
क्र स नतिजाको अनुसार प्रमुख कार्यक्रम कूल रकम रु. हजारमा
कार्यक्रम 

संचालन 

हुने वडा

एकाई पररमाण

१ भौतिक पूवायधार तवकास

१.१ र्ािार्ाि िथा सडक 

१.११ गाउँपातलकाको केन्द्र दतेख वडा केन्द्रहरु सम्म सडककोTrack खोल्ने कक तम 20000

१.१२ र्ोजनाहरुको ममयि सम्भार र्ोजना 10000

१.१३ ३ न वडा कार्ायलर् दतेख जेवाले सम्म बाटो कक तम 800 वडा न ३

१.१४  जेठाराको घट्ट काठे पुल र जेवाले बस्िी सम्म गोरेटो बाटो कक तम 800 वडा न ३

१.१५ भैरव थान दतेख खुन्द्का सम्म गोरेटो बाटो कक तम 800 वडा न ३

१.१६ दतलि टोल दतेख कुसेरी सम्म बाटो तनमायण कक तम 800 वडा न ५

१.१७ नैला कुला दतेख अल्थाम्का सम्म घोडटेो बाटो कक तम 800 वडा न ५

१.१८ बकुय  दतेख रानीसैन जोरु हुद ैबान्द्जडा सम्म बाटो कक तम 800 वडा न १

१.२ खानेपानी िथा सरसफाइ

१.२१ लुवार वाडा घोडाकादी वाडा श शु जूकु खानेपानी तनमायण 1000 वडा न ३

१.२२ छोटी भेली खानेपानी आर्ोजना 500 वडा न ५

१.२३ जमासी खानेपानी 300 वडा न २

१.२४ तपपलधारा खानेपानी र्ोजना 500 वडा न २

१.२५ गैठे आडार खानेपानी र्ोजना 500 वडा न १

१.२६ रल्के खानेपानी र्ोजना 500 वडा न १

१.२७ िुसारे खानेपानी र्ोजना सम्भाव्यिा अध्र्र्न 500 वडा न १

१.२८ जोरु बकुय  खानेपानी र्ोजना 500 वडा न १

१.२९ डाडाखोला खानेपानी 500 वडा न १

१.२९१ दउेतभडी खानेपानी सम्बन्द्धी र्ोजना जलशे्रि कार्ायन्द्वर्न सँग समन्द्वर् गरी प्राथतमकरण वडा न ५

१.२९२ लेखाली खानेपानी र्ोजनाको सम्भाव्यिा अध्र्र्न 500 वडा न २

१.२९३ मजयडा खानेपानी 200

१.२९४ एकककिय स्वच्छ खानेपानी सरसफाइय गुरु  र्ोजना तनमायण 200

१.३ तवदु्यि िथा वैकतल्पक ऊजाय 

१.३१ घटे्टपाटा लघु जतलवधूि र्ोजनाका लातग सम्भाव्यिा अध्र्र्न 500 वडा न ३

स्वामीकार्ियक खापर गाउँपातलका

2075/076 को कार्यक्रम सूची

 बर्यको लक्ष्र्



क्र स नतिजाको अनुसार प्रमुख कार्यक्रम कूल रकम रु. हजारमा
कार्यक्रम 

संचालन 

हुने वडा

एकाई पररमाण

 बर्यको लक्ष्र्

१.३२ खाली खोला लघु जलतवघुि र्ोजना 1000 वडा न ५

१.४ सचूना तथा सञ्चार 

१.४१ गाउँपातलका िथा वडा कर्ायलर्हरुमा इन्द्टरनेट जडान 500

१.४२ एफएम बाट सुचना प्रसारण 100

१.५ वस्िी िथा शहरी तवकास र आवास िथा तनमायण

१.५१ एकककृि बस्िी बारे अध्र्र्न 500

१.५२ समपुरक कोर् 5285

48385

२ आर्थयक तवकास

२.१ कृतर्, ससंचाई िथा पशुपालन 

२.११ कणायली तलफ्ट ससँचाइय वाइय 5100 वडा न ४

२.१२ स्र्ाउ नसयरी स्थापना िथा  ५० प्रतिशि  अनुदानमा तवरुवा तवकक्र  1000 वडा न ३

२.१३ सुन्द्िला नसयरी स्थापना 1000 वडा न ३

२.१४ आलु प्र्ाज सीतम फापरमा अत्मतनभयर गा पा बनाउनका लातग कार्यक्रम 300 वडा न ३

२.१५ कृतर्, आर्धी ,प्रातवतधक सहर्ोग र घेरबार 1000 वडा न ३

२.१६ गहु ँतवउ उत्पादन आर्थयकको प्रातवतधक सहर्ोग 200 वडा न ३

२.१७ जैिुन व्यावसातर्क खेिी प्रवर्द्यन कार्यक्रम हािे टेक्टरमा अनुदान 500 वडा न ३

२.१८ िेसे कुलो र्ोजना सुइतजउला वाइय 1000 वडा न ४

२.१९ जोरु ससँचाइय टंकी 500 वडा न १

२.१९१ कोटकुलो ससँचाइय नहर 500 वडा न ५

२.१९२ किकुरी तसचाँइय कुलो 1000 वडा न २

२.१९३ भैसाँगाड ससँचाइय र्ोजना 500 वडा न २

२.१९४ नहकाने ससँचाइय र्ोजना 500 वडा न २

२.१९५ राठु ससँचाइय कुलो 500 वडा न २

२.१९६ लामावडार ससँचाइय कुलो 500 वडा न २

२.१९७ लैठीवाडा स िँचार्इ कुलो 500 वडा न २

२.१९८ मानाकोटी टंकी दतेख मुला खोला सम्म तसचाँइय र्ोजना 500 वडा न १

२.१९९  भाि पाके्न मूल दतेख डाडा सम्म नहर तनमायण 500 वडा न ३

जम्मा



क्र स नतिजाको अनुसार प्रमुख कार्यक्रम कूल रकम रु. हजारमा
कार्यक्रम 

संचालन 

हुने वडा

एकाई पररमाण

 बर्यको लक्ष्र्

२.१९९१ पशु स्वास््र् भ्र्ातक्सन    अर्धी 200

२.१९९२ बाखे्र भेडा कुखुरा गाइय भैसी फममा अनुदान 500

२.१९९३ घाँसको व्यवस्था र तवकास 300

२.२ संस्कृति िथा पर्यटन 

२.२१ धार्मयक महत्व बोकेका महत्वपूणय मठ मतन्द्दर को संरक्षाण िथा प्रचार प्रसार 200

२.२२ साँस्कर्ियक िथा पुरािातत्क महत््का के्षत्रको संरक्षण िथा प्रचार प्रसार 200

२.२३ ¥याफ्ययटङ सचंालन 500

२.२४ होमस्टे संचालनको सम्भाव्यिा अध्र्र्न 500

२.२५ धार्मयक पर्यटन प्रवर्द्न र स्िाउन्निी 300

२.३ उद्योग, वातणज्र्, बैंककंग िथा सहकारी

२.३१ स्र्ाउ प्रशोधन उद्यार्ोग 1000

२.३२ िडलेो संरक्षण प्रवर्द्न 200

२.३३ रटमूर दालतचतन पुतिनो प्रवधयन 200

२.३४ फर्नयचर उद्यार्ोग व्यावसार् लाइय सहर्ोग 300

२.३५ केिुकी प्रशोधन मेतसनका लातग अनुदान 300

२.३६ उन प्रशोधन मेतसनका लातग अनुदान 300

20600

३ सामातजक तवकास

3.1 तशक्षा, खेलकूद िथा रु्वा

३.११ तनमायण आर्ोजनामा रु्वाहरुको पररचालन 700

३.१२ भैरवनाथ माध्र्ातमक तवधालर् घेरबार र गेट 600 वडा न ५

३.१३ तहमचुली अधारभुि तवद्यालर् तमगु घेरबार 500 वडा न ५

३.१४ कातलका अधारभूि तवद्यालर् भवन तनमायण 500 वडा न २

३.१५ राघुमािा माध्र्तमक तवद्यालर् जग्गा अतधग्रहण 100 वडा न २

३.१६ कातलका प्राथतमक वद्यालर् पक्की घेरवार फैिा 500 वडा न ४ 

३.१७ स्वामीकार्ियक माध्र्ातमक तवद्यालर् वाइय घेरबार 500 वडा न ४ 

३.१८ चाखुड ेथला आ तव घेरबार 500 वडा न ३

३.१९ ११ र १२ का तवद्याथीहरुलाइय व्यावसातर्क िातलम कक्षाको व्यवस्था 300

जम्मा



क्र स नतिजाको अनुसार प्रमुख कार्यक्रम कूल रकम रु. हजारमा
कार्यक्रम 

संचालन 

हुने वडा

एकाई पररमाण

 बर्यको लक्ष्र्

३.१९१ खेलमैदान तनमायण 200

३.१९२ गाउँपातलका स्िररर् अध्र्क्ष कप खेलकुद सञ्चालन 500

३.१९३ खेलकुद प्रवर्द्नका लातग १ खेलातड समुहलाइय सहर्ोग 100

३.२ स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा

३.२१ F C H V हरुलाइय सम्मानजनक तबदाइय 460

३.२२ वडा नं २ र ५ स्वास््र् चैकीको स्थापना माग

३.२३ तवशेर् बस्िीका लातग सामुदातर्क स्वास््र् इयकाइय तमगु   जोरु मुतिकोट र फैिा

३.२४ स्वास््र् चैककका लातग जग्गा प्राति िथा भवन तनमायणका लातग तसफाररस 1000 वडा न ३

३.३ आरु्वेद

३.३१ आरु्वेद केन्द्रको माग गने ।

३.४ लतक्षि वगय - दतलि मतहला रु्वा बालबातलका 

३.४१ अनाथ िथा जोतखम बालबातलकाको लातग सामातजक सुरक्षा कार्यक्रम 500

३.४२ एकल पुरुर्का लातग ५० वर्य मातथ व्यवसार्मा सहार्िा प्रोत्साहन मतहलाहरुका लातग सीप तवकास कार्यक्रम 500

३.४३ सामातजक कुररतिहरुलाइय अन्द्िर्का लातग मतहला समूह िथा वालक्लव पररचारलन 300

३.४४ मुतिकोट के्षत्रलाइय तवशेर् के्षत्र अर् अजयन सम्बन्द्धी कार्यक्रम फलफुल खेिी वा अनुदान 500

३.४५ प्रातवतध हस्िान्द्िरण आरन िातलम 500

8760

४ संस्थागि तवकास र सुशासन

४.१ ६ माध्र्ातमक तवद्यालर् ५ वडा गाउँपातलका ४ स्वास््र् का लातग तवधुतिर् हातजरी 500

४.२ गाउँपातलका शाखाहरुको व्यवस्थापन 1000

४.३ गाउँपातलकाको लातग जग्गा अतधग्रहण 1000

४.४ कार्ायलर्को व्यवस्थापन िथा भवन टहरा तनमायण 3000

४.५ जनप्रतितनधी िथा कमचायरीहरुलाइय सकारात्मक सोँच बारे िातलम 500

४.६ आन्द्िररक अर् सुतिकिकरण कार्यक्रम 300

४.७ तवतिर् व्यवस्थापन िथा लेखापरीक्षण 300

४.८ एकककृि सम्पिी कर लागु िथा कार्ायन्द्वर्न 500

7100

५ वन वािावरण िथा तबपद व्यवस्थापन

जम्मा

जम्मा



क्र स नतिजाको अनुसार प्रमुख कार्यक्रम कूल रकम रु. हजारमा
कार्यक्रम 

संचालन 

हुने वडा

एकाई पररमाण

 बर्यको लक्ष्र्

५.१ तवपद व्यवस्थापन कोर् 1000

५.२ तवपद व्यवस्थापन गुरुर्ोजना 500

५.३ मदन भण्डारी हररि बन कार्यक्रम 500

५.४ बनको बैज्ञातनक व्यवस्थापन िथा िलेका रुखहरुको उपर्ोग र व्यवस्थापन 500

५.५ कणायलीमा बगेर आउने काठके संकलन र व्यवस्थापन 300

५.६ िटबन्द्ध िथा नदी तनर्न्द्त्रण 1000

५.७ पतहरो प्रभातवि के्षत्रमा उतिस अतिसो र डालेघाँस लगाउने 500

५.८ छाडा चैपार्ाहरुको तनर्न्द्त्रण िथा चरन के्षत्रको व्यवस्था 600

५.९ नैला कुला दतेख कदर्ाँ डाडा सम्म िटवन्द्धन तमगु 600 वडा न ५

५.९१ वनजंगल  संरक्षण जनचेिना 300

5800

90645

संतघर् समातनकरण अनुदान

प्रातन्द्िर् समातनकरण अनुदान

ममयि र्ोजनाहरु संघ सशिय अनुदान

गंगादवेी अधारभूि तवद्यालर् को छाना ममयि समातनकरण संघ

पंतिउला टंकी ममयि ससँचाइय समातनकरण प्रदशे सरकार

तमगु तसचाँइय कुलो पाइप खररद समातनकरण जम्मा

भेडुलामूल मेला न्द्र्ाउला खानेपानी र्ोजना ममयि सामातजक सुरक्षा भिा

पूतडनी खानेपानी र्ोजना ममयि 

मोहोराना पारोकाट्टने खानेपानी ममयि २ रोल पाइयप 

कूल जम्मा

जम्मा

22000000

10510000000

83900000

6745000

90645000



 २ लाख ०७४।०७५ मा गनय नसकेको र्ोजना 

 ०७४।०७५ मा मतहला लतक्षि कार्यक्रम नभएको ।



कतम्िमा २५ बोट तलनु पने 

२५ दतेख १०० सम्म ५० प्रतिशि अनुदान 

१०० दतेख २०० सम्म ६० प्रतिशि अनुदान 

२०० दतेख मातथ ७० प्रतिशि अनुदान 





नीिीीः स्थानीर् उत्पाकदि काठका फर्नयचर मात्र प्रर्ोग गने



वन िथा सरकारी जगगामा खेिी गरररहकेो वृक्षारोण िथा फलफुल खेिी मात्र गनय पाउने वाली लगाउन नपाउने 

घर िथा टहराको छाना छाउन कदने पूतज व्यतस्थि गने


