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क्र.

सं.
ah]6 lzif{s

प्रस्ताववत आर् वास्तववक आर् वास्तववक खर्य मौज्दात

१ संघीर् सरकार ३०करोड, १० िाख 
४८ हजार

२८ करोड, ८४ िाख,
६४ हजार, ६ सर् ९०

२५ 
करोड,९५िाख,११
हजार , ९सर् ३६

२करोड,८९िाख,५२
हजार , ७ सर् ५४

२ प्रदेश सरकार ३ करोड, २१ िाख, 
६८ हजार

२ करोड ३१ िाख 
४३ हजार

२ करोड, ४ िाख,
२७ हजार ६ सर् 
३०

२७ िाख,१५ हजार , 
३ सर् ७०

३ राजस्व 
बाँडफाडँ

७ करोड, ७७ िाख,
८० हजार

५करोड, २९िाख, ४१
हजार, ३ सर् ८९

५ करोड, ३७ िाख,
३४ हजार, ९ सर् ४८

- ७ िाख,९५ हजार , 
७ सर् ५९

४ आन्द्तररक श्रोत १करोड,३७ िाख,२९
हजार

१ करोड १६ िाख, 
७७ हजार,७ सर्  १७

१ करोड ४ िाख, 
५३ हजार,९ सर्  
६९

१२ िाख २३ हजार 
७ सर् ४८

कुि जम्मा ४२ करोड, ४७ िाख,
२५ हजार

३७ करोड, ६२िाख, 
२६ हजार, ७ सर् ९७

३४ करोड, ५६ िाख,
१८ हजार ३ सर् 
९५

३ करोड २० िाख 
९८ हजार ३ सर् १३



क्र. स.ं बजेट शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 
प्रलतशत मौजदात

! rfn' vr{
२५ करोड, ६ िाख,
४६ हजार

२० करोड, ९८ िाख, ८० 
हजार १ सर् ४४

८३.७४% ४ करोड, ७ िाख, ६५
हजार, ८ सर् ५५

@ k"FhLut vr{
१७ करोड, ४० िाख,
७९ हजार

१३ करोड, ५७ िाख, ३८
हजार २ सर् ५०

७७.९८% ३ करोड, ८३ िाख, ४०
हजार ७ सर् ४९

hDdf
४२ करोड, ४७ िाख,
२५ हजार

३४ करोड, ५६ िाख,
१८ हजार, ३ सर् ९५

८१.३७% ७ करोड, ९१ िाख, ०६
हजार ६ सर् ४



प्रगति प्रतिशि, 
८१.३७

मौजदाि 
प्रतिशि, १८.६३



क्र.

सं.
बजेट शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात

१ अनगुमन तथा मलु्र्ाङ्कन
खर्य

१५ िाख १४ िाख ३७ हजार
१६४

९५.८१ ६२ हजार ८ सर् 
३६

२ अन्द्र् भत्ता ५ िाख ३७ हजार ८ सर् 
३०

७.५७ ४ िाख ६२ 
हजार १ सर् ७०

३ आलथयक सहार्ता १० िाख ९ िाख ९७ हजार ९९.७० ३ हजार

४ ईन्द्धन(कार्ायिर् प्रर्ोजन) १५ िाख १३ िाख ८० हजार
६ सर् ७१

९२.०४ १ िाख १९ 
हजार ३ सर् २९

५ ईन्द्धन पदालधकारी ५० हजार ४६ हजार ३ सर् १ ९२.६० ३ हजार ६ सर् 
९९

६ उद्दार, राहत तथा 
पनुयस्थापना

१५ िाख ११ िाख ९५ हजार ७९.६७ ३ िाख ५ हजार

७ एवककृत घशुम्त शशलबर 
संर्ािन

३ िाख १ िाख ९९ हजार 
२ सर् ४७

६६.४२ १ िाख ७ सर् 
५३



क्र.

सं.
बजेट शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात

८ ऐन, लनर्म कार्यलबलध तथा 
काननु लनमायण

१ िाख ५८ हजार १ िाख ६३.२९ ५८ हजार

९ कमयर्ारी कल्र्ाण कोर् २ िाख २ िाख १०० ०

१० कमयर्ारी तालिम खर्य १० िाख ० ० १० िाख

११ कमयर्ारी बैठक भत्ता ५ िाख ० ० ५ िाख
१२ कमयर्ारीहरुको तिब १ करोड २२ िाख ९५ िाख ९७ 

हजार ७ सर् ५१
७८.६७ २६ िाख २ 

हजार २ सर् ४९
१३ करार सेवा शलु्क १५ िाख १५ िाख १०० ०

१४ वकसोर वकसोररहरुमा
अन्द्तरलनवहत प्रलतभा 
पवहर्ान 

३ िाख ० ० ३ िाख



क्र.

सं.
बजेट शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात

१५ वकसोरी हरुको क्षमता
अलभबदृ्धी कार्यक्रम

५ िाख ० ० ५ िाख

१६ खेिकुद लबकाश सलमलत
कार्यक्रम

१० िाख ७ िाख ६ हजार २ 
सर् 

७०.६२ २ िाख ९३ हजार
८ सर्

१७ गाउँपालिकाको र्ातार्ात
गरुुर्ोजना 

१५ िाख १० िाख ९८ हजार 
८ सर् १२

७३.२५ ४ िाख १ हजार 
१ सर् ८८

१८ घर भाडा ९ िाख ८ िाख २० हजार ५ 
सर्

९१.१७ ७९ हजार ५सर्

१९ दैलनक भ्रमण भत्ता १८ िाख १७ िाख ९१ हजार 
५ सर् २०

९९.५३ ८ हजार ४ सर् 
८०

२० न्द्र्ार्ीक सलमलत कार्यक्रम ७ िाख २ िाख ९१ हजार ७ 
सर्

४१.६७ ४ िाख ८ हजार 
३ सर्

२१ पत्रपलत्रका, लमलडर्ा, छपाई 
तथा सूर्ना प्रकाशन

१२ िाख ८ िाख ५८ हजार ४ 
सर् २६

७१.५४ ३ िाख ४१ हजार
५ सर् ७४



क्र.

सं.
बजेट शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात

२२ पदालधकारी पाररश्रलमक १९ िाख ५०
हजार

११ िाख ७० 
हजार

६० ७ िाख ८० हजार

२३ पदालधकारी अन्द्र् सलुबधा १ िाख १५ हजार १५ ८५ हजार

२४ प्रहरीर्ौकीहरु िाई 
व्र्वस्थापन सहर्ोग

२ िाख १ िाख ९९ हजार
४ सर् २७

९९.७१ ५ सर् ७३

२५ पालन तथा लबजिुी ४ िाख १ िाख ७१ हजार
४५

४२.७६ २ िाख २८ हजार
९ सर् ५५

२६ पोशाक ४ िाख ३ िाख २० हजार ८० ८० हजार

२७ बरोजगार र्वुा र्वुतीको
िालग लसप मिुक तालिम 
तथा प्रलबलध हस्तान्द्तरण 

१० िाख ४ िाख ९५ हजार
६ सर्

४९.५६ ५ िाख ४ हजार 
४ सर्

२८ बहकेु्षलत्रर् पोर्ण कार्यक्रम ६ िाख ६ िाख १०० ०



क्र.

सं.
बजेट शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात

२९ लबमा तथा नलबकरण 
खर्य

३ िाख २ िाख ४ हजार 
८ सर् १६

६८.२७ ९५ हजार १ सर् 
८४

३० भैपरर आउन ेर्ाि ुखर्य ५ िाख १ िाख २० 
हजार ३ सर्

२४.०६ ३ िाख ७९ हजार 
७ सर्

३१ मकु्त हलिर्ा पनुयस्थापना ६० िाख २९
हजार

६० िाख २९
हजार

१०० ०

३४ मेशशनरी औजार १० िाख २ िाख ३८ 
हजार ८०

२३.८१ ७ िाख ६१ हजार
९ सर् २०

३५ ममयत सम्भार २५ िाख २३ िाख ७० 
हजार ३ सर् ८१

९४.८२ १ िाख २९ हजार 
६ सर् १९

३६ मसिान्द्द तथा कार्ायिर् 
सामाग्री

२५ िाख २३ िाख ८६ 
हजार ६ सर् ८०

९५.४७ १ िाख १३ हजार 
३ सर् लबस

३७ महगी ंभत्ता ८ िाख ५ िाख ५८ 
हजार ४ सर् ३६

६९.८० २ िाख ४१ हजार 
५ सर् ६४



क्र. 

सं.
बजेट शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात

३८ मवहिा संजाि को क्षमता
अलभबदृ्धी कार्यक्रम

३ िाख ० ० ३ िाख

३९ राविर् तथा अन्द्तराविक 
कार्यक्रम

२ िाख ९१ हजार ४ सर् ४५.७० १ िाख ८ हजार ६ 
सर्

४० िशक्षत बगय 
कार्यक्रम(दलित, जनजाती, 
अपाङ्ग) उत्थान कार्यक्रम

१० िाख ० ० १० िाख

४१ िैंलगक वहंसा लबरुद्ध
अलभर्ान

३ िाख ३ िाख ० ०

४२ लबपड व्र्स्थापन ५ िाख ५ िाख १०० ०

४३ लबलभन्द् न कार्यक्रम खर्य १५ िाख १४ िाख १५ हजार
४ सर् ९८

९४.३७ ८४ हजार ५ सर् २

४४ लबलबध खर्य २० िाख १६ िाख ८८ हजार
२ सर् ४० 

८४.४१ ३ िाख ११ हजार ७
सर् ६०



क्र. 

सं.
बजेट शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात

४५ संर्ार महसिु १० िाख ४ िाख ७३ हजार 
७ सर् ९६

४७.३८ ५ िाख २६ हजार 
२ सर् ४

४६ स्थालनर् संस्कृती जगेना तथा 
प्रवद्धयन सम्बशन्द्ध कार्यक्रम

३ िाख १ िाख ५६ हजार 
९ सर् ५३

५२.३२ १ िाख ४३ हजार 
४७

४७ स्थालनर् भत्ता ८ िाख ७ िाख ४६ हजार 
५ सर् ७९

९३.३२ ५३ हजार ४ सर् 
२१

४८ स्थालनर् भार्ामा सन्द्देशमिुक 
रेलडर्ो कार्य क्रम

१ िाख ० ० १ िाख

४९ सन्द्देशमिुक सामाग्री प्रकाशन १ िाख ८० 
हजार

० ० १ िाख ८० हजार

५० सभा संर्ािन खर्य ८ िाख ४ िाख ५९ हजार 
४२

५७.३८ ३ िाख ४० हजार 
९ सर् ५८

५१ सेवा तथा परामशय खर्य ४० िाख ३९ िाख १७ 
हजार ७ सर् ७२

९७.९४ ८२ हजार २ सर् 
२८



क्र.

सं.
बजेट शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात

५२ सवारी साधन तथा मेलसनरी औजार
भाडा 

८ िाख ६ िाख ६२ हजार
५ सर्

८२.८१ १ िाख ३७ हजर ५ 
सर्

५३ सवारी साधन ममयत खर्य १६ िाख १४ िाख ८४
हजार ८ सर् ३८

९२.८० १ िाख १५ हजार 
१ सर् ६२

५४ साना उद्योग स्थापना तथा संर्ािन 
अनदुान सहर्ोग

१० िाख १० िाख १०० ०

५५ सामदुावर्क बन लबकास कार्यक्रम ५ िाख ५ िाख १०० ०

५६ लसप लबकास जन रे्तना तथा क्षमता
लबकास तालिम तथा गोष्ठी

१० िाख ० ० १० िाख

५७ हाईटेक नसयरी सधुार लबस्तार ५ िाख २ िाख ६२ हजार
४ सर् ५५

५२.४९ २ िाख ३७ हजार 
५ सर् ४५

५८ होमस्टे संर्ािनमा सहर्ोग २ िाख १ िाख ४९ हजार
५ सर् ८९

७४.७९ ५० हजार ४ सर् 
११



 कुल जम्मा बजेटः- ६ करोड ६६ लाख ६७ हजार मात्र

 कुल जम्मा खर्चः- ५ करोड ९ लाख ४५ हजार ५ सय ४८ मात्र

 कुल मौज्दातः- १ करोड ५७ लाख २१ हजार ४ सय ५२ मात्र

 कुल जम्मा खर्च प्रततसतः- ७६.४२% 



76%

24%

आ.ब २०७६।०७७ को र्ालु तर्च को प्रगतत
जम्मा चालु खचच जम्मा चालु मौज्दाि



क्र.

सं.
बजेट शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात

१
अन्द्र् सावयजलनक लनमायण

२ करोड ६६ 
िाख 

१ करोड ४३ िाख 
१६ हजार ८ सर् 
७६

५३.८२ १ करोड २२ 
िाख ८३ हजार १
सर् २४

२ आलिताि गाङ्खेत सडक लनमायण २५ िाख २५ िाख १०० ०
३ आलिताि गाङ्खेत सडक 

ववस्तार(दवैु तफय बाट)
४७ िाख ४६ िाख ९१ हजार 

३ सर् २७
९९.८२ ८ हजार ६ सर् 

७३
४ आलिताि संरक्षण तथा ववकास ० ० ० ०

५ कुजेनी-डाडाखकय  कृवर् सडक 
ववस्तार

५ िाख ५ िाख १०० ०

६ गैरा लनकाने हतोिा कृवर्य 
सडक लनमायण

११ िाख ११ िाख १०० ०

७ गाउँपालिका अन्द्तरगतका
सडकहरु ममयत तथा सफाई

२५ िाख २४ िाख ९८ हजार 
४ सर् २३

९९.९४ १ हजार ५ सर् 
७७



क्र.

सं.
बजेट शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात

८ गाउपालिका पररसरको र 
गाउँपालिका प्रशासकीर् भवनको 
लड.वप.अर लनमायण

१० िाख ९ िाख ९७ 
हजार २ सर् २५

९९.७२ २ हजार ७ सर् 
७५

९ गाउँपालिका पररसरमा शवहद 
भीमदत्त पन्द्तको शालिक तथा 
पाकय  लनमायण

१५ िाख ४ िाख ८२ 
हजार ८ सर् २१

३२.१९ १० िाख १७ 
हजार १ सर् ७१

१० गाउँपालिकामा आवास भवन 
लनमायण

० ० ० ०

११ गोदाम-डोिा गाउँ पैदि मागय 
लसंढी लनमायण वडा नं ८

५ िाख ५ िाख १०० ०

१२ गोदाम डोिा शर्रान कालिकोट 
ररङ्गरोड

५३ िाख १८ िाख ५० 
हजार ६ सर् ९०

३४.९२ ३४ िाख ४९ 
हजार ३ सर् १०

१३ गोदाम बजार-भावर मल्िो पैदि 
मागय लनमायण वडा नं ८

५ िाख ५ िाख १०० ०

१४ घण्टेश्वर मशन्द्दर पररर्रमा ववववध 
संरर्ना लनमायण

५ िाख ५ िाख १०० ०



क्र.

सं.
बजेट शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात

१५ घरसोडा देउवागाउँ(सेठी खकय  
मिु) खानेपानी र्ोजना

५ िाख ५ िाख १०० ०

१६ रे्तना सहकारी संस्थाको
भवन लनमायण

१० िाख १० िाख १०० ०

१७ शजम्दार बाबा स्थानमा
पररर्रमा बनभोज स्थि 
लनमायण

५ िाख ५ िाख १०० ०

१८ डोबखोिा काठेपिु लनमायण 
वडा नं ६

२ िाख २ िाख १०० ०

१९ ने.रे.सो. आलिताि शाखाको 
भवन लनमायण

७ िाख ७ िाख १०० ०

२० नदद खहरे लनर्न्द्त्रण कार्यक्रम १० िाख ९ िाख ५७ 
हजार ११

९५.७० ४२ हजार ९ सर् 
८९

२१ फलनयर्र वफक्र्सय १५ िाख १० िाख ३१ 
हजार ८ सर् ८६

६८.७९ ४ िाख ६८ हजार 
१सर् १४ 



क्र.

सं.
बजेट शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात

२२ फोहोर व्र्वस्थापन डशम्पङ 
साईट लनमायण वडा नं ८

३ िाख १ िाख ४८ 
हजार २ सर् ७३

४९.४२ १ िाख ५१ हजार 
७ सर् २७

२३ बौद्व गमु्बा लनमायण १ िाख १ िाख १०० ०
२४ भैपरर आउन ेपुशँजगत २ िाख ५० 

हजार
१ िाख ९३ 
हजार ९ सर् ९२

७७.६० ५६ हजार ८

२५ भैपरर आउन ेपुशँजगत ८ िाख ५० 
हजार 

८ िाख ५० 
हजार

१०० ०

२६ मल्िो हम्तड(वासघारी) 
खानपेानी र्ोजना

५ िाख ५ िाख १०० ०

२७ मेशशनरी तथा औजार १० िाख ९ िाख ९९ 
हजार ५ सर् ८८

९९.९६ ४ सर् १२

२८ मा.वव. तहमा छात्राहरुिाई 
सेनटरी प्र्ाड ववतरण

२ िाख ० ० २ िाख



क्र.

सं.
बजेट शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात

२९ वडा कार्ायिर् भवन 
लनमायण वडा नं १

२५ िाख ५ िाख २० २० िाख

३० वडा कार्ायिर् भवन 
लनमायण वडा नं ३

२५ िाख ४ िाख ७५ 
हजार

१९ २० िाख २५ 
हजार

३१ वडा कार्ायिर् भवन 
लनमायण वडा नं ४

२५ िाख ० ० २५ िाख

३२ वडा कार्ायिर् भवन 
लनमायण वडा नं ८

२५ िाख ० ० २५ िाख

३३ वडा कार्ायिर्को भवन 
लनमायण ४ वटा

० ० ० ०

३४ सनुखोिा लनमायणाधीन पक्की
पिु नशजक लसर्ाई 
कुिोको पानी लनकास 
लनमायण

३ िाख ० ० ३ िाख

३५ समपरुक कोर् ९ िाख ७ िाख ६५ 
हजार ८ सर् १८

८५.०९ १ िाख ३४  
हजार १ सर् ८२



क्र.

सं.
बजेट शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात

३६
सामदुार्ीक भवन लनमायणमा 
समदुार्िाई सहर्ोग ४ वटा

१० िाख १० िाख १०० ०

३७ होम स्टे समदुार्मा नार्घर तथा 
हि लनमायण २ वटा

१० िाख १० िाख १०० ०

जम्मा
६ करोड ९० 
िाख

४ करोड १८ िाख 
५८ हजार ९ सर् 
२९

६०.६७ २ करोड ७१ िाख 
४१ हजार ६३



 कुल जम्मा बजेटः- ६ करोड ९० लाख मात्र

 कुल जम्मा खर्चः- ४ करोड १८ लाख ५८ हजार ९ सय २९ मात्र

 कुल मौज्दातः- २ करोड ७१ लाख ४१ हजार ६३ मात्र

 कुल जम्मा खर्च प्रततसतः- ६०.६७% 



खचच, ६०.६७

मौजदाि, ३९.३३





क्र.

सं.
बजेट शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात

१ स्र्ािर्ौडी मा.लब र्ौडको खेि 
मैदान लनमायण

५ िाख १ 
हजार

५ िाख १ हजार १०० ०

२ गणेश आ.लब घरे पखायि लनमायण
५ िाख १ 
हजार

५ िाख १ हजार १०० ०

३ कैिपाि आ.लब सेवटगाउँ खेि 
मैदान।घरे पखायि लनमायण

६ िाख १ 
हजार

६ िाख १ हजार १०० ०

४ समैशज आ.लब. कुजेलन भवन 
ममयत तथा खेि मैदान लनमायण

१० िाख ३ 
हजार 

१० िाख ९९.७० ३ हजार



क्र.

सं.
बजेट शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात

५ बाि कल्र्ाण आ.लब भबन 
लनमायण र्ोजना

५ िाख १ 
हजार

५ िाख १ हजार १०० ०

६ सामदुावर्क भवन लनमायण र्ोजना 
बेिडाडी

२० िाख ५ 
हजार

२० िाख ५ हजार १०० ०

७ सामदुावर्क भवन पनु लनमायण 
घरेिु

१० िाख ३ 
हजार

१० िाख ३ हजार १०० ०

८ गोगनपालन कटौथिा झरुकाडा 
झरना आलिताि सडक

२० िाख ५ 
हजार

२० िाख ५ हजार १०० ०



क्र.

सं.
बजेट शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात

९ गैरा लनकान ेहतोिा कृवर् सडक 
लनमायण र्ोजना १५ िाख १५ िाख १०० ०

१० मेिगाँजा कुजेलन हुँदै थलि 
ग्रालमण कृवर् सडक र्ोजना १६ िाख १६ िाख १०० ०

११ मल्िे जािटुडा हुँदै गोगनपालन 
कृवर् सडक र्ोजना  २० िाख २० िाख १०० ०

१२ लसद्ध भगवती मा.लब दोबाटा 
खेि मैदान लनमायण १३ िाख १३ िाख १०० ०

जम्मा १ करोड ४५ िाख 
२० हजार

१ करोड ४५ िाख 
१७ हजार ९९.९८ ३ हजार



खचच, 98.98 

मौजदाि, 0.20 



क्र.

सं.
बजेट शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात

१ शंकरकेदार आ.लब झरकाडा
वफल्ड लनमायण १० िाख १० िाख १०० ०

२ कृष्ण कालिका मा.लब भवन 
लनमायण र्ोजना २० िाख २० िाख १०० ०

३ गैरा गांखेत सडक स्तरन्नोती २५ िाख २५ िाख १०० ०

४ उणीकोट असी ग्राम मशन्द्दर १५ िाख १५ िाख १०० ०

जम्मा ७० िाख ७० िाख



66%

34%

गा.पा. पुजजगत
खचच मौज्दाि



लस.न. ऐन लनर्मको नाम प्रकार

१ आलिताि गाउँकार्यपालिकाको लनणयर् वा आदेश र अलधकार पत्रको 
प्रमाणीकरण (कार्यववलध ) लनर्माविी २०७४

२

आलिताि गाउँकार्यपालिका (कार्यसम्पादन ) लनर्माविी २०७४
३

आलिताि गाउँकार्यपालिकाको बैठक संर्ािन सम्बशन्द्ध कार्यववलध 
२०७४

४

आलिताि गाउँकार्यपालिकाको (कार्य ववभाजन ) लनर्माविी २०७४
५

आलिताि गाउँसभा संर्ािन कार्यववलध २०७४



लस.न. ऐन लनर्मको नाम प्रकार

६

आलिताि गाउँपालिकाका पदालधकारीहरुको आर्ारसंवहता २०७४
७

आलिताि गाउँपालिकाको आलथयक कार्यववलध लनर्लमत तथा 
व्र्वशस्थत गनय बनेको काननु - २०७४

८ आलिताि गाउँपालिकाको शशक्षा सम्बशन्द्ध अलत आवश्र्कीर् 
कार्यसंर्ािन तथा व्र्वस्थापन कार्यववलध २०७४

९
व्र्ाक हो िोडर संर्ािन लनदेशशका २०७५

१०
राहत तथा आलथयक सहार्ता लबतरण सम्बन्द्धी कार्यलबधी २०७५



लस.न. ऐन लनर्मको नाम प्रकार

११
आललिाल गाउँपाललकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन 
सम्बन्धि कायचविधि २०७५

१२
आललिाल गाउँपाललकाको करारमा प्राविधिक कमचचारी 
व्यिस्थापन सम्बधिी कायचवििी २०७५

१३ आललिाल गाउँपाललकाको एकककृि सम्पति कर 
व्यिस्थापन सम्बन्धि कायचबबिी २०७५

१४
आललिाल गाउँपाललकाको सहकारी ऐन २०७५

१५ आललिाल गाउँपाललकाको उपभोक्िा सलमति गठन, 
पररचालन िथा व्यिस्थापन सधबधिी कायचविधि २०७५



लस.न. ऐन लनर्मको नाम प्रकार

१६ न्द्र्ावर्क सलमलतिे उजरुरको कारवाही वकनारा गदाय अपनाउन ुपने 
कार्यववलध २०७५

१७

आलिताि गाउँपालिकाको लबलनर्ोजन ऐन २०७५
१८

आलिताि गाउँपालिकाको आलथयक ऐन २०७५
१९ आलिताि गाउँपालिकाको प्रारशम्भक बािलबकाश कक्षा संर्ािन सहार्ता 

रकम लनकासा एबं कार्यक्रम कार्ायन्द्वर्न २०७५
२० लबद्यािर्मा शशक्षक व्र्वस्थापन सहार्ता रकम लनकासा एबं कार्यक्रम 

कार्ायन्द्वर्न कार्यलबधी २०७५



लस.न. ऐन लनर्मको नाम प्रकार

२१ आललिाल गाउँपाललकाको अनुदान सहयोगमा लशक्षक 
तनयुन्क्ि िथा व्यिस्थापन कायचबबिी २०७५

२२ प्रारन्म्भक बालबबकास कक्षा सहजकिाच तनयुन्क्ि 
कायचबबिी २०७५

२३

आललिाल गाउँपाललकाको स्थानीय स्िास््य िथा 
सरसफाई कायचबबिी २०७५

२४ आललिाल गाउँपाललकाको एम्बुल्याधस सेिा संचालन 
तनदेलशका २०७५

२५ आललिाल गाउँपाललकाको प्रशासकीय कायचविधि 
(तनयलमि गने ) ऐन २०७५



लस.न. ऐन लनर्मको नाम प्रकार
२६

आललिाल गाउँपाललकाको पूिाचिार व्यिस्थापन ऐन २०७५
२७

एफ.एम. रेडियो व्यिस्थापन िथा संचालन कायचविधि २०७५
२८

घ िगच तनमाचण व्यिशायी इजाजि पत्र कायचविधि २०७५
२९

आललिाल गाउँपाललकाको आकन्स्मक कोष ऐन २०७५
३० आललिाल गाउँपाललका बाट गररने बजार अनुगमन तनदेलशका २०७५



लस.न. ऐन लनर्मको नाम प्रकार

३१

आललिाल गाउँपाललका धयातयक सलमति कायचबबिी सम्बधिी ऐन २०७५
३२

आललिाल गाउँपाललका बबपद व्यिस्थापन कोष सचंालन कायचबबिी 
२०७५

३३ आललिाल गाउँपाललकामा अपाङ्गिा भएका व्यन्क्िको पररचय पत्र 
बबिरण सम्बधिी कायचबबिी २०७५

३४

नदद िथा अधय सािचजतनक क्षेत्र सरसफाई सम्बधिी कायचबबिी २०७५ 
३५ आललिाल गाउँपाललकाको कृवष व्यिस्थापन प्रिर्दचिन  ऐन २०७५



लस.न. ऐन लनर्मको नाम प्रकार

३६

आललिाल गाउँपाललकाको आधथचक कायचबबधि २०७५
३७

उजाच सम्बधिी कायचबबिी २०७५
३८

जलस्रोि तनयमािली २०७५
३९

खानेपातन योजना िथा ममचि सभंार व्यिस्थापन तनदेलशका २०७५
४० मयाचददि मदहनािारी व्यिस्थापन तनदेलशका २०७५



लस.न. ऐन लनर्मको नाम प्रकार

४१
आललिाल गाउँपाललकाको जललय जैविक बबबबििा संरक्षण, प्रिर्दचिन िथा उपयोधग सम्बधिी 
तनदेलशका २०७६

४२
असंगदठि क्षेत्रमा कायचरि श्रलमक बगच िथा असहायहरुलाई उपलव्ि गराईने राहि सम्बन्धि 
मापदण्ि २०७६ 

४३ कोरोना भाईरस (covid -19) संक्रमण रोकथाम िथा उपचार कोष संचालन सम्बन्धि कायचबबिी 
२०७६

४४
आललिाल गाउँपाललकाको क्िारेण्टाईन आचार संदहिा, २०७७

४५ आललिाल गाउँपाललकाको कोरोना भाईरस(कोलभि-१९) को संक्रमण, रोकथाम, तनयधत्रण, 
व्यिस्थापन िथा उपचारमा संलग्न जनशन्क्िको जोखखम भत्ता व्यिस्थापन कायचविधि, २०७७

४६ आललिाल गाउँपाललकाको क्िारेण्टाईन स्थल व्यिस्थापन सम्बधिी तनदेलशका,२०७७
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@)&$.)&% *^ nfv (@ xhf/ @ nfv %$ xhf/ # nfv *% xhf/ ) (# nfv #! xhf/
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क्र.सं कार्यक्रम कुि वजेट खर्य वजेट कार्यक्रम  स्थान िाभाशन्द्वत संख्र्ा

१ िैवङ्गक वहंसा ववरुद्धको १६ 
ददने अलभर्ान

३,००,०००। ३,००,०००। आ.गा.पा. ८ वटै
वडाहरु

५७० जना 
(मवहिा-५२१, 
परुुर्-४९





लस.न. मािसामानको नाम शजशन्द्स पाना अनसुार मौज्दात
१ सोफा सेट ६ सेट
२ सोफा सेट (रेगशजन) १ सेट
३ ररभशल्बङ्ग शर्र्र २५ थान
४ अवफस टेविु २१ थान
५ शस्टि दराज २७ थान
६ बकु कनयर ६ थान
७ पिाशस्टक कुशर्य १४१ थान
८ कम्प्र्टुर टेवि ५ थान
९ ईप्सन प्रोजेक्टर १ थान
१० मोटर साईकि १५ थान वडा सवहत



लस.न. मािसामानको नाम शजशन्द्स पाना अनसुार मौज्दात
११ ल्र्ापटप १६ थान
१२ क्र्ानन वप्रन्द्टर(३०१०) १ थान
१३ डेस्टप कम्पटुर ३ थान
१४ क्र्ानन वप्रन्द्टर ६ थान
१५ सामसङ वप्रन्द्टर २ थान
१६ पानी वफल्टर ७ थान
१७ काठँको साधारण टेविु १४ थान
१८ वटनको बाकस ३ थान
१९ वट-टेवि ८ थान
२० काठको कुशर्य ६ थान



लस.न. मािसामानको नाम शजशन्द्स पाना अनसुार मौज्दात
२१ काठको स्टुि ७ थान
२२ व्रदर वप्रन्द्टर रंलगन २ थान
२३ व्रदर वप्रन्द्टर साधा २ थान
२४ काठको कुशर्य हत्तावािा ६ थान
२५ टेलिलभजन(T.V.) १ थान
२६ लडस होम १ थान
२७ प्िाशस्टक डस्टववन १० थान
२८ कपडा ह्याङ्गर १ थान
२९ पानी तान्न ेमोटर २ थान
३० ग्र्ास र्िुो ५ थान



लस.न. मािसामानको नाम शजशन्द्स पाना अनसुार मौज्दात
३१ लसलिङ फ्र्ान १३ थान
३२ टेविु फ्र्ान १ थान
३३ क्र्ानन क्र्ामरा लड ७५० १ थान
३४ लडशजटि क्र्ामरा ७ थान
३५ सोिार सेट २ थान
३६ अराम बेन्द्र् ४ थान
३७ LED 52 Inch Screen १ थान 
३८ पिङ् बक्स खवटर्ा १ थान 
३९ काठको खवटर्ा २ थान 
४० भ्र्ाकुम शक्िनर १ थान



लस.न. मािसामानको नाम शजशन्द्स पाना अनसुार मौज्दात
४१ प्िास १ थान 
४२ हतौडा १ थान
४३ इस्कुड्राईभर १ थान
३४ खाना पकाउने भाडासेट २ सेट
४५ अटोमेवटस िेभि मेलसन (Automatic level Machine) 2 थान
४६ शजवपर्स मेलसन( GPS Machine) 2 थान
४७ Abney Lebel 4 थान
४८ Alti meter 4 थान
४९ Reading Staff 2 थान
५० Tripod Stand 2 थान



लस.न. मािसामानको नाम शजशन्द्स पाना अनसुार मौज्दात
५१ Ranging rod ८ थान
५२ होन्द्डा जेनेरेटर १ थान
५३ तेिको ड्रम प्िावटकका १८ थान
५४ लडजि १६८० लिटर
५५ गाउँपालिकाको भवन ३ वटा
५६ UPS ३ थान
५७ गाउँपालिकाको जग्गा ५२ रोपनी
५८ ब्र्ाहोिोडर(से.१ ग १०९) १ वटा
५९ टाटा समहु ऐम्विेुन्द्स( म.१ झ.१११) १ वाट
६० महेन्द्रा स्कारवपर्ो वपक अप( बा.२ झ ३८७५) १ वटा
६१ लडजे साउन्द्ड १ थान



लस.न. मािसामानको नाम शजशन्द्स पाना अनसुार मौज्दात
६२ E  हाशजरी ९ थान
६३ Hard Disk ५ थान
६४ Hot Water Filter १ थान
६५ Projector tripod Screen १ थान 
६६ CDMA फोनसेट १ थान
६७ क्र्ािकुिेटर ८ थान
६८ Scanner १ थान
६९ स्टेपिर २ थान
७० लडशजटि नोवटस बोडय ! ;]6

७१ शस्टि कुसी %) yfg

७२ शस्पकर १ थान
७३ Hot Water pot ३ थान
७४ Qcera Printer A3,  A4, B5, B3 etc. १ थान





क्र सं वडा नं. वववरण संख्र्ा

१ १ परुुर्
मवहिा

१२५
१७

२ २ परुुर्
मवहिा

६०
६

३ ३ परुुर्
मवहिा

१३९
१८

४ ४ परुुर्
मवहिा

११४
३०

५ ५ परुुर्
मवहिा

१०१
२३

६ ६ परुुर्
मवहिा

१०७
१७

७ ७ परुुर्
मवहिा

१०४
६

८ ८ परुुर्
मवहिा

१५४
२३

जम्मा परुुर्
मवहिा

९०४
१४० (जम्मा १०४४ जना)



लस.नं. वववरण संख्र्ा
१ संर्ािनमा ल्र्ाइएका क्वारेण्टाइनको संख्र्ा २२
२ RDT परीक्षण गररएको कूि संख्र्ा ७५४
३ PCR परीक्षण गररएको कूि संख्र्ा १७८
४ हाि सम्म गापामा RDT Positive देशखएकाको संख्र्ा ४०
५ हाि सम्म गापामा PCR Positive देशखएकाको संख्र्ा ८
६ बन्द्दाबन्द्दीको समर्मा राहत प्राप्त गने िाभग्राहीको संख्र्ा १०३२ पररवार
७ राहत प्राप्त गने अन्द्र् शजल्िाका मज्दरु संख्र्ा १४७



लस.नं. वववरण संख्र्ा
८ हाि क्वारेण्टाइनमा रहेकाको कूि पूरुर् संख्र्ा २३ जना
९ हाि क्वारेण्टाइनमा रहेकाको कूि मवहिा संख्र्ा ४ जना
१० क्वारेण्टाइन बाट घर फकेका पूरुर् संख्र्ा ६९८ जना
११ क्वारेण्टाइन बाट घर फकेका मवहिा संख्र्ा १२१ जना
१२ होम क्वारेण्टाइनमा बसेको पूरुर् संख्र्ा १८३ जना
१३ होम क्वारेण्टाइनमा बसेको मवहिा संख्र्ा १५ जना

कुि जम्मा १०४४ जना



लस.नं. सहर्ोलग व्र्शक्त तथा संस्थाको नाम ठेगाना सहर्ोग प्रकार
१ IDeS डडेल्धरुा शजशन्द्स सामाग्री

२ MPDS डडेल्धरुा खाद्यान्द् न तथा
शजशन्द्स सामाग्री

३ मारवाडी सेवा समाज धनगढी खाद्यान्द् न सामाग्री
४ रे्तना सहकारी आलिताि नगद

५ MRED डडेल्धरुा स्वास््र् तथा
शजशन्द्स सामाग्री

६ नेपािी काग्रसे शजल्िा कार्य सलमलत डडेल्धरुा स्वास््र् तथा
खाद्यान्द् न सामाग्री

७
पवुय प्रधानमन्द्त्री एवं नेपािी 
काग्रसेका पाटी सभापती श्री शेर 
बहादरु देउवा

काठमाडौं खाद्यान्द् न सामाग्री



लस.नं. सहर्ोलग व्र्शक्त तथा संस्थाको नाम ठेगाना सहर्ोग प्रकार

८ ग्रालमण जिस्रोत व्र्वस्थापन पररर्ोजना डडेल्धरुा स्वास््र् तथा
शजशन्द्स सामाग्री

९ सरुशक्षत माततृ्व संजाि महासंघ (डा. 
आजुय देउवा ज्रू् को सहर्ोगमा ) काठमाडौं स्वास््र् सामाग्री

१० MERCY CORPS डडेल्धरुा स्वास््र् तथा
शजशन्द्स सामाग्री

११ घण्टेश्वर मशन्द्दर क्षेत्र ववकास सलमलत आलिताि नगद

१२ ने.क.पा. शजल्िा कलमवट डडेल्धरुा डडेल्धरुा १०० वटा
RDT वकट 



क्र.सं. वववरण पररणाम (केशजमा) कैवफर्त
१ र्ामि २३६४०
२ दाि २१९१
३ तेि १५२८ (लिटरमा)
४ ननु १५३८
५ शर्नी ९००
६ वपठो ६७५
७ सावनु १६००



लस. न. वववरण रकम रु कैवफर्त
१ प्रदेश सरकारबाट सशयत अनदुान वाफत १३ िाख ६० हजार
२ गाउपालिकाको ४० िाख
३ वडा नं. १ बाट प्राप्त १ िाख २० हजार
४ वडा नं. २  बाट प्राप्त १ िाख ५० हजार
५ वडा नं. ३  बाट प्राप्त १ िाख ०५ हजार
६ वडा नं. ४  बाट प्राप्त २ िाख 
७ वडा नं. ५  बाट प्राप्त ३ िाख १५ हजार
८ वडा नं. ६  बाट प्राप्त ४ िाख २० हजार
९ वडा नं. ७  बाट प्राप्त २ िाख
१० वडा नं. ८  बाट प्राप्त ४ िाख १० हजार
११ रे्तना सहकारी ५० हजार 
१२ घण्टेश्वर मशन्द्दर क्षेत्र ववकास सलमलत ३०१०
१३ शशक्षा शाखाबाट रकमान्द्तर ८ िाख 
१४ स्वास््र् शाखाबाट रकमान्द्तर ७ िाख
१५ नेपाि सरकार, क्वारेण्टाइन व्र्वस्थापन खर्य ७ िाख ०७ हजार ६००
१६ कोर्मा परुानो मौज्दात २ िाख ६२ हजार २४८

जम्मा ९८ िाख ०२ हजार ८५८



लस. न. वववरण रकम रु
गाउँपालिकाबाट भएको खर्य
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 जवटि भौगोलिक भवूनोटका कारण सहज रुपमा सेवा प्रवाहमा कदठनाइ भएको।
 क्वारेण्टाइनस्थि सम्म क्वारेण्टाइन व्र्वस्थापनका सामग्रीहरु परु् र्ाउन सहज नभएको ।
 मौर्मको प्रलतकूिताका कारण सहज आवत जावतमा कदठनाइ भएको ।
 बजार टाढा र बन्द्दाबन्द्दीिे गदाय आवश्र्क सामग्रीको व्र्वस्थापन सहज नभएको ।
 क्वारेण्टाइनको व्र्वस्थापन गनय आवश्र्कता अनसुार कमयर्ारी पररर्ािन गनय नसवकएका कारण कदठनाइ
भएको।

 क्वारेण्टाइन स्थि बनाइएका ववद्यािर्का भौलतक भवनहरुको अभाव तथा मौजदुा भवनको भौलतक अवस्था
कमजोर, पानी, लबजिुी तथा शौर्ािर्को पर्ायप्तता नहुँदा व्र्र्भार बढेको ।

 भौगोलिक रुपमा टाढा टाढाका बस्ती, आवश्र्क समन्द्वर्को अभावका कारण क्वारेण्टाइन स्थिको संख्र्ा बढ्न
गएको र र्सिे प्रकोप कोर्मा व्र्र्भार थपेको ।

 गाउँपालिकाको आफ्नै सावरी साधन नहुँदा क्वारेण्टाइनस्थि सम्म परु् र्ाउनु पने सामग्री र बावहरबाट आएका
नागररकहरुिाई सम्बशन्द्धत क्वारेण्टाइनसम्म परु् र्ाउन सावरी साधन भाडामा लिदाँ कोर्मा थप व्र्र्भार
बढेको ।

 क् वारेण्टाइन व्र्वस्थापनका िालग व्र्वस्था गररएका सामग्रीहरु जस्तैैः ओढ्ने ओछ्याउने िगुा, वाशल्टन, जग,
डोरी, खाना खान, पकाउन प्रर्ोग भएका भाडँाहरुको सरुक्षा हनु नसकेको । जस्िे गदाय त्र्स्ता सामग्रीहरु हाि
सम्बशन्द्धत क्वारेण्टाइन स्थिमा नरहेको र नर्ाँ व्र्शक्तहरु आउदा त्र्स्ता सामग्रीको माग भइरहेको ।



 कदठन पररशस्थलतमा पलन काम गनय सवकने अनभुव प्राप्त भएको ।
 गाउँपालिका लभत्र असंगदठत क्षेत्रमा कार्यरत श्रलमक/मजदरु, गररव, असहार् व्र्शक्तहरुिाई
राहत उपिब्ध गराई उनीहरुको दैलनक जीवनर्ापनिाई सहज बनाउन सहर्ोग भएको ।

 कोलभड-१९ को संक्रमण समदुार्स्तरमा फैलिन सक्ने खतरािाई रोक्न सफि भएको ।
 राहत ववतरण सम्बन्द्धी मापदण्ड, कोर् संर्ािन कार्यववलध, क्वारेण्टाइन स्थि व्र्वस्थपन
लनदेशशका, क्वारेण्टाइनमा बस्ने व्र्शक्तहरुका आर्ार संवहता, जोशखम भत्ता िगार्तका
िालग नीलतगत व्र्स्था गरी कोर्को खर्यमा पारदशशयता उत्तरदावर्त्व तथा जवाफदेवहता
आएको ।

 ववलभन्द् न संघसंस्थासँगको समन्द्वर्का कारण गाउँपालिकािाई क् वारेण्टाइन समग्री तथा राहत
(खाद्यान्द् न) सामग्री प्राप्त भइ ववतरण गनय सवकएको ।

 वडास्तर तथा वस्तीस्तर सम्म संर्ािनमा ल्र्ाइएका क्वारेण्टाइनहरुको व्र्स्थापनका िालग
स्थिगत व्र्वस्थापन सलमलतको व्र्वस्था गररएको हुँदा कोरोना प्रकोप लनर्न्द्त्रण गनय
सहजता भइरहेको ।

 स्वास््र्मा खवटएका स्वास््र्कमी, व्र्वस्थापनमा खवटएका प्रशासलनक कमयर्ारी, सरुक्षामा
खवटएका सरुक्षाकमी तथा स्थिगत रुपमा पररर्ािन गररएका स्वरं्सेवको सशक्त भलूमका
लनवायहका कारण कोरोना प्रकोप न्द्रू्लनकरण उल्मखु रहेको ।
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५ कृर्क समूह व्र्वस्थपन तालिम ४० हजार ०.०० ० ४० हजार

६ कृर्क समूहको भवन लनमायण 
र्ोजना ३ िाख ९० हजार३ िाख ९० हजार १००



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत

प्रलतशत मौजदात
७ खमुतोिा कृवर् सडक र्ोजना ३ िाख ३ िाख १००

८
गोगनपानी जोशीना झनाय हदुैँ 
आलिताि गाउँपालिका जोडने 
सडक र्ोजना

२ िाख ५० हजार२ िाख ५० हजार १००

९ गोथना खिवुा कृवर् लनमायण र्ोजना 1 िाख 1 िाख 100

१० घरपवुा खानेपानी र्ोजना लनमायण १ िाख १ िाख १००

११ शर्त्रकुट प्रा.वव. घेरवार लनमायण 
क्रमागत ५० हजार ५० हजार १००

१२ जनता प्रा.वव. बनताि घेरवार 
लनमायण क्रमागत २ िाख २ िाख १००

१३ जनशशक्त समदुार्ी संस्थाको २ 
कोठे भवन लनमायण र्ोजना क्रमागत २ िाख २ िाख १००



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत

प्रलतशत मौजदात
१४ जाडखुोिा उपरकोट मािा गाउँ, 

देउवा गाउँ सडक क्रमागत र्ोजना २ िाख ५० हजार२ िाख ५० हजार १००

१५ तल्िोअतरोड खानेपानी र्ोजना ४० हजार ४० हजार १००

१६ तल्िोझरुकाँडा खानेपानी नउिो 
लनमायण र्ोजना ४० हजार ४० हजार १००

१७ थकिाडी ग्वासी देउताको मशन्द्दर 
घेरवार लनमायण १ िाख १ िाख १००

१८ थकिाडी जोशीना झरुकाँडा सडक 
क्रमागत २ िाख ५० हजार२ िाख ५० हजार १००

१९ ददपिमारे जोशीना कृवर् सडक 
क्रमागत १ िाख ५० हजार१ िाख ५० हजार १००

२० लनकाने लसस्नाडी खानेपानी ममयत 
सहर्ोग २० हजार ० ० २० हजार



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत

प्रलतशत मौजदात
२१ वपपि खानेपानी र्ोजना १ िाख ५० हजार१ िाख ५० हजार १००

२२ भवुनेश्वरी मा.वव. को छाना ममयत 
र्ोजना ८५ हजार ८५ हजार १००

२३ भोका लसर्ाई र्ोजना १ िाख १ िाख १००

२४ मेिखकय  शखने्नगडा पर्यटन सडक 
र्ोजना क्रमागत १ िाख १ िाख १००

२५ मािागाउँ साना लसर्ाई र्ोजना 
क्रमागत २ िाख २ िाख १००

२६ ररठाखोिा खानेपानी र्ोजना लनमायण १ िाख १ िाख १००



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत

प्रलतशत मौजदात
२८ िामीर्ौर अतरोडा खानेपानी र्ोजना ४० हजार ४० हजार १००

२९ वकृ्षारोपण अलभर्ान सञ्चािन ०.०० ०.००

३० वनताि देशख जनता प्रा.वव. हदैु 
गोथना सडक लनमायण क्रमागत २ िाख २ िाख १००

३१ श्री जनज्र्ोती आधारभतू ववद्यािर् 
घेरवार लनमायण क्रमागत २ िाख २ िाख १००

३२
श्री लसद्ध वावा प्रा.वव. लनकाने भवन 
ममयत तथा शैशक्षक गणुस्तर सधुार 
र्ोजना

३ िाख ३ िाख १००

३३ हल्दीखोिा काठेपिु र्ोजना १ िाख १ िाख १००

जम्मा ४५ िाख ०५ हजार ४४ िाख ४५ हजार ९९ ६० हजार



99%

1%

प्रगततप्रततशत
खचच मौजदाि





क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक

बजेट खर्य प्रगलत
प्रलतशत मौजदात

१ उनैसेरी आमा समहुको भबन 
प्िार्टर कनेडी

५० हजार ५० हजार १०० ०

२ करार अ.न.मी. प्रत्साहन
रकम

७२ हजार ७२ हजार १०० ०

३ कृवर् संकिन केन्द्र भबन 
प्िार्टर

५० हजार ० ० ५० हजार

४ खानेपालन सरसफाई तथा
स्वच्छता कार्यक्रम

२५ हजार २५ हजार १०० ०

५ गौरा पबय  लतज पबय र नारी 
ददवस

६० हजार ६० हजार १०० ०

६ जनजालत पवहर्ानको िालग 
मारुलन नार्को िालग सामाग्री 
खररद

४० हजार ४० हजार १०० ०

७ नसयरी लनमायण तथा 
व्र्वस्थापन

१ िाख १ िाख १०० ०



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक

बजेट खर्य प्रगलत
प्रलतशत मौजदात

८
पणुय खोप अलभर्ान कार्यक्रम

३० हजार ३० हजार १०० ०

९ प्िािीक पोखरर लनमायण 
र्ोजना

५० हजार ५० हजार १०० ०

१० पशसेुवा शाखामा और्लध
खररद

५० हजार ४९ हजार ६रुपैर्ा ९८.०१ ९ सर् ९४

११
भकु्षर् लनर्न्द्त्रण कार्यक्रम

२ िाख २ िाख १०० ०

१२ मवहिा स्वास््र् स्वर्म 
सेलबका मालसक बैठक तथा 
र्ातार्ात खर्य

८५ हजार ८५ हजार १०० ०

१३ र्वुा िशक्षत कार्यक्रम 
खेिकुद तथा रलनङ शशल्ड

१ िाख १ िाख १०० ०

१४
बलथयङ सेन्द्टर व्र्वस्थापन

२० हजार २० हजार १०० ०



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक

बजेट खर्य प्रगलत
प्रलतशत मौजदात

१५ शशक्षक अलभभाबक 
अन्द्तरवक्रर्ा कार्यक्रम

५० हजार ५० हजार १०० ०

१६ स्वास््र् र्ौकीको कार्ायिर् 
व्र्वस्थापन खर्य 

२० हजार २० हजार १०० ०

१७
शस्वपर व्र्वस्थापन 

४८ हजार ४८ हजार १०० ०

जम्मा १० िाख ५० 
हजार

९ िाख ९९ हजार 
६ रुपैर्ा

९५.१४ ५० हजार ९ सर् 
९४



खचच, ९५.१४

मौजदाि, ४.८६



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत

प्रलतशत मौजदात

१ अलसग्राम प्रा.वव.को खानेपानी 
र्ोजना

१ िाख १ िाख १०० ०

२ उशणकोट माहाभारत सडक 
लनमायण र्ोजना

४ िाख ४ िाख १०० ०

३ उनैसरी ववद्यािर्को RCC छाना 
ममयत र्ोजना

२ िाख २ िाख १०० ०

४ उनैसरी आमा समूह भवन 
लनमायण र्ोजना

१ िाख ५० 
हजार

१ िाख ५० 
हजार

१०० ०

५ कृवर् सकंिन केन्द्रको भवन 
लनमायण र्ोजना

४ िाख ५० 
हजार

४ िाख ५० 
हजार

१०० ०

६ वकवव नसयरी व्वस्थापन ५० हजार ५० हजार १०० ०

७ कोहिपरु वकमाड सडक लनमायण 
र्ोजना

८ िाख ८ िाख १०० ०



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक

बजेट खर्य प्रगलत 
प्रलतशत मौजदात

८ खानेपानी र्ोजना कमिपरु १ िाख १ िाख १०० ०

९ गांखेत गाउँ सडक र्ोजना १ िाख १ िाख १०० ०

१० गांखेत स्वास््र् र्ौकी जाने सडक ५० हजार ५० हजार १०० ०

११ लगठना लसर्ाई कुिो लनमायण 
र्ोजना

१ िाख १ िाख १०० ०

१२ जेष्ठ शजमदार बाबाको मशन्द्दर 
पररसरमा घेरवार लनमायण र्ोजना

१ िाख १ िाख १०० ०

१३ तङु्गा खोिा काठेपिु शजणोउद्धार ५० हजार ५० हजार १०० ०

१४ दहगाड िग ुजि वद्यतु र्ोजनाको 
नहर लनमायण र्ोजना

५ िाख ५ िाख १०० ०



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक 

बजेट खर्य प्रगलत 
प्रलतशत मौजदात

१५ धमता खानेपानी र्ोजना २ िाख २ िाख १०० ०

१६ ने.रे.सो. गांखेत उपशाखाको 
भवन लनमायण क्रमागत

३ िाख ३ िाख १०० ०

१७ पोलिलथन पाईप खररद तथा
ववतरण

१ िाख ८६ हजार ३० 
रुपैर्ा

८६.०३ १३ हजार ९ सर् 
७०

१८ पोलिहाउस लनमायण र्ोजना १ िाख १ िाख १०० ०

१९ वगयडी लसर्ाई लनमायण र्ोजना १ िाख १ िाख १०० ०

जम्मा
३९ िाख ५० 
हजार

३९ िाख ३६ 
हजार ३० रुपैर्ा

९९.६५ १३ हजार ९ सर् 
७०



खचच, ९९.६५

मौजदाि, ०.३५





क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक

बजेट खर्य प्रगलत
प्रलतशत मौजदात

१ ५०% अनदुानमा 
फिफुिको लबरुवा लबतरण

३० हजार ३० हजार १०० ०

२ अलमिो जातको फिफुिको 
लबरुवा ववतरणं

८० हजार ८० हजार १०० ०

३ आिकुो लबउ ववतरण ३० हजार ३० हजार १०० ०

४ ईम्टरनटे जडान शलु्क 
भकु्तालन

२५ हजार २५ हजार १०० ०

५ कृवर् प्राववलधक व्र्वस्थापन १ िाख ४४ 
हजार

१ िाख ४४ हजार १०० ०

६ काशन्द्तपरु मामरु सडक
लनमायण र्ोजना

३ िाख ५० 
हजार

३ िाख ५० हजार १०० ०

७ वकमोडओ लसर्ाई कुिो
लनमायण र्ोजना

१ िाख ५० 
हजार

१ िाख ५० हजार १०० ०



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक

बजेट खर्य प्रगलत
प्रलतशत मौजदात

८ खेिकुद ववकास कार्यक्रम १ िाख १२ 
हजार

१ िाख १२ 
हजार

१०० ०

९ गोररर्ा लसर्ाई कुिो लनमायण 
र्ोजना

८० हजार ८० हजार १०० ०

१० धट्ट ममयत कार्यक्रम ४० हजार ४० हजार १०० ०

११ शर्र्ा तथा अिैशर् खेलत पररक्षण ५० हजार ५० हजार १०० ०

१२ जनजालत िशक्षत कार्यक्रम ५० हजार ५० हजार १०० ०

१३ जेष्ठ नागररक िशक्षत कार्यक्रम ७५ हजार ७५ हजार १०० ०

१४ श्र्ार्ौडी मा. वव. को सडक
खिुाउन े(झोता लसर्ाई कुिो
लनमायण बाट रकमानतर भएको)

८० हजार ८० हजार १०० ०



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक

बजेट खर्य प्रगलत
प्रलतशत मौजदात

१५ ठन्द्डापानी सहडे दिुा लसर्ाई 
कुिो लनमायण र्ोजना

५० हजार ५० हजार १०० ०

१६ डलडल्िे लसर्ाई कुिो लनमायण 
र्ोजना

८० हजार ८० हजार १०० ०

१७ तरकारर लबउ लबतरण ५० हजार ५० हजार १०० ०

१८ तल्िो र्निा लसर्ाई कुिो 
लनमायण र्ोजना

६० हजार ६० हजार १०० ०

१९ तल्िो झरना खोिा लसर्ाई 
र्ोजना

८० हजार ८० हजार १०० ०

२० दलित िशक्षत कार्यक्रम ५० हजार ५० हजार १०० ०

२१ धलुिखेत लसर्ाई कुिो
लनमायण र्ोजना

८० हजार ८० हजार १०० ०



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक

बजेट खर्य प्रगलत
प्रलतशत मौजदात

२२ नालि खानपेालन ममयत र्ोजना २५ हजार २५ हजार १०० ०

२३ पोलिहाउस ववतरण कार्यक्रम २ िाख २ िाख १०० ०
२४ बडुमु र्निा सडक लनमायण 

र्ोजना
३ िाख ५० 
हजार

३ िाख ५० हजार १०० ०

२५ नविपरु लसर्ाई कुिो 
लनमायण र्ोजना

५० हजार ५० हजार १०० ०

२६ बण्डिे लसर्ाई लनमायण 
र्ोजना

१ िाख ५० 
हजार

१ िाख ५० हजार १०० ०

२७ बत्थडा बाटो लनमायण र्ोजना १ िाख ५० 
हजार

१ िाख ५० हजार १०० ०

२८ ब्रम्हर्ारी प्रा.वव.को छाना 
ममयत र्ोजना

१ िाख १ िाख १०० ०



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक

बजेट खर्य प्रगलत
प्रलतशत मौजदात

२९ वािवालिका िशक्षत 
कार्यक्रम

५० हजार ५० हजार १०० ०

३० भङुडा लसर्ाई कुिो लनमायण 
र्ोजना

८० हजार ८० हजार १०० ०

३१ मन्द्टेश्वरर कक्षा व्र्वस्थापन 
१० वटा

१ िाख ५० 
हजार

१ िाख ५० हजार १०० ०

३२ मल्िोर्ौड खानपेानी RVT
लनमायण

५० हजार ५० हजार १०० ०

३३ मवहिा िशक्षत कार्यक्रम ५० हजार ५० हजार १०० ०

३४ मवहिा स्वर्मसेववका 
प्रोत्साहन  कार्यक्रम

८५ हजार ८५ हजार १०० ०

३५ मामरु खानपेानी ममयत 
र्ोजना

१ िाख ५० 
हजार

१ िाख ५० हजार १०० ०



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक

बजेट खर्य प्रगलत
प्रलतशत मौजदात

३६ मामरु नाउिो ममयत २५ हजार २५ हजार १०० ०

३७ मौररघार ववतरण कार्यक्रम ६० हजार ६० हजार १०० ०
३८ राजस्व अशलुि तथा 

सामाशजक सरुक्षा व्र्वस्थापन 
कार्यक्रम

१ िाख १ िाख १०० ०

३९ वडा कार्ायिर्को जग्गा
व्र्वस्थापन

५० हजार ५० हजार १०० ०

४० वतेन्ना पड्याम सडक लनमायण 
र्ोजना

३ िाख ३ िाख १०० ०

४१ सडकको छेउछाउमा 
बकृ्षारोपण कार्यक्रम

२५ हजार ० ० कोरोना कोर्मा 
रकमान्द्तर

४२ समैजेश्वर प्रा.ववङ सेिा 
कक्षाकोठा भवन ममयत

१ िाख १ िाख १०० ०



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक

बजेट खर्य प्रगलत
प्रलतशत मौजदात

४३ स्र्ार्ौडी मा.वव. घेरबार 
लनमायण र्ोजना

२ िाख ५० 
हजार

२ िाख ५० हजार १०० ०

४४ वडा कार्ायिर्को वफल्ड
लनमायण (सेिाउन ेखोिा
लसर्ाई कुिो लनमायण र्ोजना 
बाट रकमान्द्तर भएको)

८० हजार ८० हजार १०० ०

४५ सेिालिङ्ग प्रा.वव. घरेवार 
लनमायण

१ िाख ५० 
हजार

१ िाख ५० हजार १०० ०

४६ ३ नं. वडामा रहेका आमा
समहुको कार्ायिर् 
व्र्वस्थापन(संस्कृलत प्रबधयन 
गौरा तथा लतज कार्यक्रम बाट 
रकमानतर भएको)

५० हजार ० ० ५० हजार

४७ लसपमिुक तालिम सञ्चािन ५० हजार ० ० कोरोना कोर्मा 
रकमान्द्तर भएको



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक

बजेट खर्य प्रगलत
प्रलतशत मौजदात

४८ सोिार सेट खररद तथा 
ववतरण कार्यक्रम

२ िाख २ िाख १०० ०

४९ फिफुिको लबरुवा ववतरण १ िाख १ िाख १०० ०

५० मवहिा स्वर्मसेववका तालिम ४४ हजार ४४ हजार १०० ०

५१ पूणय खोप कार्यक्रम ३० हजार ० ० कोरोना कोर्मा 
रकमान्द्तर

जम्मा ५० िाख ४८ िाख ४५ 
हजार

९६.९० १ िाख ५५ हजार



खचच, ९६.९

मौजदाि, ३.१





क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक

बजेट खर्य प्रगलत
प्रलतशत मौजदात

१ उन्द् नत लबउँ लबजन तथा 
एग्रोभेट सहर्ोग

५० हजार ० ० ५० हजार

२ जेि नागररक अपाङ्ग तथा 
लबशेर् व्र्शक्तत्व सम्मान 
कार्यक्रम

५० हजार ० ० ५० हजार

३ दलित िशक्षत कार्यक्रम ४० हजार ४० हजार १०० ०

४ दैलबक प्रकोप कोर् १ िाख १ िाख १०० ०

५ पणुय खोप कार्यक्रम ३० हजार ३० हजार १०० ०

६ पश ुववकास शशलबर संर्ािन १ िाख १ िाख १०० ०

७ मवहिा स्वर्मसेववका 
उत्प्ररेणा कार्यक्रम

१िाख ९३ हजार ९३ ७ हजार



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक 

बजेट खर्य प्रगलत
प्रलतशत मौजदात

८ मवहिा स्वर्मसेववका उत्प्ररेणा 
कार्यक्रम(तालिम सवहत)

३० हजार ३० हजार १०० ०

९ मवहिा वहंसा तथा लतज लबशेर् 
कार्यक्रम

५० हजार ५० हजार १०० ०

१० वडा स्तररर् खेिकुद लबकासका 
कार्यक्रम

१ िाख ९९हजार १ सर् 
९०

९९.१९ ८ सर् १०

११ वडा स्तररर् र्ोजना तजुयमा
कार्यक्रम

५० हजार ० ० ५० हजार

१२ स्थालनर् पर्यटन के्षत्र पवहर्ानका 
िालग होलडयङ बोडय

५० हजार ५० हजार १०० ०

१३ स्थलनर् संस्कृलत मेिा जगनेाय ५० हजार ५० हजार १०० ०

जम्मा ८ िाख ६ िाख ४२ हजार 
१ सर् ९०

८०.२७ १ िाख ५७ हजार 
८ सर् १०



80%

20%

र्ालु तर्च को प्रगतत

खचच
मौज्दाि



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक

बजेट खर्य प्रगलत
प्रलतशत मौजदात

१ कटौजी लसर्ाइय कुिो लनमायण 
र्ोजना

१ िाख १ िाख १०० ०

२ कुर्ापन्द्ड लसर्ाइय पोखरी 
लनमायण र्ोजना

१ िाख १ िाख १०० ०

३ कार्ायिर् 
व्र्वस्थापन(ल्र्ावटप, रंलगन 
वपं्रटर, इयन्द्टरनेट जडान)

१ िाख ५० 
हजार

१ िाख ५० हजार १०० ०

४ गल्िेक लसर्ाइय कुिो
क्रमागत

१ िाख १ िाख १०० ०

५ ग्वान्नी नाउिो ममयत र्ोजना 
२ वटा

५० हजार ५० हजार १०० ०

६ घरेि ुभावर गोरेटो बाटो 
लनमायण र्ोजना

५० हजार ५० हजार १०० ०

७ जािटुडा तल्िो बजारमा
शौर्ािर् लनमायण र्ोजना

१ िाख ५० 
हजार

१ िाख ५० हजार १०० ०



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक

बजेट खर्य प्रगलत
प्रलतशत मौजदात

८ शजमदारथानमा वनभोज व्र्वस्थापन
को अवश्र्क सामग्री खररद

१ िाख ० ० १ िाख

९ तल्िो लसमिखेत लसर्ाइय कुिो १ िाख ५० 
हजार

१ िाख ५० 
हजार

१०० ०

१० धालमयक तथा सावयजलनक स्थानमा 
वकृ्षा रोपण

५० हजार ५० हजार १०० ०

११ धारापानी सडक लनमायण क्रमागत १ िाख १ िाख १०० ०

१२ मल्िेवकल्िोडा ग्वाशन्न कृवर् सडक 
क्रमागत

३ िाख ३ िाख १०० ०

१३ मारतोिा लसर्ाईकव पाईप िाइन १ िाख १ िाख १०० ०

१४ रज्र्ौडा खालिगडा गल्िेक सडक 
ममयत तथा लनमायण

१ िाख ५० 
हजार

१ िाख ५० 
हजार

१०० ०



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक

बजेट खर्य प्रगलत
प्रलतशत मौजदात

१५ िामशजिे भगवलत मशन्द्दर 
लनमायण र्ोजना

२ िाख २ िाख १०० ०

१६ वडा कार्ायिर्को जग्गा
व्र्वस्थापन

४ िाख ० ० ४ िाख

१७
वडा स्तररर् नसयरी लनमायण

१ िाख १ िाख १०० ०

१८ श्री एकता प्रा.वव.भवन तथा 
घेरवार लनमायण

१ िाख ५० 
हजार

१ िाख ५० हजार १०० ०

१९ श्री कृष्ण कालिका मा.वव., 
सरस्वलत मशन्द्दर लनमायण 
क्रमागत

२ िाख २ िाख १०० ०

२० श्री कृष्ण प्रा.वव. वेिभाडी 
धेरवार लनमायण

१ िाख १ िाख १०० ०

२१ श्री कृष्ण प्रा.वव. धेरवार 
लनमायण

१ िाख १ िाख १०० ०



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत

प्रलतशत मौजदात
२२ श्री लभम दत्त प्रा.वव. रज्र्ौडा 

घेरवार लनमायण र्ोजना
१ िाख १ िाख १०० ०

२३ श्री शशव शंकर सामदुार्ीक 
संस्थाको भवन लनमायण 
बडरापानी

१ िाख ५० 
हजार

१ िाख ५० हजार १०० ०

२४ सडक स्तरउन्नलत तथा ग्वाशन्न
ओखिढुङ्गा कटौजी सडक 
लनमायण र्ोजना

३ िाख ३ िाख १०० ०

२५ समैशज देवताको मशन्द्दर तथा 
माण ुर धारा लनमायण र्ोजना

६ िाख ५० 
हजार

६ िाख ५० हजार १०० ०

२६
सोिार खररद तथा ववतरण

१ िाख ० ० १ िाख

जम्मा ४२ िाख ३६ िाख ६ िाख



86%

14%

पुजजगत तर्च को प्रगतत

खचच
मौज्दाि





क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत

प्रलतशत मौजदात
१ लभलत्रसैन, िईुटा लसराडी 

सडक
२ िाख ५० 
हजार

२ िाख ५० हजार १०० ०

२ मवटखन्द् ना लसर्ाई कुिो
ममयत

१ िाख ५० 
हजार

१ िाख ५० हजार १०० ०

३ बेिडाडी बर वपपि र्ौतारो
लनमायण

१ िाख १ िाख १०० ०

४ घटे्टखोिा नाउिो लनमायण ५० हजार ५० हजार १०० ०

५ बाि कल्र्ाण आ.लब पखायि 
लनमायण

२ िाख ५० 
हजार

२ िाख ५० हजार १०० ०

६ जहि पाईप लसर्ाई २ िाख २ िाख १०० ०

७ लबर् ध्र्ाडी खा.पा. ममयत ५० हजार ५० हजार १०० ०



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत

प्रलतशत मौजदात
८ बाि कल्र्ाण आ.लब 

फलनयर्र लनमायण
१ िाख ५० 
हजार

१ िाख ५० हजार १०० ०

९ सरस्वलत मा.लब पखायि
लनमायण

५ िाख ५ िाख १०० ०

१० भगवती प्रा.लब.शौर्ािर् 
लनमायण

१ िाख ५० 
हजार

१ िाख ५० हजार १०० ०

११ मौभेरा खा.पा. ममयत १ िाख ५० 
हजार

१ िाख ५० हजार १०० ०

१२ शखिडाडँा भगवती मशन्द्दर 
लनमायण

१िाख १िाख १०० संसोधन भएको

१३ लसराडी खा.पा. ममयत १ िाख १ िाख १०० ०

१४ गररब पररवार छाना ममयत १ िाख ८० 
हजार

१ िाख ८० हजार १०० ०



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत

प्रलतशत मौजदात
१५ सनु्द्दरनगर सडक लनमायण १ िाख ५० 

हजार
१ िाख ५० हजार १०० ०

जम्मा २५ िाख ३० 
हजार

२५ िाख ३० 
हजार

१०० ०



100%

0%

योजनाको प्रगतत साराशं
खचच मौज्दाि



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत

प्रलतशत मौजदात
१ पोलिहाउस खररद १ िाख ५० 

हजार
१ िाख ५० हजार १०० ०

२ जशशय गाई भैसी पािन ३ िाख ३ िाख १०० ०
३ बाख्रा पािन एकि मवहिा २ िाख २ िाख १०० ०

४ मवहिा समहु नतेतृ्व ववकास
तालिम 

५० हजार ५० हजार १०० ०

५ गौरा लतज लबशेर् कार्यक्रम ५० हजार ५० हजार १०० ०

६ आमा समहु िेखा तालिम ५० हजार ५० हजार १०० ०

७ अपाङ्ग बाख्रा पािन २० हजार २० हजार १०० ०



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत

प्रलतशत मौजदात
८ म स्वा स्व उत्प्ररेणा ७५ हजार ७५ हजार १०० ०

९ लबद्यािर् वफल्टर लबतरण २० हजार २० हजार १०० ०
१० जनजालत बाख्रा पािन ६० हजार ६० हजार १०० ०

११ जेष्ठ नागररक सम्मान १ िाख ३० 
हजार

१ िाख ३० हजार १०० ०

१२ आरान सधुार ५ जना दलित ५० हजार ५० हजार १०० ०

१३ बाि अलधकार तालिम ५० हजार ५० हजार १०० संसोधन भएको

१४ हेर्र कवटङ्गमा सहर्ोग १० हजार १० हजार १०० ०



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत

प्रलतशत मौजदात
१५ खेिकुद लबकास कार्यक्रम १ िाख १ िाख १०० ०

१६ दलित लबपन्द् न छात्र छात्रा 
पोर्ण

५० हजार ५० हजार १०० ०

१७ मवहिा संजाि व्र्वस्थापन 
सहर्ोग

१० हजार १० हजार १०० ०

१८ छाउपडी उन्द्मिुन सरे्तना
गोष्ठी

५० हजार ५० हजार १०० ०

१९ जनजालत िशक्षत बाख्रा पािन
कार्यक्रम

६० हजार ६० हजार १०० ०

२० जनजालत िशक्षत सांस्कृलतक 
संरक्षण

३० हजार ३० हजार १०० ०

२१ ज्र्ोलत मवहिा सहकारी
व्र्वस्थापन

२० हजार २० हजार १०० ०



क्र.स
. र्ोजना शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत

प्रलतशत मौजदात
२२ मवहिा संजाि व्र्वस्थापन 

सहर्ोग
१० हजार १० हजार १०० ०

२३ मवहिा स्वर्मसेववका 
आधारभतु तालिम 

६० हजार ६० हजार १०० ०

जम्मा खर्य १६ िाख ५ 
हजार

१६ िाख ५ हजार १००



100%

0%

कायचक्रमहरुको प्रगतत साराशं

खचच
मौज्दाि





क्र.स
. र्ोजना शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात

१ श्री सरस्वती प्रा वव नदीगडा 
कक्षाकोठा ममयत ५० हजार ५० हजार १०० ०

२ श्री मेितोिा पाइप लसँर्ाई 
र्ोजना ६० हजार ६० हजार १०० ०

३ सेरी लधमडा बास्कोटा कृवर् 
सडक लनमायण ३० हजार ३ िाख १०० ०

४ सनु समैजी दवताको माडौं घर 
लनमायण १ िाख १ िाख १०० ०

५ र्म्मन र्ौराहा अशम्िगडा कृवर् 
सडक लनमायण १ िाख ५०हजार १ िाख ५० हजार १०० ०

६ शर्उरेनी कृवर् सडक लनमायण २ िाख ५०हजार २ िाख ५० हजार १०० ०

७ सवुाखान लततरे सडक ववस्तार ५ िाख ५ िाख



क्र.स
. र्ोजना शशर्यक बावर्यक 

बजेट खर्य प्रगलत 
प्रलतशत मौजदात

८ अम्िेगडा लसँर्ाई पोखरी लनमायण १ िाख १ िाख १०० ०

९ जगदम्बा प्रावव बास्कोटा
शौर्ािर् लनमायण

१ िाख ५० 
हजार १ िाख ५० हजार १०० ०

१० घोल्िास नाउिो लनमायण ४० हजार ४० हजार १०० ०

११ मकवानपरु लसँर्ाई पोखरी लनमायण 
तथा पाईप खररद र्ोजना १ िाख १ िाख १०० ०

१२ सािकोट लसँर्ाई र्ोजना ५० हजार ५० हजार १०० ०

१३ घट्टीगाड बािववकास केन्द्रको १ 
कोठे भवन लनमायण

३ िाख ५० 
हजार ३ िाख ५० हजार १०० ०

१४ अगरबत्ती उद्योग संर्ािनमा
अनदुान सहर्ोग ५० हजार ५० हजार १०० ०

१५ फल्िेखकय  लसँर्ाई पोखरी लनमायण १ िाख १ िाख १०० ०



क्र.स
. र्ोजना शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात

१६ कािशर्उरा खानेपानी पाइप खररद 
तथा पाइपिाइन लनमायण ६० हजार ६० हजार १०० ०

१७ तारजािी भरान घोडेखान 
लसन्द्दलुिखान सडक ९० हजार ९० हजार १०० ०

१८ फल्िेखकय  मल्िो टोि लसँर्ाई 
र्ोजना ४० हजार ४० हजार १०० ०

१९ रौिेश्वर प्रा.वव. फल्िेखयक शौर्ािर् 
तथा खानेपानी र्ोजना १ िाख ५० हजार१ िाख ५० हजार १०० ०

२० हवर्मयि नाउिो लनमायण ४० हजार ४० हजार १०० ०

२१ दािशर्नी लसर्ाई पाइप खररद र 
पाइप िाईन लनमायण ५० हजार ५० हजार १०० ०

२२ गोर्सल्िा लसर्ाई पाईप खररद र 
पाईप िाईन लनमायण ५० हजार ५० हजार १०० ०

२३ लधमडा बजारमा सायवयजलनक 
शौर्ािर् लनमायण २ िाख २ िाख १०० ०



क्र.स
. र्ोजना शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात

२४ रन्द्तोिा लसर्ाई पोखरर लनमायण 
र्ोजना १ िाख १ िाख १०० ०

२५ अस्िाडी लसर्ाई र्ोजना पाईप 
खररद ४० हजार ४० हजार १०० ०

२६ गणेश आ.वव. लधमडाको १ कोठा 
भवन ममयत ५० हजार ५० हजार १०० ०

जम्मा ३२ िाख २० हजार ३२ िाख २० 
हजार



100%

0%

योजनाको प्रगतत साराशं

खचच
मौज्दाि



क्र.स
. र्ोजना शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात

१ कागती अलमिो खेलत ववस्तार 
कार्यक्रम १ िाख १ िाख १०० ०

२ खेिकुद सम्बशन्द्ध कार्यक्रम ९० हजार ९० हजार १०० ०

३ गौरा पवय लतज पवय व्र्वस्थापन ५० हजार ५० िाख १०० ०

४ दलित िशक्षत कार्यक्रम ५० हजार ५० हजार १०० ०

५ दलित िशक्षत कार्यक्रम -
व्र्वसार् अदवुा खेती) ५० हजार ५० हजार १०० ०

६ पशपुािन सम्बशन्द्ध तालिम तथा 
प्रववलध हस्तान्द्तरण १ िाख १ िाख १०० ०

७ पोलिहाउस ववतरण कार्यक्रम २ िाख २ िाख १००



क्र.स
. र्ोजना शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात

८ बंगरु पािन कार्यक्रम -जनजाती) ८० हजार ८० हजार १०० ०

९ मवहिा िशक्षत कार्यक्रम ५० हजार ५० हजार १०० ०

१० व्र्वसावर्क आिखेुती कार्यक्रम १ िाख १ िाख १०० ०

११ व्र्वसावर्क आदवुाखेती कार्यक्रम १ िाख १ िाख १०० ०

१२ शशवशशक्त सहकारर संस्थामा टेन्द्ट 
तथा अन्द्र् सामाग्री खररद ७० हजार ७० हजार १०० ०

१३ और्लध खररद तथा ढुवालन ३० हजार ३० हजार १०० ०

जम्मा १० िाख ७० हजार १० िाख ७० हजार



100%

0%

कायचक्रमहरुको प्रगतत साराशं

खचच
मौज्दाि





क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत

प्रलतशत मौजदात
१ भािखुोिा लसर्ाई कुिो लनमायण 

र्ोजना
१ िाख २० हजार १ िाख २० 

हजार
१०० ०

२ आखलि ऐरालन नाउिो लनमायण ५० हजार ५० हजार १०० ०
३ ऐरालन नाउिो लनमायण ५० हजार ५० हजार १०० ०

४ कािागैरा मेिगाजा नाउलि थलि 
सडक लनमायण

५ िाख ५ िाख १०० ०

५ गररब तथा लबपन्द् न पररबारिाई 
घर लनमायण सहर्ोग

३ िाख ३ िाख १०० ०

६ गौरा लतज पवय व्र्वस्थापन ५० हजार ५० हजार १०० ०

७ घरेि ुशखन्द् नेभाडी सडक ममयत ४ िाख ४ िाख १०० ०



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत

प्रलतशत मौजदात
८ लतमलुि खोिा देशख गैररखेत

शर्सापालनको िालग खानेपालन 
खररद

७५ हजार ७५ हजार १०० ०

९ नारार्ण सामदुावर्क भवन 
ममयत

१ िाख १ िाख १०० ०

१० भालड बिौर्ा सडक 
स्तरोन्द् नती

४ िाख ४ िाख १०० ०

११ बकृ्षारोपण अलभर्ान ५० हजार ५० हजार १०० ०

१२ मेिगाँजा बान्द् नेगडा सडक 
स्तोन्द् नती

४ िाख ४ िाख १०० ०

१३ महादेब मा.लब गेट लनमायण ३ िाख ३ िाख १०० ०

१४ कोरोना प्रभाववत समर्मा 
राहात ववतरण

२ िाख २ िाख १०० ०



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत 

प्रलतशत मौजदात
१५ गौरी शंकर मा.लब. लबद्यािर् 

शैशक्षक गणुस्तर सधुार
२ िाख ६० हजार २ िाख ६० 

हजार
१०० ०

१६ रािपलत रलनङ शशल्ड
प्रलतर्ोलगता व्र्वस्थापन

१ िाख १ िाख १०० ०

१७ समहुमा जवर्य गाई तथा भैलस 
पािन

५ िाख ५ िाख १०० ०

१८ समहुमा व्र्वसावर्क केरा 
खेलत 

१ िाख ५० हजार १ िाख ५० 
हजार

१०० ०

१९ स्वास््र् स्वर्म सेववका तथा
अ.न.लम शस्वपर व्र्वस्थापन

२ िाख ५० हजार २ िाख ५० 
हजार

१०० ०

२० लसद्धदेब बाबा को बनमा 
घेरवार

५० हजार ५० हजार १०० ०

२१ दैलबक प्रकोप उद्धार तथा 
राहात लबतरण

३ िाख ३ िाख १०० ०



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक 

बजेट खर्य प्रगलत
प्रलतशत मौजदात

२२ वडा भरी लबद्यतु िाईन 
लबस्तार तथा व्र्वस्थापन

१ िाख २० 
हजार

१ िाख २० हजार १०० ०

२३ आधारभतु स्वास््र् 
ईकाईको कार्ायिर् संर्ािन 
तथा व्र्वस्थापन

१ िाख १ िाख १०० ०

जम्मा ४९ िाख २५
हजार

४९ िाख २५
हजार

१०० ०



100%

0%

योजना तथा कायचक्रमहरुको प्रगतत साराशं

खचच
मौज्दाि





क्र.स
. र्ोजना शशर्यक बावर्यक

बजेट खर्य प्रगलत 
प्रलतशत मौजदात

१ मौरी खा=पा= पाईप खररद र
टंकी लनमायण र्ोजना

१ िाख १ िाख १०० ०

२ गोरथिी खा=पा= र्ोजना लसस्ने १ िाख १ िाख १०० ०

३ जनज्र्ोती आ=वव= कक्षाकोठा 
व्र्वस्थापन

५० हजार ५० हजार १०० ०

४ भङ्याडी लस ममयत र्ोजना ५० हजार ५० हजार १०० ०

५ दगुाय मा वव फलनयर्र लनमायण 
र्ोजना

५० हजार ५० हजार १०० ०

६ रङु्गन नदी कािाकोट लस=

लनमायण र्ोजना
१ िाख १ िाख १०० ०

७ तल्िो गोदाम लबर् कुिो ममयत 
र्ोजना

१ िाख १ िाख १०० ०



क्र.स
. र्ोजना शशर्यक बावर्यक

बजेट खर्य प्रगलत 
प्रलतशत मौजदात

८ रङु्गन नदी पारी पटार कुिो 
लनमायण र्ोजना

१ िाख १ िाख १०० ०

९ स्र्ािर्ौडी मशन्द्दर खा पा तथा 
शौर्ािर् ममयत वहिटंकी

५० हजार ५० हजार १०० ०

१० लसस्ने लबर्पेटी लस र्ोजना १ िाख १ िाख १०० ०

११ शशवलिङ्ग बा वव के मा खा पा 
तथा शौर्ािर् ममयत वहिटंकी

५० हजार ५० हजार १०० ०

१२ श्र्ािर्ौडी लसस्ने सडक 
स्तरन्नोती

२ िाख २ िाख १०० ०

१३ समैजी आ वव घेरवार लनमायण ५० हजार ५० हजार १०० ०

१४ महुान संरक्षण तथा बकृ्षारोपण
(कुखरेुगैरा, भाते तेकुनडाडंा)

७५ हजार ७५ हजार १०० ०



क्र.स
. र्ोजना शशर्यक बावर्यक बजेट खर्य प्रगलत

प्रलतशत मौजदात
१५ डोिाकोट खा पा को मिु संरक्षण 

र्ोजना
५० हजार ५० हजार १०० ०

१६ डोिा र दगुाय मा वव खा पा मिु 
संरक्षण

१ िाख १ िाख १०० ०

१७ डडल्िे कािाबन लस र्ोजना १ िाख १ िाख १०० ०

१८ द्धाविीखेत लस र्ोजना १ िाख १ िाख १०० ०

१९ भटे्टडा कािाबन सडक लनमायण र्ोजना १ िाख ३० हजार १ िाख ३० हजार १०० ०

२० डोिा गाउमालथदेशख समैजी आ वव,

कूजेनी हदैु परुानो र्ौकीसम्म सडक 
सरसफाई

२ िाख २ िाख १०० ०

जम्मा १८ िाख ५५ 
हजार

१८ िाख ५५ 
हजार

१००



100%

0%

योजनाको प्रगतत साराशं

खचच
मौज्दाि



क्र.स
. र्ोजना शशर्यक बावर्यक

बजेट खर्य प्रगलत 
प्रलतशत मौजदात

१ आधलुनक मौरीघार खररद तथा 
ववतरण

७५ हजार ७५ हजार १०० ०

२ कम्प्र्टुर व्र्वस्थापन तालिम १ िाख ३० 
हजार

१ िाख ३० हजार १०० ०

३ कार्ायिर् व्र्वस्थापन ५० हजार ५० हजार १०० ०

४ खेिकुद ववकास कार्यक्रम १ िाख ३० 
हजार

१ िाख ३० हजार १०० ०

५ गौरा पवय, लतज पवय व्र्वस्थापन ५० हजार ५० हजार १०० ०

६ जेष्ठ नागररक तथा अपाङ्ग
िशक्षत कार्यक्रम

१ िाख १ िाख १०० ०



क्र.स
. र्ोजना शशर्यक बावर्यक 

बजेट खर्य प्रगलत 
प्रलतशत मौजदात

७ दलित िशक्षत कार्यक्रम ७५ हजार ७५ हजार १०० ०

८ पोलिहाउस र लबउलबजन खररद 
तथा ववतरण

१ िाख ५० 
हजार

१ िाख ५० हजार १०० ०

९ पोर्ण कार्यक्रम २५ हजार २५ हजार १०० ०

१० मवहिा स्वर्मसेववका उत्प्रणेा
कार्यक्रम

७० हजार ७० हजार १०० ०

११ मवहिा स्वर्मसेववका तालिम २० हजार २० हजार १०० ०

१२ र्वुा िशक्षत कार्यक्रम ५० हजार ५० हजार १०० ०

१३ राजश्व पररर्ािन (घटनादताय
तथा कर असिुी)

२० हजार २० हजार १०० ०



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक

बजेट खर्य प्रगलत 
प्रलतशत मौजदात

१४ बािबालिका िशक्षत कार्यक्रम ५० हजार ५० हजार १०० ०

१५ ववपद व्र्वस्थापन तथा राहात ५० हजार ५० हजार १०० ०

१६ आ गा पा प्रकोक व्र्वस्थापन 
कोर्

४ िाख १० 
हजार

४ िाख १० हजार १०० ०

१७ शशक्षक अलभभावक अन्द्तरवक्रर्ा 
कार्यक्रम

२० हजार २० हजार १०० ०

१८ सा स ुव्र्वस्थापन २० हजार २० हजार १०० ०

१९ पूणय खोप कार्यक्रम ३० हजार ० ० ३० हजार

जम्मा १५ िाख 
२५ हजार

१४ िाख ९५ हजार ९८.०३ ३० हजार



खर्च, ९८.०३

मौज्दात, १.९७



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक

बजेट खर्य प्रगलत 
प्रलतशत मौजदात

१ मसिा उद्योग स्थापना
अनदुान सहर्ोग

८० हजार भटे्टडा कािावन सडक
लनमायण र्ोजना

८० हजार

२ खहरे तथा पवहरो लनर्न्द्त्रण २ िाख

आ गा पा प्रकोप
व्र्वस्थापन कोर्

२ िाख

३ अस्थाई कोप व्र्वस्थापन ५० हजार ५० हजार

४ उख ुपेल्न ेमेलसन खररदमा 
अनदुान सहर्ोग

५० हजार ५० हजार

५ खोप केन्द्र व्र्वस्थापन १० हजार १० हजार

६ बकृ्षारोपण अलभर्ान संर्ािन ५० हजार ५० हजार



क्र.
स. र्ोजना शशर्यक बावर्यक

बजेट खर्य प्रगलत 
प्रलतशत मौजदात

७
मवहिा िशक्षत कार्यक्रम ७५ हजार मवहिा जागरण आमा

समूह भवन 
व्र्वस्थापन

७५ हजार

८ जनजाती िशक्षत कार्यक्रम १ िाख भवानीश्वरी सा व उ स 
भवन ममयत

१ िाख

जम्मा ६ िाख 
१५ हजार जम्मा ६ िाख 

१५ हजार





आ.ब.२०७६।०७७ मा शशक्षा, र्वुा तथा खेिकुद शाखाबाट सम्पाददत प्रमखु
कार्यक्रमहरु :

 संघीर् र प्रदेश सरकारबाट ससतय अनदुानका रुपमा प्राप्त बजेट
लबद्यािर्िाई लनर्मानसुार लनकासा भएको,

 गा.पा. स्तरीर् प्र.अ. बैठक २०७६ फागनुसम्म लनर्लमत बस्दै
आएको,

आधारभतू शशक्षा उत्तीणय परीक्षा सञ्चािन, व्र्वस्थापन र प्रमाणीकरण
भएको,

 रािपलत रलनंङ लसल्ड तथा अध्र्क्ष कप खेिकुद प्रलतर्ोलगता सम्पन्न,
 दईु जना खेिकुद प्रशशक्षकहरु लनर्कु्त भएका,
 सामाशजक तथा भौलतक दरुी कार्म गरर शैशक्षक सत्र २०७७ का

िालग ९०% ववद्याथी भनाय भइसकेका,



 लन:शलु्क पाठ्यपसु्तक ववतरण कार्य जारी रहेको,
 स्र्ालनटरी प्र्ाड खररद कार्य सम्पन्न,
 कक्षा ८-१० का िालग पाठ्यसामग्री उत्पादन तथा प्रसारण गनय ३ वटा

FM रेलडर्ोसंग रु.३००००० (तीन िाख) मा सम्झौता भई कार्ायन्द्वर्न
भएको,

 प्रलत ववद्यािर् रु.६५०००० (छ िाख पर्ास हजार) को िागतमा ववज्ञान
प्रर्ोगशािा, पसु्तकािर् र ICT प्रयोगशाला क्रमश: श्री भूिनेश्िरी मा.वि.
हिोला, श्री उणीकोट मा.वि. गांखेि, र श्री लसर्दि भगििी मा.वि.
दोबाटामा स्थापना,

 श्री कालिका आ. वव. (सालबक प्रा.वव.) आलिताि-४, भीमनगर, श्री
कृष्णकालिका मा. वव. आलिताि-४, भीमनगरमा समार्ोजन भएको,



COVID-19 तथा बन्द्दाबन्द्दी र ववववध कारणिे सम्पादन हनु नसकेका
कार्यहरु :

 प्र.अ.हरुको लनर्लमत बैठक बस्न नसकेको,
 लमलत २०७६।११।११ मा शशक्षा अलधकृतको संर्ोजकत्वमा

प्र.अ.हरुको बैठकबाट शैशक्षक क्र्ािेन्द्डर लनमायण गनय सलमलत गठन भए
पलन शैशक्षक सत्र सरुु हनेु अलनशितताका कारणिे कुनै काम गनय
नसवकएको,

 संघीर् सरकारको ससतय अनदुानका रुपमा प्राप्त हनेु शशक्षण सहार्ता
अनदुान पाउने ववद्यािर्हरु क्रमश: श्री स्र्ािर्ौडी मा.वव. र्ौडबण्डािे,
श्री महादेव मा.वव. शखन्नेभाडी, लसद्धभगवती मा.वव. दोबाटा र भवूनेश्वरी
मा.वव. हतोिा का िालग अनदुान रोवकएको ।



आ.ब. २०७६/०७७ को बार्षचक प्रततवेदन
संघीय सरकारको ससिच अनुदान

क्र.स. वक्रय़ाकिापको नाम लबलनर्ोशजत 
रकम

खर्य भएको
रकम बर्त खर्य 

प्रलतसत कैवफर्त

१ आधारभतू तहका स्वीकृत दरवन्द्दीका शशक्षक, राहत
अनदुान शशक्षकका िालग तिब भत्ता अनदुान

४,९९,१७,०
००

४,९९,१७,०
०० ० 100

२ आधारभतू तथा माध्र्लमक तहमा स्वीकृत दरबन्द्दी तथा
अनदुान कार्यरत शशक्षकको थप तिब भत्ता

६६,१८,००
०१७,७०,८४० ४८,४७,१

६० 26=76

३ माध्र्लमक तहका स्वीकृत दरबन्द्दी शशक्षक, राहत अनदुान
शशक्षकका िालग तिब भत्ता अनदुान

७७,०६,००
०७७,०६,००० ० 100

४ प्रारशम्भक बाि ववकास सहजकतायहरुको पाररश्रलमक तथा
ववद्यािर् कमयर्ारी व्र्वस्थापन अनदुान

७६,४९,००
०६९,५२,००० ६,९७,००

०
90=8आ

9
पोर्ाक भत्ता
समेत

५ प्रारशम्भक बािववकास केन्द्रका सहजकताय तथा ववद्यािर्
कमयर्ारीहरुका िालग पोशाक खर्य ९,८०,००० ० ९,८०,००

० 0=00

६ प्रलत ववद्याथी िागतका आधारमा शशक्षण लसकाइ सामग्री
एवम् कक्षा ८ को परीक्षा व्र्वस्थापन अनदुान

१४,८७,००
०१२,३५,७०० २,५१,३०

० 83=10



क्र.स. वक्रय़ाकिापको नाम लबलनर्ोशजत 
रकम

खर्य भएको
रकम बर्त खर्य 

प्रलतसत कैवफर्त

७ सायवयजलनक ववद्यािर्का ववद्याथीका िालग लनशलु्क 
पाठ्यपसु्तक अनदुान

२०,७९,००
० २०,७९,००० ० 100

८ सायवयजलनक ववद्यािर्मा अध्र्र्नरत लबद्याथीका िालग छात्रवशृत्त १२,८१,००
० ९,७०,६०० ३,१०,४०

० 75=77

९ ववद्यािर् सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन अनदुान १९,५४,००
०१९,५४,००० ० 100

१० शैशक्षक पहुँर् सलुनशितता, अनौपर्ाररक तथा वैकशल्पक शशक्षा 
कार्यक्रम ५,१०,००० ४,००,००० १,१०,००

० 78=43

११ तोवकएका ववद्याथीको ददवा खाजाका िालग ववद्यािर्िाई 
अनदान 

१,०३,२५,०
००३६,३४,९६२ ६६,९०,०

३८ 35=21

पाठ्यपसु्तक
५३६८७७ 
लबद्यािर् 
सञ्चािन रकम
६०४२० पलन 
समावेस 

१२ ववद्यािर् भौलतक पवुायधार लनमायण अनदुान १,२६,००,०
००

१,२६,००,०
०० ० 100

१३ ववद्यािर् शैक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एवम ्कार्यसम्पादनमा 
आधाररत प्रोत्साहन अनदुान

२९,१२,००
०२८,५२,५९५ ५९,४०५ 97=96



क्र.स. वक्रय़ाकिापको नाम लबलनर्ोशजत 
रकम

खर्य भएको
रकम बर्त खर्य 

प्रलतसत कैवफर्त

१४ सामदुावर्क ववद्यािर्का छात्राहरुिाई लनशलु्क सेनेटरी प्र्ाड 
व्र्वस्थापन १२,९६,०००१२,९६,००० ० 100

१५ covid 19 बाट भएको शैशक्षक क्षलत न्द्र्लुनकरण तथा 
लबद्याथीको लसकाइ प्रवधयन कार्यक्रम ३,०५,००० ३,००,००० ५००० 98.36

कुि जम्मा १०,७६,१९,
०००

९,३६,६८,६
९७

१,३९,५०,३
०३ 87.02



क्र.स. वक्रय़ाकिापको नाम लबलनर्ोशजत 
रकम

खर्य भएको
रकम बर्त खर्य 

प्रलतसत कैवफर्त

७ सायवयजलनक ववद्यािर्का ववद्याथीका िालग लनशलु्क 
पाठ्यपसु्तक अनदुान

१९,५४,००
०१९,५४,००० ० 100

८ सायवयजलनक ववद्यािर्मा अध्र्र्नरत लबद्याथीका िालग छात्रवशृत्त १२,८१,००
० ९,७०,६०० ३,१०,४०

० 75=77

९ ववद्यािर् सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन अनदुान १९,५४,००
०१९,५४,००० ० 100

१० शैशक्षक पहुँर् सलुनशितता, अनौपर्ाररक तथा वैकशल्पक शशक्षा 
कार्यक्रम ५,१०,००० ४,००,००० १,१०,००

० 78=43

११ तोवकएका ववद्याथीको ददवा खाजाका िालग ववद्यािर्िाई 
अनदान 

१,०३,२५,०
००३६,३४,९६२ ६६,९०,०

३८ 35=21

पाठ्यपसु्तक
५३६८७७ 
लबद्यािर् 
सञ्चािन रकम
६०४२० पलन 
समावेस 

१२ ववद्यािर् भौलतक पवुायधार लनमायण अनदुान १,२६,००,०
००

१,२६,००,०
०० ० 100

१३ ववद्यािर् शैक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एवम ्कार्यसम्पादनमा 
आधाररत प्रोत्साहन अनदुान

२९,१२,००
०२८,५२,५९५ ५९,४०५ 97=96



प्रदेश सरकारको ससतय अनदुान

 लबद्िर्मा कार्यरत कार्ायिर् सहर्ोगीका िालग प्रलत सहर्ोगी रु १०००० का दरिे  
रु ४२०००० लबलनर्ोशजत र खर्य भएको

 लबद्िर्मा कार्यरत वािलबकास शशक्षकहरुकािालग प्रलत शशक्षक रु १०००० का 
दरिे  रु ३०००० लबलनर्ोशजत र खर्य भएको



क्र.स. वक्रर्ायकिाप लबलनर्ोशजत रकम खर्य रकम खर्य प्रलतसत

१ कक्षा-८ को परीक्षा व्र्वस्थापन २,००,००० २,००,००० 100

२ खेिकुद प्रक्षशशण ३,००,००० २,४५,००० 81=67

३ नमनुा लबद्यािर् कार्यक्रम ८,००,००० ८,००,००० 100

४ रािपलत रलनङ्ग शशल्ड प्रलतर्ोलगता २,००,००० २,००,००० 100

५ वािलबकास केन्द्र सञ्चािन २४,००,०००२२,०८,००० 92

६
शशक्षक कमयर्ारी व्र्वस्थापन तथा शैशक्षक गणुस्तर 
सधुार ७८,००,०००७८,००,००० 100

७ शशक्षा ववकास सम्वनधी अन्द्र् कार्यक्रम ११,६२,००० ७,२४,८०८ 62=38

जम्मा १,२८,६२,०००
१,२१,७७,८

०८ 94=68



आ.ब .२०७६/७७ को बबर्दयलयमा तनकासा भएको बबिरण 
संघीय सरकारको ससिच अनुदान

क्र.सं. ववद्यािर् ठेगाना
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तथा 
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भ
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पसु्तक
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TST
परीक्षा
व्र्वस्था
पन

लसकाइ जम्मा

१ आलिताि 
प्रावव

आलिताि-
३, र्निा ४८३९९० १५००० ० 3200 ४०००० २४०० १००६२ ८४१५ २००० 0 ० ५६५०६७

२ सेिालिङ्ग
प्रावव

आलिताि-
३, बडुमु १३१३३२७ ९२६८५ ० 12450 ४०००० १९२०० २८३४५ ८४१५ २००० 0 ० १५१६४२२

३ बिवान 
प्रावव

आलिताि-
५, लसराडी ५३३५८६ ६०१३५ ० 10050 ४०००० ९२०० ९२५८ ८४१५ २००० 0 ० ६७२६४४

४ समैजी 
आवव

आलिताि-
८, कुजेनी १७४२३२७११०७०० ५०००० 38150 ४५००० ३४४०० ८६२४५ ८४१५ २००० 3800 ० २१२१०३७

५ जनज्र्ोलत
आवव

आलिताि-
६, 
हामटड

१६२३८९०११७९०० ५०००० 50500 ४५००० ५६२०० १४०३५२ ८४१५ २००० 4000 ० २०९८२५७



क्र.सं. ववद्यािर् ठेगाना
शशक्षक 
तथा 

कमयर्ारी त 
भ

ददवा 
खाजा 

kits 
अनदुान

शैशक्षक
सामाग्री\
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लबद्यािर् 
सञ्चािन छात्रवलृत पाठ्य 

पसु्तक
CBEGR

A
TST

परीक्षा
व्र्वस्था
पन

लसकाइ जम्मा

६ शङ्करकेदार 
आवव

आलिताि
-६, 
झरकाँडा

१२७५१७
४

२११०२
० ५०००० 37100 ४५००० ४२८००१०५०६४ ८४१५ २००० 5400 ० १७८१९७३

७ भगवती प्रावव
आलिताि
-५, 
पसेरावि

९६६७६० ९९०० ० 2050 ४०००० २८०० ३५३७ ८४१५ २००० 0 ० १०३५४६२

८ गौरीशङ्कर
मावव

आलिताि
-७, 
मेिगाँजा

२२५७६४
२ ७४७०० ० 33650 ७२००० ४१६००१२३८१२ ८४१५ २००० 2800 ० २६१६६१९

९ बािकल्र्ाण 
आवव

आलिताि
-५, 
बावहरीसैन

३१०१०९
८

१०८९०
० ५०००० 47250 ४५००० ५८६००१०८२९८ ८४१५ २००० 6800 ० ३५३६३६१

१० रौिेश्वर प्रावव
आलिताि
-६, 
फल्िेखकय

८३०५६० ४०५०० 7950 ४०००० १३२०० १९१४३ ८४१५ २००० 0 ० ९६१७६८

११ जगदम्बा 
प्रावव

आलिताि
-६, 
बास्कोट

९६६३५६ ३६९०० 8250 ४०००० १२००० १५६०९ ८४१५ २००० 0 ० १०८९५३०

१२ गणेश आवव
आलिताि
-६, 
लधमाड

१८१०१५
४ ७५९१५ ५०००० 22700 ४५००० २९२०० ७७५३३ ८४१५ २००० 3200 ० २१२४११७



क्र.सं. ववद्यािर् ठेगाना
शशक्षक 
तथा 

कमयर्ारी त 
भ

ददवा 
खाजा 

kits 
अनु
दान

शैशक्षक
सामाग्री\
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लबद्यािर् 
सञ्चािन छात्रवलृत पाठ्य 

पसु्तक
CBEGR

A
TST

परीक्षा
व्र्वस्था
पन

लसकाइ जम्मा

१३ सरस्वती प्रावव
आलिताि
-६, 
नदीगडा

९७४०६० ७७८८० 11300 ४०००० १२८०० २३७०९ ८४१५ २००० 0 ० ११५०१६४

१४ दगुाय मावव
आलिताि
-८, 
आलिताि

७७४२८८९ ९०९०० 138050 ७७००० ५८००० २९९७४७ ८४१५ २००० 15600 ० ८४३२६०१

१५ महादेव मावव
आलिताि
-७, 
शखन्नेभाडी

२८३५९३५ २८३०५० 69800 ७२००० ७०४०० २३९८७७ ८४१५ २००० 8600 ० ३५९००७७

१६ कृष्ण प्रावव
आलिताि
-४, 
सैनग्वान्नी

१४०१३२७ ८८४७० 14700 ४०००० २२००० २०१२४ ८४१५ २००० 0 ० १५९७०३६

१७ स्र्ािर्ौडी
मावव

आलिताि
-३, 
र्ौडबण्डिे

३३२१४०४ १३३२०० 70500 ७२००० ५८००० १८७२६८ ८४१५ २००० 13000 २०००
०० ४०६५७८७

१८ कालिका 
प्रावव

आलिताि
-४, 
सेरीभावर

१४२८३९० ९६३०० 24250 ४०००० २५२०० २४५२५ ८४१५ २००० 0 ० १६४९०८०

१९ सरस्वती 
आवव

आलिताि
-५, 
लभत्रीसैन

२०७२५१० १७१०४५ 65600 ७२००० ५४८०० ११२६८१ ८४१५ २००० 5000 ० २५६४०५१



क्र.सं. ववद्यािर् ठेगाना
शशक्षक
तथा 

कमयर्ारी
त भ

ददवा 
खाजा 

kits 
अनदुान

शैशक्षक 
सामाग्री\

CAS

लबद्यािर् 
सञ्चािन छात्रवलृत पाठ्य 

पसु्तक
CBEG
RA

TST
परीक्षा
व्र्वस्था
पन

लसका
इ जम्मा

२० लसद्दभगवती
मावव

आलिताि
-६, 
दोबाटा

२१४२२०
८ ६६६०० 58600 ७२००० ५१४०० १७७८८६ ८४१५ २००० 9800 ० २५८८९०९

२१ कृष्ण प्रावव आलिताि
-७, थिी ४४४३३० १६५७५ 2850 ४०००० ३२०० ५७७८ ८४१५ २००० 0 ० ५२३१४८

२२ कृष्णकालिका 
मावव

आलिताि
-४, 
भीमनगर

५०३२३६
६ ० 83950 ७७००० ४७००० २५१५२० ० २००० 16600 ० ५५१०४३६

२३ भीमदत्त प्रावव
आलिताि
-४, 
रजौडा

९१४४६० ३८५५० 10400 ४०००० ११६०० ९१३८ ८४१५ २००० 0 ० १०३४५६३

२४ आदशय प्रावव
आलिताि
-३, 
मैनाथिा

५३२३३० ६४६९५ 15500 ४०००० १०००० ११७५१ ८४१५ २००० 0 ० ६८४६९१

२५ हररर्ािी 
प्रावव

आलिताि
-३, 
बाण्डािे

४४४३३० ३९९४५ 7650 ४०००० ८८०० ११९८९ ८४१५ २००० 0 ० ५६३१२९

२६ एकता प्रावव
आलिताि
-४, 
कोइिानी

५३२३३० ५४६१५ 12650 ४०००० ७२०० ११४९९ ८४१५ २००० 0 ० ६६८७०९



क्र.सं. ववद्यािर् ठेगाना
शशक्षक
तथा 

कमयर्ारी
त भ

ददवा 
खाजा 

kits 
अनदुान

शैशक्षक
सामाग्री\

CAS

लबद्यािर् 
सञ्चािन छात्रवलृत पाठ्य 

पसु्तक
CBEGR

A
TST

परीक्षा
व्र्वस्था
पन

लसकाइ जम्मा

२७ समैजी प्रावव
आलिताि
-३, 
काशन्द्तपरु

१५०००० ४४१०० 17550 ४०००० ४४०० १०१०७ ८४१५ २००० 0 ० २७६५७२

२८ समैजेश्वर 
प्रावव

आलिताि
-३, सेिा ९७५५०७ ३०९४५ 5400 ४०००० ८४०० १२३८० ८४१५ २००० 0 ० १०८३०४७

२९ बमयर्ारी प्रावव
आलिताि
-७, 
वकमोडी

८३०७६० ११७०० 2250 ४०००० २४०० ६९३० ८४१५ २००० 0 ० ९०४४५५

३० जनज्र्ोलत 
आवव

आलिताि
-१, 
लसर्िा

११०३१७
९

१२०८२
५ 20150 ४५०००२१४०० ३८०६४ ८४१५ २००० 600 ० १३५९६३३

३१ उनैसेरी आवव
आलिताि
-२, 
काफिी

१३५४५०
८ ७४२९५ 15800 ४५०००१७२०० ३५९८७ ८४१५ २००० 1600 ० १५५४८०५

३२ डोशब्िङ्ग प्रावव
आलिताि
-३, 
कुिेडी

८६९७४९ ३१५०० 6250 ४०००० ८८०० १४२९५ ८४१५ २००० 0 ० ९८१००९

३३ कैिपाि 
प्रावव

आलिताि
-२, 
वकमाड

१०७३०१
४ ४६७२५ 6150 ४०००० ८००० १५९६२ ८४१५ २००० 0 ० १२००२६६



क्र.सं. ववद्यािर् ठेगाना
शशक्षक 
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भ

ददवा 
खाजा 

kits 
अनदुान
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लबद्यािर् 
सञ्चािन छात्रवलृत पाठ्य 

पसु्तक
CBEG
RA

TST
परीक्षा
व्र्वस्था
पन

लसकाइ जम्मा

३४ उशणकोट 
मावव

आलिताि
-२, 
आलिताि

४५८२६५७ ७१०५५ 50200 ७२०००६१६०० १८२०२५ ८४१५ २००० 7600 ० ५०३७५५२

३५ भवुनेश्वरी
मावव

आलिताि
-१, 
हतोिा

३२४५३७० ९८१४५ 33100 ७२०००२९२०० १०९६९० ८४१५ २००० 4200 ० ३६०२१२०

३६ अलसग्राम 
प्रावव

आलिताि
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 ८ वटै वडा कार्ायिर् व्र्वस्थापन र सेवा प्रवाह

 ववलभन्द् न वडा जोड्ने सडकहरुको स्तरोउन्द् नती तथा लनमायण कार्य भएको
 गाउँपालिकाका धालमयक तथा पर्यटकीर् स्थिहरुको डकुमेशन्द्ि र ब्रसर लनमायण
 आलितािको पर्ाय-पर्यटन ववकासका िागी डङु्गा संर्ािन,पानी लनकास,फुटपाथ लनमायण, लसति पाटी, शौर्ािर् 

लनमायण,खानेपानी र भ्रू् टावर को लनमायण 
 लबलभन्न समर् समर्मा बजार अनगुमन गरर उपभोक्ता वहत संरक्षण भएको ।

 आलिताि ववकास गरुुर्ोजनाको लडवपआर तर्ार भैसकेको ।
 आलिताि गांखेत सडकको लडवपआर तर्ार भैसकेको ।



 गाउँपालिकाको लडशजटि प्रोफाईि तथा आवलधक र्ोजना तर्ार भैसकेको ।
 गाउँपालिकाको र्ातार्ात गरुुर्ोजना लनमायणकार्य भईसकेको ।
 गाउँपालिकाको सूर्ना प्रणािीिाई वेब बेस एम.आई.एस लनमायण भैसकेको ।
 सूर्ना प्रणालििाई अझ व्र्वशस्थत बनाउन ग्रपु एस एम एस सेवा संर्ािनमा ल्र्ाएको ।
 लबलभन्द् न लबद्यािर्हरुमा प्रववलधमैत्री शशक्षा प्रदान गनय Ict LAB स्थापना गरर संर्ािनमा ल्र्ाईएको ।
 प्रलबलधको माध्र्म बाट लछटो र छररतो ढंगिे सरु्ना सम्बशन्द्धत लनकार् सम्म परु्ायईएको ।
 प्रववलधको प्रर्ोग द्वारा कार्यिर्का लबलभन्द् न कार्यहरु ONLINE माध्र्म बाट संर्ािन भईरहेको ।
 ब्र्शक्तगत घटनादताय तथा सामाशजक सरुक्षा ब्र्वस्थापन सूर्ना प्रणािीिाई सदुृढीकरण गनय सामाशजक सरुक्षा तथा 

पशञ् जकरण ईकाई िाई व्र्वशस्थत बनाइएको ।



 बहािकर स्थानीर् संशर्त कोर्मा जम्मा गने व्र्वस्था गररएको ।
 वडा कार्ायिर्को िालग जग्गा व्र्वस्थापन गरर केवह वडा कार्ायिर् भवन समेत लनमायण कार्य भै रहेको ।
 न्द्र्ावर्क सलमतीको प्रभावकाररतामा सधुार भएको ।
 हाईटेक नसयरीमा लबभन्द् न प्रकारका बोट लबरुवाहरु उत्पादन भै रहेको ।
 एक गाउँ एक उत्पादन अन्द्तरगत ववलभन्द् न वडाहरुमा सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरर लबलभन्द् न प्रजालतका फिफुि, 

तरकारी, मसिाजन्द्र् लबउ तथा बोट लबरुवा लबतरण गने कार्य भएको ।
 आलिताि गाउँपालिकाको भ ूउपर्ोग नक्शा तर्ार भएको ।
 लबलभन्द् न ग्रालमण कृवर् सडक तथा अन्द्र् पर्यटकीर् सडकहरुको स्तरोन्द् नती भएको ।
 ववद्यािर् स्तरमा शैशक्षक गणुस्तर सधुार तथा शशक्षक व्र्वस्थापन कार्यिाई थप प्रभावकारी बनाईएको ।
 लबलभन्द् न लबद्यािर्मा लबज्ञान प्रर्ोगशािा स्थापना गरर संर्ािनमा ल्र्ाईएको ।
 आलितािमा डङु्गा सर्रका साथै पर्यटकीर् स्थि आलितािको दृष्र्ाविोकनको िालग आलिताि पररसरमा भ्रू् 

टावरको लनमाांण कार्य सम्पन्द् न भएको ।
 जिाधार संरक्षण तथा जैववक ववववधता संरक्षणको िालग लबलभन्द् न प्रर्ास गररएको ।



 लनवायशर्त स्थानीर् सरकार आएपलछ शाशन्द्त स्थापना पिात गा.पा र वडामा सहभालगतात्मक र्ोजना 
तजुयमािाई सहजता ददनमा सफि भएको छ । 

 संघ र प्रदेश सरकारबाट लसधै स्थानीर् तहमा वजेट लनकासा ददंदा स्थानीर् जनप्रलतलनलधको रोहवरमा 
र्ोजना तथा कार्यक्रम संर्ािन गनय सहर्ोग र कार्ायन्द्वर्नमा सहभालगतामा ववृद्ध भएको छ ।

 सवै सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्था स्थानीर् तह माफय त नै पररर्ािन गने संघीर्ताको ममय र भावना 
अनरुुप भएको हनुािे सहजरुपमा जनतािे सवैखािे सेवा एकैसाथ लिन सहज भएको ।

 गापामा कमयर्ारी व्र्वस्थापन संघीर् मालमिा तथा सामान्द्र् प्रशासन मन्द्त्रािर्को अन्द्तररम कमयर्ारी 
व्र्वस्थापन २०७४ अनसुार पररर्ालित वजेट खर्य लसधै कोिेनीकाबाट कोर्मा लनकासा गरी पररर्ािन 
गररएको, वडा र स्थानीर् वस्तीका वालसन्द्दाहरुमा सकारात्मक भावनामा बवृद्ध भएको । 



 ववगतको तिुनामा गापािे समदुार्को माग अनसुार आएका र्ोजना तथा
कार्यक्रममा बढी रकम लबलनर्ोजन गरर सम्पन्न गनय थािेको ।

वस्ती स्तरमा मवहिा आमा समहु सहकारी संस्थाहरु भएका कारण सरकारी तथा
गैरसरकारी संघसंस्थाका र्ोजना तथा कार्यक्रम पलन सो माफय त स Fर्ािन हनेु गदाय
अत्र्न्द्त प्रभावकारी र सहज हनेु गरेको



 भौगोलिक रुपमा शजल्िा सदरमकुाम देशख टाढा रहेको र गाउँपालिका लभत्रका केही वडाहरु 
तिुनात्मकरुपमा जवटि भगुोिका कारण सहज आवागमनमा कदठन रहेको ।

 गाउँपालिका भएर जाने मिु सडक कच्र्ी भएका कारण सहज आवागमनमा कदठनाइ भोग्न ु
परेको ।

 टेलिफोन सेवा, इन्द्टरनेट सेवा िगार्तका संर्ार माध्र्ममा सहज पहुँजमा कदठनाइ भइरहेको, 
टेलिफोन नेटवकय , इन्द्टरनेट नेटवकय मा अवरोध हनेु गरेको जसिे गदाय सहज रुपमा फोन र 
इन्द्टरनेटको सम्पकय मा आउन नसवकने अवस्थाको लसजयना हनेु गरेको ।

 गाउँपालिका लभत्र ववद्यतुीकरण भए पलन लबद्यतु पावर क्षमता कम भएका कारण समर् समर्मा 
ववद्यतु िाइन कावटने गरेको ।



 प्रशासकीर् भवनको अभाव रहेका कारण गाउँपलिकामा आवश्र्कता अनसुारका शाखाहरु ववस्तार 
गरी काम कारवाही गनय नसकीएको ।

 खानेपानी र र्ातार्ातको उशर्त व्र्स्थापन हनु नसकेको ।
 गाउँपालिका लभत्र प्रर्रुमात्रामा पर्यटकीर् संभावना बोकेका प्राशर्न ऐलतहालसक तथा प्राकृलतक 

सम्पदा भए पलन लतनको संरक्षणको िालग पर्ायप्त स्रोतको अभाव रहेको ।
 कृवर्क्षेत्रिाई रोजगारमूिक, आधलुनक एवं व्र्वसार्मूिक बनाउन नसवकएको ।
 कमयर्ारीका िालग समर्सापेक्ष तालिम अलभमशुखकरण अनशुशक्षण िगार्तका कार्यक्रम संर्ािन 

गनय नसक्दा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता आउन नसकेको।
 कोलभड-१९ का कारण समदुार्मा बढ्दै गइरहेको गररवी र रोजगार वववहनताको अवस्थािाई 

सम्बोधन पर्ायप्त स्रोतसाधनको अभाव रहेको ।



लसन सघं संस्था को नाम कार्य के्षत्र लबर्र्गत के्षत्र

१
RVWRMP आलिताि गाउँपालिकाका सबै वडा हरु खानेपालन,सरसफाई तथा स्वच्छता तथा कृर्ी

२
SUAHARA आलिताि गाउँपालिकाका सबै वडा हरु खानेपालन,सरसफाई तथा स्वच्छता, पोर्ण र कृर्ी

३
IDeS

आलिताि गाउँपालिकाका सबै वडा हरु खानेपालन,सरसफाई तथा स्वच्छता, पोर्ण र कृर्ी
ववपद व्र्वस्थापन

४
MPDS पालनपररर्ोजना आलिताि गाउँपालिकाका सबै वडा हरु

जिजन्द्र् जैववक ववववधता संरक्षण,महुान संरक्षण वन
वाताबरण सम्बन्द्धी

५
MSNP आलिताि गाउँपालिकाका सबै वडा हरु पोर्ण सम्बन्द्धी

६ ग्रालमण गररलब लनवारण 
अलभर्ान आलिताि गा.पा. १ झो.प.ु सम्बशन्द्ध

७
SEEDS

आलिताि गाउँपालिकाका सबै वडा हरु
शसुासन तथा शजववकोपाजयन प्रबधयन नमनुा पररर्ोजना



लसन कार्यक्रमको नाम गरेको कार्य
१ गररब घरपररवार पवहर्ान तथा पररर्र् पत्र लबतरण

कार्यक्रम
गररव पवहर्ानको िालग सबै घरधरुरको त्र्ाङ्क संकिन गरर 
मन्द्त्रािर्मा पठाएको ।

२
EGRP

लशक्षा सम्बन्धि बबलभध न िाललम कायचक्रम संचालन गनुचका साथै 
बबलभधन प्रविधिजधय उपकरण प्रदान गरेको ।

३
SSSPCR

सामान्जक सुरक्षा िथा व्यन्क्िगि घटना दिाच प्रणालीलाई
सुदृढीकरण गनचका लाधग सेिा ईकाई को स्थापना गरेको ।

४
प्रधानमन्द्त्री रोजगार कार्यक्रम

बेरोजगार हरुको ि्याङ्क संकलन गनुचका साथै धयुनिम रोजगारी 
प्रदान गरेको ।

५
बहकेु्षलत्रर् पोर्ण कार्यक्रम

हजार ददनका आमा िथा नबजाि लशशलुाई पोषण सम्बन्धि
बबलभधन प्याकेज कायचक्रम  प्रदान गरेको ।

६
गररब संग ववश्बेश्वर कार्यक्रम बबलभधन लक्षक्षि समुहहरुको न्जिन स्िरोधनतिमा सहयोग गरेको ।

७
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