयन मण खच) 

गाउँपािलका िभ  ७५ 

५१ सामािजक िवकास वा य चालु आयुवद  औषधालयको चाल ुतथा काय म बजेट गाउँपािलका िभ  ३३०० 

५२ सामािजक िवकास वा य चालु 
आ थक ि थित कमजोर रहकेा पुनःउपचारमा रहकेा 
पी.िब.सी. िबरामीह लाई उपचार अविधभर पोषण 
खच तथा स पक परी ण 

गाउँपािलका िभ  २४ 



 

 
36 

 

५३ सामािजक िवकास वा य चालु 

उपचार के ह मा आकि मक अव थामा औसिध एवं 
याब सामा ी ढुवानी, काय मका लािग आव यक 

टेशनरी, ाली सीट लगायतका फम फरमेट 

फोटोकपी, काय मको िनयिमत अनगुमन तथा 

मु यांकन, थलगत अनुिश ण, यरोगका िबरामीको 
चौमािसक कोहट िव ेषण र ई- ट.िब रज 

गाउँपािलका िभ  १४६ 

५४ सामािजक िवकास वा य चालु 

औलो तथा कालाजार माहामारी ने े को छनौट 
गरी िबषा द छकन े(रे पो सीभ ेइङ समेत), 
कटज य रोग िनय ण काय मको अनुगमन एवम ्

मू या कन तथा कटज य रोग िनय णका लािग 
ब िनकाय अ तर या गन 

गाउँपािलका िभ  ३० 

५५ सामािजक िवकास वा य चालु क युिन ट ड स संचालन खच गाउँपािलका िभ  ३० 

५६ सामािजक िवकास वा य चालु 

कोिभड १९ लगायत िविभ  महामारीज य 
रोगह को रोकथाम, िनय ण तथा िनगरानीका 

लािग सरोकारवाला सँगको अ तर या तथा RRT, 
वा यकम  प रचालन 

गाउँपािलका िभ  २५ 

५७ सामािजक िवकास वा य चालु 

डग ुलगायतका कटज य रोगह को िनय णका 
लािग लामखु ेको वास थान खोजी गरी लाभा न  
गन अिभयान संचालन गन तथा सरोकारवालाह संग 
अिभमिुखकरण गन 

गाउँपािलका िभ  ११५ 

५८ सामािजक िवकास वा य चालु 

पशुपं ी आदीबाट ने ई फुए जा, बड ल,ु AMR, 

िसि सक िसस, ट सो ला मोिसस आ द िविभ  
स वारोग स बि ध रोकथाम तथा िनय णका लािग 
सचेतना काय म 

गाउँपािलका िभ  २० 
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५९ सामािजक िवकास वा य चालु 
पािलका तरमा वा य सं थाह को मािसक सूचना 
संकलन, भे र फकेशन एवं गणु तर सुधार साथै 
चौमािसक एवं बा षक सिम ा 

गाउँपािलका िभ  २०० 

६० सामािजक िवकास वा य चालु 

पािलका तरमा खोप र सरसफाई व धन 
काय मको सिम ा, सू मयोजना अ याविधक र 
पािलका खोप सम वय सिमितको अिभमुिखकरण 
समेत पािलका तरमा २ दन, वडा खोप सम वय 

सिमितको वा य सं था, वडा सतरमा 
अिभमिुखकरण १ दन तथा पणू खोप सुिन तताको 
लागी घरधुरी सर 

गाउँपािलका िभ  १७४ 

६१ सामािजक िवकास वा य चालु पोषण काय म गाउँपािलका िभ  ४८६ 

६२ सामािजक िवकास वा य चालु 

बा  खोप के  बाट गुण त रय खोप सेवा दान गन 
खोप के मा यव थापनको लािग फ नचर यव था, 
स बि धत वडा खोप सम वय सिमित माफत तयारी 
एवं ख रद, ३००० खोप के मा ित खोप के   

१०००० दरल,े कि तमा टेवल १, कुस  १ र सानो 
बे  १ र हात 

गाउँपािलका िभ  ४० 

६३ सामािजक िवकास वा य चालु 
िब ालय वा य िश ा, आमा समूह तथा थानीय 
तहमा वा यका लािग सामािजक वहार प रवतन 

व दन अिभयान 
गाउँपािलका िभ  १०० 

६४ सामािजक िवकास वा य चालु मले रया, डग,ु कालाजार, ब टाइफस आ द 
कटज य रोगको डाटा भे र फकेशन 

गाउँपािलका िभ  १० 

६५ सामािजक िवकास वा य चालु मातृ तथा नविशश ुकाय म गाउँपािलका िभ  २१०२ 
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६६ सामािजक िवकास वा य चालु 
मातृ तथा नविशश ुकाय म अ तगत आमा सुर ा, 

गभवती उ ेरणा सेवा, यानो झोला र िनशु क 
गभपतन काय म 

गाउँपािलका िभ  १९९८ 

६७ सामािजक िवकास वा य चालु 
राि य मिहला वा य वयंसेिवका काय म 
(पोशाक ो साहन, यातायात खच, वा षक सिम ा 
गो ी र दवस मनाउन ेखच समते) 

गाउँपािलका िभ  ८०० 

६८ सामािजक िवकास वा य चालु 

िविभ  स वारोग, नसन रोग, जुनो टक, मानिसक 
वा य स बि ध अ तर या काय म तथा दवसह  

(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer 

Days, आ मह या रोकथाम दवस, मानिसक 

वा य दवस, अ जाईमर दवस, रेिबज दवस, 
िव  औलो दवस) मनाउने 

गाउँपािलका िभ  १०० 

६९ सामािजक िवकास वा य चालु िवरामीको लािग ओ.िप.िड. टकट (कावन कपी 
सिहतको ) छपाई गाउँपािलका िभ  ६० 

७० सामािजक िवकास वा य चालु 

थानीय तह िभ का वा यकम ह ,म. वा. वय.स.े 
का लािग आधारभूत तथा आकि मक सेवा अ तगत 
आँखा, नाक, कान, घाटी तथा मुख वा य स वि ध 

ाथिमक उपचार बारे अिभमुिखकरण / तािलम 

गाउँपािलका िभ  ८० 

७१ सामािजक िवकास वा य चालु 

थानीय तहका वा य चौक , ा. वा.के. र 

अ पतालह मा कायरत कमचारीह को तलव, महगी 

भ ा, थानीय भ ा, पोषाक लगायत शासिनक 
खच समेत 

गाउँपािलका िभ  १५८०० 
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७२ सामािजक िवकास वा य चालु 

समुदायमा आधा रत नवजात िशशु तथा बाल रोगको 
एक कृत व थापन (IMNCI) काय म सिम ा तथा 

वा य सं थाह मा onsite coaching 
गाउँपािलका िभ  १०० 

७३ सामािजक िवकास वा य चालु 
वा य चौक को युनतम सेवा मापद ड काय वयन, 

सु ढीकरण तथा सिम ा ( वा य चौक को युनतम 
सेवा मापद ड काय मको सिम ा ) 

गाउँपािलका िभ  ३०० 

७४ सामािजक िवकास वा य चालु वा य सं था नभएका वडाह मा आधारभूत 
वा य सेवा के ह को संचालन खच 

गाउँपािलका िभ  १००० 

७५ सामािजक िवकास 
लिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

चाल ु

१) समाजमा रहेका कुरीित, कु था, लैि गक हसा, 
मानव वेचिवखन तथा ओसारपसार िव  
सचेतनामूलक काय म तथा अिभयान संचालन 2) 
मिहला िवकास काय म ारा व दत मिहला 
सहकारी सं थाह को सुदढृीकरण एव ं थानीय तहको 
मिहला उ मी संजाल थापनाको लािग सहजीक 

गाउँपािलका िभ  १०० 

७६ सामािजक िवकास 
लिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

चाल ु

मिहला, बालबािलका तथा ये  नाग रक 

म ालयको काय े  (मिहला, बालबािलका, 

अपांगता भएका ि , जे  नाग रक तथा यौिनक 
तथा लिगक अ पसं यक) का त यांक संकलन तथा 
अ ाविधक ग र मिहला, बालबािलका तथा ये  
नाग रक म ालयमा पठाउनका लािग 

गाउँपािलका िभ  १०० 

७७ सामािजक िवकास 
लिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

चाल ु थानीय तहको लैिगक हसा िनवारण कोषमा रकम गाउँपािलका िभ  १०० 

७८ सामािजक िवकास युवा तथा खलेकुद चाल ु रा पित रिन ग िस ड ितयोिगता ( थानीय 
तह तरीय) 

गाउँपािलका िभ  १०० 
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७९ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

सामािजक सुर ा 
तथा संर ण चाल ु मनोसमािजक परामश संचालन खच गाउँपािलका िभ  २०४ 

८० सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

सामािजक सुर ा 
तथा संर ण 

चाल ु आ वासी ोत के को कायालय संचालन/ कमचारी 
मण खच / िशरोभार खच 

गाउँपािलका िभ  ६८ 

८१ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

सामािजक सुर ा 
तथा संर ण 

चाल ु तलब तथा सुिबधा- मनोसमािजक परामश कता गाउँपािलका िभ  ४०५ 

८२ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

सामािजक सुर ा 
तथा संर ण चाल ु तलब तथा सुिबधा -िवि य सा रता सहजकता 

ाय म गाउँपािलका िभ  ४०५ 

८३ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

सामािजक सुर ा 
तथा संर ण चाल ु ािविधक सहायकको तलव गाउँपािलका िभ  ३६७ 

८४ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

सामािजक सुर ा 
तथा संर ण चाल ु ािविधक सहायकको पोसाक गाउँपािलका िभ  १० 

८५ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

सामािजक सुर ा 
तथा संर ण 

चाल ु ािविधक सहायकको थानीय भ ा गाउँपािलका िभ  ३९ 

८६ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

सामािजक सुर ा 
तथा संर ण 

चाल ु बैदेिशक रोजगारीमा जान चाहने स भािवत 
कामदारह लाई गहन अिभमुखीकरण काय म 

गाउँपािलका िभ  ६ 

८७ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

सामािजक सुर ा 
तथा संर ण चाल ु रटन  वयंम सेवक प रचालन गाउँपािलका िभ  ४७६ 

८८ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

सामािजक सुर ा 
तथा संर ण चाल ु रोजगार संयोजकको तलव गाउँपािलका िभ  ४४२ 

८९ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

सामािजक सुर ा 
तथा संर ण चाल ु रोजगार संयोजकको पोसाक गाउँपािलका िभ  १० 

९० सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

सामािजक सुर ा 
तथा संर ण 

चाल ु रोजगार संयोजकको थानीय भ ा गाउँपािलका िभ  ४८ 

९१ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

सामािजक सुर ा 
तथा संर ण 

चाल ु रोजगार सेवा के को सँचालन खच गाउँपािलका िभ  ६४ 

९२ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

सामािजक सुर ा 
तथा संर ण चाल ु रोजगार सेवा के को सुदढृीकरण गाउँपािलका िभ  २५० 
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९३ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

सामािजक सुर ा 
तथा संर ण चाल ु िवि य सा रता ाय म संचालन खच गाउँपािलका िभ  १३६ 

९४ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

सामािजक सुर ा 
तथा संर ण 

पुँजीगत 
िवप  िमकको याला (दैिनक . 517 * सं या 

100 * दन 100) 
गाउँपािलका िभ  ५१७० 

९५ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

सामािजक सुर ा 
तथा संर ण चाल ु समुदाय अिभमुखीकरण गाउँपािलका िभ  १५ 

९६ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

सामािजक सुर ा 
तथा संर ण चाल ु

स बि धत सरोकारवालाह वाट प रयोजना अनुगमन 
तथा मु याकंन गाउँपािलका िभ  ४० 

९७ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

सामािजक सुर ा 
तथा संर ण चाल ु

सरोकारवालाह संगको अ तर या तथा 
अिभमखुीकरण काय म ( हरी /प कार/ थानीय 
जन ितिनधी/ समुदायका अगुवाह लाई आ ावसन 
को असर तथा भाव / कामदारलाई समािजक 
बिह करण भाव यूिनकरण) 

गाउँपािलका िभ  ४५ 

९८ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

शाि त तथा 
सु व था चाल ु

(१) आयोजना स ब धी अिभमुिखकरण काय म 
स ालन (२) दता िसिवर स ालन स ब धी 
अिभमिुखकरण/कायशाला/तािलम काय म स ालन 
(३) गुनासो सुनुवाइ स ब धी अिभमुिखकरण 
काय म स ालन । सहभागीह : हरेक वडाका 

ितिनधी, थानीय CSO, थानीय िनकायका अ य 
क 

गाउँपािलका िभ  २२० 

९९ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

शाि त तथा 
सु व था 

चाल ु

अ य िविवध खच-Mobilization of CSOs, Civic 

Groups, NGOs for increased social 

accountability 

गाउँपािलका िभ  ११८ 

१०० 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

शाि त तथा 
सु व था चाल ु

अ य िविवध खच-Periodic meeting costs of 

LGPCC 
गाउँपािलका िभ  २२ 
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१०१ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

शाि त तथा 
सु व था चाल ु इ टरनेट सेवा शु क गाउँपािलका िभ  १२० 

१०२ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

शाि त तथा 
सु व था चाल ु एम. आइ. एस. अपरेटर र फ ड सहायक पा र िमक, 

चाडपव खत तथा पोशाक खच 
गाउँपािलका िभ  ११५९ 

१०३ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

शाि त तथा 
सु व था चाल ु एम. आइ. एस. अपरेटर र फ ड सहायक देिनक 

मण भ ा तथा यातायत खच गाउँपािलका िभ  १५६ 

१०४ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

शाि त तथा 
सु व था चाल ु

एम. आइ. एस. अपरेटर र फ ड सहायको लािग 
स ार खच गाउँपािलका िभ  ७ 

१०५ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

शाि त तथा 
सु व था चाल ु

घटना दता तथा सामािजक सुर ा दता िसिवर 
स ालन गाउँपािलका िभ  ६१६ 

१०६ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

शाि त तथा 
सु व था 

चाल ु दता िसिवर स ालानाथ सेवा दायक छनौटको लािग 
िव ापन/सूचना काशन खच 

गाउँपािलका िभ  २५ 

१०७ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

शाि त तथा 
सु व था 

पुँजीगत मेिशनरी आजार तथा फ नचर ममत स भार (सेवा 
के  स ालानाथ) 

गाउँपािलका िभ  ४२ 

१०८ सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

शाि त तथा 
सु व था 

चाल ु मसल द सामान ख रद (सेवा के  स ालानाथ) गाउँपािलका िभ  ९० 

१०९ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

शाि त तथा 
सु व था चाल ु

ि गत घटना दताका दता कताब 
िडजीटाइजेशनका लािग परामश सेवा गाउँपािलका िभ  २६७ 

११० 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

शाि त तथा 
सु व था चाल ु

स ार सामा ी सारण तथा छपाइ (स ार र पँ च 
अिभयान स ालान) गाउँपािलका िभ  ९४ 

१११ 
सं थागत िवकास सेवा वाह र 
सुशासन 

शाि त तथा 
सु व था चाल ु

थानीय तहका कमचारी र जन ितिनिधह को लािग 
अनुगमन तथा मु याकन खच गाउँपािलका िभ  ६४ 

११२ पूवाधार िवकास शासक य सुशासन पुँजीगत 
भा बांग लामाचौर, तेबांग जैसी बगर, दामा ढंुगा 

झो.प,ु सुिनल मृित गाउँपािलका, रो पा 
गाउँपािलका िभ  ३४०० 

ज मा २३३३०० 
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आ.व. २०७७/०७८ को ससत देश सरकार तफका काय मह  

.स.ं िशषक उपशीषक खच सकेंत काय मह  ठेगाना 
िविनयोिजत 

रकम . 
हजारमा 

१ आ थक िवकास कृिष चालु साना कृिष औजार तथा य  उपकरणमा अनुदान गाउँपािलका िभ  १७५० 

२ आ थक िवकास कृिष चालु 
कोिभड भािवत भई गाउँ फकका कृषकह लाई 
उ पादन सामा ीमा अनुदान गाउँपािलका िभ  २००० 

३ आ थक िवकास कृिष चालु एक थानीय तह एक उ पादन काय म गाउँपािलका िभ  १७०० 

४ आ थक िवकास कृिष चालु 
काय म काया वयनका लािग कृिष पशुपि छ अिधकृत 

ातक उितण जनशि  सेवा करा  गाउँपािलका िभ  ४०० 

५ आ थक िवकास कृिष पुँजीगत पािलका कोसेली घर दशनी तथा िब  क  गाउँपािलका िभ  १००० 
६ सामािजक िवकास िश ा पुँजीगत ानोदय ाथिमक िव ालय महे  घरेावार २ नं. वडा िभ  १००० 
७ सामािजक िवकास िश ा पुँजीगत देिवभ  आिव थु पा क ममत १ नं. वडा िभ  १००० 

८ पूवाधार िवकास 
खानेपानी तथा 
सरसफाई पुँजीगत इिनबाङ खानेपानी योजना ३ नं. वडा िभ  १००० 

९ सामािजक िवकास िश ा पुँजीगत सर वती ाथिमक िव ालय ४ नं. वडा िभ  १००० 
१० सामािजक िवकास िश ा पुँजीगत उदय ाथिमक िव ालय रझा ५ नं. वडा िभ  १००० 
११ सामािजक िवकास िश ा पुँजीगत ने.रा. मा.िव. तेबाङ घरेाबार खलेमैदान ७ नं. वडा िभ  १००० 
१२ सामािजक िवकास िश ा पुँजीगत जन योती मा.िव. गजलु ६ नं. वडा िभ  १००० 
१३ सामािजक िवकास िश ा पुँजीगत गंगा ा.िव. पि कोट १ नं. वडा िभ  १००० 
१४ सामािजक िवकास िश ा चालु मु यम ी ािमण िवकास तथा रोजगार काय म १ नं. वडा िभ  ६००० 

ज मा २०८५० 
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       आ.व. २०७७/०७८ को ससत नपेाल सरकार तफका काय मह  

.स.ं िशषक उपशीषक खच सकेंत काय मह  ठेगाना 
िविनयोिजत 

रकम . 
हजारमा 

१ सामािजक िवकास सामािजक सुर ा चालु सामािजक सुर ा   ४०००० 
ज मा ४०००० 

  



 

 
 

 

 


