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मन्तव्र्

सं घीर् नेपािको सं वविान अनुसार स्थानीर् तहको लनवायिन भएको पलन २ वर्य पुरा भई तेश्रो वर्यमा प्रवेश
गररसकेको छ । दे शको समग्र सं रिनाको पुनसंरिना हुंदा काम गनयका िालग केही नर्ााँ िाग्नु, नर्ााँ ि ुनौती
तथा जवटिता हुन ु स्वाभाववक नै हो । र्सै क्रममा स्थानीर् तह सञ्चािनका िालग भएका केही कानुनी
अष्पष्टता र जवटिताका वावजुद पलन उपिब्ि सीलमत श्रोत र सािनबाट नगरवासीहरुको आवश्र्कता र
िाहनािाई सं बोिन गनय हामी लनरन्तर िालगरहे को जानकारी गराउन िाहन्छौं । र्सै चशिचशिामा

लमलत

२०७५।३।17 मा सम्पन्न नगर सभा वाट आ.व. २०७५।०७६ को िालग वालिङवासी नागररकहरुको
आवश्र्कता,िाहना तथा सं घीर् तथा प्रदे श सरकारहरुको मागयदशयन समेतिाई समेवटकन गौरवको रुपमा
अगालड साररएको स्माटय लसटीको कार्यक्रम समेत समावेश गरर बनेको पाररत नीलत तथा वावर्यक कार्यक्रमिाई
सो अनुसार नै सम्पादन गरी सो को समग्र र्ो प्रलतवेदन र्हााँहरु समक्ष पेश गनय पााँउदा िेरै खुशी िागेको
छ । आशा छ र्ो प्रलतवेदन समीक्षा पुस्तकबाट नगरवासीहरुिे नगरपालिकाको आ.व. २०७५।०७६को
समग्र सम्पाददत र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको जानकारी प्राप्त गनुय हुनेछ । र्स पुस्तक वाट वालिङ न.पा.
के गदै छ भन्ने ववर्र्को जानकारी र्हााँहरुिाई हुने नै छ । समीक्षा तथा र्ोजना कार्ायन्वर्नका िरणमा
ु् ावहरु िाई आगामी कार्यक्रम तथा रणनीलतमा सामेि गने कोचशस गने नै छौं
र्हााँहरुबाट प्राप्त अमूल्र् सुझ
। र्ोजना छनौटको िरण दे चख सम्पादनको अवस्थासम्म सहभागी हुन ु हुने सम्पूणय जनप्रलतलनलि सभासद
साथीहरु, प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत िगार्त सम्पूणय कमयिारी लमत्रहरु, उपभोक्ताहरु,तथा नागररक समाज
एवं आवद्ध सं घसं स्थाहरुिाई हाददयक िन्र्वाद छ । नगरपालिकाको आगामी कार्यक्रम तथा ववकासमा,
ववगतका ददनहरुमा जस्तै र्हााँहरुको अझ बढी सहर्ोग र ऐक्र्वद्धताका िालग आव्हान समेत गदयछु ।
िन्र्वाद ।

ददलिप प्रताप खााँण
नगर प्रमुख

मन्तव्र्
ु ी ८ तथा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीर्
नेपािको सं वविान २०७२ को अनुसि
तहिे आफ्नो कार्यक्षेत्र लभत्र ववकास लनमायण िगार्त तमाम सेवा प्रदान गदयछ । हामीिे ददने सेवािाई
पारदशी , लमतव्र्र्ी, जवाफदे ही र जनमुखी गराई शुसासनको अनुभलू त गराउनु हाम्रो प्रमुख दावर्त्व र कतयव्र्
लभत्रै पनय आउने हुदााँ र्वह प्रर्ोजनको िालग र्स वालिङ नगरपालिका गत आ.व. २०७५।०७६ मा सम्पादन
गरे का सवै र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रलतवेदनको रुपमा र्ो पुस्तक प्रकाशन गनय पााँउदा हामीिाई िेरै
खुशी िागेको छ । पुस्तक वाट नगरपालिका लभत्र भए गरे का सम्पूणय गलतववलिहरुको जानकारी हुन नै छ
। कुनै पलन सम्पाददत कामको छिफि तथा समीक्षा गनायिे आगामी ददनको िालग सुिार गरे र जानु पने
तथा सबि पक्षको जानकारी हुने हुदा आगामी ददनको िालग र्ो पुस्तक मागयदशयन हुने गदयछ । प्रस्तुत
वावर्यक प्रलतवेदन उपर र्हााँहरु वाट प्राप्त अमुल्र् सुझाव तथा सल्िाहिाई आगामी ददनमा समेटेर अगालड
वढ्ने प्रलतबद्धता सवहत कार्यक्रम सम्पादनमा प्रतक्ष सहभागी उपभोक्ताहरु, जनप्रलतलनलिहरु, कमयिारी लमत्रहरु
एवं आवद्ध सबै सं घ सं स्थाहरुिाई हाददयक िन्र्वाद छ । नगरको ववकास लनमायण प्रलत र्हााँहरुको िासो र
सहर्ोग प्रलत आभार समेत प्रकट गदयछु । िन्र्वाद ।

कल्पना लतवारी
नगर उपप्रमुख

मन्तव्र्

वालिङ नगरपालिकाको लमलत २०७५।०३।17 मा सम्पन्न नगर सभाबाट आ.व. २०७५।०७६ को
िालग पाररत नीलत तथा वावर्यक कार्य र्ोजना अनुसार गत आ.व. २०७५।०७६मा र्स नगरपालिकािे
सञ्चािन तथा सं पन्न गरे का सम्पूणय र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको वववरण सवहतको प्रलतवेदन पुस्तक प्रकाशन
गने अवसर पाऊाँदा हामी िेरै हवर्यत छौं । सूिना पाउनु नागररकको अलिकार हो र्सै कुरािाई समेत
आत्मसात गदै हामी र्ो प्रलतवेदनिाई र्हााँहरु समक्ष प्रस्तुत गनय िालग रहे का छौं । नगरपालिका स्थानीर्
सरकार भएकोिे नगरवासीहरुको आवश्र्कता र िाहना पुरा गनुय मुख्र् दावर्त्व एकालतर छदैं छ र र्सको
अलतररक्त ववद्यमान ऐन लनर्मको पररलिमा रहनुपने हुाँदा नीलत तथा कार्यक्रम बनाउदा नेपािको सं वविान ,
स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, ददगो ववकासको राविर् िक्ष्र्हरु,नेपाि सरकारको पन्रौं र्ोजना, गण्डकी
प्रदे श सरकारको मागयदशयन समेतिाई आिार वनाएर र वालिङ नगरपालिकाको स्माटय लसटी लनमायण सं कल्प
िाई समेट्दै वावर्यक कार्य र्ोजना वनाईएकोमा सोही अनुसारको कार्य सम्पादन गरर प्रलतवेदन प्रस्तुत गररएको
छ । प्रस्तुत प्रलतवेदनमा आफना सकारात्म सुझाव र िारणा राख्नु भएकोमा हददयक िन्र्वाद छ । साथै
न.पा.

वचस्तस्तर दे चख र्ोजना छनौट भई सम्पन्न गने अवस्था सम्म सहर्ोग गनुह
य न
ु े सवै उपभोक्तहरु

श्रीमान नगर प्रमुखज्र्ु िगार्त सवै जनप्रलतलनिीहरु, कमयिारी,प्रलतवेदन तजुम
य ा सलमलतका सम्पूणय सदस्र्हरु,
नागररक समाज,ववलभन्न सं िसं स्था सवै प्रलत हाददयक िन्र्वाद प्रकट गदयछु ।
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१. वालिङ नगरपालिका पररिर्
ु ाघखोर गााँउ ववकास सलमलत लमिाएर नेपाि सरकारबाट लमलत २०५३।10।11
साववक वालिङ, िनुवासे र पेखब
गते वालिङ नगरपालिका घोर्णा गररएको लथर्ो । वव.सं . २०७३ सािमा नेपािको नर्ााँ प्रादे चशक सं रिना कार्म
गदाय हािको वालिङ नगरपालिकामा साववकको वालिङ नगरपालिका, साववक गा.वव.सहरु माझकोट चशवािर्,
एिादी, जगत भञ्ज्र्ाङ, केवरे भञ्ज्र्ाङ, लससे कोट र थुमपोखराको सबै वडाहरु तथा छाङछाङ्दीको (१,४-६) वडाहरू,
मल्र्ाङकोटको वडा नं. ४ लतनदोबाटे को (२-५) वडाहरू, कालिकाकोटको (१,२,९) वडाहरू, पेिाकोटको (५,६)
वडाहरू स्वरे कको (२-४,८) वडाहरूिाई समेवटएको छ। वालिङ नगरपालिका स्र्ाङजा चजल्िाकै मध्र्भागमा
अवचस्थत छ। र्स नगरपालिकाको बीि भागबाट ऐलतहालसक आंिीखोिा बगेको छ । पर्यटकीर् नगरी पोखरा र
ऐलतहालसक स्थि िुचम्बनीिाई जोड्ने राविर् राजमागय लसद्धाथय मागयिे काटे र गएको वालिङ बजार आाँिीखोिाको
वकनारमा पने मुख्र् व्र्ापाररक केन्र पलन हो । ववववि सं भावनाहरु वालिङ नगरपालिका, प्रदे श सदरमुकाम पोखराबाट
६५ वक.लम. तथा चजल्िा सदरमुकाम पुतिीबजारबाट २७ वक.लम. टाढा रहे को छ ।आकार हे दाय िरा जस्तो दे चखने
वालिङ नगरपालिका समुन्र सतहबाट ७३१ लमटर दे चख १8०7 लमटर उिाई सम्म रहे को छ । भौगोलिक वहसाबिे
२७° ५५' २६'' उत्तर दे चख २८° ३' २'' उत्तर अक्षांश र ८३° ४१' ३६'' पूव य दे चख ८३° ५०' १८'' पूव य
दे शान्तरसम्म फैलिएको छ। र्सको क्षेत्रफि १३३.८५ वगय वक.लम. रहे को छ। राजनैलतक वहसाबिे वालिङ
नगरपालिकािाई १४ वटा वडामा लबभाजन गररएको छ ।
नेपाि सरकारबाट वालिङ नगरपालिकािाई स्माटय लसटीको रुपमा ववकास गररने भनी घोर्णा गररएकोिे हामी
स्थानीर् सरकार पलन सो पररकल्पनािाई साकार बनाउन िालग परे को छौं। नगरपालिकाको बजारक्षेत्रिाई स्माटय
लसटी तथा गााँउहरुिाई स्माटय लभिेजहरु बनाई स्माटय वालिङ बनाउने र्ोजना रहे का छनु्।
नेपािको सं वविानिे सं घ, प्रदे श र स्थानीर् गरी तीन तहको सरकारको व्र्वस्था गरे को छ। साथै राज्र् शचक्तको
प्रर्ोग गने गरी सं घ, प्रदे श र स्थानीर् तहका अलिकार र कार्यक्षत्र
े समेत तोवकएका छनु् । सं वविानिे स्थानीर् तहिाई
आ-आफ्नो अलिकारक्षेत्र लभत्रको प्राकृलतक र अन्र् आलथयक श्रोत सं किन र पररिािनको िालग चजम्मेवार बनाएको
छ । राविर् नीलत तथा राविर् वहतको प्रलतकुि नहुने गरी कानुन बनाई कर िगाउन सक्ने व्र्वस्था गरे को छ ।
स्थानीर् तहिाई आफ्नो आलथयक, सामाचजक र पूवायिार ववकासको िालग र्ोजना बनाई कार्ायन्वर्न गनुप
य ने चजम्मेवारी
समेत सुचम्पएकोिे र्ो चजम्मेवारी पुरा गनय वालिङ नगरपालिकाको समवष्टगत ववकासको िालग दीघयकालिन,

मध्र्कालिन र वावर्यक र्ोजना बनाई कार्ायन्वर्न गदै आएको छ । र्सरी र्ोजना बनाई कार्ायन्वर्न गदाय अपेचक्षत
उद्देश्र् र िक्ष्र् प्राप्त भर्ो भएन भनी िेखाजोखा तथा मूल्र्ाङ्कन गरी सलमक्षा गनय आवश्र्क हुन्छ ।

२. वडा कार्ायिर्हरुको भौगोलिक अवचस्थलत
लस.नं.

कार्ायिर्

कार्ायिर् रहे को स्थान

अक्षांश(उत्तरी)

दे शान्तर(पूवी)

१

वालिङ नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्

कटौंजे

27°58'58.1"N

83°45'50.8"E

२

१ नं. वडा कार्ायिर्

खहरे

27°59'37.5"N

83°47'18.8"E

३

२ नं. वडा कार्ायिर्

लसमििौपारी

27°59'36.6"N

83°48'08.3"E

4

३ नं. वडा कार्ायिर्

माझकोट

28°00'27.6"N

83°50'05.0"E

५

४ नं. वडा कार्ायिर्

एिादी

27°59'06.0"N

83°50'27.4"E

६

५ नं. वडा कार्ायिर्

जगतभञ्ज्र्ाङ्ग

27°57'44.0"N

83°49'14.0"E

७

६ नं. वडा कार्ायिर्

एक्िेवपपि

27°58'51.7"N

83°46'53.4"E

८

७ नं. वडा कार्ायिर्

केवरे भञ्ज्र्ाङ

27°56'45.7"N

83°48'03.4"E

९

८ नं. वडा कार्ायिर्

ववपी िोक

27°58'47.6"N

83°45'44.3"E

१० ९ नं. वडा कार्ायिर्

भुम्र े

27°58'45.5"N

83°45'00.2"E

11 १० नं. वडा कार्ायिर्

भुङ्गाने

27°58'26.9"N

83°45'12.7"E

१२ ११ नं. वडा कार्ायिर्

डौंवा

28°00'09.5"N

83°46'05.4"E

१३ १२ नं. वडा कार्ायिर्

लससे कोट

28°00'01.5"N

83°41'03.0"E

१४ १३ नं. वडा कार्ायिर्

झिुङ्गे बजार

27°58'46.2"N

83°43'05.1"E

१५ १४ नं. वडा कार्ायिर्

लतवारी पसि

27°59'51.0"N

83°42'59.2"E

३. दीघयकालिन सोि (Vision)
●

Smart Waling (Think smart, do smart and be smart)

४. ध्र्ेर् (Mission)
●

कृवर्, पर्यटन, उद्योग, व्र्ापार, उजाय, सूिना प्रववलि र पूवायिार – स्माटय वालिङ लनमायणका छ आिार

●
●

4 - Pillar, 32 - Components (Theme), 112 - Indicator
SDG ( Sustainable Development Goal) ( 17 Component )

५. िक्ष्र् (Goal)
●
●
●

Sustained waling ( More participant- Less Government )
Smart Waling with Smart People
आिुलनक र सम्पन्न स्माटय लसटीको लनमायण, समृवद्धसवहत िेनतशीि नागररक (Smart Citizen) बसोबास
रहे को वालिङ

६. रणनीलतहरु (Strategies)
●

क्षेत्रगत र्ोजना (Thematic/Sector wise Plan) - चशक्षा, स्वास््र्, कृवर्, पशु ववकास, सहकारी, शहरी
ववकास, पर्यटन, आलथयक ववत्तीर् ववकास, वातावरण, सामाचजक ववकास, भौलतक ववकास, सं स्थागत ववकास।

●

वावर्यक र्ोजना (Annual Plan) - टोि, वडा, ववर्र्गत सलमलत,र्ोजना तजूम
य ा, कार्यपालिका बैठक,
नगरसभा।

●

आवलिक र्ोजना (Periodic Plan) ३ वर्े र्ोजना, ५ वर्े र्ोजना, १० वर्े र्ोजना, २० वर्े र्ोजना

७. वालिङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ को िालग नगरसभाबाट पाररत नीलतहरु
१. आलथयक ववकास सम्बन्िी नीलत
1.1 कृवर् सम्बन्िी नीलत
1) वालिङ नगरपालिकाको १४ वटा वडाका प्रत्र्ेक एक गाउाँ िाई प्राववलिक तालिम उपिव्ि गराई
एक गााँउ एक उत्पादन कार्यक्रम, प्रत्र्ेक ग्रामीण घरमा कम्तीमा एक घर एक रोजगार लसजयना
गने कार्यक्रमिाई र्स आ.व.मा पलन लनरन्तरता ददईने छ ।
2) कृवर्िाई व्र्वसावर्करण गनयको िालग हाईटे क नसयरी (High-Tech Nursery) को स्थापना गररनुका
साथै टनेि तथा थोपा लसं िाई जस्ता प्रववलिहरुको ववस्तार गररने छ ।
3) गाउाँ गाउाँ मा आलथयक ववकासका िालग उत्पादन मूिक क्षेत्रमा प्रत्र्ेक घरको सहभालगता र
साझेदारीमा कार्यक्रम िागू गने ।
4) आिुलनक प्रववलिर्ुक्त कृवर् कार्यक्रमिाई प्रोत्सावहत गररने छ । पशुपंक्षी पािन र कृवर्मा
आत्मलनभयर हुने कार्यक्रमिाई अगालड बढाइने छ ।
5) व्र्वसावर्क कृवर् तथा पशुजन्र् उत्पादनमा कृर्कहरुिाई सघाउ पु-र्ाउने खािका कार्यक्रमहरु
सञ्चािन गररने छ ।
6) कृवर् उपजमा कीटनाशक और्िीको प्रर्ोगिाई लनरुत्सावहत गदै जैववक ववर्ादी र प्राङ्गाररक मिको
प्रर्ोग गरी अगायलनक उत्पादनिाई बढावा ददईने छ ।
7) ववलभन्न वडाहरुमा एक गाउाँ एक उत्पादनको आिारमा कृवर् उत्पादमा वववविीकरणको नीलत
अविम्वन गररने छ ।
8) जलमनको उत्पादकत्व र भूलमको प्रकारको आिारमा ववलभन्न वडाहरुमा कृवर् पकेट क्षेत्रका
कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररने छ ।

9) नेपाि राि बैंकको मौदरक नीलत अनुसार कृवर्मा सहुिीर्तपूणय व्र्ाजदरको सुवविािाई नगरपालिका
जमानतमा बसी ऋण उपिब्ि गराईने छ ।
10) दातृ लनकार्को सहर्ोगमा कोर् खडा गरी सस्तो व्र्ाजदरमा नगरपालिकािे उद्यमीहरुिाई ऋण
उपिब्ि गराउने छ ।
ाँ ी पररिािनको कार्यक्रमिाई आगामी आ.व.मा पलन लनरन्तरता ददईने छ ।
11) बीउ पूज
12) पशु बीमा, तथा कृवर् बीमा नश्ल सुिार कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।
13) पशु सुरक्षा एवं प्रवद्धयन कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।
14) दुग्ि उत्पादन तथा बजारीकरणको सुिभ व्र्वस्था गररने छ ।
15) कृवर् ज्ञान तथा प्रववलि हस्तान्तरणमा जोड ददईने छ ।
16) नगर चस्थत सहकारी सं स्थाहरु अनुमलत, लनर्मन, ववस्तार, प्रचशक्षण सम्बन्िी कार्यक्रम सञ्चािन
गररने छ ।
17) स्थानीर् प्रजालतका िान मकै, कोदो, कोसेबािी िगार्तका अन्नहरुको सं रक्षणको िालग स्थानीर्
बीउ सं रक्षण र ववकास गने गरी बीउ वैंकको स्थापना गने नीलत अविम्वन गररने छ ।
18) उपर्ुक्त वडाको छनौट गरी एक घर एक मौरी घारको नीलत अविम्वन गररने छ ।
19) कृवर् तथा पशुपंक्षी जन्र् प्राकृलतक प्रकोप तथा महामारी रोग लनर्न्त्रण सम्बन्िमा रोकथाम तथा
लनर्न्त्रणको नीलत अविम्वन गररने छ ।
20) विशािा तथा आिुलनक प्रववलिर्ुक्त तथा पोटे वि शीत भण्डारको लनमायण तफय जोड ददईने छ
21) साना खािका चिलिङ मेचशनहरु अनुदानमा ववतरण गने नीलत अविम्वन गररने छ ।
22) गोिभेडा तथा फिफूि एवं अन्र् कृवर्जन्र् वस्तुहरुको प्रशोिनको िालग प्रशोिन केन्र स्थापना
तथा सञ्चािनको िालग आवश्र्क पहि गररने छ ।
23) कृवर्को उत्पादकत्व बृवद्धका िालग अनुदानमा कृवर् औजारको व्र्ापक रुपमा ववतरणको नीलत
अविम्वन गररने छ ।
24) खुिा तथा अलनर्चन्त्रत रुपमा छालडएका िौपार्ाको व्र्वस्थापन गने नीलत अविम्वन गररने छ
25) सुन्तिा तथा कागती क्षेत्र ववकास गररने छ ।
26) GIS पद्धलतद्वारा Land Use प्रणािीको ववकास गरी कृवर् क्षेत्रको सं रक्षण गररने छ ।
27) कृवर् उपज र उद्यम उपजको बजारीकरणको ववकास गररने छ ।
28) कृवर् र पशु ववकास कार्यक्रम लनमायण गररने छ ।
1.2 पर्यटन सम्बन्िी नीलत
1) आन्तररक एवं वाह्य पर्यटक लभत्रर्ाउन सहर्ोग पुग्ने खािका पर्यटकीर् स्थिहरुको पवहिान,
सं रक्षण र ववकास गररनेछ ।
2) आन्तररक पर्यटनका िालग मनोरञ्जन पाकयको लनमायण ज्ञान पाकय, ररसोटय आददको व्र्वस्थापन गररने
छ ।
3) ववलभन्न पर्यटकीर् स्थानको पूवायिार लनमायण गरी होमस्टे , प्रािीन सं स्कृलतको अध्र्र्न केन्र,
मनोरञ्जनात्मक वातावरणको ववकास गररने छ ।

4) प्र्ाराग्िाईलडड, क्र्ानोइङ, साईचक्िङ, -र्ाचफ्टङ जस्ता साहलसक पर्यटकिाई सहर्ोग पुग्ने खािका
पूवायिार ववकास एवं प्रवद्धयनात्मक कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।
5) र्स नगरपालिका लभत्र रहे का पर्यटन गन्तव्र्हरुिाई एकीकृत गरी पर्यटन प्र्ाकेजको लनमायण गरी
पर्यटकिाई आकवर्यत गने नीलत अविम्वन गररने छ ।
6) होटि व्र्वस्थापन तथा आन्तररक पर्यटनको प्रवद्धयनको िालग प्रत्र्ेक हप्ताको एक छाक होटि
एवं होमस्टे मा गएर खानको प्रोत्साहन गनयको िालग केही छु ट ददने नीलत अविम्वन गररने छ ।
7) र्स नगरपालिका लभत्रका जालतगत, पवय, बाजा, सं स्कार, भेर्भुर्ा, सं स्कृलतको सं रक्षणको िालग
सं ग्राहिर्को लनमायण गने नीलत अविम्वन गररने छ ।
8) पर्यटनमा सूिना, सञ्चार प्रववलिको उच्ितमु् प्रर्ोग गरी ईन्टरनेटको माध्र्मबाट सूिना प्राप्त हुने
व्र्वस्था लमिाईने छ ।
9) पर्यटकीर् सूिना केन्रको स्थापना गररने छ ।
10) नेपाि भ्रमण वर्य २०२० को कार्यक्रमिाई मध्र्नजर गरी गन्तव्र् पवहिान गररने छ।
१.३ उद्योग तथा वाचणज्र् सम्बन्िी नीलत
उद्योग/घरे ि ु उद्योग सम्बन्िी नीलत
1) औद्योलगक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका िालग पहि गने ।
2) घरे ि ु तथा साना उद्योगको ववकास र प्रवद्धयन जोड ददईने छ ।

3) नगरपालिकाको वडा नं.१० को वैंडी र १ को वौवामा सं घीर् सरकार र प्रदे श सरकारको
सहभालगतामा औद्योलगक क्षेत्रको ववकास गरर सञ्चािन गररने छ ।
4) स्थानीर् कच्िा पदाथयमा आिाररत उद्योगको स्थापना गनय प्रोत्साहन ददईने छ ।
5) PPP मोडेिमा केवि कार, पाकय, सडक, उद्यान जस्ता क्षेत्रहरुको पवहिान गरी उद्योगहरु स्थापना
गररने छ ।
6) र्ुएनलडपी र नगरपालिका ददगो ववकासका िक्ष्र् अन्तगयत रही कार्यक्रम गररने छ ।
7) र्स नगरपालिकाको ववकासको िालग स्वदे शी तथा वैदेचशक िगानीको सुलनचितताको िालग िगानी
मैत्री वातावरणको िालग औद्योलगक वातावरणको लसजयना गररने छ ।
8) र्सै आ.व. लभत्रमा नगरपालिकामा िगानी सम्मेिन गरी प्रर्ायप्त िगानी लभत्र्र्ाईने छ ।
9) िगानी प्रवद्धयनका िालग कर छु ट तथा सहुलिर्तको व्र्वस्था गररने छ ।

10) उद्योग तथा बाचणज्र्मा एकद्वार प्रणािीको नीलत अविम्वन गररने छ ।
11) वालिङ माटय र होचल्डङ कम्पनीको स्थापना गररने छ ।
12) वालिङ न.पा. मा सञ्चािन गने र्ोजनाहरुको छनौट, सञ्चािन तथा वैदेचशक सहार्ता िगार्तको
खोजीका िालग ववज्ञहरु सं िग्न रहे को Expert Pool को गठन गररने छ ।
१.४ सहकारी तथा अन्र् ववत्तीर् क्षेत्रसाँग सम्बन्िी नीलत
1) नगर चस्थत सहकारी सं स्थाहरु अनुमलत, लनर्मन, ववस्तार, प्रचशक्षण सम्बन्िी कार्यक्रम सञ्चािन
गररने छ ।

ाँ ीको अलिकतम पररिािन गरी
2) सहकारीको माध्र्मवाट स्थानीर् स्रोत श्रम, सािान सीप र पूज
आलथयक, सामाचजक रुपान्तरण गररने छ ।
3) प्रत्र्ेक वडामा एउटा नमुना सहकारीको स्थापना र सञ्चािन गने नीलत अविम्वन गररने छ ।
हरे क गाउाँ मा उद्यम सहकारी/कृवर् सहकारी खोलिने छ ।
4) ववलभन्न खािमा सहकारी चशक्षा, सहकारी व्र्वसार् प्रवद्धयन जस्ता सहकारी सम्बन्िी आवश्र्क
तालिम सञ्चािन गररने नीलत अविम्वन गररने छ ।
5) सहकारी सं स्थाको मापदण्ड कार्ायन्वर्न र लनर्मनमा ववशेर् जोड ददने नीलत अविम्वन गररने छ।
6) सहकारीिे मालसक रुपमा वववरण बुझाउनुपने व्र्वस्था गररने छ ।
7) नगरको नीलत तथा कार्यक्रम अनुसारको र्ोजना सहकारी तथा अन्र् ववत्तीर् सं स्थाहरुिे
प्राथलमकतामा राख्नुपने नीलतिाई अविम्वन गररने छ ।
२. सामाचजक ववकास सम्बन्िी नीलतहरु
1) िैवङ्गक समानता तथा समावेशीकरण र दलित एवं बाि ववकासका िालग िेतनामूिक कार्यक्रम
गररने छ ।
2) लभन्न क्षमता, ज्र्ेष्ठ नागररक र जोचखममा परे का नागररकका िालग सुरचक्षत सेल्टरको व्र्वस्था गररने
छ ।
२.१ चशक्षा सम्बन्िी नीलतहरु
1) आिारभूत तहका वािबालिकाहरुिाई ददवा खाजाको व्र्वस्था गररने छ ।
2) प्रत्र्ेक ववद्यािर्िाई आिुलनक प्रववलिर्ुक्त बनाउनका िालग कम्प्र्ुटरको व्र्वस्था गरी इन्टरनेटको
पहुाँि सुलनचित गररने छ ।
3) सवै ववद्यािर्हरुिाई एकै प्रकारको रङ रोगन िगाईने छ ।
4) प्रत्र्ेक ववद्यािर्वाट कचम्तमा एक जना चशक्षकिाई क्षु्ऋतु् सम्बन्िी तालिमको व्र्वस्था गररने छ।
5) नगरस्तरीर् अलतररक्त वक्रर्ाकिाप (खेिकूद, हाचजरीजवाफ, वक्तृ त्वकिा, सं गीत आदद) सञ्चािन गररने
छ ।
6) ववर्र्गत चशक्षकहरुिाई मागमा आिाररत तालिमको व्र्वस्था गररने छ ।
7) प्र.अ. र ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलतका अध्र्क्षिाई ववद्यािर् सुिार र्ोजना लनमायण सम्बन्िी
तालिमको व्र्वस्था गररने छ ।
8) र्सै शैचक्षक सत्रदे चख सवै ववद्यािर्हरुमा कक्षा १ र ६ सम्म एकै प्रकारको स्थानीर् पाठ्यक्रम िागू
गररने छ ।
9) ववद्यािर्हरुको भौलतक पूवायिार लनमायण/सुिार सम्बन्िी कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।
10) बािददवस सहर्ोगी कार्यकताय र िेखा हे ने चशक्षकिाई आवश्र्क तालिमको व्र्वस्था गररने छ ।
11) ववद्यािर् लनरीक्षण/अनुगमन कार्यिाई प्रभावकारी बनाईने छ ।
12) आवश्र्कतानुसार ववद्यािर् समार्ोजन/पूनमूल्य र्ाङ्कनको व्र्वस्था लमिाईने छ ।
13) चशक्षक दरवन्दी लमिानको कार्यिाई व्र्वचस्थत गररने छ ।

14) प्रत्र्ेक ३/३ मवहनामा आिारभूत, मा.वव. प्र.अ. वैठक नगरपालिकामा बस्ने व्र्वस्था लमिाईने छ।
15) ववद्यािर्हरुमा चशक्षक डार्रीको अलनवार्य व्र्वस्था गररने छ ।
16) आिारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा नगरस्तरीर्रुपमा सञ्चािनको व्र्वस्था लमिाईने छ।
17) प्रत्र्ेक वडामा एउटा माध्र्लमक ववद्यािर्िाई क्रमशः नमूना ववद्यािर् र सूिना प्रववलि सम्पन्न
बनाउदै िलगने छ । साथै माध्र्लमक ववद्यािर् तहमा क्रमशः ईनोभेशन सेन्टर खोलिदै िलगने छ।
18) प्राववलिक चशक्षािर्, Polytechnic Institute को स्थापना, मौजुदा मा.वव., लन.मा.वव.मा प्राववलिक चशक्षा
सञ्चािन गनयका िालग प्रोत्साहन गररने छ । साथै प्राववलिक ववद्यािर्को रुपमा रुपान्तरण गदै िलगने
छ ।
19) सम्पूणय ववद्यािर्हरुिाई अंग्रज
े ी माध्र्ममा सञ्चािन गनय प्रोत्साहन गररने छ ।
20) प्िस २ र उच्ि चशक्षामा ववर्र्गत ववचशष्टता कार्म राख्नका िालग ववद्यािर् र क्र्ाम्पसबीि
समझदारी कार्म राचखने छ ।
21) नगरक्षेत्र लभत्रका शैचक्षक सं स्थाहरुको शैचक्षक गुणस्तर सुिारका कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।
22) नगर लभत्र चशक्षा सलमलत र चशक्षा शाखा स्थापना गरी व्र्वचस्थत चशक्षा प्रणािीको ववकास गररने
छ।
23) वालिङ नगरपालिका लभत्रका ववद्यािर्हरुको गुणस्तर वृवद्ध गनय तालिमको व्र्वस्था, प्रलतस्पिायको
वातावरण, पुरस्कार एवं दण्डको व्र्वस्था गररने छ ।
24) सामुदावर्क ववद्यािर्हरुको समग्र व्र्वस्थापनका सुिारका िालग वार्ोमेविक हाचजरी िगार्तका
ववशेर् खािका कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।
25) सबैका िालग र सिैँ का िालग चशक्षा भन्ने नारािाई मूतरु
य प ददन ववलभन्न कार्यक्रम सञ्चािन गररने
छ।
26) मेलडकि किेज, ईचन्जलनर्ररङ्ग किेज, कृवर् क्र्ाम्पस खोल्न सम्बचन्ित लनकार्मा पहि गररने छ ।
27) अन्तरवक्रर्ात्मक श्रव्र् दृश्र्को माध्र्मवाट लसकाइ सहजीकरण गरी गुणस्तरीर् चशक्षा उपिव्ि
गराईने छ।
28) ववद्यािर् उमेरका सवै बािबालिकािाई ववद्यािर् भनाय गराईने र वटकाई राख्ने व्र्वस्था लमिाइने
छ ।
29) कक्षा १ मा भनाय भएका सवै ववद्याथीिे माध्र्लमक चशक्षा पूरा गने व्र्वस्था लमिाईने छ।
30) ववद्यािर् छाड्नुको कारण अध्र्र्न अनुसन्िान गरी सुिारका कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ।
31) ववद्याथीहरुमा उच्ि नैलतक िररत्र लनमायण गररने र ववद्याथीहरुमा आदशय र अनुशालसत नागररकका
गुणहरु ववकास गररने छ ।
32) प्रत्र्ेक माध्र्लमक ववद्यािर्का प्रिानाध्र्ापकसाँंंग व्र्वस्थापन करार सम्झौता गने नीलत अविम्वन
गररने छ।
33) प्रत्र्ेक वडाका एउटा नमूना ववद्यािर् घोर्णा कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईने छ ।
34) सामुदावर्क ववद्यािर् सुदृढीकरण कार्यक्रम घोर्णा गररने छ ।
35) प्रत्र्ेक सामुदावर्क ववद्यािर्मा वटनको छाना मुनी बस्ने वाध्र्ताको अन्त्र्का िालग लसलिङ फल्स
क्रमशः राख्ने नीलत अविम्वन गररने छ ।

36) नेपाि सरकारिे सहर्ोगद्वारा उपिब्ि हुने सेनेटरी प्र्ाड सवै माध्र्लमक तहका छात्राहरुिाई सहज
रुपमा ववतरणको व्र्वस्था नगरपालिकािे लमिाउने छ ।
37) स्माटय क्िबको गठन गरी Smart Services सम्बन्िी जानकारी गराईने छ ।
38) नगरपालिकामा रहे को Innovation Lab मा न्र्ून शुल्कमा ईच्छु क ववद्यालथयहरुिाई अध्र्ापन गराईने
छ ।
39) चशचक्षत वेरोजगार समािानका िालग लनजामलत तथा जंगी प्रचशक्षण कक्षा सञ्चािन गररने छ ।
40) ववद्यािर्को मालसक प्रलतवेदन अनिाईनबाट पठाउन लमल्ने ब्र्वस्था लमिाईने छ ।
41) बािमैत्री कक्षाकोठा सञ्चािनका िालग आिारभूत तहका ववद्यािर्का िालग सोही बमोचजमका फलनयिर
व्र्वस्थापनमा पहि गररने छ ।
२.३ स्वास््र् सम्बन्िी नीलतहरु
1) राविर् मापदण्ड बमोचजमका आिारभूत स्वास््र् सेवाहरु नगर अन्तगयतका सबै स्वास््र् सं स्थाबाट
लनः शुल्क उपिब्ि गराईने छ ।
2) नागररकहरुको पहुाँि पुग्ने गरी चिवकत्सकीर् सेवा प्रर्ोगशािा सेवा तथा अनुसन्िान कार्यहरु गनय
स्वास््र् सं स्थाहरु स्थापना गरी स्वास््र् प्रवद्धयन रोकथाम उपिार र पुनः स्थापना सेवा उपिब्ि
गराईने छ ।
3) स्वास््र् सं स्थाहरुिाई बाि, वकशोर वकशोरी, अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागररक मैत्री सं स्थाको रुपमा ववकास
गररने छ ।
4) समुदार्मा आिाररत स्वास््र् स्वर्ं सेवक, स्वास््र् आमा समूह, टोि ववकास सं स्था जस्ता सं घ सं स्था
र आम नागररकहरुको पररिािन गरी स्वास््र् सेवािाई थप प्रभावकारी बनाईने छ।
5) नसने प्रकृलतका रोगहरुको लनर्न्त्रण तथा उपिार, आाँखा उपिार सेवा, मुख स्वास््र्को प्रवद्धयन तथा
सडक दुघट
य ना न्र्ूलनकरण तथा उपिारको व्र्वस्था गररनेछ ।
6) खोप सेवािाई थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गनय आवश्र्कताको आिारमा नर्ााँ भ्र्ाचक्सन थप
गने र आपूलतय व्र्वस्थापनमा नगरको क्षमता अलभबृवद्ध गररने छ ।
7) नगर अन्तगयत ववशेर्ज्ञ सेवा सवहतको ५० वेडको अस्पतािको लनमायण र्थासक्र् लछटो लनमायण गरी
सञ्चािनमा ल्र्ाईने छ ।
8) िागू पदाथयको लनर्न्त्रण, HIV/AIDS को लनर्न्त्रण तथा मददराको प्रर्ोगिाई लनरुत्सावहत तथा
सुलतयजन्र् पदाथयको ववक्री ववतरण र प्रर्ोगमा प्रभावकारी लनर्मन गररने छ । र्स्ता अखाद्य
पदाथयहरुको प्रर्ोगिाई रोकथाम गनय आवश्र्क पैरवी तथा िेतनामूिक कार्यक्रमहरु सञ्चािन गरी
र्ी व्र्वहारबाट लसचजयत स्वास््र् समस्र्ाको उपिार तथा पुनःस्थापनाको व्र्वस्था लमिाईने छ ।
9) नगर लभत्रका प्रमुख पर्यटकीर् स्थिहरुिाई स्वास््र्का दृवष्टिे पर्यटक मैत्री बनाईने छ ।
10) नगरका प्रत्र्ेक स्वास््र् सं स्थामा सेवा प्रवाह वववरणको ववद्युतीर् अलभिेख राख्ने र प्रलतवेदन
गने कार्यिाई कडाईका साथ िागु गररने छ । IOT माध्र्मबाट ररपोवटङ गने व्र्वस्था
गररने छ ।

11) पररवार लनर्ोजनका ५ वटै आिुलनक सेवाहरुिाई सम्पूणय सरकारी स्वास््र् सं स्थाहरुबाट १२
मवहना नै उपिब्ि हुने गरी सुलनचित गररने छ ।
12) चशक्षण सं स्थाहरुसाँग समन्वर् गरी स्थानीर् आवश्र्कता अनुसारको स्वास््र् जनशचक्त उत्पादन
गररने छ ।
13) गुणस्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रवाहका िालग स्वास््र् सं स्था स्थापना, सञ्चािन स्तरोन्नलत तथा
लनर्मन गने ।
14) कानूनी व्र्वस्था गरी लनजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित, लनदान केन्र और्िी पसि
िगार्तका स्वास््र् सं स्थाहरुको सञ्चािन अनुमलत, नववकरण, सहजीकरण र लनर्मन गररने
छ ।
15) सम्पूणय नगरवासीिाई स्वास््र् बीमामा समेवटने छ ।
16) क्षर्रोग, एि.आई.भी, औिो तथा पानीबाट सने िगार्तका सरुवा रोगहरुको रोकथाम,
लनर्न्त्रण, उपिार तथा पुनः स्थापनामा प्राथलमकता ददई र्सप्रकारका रोगीहरुको सं ख्र्ािाई
न्र्ूनीकरण गररने छ ।
17) वटचिङ हचस्पटिको पूवायिार लनमायण कार्य अगालड बढाइने छ ।
18) नगरपालिका लभत्र जलडवुटी केन्रकोरुपमा ववकलसत गराई आर्ुवेद महाववद्यािर्को स्थापना
गनय पहि गररने छ।
19) सवै वडा केन्र, स्वास््र् सं स्थामा कचम्तमा एक एक वटा एम्बुिेन्सको व्र्वस्था गररने छ
20) प्रत्र्ेक वडामा रहे का स्वास््र् िौकीको सुदृवढकरण गरी आवश्र्क उपकरण उपिव्ि
गराईनेछ ।आवश्र्क और्लि, खोपको ववतरण समुचित रुपमा उपिव्ि गराई ररफरि केन्रको
रुपमा ववकलसत गराई न.पा.केन्रमा आिुलनक सुवविा सम्पन्न अस्पतािको लनमायण गररनेछ।
21) ववद्यमान स्वास््र् सं स्थाको ववकास र ववस्तार गरी आिारभूत स्वास््र् सेवामा सवैको पहुाँि
कार्म गररनेछ ।
22) मवहिा स्वास््र् स्वर्ं सेववकाहरुिाई प्रोत्साहन सुवविा उपिव्ि गराईनेछ ।
23) वालिङ प्राथलमक स्वास््र् केन्रबाट मोवाइि हाईवे अस्पतािको रुपमा सञ्चािन गररने छ
24) पतं जलि र्ोग पीठको केन्र लनमायण गनयका िालग जग्गा उपिब्ि गराउन पहि गररने छ।
25) र्सै वर्यबाट Zero TB नीलत अविम्वन गररने छ ।
२.३ खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्िी नीलतहरु
1) सवै नगरवासीहरुिाई भरपदो र शुद्ध र गुणस्तरीर् खानेपानीको सेवाका िालग एक घर एक
िारा नीलत सवै वडाहरुमा ववस्तार गररने छ ।
2) सवै खानेपानी आर्ोजनाहरुिाई सलमलतमा आवद्ध गरी न्र्ूनतम शुल्कको व्र्वस्था गरी ममयत
सम्भार कोर्को सञ्चािन गररने छ ।
3) मुख्र् बजार क्षेत्रमा ढिको व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारीरुपमा अगालड बढाईने छ ।
4) वालिङ नगरपालिका WASH सलमलत गठन गरी सवै खानेपानी सलमलतहरुको लनर्न्त्रण र
एकीकृत ववकास गररने छ

5) साना शहरी खानेपानी र्ोजनािाई व्र्वचस्थत गनुक
य ा साथै नर्ााँ खानेपानी ववस्तार गदाय भूलमगत
पानीका िालग लडप बोररङमाफयत गने नीलत अविम्वन गररने छ ।
२.४ सं स्कृलत प्रवद्धयन सम्बन्िी नीलतहरु
1) नगरपालिकालभत्र रहे को हरे क जातजालत, भार्ाभार्ी तथा समुदार्हरुसाँग अन्तरसम्बचन्ित
सं स्कृलतहरुको सं रक्षण तथा सं वद्धयन गने नीलत अविम्बन गररनेछ ।
2) नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका सांस्कृलतक, ऐलतहालसक तथा पुराताचत्वक सम्पचत्तहरुको सुरक्षा तथा
सं रक्षणमा ववशेर् ध्र्ान पु-र्ाईनेछ ।
3) सूिना तथा सं िार प्रववलिको प्रर्ोग गरी हरे क सं स्कृलत र सांस्कृलतक/ऐलतहालसक/पुराताचत्वक
सम्पदा र र्ससाँग अन्तरसम्बचन्ित ववर्र्हरुिाई सुरचक्षत राखी प्रिारप्रसार गररने छ।
२.५ िै लगक समानता तथा सामाचजक समावेशीकरण सम्बन्िी नीलतहरु
1) िोपोन्मुख जातीहरु माझी, कुमाि र दलितहरुका साथै ववपन्न वगयहरुको िालग ववशेर् कार्यक्रम
उपिव्ि गराईनेछ ।
2) प्रत्र्ेक वडा र क्षेत्रका मवहिा, बािबालिका, आददवासी जनजालत फरक क्षमता भएका व्र्चक्त जेष्ठ
नागररक दलित तथा ववपन्न वगयहरुको आलथयक सामाचजक तथा राजनैलतक सशचक्तकरण गदै
िलगनेछ ।
3) आलथयक सामाचजक रुपिे ववपन्न वगय तथा समुदार्को उ्थानको िालग आर् आजयन गरीवी
न्र्ुलनकरण, रोजगारी प्रवद्धयन जस्ता कार्यक्रमिाई ववशेर् प्राथलमताका साथ अगालड बढाईने तथा
त्र्स्ता वगयिाई प्रिानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ववशेर् जोड ददईने छ ।
4) नगरपालिका लभत्रका सवै शैचक्षक वेरोजगार तथा र्ुवािाई स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चािन गनय
ववशेर् सहर्ोग प्रदान गररनेछ ।
२.६ दलित, माझी, मुचस्िम अल्पसं ख्र्क सम्बन्िी नीलतहरु
1) माझी, दलित, तमु मगर कुमाि मुचस्िमहरुको सं स्कृलत सं रक्षणका िालग आवश्र्क कार्य गने ।
2) गरीवीको कारण समाजमा भेदभाव रही रहे को अवस्था ववद्यमान भएकोिे १४ वटा वडामा खरका
छाना भएका घरहरुको िगत लिने र नगर लभत्र खरको छाना रवहत अलभर्ान सञ्चािन गररने छ
।
३. पूवायिार ववकास सम्बन्िी नीलतहरु
३.१ सडक तथा पुि सम्बन्िी नीलतहरु
1) शहरी र्ोजना तथा भवन लनमायण मापदण्ड, २०७२ को पूणय पािनामा जोड ददईने छ ।
2) नगरपालिकाको सुव्र्वचस्थत ववकासको िालग आलथयक सामाचजक, भौलतक, शैचक्षक, ऐलतहालसक
पर्यटकीर् िगार्तका क्षेत्रहरुिाई समेटेर िक्रपथको लनमायण गने कार्यिाई चशघ्रताका साथ
अगालड बढाईने छ ।

3) नगरपालिका लभत्रका सवै वडा कार्ायिर्सम्म बाह्रै मवहना लनवायिरुपमा सडक सञ्चािन गनय
बजेटको व्र्वस्था गरी कार्य अगालड बढाईने छ ।
4) लसद्धाथय राजमागयिाई ववस्तार गने तथा सडकको क्षेत्रालिकार लभत्रका घर टहराहरु हटाउने
र दुघट
य ना मुक्त क्षेत्रको रुपमा ववकास गने नीलतिाई अविम्वन गररने छ । साथै Dedicated
Lane लनमायण गनय आवश्र्क पहि गरर चशघ्र कार्य गररने छ ।
5) र्ातार्ात क्षेत्रिाई व्र्वचस्थत बनाउनका िालग िािु आ.व.मा नै वसपाकयको लनमायण कार्य
सम्पन्न गरी सञ्चािनमा ल्र्ाईने छ ।
6) पााँि वर्े सडक रणनीलतक र्ोजना तर्ार गरी नगर क्षेत्र लभत्रका सडकहरुिाई सुदृढीकरण
तथा स्तरोन्नलत गदै कािोपत्रे गनय जोड ददईने छ ।
7) सडकको दार्ााँ बार्ााँ हररर्ािी प्रवद्धयन गरी हररत शहरको रुपमा ववकास गररने छ ।
8) नगरक्षेत्र लभत्र सञ्चािनमा रहे का टे म्पोहरुिाई व्र्वचस्थत गरी ववद्युतीर् सवारी सािन
सञ्चािनमा जोड ददईनुको साथै र्स नगरपालिकाको क्षेत्रलभत्र ववद्युतीर् सवारी सािन सञ्चािनमा
जोड ददईने छ। शहरिाई व्र्वचस्थत तथा अनुशालसत बनाउनका िालग केही सं ख्र्ामा नगर
प्रहरीको लनर्ुचक्त र पररिािन गरी आवश्र्क कार्य अगालड वढाईने छ ।
9) प्रत्र्ेक वडाका सडक, खानेपानी, लसं िाई र फोहोर व्र्वस्थापन गनय र्ोजना बैंक लनमायण गरी
सम्बचन्ित क्षेत्रवाट कार्ायन्वर्न गने ।
10) नगरपालिका लभत्रका सवै वडामा एउटै प्रणािीको ववद्युत उपिव्ि गराउन र पूणय रुपमा
िोडसेलडङ हटाउन पहि गररने छ ।
11) वैकचल्पक उजायको रुपमा सौर्य उजाय, शून्र् फोहोर मैिाको रुपमा बार्ो ग्र्ााँसको ववकास गररने
छ ।
12) पुरानो बजारहरुिाई क्रमशः सुिार गरी सडक िौडा गने, ढि तथा नािाको व्र्वस्था गररने छ
।
13) नर्ााँ बजार र नर्ााँ वस्ती ववकासका िालग र्ोजनावद्ध ववकास गररने छ । Land Pooling को
माध्र्मबाट व्र्वचस्थत बजार र वस्तीको ववकास गररने छ ।
14) नगरको सवै वडाहरुमा ठू िा र्ोजनाहरु सडक, खानेपानी, लसञ्चाई एवं अन्र् पूवायिार लनमायणमा
DPR लनमायण गरी व्र्वचस्थत रुपमा कार्य गररने छ । नगरलभत्रका पूवायिार लनमायण गदाय
वडास्तरीर्, नगरस्तरीर् र प्रदे श/सं घस्तरीर् र्ोजना गरी तीन तहमा वगीकरण गरी कार्ायन्वर्न
गररने छ ।
ाँ ीगत बजेटको वडा स्तरीर्
15) साना लतना भैपरी आउने पूवायिार लनमायण गनयका िालग कूि पूज
र्ोजनाका िालग कचम्तमा १० प्रलतशत र नगरस्तरीर् र्ोजनाका िालग ५ दे चख १० प्रलतशत
बजेट ममयत सम्भार कोर्मा ववलनर्ोजन गररने छ ।
16) नगरलभत्रका िथालिङ्ग पोिका तारहरुिाई व्र्वचस्थत गराउन िगाईने छ ।
17) नगरस्तरीर् सडकिाई २ िेनको बनाईने छ । साथै वाह्रै मवहना िल्ने बनाईने छ ।

18) नगर र्ातार्ात र नगर ग्रामीण र्ातार्ातिाई व्र्वचस्थत बनाइने छ र सुरचक्षत बनाईने छ ।
साथै मापदण्ड तोवक रुट परलमटको व्र्वस्था गररने छ । साथै स्माटय र्ातार्ातको व्र्वस्था
गररने छ ।
19) पावकयङ व्र्वचस्थत गराईने छ । सडकमा पावकयङ लनर्ेि गररने छ ।
20) वडा कार्ायिर्को भवन नभएको वडाहरुमा क्रमशः वडा कार्ायिर् भवनको लनमायण गररने छ
21) नर्ााँ नापी गराई बाटोिाई िगत कट्टा गरी सावयजलनक बनाईने छ ।
22) नगरका आसपासका क्षेत्रहरुको ववकास गरर सेटिाईट लसटी÷लभिेजको रुपमा ववकास गररने
छ ।
23) िागत साझेदारी/सहभालगतामा र्ोजना कार्ायन्वर्न गने ववलििाई प्राथलमकता ददईने छ ।
24) पूवायिार लनमायणमा सावयजलनक लनजी साझेदारी नीलत अनुशरण गरी िागू गररने छ ।
25) कुनै आर्ोजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना पनय गएमा नगर कार्यपालिकाको बोडय बैठकबाट
उक्त आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुिाई सं शोिन गने गररने छ ।
26) बार्टारी दे चख छाङ्छाङ्दीसम्म आाँिीखोिा कररडोर सम्पन्न गररने छ ।
27) वालिङ नगरपालिका लभत्र सामुदावर्क सभागृह लनमायण गररने छ ।
28) वालिङ–ग्रहौंसुर–बाहुनथान केविकारको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररने छ ।
29) आाँिीखोिामा िेक ड्याम लनमायण गरर पानीको सतहको सुिार गररने छ ।
30) टे लिफोनको तामाको तारिाई ववस्थावपत गरी अचप्टकि फाईबरमा जाने नीलत लिईने छ ।
३.२ लसं िाई सम्बन्िी नीलतहरु
1) नगरपालिका क्षेत्र लभत्रको प्रत्र्ेक खेतीर्ोग्र् जलमनमा बाह्रै मवहना लसं िाई सुवविा प्रदान गनयको
िालग प्िावष्टक पोखरी िगार्तका लसं िाईका सुवविाहरु लिने नीलत अविम्वन गररने छ ।
2) प्रर्ायप्त लसं िाईको सुवविाको पूलतयका िालग प्रदे श सरकार, सं घीर् सरकारसाँग प्रर्ायप्त सहकार्य गररने
छ । लसं िाई सुवविाको िालग वैकचल्पक पद्धलतको समेत ववकास गररने छ ।
3) नगरको ववलभन्न क्षेत्रमा बहुउपर्ोगी पुनजयलिर् (Refill Tank) लनमायण गररने छ ।
३.३ भवन तथा शहरी ववकास सम्बन्िी नीलतहरु
1) र्स नगरपालिकावाट पास गररने नक्साहरुिाई स्विालित तथा व्र्वचस्थत वनाउन नक्सा पास
प्रवक्रर्ािाई अनिाईन सेवामा आवद्ध गररने छ ।
2) नक्सा पास सम्वन्िमा जनिेतना जगाई कुनै पलन घर, टहरा नक्सा पास गरे र मात्र बनाउने
अवस्थाको लसजयना गररने छ ।
3) भूलमगतरुपमा पावकयङको ब्र्वस्था गरी घर लनमायण गदाय पावकयङ क्षेत्रको नक्सा पास दस्तुर
पूणरु
य पमा छु ट ददने नीलतको अविम्वन गररने छ ।
4) Smart Waling कार्यक्रम अन्तरगत नगर क्षेत्रलभत्रका १४ वटै वडाका घरहरुमा Pink Color
का घरहरु लनमायणमा अलनवार्य गररने छ, भने पुराना घरहरुमा पलन अलनवार्य रुपमा Pink Color
िगाउने व्र्वस्था गररने छ र त्र्स्ता पुराना घरहरुमा किर िगाउाँ दा खियको आिारमा केही
रकम अनुदानको रुपमा ददईने नीलत अविम्वन गररने छ ।

5) व्र्वचस्थत शहरी ववकास गनयका िालग Land Pooling को कार्य गनय केवह स्थानमा न.पा.को
Pilot Project को रुपमा ववकास गररने छ र सुकौदीमा व्र्ावस्थीत शहरको ववकास गररने छ।
6) र्स वालिङ, न.पा.िाई खरको छाानामुक्त वनाउनको िालग र्सै आ.व.लभत्रमा सवै खरको छाना
भएका घरहरुिाई जस्तापातामा रुपान्तरण गररनेछ र उक्त कार्यका िालग जस्तापाता अनुदानको
व्र्वस्था लमिाईने छ ।
7) प्रत्र्ेक वडा कार्ायिर्हरुको आफ्नै भवन लनमायण गने कार्यिाई लतव्रताका साथ अगालड वढाईने
छ ।
8) सावयजलनक तथा लनचज भवनहरुको लनमायण गदाय प्रभावकारी रुपमा राविर् भवन सं वहताको पािनामा
जोड ददईने छ ।
9) नगरपालिकािाई वातावरणमैत्री नगरपालिका लनमायण गनयको िालग र्स आ.व.लभत्रमा नै एक घर
दुई रुख तथा एक घर दुई गमिा अलभर्ानको रुपमा सञ्चािन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न
गररने छ ।
10) तर्ारीको िरणमा रहे का वृहत तथा आवलिक र्ोजनाहरुिाई सम्पन्न गरी चशघ्रताका साथ अगालड
बढाईने छ ।
11) हाम्रो वालिङ, राम्रो वालिङ, हाम्रो वडा, राम्रो वडा हाम्रो टोिको ववकास जनताको अपेचक्षत लनकास
भन्ने नाराका साथ जनतािाई ववकास लनमायण प्रवक्रर्ामा अलिकतम सहभालगता गराईने छ ।
12) सामुदावर्क, ववद्यािर् भवन, जेष्ठ नागररक ववश्राम गृह, आमा समूह भवन, तथा अन्र् सं घ
सं स्थाको भवनको िालग गालभएका ववद्यािर्का तथा अन्र् सं घ सं स्थाका भवनहरुिाई प्रर्ोगमा
ल्र्ाई व्र्वस्था गररनेछ र सम्भव नभएमा मात्र लनमायणमा वजेटको व्र्वस्था गररने छ ।
३.४ उजाय िघु तथा सााना जिववद्युत सम्बन्िी नीलतहरु
1) स्थानीर् सरकारहरुिाई ३ (तीन) मेघावाट सम्मको ववद्युत उत्पान र सञ्चािनको िालग अलिकार
भए बमोचजम सो बमोचजमका कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।
2) सोिार प्रणािीवाट वविुत उत्पादनिाई समेत प्रवद्धयन गररने छ ।
३.५ सञ्चार सम्बन्िी नीलतहरु
ु भ वनाउन पहि गररने छ । ICT प्रणािीिाई
1) दूरसं िार प्रणािीिाई सवै वडामा सवयसि
आिुलनकतम उपकरण उपर्ोग गरर प्रत्र्ेक नागररकिाई सेवाको सुलनचितता प्रदान गररने छ।
2) नगरपालिकावाट सं िालित ववववि ववकास कार्यक्रम, सेवा प्रवाहको अलिकतम सावयजलनक गरी
पारदचशयता र जवाफदे वहतामा अलभवृवद्ध गररने छ
3) सूिना माग्ने र पाउने आम नागररकको नैसलगयक अलिकार भएकोिे सोको प्रत्र्ाभूलत गनय
ु भ रुपमा प्राप्त गनय
नगरपालिकािे आफ्ना गलतववलिहरुिाई ववलभन्न माध्र्र्मवाट सहज र सवयसि
सक्ने तथा सावयजलनक गने व्र्वस्था लमिाईने छ ।
4) स्थानीर् पलत्रका, एफ एम

रे लडर्ो, केवि र टे लिलभजनहरु माफयत नगरका गलतववलिहरु

आवश्र्कतानुसार प्रकाशन र प्रसारण गररनेछ ।

5) सूिना तथा सं िार क्षेत्रको सं रक्षण, प्रवद्धयन र ववकास गनय आवश्र्क कार्यक्रमहरु सञ्चािन
गररनेछ ।
6) खोजमूिक र अनुसन्िानमूिक पत्रकाररतािाई प्रवद्धयन गनय ववलभन्न कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ
।
7) वडा र नगरका ववलभन्न स्थानहरुिाई Free Wi-Fi Zone बनाईने छ ।
8) मोवाईि एप माफयत घर–घर बाट नै सेवा लिने कार्यको शुरुवात गररने छ । Smart Service
9) Open Data प्रणािीको अविम्वन नगरपालिकािे पूणय रुपमा गदै जाने नीलत अविम्वन गररने
छ ।
10) सेवाग्राही नागररकको कार्य लछटो छररतो गनयका िालग एप्सको प्रर्ोग गररने छ ।
11) गुनासो व्र्स्थापनिाई प्रभावकारी बनाउाँ दै कार्य प्रलत जवाफदे ही बनाइने छ ।
12) र्सै आ.व. बाट नै प्रत्र्ेक ववद्यािर्मा इन्टरनेटको पहुंिमा सुलनचितता प्रदान गररने छ।
13) वालिङ, नगरपालिकािे सञ्चािन गरे का कार्यक्रम तथा गलतवविीहरुिाई सहज रुपमा जनता
सं ग पुर्ायउनको िालग Smart Waling नामक रे लडर्ो तथा टे लिलभजन कार्यक्रम सञ्चािन
गररनेछ

साथै नगरपालिकािे आफ्नै एफ.एम. रे लडर्ो सञ्चािन गने नीलत अविम्वन गनेछ।

४. वन वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्िी नीलतहरु
1) सफा र हररर्ािी नगरपालिका लनमायणका िालग हररत सडक, खोिा खोल्सामा वृक्षारोपण, बााँस
रोपण, रुख तथा बााँसद्धारा तटवन्िन, सामुदावर्क भवनको सं रक्षण, खािी ठााँउमा वृक्षारोपण
आदद कार्य गररने छ ।
2) घरको छत र वरण्डामा कौचश खेतीको शुरुवात गरी नगरिाई सफा र हररर्ो नगरको रुपमा
ववकास गररनेछ ।
3) आाँिीखोिाको सफाईमा ववशेर् ध्र्ान ददइने छ । नािाको पानी लमसाउदा सफा गरे र मात्र
लमसाउने व्र्वस्था गररनेछ ।
4) आाँिीखोिा र सहार्क खोिाको आिुलनक प्रववलि अपनाई वहुउपर्ोग र सं रक्षण गररने छ ।
5) सरसफाई केन्रको प्रभावकाररतामा अरु वृवद्ध गरी क्षमता ववकास गने । र्स्ता केन्र वडा
वडामा ववस्तार गररने छ ।
6) Zero Waste प्रणािीिाई अझ प्रभावकारी बनाई फोहोरवाट आिुलनक प्रववलि अपनाई
वहुउपर्ोगी वनाइने छ । Plastic Block, Bitumen तथा अन्र् पुनिक्रण ववलि अपनाइने
छ।
7) नगरपालिकािाई पूणय सरसफाई र्ुक्त नगर घोर्णा गने तफय अलभर्ान अगालड बढाईने छ
8) वातावरण सं रक्षणका िालग लडलभजन वन कार्ायिर् तथा प्रदे श सरकारसं ग समन्वर् गरी कार्य
अगालड वढाईने छ ।
9) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र सं िालित ठू िा आर्ोजनाहरुको लनमायणमा वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ांकन
र Bio Engineering को प्रववलि अविम्बन गररने छ ।

10) नगरलभत्र हुने भूस्खिन, वाढी पवहरो, आगिालग, भुकम्प, आदद जस्ता प्राकृलतक ववपचत्त र अन्र्
कृलतम ववपचत्तबाट तुरुन्त राहत कार्य गनय नगरपालिका, सशस्त्र प्रहरी, नेपाि प्रहरी, चजल्िा
प्रहरी र नेपाि रे डक्रससाँग समन्वर् गरी तुरुन्त प्राथलमक राहत र दीघयकािीन र्ोजना वनाउन
न.पा.मा ववपद व्र्वस्थापन केन्र स्थापना गररने छ ।
11) ववपद व्र्वस्थापनका िालग अस्थार्ी Shelter को व्र्वस्था गररने लनलत अविम्वन गररने छ।
12) सरसफाई र िुिो रवहत सडक लनमायणमा ध्र्ान ददईने छ ।
13) ववपद व्र्वस्थापन कार्यमा उद्धारको िालग सहजताको िालग प्रत्र्ेक वडामा MI17 सम्मको
हे लिकोप्टर बस्न सक्ने हे लिप्र्ाडको लनमायण गररने छ ।
14) वाढी

पवहरो

आगिागी

जस्ता

प्राकृलतक

प्रकोपवाट

प्रभाववतिाई

तत्काि

राहत,

और्िोपिार,खानपान ित्ताकपडा उपिव्ि गराउनको िालग तर्ारी गररनेछ भने ववपद्
व्र्वस्थापन कोर्को वृद्र्िीको िालग सावयजलनक लनचज र गैरसकारी सं स्थाहरु सं ग समन्वर्
गररने छ ।
15) ववपद्को अवस्थामा तत्काि उद्धार तथा सुरचक्षत बासस्थानको पवहिान र व्र्वस्थाको िालग
वजेटको व्र्वस्था गररने छ ।
16) ववपद् व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी र रतु वनाउनको िालग प्रत्र्ेक वडामा उद्धार स्वर्मु्
सेवकहरुको गठन गरी तालिम प्रदान गररने छ ।
४.१ वन तथा भू–सं रक्षण सम्बन्िी नीलतहरु
1) वन जंगिको ववस्तार तथा भूक्षर् लनर्न्त्रणको िालग वृक्षारोपण कार्यिाई प्रभावकारी रुपमा अगालड
बढाईने छ।
2) वन कार्ायिर् तथा अन्र् सम्वद्ध सरकारी तथा गैर सरकारी लनकार्हरुको साझेदारीमा
नसयरीहरुको स्थापना र ववस्तार गररने छ ।
3) उपभोक्ता वन समूहमा रहे को कोर्िाई प्रभावकारी रुपमा पररिािन गरी वन उपभोक्ता समूह
भएका ववकृलत र ववसं गलत अन्त्र्को िालग प्रभावकारी कार्य अगालड बढाईने छ।
4) अल्िो, केतुकी िगार्तका उत्पादनमुखी तथा जडीबुटीहरुको उत्पादन र बजारीकरणमा ववशेर्
जोड ददईने छ।
5) वन र वन क्षेत्रमा व्र्वसावर्क खेती गररने छ ।
6) वन पैदावारिाई व्र्वचस्थत गररने छ ।
४.२ जिािार सं रक्षण तथा जिवार्ु पररवतयन सम्बन्िी नीलतहरु
1) जिािार तथा लसमसार क्षेत्रको पवहिान गरी प्रभावकारी सं रक्षणको व्र्वस्था लमिाईने छ
2) हररतगृहको प्रभाव कम गनय कार्यहरु गररने छ ।
४.३ फोहोरमैिा व्र्वस्थापन सम्बन्िी नीलतहरु
1) Zero Waste Concept मा गई रहे का फोहरिाई आिुलनक प्राववलि प्रर्ोग गरी श्रोतको रुपमा
उपर्ोग गने नीलत लिईने छ ।

2) Feacal Sludge Management (FSM) िाई व्र्वचस्थत र सुरचक्षत गरी नीलत लनमायण गने श्रोतको
रुपमा उपर्ोग गररने छ ।
४.४ प्रकोप लनर्न्त्रण र ववपद व्र्वस्थापन सम्बन्िी नीलतहरु
1) ववपदको अवस्थामा तत्काि उद्धार िालग आवश्र्क सामग्राीहरु तथा सुरचक्षत वासस्थानको
व्र्वस्थाको िालग बजेटको व्र्वस्था गररने छ ।
2) ववपद व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी र रतु बनाउनको िालग प्रत्र्ेक वडामा उद्धार सलमलतको गठन
गरी िािू आलथयक वर्य लभत्रमा नै तालिम प्रदान गररने छ । Hi-Tech प्रववलिको प्रर्ोग गररने छ।
४.५ वारुणर्न्त्र सञ्चािन सम्बन्िी नीलतहरु
1) वारुणर्न्त्र सञ्चािन सम्वन्िमा सम्भव भएसम्म नचजकका सरकारहरु भीरकोट र गल्र्ाङसं ग
समेत सहकार्य गरी साझेदारीमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गने नीलत अविम्वन गररने छ ।
2) वारुणर्न्त्रको सवारीिािनक २४ सै घण्टा तर्ारी अवस्थामा रहने व्र्वस्था लमिाईने छ ।
3) आगिागी हुनवाट रोक्नको िालग प्रत्र्ेक व्र्ापाररक, सरकारी तथा नीचज घरहरुमा समेत फार्र
एचक्टङ्गुईसर (Fire Extinguisher) राख्ने व्र्वस्था लमिाईने छ ।
५ सुशासन तथा सं स्थागत ववकास सम्बन्िी नीलतहरु
1) नागररक (सेवा ग्राही) हरुिाई लछटो छररटो सेवा प्रदान गररने छ ।
मर्ायदा पािन सम्बन्िी नीलत
1) नगरसभा सञ्चािन कार्यववलि २०७४ मा उल्िेचखत मर्ायदा पािन सम्बचन्ि ववववि ववर्र्हरुिाई
कडाईका साथ पािनामा जोड ददईने छ ।
2) जनलनवायचित प्रलतलनलिहरुका िालग आिारसं वहता वनाई िागू गररने छ ।
3) नगरकार्यपालिकाको वैठकवाट स्वीकृत वैठक सञ्चािन सम्बचन्ि कार्यववलिको पािनामा जोड
ददईने छ ।
५.१ मानव सं सािन ववकास सम्बन्िी नीलतहरु
१) कमयिारी क्षमता ववकास गनय आवश्र्क तालिम व्र्वस्थापन गने ।
२) जवाफदे वहता र चजम्मेवारी तोकीएको कार्य गने।
५.२ सं स्थागत क्षमता ववकास सम्बन्िी नीलतहरु
१) सं घीर् सरकार, प्रादे चशक सरकार र स्थानीर् तहको ऐन लनर्मानुसार नगर कार्यपालिकािाई
आवश्र्क पने श्रोतको अव्र्वस्था हे री सं गठन सं रिना र दरबन्दी लसजयना गनय Organization
Development अध्र्र्नको आिारमा पदपूलतय गररने छ ।
२) नगरपालिकाको प्रशासलनक तथा सांगठलनक सं रिना र सं स्थागत प्रणािीिाई ि ुस्त दुरुस्त,
ववश्वसलनर्ता, क्षमतार्ुक्त र प्रभावकारी बनाउदै
प्रवक्रर्ावाट पदपूलतय गररने छ ।

अत्र्ावश्र्क ररक्त दरवन्दीहरुमा उपर्ुक्त

३) सुशासन स्थापनाको िालग आवश्र्क कानून, लनर्म, ववलनर्माविी, कार्यववलि आददको लनमायण गरी
Chain of Command लनमायण गररने छ

।

४) सवै कमयिारीहरुको कार्य वववरण वनाई िागू गररने छ ।
५) नगरपालिकाको

कार्य

सम्पादनिाई

लछटो, छररतो, पारदशी

एवं

सेवाग्राहीमैत्री

तुल्र्ाउन

व्र्वस्थापकीर् क्षमता अलभवृवद्धमा जोड ददईने छ ।
६) नगरपालिकाको सं स्थागत क्षमता वृवद्धका िालग भौलतक पूवायिार ववकास तथा अलभिेख प्रणािीिाई
व्र्वचस्थत गदै िलगने छ ।
७) उत्कृष्ट कार्य गने नगरपालिकाका कमयिारी, करदाता, उपभोक्ता सलमलत, फोहरमैिा व्र्वस्थापन
सलमलत, टोि ववकास सलमलत, सं िारकमीिाई पुरस्कृत गने पद्धलतको थािनी गरी र्सिाई लनरन्तरता
ददईने छ ।
८) नगर कार्यपालिकाको वैठकवाट स्वीकृत वालिड. नगरपालिकाको कार्य सम्पादन तथा कार्य ववभाजन
लनर्माविीको पूणय पािनामा जोड ददईने छ ।
९) नगरपालिकाको सं गठन ववकासको िालग अध्र्र्न गराई सो वमोचजमका जनशचक्त पूलतय गररने छ।
५.३ राजस्व पररिािन सम्बन्िी नीलतहरु
१) आन्तररक आर्मा सबि बनाउन राजश्वमा सुिार गरी सहज सरि र दार्रा फरावकिो वनाई
ु भ बनाउने ।
सवयसि
२) आन्तररक आर् वृवद्ध गनयका िालग राजश्वका/करका ववलभन्न क्षेत्रहरुको पवहिान गररनेछ ।
३) फोहोरमैिा व्र्वस्थापन वापत प्रत्र्ेक घरिुरी, सं घ सं स्था, कार्ायिर्, व्र्ापाररक पसि, अस्पताि
र फामेसीिाई कर/शुल्क िगाईने छ ।
४) र्सै आ.व. िाई कर सहभालगता वर्यको रुपमा अगालड वढाई नगरपालिका लभत्रका सम्पूणय
करर्ोग्र् व्र्वसार्िाई करको दार्रामा ल्र्ाईनेछ ।
५) बहाि लबटौरी कर िागू गररने छ ।
५.४ सेवा प्रवाहमा ववद्युतीर् सूिना प्रववलिको प्रर्ोग सम्बन्िी नीलतहरु
१) सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउनको िालग अनिाईन प्रणािीिाई अझ प्रभावकारी बनाईने
छ।
२) कार्ायिर्का कमयिारी र सेवाग्राहीको बीिमा प्रत्र्क्ष भेटघाटको अन्त्र् गरी भ्रष्टािार जन्र्
गलतववलिको अन्त्र्को िालग गेटवे माफयत भुक्तानीको व्र्वस्था लमिाईने छ ।
५.५ नागररक सन्तुष्टी सवे क्षण र अन्तरवक्रर्ा, समन्वर् जस्ता नीलतहरु
१) सन्तुवष्टको िालग लनर्लमत रुपमा नागररक सवेक्षण फाराम भराउने पररपाटीको थािनी गररने
छ ।
ु ाई र सामाचजक परीक्षणिाई प्रभावकारी रुपमा अगालड बढाईनेछ ।
२) सावयजलनक सुनव
३)

गुनासो व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी बनाईने छ ।

६.अन्र् नीलतहरु
र्ुवा तथा खेिकूद सम्बन्िी नीलत
1) खेिकूदको समूचित ववकास गनय पूवायिारको लनमायण, लसकाई, प्रलतर्ोलगता आददको आर्ोजना
गररने छ ।
2) वालिङ नगरपालिकामा अवचस्थत खेिकूद मैदानिाई पूवायिारर्ुक्त सुवविा सम्पन्न रं गशािा,
लनर्लमत खेिकुद, खेि प्रलतष्ठान ( Sports Academy ) लनमायण गररने छ ।
3) वालिङ नगरपालिकामा अवचस्थत कभडयहिको ममयत सम्भार गररने छ ।
4) प्रत्र्ेक वडामा एक व्र्वचस्थत खेि मैदान स्थापना गररने छ ।
5) मेर्र कप खेिकुद प्रलतर्ोलगतािाई लनर्लमत गररने छ ।
स्माटय लसटी/आई लस.टी. सम्बन्िी नीलतः
1)

वालिङ नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रिाई स्माटय लसटीको रुपमा ववकास गररने छ ।

2)

नगरपालिकािे प्रदान गने सेवाहरुमा सूिना प्रववलिको प्रर्ोगिाई प्राथलमकतामा राखी पूणय
Digitalization, ICT तथा IoT को प्रर्ोगिाई अझ व्र्ापक बनाईने छ ।

3)

नगरपालिकाको दीघयकालिन ववकासको िालग SDG का Goals तथा ईचण्डकेटरिाई मनन
गदै सोही बमोचजमको र्ोजनाहरु ववकास गररने छ ।

4)

प्रत्र्ेक वडा तथा गाउाँ मा रहेका इन्टरनेट नपुगेको स्थानमा Internet Connectivity को जािो
फैिाईने छ ।

5)

ववद्यािर् तथा अन्र् सावयजलनक स्थिहरुमा Wi-Fi ववस्तार गररने छ ।

6)

नगरपालिकािे गने सम्पूणय कार्यहरुमा सकेसम्म ICT तथा IoT को प्रर्ोगबाट सेवाग्राही मैत्री
बनाईने छ ।

7)

सम्पूणय सरकारी कार्ायिर् तथा ववद्यािर्हरुमा Smart Attendance System िागू गररने छ

8)

Sensors, Robotics र Automation िाई बढी भन्दा बढी प्रर्ोगमा ल्र्ाईने छ ।

9)

Digital Divide िाई कम गनय Digital चशक्षामा जोड ददईने छ ।

10) Digitalization िाई पूणय रुपमा िागु गनय सो साँग सम्बचन्ित कार्यहरु गररने छ ।
11) स्माटय वालिङको प्रभावकाररताका िालग ववलभन्न क्षेत्रगत तथा ववर्र्गत तालिम तथा
प्रवद्धयनात्मक कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।
12) स्माटय लसटीको ववलभन्न कार्यहरु गनयको िालग आवश्र्क ववज्ञ, सं घ सं स्था, गैर सरकारी सं स्था,
दातृ लनकार् तथा अन्तरायविर् सेवा प्रदार्क अन्र् आवश्र्क क्षेत्रमा सहकार्य तथा समन्वर्
गररने छ ।
13) स्माटय लसटी लनमायणको िालग अन्र् आवश्र्क पूवायिारहरुको लनमायण गररने छ ।
14) सामाचजक सुरक्षा भत्तािाई अझ व्र्वचस्थत गने तथा ८० वर्यभन्दा बढीका ज्र्ेष्ठ नागररकिाई
थप उपिार खिय प्रदान गने नीलत अविम्वन गररने छ ।

15) व्र्चक्तगत घटना दतायिाई तोवकएकै समर्मा गने वातावरणको लसजयनाका िालग स्वास््र्
सं स्थामा जन्म भई ३५ ददन लभत्र जन्म दताय तथा ३५ ददनलभत्रै मृत्र्ु दताय गदाय रु. ५००/प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ि गराउने नीलत अविम्वन गररने छ ।
16) समाजिाई व्र्वचस्थत बनाउनका िालग मादक पदाथय लबक्री ववतरण गनय लबहान १० बजेदेचख
५ बजेसम्म मात्र गनय पाउने तथा मददरा सेवन गनय मददरा सेवन पररिर् पत्र ववतरण गने
नीलत अविम्वन गररने छ ।
17) ववलभन्न क्षेत्रमा स्वदे शी तथा बैदेचशक अविोकन भ्रमणको ब्र्वस्था लमिाईने छ ।
18) बााँदर िखेट्न तथा लनर्न्त्रण गनयका िालग आववष्कार गररएको मेचशन प्रर्ोग गरी कृर्किे
िगाएको बािीनािी सुरचक्षत गने कार्यिाई प्रभावकारी रुपमा िागू गररने छ ।
19) ढुं गा, लगटी, बािुवा व्र्वचस्थत गनयका िालग आाँिीखोिामा ठे क्का निगाउने नीलत तथा सबै
क्षेत्रको सावयजलनक, लनजी जग्गाहरुबाट उत्खनन गरी व्र्वचस्थत गने नीलत अविम्वन गररने
छ।
20) छाडा गाईहरुको व्र्वस्थापनका िालग व्र्वचस्थत गौशािा सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन गने नीलत
अविम्वन गररने छ ।
21) स्थानीर् वववादहरु हामी आाँफै समािान गने मेिलमिापको माध्र्मिाई प्राथलमकता ददईने हरे क
वडामा मेिलमिाप केन्रको स्थापना गररने छ ।
22) प्राकृलतक न्र्ार्को लसद्धान्तमा आिाररत रही स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ४७ मा
तोवकएको क्षेत्रालिकार लभत्र रही न्र्ार् सम्पादन गररने छ ।
23) न्र्ावर्क सलमलतिाई व्र्वचस्थत र सवयसािारणको पहुाँिमा पु-र्ाईने छ ।
24) स्थानीर् तहको िेखा प्रणािीिाई व्र्वचस्थत गने, स्थानीर् सचञ्चत कोर् व्र्वस्थापन प्रणािी
SuTRA सफ्टवेर्रमाफयत आलथयक कारोबार सञ्चािन गररने छ ।
25) वालिङ नगरपालिकाको वृहतर वहतका िालग औद्योलगक क्षेत्र, हे लिप्र्ाड, हवाइ मैदान, पाकय,
खेि मैदान, रं गशािा र ररसोटय जस्ता कार्यहरुका िालग र थप अन्र् नगरपालिका स्तरीर्
महत्व प्रदे श स्तरीर् महत्व र सं घ स्तरीर् महत्वपूणय कार्यहरुका िालग आपसी सल्िाहद्धारा
वा जग्गा प्रालप्त ऐन अनुसार आवश्र्क पने जग्गाहरु नगरपालिकािे खररद गनेछ।
26) सं वविान अनुसार वालिङ नगरपालिकाद्वारा प्रदे श सरकार र सं घीर् सरकारसाँग सहकार्य, समन्वर्
र सह-अचस्तत्वको आिारमा सुमिुर सम्बन्ि स्थावपत गरी ववकास लनमायण कार्य गररने छ ।

८. र्ोजना तथा कार्यक्रम अनुसारको ववत्तीर् प्रगलत प्रलतवदे न

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

२ कोठे नर्ा कक्षाकोठा सवहत
१

फलनयिर लनमायण कक्षाकोठा/

िाईब्रे रीका िालग समेत भवन

६४,००,०००.००

६४,००,०००.००

100.00

४,००,०००.००

४,००,०००.००

100.00

४,८४,०००.००

४,८४,०००.००

१,३०,०००.००

१,३०,०००.००

३,००,०००.००

३,००,०००.००

२,५०,०००.००

२,५०,०००.००

लनमायण शैचक्षक प्रर्ोजन
२

५ न. वडा कार्ायिर्को भवन
ममयत तथा रङ्गरोगन

३ Tablet ट्याब खररद
४
५
६

अगंिे कुिो भोटे गैह्रासम्मको
कुिो लनमायण

अज्र्ाङदी जुवानखोिा लिप्टीङ
खानेपानी आर्ोजना

अत्र्ाबश्र्क लबउ लबजन लबज
टनेि खररद कार्यक्रम

100.00
100.00
100.00
100.00

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

अिेरी खोिामा फिामे पुि -

७ वाईक समेत तनय सक्कने वालिङ
१४

८ अनुगमन तथा मुल्र्ाङ्कन खिय
९
१०
११
१२
१३
१४
१५

अमिे कुसुण्डे लततापानी स्वरे क
भौभका अमिे सडक

अमिडाडा कृवर् सं किन भवन
लनमायण वालिङ

अपयन र्ूवा क्िव भवन अिुरो
लनमायण

अमायदी वफरे टारी लिवफु्टङ
खानेपानी र्ोजना वालिङ १

अहािे लसं िाई पोलिथीन पाईप
खररद

ओडारे मोहनडााँडा िरमपानी सडक
लनमायण

आमडािी छवेटारी लसं िाई
र्ोजना वालिङ ६

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

५,००,०००.००

५,००,०००.००

50,000.00

17,900.00

35.80

१६,५०,०००.००

१६,५०,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००
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100.00

32,100.00

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

१६
१७
१८

आमडािी रसखोिा वोगटीडाडा
बगैिा सडक वालिङ ६ र ८

ओमशाचन्त भवन /कम्पाउन्ड
वाि वालिङ ८

आरुपाटा खानेपानी सोिार मोटर
खररद

१९ आपडािी रसखोिा

केवरे सडक

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

१५,००,०००.००

१५,००,०००.००

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

१९,२८,०००.००

१९,२८,०००.००

१००.००

35,000.00

35,000.00

१००.००

४,००,०००.००

४,००,०००.००

१००.००

आाँपडािी वेिको रुखमुनी दे चख

माटरबाटोसम्म र तल्िो पिेरादे चख

२० मोटरबाटोसम्म लसडी लनमायण तथा
जगत ब. थापा र लभम व.

थापाको घरमुनी वाि लनमायण
ईिाका वन कार्ायिर् दे खी झोिुङ्गे

२१ पुि सम्म जोड्ने सडकको अिुरो
नािा लनमायण वालिङ ९

-

२२ उददर्ािौर लभत्री सडक
२३

उन्नतजातका बोका खररद तथा
और्िी ववतरण

१,६०,०००.००

१,६०,०००.००

22

१००.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

२४

उपल्िो पेखु मा.वव. पछाडी

पखायि लनमायण वालिङ १४

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

१०,००,०००.००

१०,००,०००.००

१००.००

60,000.00

60,000.00

१००.००

१०,००,०००.००

१०,००,०००.००

१००.००

१,४०,०००.००

१,४०,०००.००

१००.००

१,३०,००,०००.००

१,२९,४७,०००.००

99.50

55,000.00

55,000.00

१००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

१०,००,०००.००

१०,००,०००.००

१००.००

ऋवर्राम पाण्डेको घरदे चख
२५

चिरञ्जीवी पाण्डेको घरमालथसम्म
लमददय भववश्वरको घर सम्मको
गोरे टो बाटो लनमायण

एक्िेवपपि िनुवास हुदै भरुवाबाट

२६ काफिडाडा
६

जोड्ने सडक वालिङ

२७ एक्िो पोखरी लसख्रे गोरे टो बाटो
२८ एक्साभेटर खररद कार्य
२९
३०

एभरे ष्ट र्ुवा क्िब शौिािर्
लनमायण

एिादी सामुदार्ीक भवन वालिङ
४

३१ एवादी ववताय कुिो लनमायण
३२ एस्काभेटर खररद कार्य

23

53,000.00

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

३३

क हुदै तल्िो गाउ सम्म
लसं डीबाटो लनमायण

३४ कुखुरा लबकास कार्यक्रम
३५
३६

कटौंजे खानेपानी व्र्वस्थापन
वालिङ ८

कटौंजे सामुदार्ीक आमा समुह
भवन वालिङ ८

३७ कटौंजे लसं िाई र्ोजना वालिङ १३

भदौ

मौज्दात

जम्मा

%

40,000.00

40,000.00

१००.००

३,६७,५००.००

३,६७,५००.००

१००.००

१,५०,०००.००

१,५०,०००.००

१००.००

७,००,०००.००

७,००,०००.००

१००.००

४,००,०००.००

४,००,०००.००

१००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

कटौजे पीिमोड दे चख ओडारे कुवा
३८

हुदै बगािडांडा जानेबाटो सम्म

बाटो ग्राभेि तथा दोहोरो नािा
लनमायण

-

३९ कटौजे लभत्री ग्रा.स
४०
४१

केदारनाथ मचन्दर वक्रर्ापुत्री भवन
लनमायण

केदारनाथ मचन्दर दे चख पुरानो

आदयश स्कुि जाने बाटोमुख ममयत

99,000.00

99,000.00

१००.००

55,000.00

55,000.00

१००.००
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

४२
४३
४४
४५
४६

केदारनाथ ियमशािा लनमायण
वालिङ ८

कुमस्वारा खसकुना जोड्ने सडक
वालिङ ८

भदौ

जम्मा
१०,००,०००.००

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००
-

भवन लनमायणउने तालिम
वालिङ ९

करादी ठाना लसम्िे खानेपानी तथा
सरसफाई र्ोजना १४

४७ कल्भटय लनमायण केवरे हे ल्थपोष्ट ७

%

१०,००,०००.००

कुमाि सस्कृलत जगेनाय सग्रांहिर्
कुमाि सस्मृती सं ग्रािर् लनमायण

मौज्दात

१०,००,०००.००

१०,००,०००.००

१००.००

१४,००,०४६.००

९,८०,०००.००

70.00

३,००,०००.००

३,००,०००.००

१००.००

१०,००,०००.००

१०,००,०००.००

१००.००

50,000.00

49,600.00

99.20

४,२०,०४६.००

कल्िेरी लसं गारकोट माझकोट
४८

बुढाथोक लसं गारे भज्र्ाङ

रानीस्वारा तीनिारा सडक ववस्तार
र्ोजना वालिङ ३

४९

क्िष्टरमा थोपा लसिाई प्रदयशनी
अनुदान

25

400.00

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

५०
५१
५२

क्िष्टरमा प्िावष्टक टनेि लसट
लबतरण

केवरे चजम्मािथर ग्रालमण सडक
७

केवरे वन कटटा सडक लनमायण
वालिङ ७

५३ कुवरगाउं गोरे टो बाटो लनमायण
५४
५५

केवरे भज्र्ाङ ताप्के वक्रकेट खेि

मैदान तथा मञ्च लनमायण वालिङ ७
कृवर् उपकरण तथा औजार खररद
लमलनटे िर 50 प्र. अनुदान

५६ कृवर् पकेट क्षेत्र सहर्ोग कार्यक्रम
५७
५८
५९

कृवर् प्रालबलिक तिब पोशाक तथा
र्ातार्ात खिय

कृवर् प्रारचम्भक सभेक्षण 310
गाउं हरु

कृवर् बजार पुबायिार लनमायण, कृवर्
बजार वालिङ

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

१,९५,०००.००

१,७५,०३७.००

89.76

१४,००,०००.००

११,८७,५००.००

84.82

१०,००,०००.००

१०,००,०००.००

१००.००

30,000.00

30,000.00

१००.००

१५,००,०००.००

१५,००,०००.००

१००.००

४,५०,०००.००

४,४४,३५०.००

98.74

5,650.00

-

५,००,०००.००

५,००,०००.००
४,६६,६३०.००

४,०९,९९८.००

87.86

२,००,०००.००

96,952.00

48.48

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

26

19,963.00
२,१२,५००.००

56,632.00
१,०३,०४८.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

कृवर् ब्र्बसावर्क तालिम (मौरी

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

१,३०,०००.००

१,२०,०००.००

92.31

६१ कृवर् सडक डााँडाबारी

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

६२ कृवर्मेिा प्रदशयनी

१,६१,०००.००

१,५९,३६५.००

98.98

६०

६३
६४
६५
६६

,च्र्ाउ,तरकारी , सुन्तािा आदद)

काउिे ववद्यािर् भौलतक पूवायिार/
जस्तापाता

काचत्तके,दहपोखरी गोरे टो बाटो
लनमायण

कान्छीडाडा दे चख दे उरािी सम्म
घोरे टो बाटो लनमायण

काफिडाडा घुिीस्वारा सडक
वालिङ ८

काफिडांडा टोि तल्िोगांउ

६७ खनािटोि सम्म पदै िमागय लनमायण
र कांडेपानी लसं िाइय बांि लनमायण

६८

कोईरािाको पिेरादे चख वनपािा
स्कुिसम्म मोटरबाटो लनमायण

-

75,000.00
50,000.00

50,000.00

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

१,५०,०००.००

१,५०,०००.००

१००.००

90,000.00

90,000.00

१००.००

27

10,000.00
1,635.00
75,000.00

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

१,००,०००.००

28,600.00

28.60

७० कार्यिर् व्र्वस्थापन

50,000.00

50,000.00

१००.००

७१ कार्ायिर् व्र्वस्थापन

१,००,०००.००

99,811.00

99.81

७२ कार्ायिर् तथा 3D भवन लनमायण

३५,००,०००.००

१८,२७,६३३.००

52.22

७३ कार्ायिर् भवन लनमायण

४८,००,०००.००

२१,०९,८४४.००

43.96

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

६९ कार्यक्रम अनुगमन तथा मुल्र्ाङ्कन

७४ कोिको रह लसिांइ कुिो लनमायण
७५

कालिका दे वव छापा मचन्दर लनमायण
वालिङ १२

-

७६ कालिका दे वव प्रा.वव ममयत
७७
७८

कालिका प्रा.लब.दे खी ह्वाङखोिा
स्वगायश्रम ग्रा.सडक

काहुिे दे उरािी आमा समुह भवन
वालिङ १२

७९ कोटे िीथर िारघर ग्रा स ताप्के

१०,००,०००.००

१०,००,०००.००

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

28

71,400.00
189.00
१६,७२,३६७.००
२६,९०,१५६.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

८०
८१
८२

खत्रीखेिा टोि ववकास सस्था
सामुदार्ीक भवन

खरमुनी लसं िाई कुिो लनमायण
वालिड् १४

खररिौर बुढाकोट ग्रामीणा सडक
ममयत

८३ खररिौर सामुदार्ीक भवन लनमायण
८४

ु ािे र दलितबस्तीका
खररबोट भुजव
िालग खानेपानी र्ोजना

खररबोट लसतिनगर बैकचल्पक

८५ खानेपानी र्ोजनाको टं की ममयत र
मुि सं रक्षण

८६
८७

ु ािे गह्रौंकालिका
खरीबोट भुजव

प्रा.वी/रानीकुवा सडक वालिङ ८
खेिकूद कार्यक्रम भौलतक पूबायिार
समेत

८८ खल्टे ग्रामीणा सडक ववस्तार

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

२,५०,०००.००

२,५०,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

70,000.00

70,000.00

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

२८,७३,८९८.००

47.90

२,५०,०००.००

१००.००

६०,००,०००.००

35000.00

२,५०,०००.००
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३१,२६,१०२.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

८९

खल्िुक गैह्रा नेपानडााँडा ग्रा स
काफिडाडा

खहरे खल्टुडाडा सुनार गाउ

९० लसमि िौपारी ररङरोड वालिङ १
र २

९१

खहरे बजार नािा तथा ढि
व्र्वस्थापन

९२ खानेपानी लमटर खररद राङ्दी
खानेपानी र्ोजनाका फुटकर

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

२०,००,०००.००

२०,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००
-

50,000.00
१,००,०००.००

91,180.00

91.18

80,000.00

80,000.00

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

९६ चखरापानी मुि सं रक्षण

50,000.00

50,000.00

१००.००

९७ खोिापारी खानेपानी ट्याङ्की लनमायण

50,000.00

50,000.00

१००.००

९३
९४

खानेपानी पाइप ववतरण

खानीडाडा दलित भवन िस
लनमायण

९५ खाल्टे पाउदुरे बुढाकोट वालिङ ४

९८

गत वर्यको बाकी रकमबाट

-

सम्पन्न गररने र्ोजनाहरु

30

50,000.00
8,820.00

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात

जम्मा

%

53,000.00

53,000.00

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

९,७४,३०८.००

48.72

६,५०,०००.००

६,५०,०००.००

१००.००

२,५०,०००.००

२,५०,०००.००

१००.००

१५,००,०००.००

१५,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

गेदीखोिा र झ्र्ाङे खोिाको
९९

दोभानमा खेत कटान भएको

जग्गामा जािी/वाि लनमायण गरी
खेतीर्ोग्र् जलमन सं रक्षण

१००
१०१
१०२
१०३
१०४

गब्दे लसत्ति िौपारी गोरे टो बाटो
लनमायण

गैरा शंकरे डाडा लभत्रीबाटो
लनमायण/स्तरउन्ती

ग्रालमण सडक सञ्चािनको िालग
डोजर सञ्चािन खिय

गहते पेखु दे उरािी सडक
स्तरउन्ती वालिङ १४

गहतबारी खानेपानी र्ोजना ,
बझाकोट १०

गह्रौंकालिका मचन्दर पदमागय

१०५ वालिङ ८ घोडेटो गोरे टो टे क
फुटपाथ

१०६

गैह्रादे चख राम बहादुर खबासको
घरसम्म गोरे टोबाटो लनमायण

२०,००,०००.००

१,८०,२०४.००
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१०,२५,६९२.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

जम्मा

%

70,000.00

70,000.00

१००.००

१०८ वगैिा दलित वस्तीमा खा पा टं की

90,000.00

90,000.00

१००.००

१०९ गार्डााँडा लसरान गोरे टो बाटो

50,000.00

50,000.00

१००.००

३,८०,०००.००

३,८०,०००.००

१००.००

70,000.00

70,000.00

१००.००

५०,००,०००.००

३०,००,०००.००

60.00

३,००,०००.००

३,००,०००.००

१००.००

३,००,०००.००

३,००,०००.००

१००.००

१९,५०,०००.००

१९,५०,०००.००

१००.००

75,000.00

75,000.00

१००.००

१०७ गाडापानी कुिो लनमायण
गौमुखे िारा खा पा सं रक्षण र
लनमायण

११०
१११
११२
११३
११४

गाहाखोिा गोरे टो बाटो लनमायण
उ.सलमती

लगरीगाउबाट खकय खेतसम्म
गोरे टोबाटो लनमायण

घुम्ती स्वास््र् सेवा सञ्चािन
कार्यक्रम

घुरुङखा मा.वव. व्र्वस्थापन
वालिङ १२

घुिी छाप खानेपानी र्ोजना
वालिङ ७

११५ घ्वाङखोिा सडक वपि
११६ घोक्राबोट खानेपानी र्ोजना

भदौ

मौज्दात

32

२०,००,०००.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

११७

िक्रदे वव आिारभुत ववद्यािर् मा
शौिािर् लनमाणय

११८ िक्रदे वव र्ूवा क्िव भवन लनमायण
११९
१२०

िण्डीडाडा दे चख चघलमरे डाडा
मोटर बाटो लनमायण

िण्डीथान लसटीबाटो लनमायण
वालिङ १०

१२१ िारघरदे खी भवन सम्म ग्रा स
१२२

िालिसे वैरे पारीथोक खानेपानी
ममयत

१२३ चिउरी कहे रा अखयिबास खानेपानी
१२४
१२५

चिथाक भञ्र्ाङ भरुवा सडक
लनमायण

चिऱ्र्ान टोि लमिघर लनमायण
क्रमागत

१२६ चििाउने िारा ममयत
१२७

चििाउनेखकय माझकोट जाने
गोरे टोबाटो ममयत

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

१,८१,७३०.००

१,८१,०००.००

99.60

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

80,000.00

80,000.00

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

१६,०३,५१०.००

१६,०३,५१०.००

१००.००

90,000.00

90,000.00

१००.००

75,000.00

75,000.00

१००.००

60,000.00

60,000.00

१००.००
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730.00

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

१२८ चिसापानी पाँिेरा लनमायण
१२९
१३०
१३१

छे उडाडा दलित अिुरो भवन
लनमायण र्ोजना वालिङ ८

छे उडांडा दलित चशल्पकिा भवन
अिुरो लनमायण कार्य पुरा गने

छप्राक लसद्धवावा गोरे टो बाटो
लनमायण

१३२ छहरा-िरादी गोरे टोबाटो लनमायण
१३३
१३४

छापा खानेपानी र्ोजना टकी ममयत
तथा पाइयप खररद कार्यक्रम

छापा सामुदार्ीक भवन वालिङ
१२

१३५ जुकेपानी खोल्सा लनर्न्णा टोि
१३६
१३७

जगत दे चख हर्ैडाडा हुदै दुम्सी
खोिा मोटरबाटो लनमायण

जगत लमिाङकोट हुदै वपत्िेक
सडक स्तर उन्नती वालिङ ५

भदौ

मौज्दात

जम्मा

%

50,000.00

50,000.00

१००.००

३,००,०००.००

३,००,०००.००

१००.००

१,५०,०००.००

१,५०,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

१,५०,०००.००

१,५०,०००.००

१००.००

१०,००,०००.००

१०,००,०००.००

१००.००
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

जगतभञ्ज्र्ाङ ढकािपाखा

१३८ लमनाङकोट िसुने मण्डिीथान
सडक

१३९
१४०

जनवप्रर् आिारभुत ववद्यािर्
खानेपानी ममयत

जकायंेट - बेतेहेनी- दझल्र्ाड्डाडा
मोटर बाटो लनमायण

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

४२,९१,४९२.००

४२,९१,४९२.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

१४१ जरुवा बाटो नािा लनमायण

-

१४२ जैसीथोक खानेपानी टं की लनमायण

-

१४३

जोगीथुम टोि सामुदावर्क भवन
लनमायण

१,१०,०००.००

१,१०,०००.००

-

१४४ जामुने िौसीकोटे गोरे टो बाटो
१४५
१४६

चजम्मािथर ग्रालमण सडक
केवरे भञ्र्ाङ

चजलमरे वाटाखकय घ्र्ाविसं ि ग्रामीणा
सडक

१४७ झल्र्ायङदी पौवा र्ोजना

१००.००

२०,००,०००.००

२०,००,०००.००

१००.००

६,००,०००.००

६,००,०००.००

१००.००

१,०५,०००.००

१,०५,०००.००

१००.००

35

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

१,५०,०००.००

१,५०,०००.००

१००.००

१४९ झिुङ्गे बजार खानेपानी ममयत

20,000.00

20,000.00

१००.००

१५० झिुडे पुि डुम्रीस्वरा गोरे टो बाटो

55,000.00

55,000.00

१००.००

१५१ झिुडे मुटुभञ्जाङ गोरे टो बाटो

80,000.00

80,000.00

१००.००

१४८ झिुङे बजार ढि लनकास

झल्र्ाङदी िामडाडा तथा वरे क

-

१५२ खेत बाहुनडाडा भर्रथान खानेपानी
लड वप आर

१५३
१५४

झल्र्ाड्दी खलनर्ाडाडा गोरे टो
बाटो लनमायण

झल्र्ादी दे खी िामडाडा खानेपानी
लिवफवटङ वालिङ ५

75,000.00

75,000.00

१००.००

१०,००,०००.००

१०,००,०००.००

१००.००
-

१५५ झल्र्ादी पौवा लनमायण वालिङ ५
झााँक्रीथान, वनकटुवा,गुणादी,
१५६

पैह्रेदेचख काफिडााँडा, वााँसघारी

ठु िोखेत र पह्रे -एक्िेवपपि लसं िाइ

१,८०,०००.००

१,८०,०००.००

कुिो लनमायण
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१००.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

झोिुङे स्वामी पसि ग्रालमण सडक

१५७ अिुरो कल्वड स्तरउन्ती वालिङ
१३

१५८ टारीको तल्िो कुिो लनमायण
१५९ ठू िो पिेरा लनमायण

भदौ

जम्मा

%

१५,००,०००.००

९,९८,५५०.००

66.57

१,३०,०००.००

१,३०,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००
-

१६० ठु िाखेत खानेपानी टं की लनमायण
१६१ ठाटी गोलबन्द िौर ग्रामीणा सडक

मौज्दात

१,२०,०००.००

१,२०,०००.००

१००.००

60,000.00

60,000.00

१००.००

३,००,०००.००

३,००,०००.००

१००.००

१,५०,०००.००

१,५०,०००.००

१००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

ठाटीदे चख सुवद
े ीको गाउसम्म
१६२

अिुरो लसटीबाटो र चखमान्नदको
घर हुदै कोइयरािा गाउ अिुरो
गोरे टोबाटो लनमायण

१६३

ठाना,करादी, लसम्िे खानेपानी
र्ोजना

१६४ डुम्र े भन्ञ्र्ाङ खानेपानी र्ोजना
डुम्रख
े ोिा लसवायने गोरे टो बाटो

१६५ (क्रमागत) तथा अंिेरीखोिाबाट

लसवायनी सम्म गोरे टोबाटो लनमायण
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५,०१,४५०.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

डुम्रीकोट लसद्धाथयराजमागयको उत्तर

१६६ पचिम र पूवक
य ो जग्गा तथा बस्ती
सं रक्षण र जंगिे िारा ममयत

१६७
१६८
१६९
१७०
१७१
१७२
१७३

डााँडाखकय दे खी जैरामे सम्म सडक
बाटो ममयत

डाडाखकय िनमुडा काचत्तके ग्रा.स.
वालिङ १२

डााँडाखकय लिलिङ खोिा कृवर्
सडक लनमायण

डाडाखिय िनमुडा कालतयके ग्रा.स.
वालिङ १

डामा पानी सं किनको िालग
आवश्र्क पाइयप

डौंवा पञ्चमुि लततापानी तारुक
टापु ग्रलमण सडक ११

डौंवा लिफ्टीङ खानेपानी वालिङ
११

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

80,000.00

80,000.00

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

20,000.00

20,000.00

१००.००

५५,००,०००.००

५४,६०,४८०.००

99.28

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००
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39,520.00

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

डौवा पंिमुि लततापानी वपलतप टापु
िनपुरे हदै गडी भञ्र्ाङ भोिे

चजवनडाडा छहादी, कैने टापुको

१७४ दलित वस्ती कागती भञ्र्ााङ,
मोहरडाडा पोखरीडाडा हुदै

१०,००,०००.००

१०,००,०००.००

१००.००

कटरगैरा ,थुम्केिीको घरसम्मको
सडक
१७५

ढकािखोिा खानेपानी ट्याङ्की

१७६ ढकािपाखा खानेपानी टं की लनमायण
१७७

ढड्यान दे चख लसं जािीको घरसम्म
गोरे टो बाटो लनमायण

१७८ ढाक्रे खोल्सा मचन्दर लनमयणा
१७९ ढांडे गैह्रा गहते खानेपानी
१८० ढांडको कुिो लनमायण
१८१

-

लनमायण

तेजमार्ा पंगेनीको डहरदे चख

दे वकाको घरहुदै नेत्र नारन र

80,000.00

80,000.00

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

75,000.00

75,000.00

१००.००

१,५०,०००.००

१,५०,०००.००

१००.००

70,000.00

70,000.00

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

पावयतीको घरसम्ममोटरबाटो
लनमायण

१८२ तमु टोि नािा लनमायण भुम्रे

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

१८३ तमु समाज िस लनमाणय

१,३०,०००.००

१,३०,०००.००

१००.००

१८४ तमु समाज भवन लनमायण कल्िेरी

३,००,०००.००

३,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

१०,००,०००.००

१०,००,०००.००

१००.००

३०,००,०००.००

३०,००,०००.००

१००.००

१०,००,०००.००

१०,००,०००.००

१००.००

60,000.00

60,000.00

१००.००

१८५
१८६

तमादी-कपासे गोरे टो बाटो
(क्रमागत)

लत्रर्ासी मनस्र्ाङकोट सडक
स्तरउन्ती वालिङ १

लत्रर्ासी मन्साङकोट छप्राक

१८७ रानाखोिा ररङरोड नािा तथा वपि
र्ोजना

१८८
१८९

लत्रर्ासी रानाखोिा खहरे ररङरोड
सडक वालिङ १

लत्रवेणी फमय पछाडीको लब.क.
टोि नािा बाटो लनमायण

40

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

१९०

भदौ

जम्मा

लत्रवेणी फमय पछाडीको लब.क.

%
-

टोि नािा बाटो लनमायण

तल्िो एस.के. टोिमा बाटो

मौज्दात

50,000.00

50,000.00

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

१०,००,०००.००

१०,००,०००.००

१००.००

१९६ ढावखोिा टारी कुिो र िोकादी

60,000.00

60,000.00

१००.००

१९७ तल्िो ताप्केमा खेि मैदान लनमायण

50,000.00

१९१
१९२
१९३

लनमायण

तल्िो चिहारे सामुदार्ीक भवन
साथे बाटो वालिङ ४

तल्िो टारी बाि लसं िाई कूिो
लनमायण वालिङ ९

तल्िो वालिङ न्र्ूरोड लभत्री

१९४ सडकहरुमा नािा लनमायण/
कािोपत्रे वालिङ १०

१९५

तल्िाथोक लसं गारकोट वाखे
रानीस्वारा सडक वालिङ ३

तल्िो ढांडखेतको लसं िाइय बांि,
बांि कुिो लनमायण ।

-
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50,000.00

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

१९८ तल्िो फूिबारी खानेपानी र्ोजना
१९९
२००

तल्िो बनकटामा खेि मैदान
लनमायण

तल्िो साठीघर सामुदावर्क भवन
लनमायण क्रमागत

२०१ तिाथोक लिफ्टीङ खा पा
ताम्के दे उरािी लसद्धथान पर्यटन

२०२ पदमागय लनमायण वालिङ ७ घोडेटो
गोरे टो टे ि फुटपाथ

२०३
२०४
२०५
२०६

ताकय ु डााँडा भञ्ज्र्ाङमा गुरुङ
कुिमचन्दर लनमायण

लततापानी कुवर बस्तीमा होमस्टे
भवन लनमायण

लततापानीमा होमस्टे भवन अिुरो
पुरा गने

लतिडाडा वक्रर्ापुत्री बस्ने घर
लनमायण

भदौ

मौज्दात

जम्मा

%

50,000.00

50,000.00

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

१,५०,०००.००

१,५०,०००.००

१००.००

१,२०,०००.००

१,२०,०००.००

१००.००

१५,००,०००.००

१५,००,०००.००

१००.००

60,000.00

60,000.00

१००.००

२,६०,०००.००

२,६०,०००.००

१००.००

३,००,०००.००

३,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

42

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

लतिडाडा गहते दे खी मालथल्िो

२०७ छप्राक दुहै दभुङ ठाटी ग्रा.स.
वालिङ २

२०८

लतिडाडा परवार समाज कुवा
ममयत खानेपानी

लतवारी थोक अमायदी भज्र्ाङ बारे

२०९ भज्र्ाङ सडक स्तरउन्ती वालिङ
१४

२१० थुम्कीखानेपानी र्ोजना
२११
२१२

भदौ

जम्मा
५,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

८,००,०००.००

८,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००
-

खकय िर्ाक खोल्ने
फलनयिर खररद

थि बहादुरको डहर दे चख

२१३ कालिका मचन्दर सम्म गोरे टो
बाटो लनमायण

२१४ थानपाटा लभत्री बाटो ढिान

%

५,००,०००.००

थुम्की मददखोिा लसख्रे चििाउने
थुमपोखरा मवहिा कृर्ी सहकारी

मौज्दात

60,000.00

60,000.00

१००.००

80,000.00

80,000.00

१००.००

१,१०,०००.००

१,१०,०००.००

१००.००

43

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

२१५
२१६
२१७

थानपाटा सामुदावर्क तथा कृवर्
उपज भवन १३

थानपाटा सामुदार्ीक भवन लनमायण
वालिङ १३

थापाडाडा रसखोिा खानेपानी
वालिङ ६

२१८ दनकाटा सडक ममयत सं भार
२१९
२२०

दमैडाडामा शौिािर् लनमायण र
खानेपानी र्ोजना

दे रािी स्कुि दे चख गैरा जाने
गोरे टो बाटो लनमायण

२२१ दलित टोि मुहान ममयत
२२२
२२३
२२४

दलित तथा लबपन्न बचस्तमा
आर्आजयन कार्यक्रम

दलित बस्ती दे खी चिहान डााँडा
सम्म गो बा.

दिीत बस्ती गोरे टो बाटो लनमायण
वालिङ १४

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

70,000.00

70,000.00

१००.००

75,000.00

75,000.00

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

५२,००,०००.००

५२,००,०००.००

१००.००

75,000.00

75,000.00

१००.००

१,५०,०००.००

१,५०,०००.००

१००.००
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

२२५
२२६
२२७
२२८

दे ववदे उरािी र्ूवा क्िव भवन
लनमायण

दुववन डााँडा कल्िेरी हुदै ररठ्ठेवारी
कृवर् सडक लनमायण

दे ववस्थान सेरा सामुदार्ीक भवन
लनमायण वालिङ १

भदौ

जम्मा

%

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

२०,००,०००.००

२०,००,०००.००

१००.००

दे वीस्थान जैडाडा च्र्ानडाडा नर्ा

-

रुट खांेल्ने

दाङ्से - बीिगााँउ - तीनदोबाटे -

मौज्दात

१,४०,०००.००

१,४०,०००.००

१००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

१,५०,०००.००

१,५०,०००.००

१००.००

२३२ लसम्मिे मालथल्िो लसम्िे खा पा

50,000.00

50,000.00

१००.००

२३३ ददप्का ग्रामीण सडक लनमायण

50,000.00

50,000.00

१००.००

२३४ ददप्का छचत्तउने मोटरबाटो लनमायण

80,000.00

80,000.00

१००.००

२२९
२३०

केमुनेडााँडा गोरे टो बाटो लनमायण
दाङसे कृवर् उपज केन्र भवन
लनमायण वालिङ १४

२३१ दाचङ्सङ लभलत्र सडक लनमायण
दाहिको लसमि गैह्र तल्िो
ममयत
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

२३५

ददप्का सडक पखायि लनमायण
बडहरे वाडय न.५

२३६ िनमुडा सामुदार्ीक भवन अिुरो
२३७
२३८
२३९
२४०
२४१

िनुवासे खानेपानी टं की लनमायण
वालिङ ६

िनुवासे तल्िो गाउदे चख मालथल्िो
िनुवास जोडनु् मोटरबाटो लनमायण
िनुवासे स्वास््र् िौकी चखरबोट
िौखोिा वालिङ २

िरादी खानेपानी ममयत सम्भार
वालिङ ८

िारा दे चख सेती ढु ङ्गा मोटरबाटो
लनमायण

२४२ िाराको िौर लबपीिोक सडक
२४३
२४४

िाराको िौर दे चख ढावखोिा

थुम्का जोड्ने बाटो स्तरउन्नलत
िारापानी टं की तथा गोरे टो बाटो
लनमायण

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

३,००,०००.००

३,००,०००.००

१००.००

३,००,०००.००

३,००,०००.००

१००.००

90,000.00

90,000.00

१००.००

७,५२,५०३.००

७,५२,५०३.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

95,000.00

95,000.00

१००.००
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

२४५
२४६
२४७
२४८
२४९
२५०
२५१
२५२

िारापानी लिचफ्टङ खानेपानी
ट्याङ्की लनमायण

नगर सूिना केन्र/ पुस्तक चखरद
समेत वालिङ ८

नगरपालिका गेट लनमायण वालिङ
८

नगरपालिकाको सरसफाई केन्र
जानेसडक स्तरोनन्ती

न्टर अगालडको सडक िोक दे चख
भुम्र े िोक

नेटा प्रलतक्षािर् लबश्रामस्थि
लनमायण

नेत्र बहादुर वव.क. को घरदे चख
गहतेसम्म गोरे टो बाटो लनमायण

नेपाि मगर ऐलतहालसक सं ग्राहिर्
ट्स लनमायण वालिङ १३

२५३ न्र्ुरोड ग्रावेि कचच्िनािालनमायण
२५४ नर्ा गाउं नािा लनमायण -८

भदौ

३,००,०००.००

जम्मा
३,००,०००.००

मौज्दात

%
१००.००
-

३,००,०००.००
75,000.00

75,000.00

१००.००

४०,००,०००.००

४०,००,०००.००

१००.००

७,४५,६६३.००

७,४५,६६३.००

१००.००

10,000.00

10,000.00

१००.००

90,000.00

90,000.00

१००.००

६,००,०००.००

६,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००
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३,००,०००.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

नर्ा बजार पीिबाटो दे चख

बुद्धपररर्ारको घरसम्म सावयजलनक

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

१,२०,०००.००

१,२०,०००.००

१००.००

२५९ ना.स.के. भवन अिुरो पुरा

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

२६० नौिे लसं िाई कुिो लनमायण

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

५,००,०००.००

४,९७,९२०.००

99.58

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

२५५

कुिो मालथ गोरटोबाटो अिुरो
लनमायण

नव प्रगलतचशि आमा समुह

२५६ सामुदार्ीक भवन लनमायण कार्य
पूरा गने

२५७
२५८

२६१

नवदुगाय कृवर् बहुदेशीर् सं किन

भवन लनमायण िािीसे वालिङ १४
नवप्रभातकालिन र्ुवा क्िब भवन
लनमायण

लनलमयत भवनको सं रिना ममतय
सुिार आदद

२६२ पेखु दे उरािी दलित समुदार् भवन
२६३

पोखरीडााँडा दे चख सुकौदीसम्म
िे वकङ्ग रुट लनमायण

-

50,000.00
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2,080.00

50,000.00

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

पिासे कटहरबोट िोक दे चख

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

१२,००,०००.००

४,४०,५१८.००

36.71

३,०२,०००.००

३,०२,०००.००

१००.००

80,000.00

80,000.00

१००.००

२६८ दे खी सुन्तारी वपपि बोट सम्मको

50,000.00

50,000.00

१००.००

२६९ पाँिेरो गैह्रा कुवा ममयत

60,000.00

60,000.00

१००.००

१,४०,०००.००

१,४०,०००.००

१००.००

४,००,०००.००

४,००,०००.००

१००.००

30,000.00

30,000.00

१००.००

२६४

लभत्री कच्िी बाटो

पूजींगत अनुसन्िान परामशय

२६५ तत््र्ाङ्क प्रोफाईि लडवपआर
गुरुर्ोजना आदद लनमायण

२६६ पूजीगत समानहरु खररद
२६७

पुड्केिौर दे चख पाखुरेसम्म सडक
लनमायण

पंलडतथोक ढोप नारार्ण श्रे ष्ठ घर
कच्िी गोरे टो बाटो

२७०
२७१

पेन्सन क्र्ाम्प टोिमा नािा
लनमायण

पलनर्ारे कल्भडय लनमायण वालिङ
१४

२७२ पैर्ा मालथ टोि खा पा र्ोजना
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७,५९,४८२.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

२७३

प्रगती आमा समुह कुसुण्डे िस
लनमायण

ृ खेिमैदान दे खी
पूणायमत

२७४ वगािथोक जाने सडक वालिङ
१०

२७५
२७६

ृ भवानी मा.लब. कम्पाउण्ड
पूणायमत
वाि लनमायण

पुरनडाडा दलित वस्तीमा मोटर
वाटांे लनमायण

भदौ

जम्मा

%

80,000.00

80,000.00

१००.००

४,००,०००.००

४,००,०००.००

१००.००

१०,००,०००.००

१०,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००
-

२७७ पुबायिार लनमायण -समपुरक कोर्
प्रेम बहादुर थापा चजत बहादुर

२७८ सारु तथा वासघारी टोिमा खा पा
व्र्वस्थापन

२७९ पर्यटन लबकास कार्यक्रम लबलभन्न
२८०

पर्यटीर् आवास भवन लनमायण
वालिङ १२

मौज्दात

40,000.00

40,000.00

१००.००

२५,१२,०००.००

२५,०१,०००.००

99.56

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

50

11,000.00

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

पूवायिार ववकास

२८१ कार्यक्रम/वातारणा/सामाचजक
लबकास कार्यक्रम समेत

२८२

प्रा. कमयिारी क्षमता अलभबृद्धी
तालिम

पुरानो लमि भेटेनरी रोड सडक

भदौ

११,००,०००.००

जम्मा
३,०७,३८६.००

मौज्दात

%
27.94

-

50,000.00
१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

२८४ गैराघर नागको थानमा टं की

70,000.00

70,000.00

१००.००

२८५ पल्िा भोिे सामुदावर्क भवन

80,000.00

80,000.00

१००.००

२८६ पल्िो लसरुवारे खानेपानी र्ोजना

75,000.00

75,000.00

१००.००

60,000.00

60,000.00

१००.००

२८८ पशुशव
े ा उपकरण सामान खररद

१,१५,०००.००

१,१५,०००.००

१००.००

२८९ पशुस्वास्थ चशलबर सञ्चािन

१,४०,०००.००

१,४०,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

२८३

तथा नािा लनमायण

पुिको मुख खानेपानी पाईप तथा
लनमायण

२८७

२९०

पशुपक्षीं त्र्ांङ्क सं किन तथा
प्रोफाईि तर्ारी

पुष्पखेती प्रबियन तथा लबकास
सामाग्री अनुदान

51

७,९२,६१४.००

50,000.00

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

२९१ पाइप खररद ४ इन्ि २ इनि

१,००,०००.००

97,259.00

97.26

२९२ पाइप खररद ववलभन्न साइज

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

२९३ पाङग्रेखोिा आपफेदी लसं िाई

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

60,000.00

60,000.00

१००.००

१,५०,०००.००

१,५०,०००.००

१००.००

२९६ पाठे खोिा खानेपानी ट्याङ्की लनमायण

55,000.00

55,000.00

१००.००

२९७ पाठखोिा भुम्र े ग्रा.स.

50,000.00

50,000.00

१००.००

४,००,०००.००

४,००,०००.००

१००.००

४०,००,०००.००

४०,००,०००.००

१००.००

६५,२२,९८६.००

६५,२२,९८६.००

१००.००

२९४

पांिेखोिा खोल्सामा स्ल्र्ाव
लनमायण

२९५ पाठखोिा चशब मचन्दर लनमायण

२९८
२९९
३००
३०१

पारीथोक दमै गाउ खानेपानी
र्ोजना वालिङ १४

वपपिटारी डुम्र े स्वारा बार्ाखोिा
पक्की पुि लनमायण वालिङ १३

वपपिटारी बोलिभञ्र्ाङ झोिुङ्गे
बार्खोिा सडक

वपपिबोट दे चख खेिमैदान जाने

-

गोरे टो बाटो लनमायण

३०२ वपसजोन बाटो ढिान र्ोजना

२,००,०००.००

२,००,०००.००
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१००.००

2,741.00

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

पोखरी दे चख िेखनाथ शमायको

३०३ घरजाने बाटो र कुमस्वारा जाने
बाटो सं रक्षण

३०४ पोखरीडााँडा पौवा लनमायण
३०५

फलनयिर तथा फलनयलसङ सामान
खररद

३०६ फिफुि लबरुवा लबतरण

भदौ

जम्मा

%

50,000.00

50,000.00

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

२५,००,०००.००

१८,६५,७९०.००

74.63

१,९७,३७०.००

१,९७,३००.००

99.96
-

३०७ फुिबारी टोि िर्ाक खोल्ने
३०८

फौदीखोिा िनमुडा लससे कोट
दे वीस्थान सडक वालिङ १२

३०९ वफसे मा खेि मैदान लनमायण
३१०

बगुर तथा कुखुरापािन
नगरस्तररर् तालिम

३११ बगुंर पकेट कार्यक्रम
बगािेटोि डुम्रीबोट खानेपानी

३१२ ममयत र लसटीहि आंिीखोिा झने
लसडीबाटो लनमायण

मौज्दात

१३,००,०००.००

१३,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

२,१५,०००.००

२,१५,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००
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६,३४,२१०.००

70.00

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

३१३
३१४
३१५

बगािथोक गेदीखोिा आमा समुह
भवन अिुरो लनमायण

बजरडाडा घुिेिौर रत्ने खानेपानी
टं की लनमायण

बजार दे चख वडा कार्ायिर् सम्म
बाटो ग्रावेिीङ वाि लनमायण

३१६ बुढा बराजु मचन्दर व्र्वस्थापन
३१७ बुद्धटोि लब नािा लनमायण
३१८

बनकटा पोखरी दे खी मौिा मचन्दर
गोरे टो बाटो

३१९ बनकटा वव क टोि गोरे टो बाटो
ब्र्बसावर्क पशु फमय सहर्ोग

३२० बांेका तराजु तथा लमिकेन
समाग्री अनुदान सहर्ोग

३२१

ब्र्ाटलमन्टन खेिमैदान दे चख

रानीकुवा जाने गोरे टो बाटो लनमायण

३२२ बरे कडेि गौरा गोरे टो बाटो

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

१,१०,०००.००

१,१०,०००.००

१००.००

30,000.00

30,000.00

१००.००

१,५०,०००.००

१,५०,०००.००

१००.००

75,000.00

75,000.00

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

१,५०,०००.००

१,४७,६७२.००

98.45

55,000.00

55,000.00

१००.००

55,000.00

55,000.00

१००.००
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2,328.00

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

३२३

बरे क खेत दे खी बाहुनडाडा

खानेपानी लिवफवटङ वालिङ ५

३२४ बराि खोिा गोरे टो बाटो
३२५

बिमाटा दे चख एस.एस.वप. टोि
नािा लनमायण

बलिभर दाङसे बजाकोट

३२६ मोदीखोिा ग्रालमण सडक
स्तरोउन्ती वालिङ १०

३२७
३२८
३२९
३३०

बेशीवारी ढिेको स्वामी खा पा
र्ोजना

बसेनी खानेपानी आर्ोजना वालिङ
४

बस्र्ानी मालथल्िो गाउ सडक
ववस्तार

बेसारे ररर्ािे बााह्रमुरे ठु िाखेत
कृवर् सडक लनमायण

३३१ बेसारे डाडा जमुना खानेपानी र्ोजना
३३२ बाख्रा पकेट कार्यक्रम

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

१०,००,०००.००

१०,००,०००.००

१००.००

१,५०,०००.००

१,५०,०००.००

१००.००

१,५०,०००.००

१,५०,०००.००

१००.००

३०,००,०००.००

३०,००,०००.००

१००.००

80,000.00

80,000.00

१००.००

१६,००,०००.००

१६,००,०००.००

१००.००

१,२०,०००.००

१,२०,०००.००

१००.००

80,000.00

80,000.00

१००.००

80,000.00

80,000.00

१००.००

५,८५,०००.००

५,८३,७२५.००

99.78
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1,275.00

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

बोगटीडााँडा उकािो िौपारी दे चख

३३३ तारा गाहाको घर सम्म जाने
सडक स्तरउन्ती वालिङ ८

३३४
३३५
३३६

बाघखोर दे उरािी सडक वालिङ
११

बाङखे सावयजनीक शौिािर्
वालिङ ३

बाङ्खे-डमर --रोजीखोिा ग्रा.स.
वालिङ 3

३३७ बाड्खे सामुदार्ीक भवन लनमायण
३३८ बााँिेगैह्रा चखिडीखेत लसं िाई
३३९ बोिीकुिो लनमायण वालिङ १३
३४०
३४१
३४२

बान्रे भञ्ज्र्ाङ् कािीगण्डकी
गोरे टोबाटो (क्रमागत)

बार्टारी पुि को मुख ग्रालमण
सडक १३

बार्टारी ररठे बारी कोखे दे लबस्थान
काउिे सडक

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

१,६०,०००.००

१,६०,०००.००

१००.००

१०,००,०००.००

१०,००,०००.००

१००.००

१,५०,०००.००

१,५०,०००.००

१००.००

१७,००,०००.००

१७,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

३,००,०००.००

३,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

१,२६,०००.००

१,२५,०००.००

99.21

५६,४५,५२२.००

५६,४५,५२२.००

१००.००
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1,000.00

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

३४३

बार्ाटारी दे वीस्थान सडक
स्तरउन्ती वालिङ १२

३४४ बार्ोग्र्ास जडान
३४५
३४६

बौरादी िरमपानी लिवफटङ

खानेपानी र्ोजना वालिङ १
बािकल्र्ाण आिारभूत लबद्यािर्
भौलतक पूबायिार लनमायण

बावुराम श्रे ष्ठको घरआड बाट

३४७ न.पा.कार्ायिर् जानेबाटो ग्राभेि
लनमायण

३४८
३४९

वौवा लत्रर्ासी बेिपोखरी खानेपानी
र्ोजना १

बााँसकोटे अमिडााँडा सडक
ववस्तार

३५० बाहुनडााँडा प्रलतक्षािर् लनमायण
३५१

बोहोरी खोिा मझकोट खानेपानी
लिवफटङ र्ोजना वालिङ ५

३५२ लब.क. टोिमा नािा लनमायण

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

२०,००,०००.००

२०,००,०००.००

१००.००

३,३६,०००.००

३,३६,०००.००

१००.००

१५,००,०००.००

११,८१,२५०.००

78.75

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

51,000.00

51,000.00

१००.००

५०,००,०००.००

५०,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

२०,००,०००.००

२०,००,०००.००

१००.००

80,000.00

80,000.00

१००.००
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३,१८,७५०.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

३५३

लब.वप.सी.रोड बन कार्ायिर् नािा
लनमायण

भदौ

60,000.00

जम्मा

%

60,000.00

१००.००
-

३५४ लबउ पूजी िगानी समेत
बोगटीडांडा पोखरी स्कुि हुंदै

मौज्दात

३५५ पोखरे डांडा घर हुंदै िनुवासे

70,000.00

70,000.00

१००.००

३५६ बोटिाङ ठु िो पिेरा टं की लनमायण

50,000.00

50,000.00

१००.००

३५७ भगवती मन्दीर शांैिािर् लनमायण

25,000.00

25,000.00

१००.००

३५८ भुङ्गाने साकी गाउखापा टं की

50,000.00

50,000.00

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

१,५०,०००.००

१,५०,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

जानेबाटो सम्म नर्ां सडक लनमायण

३५९
३६०

भज्र्ाङ िनुवासे लिफ्टीङ
खानेपानी ममयत सम्ंभार

भट्टे खोरीर्ा हुदै लतनघरे माझकोट
वालिङ ४

३६१ भण्डारी थुम्का लमवटङ हि लनमायण
३६२

भुतेकहे रा िनुवांसेटारी लसं िाइय
कुिो लनमायण
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

३६३

भुतेकहे रा भिायखोिा रानाखोिा
ररड्ररोड लनमायण

३६४ भन्ञ्र्ाङ सामुदार्ीक भवन अिुरो
३६५
३६६

भैपरी खिय ममयत सम्भार कोर्
समेत

भुम्र े िोक टोिमा नािा तथा स्िेब
लनमायण

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

२,५०,०००.००

२,५०,०००.००

१००.००

७,५०,०००.००

७,४९,५००.००

99.93

50,000.00

50,000.00

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

500.00

भुम्र े -पवयत रोड िोक दे खी
३६७

खुमसरको घर हुदै झोिुङे पुि
सम्मको अिुरो नािा लनमायण
वालिङ ९

भुम्र े पुिको मुद दे खी अियिबाट

३६८ तमादी डुम्र े भज्र्ाङ पवयत जोड्ने
सडक समपुरको म्र्ाचि

३६९
३७०

भुम्र े राउतडाडा पेखु दाङ्से कपासे
लसरबानी सडक

भुम्र े सामुदार्ीक भवन लनमायण
वालिङ ९

-

८,६०,०००.००

२३,००,०००.००

२३,००,०००.००

१००.००

२०,००,०००.००

२०,००,०००.००

१००.००
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८,६०,०००.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

३७१
३७२
३७३
३७४

भ्र्ू टावरमा टकी ममयत तथा
पाइप खररद कार्यक्रम

भल्र्ाड्दी राक्से मजुवा लसं िाइय
कुिो लनमायण

भलिबि ग्राउन दे खी ि ुिो डााँडा
गोरे टो बाटो

भदौ

जम्मा

%

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

१,५०,०००.००

१,५०,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

भलिवि खेिमैदान लनमायण तथा

-

ममयत वालिङ ४

भलिवि खेिमैदान लनमायण तथा

मौज्दात

१,६०,०००.००

१,६०,०००.००

१००.००

३,५०,०००.००

३,५०,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

३७८ भुसन्ु डाडा सामुदार्ीक भवन

१,२०,०००.००

१,२०,०००.००

१००.००

३७९ भैसी पकेट कार्यक्रम

२,३५,०००.००

२,३५,०००.००

१००.००

१०,००,०००.००

१०,००,०००.००

१००.००

३७५
३७६
३७७

३८०

ममयत वालिङ ४

भवानी टोिको सामूदावर्क भवन
लनमायण

भुसन्ु डाडा खाल्टे ग्रालमण सडक ३
र ४

भौभका पाकय तथा बाि उदन
लनमायण वालिङ ११
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

३८१
३८२
३८३

भार्ा सावहत्र् िमय किा सस्कृलत
सं रक्षण

लभमटारी सामुदावर्क लसकाइय
केन्रको भवन लनमायण

मझकोट नागरीक सिेतना
केन्रको भवन लनमायण

३८४ मुटुभञ्र्ाङ अिुङ डुम्रीस्वरा ग्रा.स.
३८५ मुटुभञ्र्ाङ लभत्री सडक
३८६

मददखोिाफिफुितथा तरकारी
सं किन केन्र लनमायण

३८७ मचन्दर ममयत मालथल्िो बनकट्टा
३८८
३८९
३९०

मनस्र्ाङकोट आकासे खानेपानी

/लसं िाई पोखरी ममयत वालिङ १
सम्पूणय अिुराबाटाहरुिाई
कािोपत्रे वालिङ १०

म्र्ाचिङ कोर्बाट सम्पन्न हुने
र्ोजनाहरु

३९१ ममयत सं भार कोर्

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

४,००,०००.००

२,५१,९९५.००

63.00

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

75,000.00

75,000.00

१००.००

४,००,०००.००

४,००,०००.००

१००.००

75,000.00

75,000.00

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००
-

३४,५५,१३१.००
४,००,०००.००

४,००,०००.००
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१००.००

१,४८,००५.००

३४,५५,१३१.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

ममयत सं भार कोर् र कन्टे जेन्सी

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

६,७५,०००.००

६,७५,०००.००

१००.००

३९३ ममयत सं भार कोर् भैपरी समेत

४,५०,०००.००

४,५०,०००.००

१००.००

३९४ ममयत सं भार कोर्ा र्ोजना

४,५०,०००.००

४,४७,०१२.००

99.34

३९५ ममयत सं भार कोर्

३,५०,०००.००

३,५०,०००.००

१००.००

३९६ ममयत सं भार कोर्

४,००,०००.००

३,९९,४२०.००

99.86

३९७ ममयत सं भार कोर्

४,००,०००.००

३,१५,०००.००

78.75

३९८ ममयत सम्भार कोर्

२०,००,०००.००

२०,००,०००.००

१००.००

३९९ ममयत सम्भार कोर्

४,००,०००.००

४,००,०००.००

१००.००

४०० ममयत सम्भार कोर्

६,४६,०००.००

६,४६,०००.००

१००.००

४०१ ममयत सम्भार कोर् 5 न वडा

४,००,०००.००

४,००,०००.००

१००.००

४०२ ममयत सम्भार कोर्

४,४०,०००.००

३,१५,०००.००

71.59

३९२

खिय

-

४०३ मेिछाप लमवटङ हि लनमायण
४०४ मुिपानी लसं िाई र्ोजना

१,००,०००.००

१,००,०००.००

62

१००.००

2,988.00

580.00
85,000.00

१,२५,०००.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%
-

४०५ मेचशनरी औजार खररद

२२,३१,०००.००

४०६ मुहान ममयत घोिीछाप

50,000.00

50,000.00

१००.००

२,७०,०००.००

२,७०,०००.००

१००.००

75,000.00

75,000.00

१००.००

१,५०,०००.००

१,५०,०००.००

१००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

१,७०,०००.००

१,७०,०००.००

१००.००

२८,५५,०००.००

२३,०८,४००.००

80.85

५,४६,६००.००

-

२,००,०००.००

४०७ मवहिा सामुदार्ीक भवन लनमायण
४०८ माझ कुिो
४०९

माझकोट तीनिारा ग्रामाीण सडक
ग्रामीण

४१० माझकोट मावव भवन ममयत
४११ माझगाउ खापा तथा मुि सं रक्षाण
४१२

माझवडहरे दे चख पाखुरे सम्म कृवर्
सडक लनमायण

४१३ माचझगांउ खानेपानी टं की लनमायण
४१४ मोटर साईकि स्कुटर आदद
४१५
४१६

माटो पररक्षण मेचशन तथा रसार्न
खररद आदद

मालथल्िो एस.के. टोि जाने बाटो
ढिान

२,००,०००.००
70,000.00

70,000.00
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१००.००

२२,३१,०००.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

जम्मा

%

40,000.00

40,000.00

१००.००

60,000.00

60,000.00

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

१,४०,०००.००

१,४०,०००.००

१००.००

३,००,०००.००

३,००,०००.००

१००.००

४२२ माथील्िो हवटर्ा खानेपानी

50,000.00

50,000.00

१००.००

४२३ मौिा कािीकादे वी मचन्दर लनमायण

50,000.00

50,000.00

१००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

मालथल्िो पिेरा दे चख तल्िो

४१७ गाउहुदै मो वा दे चख सुन्तिादे वव
मचन्दर सम्म गोरे टोबाटो

४१८
४१९
४२०
४२१

४२४
४२५

मालथल्िो ताप्केमा खेि मैदान
लनमायण

मालथल्िो बनकटामा खेि मैदान
लनमायण

मालथल्िो भिुवाई - मान्खु
दे उरािी लसं ढी लनमायण

मालथल्िो टारी बाि तथा कुिो
लनमायण वालिङ ९

मालिका दे लबस्थान भोिे डााँडा
सडक

लमनाउं दी बजडाडा ग्राभेि तथा
नािा लनमायण

भदौ

मौज्दात

64

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

४२६
४२७

लमर्ािे पगेंनीडाडा तारुडाडा

रसखोिा खानेपानी र्ोजना ६
लमददय दुरसं िार भवन दे खी खोिा
सम्मको बाटो ढिान वालिङ ६

भदौ

जम्मा

४३०

र्ुवा चशल्पकिा सामुदार्ीक भवन
लनमायण

रत्ने बडडाडा लसरुवारी सडक
वालिङ २

४३१ रे लबज रोग लनर्न्त्रण चशलबर
४३२

लमदी आमासमूह भवन मुनी

खानेपानी टकी जानेबाटो लनमायण
लमदी ग्र्ारे जमा भएको खा पा

४३३ ममयत तथा फुिवारी खा पा
र्ोजना व्र्वस्थापन

४३४

रर्ािे अमिे कुिो लसं िाई र्ोजना
वालिङ १३

%
-

१,००,०००.००
८,००,०००.००

७,६१,६९३.००

95.21
-

४२८ मोहरीर्ामंददर बैलड बाटो जोड्ने
४२९

मौज्दात

50,000.00

50,000.00

१००.००

१०,००,०००.००

१०,००,०००.००

१००.००

60,000.00

60,000.00

१००.००

१,५०,०००.००

१,५०,०००.००

१००.००

60,000.00

60,000.00

१००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००
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१,००,०००.००

38,307.00

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

रर्ािे तल्िो कुिो लसं िाई र्ोजना

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

२,५०,०००.००

२,५०,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

30,000.00

30,000.00

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

४४० राखाखोिा बोड्डाडा सडक लनमायण

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

४४१ राङदी खानेपानी र्ोजना

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

४४२ राङदी खानेपानी र्ोजना

75,000.00

75,000.00

१००.००

२,०५,०००.००

२,०५,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

४३५
४३६
४३७
४३८
४३९

४४३

वालिङ १३

रसखोिा भज्ञ्र्ाङ दे चख वनकटेु् को
खेतसम्म मोटरबाटो लनमायण
रसखोिा कुकुर चिहानमा
प्रलतक्षािर् लनमायण

राउतडाडा स्र्ाटिाईट लभिेज
सडक वालिङ ९

राक्से कसेदी फुववारी सडक
ममयत र्ोजना

राङदी खानेपानी व्र्वस्थापन
वालिङ १०

४४४ रािाकृष्ण मचन्दर लनमायण

66

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

रािाकृष्ण सामुदार्ीक आमा समुह

४४५ भवन लनमायण पाण्डेखोिा वालिङ
१४

४४६
४४७
४४८

रानीस्वारा सामुदार्ीक भवन
लनमायण

रानीस्वारा सामुदार्ीक भवन
वालिङ ३

राम्िे लिवफवटङ खानेपानी र्ोजना
कार्यक्रम वालिङ ३

४४९ राम्िे सामुदार्ीक भवन लनमायण
४५० राम्िेदेवी प्रा वव पेटी ममयत
४५१
४५२
४५३

रामजानकी मचन्दर दे चख ववशिा
टोिको ढि लनकास

रामबाच्छा फेरे टारीमा चखरे टारी
लिफ्टीड खानेपानी र्ोजना

रामबाच्छा मगर भवन लनमायण
वालिङ १

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

१०,००,०००.००

१०,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

५,५०,०००.००

५,५०,०००.००

१००.००

३,००,०००.००

३,००,०००.००

१००.००

67

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

४५४
४५५
४५६

रामबाच्छा वासघारी िुतीवुढी
लसहािे मोटरबाटो लनमायण

िं ङकाकोट खानेपानी र्ोजना
वालिङ १४

ल्र्ाउनटारी तल्िो कुिो लसं िाई
र्ोजना वालिङ ८

४५७ ल्र्ाग्दी ग्रालमण सडक वालिङ १२
िेववस्थान मचन्दर दे चख

४५८ कालिकाको मचन्दनर जानेबाटो
लनमायण

४५९

िसुने बेसारडाडा चिसापानी
मण्डिीथान ग्रा.सडक

िोकेकुमािको घर दे चख लतिको

४६० घर सवहत कािीपारे को ३र सम्म
नािा लनमायण वालिङ ९

४६१

िाकुरी भज्ञ्र्ाङ च्र्ारे ग्रामीण
सडक

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

३,००,०००.००

३,००,०००.००

१००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

१,२५,०००.००

१,२५,०००.००

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

६,००,०००.००

६,००,०००.००

१००.००

68

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

िाम्पाटा वेिको फेदीदे चख

४६२ कामीगाउ सम्म जाने गोरे टोबाटो
लनमायण

४६३
४६४
४६५
४६६

िािुपाते क्िव खेिमैदान

लनमायण/लतनघरे वालिङ ४
िािुपाते लमर्ािे ताकुडाडा सडक
ववस्तार वालिङ ६

िाहुरेबारी कुिो तथा लसद्धबाबा
गेट लनमायण

लिचफ्टङ खानेपानीको िागी मोटर
खररद वफसै

४६७ लिचफ्टङ पानी ममयत वनकट्टा
४६८
४६९
४७०

भदौ

जम्मा

%

30,000.00

30,000.00

१००.००

४,००,०००.००

४,००,०००.००

१००.००

३,००,०००.००

३,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

75,000.00

75,000.00

१००.००

लिफ्टीङ खा पा सुरुवात

-

आवश्र्कतानुसार ववतरण
वगैिा टोि लिचफ्टङ्ग खानेपानी
र्ोजना वालिङ

वडा कार्ायिर् अगाडीको खोल्सा
दे चख एक्िेवपपि िौपारी तथा

मौज्दात

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

80,000.00

80,000.00

१००.००
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

बोगटीडााँडा जाने खोिाको

पुिसम्म गोरे टोबाटो लनमायण
४७१ वडा कार्ायिर् ग्रा स केवरे
४७२
४७३

वडा कार्ायिर् भवन
लनमायण/व्र्वस्थापन

वडा कार्ायिर् ममयत सं भार तथा

खानेपानी वर्वस्थापन वालिङ ७

४७४ वडा कार्ायिर् व्र्वस्थापन
वडा कार्ायिर् हुदै छे चक्दिोक

४७५ फोचक्स बतुङ्
य सडक लबस्तार
कचच्ि नािा लनमायण

१,५०,०००.००

१,५०,०००.००

१००.००

३,००,०००.००

३,००,०००.००

१००.००

१,५०,०००.००

१,५०,०००.००

१००.००

75,000.00

75,000.00

१००.००

65,000.00

65,000.00

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

वडा कार्ायिर्बाट पाण्डेको

कुिोसम्म, लगरिारी अर्ायिको
४७६

घरदे चख चशरान घरसम्म,मोटरबाटो
दे चख वपहािेसम्म, दीप ब.थापाको
घरदे चख र्ाम कुमारी वव.क. को
घरसम्म र चजत
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

४७७
४७८

वडा कार्ायिर्मा शांैिािर्
लनमायण वालिङ ३

वडा प्रहरी कार्ायिर् कम्पाउण्ड
वाि लनमायण

४७९ वडा भरीका सडक सरसफाई
४८०
४८१
४८२
४८३
४८४
४८५

वडा लभत्रका कचच्ि बाटो
सरसफाई

व्र्ाङतुङ कृवर्य लसं िाइका िालग
पानी टं की लनमायण

वेसारडाडा चिसापानी सडक
वालिङ ५

वाझखेत फुटे ढुिा लसिांइ कुिो
लनमायण

वार्ााँटारी कम्िादी ग्रा.स.
स्तरोउन्नलत

वालिङ मोड कुच्ड खोल्साखा
कल्भडय लनमायण वालिङ ८

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

७,००,०००.००

७,००,०००.००

१००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

२,३३,२७०.००

२,३३,२७०.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

३,००,०००.००

३,००,०००.००

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

४८६

भदौ

जम्मा

वासगैह्रा पिेरा दे चख सामुदार्ीक

%
-

भवनसम्म गोरे टोबाटो लनमायण

वासपानी दे खी चशव मचन्दर जाने

मौज्दात

50,000.00

50,000.00

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

75,000.00

75,000.00

१००.००

४९० ववजुिी पोि खररद कार्य

१,१५,०००.००

१,१५,०००.००

१००.००

४९१ ववजुिीको पोि खररद

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

४८७
४८८
४८९

४९२
४९३

गोरे टो बाटो लनमायण

वव वप ववश्राम मवहिा समूहको
भवन

वविारे दे खी डुड सम्म गोरे टो
बाटो

ववजुिीको पोि चखरद वालिङ ३
समेत

ववद्यािर् जाने घोडेटो बाटो लनमायण
महे न्र मा वव

४९४ ववद्यािर् पररसर तारवार
४९५

ववद्यािर् पररसर तारवार कन्र्ा
आ वव

-

१५,००,०००.००
१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००
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१५,००,०००.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

जम्मा

%

50,000.00

50,000.00

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

४९९ ववपद व्र्वस्थापान

१,९४,६००.००

१,९४,५००.००

99.95

५०० ववश्वकमाय कुि मचन्दर अिुरो पुरा

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

५०१ शहरी बस्ती लबकास कार्यक्रम

५,००,०००.००

४९६
४९७
४९८

ववद्यािर् पररसर तारवार सरस्वती
आ वव

ववद्यािर् भवन लनमायण र्मुनादे वव
आ वव

ववद्यािर् भवन ममयत चिसापनी आ
वव

भदौ

मौज्दात

-

शवहद समृतीबाट महतको घर
५०२

दे वीस्थान हुदै वपङडाडा जोड्ने

सडक अन्तरगत स्कुिनेर स्र्ािव

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

४,५०,०००.००

४,५०,०००.००

१००.००

लनमायण

५०३ चशबपाबयती अलतथी आश्रम लनमायण
सुकुम्बासीहरुको पवहिान गरी
५०४

लतलनहरुको व्र्वस्थाका िालग

-

ककयटपाता दुईकोठे भवन लनमायण
गने
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100.00

५,००,०००.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

५०५ सडक बत्ती जडान वालिङ ९
५०६ सडक ममयत सम्भार कोर्
५०७
५०८
५०९

सुिाररएको ि ुिो (बार्ोमास)
प्रलबलि जडान

सुन्तिावारी होमस्टे अिुरो भवन
वालिङ ४

सनराईज थामको िौर पर्यटकीर्
सडक स्तरोन्नती वालिङ ६

५१० सपाउदे खेि मैदान लनमायण
सफ्टवेर्र लनमायण ल्र्ाब लनमायण

जम्मा

%

50,000.00

50,000.00

१००.००

३,६०,०००.००

३,५९,८५०.००

99.96
-

50,000.00
६,००,०००.००

६,००,०००.००

१००.००

१०,००,०००.००

१०,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

४०,००,०००.००

१००.००

४२,६९,०००.००

१००.००

५११ एप तथा लस.लस.क्र्ामरा जडान

४०,००,०००.००

५१२ सबारी सािन खरीद

४२,६९,०००.००

आदद सम्बन्िी खिय

भदौ

मौज्दात

४,५६,२५०.००

५१३ समपूरक कोर्

-

५१४ समपुरक कोर् पूबायिार लनमायण

-

५१५

स्माटय र्ोजना अनुसार अन्र्
पुबायिार लनमायण

५०,००,०००.००

४९,६३,४६८.००
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99.27

150.00
50,000.00

36,532.00

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

५१६

स्माटय लसटी आमा समुह भवन
लनमायण वालिङ १४

५१७ सुकौंदी आमा समुह भवन लनमायण
५१८

सरसफाइ सम्बन्िी लनमायण
कार्यहरु

५१९ सरसफाई केन्र सडक लनमायण
५२०

सरसफाई केन्रमा मेचशनरी औजार
खररद तथा व्थवस्थापन

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

६,००,०००.००

६,००,०००.००

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

१,३६,०००.००

१,२९,४६९.००

95.20
-

२०,००,०००.००
८,००,०००.००

७,९७,०००.००

99.63

१,३०,०००.००

१,३०,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

80,000.00

80,000.00

१००.००

स्वामीडाडा दे चख मालथल्िोघर
सम्म जाने चशव मचन्दर

५२१ माझघरसम्म जाने सडम तथा

भणु्८ंारीको घरदे चख पसिेको घर
सम्मको गोरे टोबाटो लनमायण

५२२

स्वास््र्िाइय ववववि सामान खररद
विज

५२३ स्वास््र् िौकी खा पा
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6,531.00

२०,००,०००.००
3,000.00

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

स्वास््र् िौकी दे चख खरबोट हुदे

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

५२४ िौखोिा सम्मको सडकिाइय

५,५०,०००.००

५,५०,०००.००

१००.००

५२५ स्वास््र् िौकी ग्रा स केवरे

१,५०,०००.००

१,५०,०००.००

१००.००

५०,००,०००.००

१२,१८,३४५.००

24.37

२०,००,०००.००

२०,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

३,५०,०००.००

३,५०,०००.००

१००.००

१०,००,०००.००

१०,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

लनरन्तरता

५२६
५२७
५२८
५२९
५३०

सस्थागत सुिार खिय वडाहरु
समेत

सवहदस्मृलत भवन तथा पाकय
लनमायण वालिङ १४

साउनेपानी लभत्री मोटर बाटो
लनमायण

सागर दे वव मचन्दर जानेबाटो
लनमायण

साठीघर खेि मैदान लनमायण
वालिङ ६

सातिारा दे खी माईको थान

५३१ सम्मको सडक पीि कार्य वालिङ
९

५३२ साना पुबायिार लबकास कार्यक्रम

76

३७,८१,६५५.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

२०,९८,०००.००

२०,७८,२९५.००

99.06

५३४ /प्िावष्टक पोखरी लनमायण / वहउ

८,१०,०००.००

८,१०,०००.००

१००.००

५३५ सामुदावर्क भवन घोिीछाप

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

75,000.00

75,000.00

१००.००

५३७ सामुदावर्क भवन नेपानडाडा

१,५०,०००.००

१,५०,०००.००

१००.००

५३८ सामुदावर्क भवन बनकटाु् तल्िो

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

५३९ सामुदावर्क भवन मन्डिे

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

५३३ साना पुबायिार लबकास कार्यक्रम
साना लसं िाई लनमायण/ ममयत सं भार
पोखरी

५३६

५४०

सामुदावर्क भवन दे खी घाटु सम्म
सडक

सामुदावर्क भवन शौिािर्
सपाउदे

५४१ सामुदावर्क भवन शौिािर् लनमायण
५४२

सामुदावर्क वनमा

पर्ायपर्यटन/उद्यम प्रवियन
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19,705.00

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

५४३
५४४

सावयजनीक शौिािर् लनमायण
वालिङ १ र ६

साहारा नागरीक सिेतना केन्र
भवन

५४५ लसखै गौतमडाडा गोरे टो बाटो
५४६
५४७
५४८
५४९

५५२

जम्मा
५,००,०००.००

50.00

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००
-

ग्रामीण सडकमा पक्की नािी
लसं गार भज्ञ्र्ाङ कामीिौपारी

लसट्ठनेरी रानीस्वारा ग्रामीणा सडक
लसं गारकोट सामुदार्ीक भवन
लनमायण

लसिाई कुिो लनमायण डुम्रभ
े ञ्ज्र्ाङ
१४

१,४०,०००.००

१,४०,०००.००

१००.००

३,००,०००.००

३,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

75,000.00

75,000.00

१००.००

लसति िौपारी हे ल्थपोष्ट िर्ाक

-

खोल्ने

लसद्धाथय राजमागय दे चख वगुवा

अर्यि थरको घरसम्म गोरे टो बाटो

%

१०,००,०००.००

लसं गार भञ्ज्र्ाङ्ग बाड्खे बनपािा

५५० लसं िाई टर्ााँङकी
५५१

भदौ

मौज्दात

50,000.00

50,000.00
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१००.००

५,००,०००.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

५५३ लसद्धाथय राजमागय लबस्तार कार्यक्रम
५५४

लसद्धाथय राजमागय सडक ववस्तार
वालिङ

५५५ लसदाथय राजमागय लबस्तार कार्यक्रम
५५६

लसम िक्ष्मीडाडा वाटुिेिौर जोड्ने
सडक

५५७ लसम्िे खानेपानी टं की लनमायण
लसमि िौपारी लसरुवारे माझकोट

५५८ सडक कािो पत्रे/ढिान वालिङ
२

५५९
५६०
५६१

लसम्िे लसिाई र्ोजना (पाईप
खररद)

लसमििौपारी वांेडीवारी

रानाखोिा सडक नािा लनमायण
लसम्िेडाडा कमिापलत ररजािको
घरपछाडी बाटोमा वाि लनमायण

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

७२,६२,७०२.००

४३,२७,२४२.००

59.58

२४,३०,०००.००

२४,३०,०००.००

१००.००

५०,००,०००.००

४९,७०,०००.००

99.40

२,००,०००.००

२,००,०००.००

१००.००

50,000.00

33,250.00

66.50

१५,००,०००.००

१५,००,०००.००

१००.००

55,000.00

47,492.00

86.35

२,५०,०००.००

२,५०,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००
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२९,३५,४६०.००

30,000.00

16,750.00

7,508.00

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात

जम्मा

%

५६२ लसम्िेबारी डाडाखकय सडक १२

83,160.00

83,160.00

१००.००

५६३ लसरवानी आमा समुह भवन लनमायण

50,000.00

50,000.00

१००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.००

१००.००

१६,००,०००.००

१६,००,०००.००

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

50,000.00

50,000.00

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००

२,७०,०००.००

२,७०,०००.००

१००.००

६,४८,०००.००

६,४८,०००.००

१००.००

५६४

लसरुवानी दे खी लसम्िे ठाना करादी
ग्रालमण सडक वालिङ १४

लसरुवारे मझुवा राक्से समििौपारी

५६५ फुटे ङगा आसपास क्षेत्र समेटने
गरी खानेपानी वालिङ २

५६६
५६७
५६८
५६९
५७०

लसशेकोट अलतररत्त हुिाक भवन
ममयत १२

लसशेकोट स्वास््र्िौकी भवन
ममयत १२

लससे कोट खानेपानी पांेिीथीन
पाईप खररद वालिङ १२

लससे कोट मवहिा वित सहकारी
भवन अिुरो पुरा

लससे कोट स्वास््र् िौकी को
घडेरी सम्र्ाउने

५७१ सौर्य उजाय प्रलबलि जडान

80

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

५७२

हे किार् थर भुसािबारी गोरे टो
बाटो

५७३ हुग्दी पिेरा मोटरबाटो लनमायण

भदौ

जम्मा

मौज्दात

%

१,३०,०००.००

१,३०,०००.००

१००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.००

१००.००
-

५७४ हुग्दी पिेरा मोटरबाटो र्ोजना
हे मा आिेको घरदे चख भवनसम्म
५७५

जानेगोरे टोबाटो र िम्पाटा हुदै

नन्द प्रसाद पाण्डेको घर सम्मको

80,000.00

80,000.00

१००.००

१,८५,०००.००

१,८५,०००.००

१००.००

८,००,०००.००

८,००,०००.००

१००.००

मो६टरबाटो लनमायण
५७६ ह्युमपाइप खररद
५७७
५७८
५७९

हुल्काङ खानेपानी र्ोजना वालिङ
१४

हे ल्थसेन्टर दे खी सडक लबभाग

-

सम्म नािा तथा ग्राभेि

वहिेपानी लिवफटङ खानेपानी
र्ोजना वालिङ ७
जम्मा

१५,००,०००.००
२९,८२,६३,८१५

६,७१,४५४

81

१५,००,०००.००

१००.००

२६,३४,३१,३६३

88.32

३,४८,३२,४५२

९. कार्यक्रम/पररर्ोजना अनुसारको ववत्तीर् प्रगलत प्रलतवेदन

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

१००० ददनका मवहिा तथा

लनणयर्कताय िचक्षत पोर्णर्ुक्त
खाध्र् प्रदशयनी (सुआहरा २

१ कार्यक्रम िागु भएका २७

चजल्िाका २२८ स्थानीर् लनकार्)

६०,०००.००

६०,०००.०० १००.००

३३,०००.००

३२,४५०.००

[ र्ु एस एड - सोझै भुक्तानी
अनुदान ]

२४ घन्टे सेवा हुने स्वास््र्

२ सं स्थामा क्षर्रोगमैत्री उपिार
३
४
५

केन्र स्थापना
Mission Development Social
Club Ground अिुरो पुरा
अगुवा कृर्क प्िाष्टीक टनेि
वीउववजन ववतरण कार्यक्रम

अत्र्ावश्र्क आर्ुवेद और्लि
खररद

९८.३३

१,५०,०००.००

१,५०,०००.०० १००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

२,००,०००.००

१,००,०००.००
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१,९९,९७०.००

९९.९९

५५०

३०

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

६

अध्र्र्न अविोकन तथा क्षमता

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

२,००,०००.००

२,००,०००.०० १००.००

७५,०००.००

७५,०००.०० १००.००

८ अध्र्र्न अविोकन भ्रमण

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

९ अनुगमन तथा मुल्र्ाङकन खिय

३,००,०००.००

७

१०

ववकास कार्यक्रम

अध्र्र्न अविोकन भ्रमण
कार्यक्रम

अन्तगत आइ वप एम पाठशािा
सञ्चािन

११ अन्तरायवष्टर् मवहिा ददवश
१२ अन्र् कार्ायिर् सन्िािन खिय
१३ अन्र् भत्ता
१४ अन्र् भ्रमण खिय

३२,१५०.००

१०.७२

१,१५,०००.००

१,१५,०००.०० १००.००

२०,०००.००

२०,०००.०० १००.००

३,३५,०००.००

३,२९,१९८.००

६०,०००.००

९८.२७

२,६७,८५०.००

५,८०२.००

६०,०००.०० १००.००
६४.९०

१,५९,७१४.००

१,५०,०००.००

०.००

१,५०,०००.००

१६ अन्र् सेवा शुल्क

१,५०,०००.००

०.००

१,५०,०००.००

१७ अन्र् स्वास््र् कमीको वफल्ड भत्ता

१,१०,०००.००

१,१०,०००.०० १००.००

१५

अन्र् सम्पचत्तको ममतय फलनियर
आदद

४,५५,०००.००

२,९५,२८६.००
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

१८ अन्र् सामाचजक सहार्ता आदद
अनुसन्िान ,परामशय,प्रभाब

ु ाई ,पररक्षण
१९ मुल्र्ाङकन, सुनव
आदद

२०
२१

अपाग आर् आजयन तथा कच्िा
सामाग्री ववतरण

अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागररक सम्मान
कार्यक्रम

२२ अपाि सञ्चाि कार्यक्रम
२३ अविोकन भ्रमण
अव्ष्टे वटक वफस्टुिा र पाठे घर

२४ खस्ने रोगीको चस्क्रलनंग, ररं गपेशरी
तथा VIA जााँि

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

१,५०,०००.००

१,१६,३१६.००

७७.५४

३३,६८४.००

५,००,०००.००

६५,०००.००

१३.००

४,३५,०००.००

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

२०,०००.००

१९,८००.००

३०,०००.००

३०,०००.०० १००.००

१,५०,०००.००

१,५०,०००.०० १००.००

३५,०००.००

३५,०००.०० १००.००

५,३२,०००.००

५,३२,०००.०० १००.००

९९.००

अस्पताि तथा Birthing Centre
२५

मा २४ घण्टा प्रसुती सेवा

सञ्चािन गनय करारमा अ०न०मी०
लनर्ुचक्त
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२००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

अस्पतािहरुमा पाठे घरको मुखको
२६

क्र्ान्सरको जााँिको िालग VIA
Set , तथा लसल्कन ररङ प्रेशरी

२२,०००.००

२२,०००.०० १००.००

७०,०००.००

७०,०००.०० १००.००

खररद

२७ आउमुिक कार्यक्रम
२८
२९
३०

आददवासी जनजाती लसप ववकास
कार्यक्रम

आिीखोिा एम एम स्माट लसटी
कार्यक्रम/प्रिार प्रसार

आमा समुहहरुको उदांेग क्षमता
ववकास कार्यक्रम

३,००,०००.००

८२,०००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.०० १००.००

५,३५,०००.००

१,३३,१२५.००

३१ आर्आजयन कार्यक्रम
३२
३३
३४

आगेटारी तरकारी उत्पादनका
िालग अनुदान

आंेर्लि तथा खांेप खररद
ब्र्बसावर्क पशुफमय समेत

आइ.र्ु. लस डी. तथा इम्प्िान्ट
सेवा प्रदान

२७.३३

२४.८८

२,१८,०००.००

४,०१,८७५.००

०.००
१,६०,०००.००

१,६०,०००.०० १००.००

२,७२,५००.००

२,७१,३८०.००

९९.५९

१,१२०.००

३१,०००.००

२६,४५०.००

८५.३२

४,५५०.००
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

३५ आइवपएम गह्रौकालिका

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

३६ आइवपएम दाचङ्सङ्

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

३७ आइवपएम पचण्डतथोक

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

३८

आग्रीडांडा टोिका िालग होमस्टे
तालिम र अध्र्र्न भ्रमण

१,००,०००.००

९४,३००.००

९४.३०

५,७००.००

१७,६०,५५,०००.००

१७,५३,६२,१७६.००

९९.६१

६,९२,८२४.००

१,००,०००.००

९९,११५.००

९९.१२

८८५

आिारभूत तथा माध्र्लमक तहका

स्वीकृत दरवन्दीका चशक्षक, राहत
३९

कोटा अनुदान चशक्षक एवमु्

प्राववलिक िारका प्रचशक्षक तथा

सहार्क प्रचशक्षकका िालग तिब
भत्ता अनुदान

आफुको दै लनकी चजवनर्ापनको

िालग अरुको साहारा लिने जेष्ठ
४०

नागररक भक्ता सुवविा नलिएका
व्र्चक्तको पररवारिाई

आर्आजयनको िालग तालिमको
व्र्वस्था गने ।
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

४१ आम्बोट महाकािी मचन्दर

%
०.००

आमा सुरक्षा कार्यक्रम सेवा प्रदान
शोिभनाय, र्ातार्ात खिय, गभयवती

तथा सुत्केरी उत्प्रेरणा सेवा (4th
४२

ANC), लनशुल्क गभयपतन, चजल्िा
अस्पताि र सो भन्दा तिका

२५,००,०००.००

२४,९९,७९२.००

९९.९९

२०८

१४,५८,०६५.१०

९५.९९

६०,९३४.९०

सरकारी स्वास््र् सस्थाहरुमा

प्रसूलत हुने सुत्केरी तथा नवजात

चशशुिाई न्र्ानो झोिा (िुगा सेट)
आर्ुवेद स्वास््र्

केन्र/और्िािर्को उपभोग

४३ खिय(तिव, स्थानीर्, महगी, अन्र्,
पोर्ाक भत्ता र अन्र् सेवा शुल्क

१५,१९,०००.००

१,३०,३७५.८०

समेत)
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

आर्ुवेद स्वास््र्

केन्र/और्िािर्को कार्ायिर्
४४

सिािन खिय(खचशनं. २२१११,

२२११२, २२१२१, २२२११,

९८,०००.००

७,४४७.००

९१,३९१.००

९३.२६

६,६०९.००

१५,०००.००

०.००

१५,०००.००

३,२४,०००.००

३,२४,०००.०० १००.००

६२,०००.००

६२,०००.०० १००.००

२२२१२, २२३११, २२३१४,
२२७११का खियहरू)
४५ ईन्िन अन्र् प्रर्ोजन
उत्कृष्ट लसकाइ उपिव्िी भएका

ववद्यािर्िाइ लसकाइ सुदृढीकरण

४६ तथा ववद्यािर्िाइ कार्य

सम्पादनमा आिाररत अनुदान(
Performance based Grants)
उत्कृष्ट लसकाइ उपिव्िी भएका

ववद्यािर्िाइ लसकाइ सुदृढीकरण
तथा ववद्यािर्िाइ कार्य

४७ सम्पादनमा आिाररत अनुदान(
Performance based Grants) [
एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय हुने
अनुदान ]
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

उत्कृष्ट लसकाइ उपिव्िी भएका

ववद्यािर्िाइ लसकाइ सुदृढीकरण
तथा ववद्यािर्िाइ कार्य

४८ सम्पादनमा आिाररत अनुदान(
Performance based Grants) [

६४,०००.००

६४,०००.०० १००.००

६५,०००.००

६५,०००.०० १००.००

४९,०००.००

४९,०००.०० १००.००

३६,०००.००

३५,१५०.००

एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय हुने
ऋण ]

४९ उन्नत जातका ववउ ववतरण
उपिार केन्रहरुमा आकचस्मक

अवस्थामा औसलि, ल्र्ाब सामाग्री
५०

ढु वानी, फमय फरमेट

फोटोकपी,ममतय सम्भार, ल्र्ाव

तथा आवश्र्क सामाग्री खररद र
ई-वट.लब रचजस्टर अध्र्ावलिक

उपिार केन्रहरुमा गई अनुगमन

५१ तथा मुल्र्ांकन गरर कार्यक्रमको
गुणस्तरीर्ता सुलनचस्ित गने
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९७.६४

८५०

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

उपिाररत क्षर्रोगका लबरामीको
उपिारको कोहटय नलतजा,

कार्यक्रमको प्रगलत एवं ि ुनौती र
५२

क्षर्रोग कार्यक्रममा भएका नर्ा

४५,०००.००

३०,१२३.००

५३ तथा मवहिा वपछडा वगय

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

५४ उपभोक्ता सलमलत िचक्षत तालिम

८०,०००.००

७९,०४०.००

लबर्र्मा उपिार केन्रका स्वास््र्

६६.९४

१४,८७७.००

कमीहरुिाई अध्र्ावलिक गने

उपिार केन्र स्तर कोहटय ववश्लेर्ण
कार्यक्रम

उपभांेत्ता सलमलत अलभमुखीकरण
सिेतनामुिक कार्यक्रम
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९८.८०

९६०

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

ए आर वट कन्सुिर तिब,ए आर
वट सञ्चािन खिय(कार्ायिर्

मसिन्द सामान खिय), एआरटी

कलमटीका िालग िौमालसक बैठक

५५ , एि आई भी मा हुने िान्क्षना

तथा भेदभाव न्र्ुलनकरण कार्यक्रम

४,७२,०००.००

४,३१,०००.००

९१.३१

५,९१,०००.००

५,९१,०००.०० १००.००

१,७९,०००.००

१,७९,०००.०० १००.००

सिािन,मवहिा स्वास््र् स्वर्ं

सेववकािाइ खोजपडताि भत्ता
ववतरण
५६

एक गााँउ एक पशु प्राववलिकको
तिब भत्ता

एि आई भी कार्यक्रमको

अनुगमन तथा सुपररबेक्षण

,स्थालनर् स्तरमा वपएमवटलसटी सेवा
५७

ववस्तार तथा सुिृदीकरण ,

स्वास््र्कमीहरुिाई एिअइभी र
वटवी र सम्वन्िमा मानव

अलिकार, मेलडकि इलथक्स

सम्वन्िमा तालिम [ दाताको
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४१,०००.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

ु कोर् - सोिभनाय हुने
सं र्क्त
अनुदान ]

एि एम आई एस को

५८ तालिम(५०) र अलभिेख तथा
प्रलतवेदन फाराम छपाइय(५०)

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

औिो लनर्न्त्रण कार्यक्रमको

अनुगमन एवमु् मूल्र्ाङ्कन, औिो

माहामारी हुने औिो ग्रसीत क्षेत्रको
५९

छनौट गरी लबर्ादद छकयने

(रे स्पोन्सीभ स्प्रेइङ समेत),ववश्व

२१,०००.००

१०,४७१.००

औिो लनर्न्त्रण ददवस मनाउने
तथा औिो लनर्न्त्रणका िालग
बहुलनकार् अन्तरवक्रर्ा
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४९.८६

१०,५२९.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

और्लि, भ्र्ाचक्सन, सािन, सामाग्री

६० ररप्र्ावकड. तथा ढुवानी र पूनः
ववतरण समेत

कक्षा १-१० सम्म अध्र्र्नरत

६१ ववद्याथीहरुका िालग पाठ्यपुस्तक
अनुदान

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

७०,०००.००

७०,०००.०० १००.००

२०,८३,०००.००

२०,८३,०००.०० १००.००

४,०२,०००.००

४,०२,०००.०० १००.००

४,१२,०००.००

३,८०,५३८.००

कक्षा १-१० सम्म अध्र्र्नरत
६२

ववद्याथीहरुका िालग पाठ्यपुस्तक
अनुदान [ एस.एस. लड. वप. सोिभनाय हुने अनुदान ]

कक्षा १-१० सम्म अध्र्र्नरत
६३

ववद्याथीहरुका िालग पाठ्यपुस्तक
अनुदान [ एस.एस. लड. वप. -

९२.३६

३१,४६२.००

०.००

३,९६,०००.००

सोिभनाय हुने ऋण ]

कक्षा ११-१२ मा अध्र्र्नरत
६४

तोवकएका िचक्षतवगयका

ववद्याथीहरुका िालग पुस्तकािर्मा

३,९६,०००.००

आिाररत हुने गरी पाठ्यपुस्तक

93

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

उपिब्ि गराउन ववद्यािर्िाइ
अनुदान

कक्षा ११-१२ मा अध्र्र्नरत
तोवकएका िचक्षतवगयका

ववद्याथीहरुका िालग पुस्तकािर्मा

६५ आिाररत हुने गरी पाठ्यपुस्तक
उपिब्ि गराउन ववद्यािर्िाइ

७६,०००.००

०.००

७६,०००.००

७८,०००.००

०.००

७८,०००.००

अनुदान [ एस.एस. लड. वप. सोिभनाय हुने अनुदान ]

कक्षा ११-१२ मा अध्र्र्नरत
तोवकएका िचक्षतवगयका

ववद्याथीहरुका िालग पुस्तकािर्मा

६६ आिाररत हुने गरी पाठ्यपुस्तक
उपिब्ि गराउन ववद्यािर्िाइ
अनुदान [ एस.एस. लड. वप. सोिभनाय हुने ऋण ]
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

६७

कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चािन
व्र्वस्थापन खिय

कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चािन

६८ व्र्वस्थापन खिय [ एस.एस. लड.
वप. - सोिभनाय हुने अनुदान ]
कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चािन

६९ व्र्वस्थापन खिय [ एस.एस. लड.
वप. - सोिभनाय हुने ऋण ]

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

१,२५,०००.००

१,२५,०००.०० १००.००

२४,०००.००

२४,०००.०० १००.००

२५,०००.००

२५,०००.०० १००.००

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

कुखुरा, वाख्रा, भैसी, वंगरु , माछा,
भेडा, मौरी, फिफुि, तरकारी
७०

तथा कृवर् िहरे वारी ,टनेि

,सुन्तिा, तथा ११ नं. वडािाई
फिफुि पकेट क्षेत्र बनाउने
सम्वचन्िी तालिम ददने

७१
७२

कुिीकार सरसफाई तथा गाडय
करार सेवा शुल्क

कपराउदी िेर्ारे तरकारी उत्पादन
पकेट क्षेत ु्

१८,७५,०००.००

१,५६,०००.००

१,६०,०००.००

१८,७५,०००.०० १००.००
१,६०,०००.०० १००.००
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

७३

कपासेिी मगर बाजा खररद तथा
तालिम कार्यक्रम

कम्र्ुलनवट डट्स कार्यक्रम िागु

७४ भैसकेका चजल्िामा कार्यक्रम
सञ्चािन खिय

भदौ

मौज्दात
जम्मा

१,५०,०००.००

१,५०,०००.०० १००.००

३६,०००.००

०.००

७५ क्र्ानांेनीङ तािीम
७६ क्र्ारे ट खररद
७७ कमयिारी कल्र्ाण कोर्
७८ कमयिारी तािीम खि

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

१०,००,०००.००

१०,००,०००.०० १००.००

२,५०,०००.००
२७,००,०००.००

८० कमयिारी बैठक भत्ता

१०,०२,०००.००

८१ कमयिारी महगी भत्ता

२४,००,०००.००
२,५५,००,०००.००

कमयिारीहरुको तिब वापतको
खिय

८३ कमयिारीहरूको पोर्ाक भत्ता
८४ कलिकाप्रा.वव.

३६,०००.००

०.००

७९ कमयिारी प्रोत्साहन खाजा भत्ता

८२

%

५५,२६०.००

२२.१०

१,९४,७४०.००

२७,००,०००.०० १००.००
६,५७,०००.००

६५.५७

३,४५,०००.००

१,६२,०००.००

१२,९४,६९९.६६

५३.९५

११,०५,३००.३४

३३,५३,३९९.३०

२,५०,७४,००१.३०

९८.३३

४,२५,९९८.७०

३,७५,०००.००

३,७५,०००.०० १००.००

६५,०००.००

६५,०००.०० १००.००
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

८५
८६

कृर्क पाठशािा सञ्चािन
(पशु/कृवर्) सम्बन्िी

कृर्कका िालग व्र्वसाीकर्
तािीम कार्यक्रम

कृर्किाइय ववउववजन, ववरुवा,

८७ लसं िाइ पाइप, आिुलनक कृवर्

सामाग्री ववरतण र कृवर् तालिम

८८ क्षमता लबकास तालिम
८९
९०

कृवर् तथा पशुसेवा तफयका

कमयिारीहरुको तिब भत्ता
कृवर् ववउ ववजन खररद तथा
ववतरण

९१ कृवर् ववउ ववजन माटांे पररक्षा
९२ कृर्ीऔजार खररद
९३ कागती बेनाय ववतरण
९४

कामका िालग पाररश्रमीक
सामाजीक सुरक्षा अन्र्

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

२,००,०००.००

२,००,०००.०० १००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

३,५१,०००.००

३,४२,००२.००

९७.४४

८,९९८.००

१३,१०,७९०.००

८७.३९

१,८९,२१०.००

१८,०५,५५६.००

६३.२६

१०,४८,४४४.००

१५,००,०००.००

५,७०,५००.००

२८,५४,०००.००
५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

५०,०००.००

४८,९५०.००

९७.९०

३,१५,०००.००

३,१५,०००.०० १००.००

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

२३,००,०००.००

२३,००,०००.०० १००.००
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१,०५०.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

९५
९६

कार्यक्रम कार्ायन्वर्न अनुगमन
तथा भ्रमण खिय

कार्ायिर् वडा सरसफाई समेतको
इन्िन

भदौ

२,१०,०००.००
१७,१६,६२७.००

९८ ववजुिी, सं िार, घरभाडा, भ्रमण
खिय

९९
१००
१०१
१०२
१०३

कार्ायिर् व्र्वस्थान तथा अलथलत
सत्कार

कार्ायिर् सञ्चािन अनुगमन
कार्यक्रम खिय समेत

कालिकाटोिका िालग मौसमी तथा
बेमौसमी तरकारी खेती कार्यक्रम
वकशांेर वकशांेरीका िागी
स्वास््र् सिेतना कार्यक्रम

वकशांेरसं ग प्रजनन स्वास््र्
कार्यक्रम

जम्मा

%

२,१०,०००.०० १००.००
२,७१,६४९.००

९७ कार्ायिर् ब्र्बस्थापन
कार्ायिर् मसिन्द सामान, पानी,

मौज्दात

१५,९९,९१२.४२

९३.२०

१,१६,७१४.५८

५०,०००.००

०.००

-५०,०००.००

८६,०००.००

८६,०००.०० १००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

१,०९,०००.००

१,०९,०००.०० १००.००

७०,०००.००

७०,०००.०० १००.००

७५,०००.००

७५,०००.०० १००.००

२,००,०००.००

०.००
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२,००,०००.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

वकशोर वकशोरी कार्यक्रम
१०४

अन्तरगत मवहनावारी स्वास््र्
व्र्वस्थापनको िागी स्कूिमा

२५,०००.००

२४,९७३.००

९९.८९

६०,०००.००

६०,०००.०० १००.००

३०,०००.००

३०,०००.०० १००.००

२७

स्र्ानेटरी प्र्ाड ववतरण"
१०५ कोल्टा भि लनर्न्त्रण

खररबोट लसतिनगर टोिका िालग

१०६ स्वास््र् सम्वन्िी िेतनामूिक
कार्यक्रम

१०७ खेिकुद
१०८

१,६०,०००.००

७५,०००.००

खेिकूद कार्यक्रम भौलतक पूबायिार

४६.८८

८५,०००.००

०.००

समेत

१०९ खेिकूद लबकास कार्यक्रम

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

११० खेिकूद लबकास कार्यक्रम

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

१११ खेिकुद मैदानलनमायण मददखोिा

०.००

११२ खेिकुद ववकास कार्यक्रम

५०,०००.००

४७,४३५.००

११३ खेिकुद ववकास कार्यक्रम

२५,०००.००

२५,०००.०० १००.००
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९४.८७

२,५६५.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

११४ खेिकुि तथा मनोरञ्जन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

५५,४००.००

५५,४००.०० १००.००

३०,०००.००

३०,०००.०० १००.००

१,४४,०००.००

१,४४,०००.०० १००.००

२८,०००.००

२८,०००.०० १००.००

२८,०००.००

२८,०००.०० १००.००

खोपको पहुाँि बढाई छु ट

बच्िािाई खोप ददिाई पूणख
य ोप
११५

सुलनचित गनय वैशाख मवहनािाइ
खोप मवहना सञ्चािन गने [

ु कोर् - सोिभनाय
दाताको सं र्क्त
हुने अनुदान ]

गचणत ववज्ञान र अङ्गेजी ववर्र्का

११६ िालग वक्रर्ाकिापमा आिाररत
सामाग्री अनुदान

गचणत ववज्ञान र अङ्गेजी ववर्र्का
११७

िालग वक्रर्ाकिापमा आिाररत

सामाग्री अनुदान [ एस.एस. लड.
वप. - सोिभनाय हुने अनुदान ]

गचणत ववज्ञान र अङ्गेजी ववर्र्का
११८

िालग वक्रर्ाकिापमा आिाररत

सामाग्री अनुदान [ एस.एस. लड.
वप. - सोिभनाय हुने ऋण ]
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

११९

भदौ

मौज्दात
जम्मा

गतवर्यको अ.ल्र्ा बाट सम्पन्न

%
०.००

गररने कार्यक्रमहरु

गेदीखोिा र झ्र्ाङे खोिाको
१२०

दोभानमा खेत कटान भएको

०.००

जग्गामा जािी/वाि लनमायण गरी
खेतीर्ोग्र् जलमन सं रक्षण

१२१

गभयवती मवहिाहरुको िालग

क्र्ाल्सीर्म लबतरण कार्यक्रम

१२२ गररबसं ग लबश्वेश्वर कार्यक्रम
१२३
१२४

गाउघर चक्िलनक सिािन
र्ातार्ात खिय

गाउाँ घर/शहरी चक्िलनक, नसने
रोग व्र्वस्थापन कार्यक्रम

१२५ घरभाडा खिय

४,०३,५४७.००

०.००

३,६८,०००.००

३,६८,०००.०० १००.००

५८,०००.००

५८,०००.०० १००.००

४,०३,५४७.००

१,००,०००.००

९९,७२४.००

९९.७२

२७६

५,८१,२००.००

४,७४,३२०.००

८१.६१

१,०६,८८०.००

१२६ घवाङ खोिा वािउिान सं रक्षण

६५,०००.००

६५,०००.०० १००.००

१२७ िैते खोल्सा लनर्न्त्रण

८०,०००.००

८०,०००.०० १००.००
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कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

१२८ च्र्ाउखेती तालिम
चिर्ापान सुरक्षा अलतथी स्वागत

१२९ तथा सत्कारआदद खिय वडा
कार्ायिर्को समेत

१३०

छपाई पत्रपलत्रका सूिना पुस्तक
आदद

भदौ

५०,०००.००

मौज्दात
जम्मा

%

५०,०००.०० १००.००

३९,३१,०००.००

६०,५४०.००

३७,९९,९८३.००

९६.६७

१,३१,०१७.००

१७,७०,०००.००

४८,८१६.००

१७,५५,४९८.००

९९.१८

१४,५०२.००

२९,०००.००

२२,०००.००

७५.८६

७,०००.००

३५,०००.००

२८,०००.००

८०.००

७,०००.००

ज्र्ेष्ठ नागररक सम्बन्िी ददवसीर्
कार्यक्रम (अल्जाइमशय िेतना

१३१ ददवस, ज्र्ेष्ठ नागररक प्रलत हुने
दुव्र्यवहार ववरुद्धको ददवस,

अन्तरायविर् ज्र्ेष्ठ नागररक ददवस)
१३२

ज्र्ेष्ठ नागररक सम्बन्िी

सरोकारवािावीि अन्तरवक्रर्ा

१३३ जेष्ठ अपाङ्ग बािबालिका कार्यक्रम
१३४
१३५

जेष्ठ नागररक दीघय सेवा सम्मान र
सामाचजक सुरक्षा कार्यक्रम

जेष्ठ नागररक, वािवालिका र
अपांगता ववशेर् कार्यक्रम

०.००
११,४३,४३,०००.००

१०,०८,८९,५२०.००

८८.२३

१,३४,५३,४८०.००

२,००,०००.००

१,९९,३७९.००

९९.६९

६२१
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

१३६

जेष्ठ नागररकको िालग स्वास््र्
प्रबियन सेवा कार्यक्रम

१३७ जेष्ठ नागरीक ददवा क्िव
१३८ जेष्ठ नागरीक सम्मान कार्यतक्रम
जेष्ठ नालगरक ,अपाङ्ग,वपछलडएको

१३९ बगय तथ असहार् िाई सहर्ोग
कार्यक्रम

१४०

भदौ

५०,०००.००

मौज्दात
जम्मा
४९,९५०.००

%
९९.९०

५०

२,००,०००.००

०.००

२,००,०००.००

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

जेष्ठ नारीक आखां चशववर

०.००

कार्यक्रम

टे क ब.के.सी.का. घरदे चख लति
१४१

कुमारीको घर पछाडीसम्म खोिा
कटान लनर्न्त्रण र कववन्र

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.०० १००.००

थापाको घरपछालड ढि लनर्न्त्रण
१४२ टनेि नलमण थान
टोि ववकास सं स्थाका िालग

१४३ अनुसन्िानमूिक अध्र्र्न

अविोकन भ्रमण कार्यक्रम
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

डा लभत्र रहे का सवै वविािर्हरु
खानेपानीको व्र्वस्था साथै

१४४ वडालभत्र आवश्र्क ठाउं मा

प्राववलिकको मुल्र्ाङकन अनुसार

२,००,०००.००

२,००,०००.०० १००.००

खानेपानीको व्र्वस्था ।

लडचजज सलभयिेन्स तथा ररपोवटयङ,

१४५ इवपडेलमर्ोिोचजकि

ररपोवटयङ,आउटब्रे क इन्भेचस्टगेशन

६६,०००.००

५७,२००.००

ृ
ढि ब्र्बस्थापन पुणायमत

१४६ भवानीमुलनगोपाििन सुबद
े ी घर
ढिेको स्वामीदे चख खोिासम्म ढि
लनकास

१४८ ढााँका बुनाई िालिम
१४९

ढावखोिा टोिमा सडक बत्ती
जडान कार्यक्रम

१५० तरकारी नसयरी मददखोिा
१५१ तिब

८,८००.००

०.००

माथी

१४७

८६.६७

३०,०००.००

३०,०००.०० १००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

५१,०००.००

५१,०००.०० १००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

२,२८,१५,१७३.००

२३,६७,९८२.००
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२,१८,१९,३८२.१७

९५.६४

९,९५,७९०.८३

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

१५२ दै बीप्रकोप कोर्

५४,०००.००

५४,०००.०० १००.००

१५३ दलित आरन जस्तापाता

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

१५४
१५५

दलित तथा लबपन्न बस्तीमा आर्
आजयन कार्यक्रम

दलित सामाचजक सिेतना अलभवृवद्ध

५,००,०००.००

१,५०,०००.००

३०.००

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

१५६ िनुवासे स्वास््र् व्र्वस्थापन कार्य

२,००,०००.००

२,००,०००.०० १००.००

१५७ नगरसभा सञ्चािन खिय

४,३५,०००.००

२,२९,२००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

५२,०००.००

५२,०००.०० १००.००

३०,०००.००

३०,०००.०० १००.००

२,१५,७०,०००.००

२,१५,७०,०००.०० १००.००

१५८
१५९
१६०
१६१

तथा आर् आजयन तालिम

नगररक सिेतना केन्र माफयत
कृर्ीकार्यक्रम

नेतत्ृ व तथा सं स्थागत ववकास
तालिम

न्रिाई सामुवहक तरकारी खेतीको
ब्र्बस्था

नमुना ववद्यािर् सुिार गुरुर्ोजना
अनुरुप भौलतक लनमायण अनुदान
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५२.६९

३,५०,०००.००

२,०५,८००.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

नमुना ववद्यािर् सुिार गुरुर्ोजना
१६२

अनुरुप भौलतक लनमायण अनुदान [
एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय हुने

४१,६४,०००.००

४१,६४,०००.०० १००.००

४२,६६,०००.००

४२,६६,०००.०० १००.००

९५,०००.००

९५,०००.०० १००.००

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

अनुदान ]

नमुना ववद्यािर् सुिार गुरुर्ोजना
१६३

अनुरुप भौलतक लनमायण अनुदान [
एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय हुने
ऋण ]

१६४

न्र्ुरोड आमा समुहमवहिा
सशचक्तकरण तालिम

१६५ नसयरी -तरकारी तथा फिफुि
१६६

नश्ल सुिारका िालग कृलत्रम
गभायिान कार्यक्रम

नश्ल सुिारका िालग प्राकृलतक

१६७ गभायिान कार्यक्रम

(गाइ/भैसी/भेडा/बाख्रा/वंगरु )

१६८

लनःशुल्क स्वास््र् सेवाको िालग
और्लि खररद

१,२०,०००.००

१,१३,७२०.००

९४.७७

४०,०००.००

४०,०००.०० १००.००

२२,००,०००.००

२२,००,०००.०० १००.००
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६,२८०.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

१६९

लनर्लमत रूपमा खानेपानी गुणस्तर
लनगरालन गने

१७० लनशुल्क वटकट दताय शुल्क
१७१

नीलतगत,प्रशासलनक तथा
ब्र्बस्थापन खिय

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

१०,०००.००

१०,०००.०० १००.००

३,००,०००.००

२,९९,९९९.०० १००.००

१

१७२ नौमती वाजा खररद

५०,०००.००

४९,७२०.००

९९.४४

२८०

१७३ पंिकमय/पुवक
य मय कार्यक्रम

४५,०००.००

४४,९६०.००

९९.९१

४०

पिासे कटहरबोट िोक दे चख

१७४ लभत्री कच्िी बाटोमा ढि नािा

०.००

लनमायण

१७५ पंजीकरण ब्र्बस्थापन
१७६

पटके सवारी ठे कदार तथा टोि
लबकास सस्थािाई राजस्व वफताय

१७७ पदालिकारी ईन्िन
१७८

पदालिकारी अन्र् भत्ता तथा
सुलबिा

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

५,००,०००.००
३,५०,०००.००

४,३६०.००

५,००,०००.००
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२,१२,७५५.००

४२.५५

२,८७,२४५.००

४,३६०.००

१.२५

३,४५,६४०.००

०.००

५,००,०००.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

१७९

पदालिकारी अन्र् सुलबिा सञ्चार

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

२,६५,०००.००

३५,०००.००

२,१०,०००.००

७९.२५

५५,०००.००

१,०४,५०,०००.००

१६,११,२४०.००

१,००,५९,२४०.००

९६.२६

३,९०,७६०.००

८,००,०००.००

०.००

८,००,०००.००

१८२ सबै पी.लब.सी. लबरामीहरुिाई

२०,०००.००

२०,०००.०० १००.००

१८३ पन्िे बाजा सं रक्षण कार्यक्रम

५५,०००.००

५५,०००.०० १००.००

२०,००,०००.००

२०,००,०००.०० १००.००

८५,०००.००

८५,०००.०० १००.००

समेत

१८० पदालिकारी पारीश्रीक
१८१ पदालिकारी बैठक भत्ता
पुनःउपिार क्र्ाटे गोरीमा भएका
उपिार अवलिभर पोर्ण भत्ता

१८४ प्रकोप ब्र्बस्थापन कोर्
पूणय खोप गा.पा., न.पा.

सुलनचितता र दीगोपना सुक्ष्म

र्ोजना अध्र्ावलिकको िालग न.पा
१८५

, गा.पा खोप समन्वर् सलमलत,

स्वास््र् सं स्था प्रमुख सवहत न.पा.
र गा.पा. प्रमुख तथा वडा

प्रमुखहरु र सरोकारवािाहरुको १
ददने गोष्ठी (७७ चजल्िाका सबै
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

ु
स्थालनर् तह) [ दाताको सं र्क्त

कोर् - सोिभनाय हुने अनुदान ]

पूणय खोप न.पा., गा.पा.

भेररवफकेसन, अनुगमन तथा

१८६ घोर्णा सभा व्र्वस्थापन [

ु कोर् - सोिभनाय
दाताको सं र्क्त

२५,०००.००

०.००

हुने अनुदान ]
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२५,०००.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

पूणय खोपको दीगोपनाको िालग

साझेदार र स्थानीर् स्वास््र् सं स्था
सञ्चािन तथा ब्र्वस्थापन

सलमलतका सदस्र् र वडा खोप

१८७ समन्वर् सलमलतहरुसाँग

अन्तरवक्रर्ा, स्थानीर् र्ोजना

८५,०००.००

८५,०००.०० १००.००

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

लनमायण (७७ चजल्िा, सबै स्वास््र्
ु कोर् सं स्था) [ दाताको सं र्क्त
सोिभनाय हुने अनुदान ]

प्रत्र्ेक टोिमा डस्टववन साथै वडा

१८८ लभत्र रहे का वरवपपि िौतारी ममयत
सम्भार ।

१८९ प्रलतलनलि मण्डिको भ्रमण खिय
१९०
१९१

प्रिानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
सं र्ांेजकका तिब

परं परागत िालमयक तथा वैकचल्पक
ववद्यािर् सञ्चािन अनुदान

४,५०,०००.००

४,४८,३२०.००

१,३७,०००.००

१,३७,०००.०० १००.००

१९,०७,०००.००

४,१३,४९०.००

110

९९.६३

२१.६८

१,६८०.००

१४,९३,५१०.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

परं परागत िालमयक तथा वैकचल्पक
१९२

ववद्यािर् सञ्चािन अनुदान [

एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय हुने

३,६८,०००.००

०.००

३,६८,०००.००

३,७७,०००.००

०.००

३,७७,०००.००

६४.००

२,५९,१७२.००

अनुदान ]

परं परागत िालमयक तथा वैकचल्पक
१९३

ववद्यािर् सञ्चािन अनुदान [

एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय हुने
ऋण ]

१९४ प्रालबलिक कमयिारी वफल्ड भत्ता
प्रारचम्भक बाि ववकास / पूबय

१९५ प्राथलमक कक्षाका सहजकतायहरुको
पारीश्रलमक

७,२०,०००.००

४,६०,८२८.००

४०,९४,०००.००

४०,९४,०००.०० १००.००

७,९०,०००.००

७,९०,०००.०० १००.००

प्रारचम्भक बाि ववकास / पूबय
१९६

प्राथलमक कक्षाका सहजकतायहरुको
पारीश्रलमक [ एस.एस. लड. वप. सोिभनाय हुने अनुदान ]
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

प्रारचम्भक बाि ववकास / पूबय
१९७

प्राथलमक कक्षाका सहजकतायहरुको
पारीश्रलमक [ एस.एस. लड. वप. -

८,१०,०००.००

४,९९,४८८.००

६१.६७

सोिभनाय हुने ऋण ]

प्राववलिक िार सञ्चािन गने
१९८

ववद्यािर्का िालग ल्र्ाव

व्र्वस्थापन तथा प्रलत ववद्याथी

१४,०९,०००.००

१४,०९,०००.०० १००.००

२,७२,०००.००

२,७२,०००.०० १००.००

२,७९,०००.००

२,७९,०००.०० १००.००

िागत अनुदान

प्राववलिक िार सञ्चािन गने
ववद्यािर्का िालग ल्र्ाव

१९९ व्र्वस्थापन तथा प्रलत ववद्याथी

िागत अनुदान [ एस.एस. लड. वप.
- सोिभनाय हुने अनुदान ]

प्राववलिक िार सञ्चािन गने
ववद्यािर्का िालग ल्र्ाव

२०० व्र्वस्थापन तथा प्रलत ववद्याथी

िागत अनुदान [ एस.एस. लड. वप.
- सोिभनाय हुने ऋण ]
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३,१०,५१२.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

२०१

पररवार लनर्ोजन, सुरचक्षत मातृत्व,
FCHV सेवा ददवस मनाउने

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

३०,०००.००

३०,०००.०० १००.००

५,०००.००

५,०००.०० १००.००

२,००,०००.००

०.००

२,००,०००.००

पररवार स्वास््र् कार्यक्रमको िालग
२०२

पाटोग्राफ, DMT, MEC Wheel,

Flow Chart Job Aid सवहत फमय
फरमेट छपाइ

२०३
२०४

परीक्षा चशशुस्र्ाहार आदद लबलबि
भत्ता

परीक्षा तथा लबद्यािर् शैचक्षक
सुिार खिय

८,००,०००.००

५,३१,६६०.००

६६.४६

२,६८,३४०.००

२,५०,०००.००

२,४९,१५०.००

९९.६६

८५०

पशु आहारा ववकास

कार्यक्रम(वहउं दे, वर्े, बहुबर्े घांस
२०५

उत्पादन /नसयरी स्थापना/

कबुिीर्ती बनमा घांस ववकास/
र्ु एम एम लब ब्िक ववतरण
आदद)

२०६ पशु स्वास््र् औैर्लि खररद

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

पशुपन्छी
२०७

(गाइ/भैसी/भेडा/बाख्रा/वंगरु )

१,५०,०००.००

१,५०,०००.०० १००.००

१,२०,०००.००

१,२०,०००.०० १००.००

२०९ पशुस्वास््र् लबमा कार्यक्रम

५,००,०००.००

०.००

५,००,०००.००

२१० पुस्तक तथा सामाग्री खररद

५०,०००.००

११,५४३.००

२३.०९

३८,४५७.००

७४,७५०.००

९९.६७

२५०

तथा पशु आहार श्रोतकेन्र ववकास
सहर्ोग

पशुपािन तालिम,पशुलबमा तथा
२०८

चशलबर ,आंैर्लि तथा उपकरण

खररद , प्िास्टीक टनेि, स्पेर्र
लबतरण आदद कार्यकंम

४,०४३.००

पहुाँि नपुगेका र ड्रप आउट

(छु ट) वच्िाको खोजी तथा पूणय
खोप ददिाउन मवहिा स्वास््र्
२११

स्वंर्म सेववकाहरुिाई

अलभमूचखकरण र र्ोजना लनमायण (

७५,०००.००

७७ चजल्िाका सबै स्वास््र् सं स्था
ु कोर् ) [ दाताको सं र्क्त
सोिभनाय हुने अनुदान ]
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

२१२ पाठखोिा चशव मचन्दर
२१३
२१४

पानी तथा लबजुिी महसुि वडा
समेत

पानी तथा स्वास््र् र सरसफाई

सुवविा सवहतको शौिािर् लनमायण

%
०.००

३,५०,०००.००

१२,५५५.००

१५,१०,०००.००

१,५०,८६२.००

४३.१०

१,९९,१३८.००

१५,१०,०००.०० १००.००

पानी तथा स्वास््र् र सरसफाई
२१५

सुवविा सवहतको शौिािर् लनमायण
[ एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय

२,९१,०००.००

१,८२,५००.००

६२.७१

२,९९,०००.००

२,९९,०००.०० १००.००

१२,००,०००.००

१२,००,०००.०० १००.००

हुने अनुदान ]

पानी तथा स्वास््र् र सरसफाई
२१६

सुवविा सवहतको शौिािर् लनमायण
[ एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय
हुने ऋण ]

२१७

पािे, स्वीपर, गाडय, वगैंिे,

का.स.आददको सेवा करारमा लिने
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१,०८,५००.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

पालिकास्तरमा खोप ऐन,

लनर्माविी, ए.ई.एफ.आई. को
जानकारी खोप कार्यक्रमको

सलमक्षा, सूक्ष्म र्ोजना अध्र्ावलिक

२१८ कार्यक्रम २ ददने ७५३ तह
(स्वास््र् सं स्था प्रमुख, खोप

१,०५,०००.००

१,०५,०००.०० १००.००

३०,०००.००

३०,०००.०० १००.००

कार्यकताय समेत ) [ दाताको
ु कोर् - सोिभनाय हुने
सं र्क्त
अनुदान ]

पािीकावाट अनुगमन मुल्र्ांकन

२१९ (प्रजननु् स्वास््र् कार्यक्रमहरुको
Facility हरु सम्म)

२२० पांेशाख

१०,००,०००.००

७,००,०००.००
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७०.००

३,००,०००.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

पोर्ण सम्बचन्ि राविर् ददवस
सञ्चािन (स्तनपान सप्ताह,

आर्ोलडन मवहना, लबद्यािर्

स्वास््र् तथा पोर्ण सप्ताह आदद

२२१ िगार्त कार्य सञ्चािनको िालग

३३,०००.००

३३,०००.०० १००.००

२२२ तथा जेष्ठ नागरीक सम्मान

८०,०००.००

७९,२०५.००

९९.०१

७९५

२२३ फलनयिर खररद

२०,०००.००

१९,९८३.००

९९.९२

१७

बहुक्षेत्रीर् पोर्ण र्ोजना िागु

भएका बाहे कका चजल्िाका ४४५
ओटा स्थानीर् लनकार्हरुको
िालग)

फरक क्षमता भएका व्र्चत्तहरु
कार्यक्रम

२२४ फिफुि नसयरी दाचङ्सङ्
फुिवारी टोिका वकसानहरुिाइय

२२५ ५० प्रलतशत अनुदान कृवर् उपज
ववउ ववतरणा

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

८०,०००.००

८०,०००.०० १००.००
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

२२६

फेवा टे लिलभजन नगरपालिका

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

३०,०००.००

३०,०००.०० १००.००

२२८ सम्पूणय पदालिकारीहरुको िालग

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

२२९ फोहरमैिा ब्र्बस्थापन

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

२३० फोहोरमैिा तथा ढि व्र्वस्थापन

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

२३१ बगैिाटोि सडकबत्ती व्र्वस्थापन

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

१,४०,०००.००

१,४०,०००.०० १००.००

२३४ बाख्रापािन तालिम

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

२३५ बार्टारी समाज सामाग्री खररद

३०,०००.००

३०,०००.०० १००.००

२३६ बावर्यक सलमक्षा कार्यक्रम समेत

१,२५,०००.००

०.००

२२७

गलतववलि कार्ायक्रम

फोहर मैिा व्र्वस्थापन तालिम
कार्यक्रम

फोहरमैिा बगीकरण सम्बन्िी
अलभमुचखकरण

२३२ बजाकोट मोटर पम्प खरीद
ब्र्वसावर्क पशु फामय प्रवियन

२३३ कार्यक्रम

(गाइ/भैसी/भेडा/बाख्रा/वंगरु )
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१,२५,०००.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

२३७ बाि उिान पाकय लनमाणय समेत
२३८

बािक्िव गठन, सञ्चािन तथा

%
०.००

२०,०००.००

०.००

२३९ बािबालिका कार्यक्रम

७०,०००.००

७०,०००.०० १००.००

२४० बािबालिकाका अलतत्त कार्यक्रम

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

३३,०००.००

२६,४७०.००

८०.२१

६,५३०.००

१७,००,०००.००

१६,६०,०००.००

९७.६५

४०,०००.००

५२,८१५.००

५२.८२

४७,१८५.००

१,९५,९९९.००

९८.००

४,००१.००

लनर्मन

बािबालिकामालथ हुने शारीररक,

२४१ मानलसक दण्ड सजार् तथा

र्ौनजन्र् दुव्र्यवहार न्र्ूलनकरण

२४२
२४३

बािलबकास स.का.तथा लबद्यािर्
कमयिारी पोशाक

लबलबि कार्यक्रम खिय सदस्र्ता
शुल्क समेत

२४४ लबमा तथा नलबकरण

१,००,०००.००

२२,८१५.००

२,००,०००.००

२४५ भकारो सुिार कार्यक्रम

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

२४६ भकारो सुिार

५२,०००.००

४९,९९१.००

२४७ भञ्ज्र्ाङ्गटोि आरन लनमायण

१,००,०००.००

९६.१४

१,००,०००.०० १००.००
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२०,०००.००

२,००९.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

२४८ भेटनरी कार्यक्रम

५०,०००.००

२४९ भैपरी आउने िािु

४,००,०००.००

२५० भ्रमण खिय
२५१ भवन आदद ममतय खिय

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

५०,०००.०० १००.००
३,१८,८०८.००

७९.७०

८१,१९२.००

१६,१३,१४५.००

९६.३१

६१,८५५.००

१,५०,०००.००

०.००

१,५०,०००.००

१,६१,०००.००

१,६१,०००.०० १००.००

२,००,०००.००

०.००

२,००,०००.००

९८.६७

४,३५०.००

१६,७५,०००.००

२,२६,८४५.००

लभटालमन ए क्र्ाप्सुि आम
२५२

ववतरण कार्यक्रमका िागी

म.स्वा.स्व. से . पररिािन खिय
(२ िरण कालतकय र वैशाख)

लभन्न क्षमता भएका व्र्त्ती तथा

२५३ अलभभावकहरुिाई आर् आजय
कार्यक्रम

२५४

म स्वा स्व से अियवावर्यक समीक्षा
बैठक (जना)

म स्वा स्व से हरुिाइ दीघयकािीन

२५५ सेवाका िालग सम्मानजनक लबदाइ
(जना)

२५६

म स्वा स्व से हरुिाइ पोशाक
भत्ता

३,२६,०००.००

३,२१,६५०.००

६०,०००.००

६०,०००.०० १००.००

७,४३,०००.००

७,४२,५००.००
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९९.९३

५००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

२५७

मददखोिा फिफुि तथा तरकारी
सं किन केन्र वालिङ १०

मददखोिा फिफुि तरकारी

२५८ सं किन वववक्र कक्षा कार्यक्रम
वालिङ १०

२५९
२६०

मन्स्र्ाङ्कोट कृवर् तथा

प्र्ाराग्िाईलडङ पर्यटन ववकास
मेचशनरी तथा औजार कम्प्र्ुटर
तथा वप्रन्टर समेत ममयत

२६१ मचस्जद ममयत तथा सं रक्षण
२६२ मसिन्द तथा कार्ायिर् सामान

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

८८,०००.००

८८,०००.०० १००.००

१,१२,०००.००

१,१२,०००.०० १००.००

४,००,०००.००

४,००,०००.०० १००.००

२,००,०००.००

१७,५५१.००

५०,०००.००
२३,७५,०००.००

२६३ महं गी भत्ता

२४,०००.००

२६४ महं गी भत्ता

५,८८,०००.००

१,९१,३४५.००

९५.६७

५०,०००.०० १००.००
१,५०,१७४.००

२,८८,५००.००

१३,३१,९७२.००

५६.०८

१०,४३,०२८.००

२,०००.००

८.३३

२२,०००.००

५,८८,०००.०० १००.००

महामारी तथा प्रकोपजन्र्
२६५

रोगहरुको अबस्थामा RRT/ CRRT
पररिािन गने, िौमाचशक ररभ्र्ु

८,६५५.००

४४,०००.००

४४,०००.०० १००.००

तथा अलभमुखीकरण गने
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

२६६ मवहिा क्षामता ववकास कार्यक्रम
२६७
२६८

मवहिा दलित अपाि

वािवाचंिका तथा जेष्ठ नागरीक
मवहिा वाककिा अलभबृवद्ध
कार्यक्रम

भदौ

मौज्दात
जम्मा

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

१,६०,०००.००

१,५०,०००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

२६९ मवहिा शसचक्तकरण कार्यक्रम
२७०

मवहिा स्वर्मं सेलबका मालसक
भत्ता

मवहिा स्वर्मसेववका, जेष्ठ

%

९३.७५

१०,०००.००

०.००
११,८८,०००.००

११,८८,०००.०० १००.००

२७१ नागररक तथा अपाङ् प्रोत्सााहन

१,००,०००.००

९४,९३०.००

९४.९३

५,०७०.००

२७२ मवहिा सशचक्तकरण

१,९४,०००.००

१,८७,२२५.००

९६.५१

६,७७५.००

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

कार्यक्रम

मवहिाको िालग लसपलबकास
२७३

तालिम ,बािबालिकाको क्षमता

लबकास साथै आमा समुह पांेर्ण
सम्बन्िी तालिम

२७४

मवहिाका िागी आर् आजयन तथा
सीपमूिक तालिम
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

२७५

मवहिाहरुको िालग क्षामता
ववकास तालिम

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

१८,६९,०००.००

१८,६९,०००.०० १००.००

३,६१,०००.००

३,६१,०००.०० १००.००

३,७०,०००.००

३,७०,०००.०० १००.००

माध्र्ालमक ववद्यािर्मा पुस्तकािर्
२७६

स्थापना तथा

व्र्वस्थापन(वफक्सीङ, वकताव

खररद, तथा इ पुस्तकािर् समेत)
माध्र्ालमक ववद्यािर्मा पुस्तकािर्
स्थापना तथा
२७७

व्र्वस्थापन(वफक्सीङ, वकताव

खररद, तथा इ पुस्तकािर् समेत)
[ एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय
हुने अनुदान ]

माध्र्ालमक ववद्यािर्मा पुस्तकािर्
स्थापना तथा
२७८

व्र्वस्थापन(वफक्सीङ, वकताव

खररद, तथा इ पुस्तकािर् समेत)
[ एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय
हुने ऋण ]
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

२७९

माध्र्ालमक ववद्यािर्मा ववज्ञान

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

१४,०२,०००.००

१४,०२,०००.०० १००.००

२,७१,०००.००

२,७१,०००.०० १००.००

२८१ प्रर्ोगशािा अनुदान [ एस.एस.

२,७७,०००.००

२,७७,०००.०० १००.००

२८२ लमदी हवटर्ा ढावमा ढि लनकास

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

११,०००.००

११,०००.०० १००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

प्रर्ोगशािा अनुदान

माध्र्ालमक ववद्यािर्मा ववज्ञान

२८० प्रर्ोगशािा अनुदान [ एस.एस.

लड. वप. - सोिभनाय हुने अनुदान ]
माध्र्ालमक ववद्यािर्मा ववज्ञान

लड. वप. - सोिभनाय हुने ऋण ]
मोहन प्र.अर्ायि र दुगाय लतवारीको

२८३ माछापोखरीमा तारजािी खोिा
लनर्न्त्रण

२८४

र्ुथ क्िब खेिकुद सामग्री
लबतरण

र्ुवा क्िव तथा खेिकुद

२८५ क्िविाइय खेिकुद सामाग्री
ववतरण

२८६ र्ुवा खेिकुद कार्यक्रम सञ्चािन
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

२८७

र्ुवा खेिकुि तथा सीप ववकास
कार्यक्रम

२८८ र्ुवा सशचक्तकरण खेिकुद
र्ौन रोग और्लि खररद,

२८९ एआरवटमा रहे का व्र्चक्तको ल्र्ाव
जाि सोिभनाय

२९० रै पािा दुगाय मचन्दर ममयत

८०,०००.००

२६०

१,९४,०००.००

१,९३,९४७.००

९९.९७

५३

९०,०००.००

२९३ रािपलत रलनङ्ग लसल्ड प्रलतर्ोलगता

रोटा खोप शुरुवात गनय स्वास््र्

२९५ सं स्था स्तरमा स्वास््र्कमीहरुको
अलभमूचखकरण एक ददने (७७

८०,०००.०० १००.००
९९.८७

२९२ रा.प.अन.प्रथम वव. तिब

िन्वन्तरी ददवस

%

१,९९,७४०.००

३,८१,०००.००

२९४ र्ोग ददवस/राविर् आरोग्र् तथा

जम्मा

२,००,०००.००

२९१ रा.प.अन.वद्ध. वव. तिब

राविर् र्ोग ददवस/अन्तराविर्

भदौ

मौज्दात

९०,०००.०० १००.००
३,४२,३४९.४०

८९.८६

३८,६५०.६०

४,०३,०००.००

०.००

४,०३,०००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

१२,०००.००

१०,२०५.००

४५,०००.००

४५,०००.०० १००.००
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८५.०४

१,७९५.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

चजल्िा) [ गाभी - नगद अनुदान
]

२९६

२९७

िक्ष्मी टे िीभीजन स्माटय होमस्टे
सास्कृलतक कार्यक्रम प्रशारण

िैलगंक वहं सा लनवारणमा न्र्ावर्क
सलमलतको क्षमता ववकास तालिम

२९८ िागु और्ि लनर्न्त्रण
२९९

िामो अवलिको जन्मान्तरको िालग
सेटिाइट सेवा

३०० लिडरचशप तथा उद्घोर्ण तालिम
३०१
३०२

वडा भरमा नै नसयरी ब्र्ाड
स्थापना

वडा लभत्र रहे का स्वास््र्

सं स्थािाई व्र्वस्थापन कार्य गने

१,४०,०००.००

१,४०,०००.०० १००.००

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

३३,०००.००

३०,०००.००

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

८०,०००.००

८०,०००.०० १००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.०० १००.००
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९०.९१

३,०००.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

३०३
३०४

वडा लभत्रका क्ििवको िागी
खेिकुद कार्यक्रम

भदौ

१,५०,०००.००

मौज्दात
जम्मा

%

१,५०,०००.०० १००.००

वडागत सुिना प्रलबिी सम्बन्िी

०.००

कार्यक्रम

वडालभत्रका सवै सामुदावर्क
३०५

ववद्यािर्मा अध्र्र्न गने

ववद्याथीका िालग लमिी लमिी

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

२,४०,०००.००

२,४०,०००.०० १००.००

हातिुने कार्यक्रम
३०६

वडामा भएका ववदाु्िर्मा ववववि
कार्यक्रम

३०७ वन तथा वातावरण
३०८

वन्ध्र्ाकरण घुम्ती चशववर अगावै
म०स्वा०से०साँग छिफि

०.००
३५,०००.००

३४,८४५.००

९९.५६

१५५

२,००,०००.००

१,९५,३००.००

९७.६५

४,७००.००

वेनाय उत्पादनको िालग माटो

पररक्षण गने र नसयरी सञ्चािनको

३०९ साथ कृवर् प्राववलिक कमयिारीको

व्र्वस्था साथै ववर्ादी रवहत क्षेत्र
घोर्णा गने ।
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

३१०

वातावरण सरसफाइ सम्बन्िी
कार्यक्रम सञ्चािन गनय

३११ वाि ज्र्ोतीप्रा.वव.

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

४५,०००.००

४५,०००.०० १००.००

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

२,००,०००.००

२,००,०००.०० १००.००

२,७५,०००.००

२,७५,०००.०० १००.००

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

८५,०००.००

८४,९२०.००

वािवालिका तथा आर्आजयन

िीमको व्र्वस्था गने साथै तालिम
प्राप्त भैसके पलछ वडामा पररिािन

३१२ गनय सक्ने साथै व्र्वस्थीत रुपिे

व्र्वसार्ीिाई आर्आजयनको िालग
ववलभन्न वकलसमका कृवर्/पशु
पािनको व्र्वस्था ।

३१३ वालिङ एफ एम सं स्थागत सुिार
वालिङ टे िीभीजन स्माटय लसटी

३१४ कार्यक्रम/ नगरपालिका गलतववि
सञ्चािन

३१५ वासपानी स्कुिमा ववजुिी वार्ररड्ड
३१६

ववद्यािर् आर्ुवेद तथा र्ोग चशक्षा
कार्यक्रम
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९९.९१

८०

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

ववद्यािर् कमयिारी व्र्बस्थापन

३१७ अनुदान (आिारभूत तथा
माध्र्लमक तह)

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

५८,५२,०००.००

५८,५२,०००.०० १००.००

११,३०,०००.००

११,३०,०००.०० १००.००

ववद्यािर् कमयिारी व्र्बस्थापन
३१८

अनुदान (आिारभूत तथा

माध्र्लमक तह) [ एस.एस. लड.
वप. - सोिभनाय हुने अनुदान ]

ववद्यािर् कमयिारी व्र्बस्थापन
३१९

अनुदान (आिारभूत तथा

माध्र्लमक तह) [ एस.एस. लड.

११,५७,०००.००

२,६०,१४९.००

२२.४८

वप. - सोिभनाय हुने ऋण ]
३२०

ववद्यािर् भवन लनमायण (अचघल्िो

आ ब को क्रमागत ४ कोठे भवन

२५,८८,०००.००

२५,८८,०००.०० १००.००

५,००,०००.००

५,००,०००.०० १००.००

ववद्यािर् भवन लनमायण (अचघल्िो
३२१

आ ब को क्रमागत ४ कोठे भवन
[ एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय
हुने अनुदान ]
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८,९६,८५१.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

ववद्यािर् भवन लनमायण (अचघल्िो
३२२

आ ब को क्रमागत ४ कोठे भवन

५,१२,०००.००

५,१२,०००.०० १००.००

२७,७४,०००.००

२७,७४,०००.०० १००.००

५,३५,०००.००

५,३५,०००.०० १००.००

३२५ अनुदान [ एस.एस. लड. वप. -

५,४८,०००.००

५,४७,९००.००

९९.९८

१००

३२६ ववपद व्र्वस्थापन

२,००,०००.००

१,८३,९०८.००

९१.९५

१६,०९२.००

[ एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय
हुने ऋण ]

३२३

ववद्यािर् सञ्चािन व्र्बस्थापन
अनुदान

ववद्यािर् सञ्चािन व्र्बस्थापन

३२४ अनुदान [ एस.एस. लड. वप. सोिभनाय हुने अनुदान ]

ववद्यािर् सञ्चािन व्र्बस्थापन
सोिभनाय हुने ऋण ]

३२७ ववपद व्र्वस्थापन
ववरे न्र रानाको घरदे चख

०.००

३२८ रामरानाको घर पछाडीको

१,३०,०००.००

१,३०,०००.०० १००.००

३२९ ववववि कृवर् कार्यक्रम

२,००,०००.००

२,००,०००.०० १००.००

ढि/नािा व्र्वस्थापन
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

ववववि ववर्र्मा आवश्र्कता
३३०

अनुसारको जनिेतनामुिक (भार्ा
िमय सस्कृलत आदद सं रक्षण)

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

१,१५,०००.००

१,१५,०००.०० १००.००

२२,०००.००

२२,०००.०० १००.००

२३,०००.००

२३,०००.०० १००.००

२,५०,०००.००

२,५०,०००.०० १००.००

३,००,०००.००

३,००,०००.०० १००.००

तालिमको व्र्वस्था गने
३३१

ववशेर् चशक्षा सञ्चालित ववद्यािर्का
िालग अनुदान

ववशेर् चशक्षा सञ्चालित ववद्यािर्का

३३२ िालग अनुदान [ एस.एस. लड. वप.
- सोिभनाय हुने अनुदान ]

ववशेर् चशक्षा सञ्चालित ववद्यािर्का

३३३ िालग अनुदान [ एस.एस. लड. वप.
- सोिभनाय हुने ऋण ]

३३४ शैचक्षक सुिारात्मक कार्यकम
श्री रावष्टर् मा.वव. टापुको िालग
३३५

सुिना प्रववलि चशक्षाका िालग

ईन्टरनेट र प्रोजेक्टरको साथै

अग्रेजी र नेपािी दुवै माध्र्मबाट
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

चशक्षण प्रद्दलत एवंम रुम टु
रीडिाई व्र्वस्थीत गने ।

३३६ शाचन्त टोि मौरी पािनकार्यक्र
३३७ चशक्षकको जगेडा तिब
चशक्षकको चशक्षण लसकाइमा

३३८ ववताउने समर्ाविी सुिार र्ोजना
कार्ायन्वर्न

६५,०००.००

६५,०००.०० १००.००

२,२९,०००.००

०.००

१२,०००.००

१२,०००.०० १००.००

२,०००.००

२,०००.०० १००.००

२,०००.००

२,०००.०० १००.००

चशक्षकको चशक्षण लसकाइमा
३३९

ववताउने समर्ाविी सुिार र्ोजना

कार्ायन्वर्न [ एस.एस. लड. वप. सोिभनाय हुने अनुदान ]

चशक्षकको चशक्षण लसकाइमा
३४०

ववताउने समर्ाविी सुिार र्ोजना

कार्ायन्वर्न [ एस.एस. लड. वप. सोिभनाय हुने ऋण ]
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२,२९,०००.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

३४१ चशक्षण सहर्ोग अनुदान

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

१४,६४,०००.००

१४,६४,०००.०० १००.००

१३,४७,०००.००

१३,४७,०००.०० १००.००

२,६०,०००.००

२,६०,०००.०० १००.००

चशक्षण लसकाइ सामग्री तथा Book
Corner ब्र्वस्थापन तथा
३४२

लसकाइका िालग लनरन्नर ववद्याथी
मुल्र्ांकनका िालग प्रलत ववद्याथी
िागत अनुदान (कक्षा
वािववकास-१२)

चशक्षण लसकाइ सामग्री तथा Book
Corner ब्र्वस्थापन तथा

लसकाइका िालग लनरन्नर ववद्याथी

३४३ मुल्र्ांकनका िालग प्रलत ववद्याथी
िागत अनुदान (कक्षा

वािववकास-१२) [ एस.एस. लड.
वप. - सोिभनाय हुने अनुदान ]
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

चशक्षण लसकाइ सामग्री तथा Book
Corner ब्र्वस्थापन तथा

लसकाइका िालग लनरन्नर ववद्याथी

३४४ मुल्र्ांकनका िालग प्रलत ववद्याथी
िागत अनुदान (कक्षा

२,६६,०००.००

२,६५,६०६.००

९९.८५

९,३५,०००.००

९,३५,०००.०० १००.००

१,८०,०००.००

१,८०,०००.०० १००.००

वािववकास-१२) [ एस.एस. लड.
वप. - सोिभनाय हुने ऋण ]

चशक्षण लसकाइमा सुिना प्रववलि
३४५

को प्रर्ोग( कम्प्र्ूटर, इन्टरनेट,
कनेचक्टलभटी इक्र्ूपमेन्टस तथा

सामग्री खररद) का िालग अनुदान
चशक्षण लसकाइमा सुिना प्रववलि

को प्रर्ोग( कम्प्र्ूटर, इन्टरनेट,
३४६

कनेचक्टलभटी इक्र्ूपमेन्टस तथा

सामग्री खररद) का िालग अनुदान
[ एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय
हुने अनुदान ]
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३९४

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

चशक्षण लसकाइमा सुिना प्रववलि

को प्रर्ोग( कम्प्र्ूटर, इन्टरनेट,
३४७

कनेचक्टलभटी इक्र्ूपमेन्टस तथा

सामग्री खररद) का िालग अनुदान

१,८५,०००.००

१,८५,०००.०० १००.००

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

१,२५,०००.००

१,२५,०००.०० १००.००

४,७५,०००.००

०.००

४,७५,०००.००

०.००

-१०,०००.००

[ एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय
हुने ऋण ]

चशरोिारा टे बि/ बाष्पस्वेदन सेट

३४८ तथा अन्र् चिवकत्सा उपर्ोगी
सामाग्री खररद

सुकुम्बासीहरुको पवहिान गरी
३४९

लतलनहरुको व्र्वस्थाका िालग

ककयटपाता दुईकोठे भवन लनमायण
गने

३५०

सूिना प्रणािी तथा सफ्टवर्र
सञ्चािन खिय

३५१ सुिना प्रवविी
३५२

सञ्चार ,सुिना तथा कार्ायिर्
सञ्चािन लबलबि खिय

१०,०००.००
६,३४,०००.००

६,३४,०००.०० १००.००
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

३५३ सं ञ्चार मुिक सं घ सं स्था अनुदान
३५४ सञ्चार महसुि ईन्टरनेट समेत
स्तनपार्ी आमािाई मात्री चशशु

३५५ सुरक्षाथय दुग्िवद्धयक जलडबुटीजन्र्

और्लि ववतरण सम्बचन्ि कार्यक्रम
स्थालनर् तहमा समार्ांेजन भएका

३५६ रा.प.वद्धलतर् चशक्षा सेवाका
कमयिारीको तिब भत्ता

१३,४५,०००.००

११,४००.००

८५,०००.००

मौज्दात
जम्मा

%

१८,०००.००

०.००

-१८,०००.००

१३,४४,९९१.०० १००.००

९.००

८४,९९०.००

२,२०,०००.००

९९.९९

१०.००

२,२०,०००.०० १००.००

स्थानीर् जलडबुटी पररिर्ात्मक

कार्यक्रम तथा िगत सं किन/

३५७ लनजी सं स्था (आर्ुवेद तथा

वैकचल्पक चिवकत्सा) िगत

४०,०००.००

३६,६३५.००

९१.५९

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

सं किन

३५८ स्थानीर् त्र्ाङ्क सं किन
स्थानीर् तहका स्वास््र् र्ूलनटमा
३५९

डी.एि.आई.एस २ लसष्टम

सेटअपका िालग कम्र्ूटर खररद
(पुंजीगत)
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३,३६५.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

३६०

स्थानीर् तहमा रहने कृवर्

प्राववलिकको तिब तथा पोशाक

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

८,९०,०००.००

८,९०,०००.०० १००.००

१,४५,०००.००

१,४५,०००.०० १००.००

४,००,०००.००

३,९९,७०३.००

स्थानीर् लनकार्द्धारा सपोवटभ

मलनटररङ (११३), ददवस सञ्चािन
(ववश्व एड्स ददवस तथा कण्डम

३६१ ददवस) (१३५),एिआइभी

कार्यक्रमका िालग सञ्चािन खिय
(१३९) [ जेफम्र्ाट - नगद
अनुदान ]

३६२ स्थानीर् भत्ता
३६३
३६४
३६५

स्थापना भएका र थप हुने शहरी
स्वास््र् केन्र सञ्चािन अनुदान
सुपररबेक्षक तथा गणक तिब
भत्ता

सबै ववद्िर्हरुमा बाि क्िब
गठन क्षमता नेतत्ृ व ववका

१२,७५,०००.००

९९.९३

२९७.००

१२,७५,०००.०० १००.००

१३,२०,०००.००

१,७१,६४०.००

३,००,०००.००
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१३.००

११,४८,३६०.००

०.००

३,००,०००.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

सबै स्थानीर् तहमा समुदार्मा
३६६

आिाररत पुनस्थायपना कार्यक्रम

६६,०००.००

५०,०००.००

७५.७६

१६,०००.००

३६७ सबारी सािन भाडा

७५,०००.००

६३,४५०.००

८४.६०

११,५५०.००

३६८ सबारी सािन ममतय

१०,७५,०००.००

१०,७४,३०२.००

९९.९४

६९८.००

३६९ समपुरक कोर् -खानेपानी पूबायिार

३६,००,०००.००

०.००

३६,००,०००.००

५,०००.००

५,०००.०० १००.००

३१,०००.००

३१,०००.०० १००.००

(लस.वव.आर लनदे चशका अनुसार)
सञ्चािन

३७० समुह गठन र पररिािन
३७१ समुह सदस्र्को अनुचशक्षण
३७२

स्माटय लसटी कार्यक्रम सञ्चािन
खिय

३४,३२१.००

५०,००,०००.००

१८,१३,१२३.००

३६.२६

३७३ सर्पलत्रवािववकास केन्र

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

३७४ सुरक्षा ब्र्बस्थापन

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

३७५ सरसफाई सेवा शुल्क
३७६ स्वर्मु् सेववका प्रोत्साहन

१,५०,०००.००

१,२०,३४५.७८

१०,०००.००
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३१,८६,८७७.००

८०.२३

२९,६५४.२२

०.००

१०,०००.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

३७७

सेवा र परामशय आईटी अवफसरको
तिब

३७८ सेवा र परामशय खिय
३७९ स्वास्थ सम्बन्िी उपकरण खररद
स्वास््र् िौकी स्तरमा औजार

३८० उपकरण, फलनयिर साथै स्वास््र्
सं स्था ममयत सुिार (पुंजीगत)

स्वास््र् िौकी/ प्राथलमक स्वास््र्

३८१ केन्रहरूको सेवा सुदृढीकरण
वक्रर्ाकिाप

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

३,०५,०००.००

३,०५,०००.०० १००.००

८,२६,०००.००

६,८०,६६८.००

८२.४१

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

१,२०,०००.००

१,२०,०००.०० १००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

१,४५,३३२.००

स्वास््र् प्रबियन (मेरो वर्य

अलभर्ान, महामारी, सने ,नसने

३८२ रोग रोकथाम, प्रजनन तथा बाि

बाताबरण स्वास््र् आदद) स्वास््र्

१,००,०००.००

९९,७५५.००

९९.७६

२४५.००

३,००,०००.००

१,७५,०००.००

५८.३३

१,२५,०००.००

सं िार सिेतना कार्यक्रम
३८३

स्वास््र् मासु व्र्वस्थापन
कार्यक्रम

३८४ स्वास््र् सिेतना कार्यक्रम

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

३८५

स्वास््र् सम्बन्िी ववभन्न सिेतना
मुिक कार्यक्रम

३८६ स्वास््र् सम्बन्िी ववववि कार्यक्रम
स्वास््र् स्वर् सेवीका क्षामता

३८७ अलभबृचंवद्ध आिारभुत तािीक
कार्ायक्रम

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

१,२०,०००.००

१,२०,०००.०० १००.००

१,५०,०००.००

१,५०,०००.०० १००.००

१६,०००.००

०.००

स्वास््र् सं स्थाबाट टाढा रहे का
३८८

बस्ती तथा स्वास््र् सेवामा पहू ि
कम भएको जनसं ख्र्ामा

१६,०००.००

माइक्रोस्कोवपक क्र्ाम्प सञ्चािन
३८९ सुशासन प्रवद्धयन
३९० सं स्थागत क्षमता लबकास कार्यक्रम
३९१
३९२

सहकारी सस्थां लबि अन्तकृयर्ा
गांेष्ठी तालिम आदद

साना तथा मझांैिा हांेटि/
होमस्टे तािीम कार्यक्रम

०.००
४,००,०००.००
३,००,०००.००

८१,६३०.००

२,५०,०००.००
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०.००

४,००,०००.००

२७.२१

२,१८,३७०.००

०.००

२,५०,०००.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

३९३

सामुदावर्क लबद्यािर्मा शैचक्षक
सामाग्री लबतरण

भदौ

७०,०००.००

मौज्दात
जम्मा

%

७०,०००.०० १००.००

सामुदावर्क ववद्यािर्का आिारभूत
३९४

तथा माध्र्लमक तहमा अध्र्र्नरत
ववद्याथीहरुका िालग ववपन्न िचक्षत

१४,१८,०००.००

१२,४४,१००.००

८७.७४

१,७३,९००.००

०.००

२,७४,०००.००

१४.२९

२,४०,०००.००

हुने गरी गैरआवासीर् छात्रबृत्ती

सामुदावर्क ववद्यािर्का आिारभूत
तथा माध्र्लमक तहमा अध्र्र्नरत
३९५

ववद्याथीहरुका िालग ववपन्न िचक्षत
हुने गरी गैरआवासीर् छात्रबृत्ती [

२,७४,०००.००

एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय हुने
अनुदान ]

सामुदावर्क ववद्यािर्का आिारभूत
तथा माध्र्लमक तहमा अध्र्र्नरत
३९६

ववद्याथीहरुका िालग ववपन्न िचक्षत
हुने गरी गैरआवासीर् छात्रबृत्ती [

२,८०,०००.००

४०,०००.००

एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय हुने
ऋण ]
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

सामुदावर्क ववद्यािर्मा आिारभूत
३९७

तथा माध्र्लमक तहमा अध्र्र्नरत
ववद्याथीहरुकािालग आवालसर्

२,८७,०००.००

२,८७,०००.०० १००.००

५६,०००.००

५६,०००.०० १००.००

५७,०००.००

५७,०००.०० १००.००

५,७५,०००.००

५,७५,०००.०० १००.००

१,११,०००.००

१,११,०००.०० १००.००

छात्रबृत्ती

सामुदावर्क ववद्यािर्मा आिारभूत

तथा माध्र्लमक तहमा अध्र्र्नरत

३९८ ववद्याथीहरुकािालग आवालसर्

छात्रबृत्ती [ एस.एस. लड. वप. सोिभनाय हुने अनुदान ]

सामुदावर्क ववद्यािर्मा आिारभूत

तथा माध्र्लमक तहमा अध्र्र्नरत

३९९ ववद्याथीहरुकािालग आवालसर्

छात्रबृत्ती [ एस.एस. लड. वप. सोिभनाय हुने ऋण ]

४००

सामुदावर्क लसकाइ केन्र सञ्चािन
अनुदान

सामुदावर्क लसकाइ केन्र सञ्चािन

४०१ अनुदान [ एस.एस. लड. वप. सोिभनाय हुने अनुदान ]
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लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

सामुदावर्क लसकाइ केन्र सञ्चािन

४०२ अनुदान [ एस.एस. लड. वप. सोिभनाय हुने ऋण ]
सामुदार्ीक वनका

४०३ पदािीकारीहरुको िालग अलभमुखी
तालिम कार्यक्रम

सामाचजक परीक्षण कार्यक्रम

४०४ (पुरानो र नर्ां थप हुने स्वास््र्
सं स्था)

भदौ

मौज्दात
जम्मा

१,१४,०००.००

१,१४,०००.०० १००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

४०५ सामान्र् सेवा
४०६
४०७

सोरठी तथा घााँटु नाि प्रचशक्षण
कार्यक्रम जनजाती

लसपलबकास तथा जनिेतना गोष्ठी
सम्बन्िी खिय

लससे कोट दे उरािी आवालसर्

%

०.००
५०,०००.००

५०,०००.०० १००.००

३,००,०००.००

६९,८२०.००

२३.२७

४०८ ववद्यािर् मा पवहरो लनर्न्त्रण तथा

२,५०,०००.००

२,५०,०००.०० १००.००

४०९ लसिाई बुनाई मेसीन र तालिम

१,००,०००.००

१,००,०००.०० १००.००

तारवार
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२,३०,१८०.००

लस.नं.

कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम

खिय

ववलनर्ोजन रु.
साउन

जम्मा

५२,१६,६९,४४७.००

भदौ

मौज्दात
जम्मा

%

९६,४७,५१३.१० ४७,७७,१९,८२६.८३

९१.५८ ४,३९,४९,६२०.१७

११.आर् तथा व्र्र्को सं चक्षप्त प्रलतवेदन

क्र.स.

शीर्यकगत खिय वववरण

शुरु बजेट

र्स आ.व.को र्थाथय
आर्

लनकासा पलछको

अचन्तम

कार्म बजेट

ाँ ीगत
पूज

िािु

जम्मा

प्रलतशत

१

आन्तररक स्रोत तफय

23550

41256

41256

1868 16511 18379 ४४।५४

२

गत वर्यको अल्र्ा

45840

45840

45840

3661 38988 42650 ९३।०४

३

सं घीर् सरकार राजश्व बााँडफााँड

91735

75628

75628 58937 20352 75628 १००।०

५

समानीकरण अनुदान

६

समानीकरण अनुदान वडा स्तरीर् कार्यक्रम

146300

146300

146300

७

प्रदे श सरकार समानीकरण अनुदान

12600

12178

12178

९

प्रदे श सरकार राजश्व बााँडफााँड अनुदान (सवारी)

0

6587

6587

जम्मा

320025

327788
144

327788

5478 67997 73476
13076 42423 55499

८८।१५

0 11662 11662 ९५।७६
0

0

0

79360 197934 277294

सशयत तफय
1

2

चशक्षा, स्वास््र्,कृवर् पशु मवहिा ववकास गररब घर
पवहिान समेतको

289400

312684

303659 294251

9407 303659 १००।००

96360

100890

100890 100890

0 100890 १००।०

568

5568

5568

368

5200

5568 १००।०

सामाचजक सुरक्षा जेष्ठ नागररक दीघय सेवा सम्मान
कार्यक्रम

3

गररबसाँग ववश्वेश्वर कार्यक्रम

4

स्थानीर् तहमा रहने आई वट प्राववलिकको तिब

0

305

305

305

0

305 १००।०

5

प्रिानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

0

2848

2848

2546

302

2848 १००।०

6

पर्यटन तथा नागरीक उड्डर्ान मन्त्रािर्

0

3000

3000

0

3000

3000 १००।०

7

सं सद ववकास कोर्

0

17300

17300

0 17300 17300 १००।०

8

समपुरक अनुदान

0

27288

27288

0 27288

0 १००।०

0

3000

3000

0

3000

0 १००।०

10 प्रदे श सरकार ववशेर् अनुदान

3600

1878

1878

0

0

०

11 सडक बोडय नेपाि

5500

0

0

0

0

०

9

प्रदे श सरकार सशतय सामाचजक ववकास मन्त्रािर्
अनुदान

जम्मा

395428

474760

465735

398360 65497 395428

कुि जम्मा

715453

802549

793523

477720 263431 7४११5१
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१२. आन्तररक आर् तथा राजश्व बााँडफााँडको अवस्था (रु. हजारमा)
वववरण

2075/076 को कूि अनुमालनत आर्

र्थाथय आम्दानी (रु. हजारमा)

प्रगलत (प्रलतशत)

२३५५०

३०१८४

१२८

०

११०७२

९१७३५

७५६२८

११५२८५

११६८८४

( रु. हजारमा)
आन्तररक आर्
राजश्व वााँडफााँड (मािपोत)
राजश्व वााँडफााँड (केन्र सरकार)
कूि जम्मा

८२

१३. पेश्की तथा बेरुजु
वववरण

जम्मा बेरुजु

केन्रीर् अनुदान तफयको

फर्छ्यौट

फर्छ्यौट

बााँकी बेरुजु

मिे प बाट

जम्मा

प्रलतशत

0

0

0

0

0

आन्तररक तफयको

12552276

2949414

2949414

32.49

4078414

जम्मा

12552276

2949414

2949414

32.49

4078414
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१४. चशर्यक अनुसारको वावर्यक आन्तररक आर् प्रलतवेदन

लस.नं.

आन्तररक श्रोतको वववरण

1

मािपोत तथा भूलमकर

2

घरजग्गा कर

3

वहाि कर

4

व्र्वसार् कर

5

सवारी कर

6

सवारी दताय तथा सवारी कर

7

सम्पचत्तकर (एकीकृत सम्पचत्तकर)

8

ववद्यािर् अनुमलत दस्तुर

9

लबज्ञापन कर

10

घर जग्गा रचजिे शन

11

पुवायिार उपभोग सेवा शुल्क

12

अिि सम्पचत्त मूल्र्ाङ्कन

13

अन्र् सेवा शुल्क (ढु ङ्गा लगट्टी बािुवा)

14

ु ववद्यािर् पररक्षा दस्तुर
आिारभत

15

दताय तथा नवीकरण

16

नक्सापास दस्तुर

17

लसफाररस तथा वक्सौनी दस्तुर

18

नाता प्रमाचणत दस्तुर

19

डोजर आम्दानी भाडा

20

जररवाना

21

सरसफाई शुल्क

22

भाडा तथा वहािकरवाट आर्

23

स्वास््र् सम्वन्िी पसि दताय तथा नवीकरण

24

ठे क्कापट्टा दताय नवीकरण

25

अन्र् ववववि आर्

26

व्र्चक्तगत घटना दताय

जम्मा

आर् रकम (रु.)

116625.20
150.00
2782350.87
655654.00
2450.00
4600.00
5380083.85
15000.00
1500.00
11071643.83
1729671.00
1048068.47
1290180.00
141600.00
740675.00
4356481.25
6279347.00
627600.00
189642.00
68351.25
1468635.00
709884.00
253000.00
218000.00
1953045.25
151550.00
41255787.97

अक्षेरुपी - िार करोड पच्िीस िाख पिपन्न हजार सात सर् सतासी रुपैंर्ा सन्तानब्बे पैसा ।

१५. वडा अनुसारको आन्तररक आर्को वववरण
वालिङ नगरपालिकाको आ.व. 2075/076 को वावर्यक आन्तररक आर् प्रलतवेदन
क्र.सं .

काउन्टर

वावर्यक आर् (रु.)

प्रलतशतमा

1 वडा नं. 1 को कार्ायिर्

1869403.30

4.53

2 वडा नं. 2 को कार्ायिर्

723957.00

1.75

256316.00

0.62

276731.50

0.67

503649.50

1.22

1072304.50

2.60

273885.70

0.66

4025448.65

9.67

2852608.92

6.91

1316923.00

3.19

11 वडा नं. 11 को कार्ायिर्

915157.94

2.22

12 वडा नं. 12 को कार्ायिर्

447787.50

1.09

13 वडा नं. 13 को कार्ायिर्

704497.40

1.71

1033089.00

2.50

24984046.06

60.56

41255805.97

100

3 वडा नं. 3 को कार्ायिर्
4 वडा नं. 4 को कार्ायिर्
5 वडा नं. 5 को कार्ायिर्
6 वडा नं. 6 को कार्ायिर्
7 वडा नं. 7 को कार्ायिर्
8 वडा नं. 8 को कार्ायिर्
9 वडा नं. 9 को कार्ायिर्
10 वडा नं. 10 को कार्ायिर्

14 वडा नं. 14 को कार्ायिर्
15 नगरपालिका कार्ायिर्
जम्मा
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१६. भौलतक प्रगलत प्रलतवेदन सं चक्षप्तमा

लस.नं.

वववरण

ईकाई

िक्ष्र्

भौलतक प्रगलत

प्रलतशत

१.१

सडक तफय

१.१.१

नर्ााँ िर्ाक

वक.लम.

६८.८३

६८.८३ १००

१.१.२

सडक ग्राभेि

वक.लम.

७.३४

७.३४ १००

१.१.३

सडक वपि/ढिान

वक.लम.

१.७५

१.७५ १००

१.१.४

सडक ममयत

वक.लम.

७६.००

७६.०० १००

१.१.५

सडक लबस्तार(िौडा बनाउने)

वक.लम.

६९.२५

६९.२५ १००

१.१.६

गोरे टो/ घोडेटो

वक.लम.

९.७३

९.७३ १००

1.1.7

पुि/पुिेसा

वटा

३

३ १००

१.1.8

स्र्ाल्व/ कल्भडय

वटा

२४

२४ १००

१.1.9

पक्की नािी

लम.

८३७०

८३७० १००

१.1.10

कच्िी नािी

लम.

४३००

४३०० १००

१.1.11

ह्युमपाईप

वटा

२४

१.1.12

लसद्धाथय राजमागय ववस्तार

वक.लम.

100

१.1.13

आाँिीखोिा कररडोर

वक.लम.

100

१.२

२४ २४.००

खानेपानी

१.२.१

ट्याङ्की लनमायण नर्ााँ

वटा

३८

38 १००

१.२.२

ट्याङ्की ममयत

वटा

२५

25 १००

१.२.३

लिचफ्टङ खानेपानी

वटा

५

5 १००

१.२.४

पाईप खररद/चज.आई समेत

लमटर

१२८९५

१२८९५ १००
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लस.नं.

वववरण

ईकाई

िक्ष्र्

भौलतक प्रगलत

प्रलतशत

१.२.५

िारा लनमायण

वटा

५८

५८ १००

१.२.६

ईन्टे क (Intake)

वटा

१२

१२ १००

१.2.7

मोटर/सोिार प्र्ानि खररद

वटा

१०

10 १००

१.३

लसं िाई

१.३.१

नर्ााँ कुिो लनमायण

लमटर

४२२२

४२२२ १००

१.३.२

कुिो ममयत

लमटर

५००

५०० १००

१.३.३

बााँि लनमायण

वटा

७

७ १००

१.३.४

ग्र्ाववन

घ.लम.

५६

५६ १००

१.३.५

तटबन्ि लनमायण

घ.लम.

१००

१०० १००

१.४

भवन लनमायण

१.४.१

नर्ााँ भवन लनमायण

कोठा सं ख्र्ा

४८

४८

१००

१.4.2

अपुरो भवन पुरा/िस लनमायण समेत

कोठा सं ख्र्ा

२८

२८

१००

१.4.3

भवन ममयत/कम्पाउण्ड समेत

वटा

२४

२४

१००

१.५

ववद्युतीकरण

१.५.१

ववद्युत पोि खररद

वटा

१३

१३

१००

१.५.२

सडक बत्ती

टोि

१

१

१००

१.६

पाकय लनमायण

वटा

२

२

१००

1.7

शौिािर्

वटा

२

२

१००

1.8

खेिकुद मैदान लनमायण/ममयत

वटा

१

१

१००
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१७. आ.व. २०७५/०७६ मा वडा कार्ायिर्हरुबाट गररएका लसफाररसहरुको वववरण

लस.नं

वववरण

इकाई

वडा नं. वडा नं. वडा नं. वडा

वडा

वडा नं. वडा नं. वडा नं. वडा नं. वडा नं. वडा नं. वडा नं.

कूि

वडा नं.

वडा

६

नं. ७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

जम्मा

१

२

३

नं. ४ नं. ५

वटा

142

169

82

88

131

216

189

115

192

150

160

211

181

355

2381

वटा

85

56

65

55

99

71

41

112

96

70

83

98

80

121

1132

३ िारवकल्िा प्रमाचणत

वटा

253

54

26

16

37

90

17

282

369

179

73

44

118

65

1623

४ घरबाटो लसफाररस

वटा

-

-

-

-

-

-

-

141

182

115

-

-

-

-

438

५ आर्श्रोत प्रमाचणत

वटा

-

-

-

-

-

-

-

56

-

20

-

-

-

-

76

६ करि ुक्ता लसफाररस

वटा

-

-

-

-

-

-

-

27

-

7

-

-

-

-

34

वटा

16

8

5

4

29

2

-

3

-

13

15

3

12

7

117

वटा

41

8

13

8

18

18

9

29

23

12

21

30

21

22

273

वटा

24

16

1

3

6

2

-

10

-

5

31

4

7

16

125

वटा

-

-

-

-

-

-

-

91

-

-

-

-

-

-

91

१ नागररकता लसफाररस
2

७

८

नाता प्रमाचणत
लसफाररस

स्वास््र् सम्बन्िी
लसफाररस
जग्गा नामसारी
लसफाररस

९ शैचक्षक लसफाररस
१० नागररकता प्रलतलिवप

लस.नं

वववरण

इकाई

वडा नं. वडा नं. वडा नं. वडा

वडा

नं. ४ नं. ५

वडा नं. वडा नं. वडा नं. वडा नं. वडा नं. वडा नं. वडा नं.

कूि

वडा नं.

वडा

६

नं. ७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

जम्मा

१

२

३

वटा

-

-

-

-

-

-

-

89

73

-

-

-

-

-

162

वटा

-

-

-

-

-

-

-

43

60

-

-

-

-

-

103

वटा

-

-

-

-

-

-

-

-

22

-

-

-

-

-

22

वटा

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

4

वटा

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3

१६ दुई नामथर लसफाररस

वटा

-

-

-

-

-

-

-

-

24

-

-

-

-

-

24

१7 ववववि लसफाररस

वटा

725

743

293

463

675

485

425

657

721

571

417

575

1066

937

8753

वटा

1286 1054 485

637

995

884

681

1655 1769

1142

800

965

1485

1523

15361

लसफाररस
ववद्युत जडान
११ लसफाररस
१२

१३

१४

1५

खानेपानी िारा जडान
लसफाररस
व्र्वसार् दताय
लसफाररस
नाम सं शोिन
लसफाररस
पाररवाररक पेन्सन
लसफाररस

जम्मा

नोट -खािी भएको महिको लसफाररस सं ख्र्ा ववववि लसफाररस चशर्यकमा एकमुष्ट िेचखएको छ।
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१८. वडाअनुसार २०७५ बैशाख दे चख िै त्र सम्मको वावर्यक व्र्चक्तगत घटना दताय/पञ्जीकरणको वववरण

वडाहरु

जन्म

मृत्र्ु

सम्बन्ि लबच्छे द

वववाह

बसाई सरी आएको

बसाई सरी जाने

पुरूर्

मवहिा

जम्मा

पुरूर्

मवहिा

जम्मा

जम्मा

जम्मा

दताय सं ख्र्ा

सदस्र्को सं ख्र्ा

दताय सं ख्र्ा

सदस्र्को सं ख्र्ा

57

52

109

12

17

29

0

34

4

17

3

14

2

76

75

151

17

16

33

3

32

2

5

3

9

3

22

28

50

14

24

38

0

19

0

0

2

12

73

80

153

26

16

42

0

36

1

1

9

36

62

47

109

13

14

27

1

36

1

3

7

29

54

44

98

12

8

20

0

33

3

18

2

9

7

53

43

96

20

10

30

0

45

1

3

5

29

8

74

61

135

17

14

31

2

49

4

23

3

11

9

89

53

142

19

9

28

1

38

14

50

3

10

1

4
5
6

153

वडाहरु

जन्म

मृत्र्ु

सम्बन्ि लबच्छे द

वववाह

बसाई सरी आएको

बसाई सरी जाने

पुरूर्

मवहिा

जम्मा

पुरूर्

मवहिा

जम्मा

जम्मा

जम्मा

दताय सं ख्र्ा

सदस्र्को सं ख्र्ा

दताय सं ख्र्ा

सदस्र्को सं ख्र्ा

60

67

127

19

18

37

0

39

6

16

5

19

85

96

181

20

6

26

0

29

1

4

3

11

12

124

111

235

39

24

63

3

68

0

0

26

84

13

47

56

103

13

18

31

0

44

10

41

3

10

149

166

315

24

23

51

2

121

1

3

23

88

1025

979

2004

265

217

486

12

623

48

184

97

371

10
11

14
जम्मा
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१९. सामाचजक सुरक्षाभत्ता ववतरणको प्रलतवेदन
खिय शीर्यक
सामाचजक सुरक्षा भत्ता

बजेट

सं शोलित बजेट

खिय

96360000

100889520

100889520

भत्ताको प्रकार

िाभाचन्वत सं ख्र्ा

भत्ता दर (वावर्यक)

खिय रकम

जेष्ठ नागररक भत्ता अन्र्

२४४४

१२०००

२९३२८०००

जेष्ठ नागररक भत्ता दलित

५३२

१२०००

६३८४०००

एकि मवहिा भत्ता

४५६

१२०००

५४७२०००

१३४५

१२०००

१६१४००००

पूणय अपाङ्ग भत्ता

१०५

२४०००

२५२००००

अलत अशत्त अपाङ्गता भत्ता

१८४

७२००

१३२४८००

बािबलिका सुरक्षा भत्ता

८१३

४८००

३९००७२०

१२०००

३५८२००००

वविवा भत्ता

जेष्ठ नागररक और्िी उपिार खिय

२९८५
जम्मा

१००८८९५२०
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२०. प्रशासन शाखाबाट वर्यभररमा सम्पादन भएका कार्यहरु
आ.व. २०७५/०७६ मा सम्पन्न भएका दताय तथा ििानीको वववरण
क्र.सं .

मवहना

दताय सं ख्र्ा

ििानी सं ख्र्ा

१

2075 साउन

124

167

२

2075 भदौ

87

119

३

2075 असोज

81

163

४

2075 कालतयक

33

162

५

2075 मंलसर

55

98

६

2075 पुर्

74

150

७

2075 माघ

45

122

८

2075 फागुन

48

181

९

2075 िैत

67

182

१०

2076 बैशाख

74

266

११

2076 जेठ

61

200

१२

2076 असार

80

268

829

2078

जम्मा
क. सेवाग्राहीिाई आवश्र्क लनवेदन तर्ार गने कार्य गरे को ।

ख. प्रशासन शाखाबाट सम्पन्न हुने सम्पूणय लसफाररस तथा चिठ्ठी पत्र तर्ार
ग. ववर्र्गत फाईलिङ तर्ार
घ. मवहिा तथा बािबालिका शाखाबाट हुने जेष्ठ नागररक पररिर्पत्र र अपाङ्ग पररिर्पत्र तर्ारमा
सहर्ोग
ङ नगरपालिकाबाट सम्पन्न हुने घर नक्सापासको िालग छाप िगाउने कार्य ।
ि. बावहरबाट पेश भएका चिठ्ठीपत्रहरु दताय गरी सम्बचन्ित शाखामा बुझाउने कार्य ।
छ. कार्ायिर्को कामको बारे मा जानकारी आदद ।

पदपूलतयको िालग करारमा कमयिारी भनाय
•

सहार्क कम्प्र्ूटर अपरे टर - १५ जना करारमा लनर्ुक्त

•

गररब घर पररवार पवहिान तथा पररिर् पत्र ववतरण कार्यक्रमको िालग 1 जना सुपरीवेक्षकसवहत
10 जना गणकहरु करारमा लनर्ुचक्त
घरदै िो अलभर्ानबाट कर तथा शुल्क सं किनको िालग 4 जना कर स्वर्मु् सेवकको लनर्ुचक्त

•

२१. सहकारी तथा सं घ/सं स्था दताय शाखाको प्रगलत प्रलतवेदन
शाखामा कार्यरत कमयिारी सं ख्र्ा - १ जना ।
आ.व. 2075/076 को सहकारी दताय शाखाको वावर्यक प्रलतवेदन
क्र.सं .

सहकारीको वकलसमहरु

नर्ााँ दताय सं ख्र्ा

1

बित तथा ऋण सहकारी सं स्था

3

2

बहुउद्देश्र्ीर् सहकारी सं स्था

5

3

सानावकसान सहकारी सं स्था

7

4

श्रलमक कृवर् सहकारी सं स्था

1

16

जम्मा

नवीकरण सं ख्र्ा

वविान सं शोिन सं ख्र्ा

44

3

44

3

सं घसं स्था दताय वववरण
क्र.सं .

सं स्थाको वकलसमहरु

नर्ााँ दताय सं ख्र्ा

1

र्ुवा क्िब

3

2

खेिकुद क्िब

1

3

मचन्दर सं रक्षण तथा िालमयक क्षेत्र

2
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क्र.सं .

सं स्थाको वकलसमहरु

नर्ााँ दताय सं ख्र्ा

4

खानेपानी तथा लसं िाई उपभोक्ता

7

5

आमा समूह

5

6

होम स्टे

6
जम्मा

24

सहकारी सं स्थाहरुसं ग अन्तरवक्रर्ा कार्यक्रम - २ वटा सहभागी सं ख्र्ा - १५० जना ।
२२. फोहरमैिा व्र्वस्थापन तथा वातावरण सं रक्षणतफयको प्रगलत
•

नर्ााँ वकलसमबाट फोहरमैिा व्र्वस्थापनको कामको सुरुवात ।

•

प्िाचस्टक कटर मेलसन तथा बाटो सफा गनयको िालग ब्रुमरको खररद ।

•

ददशाजन्र् िेदो पदाथयबाट ग्र्ााँस उत्पादनको िालग Feasibility Study पुरा भई नेपाि
नगरपालिका सं घ तथा बैकचल्पक उजाय प्रवद्धयनसं ग सम्झौता अनुसार कार्य अगालड बढाईएको ।
कुवहने फोहरिाई कम्पोष्ट मि बनाउनको िालग आिुलनक तवरको Honeycomb मोडेि तर्ार

•

गररएको ।
22. घर नक्सा पास तथा लनर्मन शाखाको प्रगलत
क्र.सं .

नक्सा पास सं ख्र्ा

आवासीर्/व्र्वसावर्क भवन

378

सरकारी कार्ायिर्

1

क. सबै घर नक्सासाँग सम्बचन्ित फाईिहरुिाई Coding गरी राचखएको दराजमा राचखएको ।
ख. पुराना घर नक्सा तथा डकुमेन्टहरु सबैिाई सहार्क कम्प्र्ूटर अपरे टरको मद्दतिे स्क्र्ान गरी सुरचक्षत
राचखएको ।
ग. नक्सापासिाई थप व्र्वचस्थत गनयको लनलमत्त सफ्टवेर्र प्रणािी आवश्र्क परे को ।
२३. सूिना प्रववलि शाखाको प्रगलत
क. एकीकृत कर प्रणािीको सफ्टवेर्र पररवतयन, G-Cloud मा Hosting गररएको ।
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ख. नगरपालिका तथा 14 वटै वडाहरुमा नेपाि टे लिकमको Leased Line with Fiber द्वारा इन्टरनेट
पुर्ायईएको ।
ग. हरे क वडा कार्ायिर्हरुमा सहार्क कम्प्र्ूटर अपरे टरहरु लनर्मानुसार लनर्ुक्त गरी कार्य सञ्चािन भएको ।
घ. सबै वडामा व्र्चक्तगत घटना दताय अनिाईन रुपमा सञ्चािनमा आएको ।
ङ. सामाचजक सुरक्षा भत्ता ववतरणको कार्य पलन अनिाईन लसस्टमबाट ।
ि. हरे क वडा कार्ायिर्बाट मालसक रुपमा प्रगलत प्रलतवेदनहरु सं किन गरी अद्यावलिक गररएको ।
छ. चिठ्ठीपत्रको प्रर्ोग कम गराउनको िालग Bulk SMS लसस्टमको प्रर्ोग गररएको ।
ज. लडचजटि लसग्नेिरको कार्य ४० प्रलतशत सवकएको ।
झ. मोबाईि एपको Development सवकएको, परीक्षणको क्रममा रहे को ।
ञ. वडा कार्ायिर्हरुमा ई-मेिको प्रर्ोग अलनवार्य गररएको ।
ट. Biometric Attendance िाई अलनवार्य गराई कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईएको ।
ठ. कार्यपालिका सदस्र्हरुिाई एक-एकवटा ल्र्ापटप प्रदान गरी आवश्र्क तालिम ददईएको ।
ड. कमयिारीहरु तथा कम्प्र्ुटर अपरे टरहरुिाई अनिाईन लसस्टमको बारे मा तीनपटक तालिम ददईएको ।
ढ. दै लनक कार्यमा सबै शाखामा सहर्ोग तथा समन्वर् गररएको ।
ण. GIS तालिम सम्पन्न गरे को ।
त. Sutra को प्रर्ोगमा सहर्ोग गरे को ।
थ. लनर्लमत ई-मेि, बेवसाईट, कार्ायिर्को आलिकाररक सामाचजक सञ्जािको प्रर्ोग गररएको ।
द. लनर्लमत System Support को कार्य गरे को ।
ि. आवश्र्क ररपोटय तथा प्रलतवेदनहरु तर्ार गरे को, नागररक वडापत्र तर्ार तथा अद्यावलिक गरे को ।
२४. पूनलनयमायण शाखाको प्रगलत प्रलतवेदन

159

25. प्रिानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमतफयको प्रगलत प्रलतवेदन
कार्यक्रम

जम्मा बजेट

खिय

प्रगलत

रोजगार कार्यक्रम

23,00,000

23,00,000

100%

मुख्र् वक्रर्ाकिापहरु
(1) नािा लनमायण
(2) सरसफाई केन्रमा पाकय लनमायण
(3) गोरे टो बाटो लनमायण
(4) सडक स्तरोन्नलत
(5) खोिा तथा खोल्सामा तटबन्िन
(6) बााँि लनमायण
(7) नािा लनमायण
रोजगार पाउनेको सं ख्र्ा : 305 जना
२५. चशक्षा शाखाको वावर्यक प्रगलत प्रलतवेदन
क्र.स.
१
२

वववरण/ कार्यक्रम/वक्रर्ाकिाप
सामुदावर्क ववद्यािर्मा करारमा लनर्ुचक्त भएका चशक्षकको
अलभिेचखकरण

माध्र्लमक ववद्यािर्स्तरीर् प्रअ वैठक सञ्चािन
160

प्रगलत वववरण
इकाइ

सं ख्र्ा

जना

७७

पटक

४

कैवफर्त

क्र.स.

वववरण/ कार्यक्रम/वक्रर्ाकिाप

प्रगलत वववरण
इकाइ

सं ख्र्ा

३

आिारभूत ववद्यािर्स्तरीर् प्रअ वैठक सञ्चािन

पटक

४

४

ववद्यािर्मा ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलत गठन

वटा

२

५

स्वीकृत दरवन्दीका चशक्षक तिब भत्ता अनुदान

जना

८४८

६

कक्षा १-१० ववद्याथीहरुका िालग पाठ्यपुस्तक

जना

५७१९

७

ववद्यािर् कमयिारी व्र्बस्थापन अनुदान

जना

९६

८

पूबय प्राथलमक कक्षाका सहजकतायहरुको पाररश्रमीक

जना

७३

९

चशक्षण लसकाइ सामग्री तथा Book Corner अनुदान

वटा

८०

१०

कक्षा ११-१२ का िालग पाठ्यपुस्तक अनुदान

वटा

११

११

ववद्याथीहरुकािालग गैरआवासीर् आवालसर् छात्रबृत्ती

जना

३१२७

१२

ववद्याथीहरुकािालग आवालसर् छात्रबृत्ती

जना

१०

१३

ववशेर् चशक्षा सञ्चालित ववद्यािर्का िालग अनुदान

वटा

१

१४

ददवा खाजा उपिब्ि गराउन ववद्यािर्हरुिाइ अनुदान

जना

६०

१५

सामुदावर्क लसकाइ केन्र सञ्चािन अनुदान

वटा

४

वटा

१

वटा

२

१६
१७

प्राववलिक िार सञ्चािन गने ववद्यािर्िालग ल्र्ाव व्र्वस्थापन तथा
प्रलत ववद्याथी िागत अनुदान

ववद्यािर् भवन लनमायण (अचघल्िो आ ब को क्रमागत ४ कोठे
भवन

१८

नमुना ववद्यािर् सुिार गुरुर्ोजना अनुरुप भौलतक लनमायण अनुदान

वटा

२

१९

कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चािन व्र्वस्थापन खिय

वटा

१

वटा

९

वटा

८

वटा

४

वटा

२

२०
२१
२२
२३

उत्कृष्ट लसकाइ उपिव्िी भएका ववद्यािर्िाइ लसकाइ सुदृढीकरण
तथा ववद्यािर्िाइ कार्य सम्पादनमा आिाररत अनुदान(
Performance based Grants)

चशक्षकको चशक्षण लसकाइमा ववताउने समर्ाविी सुिार र्ोजना
कार्ायन्वर्नका िालग ववद्यािर्िाइय अनुदान

माध्र्ालमक ववद्यािर्मा पुस्तकािर् स्थापना तथा

व्र्वस्थापन(वफक्सीङ, वकताव खररद, तथा इ पुस्तकािर् समेत)
चशक्षण लसकाइमा ICT को प्रर्ोग( कम्प्र्ूटर, इन्टरनेट, कनेचक्टलभटी
इक्र्ूपमेन्टस तथा Kits खररद) का िालग अनुदान
161

कैवफर्त

क्र.स.
२४

प्रगलत वववरण

वववरण/ कार्यक्रम/वक्रर्ाकिाप
गचणत ववज्ञान र अङ्गेजी ववर्र्का िालग वक्रर्ाकिापमा आिाररत
सामाग्री Kits अनुदान

इकाइ

सं ख्र्ा

वटा

४

२५

WASH सुवविा सवहतको सौिािर् लनमायण अनुदान

वटा

३

२६

ववद्यािर् सञ्चािन व्र्बस्थापन अनुदान

वटा

८०

२७

चशक्षण सहर्ोग अनूदान

वटा

४

२८

२ कोठे नर्ां ववद्यािर् भवन लनमायण

वटा

३

२९

नगर चशक्षा सलमलतको वैठक

सं ख्र्ा

६

३०

ववर्र्गत चशक्षकको समाज गठन

सं ख्र्ा

१०

३१

समार्ोजन भएका ववद्यािर् वववरण

सं ख्र्ा

७

३२

ववद्यािर्को कक्षा तथा तह घटाइएका ववद्यािर्

सं ख्र्ा

५

कैवफर्त

२६.कृवर् सेवा शाखाको वावर्यक प्रगलत प्रलतवेदन
क्र.सं .
१
२
३

कार्यक्रमहरु

िाभाचन्वत सं ख्र्ा / प्रगलत

कृवर् औजार – हाते िर्ाक्टर ववतरण ( ५० %

१० वटा कृर्क समूह/सहकारी, २ वटा

अनुदानमा )

व्र्चक्तगत फमयिाई प्रदान

पुष्पखेती प्रवद्धयनका िालग बीउ, बेनाय,टनेि,पाईप,मोटर
आदद खररदका िालग अनुदान

1 वटा व्र्चक्तगत फमय

एक गााँउ एक प्राववलिक अन्तरगत कृवर् प्राववलिक

3 जना कमयिारीहरु करारमा लनर्ुक्त

करारमा लनर्ुक्त गरी कार्य सञ्चािन भएको ।

गररएको ।
200 जना कृर्कहरुको सहभालगता, 30

४

कृवर् मेिा प्रदशयनी

जनािाई नगदसवहत पुरस्कार ववतरण, ज्ञान
सीपको आदान प्रदान

5

100 % अनुदानमा प्िावष्टक टनेि ववतरण

6

100 % अनुदानमा थोपा लसं िाई सेट ववतरण

9 जना कृर्किाई 2/2 वटा, 10 जना
कृर्किाई 1/1 वटा गरी जम्मा 28 वटा
८ सेट ८ जना कृर्किाई ववतरण
किमी सुन्तिा – 1650 वटा , ववजु

7

50 प्रलतशत अनुदानमा फिफूिका ववरुवा ववतरण

सुन्तिा – 1600 वटा, ववजु कागती –
1800 वटा, किमी आाँप – 450

162

क्र.सं .

कार्यक्रमहरु

िाभाचन्वत सं ख्र्ा / प्रगलत
वटा, किमी लििी – 535 वटा ,
िाभाचन्वत कृर्क सहकारी सं ख्र्ा – 17
वटा (429 जना कृर्क सदस्र्हरु)

8
9

एक गााँउ एक उत्पादनका िालग सम्भाव्र् बािी
पवहिान गने कार्यक्रम

2 वटा कृर्क समूहहरु र 51 जना

उन्नत मौरीपािन तालिम

कृर्कहरु िाभाचन्वत

10

सुन्तिा तथा कागती उत्पादन प्रववलि तालिम

11

मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती तालिम

12

उन्नत च्र्ाउ खेती तालिम

13

आई.वप.एम. कृर्क पाठशािा

14

184 गााँउ/टोिमा सम्पन्न

3 वटा कृर्क समूह , 1 वटा कृवर्
सहकारी ( कृर्क सदस्र् 108 जना )
3 वटा कृर्क समूह, सदस्र् सं ख्र्ा 84
जना
3 वटा कृर्क समूह, सदस्र् सं ख्र्ा 81
जना
2 वटा सञ्चािन गररएको जसमध्र्े 64
जना कृर्क िाभाचन्वत

कृवर् व्र्वसार् प्रवद्धयन तथा बजारीकरणको िालग

1 वटा कृवर् सहकारी सं स्थामाफयत

अनुदान

सञ्चािनको िालग रु. पााँि िाख
िाभाचन्वत कृर्क समूह 10 वटा, कृवर्
सहकारी सं स्था – 3 वटा, सहकारी

15

सहकारी खेती साना लसं िाई कार्यक्रम

सं स्था- 13 वटा, घर सं ख्र्ा – 286
वटा, लसं िाईमा सहर्ोग पुगेको क्षेत्रफि –
734 रोपनी

16
17
18
19

ववद्याथीहरुिाई ओ.जे.टी. (OJT) कार्यमा सं िग्न
गराईएको

24 जना
1752 जनािाई प्रत्र्क्ष भेटबाट सल्िाह

प्राववलिक सल्िाह तथा सुझावहरु

सुझाव प्रदान गररएको

नगरपालिका कार्ायिर् पररसरमा नमुना प्िावष्टक टनेि िगाई तरकारी तथा फिफूि उत्पादन
गररएको ।
कृवर् ज्ञान केन्र स्र्ाङ्जा तथा प्रदे श मन्त्रािर् माफयत अनुदानमा सञ्चािन हुने कार्यक्रमहरुमा
सहर्ोग गरे को
163

क्र.सं .
20

कार्यक्रमहरु

िाभाचन्वत सं ख्र्ा / प्रगलत

माटो परीक्षण तथा सुिार सेवा कार्यक्रम अन्तरगत कृर्कहरुिाई माटो परीक्षण सेवाको िालग
सामाग्री तथा रसार्न खररद

२७. पशु सेवा शाखाको वावर्यक प्रगलत प्रलतवेदन
क्र.सं . कार्यक्रम
1

ईकाई

प्रगलत

पशु स्वास््र् कार्यक्रम

1क

मेलडकि उपिार

सं ख्र्ा

10075

1ख

सचजयकि उपिार सेवा

सं ख्र्ा

101

1ग

गाईनोकोिोचजकि उपिार सेवा

सं ख्र्ा

71

1घ

गोबर परीक्षण

सं ख्र्ा

679

1ङ

वपसाव परीक्षण

सं ख्र्ा

२२

1ि

थुनेिो परीक्षण

सं ख्र्ा

17

1छ

FMD खोप सेवा

सं ख्र्ा

1645

1ज

PPR खोप सेवा

सं ख्र्ा

5200

1झ

शव परीक्षण सेवा

सं ख्र्ा

28

1ञ

बाख्रामा रगत सं किन प्रेर्ण

सं ख्र्ा

4

2

कृलत्रम गभायिान सेवा

सं ख्र्ा

३

गभय परीक्षण सेवा

सं ख्र्ा

48

4

पशु आहार कार्यक्रम अन्तगयत

4क

जई घााँसको बीउ

केजी

1800

4ख

वलसयम घााँसको बीउ

केजी

100

4ग

वटर्ोसाचन्त घााँसको बीउ

केजी

1050

4घ

बाजरा घााँसको बीउ

केजी

200

4ङ

सुडान घााँसको बीउ

केजी

200

5क

भैं सी पािन समूह गठन तथा अलभमुखीकरण

पटक

1 पटक, 10 जना िाभाचन्वत

5ख

परजीवव लनर्न्त्रण कार्यक्रम

पटक

1

5ग

स्थिगत समूहगत भैं सीपािन तालिम

पटक

2 पटक, 18 जना िाभाचन्वत

164

गाई – 54, भैं सी -113

क्र.सं . कार्यक्रम

ईकाई

प्रगलत

5घ

अनुदानमा गोठ भकारो लनमायण तथा सुिार

वटा

10

5ङ

भैं सी खररदको िालग ढुवानी अनुदान

पटक

10

6क

बंगरु पािन समूह गठन तथा अलभमुखीकरण

पटक

1 पटक, 15 जना िाभाचन्वत

6ख

परजीवव लनर्न्त्रण कार्यक्रम

पटक

1

6ग

स्थिगत समूहगत बंगरु पािन तालिम

पटक

6घ

अनुदानमा खोर लनमायण तथा सुिार सहर्ोग

वटा

7क

बाख्रापािन समूह गठन तथा अलभमुखीकरण

पटक

7ख

परजीवव लनर्न्त्रण कार्यक्रम

पटक

3

7ग

स्थिगत समूहगत बाख्रापािन तालिम

पटक

6 पटक, 56 जना िाभाचन्वत

7घ

अनुदानमा खोर लनमायण तथा सुिार सहर्ोग

वटा

45

8क

कुखुरापािन समूह गठन तथा अलभमुखीकरण

पटक

1 पटक,45 जना िाभाचन्वत

8ख

कुखुरा िल्िा ववतरण

वटा

1150, 45 जना िाभाचन्वत

8ग

अनुदानमा खोर लनमायण तथा सुिार सहर्ोग

वटा

9क

भैं सीपािन तालिम

पटक

2 पटक, 20 जना िाभाचन्वत
15
3 पटक, 15 जना िाभाचन्वत

45
1 पटक, 30 जना िाभाचन्वत

क्र.सं . कार्यक्रम

ईकाई

प्रगलत

9ख

बाख्रापािन तालिम

पटक

1 पटक, 30 जना िाभाचन्वत

9ग

बंगरु पािन तालिम

पटक

1 पटक, 30 जना िाभाचन्वत

9घ

कुखुरापािन तालिम

पटक

1 पटक, 30 जना िाभाचन्वत

9ङ

पशु विशािा तथा स्वच्छ मासु उत्पादन तथा प्रशोिन तालिम पटक

9ि

पशु स्वास््र् चशववर

पटक

2

9छ

रे ववज लनर्न्त्रण चशववर

पटक

7

10

र्ुररर्ा मोिासेस लमनरि ब्िक लबतरण

केजी

172 वकिोग्राम

165

1 पटक, 42 जना

२८. आ.व. २०७५/०७६ को न्र्ावर्क सलमलतको वावर्यक प्रगलत प्रलतवेदन
अचघल्िो आ.व.बाट

चजम्मेवारी सरे का जम्मा
सं ख्र्ा

5

आ.व २०७५/०७६.मा
दताय हुन आएका

64

166

जम्मा

फर्छ्यौट
भएका

िगत

( लमिापत्र

69

38

भएका )

हाि िािु मुद्दा
सं ख्र्ा (बााँकी)

21

कैवफर्त

5 मुितबी

२९. स्वास््र् शाखाको वावर्यक प्रगलत प्रलतवेदन
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186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

३०. स्वीकृत भएका ऐन,लनर्म, ववलनर्म, कार्यववलि तथा लनदे चशकाहरु
क्र.सं .

ऐनहरु

प्रमाणीकरण लमलत

1)

वालिङ नगरपालिकाको आलथयक ऐन, २०७६

2076/03/

2)

वालिङ नगरपालिकाको ववलनर्ोजन ऐन, २०७६

2076/03/

3)

वालिङ नगरपालिकाको आलथयक ऐन, २०७५

२०७५/०३/१२

4)

वालिङ नगरपालिकाको ववलनर्ोजन ऐन, २०७५

२०७५/०३/१२

5)

वालिङ नगरपालिकाको प्रशासकीर् कार्यववलि लनर्लमत गने ऐन,

२०७५/०३/१२

6)

वालिङ नगरपालिकाको आलथयक कार्यववलि लनर्लमत तथा व्र्वचस्थत

२०७५/०३/१२

7)

वालिङ नगरपालिकाको सहकारी ऐन,२०७५

२०७५/०३/१२

8)

वालिङ नगरपालिकाको ववपद, जोचखम, न्र्ुलनकरण तथा व्र्वस्थापन

२०७५/०३/१२

9)

वालिङ नगरपालिकाको सावयजलनक नीचज साझेदारी सम्बन्िमा

२०७५/०३/१२

10)

बािबालिकाको अलिकार व्र्वचस्थत गनय बनेको ऐन, २०७५

२०७५/०३/१२

11)

स्थानीर् स्वास््र् तथा सरसफाइ ऐन, २०७५

२०७५/०३/१२

12)

स्थानीर् चशक्षा ऐन,२०७४

२०७४/१०/०३

13)

वालिङ नगरपालिकाको पशु स्वास््र् तथा पशु ऐन, २०७४

२०७४/१०/०३

14)

वालिङ नगरपालिकाको कृवर् व्र्वसार् प्रवद्धयन ऐन, २०७४

२०७४/१०/०३

लस.नं.

२०७५

गनय बनेको ऐन,२०७५

गनय बनेको ऐन, २०७५

व्र्वस्था गनय बनेको ऐन.२०७५

कार्यववलिहरु

प्रमाणीकरण लमलत

१.

वालिङ न.पा. नगर कार्यपालिकाको वैठक सञ्चािन कार्यववलि, २०७४

२०७४/०३/१५

२.

वालिङ न.पा. नगर नगरपालिकाको कार्य ववभाजन लनर्माविी, २०७४

२०७४/०३/१५

३.

वालिङ न.पा. नगर नगरपालिकाको कार्य सम्पादन लनर्माविी, २०७४

२०७४/०३/१५

200

लस.नं.

कार्यववलिहरु

प्रमाणीकरण लमलत

४.

वालिङ न.पा. नगर नगरपालिकाको ववपत्त व्र्वस्थापन कार्यववलि,

२०७४/०५/१७

५.

वालिङ न.पा. नगर नगरपालिकाको सवारी सािन सञ्चािन

२०७४/०६/२६

६.

वालिङ न.पा. नगर नगरपालिकाको एक गााँउ एक उत्पादन आर्मुिक

२०७४/११/२४

७.

वालिङ न.पा. नगर नगरपालिकाको उपभोक्ता सलमलत कार्य सञ्चािन

२०७४/११/२४

८.

वालिङ न.पा. नगर नगरपालिकाको वारूण र्त्र सञ्चािन तथा

२०७५/०१/१४

९.

वालिङ न.पा. नगर नगरपालिकाको न्र्ावर्क कार्यववलि, २०७५

२०७५/०३/०६

१०.

वालिङ न.पा. नगर नगरपालिकाको बजार अनुगमन लनदे चशका,

२०७५/०३/०६

११.

वालिङ न.पा. नगर कार्यपालिकाको स्थानीर् राजपत्र प्रकाशन सम्बन्िी

२०७५/०३/०६

१२.

वालिङ न.पा. नगरकार्यपालिकाको लनणयर् वा आदे श र अलिकार पत्रको

२०७५/०३/०६

२०७४

कार्यववलि,२०७४

कार्यववलि, २०७४

कार्यववलि,२०७४

व्र्वस्थापन लनदे चशका,२०७५

२०७५

कार्यववलि,२०७५

प्रमाचणकरण कार्यववलि सम्बन्िमा व्र्वस्था गनय बनेको
लनर्माविी,२०७५

१३.

( घ ) वगयको लनमायण व्र्वसार्ी इजाजत पत्र सम्बन्िी कार्यववलि,
२०७५

२०७५/०५/१७

३१. नवीनतमु् कार्यहरु
१. सबै

१४

वटौ

वडाहरु

तथा

नगर

कार्यपालिका

कार्ायिर्

नेपाि

टे लिकमको

Leased Line

Internet/Intranet सं जािमा जोलडएको ।
२. एकीकृत कर प्रणािीिाई G-Cloud माफयत सञ्चािनमा ल्र्ाईएको अन्र् सफ्टवेर्रहरु तथा डाटाहरु पलन G-

Cloud मा नै व्र्वचस्थत गररएको ।
३. मोबाईि एप माफयत सेवाहरुको सुरुवात गररएको ।
४. नगरपालिकाको प्रत्र्ेक घर तथा सं रिनाको भौगोलिक अवचस्थलत(Geo-location) सवहतको लडचजटि प्रोफाईि
तर्ार प्रर्ोगमा ल्र्ाईएको ।
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५. सफ्टवेर्रहरुमा ववद्युतीर् हस्ताक्षरको परीक्षण गरी सुरुवातको िरणमा रहेको ।
६. जनतािे लतनुप
य ने कर, दस्तुर, सेवा शुल्क मोबाईिबाटै लतनय लमल्ने व्र्वस्था गररएको ।
७. ईनोभेसन ल्र्ाबको स्थापना गरी सञ्चािनमा ल्र्ाईएको ।
८. वालिङ नगरपालिकाभरीको सम्पूणय वस्तुचस्थलत अध्र्र्न तथा र्ोजना कार्ायन्वर्नको िालग Topographical
मोडेि तर्ार गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाईएको ।
९. शून्र् फोहरमैिा तथा फोहरिाई मोहरमा पररणत गनयको िालग ददशाजन्र् िेदो पदाथयबाट ग्र्ााँस उत्पादन गने,
कुवहने िीजहरुबाट Honey Comb Model प्रर्ोग गरी कम्पोष्ट मि तर्ार गने कार्यहरु अगालड बवढरहेको।
१०. नगरपालिकाको दुई स्थानमा औद्योलगक ग्राम स्थापनाको िालग प्रदे श सरकार तथा केन्र सरकारमाफयत कार्य
भैरहे को ।
११. आाँिीखोिाको दुवैतफय तारजािी िगाई बाटो खोल्ने गरी आाँिीखोिा कोररडोरको कार्य भैरहेको ।
१२. िगानी सम्मेिनको आवश्र्क तर्ारी गररएको ।
१३. सम्पूणय कमयिारीहरुिाई पोशाक तथा पररिर्पत्र अलनवार्य गररएको, केन्रीकृत ई-हाचजरीको व्र्वस्था गररएको।
१४. सावयजलनक नीचज साझेदारी सम्बन्िी ऐन, लनर्माविी बनाई कार्य अगालड बढाईएको ।
१५. कृवर् क्षेत्रको ववकासको िालग UNDP सं ग सहकार्य गरी र्ोजना तर्ार भएको ।
१६. वालिङ माटय नामक होचल्डङ कम्पनी स्थापनाको गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउनको िालग आवश्र्क प्रवक्रर्ा अगालड
बढाईएको ।
१७. प्रत्र्ेक वडामा स्वास््र् सं स्था सञ्चािनमा ल्र्ाईएको ।
१८. एम्बुिेन्समाफयत मोबाईि हचस्पटि सञ्चािनमा ल्र्ाउने तर्ारी ।
१९. वृहत र्ोजना लनमायणको प्रवक्रर्ा सुरु गररएको ।
२०. शैचक्षक गुणस्तर बृवद्धको िालग ववद्यािर्का प्रिानाध्र्ापकहरुसाँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता सम्पन्न गररएको।

३२. समस्र्ा तथा ि ुनौतीहरु
१. वडा कार्ायिर्, ववर्र्गत शाखा, एवमु् नगरपालिकामा कार्यरत कमयिारी अपूणय हुदााँ काम गनय असहजता
२. लछट्टै OD गनुप
य ने र आवश्र्क कमयिारीको दरबन्दी लसजयना गरी पदपूलतय गनुप
य ने ।
३. कर र ठे क्का िगाउने कलतपर् ववर्र्मा प्रदे श र स्थानीर् तह बीिमा अन्र्ोिता
४. ववज्ञताको अभावमा स्थानीर् तहमा ऐन लनर्महरु बनाउन असहजता
५. वडा कार्ायिर् र अन्र् स्वा्र् सस्थाको आफ्नै भवन नहुाँदा कार्य सं ञ्चािनमा समस्र्ा परे को
६. थोरै बजेटबाट िेरै क्षेत्र र वगयको आवश्र्कतािाई समेटनु पने अवस्था रहे को ।
७. उपभोक्ता सलमलतहरुिे Structure को काम भन्दा सतही खािका काम मात्र गनय खोज्ने प्रवृलत रहनु,
उपभोक्ता सलमलतिे पुन: ठे केदार र डोजर खोजी काम िगाउने प्रवृलतिाई रोक्न नसवकनु ।
८. जस्तो खािको काम पलन उपभोक्ताबाटै गनुप
य छय भन्ने मान्र्ता बढदै गएको ।
९. असारे ववकास प्रणािीिाई अझै पलन पूणरु
य पमा लनमुि
य गनय नसवकनु।
१०. ववकास कार्यमा प्रदे श तथा केन्र सरकारको तफयबाट अपेचक्षत सहर्ोग हुन नसक्नु, उदाहरणःलसद्धाथय राजमागयको बाटो ववस्तार
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३३. समािानका प्रर्ासहरु
१. प्राववलिक कमयिारीहरु करारमा भनाय गरी कार्ायिर् सञ्चािन गररएको।
२. प्राववलिक कमयिारीिे प्रशासलनक कार्य समेत गने गरे को ।
३. केन्रबाट तर्ार भएको नमूना कानूनका आिारमा सबै खािका ऐन, लनर्म तर्ार गररएको, ववज्ञहरुको
उपचस्थलतमा नर्ााँ र्ोजनाहरु तर्ार गररएको ।
४. भाडामा लिएर वडा कार्ायिर् र सहरी स्वास््र् केन्रहरु सञ्चािन
५. सीलमत स्रोत र सािनबाट जनताका अलसलमत आवश्र्कता पूरा गने प्रर्ास गररएको ।
६. स्रोतको न्र्ूनतािाई पूरा गनय ववलिन्न ववकास साझेदारसं गको समन्वर् र सहकार्यमा ववकास गने प्रर्ास
गररएको।
३४. सम्पकय नम्बरहरुको सं गािो
क. पदालिकारीहरुको वववरण
लस.नं.

नाम थर

पद

वडा नं.

मोबाइि नम्बर

1

ददलिप प्रताप खााँण

नगर प्रमुख

9856013001

2

कल्पना लतवारी

नगर उप-प्रमुख

9856013002

3

केदार काफ्िे

वडा अध्र्क्ष

1

9856006001

4

दे वी रे ग्मी

मवहिा वडा सदस्र्

1

9846267294

5

लसता वव.क.

दलित मवहिा सदस्र्

1

9846259413

6

अजुन
य अर्ायि

वडा सदस्र्

1

9856050992

7

िन बहादुर गुरुङ

वडा सदस्र्

1

9846097248

8

पोत प्रसाद िम्साि

वडा अध्र्क्ष

2

9856006002

9

मैना कोईरािा

मवहिा वडा सदस्र्

2

9846071611

10

पुरन मार्ा साकी

दलित मवहिा सदस्र्

2

9816651488

11

िाि गोपाि रे ग्मी

वडा सदस्र्

2

9846604386

12

स्थानेश्वर रे ग्मी

वडा सदस्र्

2

9846083574

13

सुक बहादुर गुरुङ

वडा अध्र्क्ष

3

9856006003

14

नरमार्ा गुरुङ

मवहिा वडा सदस्र्

3

9806741969
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कैवफर्त

नगर प्रवक्ता

लस.नं.

नाम थर

पद

वडा नं.

मोबाइि नम्बर

15

र्ाम कुमारी सुनार

दलित मवहिा सदस्र्

3

9816175260

16

चखम बहादुर गुरुङ

वडा सदस्र्

3

9843136953

17

डेम बहादुर गुरुङ

वडा सदस्र्

3

9816174114

18

रनध्वज गुरुङ

वडा अध्र्क्ष

4

9856006004

19

लनमयिादे वी खनाि

मवहिा वडा सदस्र्

4

9846000979

20

हररकिा वव.क.

दलित मवहिा सदस्र्

4

9814156173

21

ठक प्रसाद रे ग्मी

वडा सदस्र्

4

9806637988

22

ववना महादे व िपाईं

वडा सदस्र्

4

9816144211

23

ढाकाराम पंगेनी

वडा अध्र्क्ष

5

9856006005

24

जमुना के.सी.

मवहिा वडा सदस्र्

5

9856002001

25

अलनता साकी

दलित मवहिा सदस्र्

5

9806687910

26

केश बहादुर थापा

वडा सदस्र्

5

9803119022

27

महे श गुरुङ

वडा सदस्र्

5

9846135351

28

श्र्ामकृष्ण श्रे ष्ठ

वडा अध्र्क्ष

6

9856006006

29

रे खा थापा

मवहिा वडा सदस्र्

6

9856002003

30

चिनी मार्ा साकी

दलित मवहिा सदस्र्

6

9806607043

वडा सदस्र्

6

9846097135

31

खेम बहादुर अर्ायि
क्षेत्री

32

मन बहादुर गुरुङ

वडा सदस्र्

6

9856054144

33

पाण्डु कुमार थापा

वडा अध्र्क्ष

7

9856006007

34

टोपिी लसं जािी

मवहिा वडा सदस्र्

7

9856002002

35

कमिा साकी

दलित मवहिा सदस्र्

7

9808613855

36

ईन्र गुरुङ

वडा सदस्र्

7

9846505216
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कैवफर्त

कार्यपालिका सदस्र्

कार्यपालिका सदस्र्

कार्यपालिका सदस्र्

लस.नं.

नाम थर

पद

वडा नं.

मोबाइि नम्बर

कैवफर्त

37

तुिसीराज रे ग्मी

वडा सदस्र्

7

9846412522

38

कमि प्रसाद सुवेदी

वडा अध्र्क्ष

8

9856006008

39

र्ुगमार्ा पंगेनी

मवहिा वडा सदस्र्

8

9856002005

कार्यपालिका सदस्र्

40

लगता रनपाि

दलित मवहिा सदस्र्

8

9856002004

कार्यपालिका सदस्र्

41

अनन्तराज शमाय

वडा सदस्र्

8

9841690104

42

िेत नारार्ण श्रे ष्ठ

वडा सदस्र्

8

9856027920

43

बसन्त कुमार श्रे ष्ठ

वडा अध्र्क्ष

9

9856006009

44

रमता पराजुिी

मवहिा वडा सदस्र्

9

9846135730

45

सपना कामी

दलित मवहिा सदस्र्

9

9826129955

46

ददपक श्रे ष्ठ

वडा सदस्र्

9

9803752000

47

वपताम्बर भुसाि

वडा सदस्र्

9

9856027863

48

अनन्त्तराज गैह्रे

वडा अध्र्क्ष

10

9856006010

49

िक्ष्मी दे वी गैह्रे

मवहिा वडा सदस्र्

10

9846331979

दलित मवहिा सदस्र्

10

9825153967

50

िुक मार्ा नेपािी
एस.के.

51

झवविाि थापा

वडा सदस्र्

10

9846168248

52

ददलिप कुमार बगािे

वडा सदस्र्

10

9856028023

53

बसन्त कुमार मल्ि

वडा अध्र्क्ष

11

9856006011

54

अरुणा झेडी मगर

मवहिा वडा सदस्र्

11

982718827

55

उमा वव.क.

दलित मवहिा सदस्र्

11

9816667782

56

िोिाकान्त पौडेि

वडा सदस्र्

11

9856055872

57

तारा प्रसाद पराजुिी

वडा सदस्र्

11

9846485350

58

दान बहादुर गुरुङ

वडा अध्र्क्ष

12

9856006012
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चजसस सदस्र्

लस.नं.

नाम थर

पद

वडा नं.

मोबाइि नम्बर

59

रे नी मार्ा गुरुङ

मवहिा वडा सदस्र्

12

9818810213

60

ददि मार्ा वव.क.

दलित मवहिा सदस्र्

12

9805811489

61

जीविाि डुम्र े

वडा सदस्र्

12

9846157324

62

लििा बल्िौ न्र्ौपाने

वडा सदस्र्

12

9846504801

63

आनन्द प्रसाद पाठक

वडा अध्र्क्ष

13

9856006013

64

भूमादे वी गौडेि

मवहिा वडा सदस्र्

13

9849109264

65

कल्पना ववश्वकमाय

दलित मवहिा सदस्र्

13

9846162925

66

अनरुर गैह्रे

वडा सदस्र्

13

9846109916

वडा सदस्र्

13

9841780238

67

टे क बहादुर थापा
मगर

कैवफर्त

68

झम्मर बहादुर श्रे ष्ठ

वडा अध्र्क्ष

14

9856006014

69

वटका कुमारी डुम्र े

मवहिा वडा सदस्र्

14

9846230215

70

जमुना साकी

दलित मवहिा सदस्र्

14

9819103155

71

गम प्रसाद िुईटे ि

वडा सदस्र्

14

9846085607

72

टे क बहादुर दिायमी

वडा सदस्र्

14

98464024677

73

िन बहादुर कुमाि

दलित/अल्पसं ख्र्क सदस्र्

9856002006

कार्यपालिका सदस्र्

74

तारा बहादुर वव.क.

दलित/अल्पसं ख्र्क सदस्र्

9856002007

कार्यपालिका सदस्र्

75

श्र्ाम बहादुर साकी

दलित/अल्पसं ख्र्क सदस्र्

9856002008

कार्यपालिका सदस्र्
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चजसस सदस्र्

ख. ववर्र्गत सलमलतहरुको वववरण
न्र्ावर्क सलमलत
पद
सं र्ोजक

नाम थर

मोबाईि नं.

श्री कल्पना लतवारी

9856013002

सदस्र्

श्री वसन्त कुमार मल्ि

9856006011

सदस्र्

श्री आनन्द पाठक

9856006013

श्री नर बहादुर पौडेि

9856071540

अलिवक्ता

नगरस्तरीर् अनुगमन तथा जााँिपास, फरफारक सलमलत
पद

नाम थर

मोबाईि नं.

सं र्ोजक

श्री कल्पना लतवारी

9856013002

सदस्र्

श्री र्ुगमार्ा पंगेनी

9856002005

सदस्र्

श्री लगता रनपाि

9856002004

सदस्र्

श्री जमुना के.सी.

9856002001

सदस्र्

श्री रे खा थापा

9856002003

सदस्र् सचिव

सम्बचन्ित वडा हे ने इचन्जलनर्र

आलथयक ववकास सलमलत
पद
सं र्ोजक

नाम थर

मोबाईि नं.

श्री रे खा थापा

9856002003

सदस्र्

श्री टोपिी लसं जािी

9856002002

सदस्र्

श्री हररकिा वव.क.

9814156173

सदस्र्

श्री िेत नारार्ण श्रे ष्ठ

9856027920

सदस्र्

श्री अनन्तराज शमाय

9841690104

सावयजलनक सेवा तथा क्षमता ववकास सलमलत
पद

नाम थर

सं र्ोजक

श्री तारा बहादुर वव.क.

सदस्र्

श्री लसता वव.क.

मोबाईि नं.
9856002007
9846259413
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पद

नाम थर

मोबाईि नं.

सदस्र्

श्री इन्र गुरुङ

9846505216

सदस्र्

श्री टे क बहादुर दिायमी

9846024677

सदस्र्

श्री भूमा दे वी गौडेि

9849109264

पूवायिार ववकास सलमलत
पद

नाम थर

मोबाईि नं.
9856002001

सं र्ोजक

श्री जमुना के.सी.

सदस्र्

श्री श्र्ाम वहादुर साकी

सदस्र्

श्री कल्पना वव.क.

9846162925

सदस्र्

श्री खेम बहादुर अर्ायि

9846097135

सदस्र्

श्री भूमा दे वी गौडेि

9849109264

सदस्र्

श्री रे नीमार्ा गुरुङ

9818810213

9856002008

वातावरण तथा ववपद व्र्वस्थापन सलमलत
पद

नाम थर

मोबाईि नं.

सं र्ोजक

श्री लगता रनपाि

9856002004

सदस्र्

श्री जमुना साकी

9819103155

सदस्र्

श्री ववना महादे व िापागाई

9816144211

सदस्र्

श्री िक्ष्मी गैह्रे

9846331979

सदस्र्

श्री डेम वहादुर गुरुङ

9816174114

वविेर्क सलमलत
पद

नाम थर

मोबाईि नं.

सं र्ोजक

श्री िन वहादुर कुमाि

9856002006

सदस्र्

श्री िुकमार्ा एस.के.

9825153967
208

पद

नाम थर

मोबाईि नं.

सदस्र्

श्री तारा प्रसाद पराजुिी

9846485350

सदस्र्

श्री नरमार्ा गुरुङ

9806741969

सदस्र्

श्री डेम वहादुर गुरुङ

9816174114

र्ातार्ात व्र्वस्थापन सलमलत
पद

नाम थर

मोबाईि नं.

सं र्ोजक

श्री वसन्त कुमार मल्ि

9856006011

सदस्र्

श्री केदार काफ्िे

9856006001

सदस्र्

श्री वसन्त कुमार श्रे ष्ठ

9856006009

सदस्र्

श्री कमि सुवद
े ी

9856006008

सदस्र्

श्री तारा वहादुर वव.क.

9856002007

फोहोरमैिा व्र्वस्थापन सलमलत
पद

नाम थर

मोबाईि नं.

सं र्ोजक

श्री र्ुगमार्ा पंगेनी

9856002005

सदस्र्

श्री जमुना के.सी.

9856002001

सदस्र्

श्री लगता रनपाि

9856002004

सदस्र्

श्री रे खा थापा

9856002003

सदस्र्

श्री िन बहादुर कुमाि

9856002006

सदस्र्

श्री अजुन
य प्रसाद अर्ायि

9856050992

सदस्र्

श्री मन वहादुर गुरुङ

9856054144

सदस्र्

श्री िेत नारार्ण श्रे ष्ठ

9856027920

सदस्र्

श्री ददपक श्रे ष्ठ

9803752000

सदस्र्

श्री िुकमार्ा एस.के.

9825153967

सदस्र्

श्री अनरुर गैह्रे

9846109916
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ग. वालिङ नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा कार्यरत कमयिारीहरुको सम्पकय नम्बर
लस.नं. नाम थर

पद

मोबाईि नं.

१

गुरुदत्त सुवद
े ी

प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत

9856074111

२

बाबुराम सापकोटा

उपसचिव, चशक्षा शाखा प्रमुख

9846062211

३

ज्ञान प्रसाद अर्ायि

िेखा अलिकृत, िेखा शाखा प्रमुख

9856012145

४

मणी प्रसाद पंगन
े ी

लसलनर्र अहेव, स्वास््र् शाखा प्रमुख

9856055840

५

मचण प्रसाद लतवारी

लसलभि ईचन्जलनर्र, प्राववलिक शाखा प्रमुख

9856039437

६

पदम प्रसाद पाण्डे

अलिकृत, राजश्व शाखा प्रमुख

9856055197

७

लडल्िीराम िापागाईं

अलिकृत, प्रशासन शाखा प्रमुख

9846070595

८

खुमकान्त अर्ायि

अलिकृत, र्ोजना शाखा, सहकारी शाखा प्रमुख

9846071413

९

सरोज शमाय वाग्िे

सूिना प्रववलि अलिकृत, शाखा प्रमुख

9856064185

१०

र ुव प्रसाद रे ग्मी

लसलभि ईचन्जलनर्र

9846112655

११

ददपेन्र मल्ि

लसलभि ईचन्जलनर्र

9815155370

१२

प्रकाश अर्ायि

आई.टी ईचन्जलनर्र

9856002009

१३

दे व कुमारी श्रे ष्ठ

प्राववलिक अलिकृत, पशु सेवा शाखा प्रमुख

9846034211

१४

िेखनाथ अर्ायि

प्राववलिक अलिकृत, पशु सेवा शाखा

9846451206

१५

केश बहादुर थापा

ना.प्रा.स., कृवर् सेवा शाखा प्रमुख

9847029308

१६

सरस्वती िालमछाने

रोजगार सं र्ोजक

9856022585

१७

बोिराज गैह्रे

सब इचन्जलनर्र

9846070601

१८

लनिकण्ठ गैह्रे

सब इचन्जलनर्र

9856032677

19

राजेन्र रे ग्मी

नार्ब सुब्बा, चजन्सी शाखा प्रमुख

9846070556

२0

ईश्वरी प्रसाद लतवारी

िेखापाि

9846052938
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लस.नं. नाम थर

पद

मोबाईि नं.

21

नर बहादुर पौडेि

अलिवक्ता, कानुन शाखा

9856071540

२२

ववज्ञान चघलमरे

स्माटय लसटी ववज्ञ

9851133911

२३

तोिाकान्त बगािे

प्रेस सल्िाहकार

9856054152

२४

भीमा कोईरािा

समववलन, मवहिा ववकास शाखा प्रमुख

9846097455

२५

दुगाय शमाय पाध्र्ार्

खररदार, सोिपुछ ईकाई प्रमुख

9846071667

२६

अनुर्ा काफ्िे

स. मवहिा ववकास लनरीक्षक

9869860440

२७

दोिराज गैह्रे

ना.प.से.प्राववलिक, पशु सेवा शाखा

9846395001

२८

लसता कुमारी शमाय

ना.प.स्वा. प्राववलिक, पशु सेवा शाखा

9846077700

२९

छवविाि आिे

नगर प्रमुखको स्वकीर् सचिव

9846173003

३०

कैिाश अर्ायि

अलमन

9840177777

३१

कृष्ण राना

स. कम्प्र्ुटर अपरे टर

9815154549

३२

जगन्नाथ पाण्डे

ववद्युत प्राववलिक

9846097520

३३

भुपराज काफ्िे

र्ोजना सुपरभाईजर

9846758699

३४

कस्तुरी अस्िामी

प्राववलिक सहार्क, कृवर् शाखा

9846818053

३५

सववना पराजुिी

प्राववलिक सहार्क, कृवर् शाखा

9864380207

३६

वटका शमाय

प्राववलिक सहार्क, कृवर् शाखा

9863796661

37

राम प्रसाद अर्ायि

हे भी सवारी िािक

9846071148

38

अलमत बराि

हिुका सवारी िािक

9846052121

39

टोप बहादुर सेन

हिुका सवारी िािक

9846081862

40

राजेन्र थापा

हिुका सवारी िािक

9846331130
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लस.नं. नाम थर

पद

मोबाईि नं.

41

टं क प्रसाद पराजुिी

हे भी सवारी िािक

9856065655

42

मथुरा प्रसाद पंगेनी

नगर प्रहरी

9846106578

43

लतिक िन्द पाध्र्ा

नगर प्रहरी

9846387401

44

भुनमार्ा रे ग्मी

कर स्वर्मु् सेवक

9846020692

45

पेमा सुवद
े ी

कर स्वर्मु् सेवक

9846800443

46

लगता कोईरािा अर्ायि

कर स्वर्मु् सेवक

9856070607

47

खलगसरा लमिुन मगर

कर स्वर्मु् सेवक

9847230865

48

नुवादत्त ढु ङ्गाना

कार्ायिर् सहर्ोगी

9841726121

49

दे उ बहादुर पाण्डे

कार्ायिर् सहर्ोगी

9846094238

50

लतिक प्रसाद पौडेि

कार्ायिर् सहर्ोगी

9846107011

51

तुिसीराम ढुङ्गाना

कार्ायिर् सहर्ोगी

9846136413

52

सकुन्तिा रे ग्मी काफ्िे

कार्ायिर् सहर्ोगी

9869189744

53

तारादे वी िुईटे ि पाठक

कार्ायिर् सहर्ोगी

9846804706

54

टं क प्रसाद पराजुिी

एक्साभेटर िािक

9857065655

55

लनमेश न्र्ौपाने

एक्साभेटर िािक

9846558566

56

लनराजन मल्ि

एक्साभेटर हे ल्पर

9806711683

57

भानुभक्त गैह्रे

एक्साभेटर हे ल्पर

9861225405

58

िोकनाथ गौतम

सेक्र्ुररटी गाडय

9846992458

59

प्रकाश गुरुङ

सेक्र्ुररटी गाडय

9816421510

60

फूिमार्ा साकी

सरसफाईकमी

9804142304
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लस.नं. नाम थर

पद

मोबाईि नं.

62

ददिमार्ा साकी

सरसफाईकमी

63

सनसरी साकी

सरसफाईकमी

9846212241

64

सलमयिा साकी

सरसफाईकमी

9816624930

65

तारा थापा मगर

सरसफाईकमी

9816659805

66

िक्ष्मी साकी

सरसफाईकमी

9825192629

67

सुलमत्रा वकसान

सरसफाईकमी

9827159778

घ. १४ वटा वडा कार्ायिर्मा कार्यरत कमयिारीहरु
लसं .नं.

नाम थर

पद

मोबाईि नं,

१ बुवद्धसागर पंगेनी

वडा सचिव, वडा नं. १

9856055022

२ िेतन प्रसाद अर्ायि

वडा सचिव, वडा नं. २

9846082807

३ सुवार् गुरुङ्ग

वडा सचिव, वडा नं. ३

9856011031

४ महे श काफ्िे

वडा सचिव, वडा नं. ४

9846301933

५ ओम बहादुर थापा

वडा सचिव, वडा नं. ५

9846163491

६ रमा खनाि

वडा सचिव, वडा नं. ६

9846266895

७ सुलमत कुमार आिार्य

वडा सचिव, वडा नं. ७

9846081791

८ प्रेमनारार्ण सुवद
े ी

वडा सचिव, वडा नं. ८

9856054244

९ दे वी रे ग्मी पौडेि

वडा सचिव, वडा नं. ९

9846111110

१० ददपेन्र गैह्रे

वडा सचिव, वडा नं. १०

9856027979

११ पावयती अर्ायि

वडा सचिव, वडा नं. ११

9846504015

१२ बुवद्धराम बुढा

वडा सचिव, वडा नं. १२

9846720755
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लसं .नं.

नाम थर

पद

मोबाईि नं,

१३ खुमकान्त शमाय

वडा सचिव, वडा नं. १३

9856050005

१४ िोक बहादुर पौडेि

वडा सचिव, वडा नं. १४

9846749376

१५ इन्रे णी थापा

स. कम्प्र्ुटर अपरे टर, वडा नं. १

9808615915

१६ प्रलतमा लसग्दे ि

स. कम्प्र्ुटर अपरे टर, वडा नं. ५

9827182840

१७ रचन्जत पौडेि

स. कम्प्र्ुटर अपरे टर, वडा नं. ६

9806619320

१८ सुददप कुमार लगरी

स. कम्प्र्ुटर अपरे टर, वडा नं. ७

9825132947

१९ लबना कुमारी गैह्रे

स. कम्प्र्ुटर अपरे टर, वडा नं. ८

9856050476

२० कृष्ण बोगटी

स. कम्प्र्ुटर अपरे टर, वडा नं. ९

9846392159

२१ सूर्य बहादुर राना

स. कम्प्र्ुटर अपरे टर, वडा नं. १०

9846733599

२२ हुम राज गुरुङ

स. कम्प्र्ुटर अपरे टर, वडा नं. ११

9846012541

२३ कृष्णा अलिकारी

स. कम्प्र्ुटर अपरे टर, वडा नं. १३

9840538141

२४ भानु भक्त आिार्य

स. कम्प्र्ुटर अपरे टर, वडा नं. १४

9846553076

क्र.सं .

नाम थर

पद

मोबाईि नं,

1

ज्र्ाक केिी

सहरी र्ोजनाकार, Australian Volunteer

9808702843

2

पूणय पररर्ार

कार्यक्रम सं र्ोजक, दद एलसर्ा फाउन्डेसन

9857621208

3

कोवपि भुसाि

सामाचजक पररिािक, दद एलसर्ा फाउन्डेसन

9846259846
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