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       खण्ड-क 

पररचय 

"लशक्षा, स्वास््य, कृलष, पयिटन र पवूािधार माफि त समदृ्ध राप्ती गाईँपालिकाको अधार" भन्ने मिू ममिका साथ अ.व. २०७७/७८ मा राप्ती 

गाईँपालिकाबाट क्षेत्रगत अधारमा नीलत तथा कायििम र बजटे माफि त लवलभन्न योजना , पररयोजना, कायििम, लियाकिाप सजचािन 

गररएको छ ।  स्थानीय सरकार सजचािन ऐन २०७४ तोकेका कायिका ऄलतररक्त  नागररकहरुको अवश्यकता र मागका अधारमा 

गाईँपालिका तथा वडाहरुबाट कायििमहरुको छनोट गरी कायािन्वयन गररएको छ । लवकासको प्रलतफि अम नाग ररकसवम पगु्ने गरी 

योजनाहरु कायािन्वयन गररएको छ । लदगो लवकासका िक्ष्य , संघीय सरकारबाट जारी भएका अवलधक योजना , गाईँपालिकाबाट 

लनधािरण गररएको अवलधक योजना तथा प्राथलमकताका अधारमा पररयोजनाहरु कायािन्वयन गररएको  छ । नागररकको नलजकको 

सरकारको रहकेो स्थानीय तह माफि त नागररकका अधारभतू अवश्यकताहरुको ईपिब्ध स्रोत र साधनमा अधाररत भइ संवोधन 

गररएको छ ।  

योजना, कायििम तथा अयोजनाहरूमा िगानी तथा साधनको  प्रवाह ईलचत ढंगिे भए , नभएको वा ऄपेलक्षत नलतजा हालसि भए , 

नभएको सवबन्धमा कायािन्वयन गने लनकाय वा काननू  बमोलजम ऄलततयार  प्राप्त लनकायिे  तोकेको व्यलक्त वा संस्थाबाट लनरन्तर वा 

अवलधक रुपमा गररने  लनगरनी, सचूना संकिन , लवशे्लषण अलदबाट प्राप्त पषृ्ठपोषणका अधारमा थप  सधुारात्समक कायिहरु ऄगालड 

बढाईन यस वालषिक रुपमा प्रलतवदेनहरुको तयारी , प्रवोलधकरण, खचि साविजलनलककरण , साविजलनक सु नवुाइसवमका लियाकिाप 

सजचािन गरी सशुासन प्रवधिन गनि स्थानीय तहको कतिव्य हो ।  

मालथ ईल्िेलखत सन्दभििाइ अधारमा मानी अ.व. २०७७/७८ को वालषिक प्रगती प्रलतवदेन तयार गररएको छ । यसिे समग्रमा अलथिक 

वषिमा ऄविवबन गररएका नीलत तथा कायििम र बजटेको कायािन्व यनको ऄवस्था , यसको िाभ िागत , यसिे गाईँपालिकाबासी 

नागररकहरुको जीवनस्तरमा पारेको प्रभावसमतेिाइ ऄलभिेखीकरण गने छ । जनप्रलतलनधीिे लनवािचनको ऄवधीमा नागररकसँग गरेका  

प्रलतवद्धताको कायािन्वयनको रुपमा  समते यसिाइ लिन सलकनेछ । पालिकािे अगामी लदनमा ऄविवबन गने  दृलिकोण,नीलत,लवलध, 

पद्धती र योजना  लवकासको अधारको रुपमा रहने छ ।  समग्रमा राप्ती गाईँपालिकाबाट गरेका गलतलवलधको ऐनाको रुपमा यो वालषिक 

प्रलतवदेन रहनेछ ।  

राप्ती गाईँपालिकाबाट भए गरेका कायिहरुको बारेमा ऄध्ययन ऄनसुन्धान गने , सरोकार रातने नागररक , सरोकारवािा, ऄन्य पालिका , 

प्रदशे र संघीय सरकारका िालग समते सन्दभि सामग्रीको रुपमा प्रयोग गने गरी यसको तयारी गररएको छ ।  नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार 

तथा स्थानीय तहिे रालरिय ऄन्तररालरिय मजचहरुमा गरेका प्रलतवद्धताहरुको िालग ऄध्ययनको लवषय बन्ने छ । यस प्रलतवदेनमा  

गाईँपालिकाको नीलत तथा कायििम , बजटे, क्षेत्रगत तथा लवषयगत रुपमा पालिकािे हालसि गरेको ईपिब्ध , लदगो लवकास, पालिकाको 

अवलधक योजनासँग  योजनाहरुको तादावयता , राप्ती गाईँपालिकाबाट लवकास गररएका योजना तथा कायििममा िैङ्लगक ईिरदायी 

बजटे ऄवस्था िगायतका लवषयवस्तु समलेटएको छ । 
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       खण्ड-ख 

नीलत तथा कायििम 

राप्ती गाईँपालिकाको अलथिक वषि २०७७ /७८ को नीलत तथा कायििम  लनवनानसुार रहकेो छ । 

अलथिक लवकास क्षेत्र 

कृलष  

१. कृलष के्षत्रिाइ अधलुनलककरण ,व्यवसायीकरण गरी रोजगारी र अय वलृि गरी राप्ती गाईँपालिकािाइ कृलषमा अत्समलनभिर बनाआनेछ  

२. ऄगािलनक खतेीमा जोड लदइ लवस्तारै लबषालद मकु्त के्षत्र बनाआनेछ । 

३. कृषक समहु ,फमि तथा सहकारीमा अवि ,व्यवसायी कृषकहरुिाइ ईन्नत लवउ लवजन ,फिफुि लवरुवा ,च्याईँको लवउ ,कृलष 

औजार अलदमा ऄनदुान लदइ प्रोत्ससाहन गररनेछ । 

४. राप्ती नलदको लकनारमा खरे गआराखकेो जलमनमा बगर खतेी गरी जलमनको सदपुयोग गररनेछ । 

५. कृलष प्रसारको माध्यमबाट कृलष पेशािाइ सवमालनत र अकि षक बनाइ कृलषमा लनलजके्षत्रको िगानी प्रोत्ससाहन गररनेछ । 

६. दगुिम र लपछलडएका बस्तीमा बेमौसमी तरकारी खतेीमा प्रोत्ससाहन गरी अयस्तर बढाइ लजवन स्तरोन्नती गररनेछ । यस गाईँपालिका 

लभत्रको लवलभन्न स्थानमा माटो पररक्षण गराइ माटो सधुारको कायििम संचािन गररनेछ । 

७. पशपुन्छीपािनिाइ अलथिक लवकासको मरेुदण्डको रुपमा लवकास गने पशपुन्छीको नश्ल सधुार , पौलिक दाना र अहराको ब्यवस्था 

पशपुन्छी स्वास्थ सेवा एवम ईत्सपालदत पशजुन्य पदाथिको बजारीकरण यी चार पक्षिाइ समानन्तर रुपमा ऄलघ बढाइ एकीकृत रुपमा 

सेवा प्रदान गने गरर कायििम अयोजनाहरु तजुिमा गरर संचािन गररनेछ ।  

८. रालप्त गाईँपालिकािाइ िमस : ऄण्डा ,दधु र मासमुा अत्समलनभिर बनाईन ऄगामीअ.व.०७७/०७८ मा पशपुन्छीपािन के्षत्रिाइ 

व्यवसायीकरण गने लनती ऄविववन गररनेछ । 

९.  राप्ती गाईँपालिकाको अधारभतु पशपुजछी अधारभतु ल्याव सजचािन गररनेछ । 

१०. भलु्केमा स्थानीय जातको कुखरुाको संरक्षण र संवधिन गने कायििम सजचािन गररने नीलत ऄविवबन गररनेछ । 

११.  ईत्सपादनमा अधाररत ऄनदुान कायििम सजचािन गररनेछ । 

सहकारी नीलत 

१. यस गाईँपालिकालभत्र भएका सहकारीहरुिाइ रालरिय तथा ऄन्तररालरिय सहकारी लदवस तथा सहकारी लशक्षा तथा ऄनगुमन 

मलू्याङ्कन गराइ सहकारी लवकासमा प्रवधिन गने नीलत ऄविवबन गररनेछ ।  

२. सहकारी माफि त कृलषिाइ व्यावसालयकरण गने नीलतिाइ प्राथलमकता लदआनेछ ।  

३. एकै प्रकृलतका सहकारीमा रहकेो दोहोरो सदस्यता हटाईनको िालग गोष्ठी तथा सभा सजचािन गने नीलत ऄविवबन गररनेछ । 

४. कृलष सहकारी माफि त ईत्सपादनमा अधाररत ऄनदुान कायििम सजचािन गररनेछ । 

ईद्योग तथा वालणज्य नीलत 

१. राप्ती गाईँपालिकाको सौन्दयिता र स्वच्छता रातने गरी ऄटो लभिेज लनमािण गने ऄवधारणािाइ िलमक रुपमा ऄगालड बढाआनेछ ।  

२. गाईँपालिकालभत्रका बजार क्षेत्रमा जलैवक तथा ऄजलैवक फौहोरमिैा व्यवस्थापन कायििम सजचािन गररनेछ ।  
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३.  गाईँपालिकलभत्रका बालसन्दाहरुिाइ अत्समलनभिर बनाईन साना तथा घरेि ुईद्योगहरु सजचािन गनि लवशषे प्राथलमकता लदआनेछ ।  

४. लससहलँनया र भािबुाङ बजार के्षत्रमा हातबजार र संकिन केन्रको  स्थापना तथा संचािन गररनेछ । 

५. भािबुाङ लससहलँनया बजार के्षत्रमा लग्रन पाकि को स्थापना तथा संचािन गररनेछ । 

६. वदैलेशक रोजकगारी गमुाएका तथा स्वदशेमा कोलभड १९ बाट प्रभालवत साना र सरुवाती ईद्यमीहरुिाइ प्रबधिन गनि सहुलियत पणूि 

ऊण ईपिब्ध गराईन बैकंहरु संग साझदेारी गररनेछ । 

७. गाईँपालिका लभत्र रहकेा साना ईद्योगहरु स्यनेटरी प्याड, पाईरोटी, गारमटे, डाना ईद्योग तथा  ह्याचरीहरुको सहकायिमा लत 

ईद्योगहरुिाइ चालहने जनशक्ती साझदेारी लसपमुिक तालिमहरु संचािन गररनेछ । 

८. बजार,होटेि तथा रेिुरेन्टहरुको लनयलमत ऄनगुमन गररने छ । 

९. ब्यवसालयहरुिाइ कर सवबन्धी सचेतनात्समक कायििहरु संचािन गररनेछ । 

संस्कृलत तथा पयिटन प्रवधिन 

१. राप्ती गाईँपालिकालभत्रका पयिटलकय के्षत्रहरुको पलहचान गरी पटियलकय पवूािधारहरुको लनमािण गने नीलत ऄविवबन गररएको छ ।  

२. गाईँपालिकालभत्र रहकेा धालमिक पयिटलकय स्थिहरु खड्केश्वरी मलन्दर, दलेवकोटमा रहकेो भराक्षीदवेी मलन्दर,  खौराह बाबा मलन्दर, 

वडका लससहलनया लस्थत लव.स. १७२५ मा स्थापना भएको लशव मलन्दर, रामघाटको रामजानकी मलन्दर, दलेवकोट मलस्जतको 

गरुुयोजना लनमािण गरी िलमक रुपमा लवकास गररनेछ ।  

३. हसेडाँडा तथा बसन्तापरुको स्वीजरल्याण्ड पाकि  लनमािण तथा व्यवस्थापनिाइ लनरन्तरता लदआनेछ ।  

४. स्यानीघोष मगर होमस्टे, बगासोती मगर होमस्टे, बगरापरुमा रहकेा थारु सामदुालयक होमस्टेहरुको िालग अवश्यक पने 

पवूािधारहरुिाइ िलमक रुपमा स्तरोन्नती गररनेछ ।  

५. यस गाईँपालिका अन्तररक लवमानस्थिको सवभाव्यता ऄध्ययन गररनेछ ।  

६. राप्ती गाईँपालिका वडा नं  ८ कोल्वालस्थत श्रीनगर डाँडामा बौद्ध गवुवाको लनमािण कायििाइ लनरन्तता लदआनेछ ।  

७. राप्ती नलदमा याि पलटङ र बोलटङको िालग सवभाव्यता ऄध्ययन गररनेछ ।  

८. थारु संस्कृलतको संरक्षण लवकास पसु्तान्तरणको िालग थारु भाषा संस्कृलतको लवकास गररनेछ । 

९. थारु संस्कृलत र सभ्यताको लवकासका िालग थारु संस्कृलत ऄध्ययन केन्र तथा संग्रहाियको लवकासका िालग पहि गररनेछ । 

१०. दलेवकोटको भराक्षी दवेी मलन्दरमा अन्तररक तथा बाह्य पयिटक वलृद्धका िालग भ्यटूावरको लनमािणका साथसाथै लवकासका िालग 

एलककृत योजना लनमािण गररनेछ । 
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सामालजक लवकास क्षेत्रको नीलत 

लशक्षा क्षेत्र 

१. लवद्यािय लशक्षामा पहुचँ तथा गणुस्तर ऄलभवलृद्ध 

 जीवनोपयोगी लशक्षा, व्यावसालयक, प्रलवलधमतै्री लशक्षामा जोड लदद ैअधारभतु लवद्यािय ईमरे समहूका बािबालिकािाइ 

अधारभतु लशक्षामा पहुचँको सलुनश्चतता प्रदान गररनेछ ।  बािमतै्री लवद्याियको ऄवधारणािाइ िमश ऄविवबन 

गररनेछ ।  

 लवद्यािय लशक्षामा स्थानीय पाठ्यिम बनाइ यसै वषि जारी गररनेछ । यसरी लनमािण गररने पाठ्यिममा दईेखरुी ईपत्सयकाको 

भाषा, रहनसहन, संस्कृलत र नैलतक लशक्षाका साथै दईेखरुी ईपत्सयका कृलष कायिका िालग प्रयाप्त सवभावनाको के्षत्र भएकोिे 

कृलषि कायििाइ स्थानीय पाठ्यिममा समलेटने छ ।  

 अधारभतु तहसवमको लशक्षा ऄलनवायि गनि लवचैमा लवद्यािय छाड्ने प्रविृीिाइ लनरुत्ससालहत गनि अवश्यक पवूािधार 

लनमािण गनुिका साथै बािमतै्री लशक्षण लवलध ऄबिवबन गररनेछ । जहेने्दार, गररब तथा लवपन्न वगिका बािबालिकाहरुिाइ 

अवश्यकता ऄनसुार पाठयपसु्तक, पाठ्य सामग्री र पोशाक िगायतका सामाग्री ईपिब्ध गराइ ऄलभभावकत्सव प्रदान गने 

कायिको सरुुवात गररनेछ । ऄपाङ्गता भएका र अलथिक रुपिे लवपन्न नागररकिाइ  काननू बमोलजम लशक्षा पाईने 

कायििाइ लनरन्तरता लदआनेछ ।  

 लवश्वभर फैलिएको कोरोनाको प्रभावबाट लशक्षा के्षत्रमा भएको क्षलतिाइ न्यलूनकरण गनि वकैलल्पक प्रणािी माफि त लशक्षण 

लसकाआ लियाकिाप सजचािन गने तथा ऄलतररक्त कक्षा सजचािन गने कायििाइ ऄगाडी बढाआनेछ । 

२. शलैक्षक   सशुासन ऄलभवलृद्ध 

 कोरोनाको प्रभाव कम वा न्यलूनकरण भएमा शलैक्षक सशुासन ऄलभवलृद्धका िालग लनवनानसुार कायि सजचािन गररनेछ ।  

 गाईँपालिकाको लशक्षा नीलत, योजना तथा अवश्यक काननूहरुको तजुिमा गररनेछ । 

 लवद्याियका प्रधानाध्यापकहरुसँग कायि सवपादन करार गररनेछ । 

 सामदुालयक तथा संस्थागत लवद्याियमा कायिरत लशक्षकहरुका िालग ऄनिाआन ऄफिाआन लवषयगत तालिमको व्यवस्था 

गररनेछ । बािलवकास केन्रका सहयोगी कायिकतािहरुको क्षमता लवकास कायििम सजचािन गररनेछ ।  

 संस्थागत लवद्याियहरुको प्रभावकारी लनयमन ऄनगुमन गररनेछ  तथा संस्थागत लवद्याियका िगानीकताि तथा 

व्यवस्थापकसँग छिफि तथा ऄन्तरलियाका कायििम सजचािन गररनेछ । 

 लवद्याियको िेखा व्यवस्थापन सवबन्धी ऄलभमखुीकरण तालिमको व्यवस्था गररनेछ ।  

३. लशक्षक र लवधाथीिाइ लवद्याियमा लटकाईने नीलत 

 लवषयगत ईपिब्धी तथा कायिसवपादनको अधारमा ईत्सकृि लशक्षक, लवधाथी र ऄलभभावकिाइ परुस्कृत गररनेछ भने 

लवद्याियमा ऄलनयलमत हुने तथा अचरण लवपररतका कायि गने लशक्षक ईपर लवभागीय कारबाही गररनेछ । 
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 लवद्याियहरुमा लवज्ञान लशक्षकको ऄभाविाइ हटाईन एकमिु लशक्षक ऄनदुानको व्यवस्था गररनेछ । 

 सामदुालयक लवद्याियहरुमा बाि लवकास कक्षा दलेख कक्षा ५ सवम लदवा खाजा कायििम सजचािन गररनेछ । 

 लवद्याियमा लशक्षक र लवद्याथीको स्वास््य पररक्षणको िालग लशक्षा र स्वास््यको साझदेारी कायििमिाइ जोड लदआनेछ । 

 लवद्याथीको प्रलतभा प्रस्फुटन गराईने गरी कायििम सजचािन गने नीलत ऄविवबन गररनेछ । 

 सामदुालयक लवद्याियमा ऄध्ययनरत छात्राहरुका िालग स्यालनटरी प्याडको व्यवस्था गररनेछ । 

४. परीक्षा तथा मलु्याङ्कन  

 अधारभतु तहको परीक्षािाइ व्यवलस्थत सजचािन तथा व्यवस्थापन  गररनेछ । माध्यलमक तहमा सजचािन हुने 

परीक्षाहरुको अवश्यक ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन गररनेछ । 

५. शलैक्षक प्रलवलध तथा लसकाइ 

 कक्षाकोठामा सचूना प्रलवलधको  प्रयोग माफि त कक्षा सजचािन गनि प्रोत्ससाहन गररनेछ ।  

 सामदुालयक लसकाइ केन्रमा पसु्तकाियको व्यवस्था गररनेछ । 

६. लवद्याियको भौलतक संरचना लनमािण तथा ममित 

 लवद्यािय भवन तथा शौचाियको लनमािण र ममित गररनेछ । लवद्याियहरुिाइ सरुलक्षत बनाईन लवद्यािय के्षत्रमा 

कवपाईडवाि तथा  तारबार, फलनिचर तथा खानेपानीको व्यवस्थापन गने नीलत ऄविवबन गररनेछ ।  

७. यवुा तथा  खिेकुद के्षत्र 

 भानपरुमा  पालिकास्तर खिेकुद मदैान रङगशािा लनमािणको िालग प्रदशे र संघीय  सरकारसँग अवश्यक पहि गररनेछ । 

वडास्तरमा खिेकुद के्षत्रको लवकासका िालग खिेमदैान तथा अवश्यक संरचना लवकासकासाथै लवलभन्न खिे प्रलतयोलगता 

अयोजना गने नीलत ऄविवबन गररनेछ ।  

 पालिकास्तरमा खिेकुदको लवकासका प्रलशक्षक/ प्रलशक्षण तालिम कायििम अयोजना गररनेछ । 

 कोरोना संिमणिे खिेकुद के्षत्रमा पारेको प्रभाविाइ न्यलूनकरणका िालग खिे के्षत्र पनुलजिवन कायििम सजचािन गररनेछ. ।  

 कोरोना संिमण लनयन्त्रण अए पश्चात अगामी अलथिक वषिमा लवलभन्न खिेकुद प्रलतयोलगताहरु सजचािन गररनेछ । 

 यवुा िलक्षत तालिम तथा प्रलशक्षण कायििम सजचािन गरी रोजगारी ऄवसर लसजिना र प्रोत्ससाहन गने । 

 यवुा िलक्षत व्यावसायमिूक तालिम कायििम सजचािन गरी स्वरोजगार लसजिना गने । 
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 यवुा िलक्षत कायििम सजचािनको िालग प्रालवलधक लशक्षा ईपिब्ध गराईने लवद्याियहरुसँग सहकायि गने नीलत ऄविवबन 

गररनेछ । 

स्वास््य क्षेत्रको नीलत  

 प्राथलमक स्वास््य सेवा जनताको मौलिक ऄलधकार भएकोिे लवलभन्न ईपचारात्समक प्रवधिनात्समक र प्रलतकारात्समक कायििमहरु 

प्रभावकारी रुपमा सजचािन गरी गणुस्तरीय सेवा प्रदानमा जोड लदआनेछ । 

 सरुवा रोग लनयन्त्रण ऄन्तरगत कोलभड-१९ रोग लनयन्त्रण गरी समदुायमा महामारी फैलिन नलदन लवलभन्न ईपायहरु ऄबिवबन 

गररनेछ ।  

 संस्थागत प्रसलुतिाइ प्रोत्ससाहन गद ैशनु्यहोम डेलिभरी घोषणा गद ैजाने कायििमिाइ प्रभावकारी बनाईन स्वास््य संस्थामा 

प्रसलुत भएकािाइ ईपाध्यक्ष कोसेिी कायििम सजचािन गररनेछ । 

 गाईँपालिका ऄन्तरगतका कायािियहरुमा पोषण कक्ष स्थापना गरी सजचािन गररनेछ र शौचाियहरुमा सेलनटरी प्याड रातने 

व्यवस्था गररनेछ ।  

 चाि ुअलथिक वषिमा स्वास््य संस्थाहरु नभएका वडाहरुमा अधारभतु वडा स्वास््यकेन्र स्थापना गरी सजचािन गररनेछ  

 लनजीस्तरमा सजचालित स्वास््य संस्थाहरुको प्रचलित ऐन लनयम ऄनसुार कायिलवलध बनाइ संस्थादताि तथा नलवकरण गने कायि 

गररनेछ । 

 एस.लव.ए. तालिम प्राप्त स्वास््यकमीबाट गभि जाँच र स्वास््य संस्थामा प्रसलुत गराईन जोड लदआ शनु्य होम डेलिभरी वडा घोषणा 

गद ैजाने कायििमिाइ लनरन्तरता लदआनेछ साथै Waiting home सजचािन गररनेछ । 

 स्वास््य संस्थाको लनःशलु्क औषधी ईपचारका िालग सलुचकृत औषधीहरुको ऄभाव हुन नलदने व्यवस्था लमिाआनेछ  

 दगुिम पहाडी के्षत्र र स्वास््य संस्थाको पहुचँ नपगुकेा वडाहरुमा स्वास््य सेवाको पहुचँ पयुािपईने ईद्दशे्यिे स्थापना भएका 

सामदुालयक स्वास््य आकाआबाट प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाहमा जोड लदआनेछ ।  

 लनःशलु्क स्वास््य लशलवर, खोप ललिलनक, गाईँघर ललिलनकिाइ थप प्रभावकारी रुपमा सजचािन गरी स्वास््य सचूकमा वलृद्ध 

गररनेछ र पणूि खोपिाइ लनरन्तरता लदआनेछ ।  

 गाईँपालिकालभत्र बढ्दो िममा रहकेो क्षयरोग प्रकोपिाइ लनयन्त्रण गनि क्षयरोग मतै्री कायििम र सामदुालयक डट्स कायििमिाइ 

लनरन्तरता लदआनेछ ।  

 एच.अआ.लभ. एडस, औिो, झाडापखिा, लनमोलनया, कुिरोग, हालिपाआिे जस्ता सरुवा रोग तथा नसने रोग, लकशोरालकशोरी 

प्रजनन स्वास््य, बाि स्वास््य, पररवार लनयोजन, वातावरणीय सरसफाइ सवबन्धी चेतनामिूक कायििम सजचािन तथा 

प्रशारण गरी समदुायको स्वास््य लस्थलतमा सधुार गररनेछ ।  

 मलहिा स्वास््य स्वयसेलवका तथा स्वास््य अमा समहूको कायििाइ प्रभावकारी बनाईन मलहिा स्वास््य स्वयमसेलवका र 

स्वास््य अमा समहूिाइ प्रोत्ससाहन गररनेछ ।  
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 पररवार लनयोजनको साधन प्रयोगदर बढाईन मलहिा स्वास््य स्वयसेलवका संघ संस्था र सरोकारवािा लनकायहरु बीच 

ऄलभमलुखकरण कायििम सजचािन गरी ऄलभिेख प्रलतवदेनिाइ व्यवलस्थत गररनेछ ।  

 गाईँपालिका ऄन्तरगतका सबै स्वास््य चौकी तथा सामदुालयक स्वास््य आकाआहरुको कायि प्रगलतको ऄलभिेख व्यवलस्थत गरी 

DHIS-2  प्रणािीिाइ ऄनिाआन प्रलतवदेनको लनरन्तरता लदआनेछ ।   

 सवपणूि बािबालिकाहरुको ईमरे ऄनसुारको पोषण बारे जानकारी पाईन वलृद्ध ऄनगुमन Growth Monitoring गरी 

ईनीहरुिाइ बािलभटा, लभटालमन ए, जकुाको औषधी अवश्यकता ऄनसुार लवतरण गने र िलक्षत समहुिाइ ऄलभमलुखकरण गने 

कायििाइ लनरन्तरता लदआनेछ ।  

 मानलसक स्वास््य ऄनतरगत मनोलवमशि सेवा तथा मानलसक स्वास््य प्रवधिन कायििाइ लनरन्तरता लदआनेछ ।  

 एवबिेुन्स सेवािाइ प्रभावकारी बनाईन एवबिेुन्सहरुको भाडादरमा एकरुपता ल्याइ गाईँपालिका के्षत्रलभत्रका सरकारी स्वास््य 

संस्थाद्धारा सजचालित एवबिेुन्सिाइ सरकारी स्वास््य संस्थामा प्रसलुत गराईँदा एवबिेुन्स भाडामा छुटको व्यवस्था गररनेछ ।  

खानपेानी तथा सरसफाइ 

 गाईँपालिकालभत्रका जनतािाइ शदु्ध, स्वच्छ र सफा खानेपानीको ईपिब्धता गराईने कायिका िालग खानेपानी, सरसफाआ तथा 

स्वच्छता योजना (Wash Plan) बनाईने कायििाइ अगामी अलथिक वषिमा सवपन्न गररनेछ । 

 खानेपानीको सलुवधा नपगुकेा वडा तथा वलस्तहरुमा खानेपानी सलुवधा ईपिब्ध गराईन  पहि गररनेछ । 

 एक पसि एक डस्टलवनको ऄवधारणा ऄविववन गरी फोहोर मिैा व्यवस्थापनमा जोड लदइनेछ । 

 फोहर व्यवस्थापनका िालग फोहरको वलगिकरण सवबन्धी सचेतना कायििम संचािन गररनेछ  

 अगामी पाँच वषिमा यस गाईंपालिकािाइ प्िालिक झोिा मकु्त गाईँपालिका घोषणा गररनेछ  

 खानेपानीका महूान, जिाधार क्षेत्र पलहचान गरी सरसफाइ, संरक्षण र सदपुयोग गररनेछ । 

 गाईँपालिका क्षेत्रलभत्रको फोहोरमिैा व्यवस्थापनको िालग कायिदि बनाइ ल्याण्डलफल्ड साइडको खोज गरी अगामी अलथिक 

वषिमा लडपीअरको कायि सवपन्न गरर फोहोरमिैा व्यवस्थापन कायि ऄगाडी बढाइनेछ । 

 गाईँपालिका लभत्रको फोहोरमिैा व्यवस्थापन गनि र व्यवलस्थत ऄटो लभिेजको ऄवधारणािाइ कायािन्वयन गनि अवश्यक 

व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

 खानेपानी ममित सवभार कायिकताििाइ पिलववङ सवबन्धी तालिम कायििम सजचािन गने नीलत ऄविवबन गररनेछ । टोि 

लवकास संस्थािाइ सरसफाइ सवबन्धी कायिमा पररचािन गने नीलत ऄविवबन गररनेछ । 

मलहिा, बािबालिका, जषे्ठ नागररक,ऄपाङ्गता, िैंलगक समानता र सामालजक समावशेीकरण 

 लिङ्गका अधारमा र जालतय अधारमा हुने सबै प्रकारका लवभदेहरुिाइ िमश न्यलूनकरण गद ैअगामी पाँच वषि लभत्र यस 

गाईंपालिकािाइ सबै प्रकारका लवभदेहरु मकु्त गाईँपालिका घोषणा गररनेछ । 
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 समावशेी र समानपुालतक प्रलतलनलधत्सवको लसद्धान्तको अधारमा सबै वगि र के्षत्रको ऄवसर र पहुचँ स्थालपत गनि 

गाईँपालिकालभत्रका सबै संस्थागत संयन्त्रहरुमा त्सयस्ता वगि र के्षत्रको प्रलतलनलधत्सव सलुनलश्चत गररनेछ । 

 ज्येष्ठ नागररकहरुमा रहकेो ज्ञान, सीप र ऄनभुवहरुिाइ यवुा पसु्तामा स्थानानतरण गनि लवलभन्न ऄन्तरलिया कायििमहरु 

संचािन गररनेछ । 

 ज्येष्ठ नागररकहरुको अत्समसवमान कायम गनि लनलश्चत मापदण्डका अधारमा सवमान गररनेछ ।  

 मलहिा तथा बािवालिका सवबन्धी कायििम संचािनमा रकम ऄभाव हुन नलदन मलहिा तथा बािबालिका कोषमा पयािप्त 

रकमको ब्यवस्था लमिाइनेछ । 

 गाईँपालिका के्षत्रलभत्र लनमािण भएका र लनमािण गररने सव ैसरकारी तथा सामदुालयक संरचनाहरु लकशोरी मतै्री, ऄपांग मतै्री, 

वातावरण मतै्री, िैंलगक मतै्री र वाि मतै्री बनाईन जोड लदइनेछ । 

 बािलववाह तथा िाग ुपदाथि दवु्यिसनी सचेतना कायििम सजचािन गररनेछ । 

 गाईँपालिकालभत्रका ऄपाङगता भएका व्यलक्तहरुिाइ सहयोग सामाग्री ईपिब्ध गराआनेछ । 

 जषे्ठ नागररकहरु संरक्षणका िालग लदवा सेवा केन्र स्थापना गरी सजचािन गररनेछ । 

 ऄसहाय, ऄलभभावक लवलहन तथा सडक मानवमकु्त गाईँपालिका घोषणा भइ सकेको सन्दभिमा त्सयस्ता व्यलक्तहरुको संरक्षण र 

हरेचाहका िालग भवन लनमािण िगायतमा सहयोग गने नीलत ऄविवबन गररनेछ । 

 मलहिा शसलक्तकरण सवबन्धी तालिम तथा प्रलशक्षण कायििम सजचािन गररनेछ । 

पवूािधार लवकास 

१. राप्ती गाईँपालिकाको अवालधक योजना तजुिमा गरर कायिन्यनमा ल्याइनेछ र अगामी अवदलेख सो योजनामा समावशे भएका 

योजनाहरु प्राथलमकताका अधारमा बजटे लवलनयोजन र कायािन्वयनमा जोड लदआनेछ ।  

२. राप्ती चिपथ राप्ती गाईँपालिकाको गौरबको बहुवलषिय योजना भएकोिे यसको ठेलकासमते भइ सकेकोिे अगामी अ.व. का िालग 

स्तरोन्नती तथा कािोपत्र गने कायििाइ लनरन्तरता लदआएको छ । 

३. गाईँपालिकाको गौरवका योजनाको रुपमा रहकेो पत्सथरगढवा सानो नदी पिु तथा डोिैखोिा पिु अगामी अ.व.लभत्र सवपन्न 

गररनेछ । 

४. गाईँपालिकाको प्रशासलकय भवन लनमािण कायििाइ लनरन्तरता लदआनेछ । 

५. राप्ती चिपथको सहायक मागिको रुपमा अपँखोिी-बगासोती, हसेडाँडा-खरुुररया, भानपरु-बसन्तापरु, महादवेा बगरापरु पत्सथरगढवा 

सडक लनमािण कायििाइ लनरन्तरता लदआनेछ । 

६. गाईँपालिकाको मापदण्ड परुा  भएका सडकहरुिाइ मात्र योजनामा छनौट गने नीलत ऄविवबन गररनेछ । 

७. हलेभ आलवपमने्ट प्रयोग हुने तथा जलटि प्रकृलतका कायिहरु (भवन लनमािण, कािोपत्रे, पिु तथा किभटि) ईपभोक्ता सलमलतबाट गराईन 

नहुने नीलत ऄविवबन गररनेछ । 

८. ईपभोक्ताबाट हुने कायिहरुमा कलवतमा ३० प्रलतशत काम स्टलचरको हुनपुने छ । 
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९. ईपभोक्ता सलमलत माफि त हुने कायिहरुमा  लनयम लवपररत ईपभोक्ता सलमलतिे ऄन्य व्यलक्तहरुिाइ ठेलका लदने कायि गरेको पाआएमा  

लनयमानसुार कायिवाही गने नीलत ऄविवबन गररनेछ । 

१०. ईपभोक्ता सलमलतबाट सजचािन हुने योजनाको समते ममित सवभारको कलवतमा १ वषिको दालयत्सव लिने नीलत ऄविवबन गररनेछ । 

११. ईपभोक्ता सलमलतबाट  सवझौता गने वयाद बढीमा फाल्गणु मसान्तसवम कायम गररनेछ । 

१२. ईपभोक्ता सलमलतबाट हुने कायिहरुमा योजना सजचािनको लवषयमा वडा कायािियिाइ लजवमवेार बनाइनेछ । 

१३. लनमािण कायििाइ गणुस्तररय तथा व्यवलस्थत बनाईनका िालग कमिचारीसलहत ल्यावको व्यवस्था गररने तथा ईपभोक्ता सलमलत, ठेलका 

प्रणािी िगायतका माध्यमबाट भए गरेका अयोजनाहरुको गणुस्तर पररक्षणको व्यवस्था लमिाआनेछ । 

१४. लनमािण कायििाइ गणुस्तररय बनाईन १० िाख भन्दा मालथका योजनाहरु ऄवस्था हरेी टेन्टर प्रलियाबाट सजचािन गररनेछ  

१५. अ.व. २०७४/७५ दलेख पछालड बनेका घरहरुिाइ ऄलभिेलखकरणमा समावशे गदाि तोलकएको लनयमानसुार जररवाना शलु्क लिइ 

घर/नलसाको दताि प्रलिया  ऄगालड बढाआने छ र अगामी अलथिक वषिदलेख लनयमानसुार गने नीलत ऄबिवबन गररनेछ । 

१६. राप्ती गाईँपालिकामा रहकेा सवपणुि खलेतयोग्य जलमनमा लसचाइ सेवा परु ्याईन परुाना बोरीङहरुको ममित सधुार, प्रगन्ना लसचाइ 

अयोजनाको नहरवाट खलेतयोग्य जलमन सवमका लसंचाइ नहरहरु लनमािण गनि पहि गररनेछ । 

१७. भवन लनमािण कायििाइ ब्यवस्थीत बनाईन नेपाि सरकार शहरी लवकास मन्त्रायबाट स्वीकृत “बस्ती लवकास, शहरी योजना तथा 

भवन लनमािण सवबन्धी  अधारभतु  लनमािण मापदण्ड, २०७२”कायािन्यनमा ल्याइनेछ । 

१८. लवद्यतु नपगुकेो बस्तीहरुमा लवद्यतु लवस्तार कायििाइ प्राथलमकता लदनका िालग प्रदशे सरकार संघीय सरकारसँग पहि गररनेछ । 

१९. अम नागररकहरुमा सचूना तथा संचारको पहुचँ बढाईन लवशषे ब्यवस्था  गररनेछ । 

२०. पवूािधार लवकासिाइ लदगो बनाईन र लवकास अयोजना प्रलत जनताको ऄपन्वत्सवबोध गराईन  १५ प्रलतशत श्रममा अधाररत 

जनसहभागीका ऄलनवायि गररनेछ ।  अयोजना वापतको कन्टेन्जने्सी ३ प्रलतशत लिआनेछ र लवद्यािय तथा स्वास््य संस्थाहरुका िालग 

कन्टेन्जने्सी वापत १ प्रलतशत लिने नीलत ऄविवबन गररनेछ ।  

२१. योजना तथा कायििमहरुको प्राथलमकता लनधािरण गरी अगामी अव दलेख सोलह प्राथलमकताका अधारमा योजना छनौट गने 

पद्धतीको लवकास गररनेछ । 

२२. अगामी पाँच वषिमा सबै खलेत योग्य जलमनमा लसचाइ सलुवधा ईपिब्ध गराईन लवशषे पहि गररनेछ । 

२३.  अयोजनाहरुको साझदेारीका िालग पालिका तथा ईपभोक्ताहरुबाट ५०/५० को ऄवधारणािाइ ऄविवबन गरी लवशषे योजनाहरुको 

कायािन्वयन गररने गरी स्रोतको व्यवस्था गररनेछ । 

२४. ठेलका भइ सकेका वडा कायािियका भवनहरु अगामी अ.व.मा सवपन्न गररनेछ । 

 

रोजगार सवबन्धी नीलत 

 गाईँपालिमका रोजगार सेवा केन्रमा सलुचकृत हुने बेरोजगार व्यलक्तिाइ न्यनूतम रोजगाररको प्रत्सयाभलुत गनिका िालग कामका िालग 

पाररश्रलमकमा ऄधाररत सामदुालयक अयोजना तथा यवुा रोजगारीका िालग रुपान्तरण पहि अयोजना संचािन गरर समदुायको 

लवकास संग ैबेरोजगारी न्यनीकरण गररनेछ ।  

 संघ तथा प्रदशे सरकारिे ल्याईने रोजगार तथा लसपमिुक कायिमा ऄपनत्सव कायम गद ैरोजगारीका क्षेत्र लवस्तार गररनेछ ।  
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 लनजी, सहकारी, गहै्रसहकारी के्षत्र तथा ऄन्य सरोकारवािा लनकायसंग समन्वय र सहकायिमा अन्तररक रोजगारी लसजिनामा जोड 

लदआनेछ। 

 रोजगार सेवा केन्रमा सलुचकृत बेरोजगारिाइ पालिका स्तररय अयोजनाहरुमा पररचािन गने सवबन्धमा अवश्यक व्यवस्था गररनेछ 

। 

 रोजगार सेवा केन्र संचािन तथा व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारी बनाआनेछ । 

 गररलव तथा बेरोजगारी न्यलनकरण गनिको िालग सलुचकृत बेरोजगार व्यलक्तहरुिाइ गाईँपालिका रोजगार कायििम ऄन्तरगत ऄध्यक्ष 

अत्समलनभर योजना संचािन गरर लवकास लनमािण र सामालजक सेवा के्षत्रमा दक्ष जनशलक्त ईत्सपादनको िालग अवश्यक सीपमिुक 

तालिमको पलहचान गरर संचािन गररनेछ । 

 व्यावसालयक कृलष, भौलतक पवूधार लनमािण, ईद्योग र सेवामा रोजगारी पलहचान गरी रोजगार सेवा केन्र माफि त रोजगारीका ऄवसर 

प्रदान गररनेछ । 

 बेरोजगारी न्यलनकरणको िागी व्यावसालयक तथा लसप लवकास सवबलन्ध लवलभन्न शाखा तथा वडा कायिियका कायििमहरुिाइ 

एकीकृत रुपमा कायािन्वयनमा ल्याइनेछ । 

 वरेोजगारी तथा गररलव न्यलनकरण गनि मरेो ठाईँ म अफै बनाईछु ऄलभयान संचािन गरर लशलक्षत बेरोजगार, बैदलेशक रोजगारीबाट 

फलकि एका, रोजगारी गमुाएका यवुाहरुिाइ ईद्यलम/ कृलष ईद्यलम वनाईन अलथिक तथा प्रालवलधक सहयोग गररनेछ। 

 ईद्योग रोजगारी सजृनाको मतुय अधार भएको कारण साना मझईेिा तथा ठुिा ईद्योग स्थापनाको िालग अवश्यक वातावरण सजृना 

गररनेछ । 

 स्वरोजगारिाइ प्रोत्ससालहत गनिका िालग स्थालनय ईत्सपादनमा जडे लदई, स्थालनय वस्तकुो ईपभोग गरै ऄलभयान संचािन गररनेछ । 

वातावरण तथा लवपद व्यवस्थापन  

१. लवपद पवूितयारी तथा प्रलतकायि योजना तजुिमा प्रलिया नयाँ योजना तयार गरी कायािन्वयन गने र भरैहकेो योजनािाइ लनयमलत रुपमा 

पनुराविोकन तथा ऄध्यावलधक गने नीलत ऄविवबन गन े। 

२. पवूि तयारी र प्रलतकायि गलतलवलधहरुमा संिग्न एक सलिय सचूना व्यवस्थापन संयन्त्र सलुनलश्चत गररने छ । 

३. स्थानीय तहमा अपतकािीन कायि सजचािन केन्रको स्थापना गररनेछ । 

४. जोलखम तथा प्रकोपका क्षेत्रहरुको ऄध्ययन गरी लवपदसँग सवबलन्धत स्रोत नलसा तयार गररनेछ । 

५. हररयािी प्रवधिन गनि अगामी अ.व. मा राप्ती नलदको तटबन्धको ईिर तफि  वकृ्षारोपण गररनेछ । 

६. हररत गाईँपालिकाको ऄवधारणािाइ कायािन्वयन गनि प्रत्सयेक घरधनीिे कवपाईन्डलभत्र कलवतमा २ वटा बहुवलषिय रुख वा फिफुि 

जाजका लवरुवा रोप्ने ऄलभयान सजचािन गररनेछ । 

७. सरकारी तथा सामदुालयक वन संरक्षण तथा लनयमन गररनेछ ।  

८. राप्ती गाईँपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापनको गरुुयोजना बनाइ कायािन्वयन गररनेछ । 

९. ईदार तथा राहतका कायििम सजचािनमा रकम ऄभाव हुन नलदन अगामी अवमा प्रकोप व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरी 

सजचािनमा ल्याआनेछ । 
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१०.  गाईँपालिकास्तरमा स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन सलमलत तथा वडास्तर वडास्तररय प्रकोप व्यवस्थापन सलमलतको गरी लवपद 

योजना तयारी तथा प्रलतकायिका िालग लियालशिता बढाआनेछ । 

११.  बाढी, पलहरो, नलद कटानको जोलखम न्यलूनकरणका िालग तटबन्ध लनमािण कायिका िालग पहि गररनेछ । 

१२.  लवपद व्यवस्थापनका िालग एक वडा एक खिुा एव सरुलक्षत के्षत्र पलहचान गररनेछ  । 

१३.  सवारी साधनहरु मापदण्ड ऄनसुार परुाना चिाईन नलमल्ने साधनहरु प्रयोगमा लनषधे गनि अवश्यक पहि गररनेछ ।  ध्वनी प्रदषुण 

हुने कायििम संचािनिाइ लनरुत्ससालहत गररनेछ । 

१४. लवपदको समयमा ईद्धारका िालग अश्रयस्थि, साविजलनक भवन, हलेिप्याड, वारुणयन्त्र तथा एवबिेन्स िगायतको व्यवस्थापनका िालग पहि गररनेछ ।  

१५. नलदजन्य पदाथिको ईपयोगिाइ व्यवलस्थत र सरुलक्षत प्रयोग गररनेछ । 

संस्थागत लवकास तथा सशुासन  

 वडा तथा  शाखा कायािियमा Face reading द्धारा हालजरी गने ब्यवस्था गररनेछ । 

 सचुना समाचार लडलजटि माध्यमबाघ प्रवाह गररने ब्यवस्था गररनेछ । 

 लससहलँनया प्रहरी चौकीिाइ क बगिमा स्तर ईन्नती गनि पहि गररनेछ । 

 लनयलमत रूपमा साविलजनक  साविजलनक सनुवाइ, सामालजक परीक्षण तथा साविजलनक परीक्षण गने व्यवस्था गररनेछ । 

 लनगरानी समहुिाइ लियालशि बनाआनेछ। 

 वडामा अईने सचुनाहरु लछतो र कम समयमा अईने ब्यवस्था गररनेछ । 

 कमिचारीको कायिक्षमता ऄलभवदृ्धीका िालग प्रलशक्षण तथा लसपमिुक कायििम सजचािन गररने छ  ।  

 गाँईपालिका लभत्र सवपणुि कायािियहरुिाइ लडलजटि तथा ऄनिाइन पद्धलतमा  एलककृत गररने  छ  ।  

 सेवा प्रवाहिाइ प्रभावकारी बनाईन अवश्यकता बमोलजम  २  लसफ्टमा सजचािन गने व्यवस्था लमिाइने छ ।  

 गाँईपालिका  तथा हरेक वडामा लडलजटि नागररक वडापत्रको व्यवस्था गररने छ ।  

 गाँईपालिका  ऄन्तरगतका सबै शाखा तथा कायािियहरुको   प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतको लनगरानीमामा रहने गरी  

लसलसलटभी जडान गररनेछ ।  

  स्वच्छ  हररत  वातावरण लनमािण ऄलभयान ऄन्तरगत हरेक मलहनाको दोस्रो शलनबार  सरसफइ  वकृ्षारोपण िगायत का 

रचनात्समक कायििम सजचािन गररनेछ ।  

 हरेक कायािियमा गनुासो सझुाव पेलटकाको ब्यवस्था गरी कायािियमा अएका  गनुासोको सवबोधन गररनेछ 

 वडा तथा शाखा कायािियहरुको भौलतक संरचना लनमािण गदाि ऄपाङ्ग मतै्री संरचना  लनमािण गनि जोड लदइनेछ । 

 कमिचारी हरुको क्षमता ,  योग्यताका अधारमा  लजवमवेारी बाँडफाँडको लनलमि  पहि गररनेछ   

 सेवा प्रवाहिाइ प्रभावकारी बनाईन अवश्यकता बमोलजम  २  लसफ्टमा सजचािन गने व्यवस्था लमिाइने छ ।  

 गाँईपालिका  ऄन्तरगतका सबै शाखा तथा कायािियहरुको   प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतको लनगरानीमामा रहने गरी  

लसलसलटभी जडान गररनेछ ।  । 
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  स्वच्छ  हररत  वातावरण लनमािण ऄलभयान ऄन्तरगत हरेक मलहनाको दोस्रो शलनबार  सरसफइ  वकृ्षारोपण िगायतका 

रचनात्समक कायििम सजचािन गररनेछ ।  

 हरेक कायािियमा गनुासो सझुाव पेलटकाको ब्यवस्था गरी कायािियमा अएका  गनुासोको सवबोधन गररनेछ । 

 सेवाग्राहीका िालग सेवाग्राहीमतै्री वातावरण प्रलतक्षािय, पानी इत्सयादी व्यवस्था गररनेछ ।   

 कमिचारी हरुको क्षमता ,  योग्यताका अधारमा  लजवमवेारी बाँडफाँडको लनलमि  पहि गररनेछ  । 

 संलघयताको ममि ऄनरुुप स्थानीय तहको कायाििय तथा लवषयगत शाखाहरुको व्यवस्थापनका  अवश्यक व्यवस्थापन गररनेछ । 

 गाईंपालिकाको हरेक सचुनाहरुिाइ ऄद्यावलधक गनिका िालग  अधलुनक प्रलवलधको सचूना केन्रको स्थापना र लवकास गररनेछ 

।  

 हले्प डेस्क तथा ररसेप्सन कक्षिाइ व्यवलस्थत र प्रभावकारी  बनाइनेछ ।   

 यस गाँईपालिकाको गलतलवलध तथा एव ंसचूनामा अमनागररकको पहुचं ऄलभवलृद्ध गनि  लनयलमत रुपमा राप्ती गाँईपालिकाको 

गलतलवलध प्रकाशन प्रशाण गने व्यवस्था लमिाइने छ  । 

 

लवलिय व्यवस्थापन तथा सशुासन सवबन्धी नीलत 

 सेवा प्रवाहको गणुस्तर साविजलनक जवाफदलेहता ईिरदालयत्सव र पारदलशिता ऄलभवलृद्ध गनिका िालग साविजलनक सनुवुाइ 

सामालजक िेखापररक्षण अवलधक सलमक्षा कायििमहरु सजचािन गररनेछ । 

 सामालजक सरुक्षा भिा लवतरण प्रणािीिाइ वजै्ञालनक बनाईँद ैयसिाइ पारदशी र व्यवलस्थत गररनेछ ।   

 गाईँपालिकाको अलथिक स्रोतको पलहचान गनि राजश्वको सवभाव्यता ऄध्ययन गररनेछ । 

 खाद्य सरुक्षा तथा स्वस्थ मासजुन्य पदाथिको भण्डारण लवतरण तथा लनयमनका िालग लनदलेशका बनाइ कायािन्वयन गररनेछ  

 बािमतै्री गाईँपालिका घोषणाका िालग सचूकहरु परुा गनि अवश्यक कायििम लवलभन्न संघसंस्थाको सहयोग र सहकायिमा 

सजचािन गररनेछ । 

 गाईँपालिकाको स्थायी भरपदो लदगो स्रोत पलहचान तथा कर प्रणािीिाइ व्यवलस्थत गनि करदाता लशक्षा कायििम सजचािन गने 

कायििाइ ऄगालड बढाआनेछ । 

 यस गाईँपालिकाको गलतलवलध एवम सचूनामा अम नागररकको पहुचँ ऄलभवलृद्ध गनि लनयलमत रुपमा राप्ती गाईँपालिकाको 

गलतलवलध प्रकाशन तथा प्रशारण गररनेछ । 

 गाईँपालिकाका पदालधकारी तथा  प्रालवलधक तथा प्रशासलनक कमिचारीको क्षमता ऄलभवलृद्ध गनि जनशलक्त लवकास कायििम 

सजचािन गररनेछ । 

 स्थानीय तहबाट प्रदान गररने सेवा सलुवधाहरुिाइ प्रभावकारी बनाईन प्रयाप्त मात्रामा कवप्यटुर आन्टरनेट फलनिचर िगायतको 

समलुचत व्यवस्थापन गररनेछ । 

 राजश्व प्रशासनिाइ अधलुनलककरण गरी कवप्यटुर प्रणािी माफि त कर ऄसिुी प्रलियाको थािनी गररनेछ । 
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  वजै्ञालनक र प्रगलतलशि कर प्रणािी ( एलककृत सवपलि कर ) अगामी अवमा िाग ुगरर राजश्विाइ वजै्ञालनक र व्यवलस्थत 

गररनेछ । 

  कायि बोझ र कायि सवपादन साथै ऄलतररक्त समय काम गने कमिचारीहरुिाइ प्रोत्ससाहन गररनेछ । 

 अगामी अवदलेख कवप्यटुर प्रणािीमा अधाररत व्यलक्तगत घटना दताि प्रलियाको सरुुवात गररनेछ  र सो को िालग वडा 

सलचवहरुिाइ तालिमको व्यवस्था गररनेछ । 

 गाईँपालिकामा स्थापना गररएको नागररक सहायता कक्षिाइ स्रोत साधन सवपन्न गररनेछ । 

 गाईँपालिकाको पाशिव लचत्र तयार गरी लवकास र सेवा प्रवाहिाइ त्य सचूना र त्याङ्कमा अधाररत बनाआनेछ र स्व पाशिव 

लचत्रिाइ प्रत्सयेक वषि ऄध्यावलधक गद ैिलगनेछ । 

  साविजलनक जवाफदलेहता ईिरदालयत्सव र पारदलशितामा ऄलभबलृद्ध गनि िालग साविजलनक सनुवुाआ, सामालजक िेखापरीण, 

अवलधक सलमक्षा कायििमहरु संचािन गररनेछ ।  

  एलककृत सवपलि कर, ब्यवसाय कर तथा ऄन्य राजस्व कर ऄसिुी प्रणािीिाइ ब्यवलस्थत र प्रलवलध मतै्री वनाईन एव ं

गाईंपालिकाको िेखा श्रेरतािाइ ब्यवलस्थत गनिका िालग कर राजस्व सववन्धी तथा  िेखाङ्कन सववन्धी Software  खररद र 

जडान गररनेछ ।  

 क्षलतपलूति सलहतको नागररक वडापत्र तयार गरर कायािन्वयनमा ल्याइनेछ । 

 भिाचारमा शनु्य सहनशीिताको नीलतिाइ ऄविवबन गरी गाईँपालिकािाइ सशुासन यकु्त गाईँपालिकाको रुपमा लवकास 

गररनेछ । 

 गाईँपालिकालभत्र रहकेा सजचार के्षत्रिाइ समानपुालतक रुपमा सचूना र लवज्ञापनहरु ईपिब्ध गराईने नीलत ऄविवबन गररनेछ । 

 त्याङ्कमा अधाररत लवकास र सेवा प्रवाहको ऄवधारणािाइ कायािन्वयन गनि अगामी अव दलेख हरेक घर पररवारको 

पाररवाररक लववरण तथा िगत संकल्न गने कायिको थाल्नी गररनेछ । 

 यस गाईँपालिका के्षत्र लभत्र रहकेा ऄव्यवलस्थत बसोबासिाइ व्यवलस्थत गने र संघीय सरकार तथा प्रदशे सरकारसँगको सहकायि 

र समन्वयमा  काननूी रुपमा वधैता प्रदान गने  तफि  अवश्यक पहि गररनेछ । 

  अगामी अ.व.मा  गररब घरधरुी सवके्षण कायि सजचािन गररनेछ । 

  रोजगार ऄलभवलृद्ध गने कायििम सजचािन गररनेछ । 
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खण्ड-ग 

अलथिक वषि २०७७ /७८ बजटे सलक्षप्त  लववरण 

ऄनमुालनत अय तफि   

लस नं अय स्रोत  रकम रु 

१ संघीय सरकार सशति ऄनदुान 195900000 

२ संघीय सरकार समानीकरण ऄनदुान 130300000 

३ संघीय सरकार समपरुक ऄनदुान 5000000 

४ संघको राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त  रकम 93858480 

५ प्रदशे सरकार सशति ऄनदुान  14850000 

६ प्रदशे सरकार समानीकरण ऄनदुान  5480000 

७ प्रदशे सरकार समपरुक ऄनदुान 10000000 

८ प्रदशे सरकार लवशषे ऄनदुान 6000000 

९ प्रदशेको राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त  रकम 5123000 

१० अन्तररक अय 25000000 

११ चाि ुअ.व. को मौज्दात रकम  35000000 

  कुिजवमा रकम 526511480 

 

ऄनमुालनत खचि तफि  

लस न खचि शीषिक रकम रु. 

१ संघीय सरकार सशति ऄनदुान  195900000 

२ प्रदशे सरकार सशति ऄनदुान  14850000 

३ समपरुक कोष खचि 25000000 

४ प्रदशे लवशषे 6000000 

५ चाि ुतथा प्रशासलनक खचि 77650000 

६ वडागत योजना तथा कायििम 45000000 

७ िमागत योजनाहरु 88500000 

८ पालिकास्तररय अयोजना तथा कायििम 5000000 

९ सहकारी भवन 1500000 

१० पालिका बाटो लपच 1500000 

११ ऄध्यक्ष लवशषे 2500000 

१२ गाईँपालिका तथा वडागत पलुजगत खचि 4000000 
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लस न खचि शीषिक रकम रु. 

  जवमा (क) 467400000 

  लवषयगत शाखा तफि  

 १ लशक्षा यवुा तथा खिेकुद शाखा  23500000 

२ स्वास््य शाखा 15000000 

३ कृलष लवकास शाखा 3600000 

४ पश ुतथा मत्सस्य लवकास शाखा 3011480 

५ मलहिा बािबालिका तथा जषे्ठ नागररक शाखा 2000000 

६ अलथिक प्रशासन शाखा 500000 

७ सेवा प्रवाह र लमलडया 1500000 

८ न्यायीक सलमलत 1000000 

९ लवलभन्न कोषहरु 6000000 

१० साझदेारी 3000000 

  जवमा (ख) 59111480 

  कुि जवमा (क+ख) 526511480 
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अलथिक वषि २०७७/७८ बजटे तथा कायििमको संलक्षप्त प्रगती 

राप्ती गाईँपालिकालभत्र अलथिक वषि २०७७/७८ मा चाि ुतफि  रु. २६३२३१०१८।- पुँजीगत तफि  रु. ३५०६३१२९०।- गरी कूि रकम रु. 

६१३८६२३०८।- लवलनयोजन भएकोमा अलथिक वषिभर चाि ुतफि  रु. २१६५३६६४४।- र पुँजीगत तफि  रु. २८६८१३१७४.७२।- गरी 

कूि रु. ५०३३४९८२०।- खचि भएको छ । बजटे खचिको ऄवस्थािाइ हदेाि चाि ुतफि  कूि लवलनयोजनको   भएको रकममा ८२.२६ 

प्रलतशत र पूँजीगत तफि  कूि लवलनयोजनको ७५.५१ प्रलतशत खचि भएको छ । राप्ती गाईँपालिकाको कूि लवनयोजन रकम मध्ये ८१.९९ 

प्रलतशत लविीय प्रगती भएको छ ।       
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खण्ड - घ 

अलथिक वषि २०७७ /७८ को लवषयगत वा क्षेत्रगतको प्रगती लववरण 

सामालजक लवकास क्षेत्र 

लशक्षा यवुा तथा खिेकुद  

नेपािको संलवधानिे लशक्षा मौलिक ऄलधकारको रुपमा प्रत्सयाभतू गरेको छ । पन्रौ अवलधक योजनािे समते लशक्षा क्षेत्रसँग सवबलन्धत 

लवलवध कायििमगत व्यवस्थाहरु गरेको छ । लदगो लवकासका िक्ष्य ऄन्तरगत समावशेी तथा गणुात्समक लशक्षा सलुनलश्चत गद ैसबैका िालग 

अजीवन लसकाआका ऄवसरहरू प्रवधिन गने गरी िक्ष्य लनधािरण गररएको र त्सयस ऄन्तरगतका लवलभन्न सूचकहरु लवकास गररएको छ । 

राप्ती गाईँपालिकाबाट समते अवलधक योजनाको लवकास गरी कायािन्वयनमा ल्याआएको छ ।  

राप्ती गाईँपालिकाको साक्षरता दर ८७.१४ प्रलतशत, लवद्यािय ईमरेसमहू जाने ईमरेसमहू ३.८३ वषि , कक्षा १ मा नयाँ भनाि 

बािबालिकाको खदु प्रवशे दर ९८.१%, कक्षा १ मा भनाि भएका बािबालिकाको कूि प्रवदे दर १२६.२%, कक्षा १–५ को खदु  

भनािदर ९७.५%, कक्षा १–५ को कुि भनािदर १२३.६% अधारभतू तह कक्षा ५ सवमको लटकाईदर ९५% रहकेो छ ।  कक्षा १–८ को 

खदु भनािदर ९६.२%, १–८ को कुि भनािदर १११.६ प्रलतशत, कक्षा ८ सवमको लटकाईदर ८९.५%, कक्षा १ मा भनाि भइ ८ कक्षा परुा 

गनेदर ८३.९%, कक्षा १–८ को िैङ्लगक समता सचूक ९८.४% रहको छ ।  

माध्यलमक तह कक्षा (९–१२) को खदु भनािदर ५७%, कक्षा (९–१२) को कुि भनािदर ७६.९% रहकेो छ । कक्षा १ मा भनाि भएका 

बािबालिका मध्ये कक्षा १० मा पगु्ने दर ७२%, कक्षा ९–१२ को िैङलगक समता सचूक १.०७ प्रलतशत रहकेो छ । प्रारलवभक 

बािलवकास र लशक्षामा कुि भनािदर ८३.३%, बािलवकासको ऄनभुव लिइ कक्षा १ मा भनाि हुने दर ८१.९ प्रलतशत रहकेो छ । 

अधारभतू तहका १३२ जना लशक्षकको १२ मलहनाको तिब १ मलहना बराबरको चाडपवि खचि र पोशाक खचि ईपिब्ध गराइएको छ ।  

माध्यलमक तहका ३१ जना लशक्षकको १२ मलहनाको तिब १ मलहना बराबरको चाडपवि खचि र पोशाक खचि ईपिब्ध गराइएको छ । ७५ 

जना लशक्षकको १२ मलहनाको तिब १ मलहना बराबरको चाडपवि खचि र पोशाक खचि ईपिब्ध गराइएको छ । सामदुालयक लवद्याियमा 

ऄध्ययनरत कक्षा १–१० का सबै बािबालिकािे लनशलु्क पाठ्यपसु्तक प्राप्त गरेकाछन ्। संघीय सरकारबाट लवद्यािय सजचािन तथा 

व्यवस्थापनको प्राप्त ऄनदुान सबै सामदुालयक लवद्याियहरुमा प्रदान गररएको छ । सामदुालयक लवद्याियमा ऄध्ययनरत ७१०७ जना कक्षा 

१–१० सवम ऄध्ययनरत लवद्याथीका िालग लनशुल्क पाठ्यपसु्तकका िालग ऄनदुान प्रदान गररएको छ । ३० वटा लवद्याियहरुिाइ 

लवद्यािय सजचािन ऄनदुान र २९ वटा लवद्याियमा सामालजक तथा ऄलन्तम िेखापरीक्षण ऄनदुान प्रदान गररएको छ । ५ वटा 

लवद्याियमा कायिसवपादनमा अधाररत ऄनदुान, १ लवद्याियमा सचूना प्रलवलध प्रयोगशािा ऄनदुान, १ माध्यलमक लवद्याियमा 

पसु्तकािय स्थापना ऄनदुान, १ लवद्याियमा लवज्ञान प्रयोगशािा व्यवस्थापन, १ वटा स्रोतकक्षा सजचािन भएको लवद्याियको िालग 

ऄनदुान तथा १४ जना दृलिलवलहन लवद्याथीको अवास खचि वापतको सलुवधा, १ लवद्याियमा प्रालवलधक धार प्रयोगशािा व्यवस्थापन 

ऄनदुान, २९ वटा लवद्याियमाहरुमा लक्षए् ऄनदुान प्रदान गररएको  छ । ९५३० जना लवद्याथी बराबरको लशक्षण लसकाआ सामग्री 

व्यवस्थापन  ऄनदुान, आव्त ्ऄनदुान ८३ जना प्रालवलधक धार तफि का लवद्याथीिाइ ऄनदुान, १२५५ जना कक्षा ८ मा ऄध्ययनरत 

लवद्याथीको परीक्षा व्यवस्थापन ऄनदुान ईपल्ध गराआएको छ । 
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२८४२ जना छात्राहरुिाइ प्रलत लवद्याथी ४०० का दरिे छात्रविृी, ३१७ जना दलित लवद्याथीका िालग छात्रविृी,४६ जना मकु्त कमिरी 

लवद्याथीका िालग छात्रविृी तथा ५ जना ऄपाङ्गता भएका लवद्याथीका िालग ऄनदुान ईपिब्ध गराइएको छ । ३९४१ जना 

बािलवकासदलेख कक्षा ५ सवम ऄध्ययनरत बािबालिकाको िालग लदवाखाजा ईपिब्ध गराइएको छ । सामदुालयक लवद्याियको कक्षा 

५–१२ मा ऄध्ययनरत छात्राहरुको िालग प्याड लवतरण तथा २९ वटा लवद्याियमा प्याड लडस्पेन्सर मलेसन ईपिब्ध गराआएको छ । 

माध्यलमक तहमा ६ र अधारमा ५ जना गरी ११ जना लशक्षक व्यवस्थापन लशक्षण लसकाआ ऄनदुान लशषिकबाट गररएको छ। 

अधारभतू तह सजचािन भएका ११ वटा लवद्याियमा आन्टरनेट जडानका िालग ऄनदुान ईपिब्ध गराआएको छ, कक्षा १-८ मा 

ऄध्ययनरत बािबालिकाका िालग वकैलल्पक लसकाआ सामग्रीहरु व्यवस्थापन गररएको छ । ८ वटा अधारभतू लवद्याियमा आन्टरनेट 

सलुवधा लवस्तार, ८८५० जना लवद्याथीको िालग स्वास््य सामग्री व्यवस्थापन, ६२७४ जना लवद्याथीका िालग CUG सेवा लवस्तारका 

िालग ऄनदुान, कक्षा बािलवकासदलेख ८ सवम ऄध्ययनरत बािबालिकाका िालग कोलभड-१९ कारण ईत्सपन्न पररलस्थलतमा लसकाआ 

सहजीकरणका िालग शलैक्षक कायििम सजचािन गररएको छ । अदशि मा लव िािमलटया नमनूा लवद्यािय लवकास, दगुाि भवानी अ लव 

४ कोठे भवन, नेपाि रालरिय मालव भािवुाङ १ Wash सलहतको शौचािय,  २ लवद्यािय रिोलफलटङ (बािप्रगती  प्रा .लव .तल्िो 

घोसखोिा र बराह प्रालव बगासोती) मा भौलतक पवूािधारको लवकास गररएको छ । बािमतै्री तथा भकुवप प्रलतरोधी भौलतक संरचनाको 

लवकास गरी बािबालिकािाइ सरुलक्षत वातावरणमा लसकाआ वातावरण लसजिना गररएको छ । रारिपती शलैक्षक सधुार कायििम ऄन्तरगत 

लवद्यािय भौलतक पवूािधार लवकास, लशक्षामा नलवन प्रलवलधको प्रयोग गरी लशक्षक तथा लवद्याथीिाइ सचूना प्रलवलधसँग जोलड लशक्षामा 

गणुस्तर ऄलभवलृद्ध  गररएको छ । लवद्याथीहरुिाइ खिेकुदको माध्यमबाट लवलभन्न ऄवसर प्रदान गररएको छ । रारिपलत शलैक्षक सधुार 

कायििम ऄन्तरगत नेपाि रालरिय माध्यलमक लवद्याियमा शौचािय,  मा लव  .मौरीघाट , दगुाि भवानी अधारभतू लवद्यािय मसरुरया, लव 

पी अधारभतू लवद्यािय बसन्तापरु, स्वगिद्धवारी प्राथलमक लवद्यािय पलु्चोकिाइ कवप्यटुर ल्याव तथा नलवनतम शलैक्षक प्रलवलध 

कायििम प्रदान गररएको छ ।  

यस गाईँपालिकालभत्र सजचािनमा रहकेा १ गहृणी लवद्यािय, ३ धालमिक लवद्यािय, १ सामदुालयक लसकाआ केन्र सजचािन गरी साक्षरता 

ऄलभवलृद्ध र लनरन्तर लसकाआिाइ प्रवधिन तथा अय अजिन वलृद्धका िालग पहि गररएको छ । तोलकएको सचूकको अधारमा कायि 

सवपादन सवपन्न गने  लवद्याियिाइ कायिसवपादनमा अधाररत कायिका िालग ऄनदुान प्रदान,लशक्षकको लशक्षण लसकाआमा लवताईने 

समयावलध सधुार योजना कायािन्वनका िालग लवद्याियिाइ ऄनदुान प्रदान गररएको छ ।  

लवद्याथीको लसकाआ सहजीकरणका िालग पसु्तकािय स्थापना, लसकाआमा सचूना प्रलवलधको प्रयोगको िालग प्रयोगशािा स्थापना, 

माध्यलमक लवद्याियमा लवज्ञान प्रयोगशािा स्थापना ऄनदुान, प्रारलवभक पढाआ लसप लवकासका िालग न्यनूतम प्याकेज कायािन्वयनका 

िालग २९ लवद्याियिाइ ऄनदुान, १ लवद्याियिाइ लियाकिापमा अधाररत kit ऄनदुान, नमनूा लवद्याियको शलैक्षक तथा 

व्यवस्थापकीय योजना कायािन्वयनका िालग ऄनदुान, लवद्यािय सपुररवके्षण तथा लशक्षक पेशागत सहयोग र शलैक्षक कायििम 

व्यवस्थापन तथा सशुासन प्रवधिन गररएको छ ।  

बाि लवकास दलेख कक्षा १२ सवम ऄध्ययनरत बािबालिकािाइ पाठ्यिमिे लनधािरण गरेका तथा ऄन्य लवलवध जानकारीमिूक 

सामग्रीहरुको व्यवस्थापनका िालग ऄनदुान ईपिब्ध गराइएको छ भने प्रालवलधक धार तफि  सजचािनमा रहकेो श्री सवोदय माध्यलमक 

लवद्यािय ल्याव व्यवस्थापनका िालग ऄनदुान प्रदान गररएको छ । सामदुालयक लवद्याियमा कक्षा १ -८ मा ऄध्ययनरत सबै छात्रा तथा 

कक्षा १ -८ मा ऄध्ययनरत छात्र  तथा छात्रािाइ लवद्याियमा लनरन्तरताका िालग छात्रविृी ईपिब्ध गराआएको छ । बािलवकास कक्षादलेख 

५ कक्षा सवम ऄध्ययनरत बािबालिकाहरुमा सकु्षम पोषक र वहृत पोषक तत्सव ईपिब्ध गराइ लवद्याथीकव स्वास््यमा सधुार गरी 

लनयलमत लवद्याथी लवद्याियमा लटकाईने गरी कायििम कायािन्वयन गररएको छ । गाईँपालिकालभत्रका अधारभतू तथा माध्यलमक तहमा 
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ऄध्ययनरत सामदुालयक लवद्याियका सबै छात्रिाइ प्याड लवतरण गररएको छ । माध्यलमक तथा अधारभतू तहमा लशक्षक ऄपयािप्त 

भएका सामदुालयक लवद्याियमा लशक्षक व्यवस्थापन गरी बािबालिकाको लसकाआमा सहयोग गररएको छ ।  

गाईँपालिकाबाट ऄबिवबन गररएको नीलत तथा कायििम र प्राप्त स्रोतबाट अधारभतू तहसवमको लशक्षा लनशलु्क ईपिब्ध गराईन 

सहयोग पगुकेो छ । बािलवकास केन्रहरु बािमतै्री लसकाआ कनिरयकु्त बनाइ मनोरजजनसलहतको सरुलक्षत बािलवकास केन्रको लवकास 

भएकाछन ्। ऄलत लवपन्न बािबालिकाहरुका िालग स्टेशनरी ईपिब्ध गराआएकोिे लवद्याथीहरुको लवद्याियमा लनयलमतता कायम भएको 

छ । लशक्षक, कमिचारी तथा ऄलभभावक प्रोत्ससालहत भएकाछन ्। लशक्षण लसकाआमा सधुार भएको छ । योजनाबद्ध रुपमा गाईँपालिकाका 

लियाकिाप सजचािन गने ऄवसर लसजिना हुनेछ  । लवद्यािय लशक्षासँग सवबलन्धत लवषयहरुमा छिफि गरी लवद्यािय तहसवम 

प्रभावकारी सचूना प्रवाह र लनदशेन गने कायि सवपन्न भएको छ । बािबालिकाहरुमा रहकेो ऄन्तरलनलहत प्रलतभा पलहचान गने ऄवसर 

लसजिना भएको छ । शलैक्षक सशुासन प्रवधिनमा सहयोग पगुकेो छ ।  

लवद्याियहरुिाइ सचूना तथा सजचार प्रलवलधसँग जोड्ने र नलवनतम प्रलवलधको प्रयोगिे लशक्षण लसकाआ लियाकिापमा सहजता प्रदान 

गरेको छ । सबै बािबालिकाको लवद्यािय लशक्षामा पहुचँ पगुकेो हुनेछ । सबै बािबालिका लवद्याियमा भनाि ऄलभिेख कायम गरेको 

हुनेछन  । लवद्याियमा सजचािन गररने लियाकिापहरुमा प्रभावकाररता अएको छ ।  पालिकास्तररय अधारभतू तहको लशक्षाको 

मलू्याङ्कनको मापदण्ड कायम भएको छ । लवद्याियहरुका सचूना पालिका माफि त नागररक वा सरोकारवािासवम पगुकेो  छ । शलैक्षक 

गणुस्तर कायम गने कायिमा थप मदत पगुकेो छ । लवलभन्न लवद्याियमाहरुमा सामग्रीहरुको ईपिब्धतािे  लशक्षण लसकाआ लियाकिापमा 

प्रभावकाररता लसजिना भएको छ । लशक्षकहरुको क्षमता लवकास भएको हुनेछ । लशक्षा के्षत्रमा काम गने सवपणूि लशक्षक कमिचारीको 

ऄपन्वत्सव ऄलभवलृद्ध भएको छ । राप्ती गाईँपालिकािाइ सबै के्षत्रमा पलहचान स्थालपत हुने गरी स्थानीय पाठ्यिमको लनमािण भएको छ । 

बािबालिकािाइ पालिकाको समग्र पक्षहरुको बारेमा ज्ञान अजिन भएको हुनेछ । खिे प्रलशक्षक तयारी गने कायि भएको छ । 

अ.व. २०७७/७८ मा राप्ती गाईँपालिकामा लशक्षा के्षत्र सशति ऄनदुान तफि  रकम रु. १४८८७४०००।– ( ऄक्षेररपी चौध करोड ऄठासी 

िाख चौहिरहजार मात्र) लवलनयोजन भएकोमा रु. १४१९०१८२२।– (ऄक्षरेरपी चौध करोड ईन्नाआ िाख एक हजार अठ सय बाआस 

मात्र) खचि भएको लथयो । राप्ती  गाईँपालिकाबाट वडा बाहके लशक्षा क्षेत्र (लशक्षा यवुा तथा खिेकुद शाखा ) का िालग 

रु.२३५०००००।– (दइु करोड पैलतस िाख मात्र) लवलनयोजन भएकोमा रु. २०४७१७४९।–( ऄके्षररपी दइु करोड चार िाख एकहिर 

हजार सात सय ईनान्चास मात्र) खचि भएको लथयो । यसरी सशितमा ९५.३२ प्रलतशत तथा गाईँपालिकाबाट लवलनयोजन भएको स्रोत मध्ये 

८७.०३ प्रलतशत रकम खचि भएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त रकम मध्ये केलह रकम खचि नभएको दलेखन्छ  । ईक्त रकम तोलकए 

बमोलजमको शीषिकमा खचि गरी बाँकी रहन गएको हो । भौलतक प्रगती १०० प्रलतशत नै भएको छ ।  

 

 राप्ती गाईँपालिकाबाट समानीकरण ऄनदुान, राजश्व बाँडफाँड तफि  प्राप्त ऄनदुान, अन्तररक स्रोतसमतेबाट लशक्षा क्षेत्रमा रु. 

२३५०००००।- लवलनयोन भएकोमा अ.व. २०७७/७८ कोलभड-१९ रोगको संिमण िगायतका कारण सबै कायििम सवपन्न हुन सकेन्न 

। लशक्षा तफि  गाईँपालिकाबाट प्राप्त रकम मध्ये रु. २०४७१७४९।- खचि भएको छ । अ.व. २०७७/७८ मा रु. ३०२८२५१ रकम खचि हुन 

सकेन । गाईँपालिका तफि  लवलनयोजन भएको रकम मध्ये ८७.१४ प्रलतशत रकम खचि भएको लथयो ।   

  



राप्ती गाईँपालिकाको अ.व. २०७७/७८ को वालषिक प्रगती प्रलतवेदन                     ~ 20 ~ 
 

 

स्वास््य क्षेत्र 

स्वास््य तफि  वडा २ र ३ मा अधारभतु स्वास््य इकाइ स्थापना  भइ सजचािनमा अएको छ । लससहलनया  स्वास््य चौकीिाइ   १५ 

शयैाको ऄस्पतािमा स्तरवलृद्धको लनवती लडलपअर सवपन्न भइ मन्त्राियबाट लस्वकृत भएको छ । राप्ती गाईँपालिकालभत्र ४००९ जना 

बािबालिकािाइ लभटालमन ब ्खवुाआएको छ । गाईँपालिकालभत्रका ४१ जनािाइ ईपचार खचि ईपिब्ध गराआएको छ । ४० जना 

लयान्सर, मटुु, मगृौिा, Head and spinal injury भएका लवरामीहरुको िालग ईपचार लसफाररस गररएको छ । ११८ जना व्यलक्तहरुको 

अखँा परीक्षण गररएको छ । मातलृशश ुतालिम ३५  जनािाइ ईपिब्ध गराआएको छ । ४३ जना व्यलक्तहरुिे रक्तदान गनुि भएको छ । 

३५४० जनािाइ जकुाको औषधी प्रदान गररएको छ ।  

गाईँपालिका ऄन्तरगत रहकेा ६४ जना मलहिा स्वास््य स्वयसेलवकाहरुिाइ साआकि लवतरण गररएको छ । िािमलटया  र लससहलनया  

स्वास््य चौकीको बलथिङ  सेन्टरबाट चाि ुअव को ५८५ जनािाइ प्रसलुत सेवा ईपिब्ध गराआएको छ । वडाहरुमा खोप सेवा ६४१ 

जनािाइ प्रदान गररएको छ । सामान्य लवरामी जाँच तथा ईपचार सेवा २७३०६ जनािे पाएका  छन ्।  लससहलनयामा कोलभड–१९ 

अआसोिेसन केन्र  ७७ जना कोलभड–१९ संिलमत व्यलक्तहरुिाइ ईपचार गररएको छ । ४९८५ जनािाइ कोलभड–१९ लवरुद्धको खोप 

सेवा ईपिब्ध गराआएको छ । ७४३ जनािाइ न्यानो झोिा ईपिब्ध गराइएको छ । ऄसार मसान्तसवम पररवार लनयोजनको सेवा लिनेको  

संतया   १४९१ रहकेो छ । स्वास््य तफि  राप्तफ गाईँपालिकामा कूि रकम रु. २१४३०८००।– सशति तथा गाईँपालिकाबाट रकम रु. 

१४३०५०५३।– गरी कूि रकम रु. २८४४८९४६।–  लवलनयोजन भएकोमा अ.व. २०७७÷७८ मा कूि खचि सशति  रु. 

१०८९०६७७।– र गाईँपालिका तफि को रु १७५५८२८७।– गरी कूि रु २८४४८९६४।–खचि भएको छ ।   

खानेपानी तथा सरसफाइ  

खानेपानी तथा सरसफाआ क्षेत्र तफि   ११००३ घरधरुीको घरायसी  Wash Survey सवपन्न भएको छ । २५ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ 

योजना सवके्षण  सवपन्न भएका  छन ्। १७४  वटा लवद्यािय, स्वास््य संस्था र साविजलनक स्थिको  Wash योजना सवके्षण भएको छ ।  

२५ वटा धारा, आन्टेक, लसलस ट्याङ्की ५ , पाआपिाआन १२२३.५ लमटर लवस्तार भएको छ । 

मलहिा बािबालिका तथा जषे्ठ नागररक  

अ.व. २०७७/७८ मा िैङ्लगक लहसां लवरुद्धको १६ लदने ऄलभयान ऄन्तरगत ८८ जना लहसंा लपलडत मलहिािाइ बोिाइ तालिम 

कायििम सजचािन गररएको छ । ३१५ जना जिे नागररकिाइ थमिस तथा टचि िाआट लवतरण तथा १२९ जना जषे्ठ नागररकिाइ कवबि 

लवतरण गररएको छ । २१ जना ऄपाङ्गता भएका व्यलक्तिाइ लििलचयर १० जनािाइ सेतो छलड र ४ जनािाइ वशैाखी ईपिब्ध 

गराइएको छ । वडाहरुबाट १७४ जनािाइ न्यानो कपडा लवतरण गररएको लथयो । ९ जना लहसंा पीलडत मलहिाहरुिाइ न्यानो कपडा 

लवतरण गररएको छ भने वडाहरुबाट १५० भन्दा बलढ मलहिाहरुिाइ ढलकया बनुाइ तालिम प्रदान गररएको छ । मलहिा बािबालिका 

तथा जषे्ठ नागररक शाखाबाट अ.व. २०७७/७८ ऄसार मसान्तसवम जवमा क वगिको २०, ख वगिको ५२, ग वगिको ८, घ वगिको ५ गरी 

जवमा ८७ जनािाइ ऄपाङ्गता पररचयपत्र प्रदान गररएको छ । ऄपाङ्गता पररचयपत्र प्राप्त गरेका ३ जना व्यलक्तहरुको पररचयपत्रमा 

ऄपाङ्गता सलमलतबाट हरेफेर गररएको छ । ७२ जना जषे्ठ नागररकहरुिाइ स्याहार ससुार गरेका पररवारका छोरा बहुारीिाइ सवमान 

गररएको छ ।  ऄपाङ्गता भएका २१ जनािाइ १९६० वटा डाआपर लवतरण गररएको छ । 



राप्ती गाईँपालिकाको अ.व. २०७७/७८ को वालषिक प्रगती प्रलतवेदन                     ~ 21 ~ 
 

लवलभन्न लवद्याियमा गइ अधारभूत तथा माध्यलमक तहमा ऄध्ययरत ३१२१ जना लवद्याथीिाइ िाग ुपदाथि दवु्यिसनी लवरुद्धको सचेतना 

ऄलभवलृद्ध तथा बाि लववाह न्यलूनकरण सवबन्धी सचेतना ऄलभवलृद्ध कायििम सजचािन गररएको छ । लवलभन्न लवद्याियका लशक्षक , 

कायिपालिकाका पदालधकारी, संघ संस्थाका प्रलतलनधीहरुिाइ बािलववाह तथा िाग ुपदाथि दवु्यिसनी न्यलूनकरण सवबन्धी सचेतनामिूक 

कायििम सजचािन गररएको छ ।  जषे्ठ नागररक पररपत्र ६ जनािाइ प्रदान गररएको छ । जषे्ठ नागररक लदवा सेवा केन्र सजचािन २ 

ठाईँमा गररएको छ । राप्ती गाईँपालिकालभत्र १ ठाईँमा िैङ्लगक लहसां लनवारणका िालग सेफ हाईस सजचािन गररएको छ । िैङ्लगक 

लहसंा ऄपाङ्गता जषे्ठ नागररक सवबन्धी घरधरुी सवके्षण गरी पसु्तक तयार गररएको छ । सहाकारी सस्थाहरुको क्षमता लवकास तालिम 

कायििम सजचािन गररएको छ ।  

मलहिा बािबालिका तथा जषे्ठ नागररक शाखाका िालग रु २३२४११६।– लवलनयोजन भएकोमा रु. २१२७२१७ खचि भएको छ । मलहिा 

बािबालिका तथा जषे्ठ नागररक तफि  लवलनयोजन भएको रकमको ९१.५२ प्रलतशत रकम खचि भएको छ । 

पलजजकरण ( सामालजक सरुक्षा तफि  ) 

राप्ती गाईँपालिकाका सबै वडाहरुका १८३५ जषे्ठ नागररक, ९१ जना दलित,  ४८० जना एकि मलहिा, ६८५ जना लवधवुा सामालजक 

सरुक्षा भिा ईपिब्ध गराआएको छ । ऄपाङ्गता भएका क वगि ६७ जना, ख वगि १४० जना व्यलक्तहरुिाइ सामालजक सरुक्षा रकम 

ईपिब्ध गराआएको छ । २२३ जना दलित बािबालिकािाइ सामालजक सरुक्षा भिा ईपिब्ध गराआएको छ । गाईँपालिका तथा 

वडाहरुको घटना ऄलभिेख प्रणािीिाइ सदुृढ गनि सचूना प्रलवलधसँग सवबलन्धत कवप्यटुर ल्यापटप िगायतका सामग्रीहरु व्यवस्थापन 

गररएको छ । सामालजक सरुक्षा तफि  कूि १०५००००००।– लवलनयोजन भएको मध्ये रु. ९६५७६५४५ रकम खचि भएको छ । सामालजक 

सरुक्षा तफि  लवलनयोजन रकमको ९१.२२ लविीय प्रगती भएको छ ।   
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अलथिक लवकास क्षेत्र 

कृलष  

अ.व. २०७७/७८ को ऄसार मसान्तसवम तरकारी लबईँ लहईँद ेर वष ेगरर २००० कवपोलजट प्याकेट राप्ती गाईँपालिका ऄन्तरगतका ९ 

वटै वडाहरुका दलित, जनजालत, गररब, एकि मलहिा र लपछलडएका १५०० घरधरुीिाइ लनशलु्क लवतरण गररएको छ।त्सयसैगरर साना 

लकसानहरुिाइ ऄन्नबािी तफि  धान,गहँु िगायतको ईन्नत लबई लवजन १२९ लवीन्टि, टी।लप।एस। अिकुो लबई ३४ लवीन्टि र कन्य 

च्याईँको लबई १३२२ प्याकेट लवतरण गररएको छ। व्यवसालयक रुपमा च्याईँ खलेत गनि चाहाने कृषकहरुिाइ ५०५ ऄनदुान वा बलढमा 

१०,००० का दरिे  १० वटा टनेि लनमािणमा सहयोग गररएको छ।कृलष कमि गद ैअएका ९० जना लकसानहरुिाइ बैमौसमी तथा 

व्यवसालयक तरकारी खतेी सवबलन्ध २ लदने तालिम प्रदान गररएको छ। ठछ५ ऄनदुानमा कोलभङ िलक्षत व्यावसालयक तरकारी प्रवधिन 

कायििम ऄन्तगित २८ जना कृषकहरुिाइ २०,००० बराबरको ऄनदुानका दरिे सहयोग गररयो । प्रदशे ऄन्तगितको कायििममा ४५ जना 

लकसानहरुिाइ लवलभन्न  यन्त्र ईपकरणमा वढीमा ३५ हजार वरावरको ऄनदुान त्सयसै गरी ९३ जना लकसानहरुिाइ कोलभड प्रभालवत भइ 

गाईँ फकेका कृषकहरुिाइ ईत्सपादन सामालग्रमा ऄनदुान प्रदान गररएको छ । साथै यस वषि यस पालिकावाट ६ वटा कृषक समहूहरु दताि 

गररएको छ । मतुय मन्त्री ग्रालमण लवकास तथा रोजगार कायििमको फिफुि लवतरण कायििम ऄन्तगित ३२८७ गोटा लवलभन्न जातको 

लिलच तथा अपँका लवरुवा लवतरण गररएको छ । 

कृलष लवकास के्षत्रमा राप्ती गाईँपालिकाबाट जवमा रु ३६०००००।– , संघीय सरकार सशित ऄनदुान तफि  रकम रु २८७७०००।– र प्रदशे 

तफि  सशित रकम रु ४१५००००।– गरी कूि रकम रु १०६२७०००।– लवलनयोजन भएकोमा गाईँपालिका तफि  रु. २९१९५७७।– , संघीय 

सरकार सशित ऄनदुान तफि  रकम रु ३६२८००।– र प्रदशे तफि  सशित रकम रु ३६५६२५५।– गरी कूि रकम रु ६९३८६३२।– खचि 

भएको छ । यो कूि लवलनयोजनको ६५.२९ प्रलतशत हो । 

पशपुक्षी तथा मत्सस्य लवकास   

पश ुलवकास तफि  गाईँपालिका लभत्र लवलभन्न  लकलसमका रोगहरु, अन्तररक तथा वालहरी परलजवी गरी पशपुंछी ईपचार केन्र मौरीघाटवाट 

१२५० घरपररवारमा ७७६७ पशपुंछी तथा मत्सस्यहरुमा ईपचार गररयो । जसमा पशहुरुमा ३५४३ परलजवी लवरुद्ध, वन्ध्याकरण २५८, 

ऄन्य घढटट लवलभन्नच लकलसमका पशपुंछीमा िाग्ने महामारीका रोगहरुवाट वचाईनको िालग वाख्रामा १८५०० लप।लप।अर लवरुरको 

खोप प्रदान गररयो र वगंरुमा स्वाआन लफवर लवरुर ४५०० डोज खोप प्रदान गररएको लथयो । गाईँपालिका लभत्रका ४१३ पशपुािक 

कृषकहरुिाइ लनशलु्क लहईद ेघासको लवई लवतरण गररएको छ भने ४०७ जनािाइ लनशलु्क वष ेघाँस सडुान र लटयोसेन्टी लवतरण गररएको 

छ । राप्ती गाईँपालिकाको ६,७ र ८ गरी ३ वटा वडावाट ५ समहू गठन गरी वगंरुको पकेट के्षत्र तोलकएको छ । जसमा राप्ती 

गाईँपालिकावाट रु १० िाख वरावरको ऄनदुान लवतरण गररएको छ । त्सयसै गरी वगंरु व्यवसाय प्रवद्धिन कायििम ऄन्तगित राप्ती गा।पा।को 

१,२,३ र ५ वडामा ५० घर वरावरिाइ रु ९ िाख ५० हजार गाईपालिकावाट ऄनुदान लवतरण गररएको छ । राप्ती गा.पा. वडा नं। ५ को 

लवकट के्षत्र करङ्ग ेर थकररकोटमा लवपन्नव दलित जनजाती ४५ घर पररवारिाइ २र३ वटाका दरिे ९० वटा वाख्रा र ३ वटा वोयर 

जातका वोकाहरु लवतरण गररएको छ । राप्ती गा।पा। वडा नं। ४ मा प्रलशलद्ध एग्रो फमि िगायत ऄन्य क्षेत्रमा लमलत २०७७ ऄसोज मलहनामा 

पशहुरुमा िाग्ने िलवपलस्कम लडलजज फैलिएकोिे ईक्त के्षत्रमा ३४ वटा नमनूा संकिन गरी पशपुंक्षी रोग ऄन्वेषण प्रयोगशािामा पररक्षण 

भ ैईक्त रोग पलुि भए पश्चात सो के्षत्रमा ईपचार तथा रोकथाम कायििाइ तत्सकाि प्रभावकारी तररकािे रोग ईन्मिुन गनि सफि भयौ ।राप्ती 

गा।पा। वडा नं। ३ प्रगती टोि, नयाँवस्ती मसरुरया र वडा नं। १ को पाखापानीमा महामाररको रुपमा वाख्रामा िाग्ने लप।लप।अर रोग 
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फैलिसकेपलछ ईक्त रोगिाइ एलकन गनिको िागी नमनूा संकिन गरी प्रयोगशािामा पठाआ पलुि भए पश्चात ईक्त के्षत्रमा ४ हजार लप।लप।अर 

खोप प्रदान गरी हािसवम ईक्त रोग दखेा नपरेको ऄवस्था रहकेो छ । यस शाखािे अफ्नाप सेवाहरु पशपुंक्षी ईपचार सेवा केन्रवाट 

पशपुंक्षी ईपचार, वन्ध्याकरण, कृलतम गवािधान र अधारभतु ल्याव सेवा प्रदान गद ैअआरहकेो छ । भने सालवक लससहलनया गा।लव।स।िाइ 

केन्र लवन्द ुपारी राप्ती गा।पा। वडा नं। ५ लससहलनयामा पश ुईपचार केन्र अ।व। २०७७।०७८ वाट संचािन गररएको छ । जसवाट ६२ 

वटा गोवर पररक्षण, ११३५ अन्तररक परलजवी, ५४० वाह्रय परलजवी र ३०० वटा ऄन्य ईपचार सेवा प्रवाह भएको लथयो । राप्ती 

गाईँपालिका अ।व। २०७५।०७६ वाट लनरन्तर रुपमा गाइ भलैसमा लनशलु्क रुपमा कृलतम गवािधान सेवा प्रदान गद ैअआरहकेो छ जसमा 

यस वषि ९८१ पश ुवस्तमुा कृलतम गवािधान सेवा प्रदान गररएको छ । जनुेलटक रोग सववन्धी सचेतना कायििममा कररव २० वटा 

सामदुालयक लवद्याियमा पवपिेट लवतरण गररयो । यवुा िलक्षत कायििम ऄन्तगित ६ जना वाख्रा पािन र ४ जना वगंरुपािक यवुा 

कृषकिाइ मागमा अधाररत कायििम ऄन्तगित वगंरु, वाख्रा, वोका, खोर सधुार सामाग्री वाफत प्रत्सयेक लकसानिाइ रु ५० हजार 

वरावरको ऄनदुान लवतरण गररयो । पशपुक्षी तथा मत्सस्य लवकास तफि  १०३३५०००।- लवलनयोजन भएकोमा जवमा खचि रकम रु. 

८८५२०५९।- खचि भएको छ ।  पशपुक्षी तथा मत्सस्य लवकास तफि  कूि लवलनयोजनको ८५.६५ प्रलतशत खचि भएको छ । 

पवूािधार लवकास क्षेत्र तफि  

अ.व. २०७७/७८ को  ऄसार मसान्तसवम  पवूािधार लवकास तफि  ५२५१.६ लमटर कािोपत्रे सडक, ियाक खोिेको ३१३३.४ लमटर, 

सडक स्तरोन्नती २८४०१.९ लमटर, ग्राभिे ५७२५.५ लमटर, नािा लनमािण ४३०७.८ लमटर, २ वटा पललक पिु, किभटि ७ वटा, ४१ वटा 

भवन ममित तथा सवभार, नयाँ भवन लनमािण १६ वटा, शौचािय ३ वटा, लसचाइ १२३५.१ लमटर,  कवपाईण्ड वाि, २७९.८ लमटर तथा 

जािी ३३४ लमटर, होम पाआप ५६ वटा, खिे मदैान ४ वटा लनमािण सवपन्न भएको छ । पवूािधार लवकास तफि  कुि बजटे रु. 

२०६२०००१८.०० लवलनयोजन भएकोमा रु.१६३६७८२६४.४४।- जवमा रकम खचि भएको छ । यो कूि लवलनयोजनको ७९.३७ 

प्रलतशत लविीय प्रगती भएको छ ।    

भवन लनयमन तथा भमूी व्यवस्थापन तफि  

अ.व. २०७७/७८ मा भवन लनयमन तथा भमूी व्यवस्थापन शाखाबाट ८० वटा घरनलसा ऄलभिेखीकरण गररएको छ । १९ वटा 

घरनलसा पास गररएको छ भने ४५ वटा जग्गा नापी गररएको छ । 

संस्थागत सशुासन तथा व्यवस्थापन 

कायािियको दलैनक प्रशासलनक गलतलवलध ऄद्यालवधक गररएको छ । अ व २०७७।७८ मा  सचुना प्रलवलध ऄलधकृत १,  कृलष ऄलधकृत 

१ , ईद्यम लवकास सहजकताि २ , ऄ सव इलन्जलनयर ३ ,स्वास््य सेवा तफि  ऄहवे १ ऄनमी २ र कायाििय सहयोगी ४ को िालग परीक्षा 

सजचािन गरर करार सवझौता  गररएको छ । करारमा कायिरत कमिचारीको करार सवझौता नलवकरण गररएको छ । कायाििय  सधुार 

योजना ऄन्तरगत ब्िक बलगिकरण तथा नयाँ  सचूना पाटी लनमािण , सवारी  पालकि ङ स्थि िाइ व्यवलस्थत गरीएको छ ।  राप्ती गापाको 

शसुासन प्रवद्धिनका िालग अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी तयार गररएको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सवके्षण कायिलवलध  तयार गररएको छ 

। राप्ती गापाको प्रबेशद्धारमा गापा लचनाईने गरी सचुना सलहतको लडलजटि बोडि स्थापना गररएको छ ।  योजना शाखाको  रुपमा छैठौ 

सातौ ँअठौ ँगाईँसभामा पेश भएका बजटे तथा कायििमको लनमािण पकृयामा भलुमका लनवािह गररएको छ ।  अव २०७७।७८ मा जवमा 
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२६१  योजनामध्ये  ४५ वटा  ठेलका पकृयाबाट ऄगाडी बढाइएमा ५ वटा लनमािणालधन ४० वटा सवपन्न , १९१ ईपभोक्ता सलमलतमाफि त 

ऄगाडी बढाइएकोमा १९० सवपन्न १ वटा रारिीय मालव भािवुाङको शोचािय लनमािण  कायि भइरहकेो र  बाँकी  ३ वटा सौझ ैखररद 

पकृया बाट सवपन्न भएको छ । राप्ती गाईँपालिकाको O&M survey  २०७७ मा स्वीकृत भएको छ । अलथिक लनयन्त्रण प्रणािी 

(मागिदशिन) लनमािण भएको छ । Contengency खचि व्यवस्थापन मापदण्ड २०७८ जारी भएको छ ।  

अलथिक प्रशासन तथा अन्तररक िेखापरीक्षण 

अ.व. २०७६/७७ मा राप्ती गाईँपालिकामा मिे.प. प्रलतवदेन  औल्याए ऄनसुार कूि बेरुज ु२९१३५५७८।- रहकेो छ । ईल्िेलखत बेरुज ु

मध्ये ऄसिु ईपर गनुिपने बेरुज ुरु.५७९६३०।-, लनयलमत गनुिपने बेरुज ुरु. २८५५५९४८।- रहकेो छ । हािसवम अ.व. २०७६/७७ को 

ऄसिु ईपर भएको रकम रु. १७४१८०।- ऄसिुीको िालग पत्राचार गररएको रकम रु. ४०५४५०।- रहकेो छ ।  

राजश्व आकाआ 

 

राप्ती गाईँपालिकामा अ.व. २०७७/७८ का कूि १५०२६०१९.९५।- अन्तररक अय भएको छ । अन्तररक अय सवबन्धी लवस्ततृ 

लववरण ऄनसुचूीमा रालखएको छ । 

लजन्सी तथा खररद आकाआ  

हाआवये सँग ैरहकेो गाईँपालिकाको कायािियिाइ सबैिे टाढेबाट दतेन सलने भएको छ सेवाग्री एवम ्अम सरोकारवािाहरुिाइ 

कायाििय लचनाईन सहयोग पगुकेो छ। कायािियको सोभा बढाएको छ । मतुय गटेको काम गरेको छ । अगन्तकु सबैिाइ स्वागत गरेको 

छ । अवश्यकता ऄनसुार सवारी साधनको प्रयोग गरी समयम ैकाम सवपन्न गनिको िालग सहयोग पगुकेो छ । शाखा तथा वडाहरुमा 

अवश्यकता ऄनसुार समयम ैसामाग्रीको ईपिब्धता भएको छ र काममा लछटो छररतोका साथै काम प्रभावकारी भएको छ । बिेुलटन 

माफि त पालिकाबाट भएको हरेक गलतलवलध बारे सरोकारवािाइ जानकारी ससुलुचत गराईने काम भएको छ भने कायािियका 

गलतलवलधिाइ ऄलभिेखीकरण गराईने समते भएको छ । सबै वडा तथा शाखाबाट हुने खररद कायििाइ कायािियिे एकरुपता प्रदान 

गरेको छ । साविजलनक खररद ऐन तथा लनयमाविी ऄनरुसार खररद गररएको छ जस्िे गदाि अलथिक लमतव्यलयताका साथै सशुासनको 

पाटोिाइ टेवा पयुािएको छ । कायािियको लजन्सी सवपलििाइ व्यवलस्थत तवरबाट ऄनिाआन लसस्टममा ऄध्यावलधक गने कायि भएको छ 

यसिे रेकडि व्यवलस्थत बन्नकुा साथै सवपलिको संरक्षणमा सहयोग पगुकेो छ । नवलनलमित ५ वटा वडा कायाििय भवन तथा पश ुसेश ु

केन्रमा फलनिचर तथा िाखौ रुपैया खचेर बनेका नवलनलमित भवनहरुमा फलनिलसङको कायि गरी सेवा प्रवाहिाइ प्रभावकारी बनाआएको छ । 

कोलभड १९ लनयन्त्रण तथा ईपचारिाइ सहयोग पगु्नकुा साथै रोगिाइ समयम ैलनयन्त्रण तथा लवरामीको ईपचारमा ईल्िेतय सहयोग 

पगकेो । 

लवपद व्यवस्थापन 

स्थानीय अपतकालिन कायि सन्चािन केन्रको सन्चािन लनदलेशका २०७७  तयार गररएको छ । खोज तथा ईद्धारका िममा अवश्यक 

पने  सरुक्षाका ईपकरण तथा सामग्रीहरु खररद गररएको छ । लवपदमा परेका २३ पररवारिाइ राहत ईपिब्ध गराइएको छ । लवपद 

व्यवस्थापन तफि  लवलनयोजन भएको रकम रु. ४२३०००।- खचि भएको छ । 
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रोजगार सेवा केन्र 

राप्ती गाईँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कायििम ऄन्तरगत अ.व. २०७७/७८ मा साविजलनक लवकास लनमािण अयोजनाहरू संचािन 

गरी सलुचकृत बेरोजगार मध्यबाट १९१ जना व्यलक्तहरुिाइ रोजगारी प्रदान गररएको छ । सलूचकृत बेरोजगार व्यलक्तहरुिाइ कुि जवमा 

९५६० लदन रोजगारी ईपिब्ध गराआएको छ । कृलष तथा लसंचाइको िालग पोखरीहरु लनमािण/स्तरईन्नती-७, कुिो लनमाणि तथा 

स्तरईन्नती-२, लपकलनक स्थि लनमािण-१, पकि  स्तरईन्नती-१, चौपारी लनमािण-२, वाटो लनमािण, ममित/स्तरईन्नती तथा कच्ची नािा 

लनमािण- १२ वटा लनमािण गररएको छ ।  १५० जना व्यलक्तहरुिाइ िघु, घरेि ुतथा साना ईद्योग प्रवद्धिन केन्रिे संचािन गने लवलभन्न 

लसपमिूक, लसप ऄलभवलृद्ध एवम ्ईद्यमशीिता लवकास  तालिमहरुको िालग ऄनिाइन अवदेन भने कायिमा सहयोग गररएको छ । 

स्थालनय तहलभत्रको वदैलेशक रोजगारीमा जाने तथा जान चाहनेहरुका िालग सचूना प्रवाह गररएको छ । गाईँपालिका के्षत्रलभत्र ईपिब्ध 

रोजगारीको ऄवसरहरुको पलहचान गरर सोको सचूना प्रवाह गररएको छ ।  अ.व. २०७७/७८ मा प्रधानमन्त्री रोगजार कायििमका िालग 

कूि रकम रु. १०५९९००० लवलनयोजन गररएकोमा रु. ४९४२५२० खचि भएको छ । यस कायििमका िालग लवलनयोजन गररएको 

रकमको ४६.६३ प्रलतशत रकम मात्र लविीय प्रगती भएको छ । 

सचूना प्रलवलध शाखा 

गाईँपालिकाको ववेसाइटको थेम पररवतिन गरी सवपणूि सचुकहरुको लववरण ऄद्यावलधक कायि लनरन्तर रुपमा भइरहकेो र पालिकाको 

ववेसाइटिाइ प्रयोगकताि मतै्रीमा जोड लदइ काम गररएको । लवशषे र समपरुक ऄनदुानको िालग online माफि त आलस्टमटे, लड.पी.अर. 

समयमा पठाईने र ईक्त कायििमको स्वीकृत योजनाको प्रगती प्रलतवदेन पलन ऄनिाइन माफि त पठाइएको । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता 

स्वमलु्याङ्कन (LISA) को कायि फोकि पसिन भइ  काम सवपन्न भएको र ईक्त स्व-मलु्याङ्कनमा अ.व. २०७६/७७ को  समग्रमा 

४९.२५ % यस गाईँपालिकािे प्राप्त गरेको । तराइ-मधेश समदृ्धी कायििमको योजना स्वीकृत तथा स्वोकृत योजनाको प्रगती प्रलतवदेन 

online माफि त लववरण पठाइने गरेको  । रालरिय सतकि ता केन्रद्वारा जारी सवपलत लववरण इन्िी प्रणािीमा अ.व.  २०७६६/०७७ र 

७७/७८ को online प्रलविीको काम लनरन्तर रुपमा गररएको । दलैनक रुपमा गाईँपालिकाको Website, Facebook Page, Twitter, 

Youtube जस्ता सामालजक संजािको दलैनक रुपमा ऄद्यावलधक  गरर सलह समयमा सचुना प्रसार गने काम भइ रहकेो । 

यस गाईँपलिकािाइ दशे लवदशेबाट सहज तररकािे हनि र बझु्नका िालग लनलज तथा सरकारी लवद्याियहरु, वडा कायािियहरुर स्वास््य 

चौकी तथा स्वास््य इकाआहरु को भ-ुस्थान (Geo location) सलहत सवपणूि लववरण website मा रालखएको छ । यस गाईँपलिकाको 

सवपणूि कमिचारीहरुिाइ जोड्न फेसबकुमा ग्रपु खोलिएको र तरुुन्त सचुना अदान प्रदान गनि ऄत्सयन्तै फिदायी भइरहकेो साथै लववरण 

केही ईपिब्ध गराईन ुपरेमा वडामा ऄथवा घरम ैबसेर Online Google form माफि त पठाईने व्यवस्था समते भइरहकेो छ । गाईँसभा, 

कायिपालिका बैठक तथा स्टाफ बैठकका िालग Bulk SMS (Group SMS) माफि त सन्दशे पठाईने काम भइरहकेो छ ।  घरम ैबसेर 

पलन Online माफि त गनुासो तथा समस्या रातने व्यवस्था भएकािे सो माफि त पलन गनुासो  । भलूमहीन सकुववासी तथा ऄव्यवलस्थत 

बसोबासीहरुका िालग िगत संकिन ऄनरुूप इकाइ प्रमखु भइ िगत संकिन कायि सवपन्न गररएको र ईक्त संकिन भएका िगत 

फारमिाइ ऄनिाइन माफि त प्रलविी गने काम ५ प्रलतशत सलकएको छ ।  

भलूमहीन सकुुवबासी र ऄव्यवलस्थत बसोबासीको िगत संकिन आकाइ 

भलूम सवबन्धी समाधान अयोग र यस गाईँपालिका लबच लमलत २०७७/१०/०८ गते सवझौता बमोलजम लमलत २०७७/११/१८ गते रालरिय 

दलैनकमा भलूमहीन सकुुवबासी र ऄव्यवलस्थत बसोबासीको िगत संकिन गनिका िालग ३५ लदने सचूना प्रकाशन गररयो । यस 

गाईँपालिकाको सबै (९) वटै वडामा िगत संकिन कायिका िालग प्रत्सयेक वडाहरुबाट ३/३ जनाको संतयामा गणकहरु खटाइयो । सवपणूि 

वडाहरुबाट भलूमहीन दलित, सकुुवबासी र ऄव्यवलस्थत बसोबासीको िगत संकिन गदाि जवमा ४४६८ जनाको लववरण वडा ऄनसुार 

तपलशि बमोलजम रहको । िगत संकिन प्रश्चात िगत प्रलविी तथा नाप जाँचको कायिका िालग ऄलमन र िगत प्रलविीकताि रालखयो । 



राप्ती गाईँपालिकाको अ.व. २०७७/७८ को वालषिक प्रगती प्रलतवेदन                     ~ 26 ~ 
 

िगत प्रलविीकतािबाट जवमा संतयाको ५ % काम कवप्यटूरमा प्रलविी गने सफि भएको र ऄलमनहरुिे हाििाइ पालिकाको नापी 

कायििाइ सहयोग गरररातनभुएको । 

राप्ती गाईँपालिका न्यालयक सलमलत  

नेपािको संलवधानको धारा २१७ बमोलजमको गाईँपालिकामा एक न्यालयक सलमलत रहनेछ भन्ने ममि ऄनसुार यस राप्ती गाईँपालिकामा 

ईपाध्यक्षको संयोजकत्सवमा ३ सदस्यीय न्यायीक सलमलत रहकेो छ । स्थालनय सरकार संचािन ऐनको दफा ४७ को १ र २ बमोलजम 

अईने लववादहरुमा यस राप्ती गाईँपालिकामा मिेलमिापको माध्यम बाट न्याय सवपादनको काम भरैहकेो छ ।  यस न्यायीक सलमलतिे 

काम गने िममा न्याय सवपादनका िालग इजिास, ईजरुी प्रशासक, न्यायीक सलमलत कमिचारी, तालमिदार, वडा गत रुपमा सलुचकृत 

मिेलमिाप कताि, वडा हरुमा मिेलमिाप केन्र नहुदा न्याय सवपादनमा समस्या हुद ैअएको छ तर पनी लवलभन्न समस्याका लवच न्यायीक 

सलमतिे राप्ती गाईँपालिकामा यस अलथिक वषिको २०७८ साि ऄसार मसान्त गते सवम ४३ वटा लववाद दताि भएको र गत वषिको 

लनरुपण हुन बाँकी लववाद १५ वटा गरर कुि ५८ लववाद छिफिमारह ेऄनसुार हाि सवम ५८ वटा लववाद ईपर छिफि गरर लनरुपण 

गररएको छ ।  यस न्यायीक सलमलतको यस अलथिक वषिको २०७७।०७८ मा ३० वटा बैठक बसी मिेलमिापको माध्यम वाट लववालदत 

पक्षिाइ सकभर लमिाईने प्रयास ऄनरुुप ५८ वटा लववाद सबि सवमतरुपमा लनणिय गरर मिेलमिाप गराइकोमा लनणिय कायािन्वयनमा 

सहयोग गनिका िालग २ वटा प्रहरीमा, ९ वटा ऄदाितमा र २ वटा वडा कायािियमा लसफारीस गररएको छ । साथै १ वटा लबवाद 

लडसलमस समते गररएको छ ।  

िलुवबनी प्रदशे दाङ लजल्िा राप्ती गाईँपालिका न्यालयक सलमलतको अलथिक बषि २०७७।०७८ मा कायिसवपादन तथा दताि भएका 

लववादहरुको लववरण गररएको छ । िलुवबनी प्रदशे दाङ लजल्िा राप्ती गाईँपालिका न्यालयक सलमलतको अलथिक बषि २०७७।०७८ मा 

लनरुपण लववादहरुको लववरण प्रस्ततु गररएको छ । यस राप्ती गाईँपालिकालभत्र न्यायीक सलमलतको न्याय सवपादन लछटो छररतो बनाईन 

अवस्यक रहकेोिे न्याय सवपादनका िालग इजिासको ब्यवस्था, ईजरुी प्रशासक, न्यायीक सलमलत कमिचारी, तालमिदारको ब्यवस्था 

तथा  वडा गत रुपमा सलुचकृत मिेलमिाप कतािको छनौट र वडा हरुमा मिेलमिाप केन्र स्थापना गनि बजटे लवलनयोजन गररएको छ  । 

साथै न्याय सवपादन काननु सवमत बनाईन मिेलमिाप कताि र मिेलमिाप केन्र सजचािन सवबन्धी कायिलवलध ऄनसुार प्रत्सयेक वडा 

कायािियमा मिेलमिाप केन्र स्थापना गने । यस राप्ती  गाईँपालिका न्यायीक सलमलतको काम सजचािनमा सहजता ल्याईन कमिचारीको 

रुपमा काम गनि यस राप्ती गाईँपालिकाका सजचार संयोजक लतथिराज ज्ञवािीिाइ ऄको ब्यवस्था नहुदासवमका िालग लजवमवेारी प्रदान 

गने  ।  

यस राप्ती गाईँपालिका के्षत्रमा लवगतमा लवलभन्न संघ संस्था बाट मिेलमिाप कतािको तालिम लिइ सालवक िािमलटया र लससहलनया  गाँई 

लवकास सलमलतमा काम गद ैअईन ुभएका वडा नं १ दखेी ९ सवमका तपलशिका मिेलमिाप कतािमध्य योग्यता पगुकेािाइ मिेलमिाप 

सववलन्ध लनयमाविी २०७० ऄनसुार पनुिताजगी तालिम लदइ सलुचकृत गने । यस राप्ती  गाईँपालिका न्यायीक सलमलतको काम 

सजचािनमा िाइ अगामी लदनमा थप सहज तवरिे कायिसवपादन गने, मिेलमिाप गरर गएकाहरुको मिेलमिाप समझदारी ऄनरुुप 

कायािन्वयन भएनभएको ऄनगुमन गने, न्यायीक सलमलतको बारेमा र मिेलमिाप कतािको लववरण सलहत सबिसाधारणिे जानकारी पाईने 

गरर सचुना गने िगायतका कामिाइ अगामी वषि दखेी थप प्रभावकारी बनाइने छ । 

सजचार क्षेत्र 

राप्ती गाईँपालिकाको सचुना तथा गलतलवलध नागररकमाझ परुाईने ईदशे्य ऄनसुार सजचार शाखामा १ जना कमिचार माफि त कायि हुद ै

अएको छ ।  राप्ती गाईँपालिकाको सजचार संयोजकको लजवमवेारी ऄन्तरगत संजचार संयोजकको हलैसयतिे यस राप्ती गाईपालिकाका 
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लवलभन्न गलतलवलधिाइ ईजागर गद ैनागररकको सचुना पाईने ऄलधकार िाइ जलतसलयो धेरै सजचार माध्यम जस्तै रेलडयो, टेिीलभजन, पत्र 

पलत्रका, फेस बकु पेज, बैव साआट वाट परुाईने ईदशे्यका साथ कायि थािीएको छ ।  

नागररकको चाहना ऄनसुार राप्ती गाईँपालिकाको बारेमा, यस गाईँपालिकािे गरेका हरेक लियाकिापहरुको  नागररकिाइ जानकारी लदने 

प्रयास गररएको छ । यसका िालग राप्ती गाईँपालिकािे नागररकहरुसवम सहज तवरिे सचुना परुाईन स्थालनय  रेलडयो, टेिीलभजन, पत्र 

पलत्रका, ऄन िाइन पलत्रका, फेस बकु पेज, ववे साआट प्रयोग गरररहकेो छ । यस राप्ती गाईँपालिकािे साप्तालहक रुपमा अफ्नो 

गलतलवलधिाइ समटेेर  रेलडयो तथा टेिीलभजन कायििम प्रसारणभ ैरहकेो छ ।  कररव १९ मलहना दखेी लवश्व कोरोना भाइरसको लवकराि 

ऄवस्थामा रहकेो ऄवस्थामा नागररकिाइ स्थालनय सरकारको तफि वाट सलुचत गने, सावधानी गने, ऄफ्ठेरोमा  सहजताको ईपाय बारे 

जानकारी लदने, गाईँपालिका र नागररकिाइ नजीक ल्याईने काम गरेका छौ । सजचार क्षेत्र वाट हामीिे लवलभन्न शाखािे गद ैअएका 

काम, गलतलवलध, ईपिब्धी तथा जनलहतका लवषयिाइ नागररक माझ परुाईने काम गरेका छौ । काम गरेर मात्र नहुदो रहछे जवसवम 

सबैिाइ थाहा हुदनै त्सयो काम भएको छैन मालनदो रहछे तसथि गाईँपालिका द्धारा गररएका काम प्रगलत िाइ जन जनमा परुाईन हामीिे 

काम गद ेअएका छौ ।  

हामीिे गत अलथिक वषि २०७७।७८ मा राप्ती गाईँपालिकाको  ३ सय २६ वटा समाचार प्रकाशन प्रशारण गरेका छौ । ७ वटा 

गलतलवलधमिुक टेलिलभजन कायििम प्रशारण र  १३ वटा सचुना प्रशारण गरेका छौ । स्थालनय सजचार माध्यम, पत्र पलत्रका र टेलिलभजन  

प्रयोग गने नागररकिे  यस गाईँपालिकाको गलतलवलध थाहा पाइरहकेो  ऄवस्था छ तर पलन स्थालनय सजचार माध्यम, पत्र पलत्रका र 

टेलिलभजन  प्रयोग नगने नागररकिे वडा गत रुपमा सचुना पालटमा टास गररएका सचुनािे पलन ससुलुचत हुन सलने ऄवस्था छ । सजचार 

शाखा गाईँपालिकाको गलतलवलधहरुिाइ जनमानसमा ल्याईने एक माध्यम हो । यस शाखािे गाईँपालिका को बालषिक गलतलवलधिाइ 

ईजागर गरेको छ  । राप्ती गाईँपालिका जनतािाइ गाईँपालिकािे के काम गरररहकेो छ ? कस्तो काम गरररहकेो छ ? कसरी गरररहकेो छ 

? जनताको सहभागीता कस्तो छ ? सेवाग्रालहहरुिे कसरी सेवा लिइ रहकेा छन ्? सहजता र ऄफ्ठेरा के के छन ्िगाएतका सेवाग्रालहको  

लजज्ञाशाहरु मट्ेनिाइ पलन सहयोग पगुकेो अशा राखीएको छ  ।  

सालवकको स्थानीय लनकाय पररवतिन भएर स्थानीय तह भएको छ । जनप्रलतलनलधहरुिाइ नागररकप्रलत ईिरदायी बनाईनका िागी 

सामालजक जवाफदहेी वनाइ स्थानीय तहको लवकासमा सहयोग पु¥याइ जनतामा  जागरण ल्याईने हाम्रो र मतुय ईद्दशे्य हो । राप्ती 

गाईँपालिकािे नागररकिाइ जलत सलयो धेरै सलुचत गनि िालगपरेको ऄवस्थामा कलह कतै नागररकिे सचुना पाएनौ भन्ने गनुासो 

नअओस भन्न तफि   राप्ती गाईँपालिका िागीरहकेो ऄवगत गराईन चाहन्छौ । साथै यस गाईँपालिका लभत्रका नागररक, यवुा यवुलत 

हरुिाइ ईद्घोषण तथा पत्रकारीता तािीम लदने कायििम लछटै सरुुगने कायििम रहकेो छ । स्थालनय सजचार माध्यमहरुको लवकासका िालग 

सचुना प्रशारण गनि लदएर होस वा प्रकासन गनि लदएर समन्वय गरररहकेो ऄवस्था छ ।  

ईद्यम लवकास  

 अ.व. २०७७/७८ मा  ९ वटा लप.अर.ए. सवपन्न गररएको छ ।  १४० वटा घरधरुी सवके्षण सवपन्न (फाराम ए) सवपन्न भएको छ ।  

१४० सवभाव्य िघ ुईद्यमीका रूपमा सहभागीहरूको छनौट(फाराम बी) सवपन्न भएको छ ।  १०५ िघ ुईद्यम समहूमा िघ ु ईद्यमीको 

सङ्तया र िघ ुईद्यमी समहूको सङ्तया एलकन गररएको छ ।  ११५ ईद्यमशीिता लवकास तालिम (टोपे/टोसे तालिम) लिने ईद्यमीहरूको 

रहकेो छ ।  ९० जनािाइ प्रालवलधक सीप लवकास तालिम लिने िघ ुईद्यमीहरूको सङ्तया (सीप लवकास तालिमको छुटै्ट लववरण संिग्न 

गने यहां सङ्तया मात्र ईल्िेख गने रहकेाछन ्। प्रलवलध सहयोग प्राप्त भएका िघ ुईद्यमीको सङ्तया ३५ पगुकेो छ । ९० जना नयाँ 

ईद्यमीहरूको सङ्तया पगुकेो छ । गररवी लनवारणका िालग िघ ुईद्यम कायििमको फोकि पसिन रुपमा भािवुाङ मा १०  लदने च्याई 
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खलेत तालिम , पाखापानी र राप्ती गापा ५ मा १५ लदने डि कुशन तालिम , पाखापानी तथा लससहलनयामा ३ मलहने लसिाइकटाइ तालिम 

र लससहलनयामा ३ मलहने  व्यलुटपाििर तालिम सवपन्न गरीएको छ ।  
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अ .व .२०७७/७८ मा राप्ती गाईँपालिकालभत्र शाखा तथा वडाहरुबाट सजचािन गररएका अयोजना , योजना, पररयोजना तथा कायििमहरुको  लवस्ततृ प्रगती लववरण लनवनानसुार 

प्रस्ततु गररएको छः 

ऄनसुचूी १  लशक्षा के्षत्र संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायििमहरु अ.व. २०७७/७८ 

ि.सं

. 

स्वीकृत 
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िाप 

लवषय 
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भौलतक 

िक्ष्य 

(संतया

मा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतया

मा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के 

के भए 

पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु मध्ये 

कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक परुा 

भए 

नभएको 

लदगो 

लवकास

को कुन 

िक्ष्यसँग 

सवबलन्ध

त 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/तट

स्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

१ 

अधारभतू तहका स्वीकृत 

दरबन्दीका लशक्षक, राहत 

ऄनदुान लशक्षकका िालग  

तिब भिा ऄनदुान (लवशेष 

लशक्षा पररषद ऄन्तरगतका 

लशक्षक/कमिचारीहरु समेत) 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

१३२ 
६०७००००

० 
  १३२ 

६०२७६४

५३ 
  ९९.३०२   

१३२ जना 

लशक्षकको १२ 

मलहनाको तिब 

१ मलहना 

बराबरको 

चाडपवि खचि र 

पोशाक खचि 

ईपिब्ध 

गराइएको 

राप्ती गाईँपालिकाको 

साक्षरता दर ८७.१४ 

प्रलतशत, लवद्यािय 

ईमेरसमहू जाने 

ईमेरसमहू ३.८३ वषि , 

कक्षा १ मा नयाँ भनाि 

बािबालिकाको खदु 

प्रवेश दर ९८.१%, 

कक्षा १ मा भनाि भएका 

बािबालिकाको कूि 

प्रवेद दर १२६.२%, 

कक्षा १-५ को खदु   

भनािदर ९७.५%, कक्षा 

१-५ को कुि भनािदर  

१२३.६% अधारभतू 

तह कक्षा ५ सवमको 

लटकाईदर ९५% रहकेो 

छ ।  कक्षा १-८ को खदु 

भनािदर ९६.२%, १-८ 

को कुि भनािदर १११.६ 

प्रलतशत, कक्षा ८ 

सवमको लटकाईदर 

८९.५%, कक्षा १ मा 

भएको 

समावेशी 

तथा 

गणुात्सम

क लशक्षा 

सुलनलश्चत 

गदै 

सबैका 

िालग 

अजीव

न 

लसकाआ

का 

ऄवसरह

रू 

प्रवधिन 

गनि 

ऄप्रत्सयक्ष 



राप्ती गाईँपालिकाको अ.व. २०७७/७८ को वालषिक प्रगती प्रलतवेदन                     ~ 2 ~ 
 

ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतया

मा)  

लविीय िक्ष्य 
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पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु मध्ये 

कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक परुा 
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नभएको 

लदगो 

लवकास

को कुन 

िक्ष्यसँग 

सवबलन्ध

त 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 
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नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄ
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लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

भनाि भइ ८ कक्षा परुा 

गनेदर ८३.९%, कक्षा 

१-८ को िैङ्लगक 

समता सूचक ९८.४% 

रहको छ ।  

२ 

माध्यलमक तहका स्वीकृत 

दरबन्दीका लशक्षक, राहत 

ऄनदुान लशक्षक  िालग 

तिब भिा ऄनदुान (लवशेष 

लशक्षा पररषद ऄन्तरगतका 

लशक्षक/कमिचारी,प्रालवलधक 

धारका प्रलशक्षक समेत) 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

३१ 
१९१००००

० 
  ३१ 

१८२४२५

९४ 
  ९५.५११   

३१ जना 

लशक्षकको १२ 

मलहनाको तिब 

१ मलहना 

बराबरको 

चाडपवि खचि र 

पोशाक खचि 

ईपिब्ध 

गराइएको 

माध्यलमक तह कक्षा (९-

१२) को खदु भनािदर 

५७%, कक्षा (९-१२) 

को कुि भनािदर 

७६.९% रहकेो छ  । 

कक्षा १ मा भनाि भएका 

बािबालिका मध्ये कक्षा 

१० मा पगु्ने दर ७२%, 

कक्षा ९-१२ को 

िैङलगक समता सूचक 

१.०७ प्रलतशत रहकेो छ 

। 

भएको " ऄप्रत्सयक्ष 

३ 

प्रारलवभक बाि लवकास  

सहजकतािहरुको पाररश्रलमक 

तथा लवद्यािय कमिचारी 

व्यबस्थापन ऄनदुान  

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

७५ 5966000   ७५ 
५१४१५०

० 
  ८६.१८०   

७५ जना 

लशक्षकको १२ 

मलहनाको तिब 

१ मलहना 

बराबरको 

चाडपवि खचि र 

पोशाक खचि 

ईपिब्ध 

गराइएको 

प्रारलवभक बािलवकास र 

लशक्षामा कुि भनािदर 

८३.३%, 

बािलवकासको ऄनभुव 

लिइ कक्षा १ मा भनाि  

हुने दर ८१.९ प्रलतशत 

रहकेो छ । 

भएको " ऄप्रत्सयक्ष 
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मा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के 

के भए 

पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु मध्ये 

कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक परुा 

भए 

नभएको 

लदगो 

लवकास

को कुन 

िक्ष्यसँग 

सवबलन्ध

त 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/तट

स्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

४ 

साविजलनक लवद्याियका  

लवद्याथीहरुका िालग 

लनशलु्क पाठ्यपसु्तक 

ऄनदुान 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

७१०७ ४३१६०००   ७१०७ 
४२४५३६

० 
  ९८.३६३   

७१०७ जना 

कक्षा १-१० 

सवम 

ऄध्ययनरत 

लवद्याथीका 

िालग लनशलु्क 

पाठ्यपसु्तकका 

िालग ऄनदुान 

सामदुालयक लवद्याियमा 

ऄध्ययनरत कक्षा १-१० 

का सबै बािबालिकािे 

लनशलु्क पाठ्यपसु्त क 

प्राप्त गरेकाछन ्। 

भएको " प्रत्सयक्ष 

५ 
लवद्यािय सजचािन तथा 

व्यवस्थापन ऄनदुान 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

१११ २२८७०००   १११ 
२२८७००

० 
  

१००.००

० 
  

३० वटा 

लवद्याियहरुिाइ 

लवद्यािय 

सजचािन 

ऄनदुान र २९ 

वटा लवद्याियमा 

सामालजक तथा 

ऄलन्तम 

िेखापरीक्षण 

ऄनदुान प्रदान 

संघीय सरकारबाट 

लवद्यािय सजचािन 

तथा व्यवस्थापनको प्राप्त 

ऄनदुान सबै सामदुालयक 

लवद्याियहरुमा प्रदान 

गररएको छ । 

भएको " तटस्थ 

६ 

शैलक्षक पहुचँ सुलनलश्चतता, 

ऄनौपचाररक तथा 

वैकलल्पक लशक्षा कायििम 

(परंपरागत लवद्यािय, 

वैकलल्पक लवद्यािय, 

साक्षरता र लनरन्तर लशक्षाका 

कायििम समेत) 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

३ ११८२०००   ३ 
१०२४७५

३ 
  ८६.६९७   

१ वटा मदरसा र 

१ गहृणी 

लवद्यािय तथा 

१ सामदुालयक 

लसकाआ केन्र 

ऄनदुान 

यस गाईँपालिकालभत्र 

सजचािनमा रहकेा १ 

गहृणी लवद्यािय , ३ 

धालमिक लवद्यािय , १ 

सामदुालयक लसकाआ केन्र 

सजचािन गरी साक्षर ता 

ऄलभवलृद्ध र लनरन्तर 

लसकाआिाइ प्रवधिन तथा 

अय अजिन वलृद्धका 

िालग पहि  

भएको " ऄप्रत्सयक्ष 
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ईपिब्धीहरु के 
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पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु मध्ये 

कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक परुा 

भए 

नभएको 
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लवकास

को कुन 

िक्ष्यसँग 

सवबलन्ध

त 

कायििम 

िैङ्लगक 
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७ 

लवद्याियमा शैलक्षक गणुस्तर 

सुदृढीकरण  एवम ्

कायिसवपादनमा अधाररत 

प्रोत्ससाहन ऄनदुान 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

७० ८१११०००   ७० 
७६४४००

० 
  ९४.२४२   

५ वटा 

लवद्याियमा 

कायिसवपादनमा 

अधाररत 

ऄनदुान, १ 

लवद्याियमा 

सूचना प्रलवलध 

प्रयोगशािा 

ऄनदुान, १ 

माध्यलमक 

लवद्याियमा 

पसु्तकािय 

स्थापना 

ऄनदुान, १ 

लवद्याियमा 

लवज्ञान 

प्रयोगशािा 

व्यवस्थापन, १ 

वटा स्रोतकक्षा 

सजचािन 

भएको 

लवद्याियको 

िालग ऄनदुान 

तथा १४ जना 

दृलिलवलहन 

लवद्याथीको 

अवास खचि 

वापतको 

सुलवधा, १ 

लवद्याियमा 

प्रालवलधक धार 

तोलकएको सूचकको 

अधारमा कायि सवपादन 

सवपन्न गने   

लवद्याियिाइ 

कायिसवपादनमा 

अधाररत कायिका िालग 

ऄनदुान 

प्रदान,लशक्षकको लशक्षण 

लसकाआमा लवताईने 

समयावलध सुधार योजना 

कायािन्वनका िालग 

लवद्याियिाइ ऄनदुान 

प्रदान गररएको छ । 

लवद्याथीको लसकाआ 

सहजीकरणका िालग 

पसु्तकािय स्थापना , 

लसकाआमा सूचना 

प्रलवलधको प्रयोगको 

िालग प्रयोगशािा 

स्थापना, माध्यलमक 

लवद्याियमा लवज्ञान 

प्रयोगशािा स्थापना 

ऄनदुान, प्रारलवभक 

पढाआ लसप लवकासका 

िालग न्यूनतम  प्याकेज 

कायािन्वयनका िालग 

२९ लवद्याियिाइ 

ऄनदुान, १ 

लवद्याियिाइ 

लियाकिापमा 

अधाररत kit ऄनदुान, 

भएको " तटस्थ 
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ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतया

मा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतया

मा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के 

के भए 

पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु मध्ये 

कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक परुा 

भए 

नभएको 

लदगो 

लवकास

को कुन 

िक्ष्यसँग 

सवबलन्ध

त 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/तट

स्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

प्रयोगशािा 

व्यवस्थापन 

ऄनदुान, २९ 

वटा 

लवद्याियमाहरु

मा SIP ऄनदुान 

प्रदान गररएको । 

नमनूा लवद्याियको 

शैलक्षक तथा 

व्यवस्थापकीय योजना  

कायािन्वयनका िालग 

ऄनदुान, लवद्यािय 

सुपररवेक्षण तथा लशक्षक 

पेशागत सहयो ग र  

शैलक्षक कायििम 

व्यवस्थापन तथा 

सुशासन प्रवधिन गररएको 

छ ।  

८ 

प्रलत लवद्याथी  िागतका 

अधारमा लशक्षण लसकाआ  

सामग्री एवम ्कक्षा ८ को  

परीक्षा व्यवस्थापन ऄनदुान  

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

१०८४१ ३९७७०००   १०८४१ 
३२५७७९

० 
  ८१.९१६   

९५३० जना 

लवद्याथी 

बराबरको 

लशक्षण लसकाआ 

सामग्री 

व्यवस्थापन  

ऄनदुान, OJT 

ऄनदुान ८३ 

जना प्रालवलधक 

धार तफि का 

लवद्याथीिाइ 

ऄनदुान, १२५५ 

जना कक्षा ८ मा 

ऄध्ययनरत 

बाि लवकास देलख कक्षा 

१२ सवम ऄध्ययनरत 

बािबालिकािाइ 

पाठ्यिमिे लनधािरण 

गरेका तथा ऄन्य लवलवध 

जानकारीमिूक 

सामग्रीहरुको 

व्यवस्थापनका िालग 

ऄनदुान ईपिब्ध 

गराइएको छ  भने 

प्रालवलधक धार तफि  

सजचािनमा रहकेो श्री 

सवोदय माध्यलमक 

लवद्यािय ल्याव  

भएको " तटस्थ 
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ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतया

मा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतया

मा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के 

के भए 

पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु मध्ये 

कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक परुा 

भए 

नभएको 

लदगो 

लवकास

को कुन 

िक्ष्यसँग 

सवबलन्ध

त 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/तट

स्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

लवद्याथीको 

परीक्षा 

व्यवस्थापन 

ऄनदुान 

व्यवस्थापनका िालग 

ऄनदुान प्रदान गररएको 

छ ।  

९ 

साविजलनक लवद्याियमा 

ऄध्ययनरत लवद्याथीहरुका 

िालग छात्रवलृि (अवासीय 

तथा गैरअवासीय)  

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

३२१० ३१३८०००   ३२१० 
२१२६५०

० 
  ६७.७६६   

२८४२ जना 

छात्राहरुिाइ 

प्रलत लवद्याथी 

४०० का दरिे 

छात्रविृी, ३१७ 

जना दलित 

लवद्याथीका 

िालग 

छात्रविृी,४६ 

जना मकु्त 

कमिरी 

लवद्याथीका 

िालग छात्रविृी 

तथा ५ जना 

ऄपाङ्गता 

भएका 

लवद्याथीका 

िालग ऄनदुान 

ईपिब्ध 

गराइएको । 

सामदुालयक लवद्याियमा 

कक्षा १-८ मा 

ऄध्ययनरत सबै छात्रा 

तथा कक्षा १-८ मा 

ऄध्ययनरत छात्र  तथा 

छात्रािाइ लवद्याियमा 

लनरन्तरताका िालग 

छात्रविृी ईपिब्ध 

गराआएको छ ।  

भएको " प्रत्सयक्ष 
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ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतया

मा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतया

मा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के 

के भए 

पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु मध्ये 

कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक परुा 

भए 

नभएको 

लदगो 

लवकास

को कुन 

िक्ष्यसँग 

सवबलन्ध

त 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/तट

स्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

१० 

 तोलकएका  लवद्याथीको 

लदवा खाजाका िालग  

लवद्याियिाइ ऄनदुान  

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

३९४१ ६४४६०००   ३९४१ 
६१९५०६

४ 
  ९६.१०७   

३९४१ जना 

बािलवकासदे

लख कक्षा ५ 

सवम 

ऄध्ययनरत 

बािबालिकाको 

िालग 

लदवाखाजा 

ईपिब्ध 

गराइएको 

बािलवकास कक्षादेलख 

५ कक्षा सवम 

ऄध्ययनरत 

बािबालिकाहरुमा 

सुक्षम पोषक र वहृत 

पोषक तत्सव  ईपिब्ध 

गराइ लवद्याथीकव 

स्वास््यमा सुधार गरी 

लनयलमत लवद्याथी 

लवद्याियमा लटकाईने 

गरी कायििम 

कायािन्वयन गररएको छ  

भएको " प्रत्सयक्ष 

११ 
सामदुालयक लवद्याियमा 

प्याड लवतरण कायििम 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

२९७८ २५२८०००   २९७८ 
११६२७४

३ 
  ४५.९९५   

सामदुालयक 

लवद्याियको 

कक्षा ५-१२ मा 

ऄध्ययनरत 

छात्राहरुको 

िालग प्याड 

लवतरण तथा २९ 

वटा लवद्याियमा 

प्याड लडस्पेन्सर 

मेलसन ईपिब्ध 

गराआएको । 

गाईँपालिकालभत्रका 

अधारभतू तथा 

माध्यलमक तहमा 

ऄध्ययनरत सामदुालयक 

लवद्याियका सबै 

छात्रिाइ प्या ड लवतरण 

गररएको छ ।  

भएको " प्रत्सयक्ष 
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ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतया

मा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतया

मा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के 

के भए 

पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु मध्ये 

कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक परुा 

भए 

नभएको 

लदगो 

लवकास

को कुन 

िक्ष्यसँग 

सवबलन्ध

त 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/तट

स्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

१२ 

ऄंगे्रजी गलणत र लवज्ञान 

लवषयमा लशक्षण सहयोग 

ऄनदुान 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

११ ३०२४०००   ११ 
३०२४००

० 
  

१००.००

० 
  

माध्यलमक तहमा 

६ र अधारमा ५ 

जना गरी ११ 

जना लशक्षक 

व्यवस्थापन 

माध्यलमक तथा 

अधारभतू तहमा 

लशक्षक ऄपयािप्त भ एका 

सामदुालयक लवद्याियमा 

लशक्षक व्यवस्थापन  गरी 

बािबालिकाको 

लसकाआमा सहयोग 

गररएको छ । 

भएको " तटस्थ 

१३ 

कोलभड-१९ का कारण 

ईत्सपन्न पररलस्थलतमा लसकाआ 

सहजीकरणका िालग 

शैलक्षक कायििम 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

२९३३२ ४८९३०००   २९३३२ 
४८०९२१

६ 
  ९८.२८८   

११ वटा 

अधारभतू 

लवद्याियमा 

आन्टरनेट 

व्यवस्थापन 

ऄनदुान, कक्षा 

१-८ मा 

ऄध्ययनरत 

बािबालिकाका 

िालग वैकलल्पक 

लसकाआ 

सामग्रीहरु 

व्यवस्थापन,  

८ वटा अधारभतू 

लवद्याियमा आन्टरनेट 

सुलवधा लवस्तार , ८८५० 

जना लवद्याथीको िालग  

स्वास््य सामग्री 

व्यवस्थापन, ६२७४ 

जना लवद्याथीका िालग 

CUG सेवा लवस्तारका  

िालग ऄनदुान , कक्षा 

बािलवकासदेलख ८ 

सवम ऄध्ययनरत 

बािबालिकाका िालग 

कोलभड-१९ कारण 

ईत्सपन्न पररलस्थलतमा 

लसकाआ सहजीकरणका 

िालग शैलक्षक कायििम 

सजचािन गररएको छ ।  

भएको " ऄप्रत्सयक्ष 
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ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतया

मा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतया

मा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के 

के भए 

पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु मध्ये 

कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक परुा 

भए 

नभएको 

लदगो 

लवकास

को कुन 

िक्ष्यसँग 

सवबलन्ध

त 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/तट

स्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

१४ 
लवद्यािय भौलतक पवुािधार 

लनमािण ऄनदुान 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

६   
१७९५६०

०० 
६   १७२१४८४९   

९५.८७

२ 

अदशि मा लव 

िािमलटया 

नमनूा लवद्यािय 

लवकास, दगुाि 

भवानी अ लव ४ 

कोठे भवन, 

नेपाि रालरिय 

मालव भािुवाङ 

१ Wash 

सलहतको 

शौचािय,  २ 

लवद्यािय 

रिोलफलटङ 

(बािप्रगती  र 

बराह प्रालव 

बािमैत्री तथा भकुवप 

प्रलतरोधी भौलतक 

संरचनाको लवका स गरी 

बािबालिकािाइ 

सुरलक्षत वातावरणमा  

लसकाआ वातावरण 

लसजिना गररएको । 

भएको " ऄप्रत्सयक्ष 

१५ 

रारिपती शैलक्षक सुधार 

कायििम ऄन्तरगत 

तोलकएका लवद्याियहरुमा 

तोलकएको भौलतक तथा 

शैलक्षक पवूािधार लवकासका 

िालग ऄनदुान 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

७१   
५२५०००

० 
७१   ५२५००००   

१००.०

०० 

१ लवद्याियमा 

शौचािय, ४ 

लवद्याियमा 

कवप्युटर ल्याव 

तथा नलवनतम 

शैलक्षक प्रलवलध 

कायििम प्रदान 

रारिपती शैलक्षक सुधार 

कायििम ऄन्तरगत 

लवद्यािय भौलतक 

पवूािधार लवकास , 

लशक्षामा नलवन  

प्रलवलधको प्रयोग गरी 

लशक्षक तथा 

लवद्याथीिाइ सूचना 

प्रलवलधसँग जोलड 

लशक्षामा गणुस्तर 

ऄलभवलृद्ध  गररएको छ । 

भएको " तटस्थ 

  कूि जवमा खचि   
१२५६६८०

०० 

२३२०६०

०० 
  

११९४३६

९७३ 
२२४६४८४९ 

९५.०४१

७ 

९६.८०

६ 
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खिेकुद तफि  

ि.सं. 
स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिाप 
लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु 

के के भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो 

हो ? 

लनधाि

ररत 

सूचक 

परुा 

भए 

नभए

को 

लदगो लवकासको कुन 

िक्ष्यसँग सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/तटस्थ

) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

१६ रारिपलत रलनङलशल्ड खेिकुद 

सामालजक 

लवकास 

के्षत्र 

१ १०००००   ० ० ० ०.००० ०.००० 

खेिकुद 

प्रलतयोलगता 

अयोजना 

गनि 

नसलकएको  

लवद्याथीहरुिाइ 

खेिकुदको 

माध्यमबाट 

लवलभन्न ऄवसर 

प्रदान गनुि 

भए

को 

समावेशी तथा गणुात्समक 

लशक्षा सुलनलश्चत गदै 

सबैका िालग अजीवन 

लसकाआका ऄवसरहरू 

प्रवधिन गन 

ऄप्रत्सयक्ष 
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२  .लशक्षा क्षेत्र ऄन्तरगत राप्ती गाईँपालिकाबाट बजटे माफि त अ .व .२०७७/७८ मा सजचािन भएका कायििमहरु  

ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिा

प 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा

)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा

) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो 

हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/तटस्थ

) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 

१ 

गाईँपालिकाबाट तिब खाने 

लशक्षकहरुको तिब पोषाक, 

बािलवकास स काको तिब र 

पोशाक थप लवद्यािय 

कमिचारीको पोशाक थप लवज्ञान 

स्वयमसेवक लशक्षक तिब 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

६७ 
१७०००००

० 
  ६७ 

१६४२४८२

० 
  ९७   

गाईँपालिकाको 

अफ्नै स्रोतमा लशक्षक 

व्यवस्थापन गरी 

अधारभतू 

तहसवमको लनःशलु्क 

कायािन्वयन गररएको  

। 

अधारभतू 

तहसवमको लशक्षा 

लनशलु्क ईपिब्ध 

गराईन सहयोग 

पगेुको छ 

  

समावेशी तथा 

गणुात्समक लशक्षा 

सुलनलश्चत गदै 

सबैका िालग 

अजीवन 

लसकाआका 

ऄवसरहरू 

प्रवधिन गन 

ऄप्रत्सयक्ष 

२ 

इलसलड पनुतािजगी तालिम 

बािलवकास लशक्षक तथा 

लवकास कक्षाकोठा व्यवस्थापन 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

१ ६०००००   १ ४९९६८६   ८३   

बािलवकास केन्रका 

िालग शैलक्षक 

सामग्रीहरु प्रदान 

बािलवकास 

केन्रहरु बािमैत्री 

लसकाआ कनिरयुक्त 

बनाइ 

मनोरजजनसलहत

को सुरलक्षत 

बािलवकास 

केन्रको लवकास 

भएकाछन ्। 

Covid-

19 का 

कारण 

तालिम 

सवपन्न 

हुन 

नसकेको 

" ऄप्रत्सयक्ष 

३ 
ऄनाथ बािबालिकािाइ 

स्टेशनरी लवतरण 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

५० १०००००   ५० १०००००   
१०

० 
  

ऄलत लवपन्न 

बािबालिकाको 

लवद्यािय 

लनरन्तरताका िालग 

सामग्री सहयोग 

ऄलत लवपन्न 

बािबालिकाहरु

का िालग स्टेशनरी 

ईपिब्ध 

गराआएकोिे 

लवद्याथीहरुको 

लवद्याियमा 

लनयलमतता कायम 

भएको छ । 

  " ऄप्रत्सयक्ष 
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ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिा

प 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा

)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा

) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो 

हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/तटस्थ

) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 

४ 
ईत्सकृष्ठ लशक्षक तथा 

ऄलभभावक परुस्कृत 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

२० १०००००   २० ०   ०     

लशक्षक, कमिचारी 

तथा ऄलभभावक 

प्रोत्ससालहत 

भएकाछन ्। 

लशक्षण लसकाआमा 

सुधार भएको छ । 

Covid-

19 

कारण 

तालिम 

सवपन्न 

हुन 

नसकेको 

" ऄप्रत्सयक्ष 

५ गाईँ लशक्षा योजना 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

१ ४५००००   १ ०   ०     

योजनाबद्ध रुपमा 

गाईँपालिकाका 

लियाकिाप 

सजचािन गने 

ऄवसर लसजिना 

हुनेछ  । 

Covid-

19 

कारण 

तालिम 

सवपन्न 

हुन 

नसकेको 

" ऄप्रत्सयक्ष 

६ 

गाईँ लशक्षा सलमलत, 

प्रधानाध्यापक तथा लवलभन्न 

ईपसलमलत बैठक सजचािन 

खचि 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

५० ५०००००   ५० ४९४१००   ९९   

लशक्षासँग सवबलन्धत 

लवषयहरुमा मालसक 

रुपमा सलमक्षा 

िगायतका कायििम 

सजचािन  

लवद्यािय 

लशक्षासँग 

सवबलन्धत 

लवषयहरुमा 

छिफि गरी 

लवद्यािय तहसवम 

प्रभावकारी सूचना 

प्रवाह र लनदेशन 

गने कायि सवपन्न 

भएको छ । 

  " ऄप्रत्सयक्ष 
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ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिा

प 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा

)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा

) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो 

हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/तटस्थ

) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 

७ 
गाईँपालिकास्तररय लवद्याथीको 

प्रलतभा पलहचान 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

१ ५००००   १ ०   ०     

बािबालिकाहरुमा 

रहकेो ऄन्तरलनलहत 

प्रलतभा पलहचान 

गने ऄवसर लसजिना 

भएको छ । 

Covid-

19 

कारण 

तालिम 

सवपन्न 

हुन 

नसकेको 

" ऄप्रत्सयक्ष 

८ 
प्रधानाध्यापक ऄलभमलुखकरण 

कायििम 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

१ ८००००   १ ७२६००   ९१   

संघीय सरकार तथा 

स्थानीय तहबाट 

लवलनयोजन भएका 

लहक्षासँग सवबलन्धत 

लियाकिापहरु 

बारेमा प्रधानाध्यापक 

ऄलभमखुीकरण 

कायििम सजचािन 

शैलक्षक सुशासन 

प्रवधिनमा सहयोग 

पगेुको छ ।  

  " ऄप्रत्सयक्ष 

९ 

सूचना प्रलवलध मैत्री अधारभतु 

लवद्यािय लनमािणका िालग 

आन्टरनेट जडान सामग्री ऄनदुान 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

१ ३०००००   १ ७३००२   २४   

अधारभतू 

लवद्याियहरुमा 

आन्टरनेट जडान 

गररएको 

लवद्याियहरुिाइ 

सूचना तथा 

सजचार प्रलवलधसँग 

जोड्ने र नलवनतम 

प्रलवलधको प्रयोगिे 

लशक्षण लसकाआ 

लियाकिापमा 

सहजता प्रदान 

गरेको छ ।  

  " तटस्थ 
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ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिा

प 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा

)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा

) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो 

हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/तटस्थ

) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 

१० लवद्याथी भनाि कायििम 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

१ १०००००   १ १०००००   
१०

० 
  

कोलभड-१९  समयमा 

भनाि 

ऄलभिेखीकरणका 

िालग कायििम 

सजचािन  

सब ै

बािबालिकाको 

लवद्यािय लशक्षामा 

पहुचँ पगेुको हुनेछ 

। सबै 

बािबालिका 

लवद्याियमा भनाि 

ऄलभिेख कायम 

गरेको हुनेछन  । 

  " प्रत्सयक्ष 

११ लवद्यािय ऄनगुमन  

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

३० २०००००   ३० १९४४५५   ९७   

लवद्याियमा 

सजचािनको 

ऄवधीमा लवद्याियमा 

भएका 

लियाकिापहरुको 

बारेमा लनयलमत रुपमा 

लवद्याियहरुको 

ऄनगुमन गरी 

पषृ्ठपोषण कायििम 

सजचािन 

लवद्याियमा 

सजचािन गररने 

लियाकिापहरुमा 

प्रभावकारीता 

अएको छ ।  

  " ऄप्रत्सयक्ष 

१२ 
लवद्यािय स्तररय परीक्षा 

सजचािन  

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

१ १००००००   १ २६१९९९   २६   

कक्षा ५ र ८ को 

परीक्षा 

व्यवस्थापनसँग 

सवबलन्धत 

लियाकिापहरु 

सजचािन  

पालिकास्तररय 

अधारभतू तहको 

लशक्षाको 

मलू्याङ्कनको 

मापदण्ड कायम 

भएको छ । 

  " ऄप्रत्सयक्ष 



राप्ती गाईँपालिकाको अ.व. २०७७/७८ को वालषिक प्रगती प्रलतवेदन                     ~ 15 ~ 
 

ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिा

प 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा

)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा

) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो 

हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/तटस्थ

) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 

१३ 
शैलक्षक लयािेण्डर लनमािण, 

शैलक्षक स्माररका प्रकाशन 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

३ ३०००००   ३ २३१६०६   ७७   

लवद्याियमा लशक्षण 

लसकाआ 

लियाकिापहरुको 

एकरुपताका िालग 

शैलक्षक लयािेण्डर 

लनमािण तथा 

लशक्षासँग सवबलन्धत 

लवषयमा स्माररका 

प्रकाशन 

लवद्याियहरुका 

सूचना पालिका 

माफि त नागररक वा 

सरोकारवािासवम 

पगेुको  छ ।  

  " तटस्थ 

१४ शैलक्षक सुधार कायििम 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

१० १२५००००   १० १२४९४८१   
१०

० 
  

सामदुालयक 

लवद्याियहरुको 

गणुस्तर ऄलभवलृद्धका 

िालग अधारभतू तह 

सजचािन भएका 

लवद्याियहरुमा 

कवप्युटर लप्रन्टर 

प्रदान, सबै 

लवद्याियका 

प्रऄहरुका शैलक्षक 

डायरी प्रदान, स्थानीय 

पाठ्यिम 

ऄलभमखुीकरण 

िगायतका लवलभन्न 

लियाकिाप 

सजचािन  

शैलक्षक गणुस्तर 

कायम गने कायिमा 

थप मदत पगेुको छ 

। लवलभन्न 

लवद्याियमाहरुमा 

सामग्रीहरुको 

ईपिब्धतािे  

कायि सवपादनमा 

प्रभावकारीता 

लसजिना भएको छ ।  

  " ऄप्रत्सयक्ष 
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ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिा

प 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा

)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा

) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो 

हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/तटस्थ

) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 

१५ 
लशक्षक तालिम लवषयगत 

ऄफिाआन ऄनिाआन 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

३ ५०००००   ३ १०००००   २०   
परीक्षा ऄलभिेख 

व्यवस्थापन  

लशक्षकहरुको 

क्षमता लवकास 

भएको हुनेछ । 

  " ऄप्रत्सयक्ष 

१६ लशक्षा लदवश  

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

१ १०००००   १ ०   ०     

लशक्षा के्षत्रमा काम 

गने सवपणूि लशक्षक 

कमिचारीको 

ऄपन्वत्सव 

ऄलभवलृद्ध भएको 

छ ।  

Covid-

19 

कारण 

तालिम 

सवपन्न 

हुन 

नसकेको 

" तटस्थ 

१७ 
स्थानीय पाठयिम लनमािण कक्षा 

१-८ 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

१ ६७००००   १ ६७००००   
१०

० 
  

राप्ती गाईँपालिकाको 

समग्र लवषयवस्तिुाइ 

समेलट स्थानीय 

पाठ्यिम लनमािण  

राप्ती 

गाईँपालिकािाइ 

सबै के्षत्रमा 

लचनाईने र 

बािबालिकािाइ 

पालिकाको समग्र 

पक्षहरुको बारेमा 

ज्ञान अजिन भएको 

हुनेछ ।  

  " ऄप्रत्सयक्ष 
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ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिा

प 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा

)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा

) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो 

हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/तटस्थ

) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 

१८ खेिकुद प्रलशक्षक  तालिम 

सामालज

क 

लवकास 

के्षत्र 

१ २०००००   १ ०   ०     

खेि 

प्रलशक्षकहरुको 

तयारी  भएको 

हुनेछ । 

Covid-

19 

कारण 

तालिम 

सवपन्न 

हुन 

नसकेको 

" ऄप्रत्सयक्ष 

  
जवमा     

२३५००००

०   
  

२०४७१७४

९ 
  

८७.

१४ 
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ऄनसूचुी २    स्वास््य क्षेत्र 

ि.सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती 

भौलतक प्रगती 

प्रलतशतमा 

मतुय-मतुय 

ईपिब्धीहरु 

के के भए 

पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन 

िक्ष्यसँग सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक दृलििे ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्रत्सयक्ष/तटस्थ) 

खचि भएको रकम रु. 

चाि ु पूँजीगत 

1 गाँईघर लकलल्नक सजचािन  
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
144 102     70.83 102 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

सबै ईमेर समहूका 

व्यलक्तको िालग 

स्वस्थ जीवनको 

सुलनलश्चतता प्रदान गदै 

स्वस्थ जीवनस्तर 

प्रवधिन गन े

प्रत्सयक्ष 

2 खोप लकलल्नक सजचािन  
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
180 172     95.56 172 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको " प्रत्सयक्ष 

3 
गाईँघर लकलल्नकबाट सेवा 

लिएको संतया 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  2325 49200   100.00 2325 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

प्रत्सयक्ष 

4 
खोप लकलल्नकबाट सेवा 

लिएको संतया 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  7439 200855   100.00 7439 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

प्रत्सयक्ष 

5 लव लस लज कभरेज 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
1006 855     84.99 855 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 
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ि.सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती 

भौलतक प्रगती 

प्रलतशतमा 

मतुय-मतुय 

ईपिब्धीहरु 

के के भए 

पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन 

िक्ष्यसँग सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक दृलििे ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्रत्सयक्ष/तटस्थ) 

खचि भएको रकम रु. 

चाि ु पूँजीगत 

6 लड लप लट/ हपे/ लहब-३ कभरेज 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
1006 912     90.66 912 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

7 पोलियो-३ कभरेज 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
1006 912     90.66 912 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

8 लप सी लभ-३ कभरेज 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
1006 873     86.78 873 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

9 रोटाखोप-२ कभरेज 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
1006 857     85.19 857 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

10 एफ अआ लप लभ-२ कभरेज 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
1006 973     96.72 973 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

11 दादरुा/रुबेिा-२ कभरेज 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
1006 856     85.09 856 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 
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ि.सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती 

भौलतक प्रगती 

प्रलतशतमा 

मतुय-मतुय 

ईपिब्धीहरु 

के के भए 

पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन 

िक्ष्यसँग सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक दृलििे ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्रत्सयक्ष/तटस्थ) 

खचि भएको रकम रु. 

चाि ु पूँजीगत 

12 जेइ कभरेज 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
864 92     10.65 92 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

13 TD-2 and 2+ 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
1263 706     55.90 706 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

प्रत्सयक्ष 

14 

मलहिा स्वास््य 

स्वयमसेलवकाहरुबाट सेवा 

लदएको संतया 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  37672 1977584   100.00 37672 

गभिवती जाँच सेवा 

ईपिब्ध भएको 
भएको 

" 

प्रत्सयक्ष 

15 
स्वास््य संस्थाहरुबाट नयाँ 

लवरामी ईपचार गरेको संतया 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
48690 35956 2068935   73.85 35956 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

16 

स्वास््य संस्थाहरुबाट नयाँ र 

दोहोयाियआ अएका लवरामीको 

ईपचार गरेको संतया 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  75120     100.00 75120 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

17 

दइु मलहना मलुनका 

बािबालिकाको ईपचार 

गरेको संतया 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
173 60     34.68 60 

५ वषि मलुनका कुपोलषत 

बािबालिकाको 

संतया घटेको  

भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 
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ि.सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती 

भौलतक प्रगती 

प्रलतशतमा 

मतुय-मतुय 

ईपिब्धीहरु 

के के भए 

पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन 

िक्ष्यसँग सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक दृलििे ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्रत्सयक्ष/तटस्थ) 

खचि भएको रकम रु. 

चाि ु पूँजीगत 

18 गलवभर संिमण भएको  
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  11     100.00 11 

५ वषि मलुनका कुपोलषत 

बािबालिकाको 

संतया घटेको  

भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

19 
स्थानीय संिमण भएको 

संतया 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  42     100.00 42 

५ वषि मलुनका कुपोलषत 

बािबालिकाको 

संतया घटेको  

भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

20 

२ मलहनादेलख ५ वषि मलुनका 

बािबालिकाको ईपचार 

गरेको संतया 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
4468 2647     59.24 2647 

५ वषि मलुनका कुपोलषत 

बािबालिकाको 

संतया घटेको  

भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

21 रुघाखोकी  
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  598     100.00 598 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

22 लनमोलनया  
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  75     100.00 75 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

23 जिलवयोजन नभएको 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  298     100.00 298 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 
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ि.सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती 

भौलतक प्रगती 

प्रलतशतमा 

मतुय-मतुय 

ईपिब्धीहरु 

के के भए 

पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन 

िक्ष्यसँग सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक दृलििे ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्रत्सयक्ष/तटस्थ) 

खचि भएको रकम रु. 

चाि ु पूँजीगत 

24 केलह जि लवयोजन भएको 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  7     100.00 7 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

25 
कडा जिलवयोजन/कडा 

लनमोलनया/ लदघि झाडापखिा 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  0     100.00 0 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

26 अईँ रगत 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  71     100.00 71 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

27 कानको समस्या 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  140     100.00 140 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

28 जरो 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  373     100.00 373 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

29 कडा कुपोषण 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  11     100.00 11 

५ वषि मलुनका कुपोलषत 

बािबालिकाको 

संतया घटेको  

भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 
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ि.सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती 

भौलतक प्रगती 

प्रलतशतमा 

मतुय-मतुय 

ईपिब्धीहरु 

के के भए 

पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन 

िक्ष्यसँग सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक दृलििे ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्रत्सयक्ष/तटस्थ) 

खचि भएको रकम रु. 

चाि ु पूँजीगत 

30 रक्त ऄल्पता 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  0     100.00 0 

अआरन चलकी प्रयोग 

वलृद्ध 
भएको 

" 

प्रत्सयक्ष 

31 ऄन्य  
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  1110     100.00 1110 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

तटस्थ 

32 रेफर 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  14     100.00 14 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

33 
वलृद्ध ऄनगुमन (0-11 

मलहना)नयाँ  

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
1040 913 34000   87.79 913 

५ वषि मलुनका कुपोलषत 

बािबालिकाको 

संतया घटेको  

भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

34 
वलृद्ध ऄनगुमन (१२-२३ 

मलहना)नयाँ  

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
864 768     88.89 768 

५ वषि मलुनका कुपोलषत 

बािबालिकाको 

संतया घटेको  

भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

35 
पलहिो पटक अआरन चलकी 

खाएका गभिवती 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
1263 1037     82.11 1037 

अआरन चलकी प्रयोग 

वलृद्ध 
भएको 

" 

प्रत्सयक्ष 
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ि.सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती 

भौलतक प्रगती 

प्रलतशतमा 

मतुय-मतुय 

ईपिब्धीहरु 

के के भए 

पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन 

िक्ष्यसँग सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक दृलििे ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्रत्सयक्ष/तटस्थ) 

खचि भएको रकम रु. 

चाि ु पूँजीगत 

36 
जुकाको औषधी खाएका 

गभिवत 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
1263 1028     81.39 1028 

४ पटक गभिवती जाँच 

गने कायि वलृद्ध भएको  
भएको 

" 

प्रत्सयक्ष 

37 
१८० अआरन चलकी खाएका 

गभिवती 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
1037 737     71.07 737 

४ पटक गभिवती जाँच 

गने कायि वलृद्ध भएको  
भएको 

" 

प्रत्सयक्ष 

38 
लमटालमन A र जुकाको 

औषधी खाएका सुत्सकेरी 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
643 643     100.00 643 संस्थागत प्रसुलत वलृद्ध भएको 

" 

प्रत्सयक्ष 

39 
बािलभटा खाएका 

बािबालिका 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
4121 2676     64.94 2676 

५ वषि मलुनका कुपोलषत 

बािबालिकाको 

संतया घटेको  

भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

40 
कालतिकमा लभटालमन A 

खाएका बािबालिका 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
4121 4009 51200   97.28 4009 

५ वषि मलुनका कुपोलषत 

बािबालिकाको 

संतया घटेको  

भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

41 
वैशाखमा लभटालमन A 

खाएका बािबालिका 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
4121 3887 51200   94.32 3887 

५ वषि मलुनका कुपोलषत 

बािबालिकाको 

संतया घटेको  

भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 
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ि.सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती 

भौलतक प्रगती 

प्रलतशतमा 

मतुय-मतुय 

ईपिब्धीहरु 

के के भए 

पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन 

िक्ष्यसँग सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक दृलििे ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्रत्सयक्ष/तटस्थ) 

खचि भएको रकम रु. 

चाि ु पूँजीगत 

42 
स्वास्थय संस्थामा प्रसुती 

भएको  

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
1071 643 1829032   60.04 643 संस्थागत प्रसुलत वलृद्ध भएको 

" 

प्रत्सयक्ष 

43 जलटि प्रसुलत 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  20     100.000 20 संस्थागत प्रसुलत वलृद्ध भएको 

" 

प्रत्सयक्ष 

44 जवमा जीलवत जन्म संतया 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  638     100.000 638 संस्थागत प्रसुलत वलृद्ध भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

45 मतृ जन्म 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  5     100.000 5 संस्थागत प्रसुलत वलृद्ध भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

46 
यातायात खचि पाएका सुत्सकेरी 

मलहिा 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  343 643000   100.000 343 संस्थागत प्रसुलत वलृद्ध भएको 

" 

प्रत्सयक्ष 

47 
ग्रभवती ईत्सपे्ररणा रकम पाएका 

सुत्सकेरी मलहिा 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  568 402400   100.000 568 

४ पटक गभिवती जाँच 

गने कायि वलृद्ध भएको  
भएको 

" 

प्रत्सयक्ष 
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ि.सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती 

भौलतक प्रगती 

प्रलतशतमा 

मतुय-मतुय 

ईपिब्धीहरु 

के के भए 

पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन 

िक्ष्यसँग सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक दृलििे ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्रत्सयक्ष/तटस्थ) 

खचि भएको रकम रु. 

चाि ु पूँजीगत 

48 
कण्डम लवतरण हाि ऄपनाआ 

रहकेो संतया 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  593     100.000 593 

पररवार लनयोजन 

साधन प्रयोगकताि वलृद्ध 
भएको 

" 

तटस्थ 

49 
लपल्स  हाि ऄपनाआ रहकेो 

संतया 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  686     100.000 686 

पररवार लनयोजन 

साधन प्रयोगकताि वलृद्ध 
भएको 

" 

प्रत्सयक्ष 

50 
लडपो हाि ऄपनाआ रहकेो 

संतया 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  1287     100.000 1287   भएको 

" 

प्रत्सयक्ष 

51 
अआ यु लस लड  हाि ऄपनाआ 

रहकेो संतया 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  1592     100.000 1592   भएको 

" 

प्रत्सयक्ष 

52 आवपिान्ट 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  989     100.000 989   भएको 

" 

प्रत्सयक्ष 

53 स्थायी बनध्याकरण 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  52     100.000 52   भएको 

" 

प्रत्सयक्ष 
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ि.सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती 

भौलतक प्रगती 

प्रलतशतमा 

मतुय-मतुय 

ईपिब्धीहरु 

के के भए 

पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन 

िक्ष्यसँग सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक दृलििे ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्रत्सयक्ष/तटस्थ) 

खचि भएको रकम रु. 

चाि ु पूँजीगत 

54 लस लप अर 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
10976 5199 9600   47.367 5199 

पररवार लनयोजन 

साधन प्रयोगकताि वलृद्ध 
भएको 

" 

प्रत्सयक्ष 

55 ईपचारमा रहकेा कुष्ठरोगी 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  4     100.000 4 

पररवार लनयोजन 

साधन प्रयोगकताि वलृद्ध 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

56 जवमा क्षयरोगी 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  84 64600   100.000 84 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

57 क्षयरोग लनको भएको संतया 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  60     100.000 60 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

58 औिो रोगी संतया 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  0     100.000 0 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

59 औिो सिाआड जाँच संतया 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  439     100.000 439 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 



राप्ती गाईँपालिकाको अ.व. २०७७/७८ को वालषिक प्रगती प्रलतवेदन                     ~ 28 ~ 
 

ि.सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती 

भौलतक प्रगती 

प्रलतशतमा 

मतुय-मतुय 

ईपिब्धीहरु 

के के भए 

पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन 

िक्ष्यसँग सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक दृलििे ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्रत्सयक्ष/तटस्थ) 

खचि भएको रकम रु. 

चाि ु पूँजीगत 

60 HIV परीक्षण 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  1052     100.000 1052 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

61 स्वास््य सेवा लिने दलित 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  3418     100.000 3418 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

62 स्वास््य सेवा लिने जनजाती 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  16991     100.000 16991 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

63 स्वास््य सेवा लिने मधेसी 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  374     100.000 374 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

64 
स्वास््य सेवा लिने बाह्रमण/ 

के्षत्री 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  7082     100.000 7082 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

65 स्वास््य सेवा लिने ऄन्य 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  1591     100.000 1591 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 
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ि.सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती 

भौलतक प्रगती 

प्रलतशतमा 

मतुय-मतुय 

ईपिब्धीहरु 

के के भए 

पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन 

िक्ष्यसँग सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक दृलििे ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्रत्सयक्ष/तटस्थ) 

खचि भएको रकम रु. 

चाि ु पूँजीगत 

66 
हािी पाआिे रोग लवरुद्ध अम 

औषधी सेवन 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
44848 32888 823140   73.332 32888 

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

67 
कोलभड-१९ लवरुद्धको खोप 

लिने संतया 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
35174 4985 23250   14.172 4985 

कोलभड-19 

लनयन्त्रणका सन्दभिमा 

कायि सजचािन 

गररएको । 

भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

68 ईपचार अलथिक सहयोग 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
४१   418000   100.000   

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

69 ऄनगुमन सुपररवेक्षण 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
    9450   100.000   

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

70 
नागररक अरोग्य केन्र 

घरभाडा 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
    50000   100.000   

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

तटस्थ 

71 ईपचार लसफाररस 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
    118000   100.000   

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 
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ि.सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती 

भौलतक प्रगती 

प्रलतशतमा 

मतुय-मतुय 

ईपिब्धीहरु 

के के भए 

पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन 

िक्ष्यसँग सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक दृलििे ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्रत्सयक्ष/तटस्थ) 

खचि भएको रकम रु. 

चाि ु पूँजीगत 

72 

कोलभड-१९ लनयन्त्रण तथा 

रोकथाम कायििम 

 

 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  77 489232   100.000   

कोलभड-19 

लनयन्त्रणका सन्दभिमा 

कायि सजचािन 

गररएको । 

भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

73 अँखा स्वास््य लशलवर 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  118 47240   100.000   

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

ऄप्रत्सयक्ष 

74 मातलृशश ुतालिम 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  35 38720   100.000   

स्वास््य सेवामा सुिभ 

पहुचँ स्थापना भएको 
भएको 

" 

प्रत्सयक्ष 

  जवमा     268790 9398638               
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स्वास््य के्षत्र संघीय सरकार गाईँपालिका ऄनदुान प्रगती अ.व. २०७७/७८ 

ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लि

याकिाप 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय-मतुय 

ईपिब्धीहरु 

के के भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु मध्ये 

कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधाि

ररत 

सूच

क 

परुा 

भए 

नभए

को 

लदगो 

लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/तट

स्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजी

गत 
चाि ु पूँजीगत चाि ु 

पूँ

जी

गत 

1 रक्तदान कायििम 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  10000 

  

  10000 

  

100         

सबै ईमेर 

समहूका 

व्यलक्तको 

िालग स्वस्थ 

जीवनको 

सुलनलश्चतता 

प्रदान गदै 

स्वस्थ 

जीवनस्तर 

प्रवधिन गन े

  

2 
ईपचार अलथिक 

सहयोग 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  350000 

  

  300000 

  

85.714

29 
        "   

3 कोलभड लनयन्त्रण 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  25000 

  

  12325 

  

49.3         "   

4 अँखा लशलवर 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  50000 

  

  47240 

  

94.48         "   

5 मातलृशश ुतालिम 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  40000 

  

  38720 

  

96.8         "   

6 मोटर साआकि खररद 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  300000 

  

  300000 

  

100         "   
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लि

याकिाप 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय-मतुय 

ईपिब्धीहरु 

के के भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु मध्ये 

कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधाि

ररत 

सूच

क 

परुा 

भए 

नभए

को 

लदगो 

लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/तट

स्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजी

गत 
चाि ु पूँजीगत चाि ु 

पूँ

जी

गत 

7 औषधी खररद 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  500000 

  

  500000 

  

100         
 

  

8 घरभाडा 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  23450 

  

  23450 

  

100         "   

9 
एवबिेुन्स ड्राआभर खाजा 

र सोधभनाि 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  141500 

  

  141500 

  

100         "   

10 

कोलभड-१९ स्वा.प. 

तथा स्वाव संकल्नमा 

खलटनेहरुको खाजा खचि 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  50000 

  

  40500 

  

81         "   

11 

ज्यािादारी कायाििय 

सहयोगीहरुको ज्यािा 

भकु्तानी 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  82000 

  

  82000 

  

100         "   

12 
कोलभड-१९ को खोप 

ऄलभयानको खाजा खचि 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  25000 

  

  23250 

  

93         "   

13 
स्वास््य कायििमको 

ऄनगुमन सुपररवेक्षण 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  50000 

  

  9450 

  

18.9         "   

14 

मलहिा स्वास््य 

स्वयमसेलवकाहरुको 

खाजा खचि भकु्तानी 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  768000 

  

  128000 

  

16.666

67 
        "   
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लि

याकिाप 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय-मतुय 

ईपिब्धीहरु 

के के भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु मध्ये 

कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधाि

ररत 

सूच

क 

परुा 

भए 

नभए

को 

लदगो 

लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/तट

स्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजी

गत 
चाि ु पूँजीगत चाि ु 

पूँ

जी

गत 

15 

नागररक अरोग्य 

केन्रको घरभाडा 

भकु्तानी 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  50000 

  

  50000 

  

100         "   

16 
RRT बैठक खाजा 

खचि भकु्तानी 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  2800 

  

  2800 

  

100         "   

17 
फमि फरमेट तथा रलजिर 

छपाइ 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  9300 

  

  9300 

  

100         "   

18 

कोलभड-१९ ऄस्थायी 

ऄस्पतािको खाना 

खाजा 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  200000 

  

  164670 

  

82.335         "   

19 
स्वास््य सामग्रीको 

लवि भकु्तानी 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  33016 

  

  33016 

  

100         "   

20 
स्वास््य संस्थाको पानी 

लबजुिी तथा मसिन्द 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  250000 

  

  249911 

  

99.964

4 
        "   

21 
क्षयरोग मैत्री ईपचार 

सेवा प्रोत्ससाहन 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  24000 

  

  20000 

  

83.333

33 
        "   

22 DOTS Follow up 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  10000 

  

  3500 

  

35         "   
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लि

याकिाप 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय-मतुय 

ईपिब्धीहरु 

के के भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु मध्ये 

कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधाि

ररत 

सूच

क 

परुा 

भए 

नभए

को 

लदगो 

लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/तट

स्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजी

गत 
चाि ु पूँजीगत चाि ु 

पूँ

जी

गत 

23 

स्वास््य संस्था 

व्यवस्थापन तथा स्टाफ 

बैठक खाजा खचि 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  250000 

  

  67000 

  

26.8         "   

24 एवबिेुन्स सोधभनाि 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  100000 

  

  62750 

  

62.75         "   

25 
DHIS2 Reporting 

Incentive 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  54000 

  

  41000 

  

75.925

93 
        "   

26 

स्वास््य ईपचार 

अलथिक सलमलतको 

बैठक भिा  

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  150000 

  

  118000 

  

78.666

67 
        "   

27 
एवबिेुन्स पररचािन 

तथा ममित खचि 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  100270 

  

  100270 

  

100         "   

28 

कोलभड-१९ रोगको 

महामारी रोकथाम तथा 

लनयन्त्रण कायििम 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  76785 

  

  76785 

  

100         "   

29 
स्वास््य संस्था 

व्यवस्थापन 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  15932 

  

  7500 

  

47.075

07 
        "   

30 
करार कमिचारी 

तिबभिा र पोशाक 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  6425000 

  

  5269040 

  

82.008

4 
        "   
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लि

याकिाप 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय-मतुय 

ईपिब्धीहरु 

के के भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु मध्ये 

कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधाि

ररत 

सूच

क 

परुा 

भए 

नभए

को 

लदगो 

लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/तट

स्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजी

गत 
चाि ु पूँजीगत चाि ु 

पूँ

जी

गत 

31 नाआट ड्युटी 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  115000 

  

  109500 

  

95.217

39 
        "   

32 

गाईँघर लकलल्नक 

सजचािनका िालग 

यातायात खचि 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  90000 

  

  49200 

  

54.666

67 
        "   

33 
ECG,USG र रंगीन 

XRAY खररद 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  

2800000 

    

2800000 

  

100 

        

" 

  

34 प्रसुती पोषण खचि 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  

500000 

    

500000 

  

100 

        

" 

  

35 
ईपाध्यक्ष कोशेिी 

कायििम 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  

250000 

    

250000 

  

100 

        

" 

  

36 

मलहिा स्वास््य 

स्वयमसेलवकािाइ 

साआकि लवतरण 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  

384000 

    

384000 

  

100 

        

" 

  

37 
IUCD सेवा 

प्रदायकिाइ प्रोत्ससाहन 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  

25000 

    0   

0 

        

" 

  

38 
OTC कायििम 

फिोऄप 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  

10000 

    0   

0 

        

" 
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लि

याकिाप 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय-मतुय 

ईपिब्धीहरु 

के के भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु मध्ये 

कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधाि

ररत 

सूच

क 

परुा 

भए 

नभए

को 

लदगो 

लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/तट

स्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजी

गत 
चाि ु पूँजीगत चाि ु 

पूँ

जी

गत 

39 लवद्यािय अआरन 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  

110000 

    0   

0 

        

" 

  

  जवमा      14450053     12024677   

83.215

45             
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स्वास््य के्षत्र संघीय सरकार सशति ऄनदुान प्रगती अ.व. २०७७/७८ 

ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय के्षत्र भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा

)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा

) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय-

मतुय 

ईपिब्धीह

रु के के 

भए 

पालिका

को 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो 

? 

लनधािरर

त 

सूचक 

परुा भए 

नभए

को 

लदगो लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीग

त 

चाि ु पूँजीग

त 

चाि ु पूँजीग

त 

1 स्तनपान कायििम 
सामालजक लवकास 

के्षत्र 
  30000 0   11000 0 36.67         

सबै ईमेर समहूका 

व्यलक्तको िालग 

स्वस्थ जीवनको 

सुलनलश्चतता प्रदान 

गदै स्वस्थ 

जीवनस्तर प्रवधिन 

गन े

प्रत्सयक्ष 

2 वालषिक सलमक्षा सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  40500 0   40300 0 99.51         " ऄप्रत्सयक्ष 

3 पररवार लनयोजन लदवश सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  0 0   0 0 100         " ऄप्रत्सयक्ष 

4 
मालसक सलमक्षा सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  59500 0   59700 0 100.3         " ऄप्रत्सयक्ष 

5 ईपचार लसफाररस सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  0 0   0 0 100         " ऄप्रत्सयक्ष 

6 लभटालमन ए कायििम सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  150000 0   102400 0 68.27         " ऄप्रत्सयक्ष 

7 
कोहटि लवशे्लषण सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  92000 0   23850 0 25.92         " ऄप्रत्सयक्ष 

8 कोलभड ऄस्पताि स्थापना सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  0 0   94421 0 100         " ऄप्रत्सयक्ष 

9 लससहलनया ऄस्पताि 

लसिान्यास 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  0 0   0 0 100         " तटस्थ 

10 
म.स्वा.से लदवश सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  10000 0   10000 0 100         " प्रत्सयक्ष 
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ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय के्षत्र भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा

)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा

) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय-

मतुय 

ईपिब्धीह

रु के के 

भए 

पालिका

को 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो 

? 

लनधािरर

त 

सूचक 

परुा भए 

नभए

को 

लदगो लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीग

त 

चाि ु पूँजीग

त 

चाि ु पूँजीग

त 

11 स्वास््य संस्था व्यवस्थापन 

सलमलतको ऄलभमलुखकरण 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  0 0   0 0 100         " ऄप्रत्सयक्ष 

12 औषधी खररद सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  1550000 0   1208884 0 77.99         " ऄप्रत्सयक्ष 

13 
हािीपाआिे रोग लवरुद्ध अम 

औषधी सेवन 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  915000 0   823140 0 89.96         " ऄप्रत्सयक्ष 

14 खोप सुक्ष्म योजना तजुिमा 

गोष्ठी 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  30950 0   30950 0 100         " ऄप्रत्सयक्ष 

15 अधारभतू स्व.से.केन्र 

सजचािन खचि 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  3500000 0   705951   20.17         " ऄप्रत्सयक्ष 

16 
औषधी ढुवानी सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  10000 0   4000 0 40         " तटस्थ 

17 वडास्तररय कायििमको 

ऄनगुमन सुपररवेक्षण 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  42750 0   42750 0 100         " ऄप्रत्सयक्ष 

18 मलहिा स्वास््य 

स्वयमसेलवकाहरुको यातायात 

खचि 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  186000 0   185984 0 99.99         " प्रत्सयक्ष 

19 
लवश्व क्षयरोग लदवश सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  10000 0   5000 0 50         " ऄप्रत्सयक्ष 

20 पोषण कनिर सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  30000 0   20150 0 67.17         " प्रत्सयक्ष 

21 न्यानो झोिा सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  500000 0   492312 0 98.46         " प्रत्सयक्ष 

22 पोषण सलमक्षा कायििम सामालजक लवकास   100000 0   47300 0 47.3         " प्रत्सयक्ष 
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ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय के्षत्र भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा

)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा

) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय-

मतुय 

ईपिब्धीह

रु के के 

भए 

पालिका

को 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो 

? 

लनधािरर

त 

सूचक 

परुा भए 

नभए

को 

लदगो लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीग

त 

चाि ु पूँजीग

त 

चाि ु पूँजीग

त 

के्षत्र 

23 भ्याललसन तथा औषधी 

ढुवानी 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  36000 0   34260 0 95.17         " ऄप्रत्सयक्ष 

24 पणूि खोप सुलनलश्चतता तथा 

लदगोपना घोषणा कायििम 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  53100 0   53100 0 100         " ऄप्रत्सयक्ष 

25 
कवयुलनलट डट्स सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  30000 0   3750 0 12.5         " ऄप्रत्सयक्ष 

26 PBC Relapse पोषण खचि सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  24000 0   8500 0 35.42         " प्रत्सयक्ष 

27 अमा सुरक्षा कायििम सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  2661000 0   1728400 0 64.95         " प्रत्सयक्ष 

28 
मलहिा स्वास््य सवंमसेलवका 

ऄधिवालषिक सलमक्षा 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  90000 0   85600 0 95.11         " प्रत्सयक्ष 

29 कोलभड पश्चात पोषण 

िेखाजोखा 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  103000 0   24150 0 23.45         " ऄप्रत्सयक्ष 

30 IUCD Implant सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  39000 0   9600 0 24.62         " प्रत्सयक्ष 

31 
कमिचारी तिबभिा र पोशाक सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  8500000 0   8500000 0 100         " ऄप्रत्सयक्ष 

32 मलहिा स्वास््य सेलवका 

पोषाक तथा यातायात खचि 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  900000 0   800000 0 88.89         " प्रत्सयक्ष 

33 OPD लटकट छपाइ सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  100000 0   99440 0 99.44         " ऄप्रत्सयक्ष 

34 
बाह्य खोप केन्रको फलनिचर सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  40000 0   39595 0 98.99         " तटस्थ 
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ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय के्षत्र भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा

)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा

) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय-

मतुय 

ईपिब्धीह

रु के के 

भए 

पालिका

को 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो 

? 

लनधािरर

त 

सूचक 

परुा भए 

नभए

को 

लदगो लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीग

त 

चाि ु पूँजीग

त 

चाि ु पूँजीग

त 

35 बलथिङ सेन्टरमा कायिरत 

ऄनमी तिब 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  1000000 0   936000 0 93.6         " प्रत्सयक्ष 

36 सरुवारोग सवबन्धी सचेतना 

कायििम 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  20000 0   6700 0 33.5         " ऄप्रत्सयक्ष 

37 
स्टेशनरी फमि फरमेट छपाआ र 

फोटोकपी 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  92000 0   17350 0 18.86         " तटस्थ 

38 अयोलडन मलहना मनाईने 

कायििम 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  10000 0   2750 0 27.5         " ऄप्रत्सयक्ष 

39 ऄसि खानपान सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  10000 0   7000 0 70         " ऄप्रत्सयक्ष 

40 
खानेपानी तथा सरसफाआ सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  466000 0   400000 0 85.84         " ऄप्रत्सयक्ष 

41 लकटजन्य रोग लनयन्त्रणका 

िालग िाभाि नस्ट गने 

ऄलभयान 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  200000         0         " ऄप्रत्सयक्ष 

42 लवद्यािय नसि सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  14000 0       0         " प्रत्सयक्ष 

43 
प्रयोगशािा क्षयरोग संिमण 

लनयन्त्रण 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  10000 0       0         " ऄप्रत्सयक्ष 

44 IMNCI ऄनसाआट कोलचङ सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  100000 0       0         " तटस्थ 

45 माआिोरकोपी लयावप सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  30000 0       0         " ऄप्रत्सयक्ष 

46 
RRT पररचािन सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  25000 0       0         " ऄप्रत्सयक्ष 
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ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय के्षत्र भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा

)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा

) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय-

मतुय 

ईपिब्धीह

रु के के 

भए 

पालिका

को 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो 

? 

लनधािरर

त 

सूचक 

परुा भए 

नभए

को 

लदगो लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीग

त 

चाि ु पूँजीग

त 

चाि ु पूँजीग

त 

47 लकटजन्य रोगको Data 

Verification  

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  10000 0       0         " ऄप्रत्सयक्ष 

48 पोषण लवशेष कायििम 

सजचािन 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  149000 0       0         " प्रत्सयक्ष 

49 

ईच्च जोलखममा रहकेो 

समदुायमा लवरामी 

खोजपडताि कायििम 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  50000 0       0         " प्रत्सयक्ष 

50 न्यूनतम सेवा मापदण्डको 

सलमक्षा 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  350000 0       0         " ऄप्रत्सयक्ष 

51 कुष्ठरोग बारे जनचेतना तथा 

परीक्षण कायििम 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  30000 0       0         " ऄप्रत्सयक्ष 

52 
कुषठरोग लदवश सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  20000 0       0         " ऄप्रत्सयक्ष 

53 अँखा नाक कान घाँटी 

सवबन्धी ऄलभमलुखकरण 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  80000 0       0         " ऄप्रत्सयक्ष 

54 सामालजक व्यवहार पररवतिन 

प्रवधिन ऄलभयान 

सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  100000 0       0         " ऄप्रत्सयक्ष 

55 
ऄनगुमन तथा मलु्याङ्कन सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  84000 0       0         " ऄप्रत्सयक्ष 

56 लवषादी छकि ने कायििम सामालजक लवकास 

के्षत्र 

  30000 0       0         " तटस्थ 

  जवमा     22712800 0   16664287 0 73.37             
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ऄनसुचूी ३ मलहिा बािबालिका तथा जषे्ठ नागररक  

ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिा

प 

लवषय के्षत्र भौलत

क 

िक्ष्य 

(सं

तयामा

)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा

) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीह

रु के के भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो 

? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो 

लवकासको कुन 

िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम 

रु. 

  प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीग

त 

चाि ु पूँजीग

त 

चाि ु पूँजीग

त 

१ न्यायीक सलमलत लबलबध खचि सामालजक 

लवकास क्षेत्र 

४     ४           ३ पटक लनगरानी 

समहु तथा 

मेिलमिाप समहूको 

बैठक,  

भएको िैङ्लगक 

समानता 

हालसि गने र 

सबै मलहिा र 

लकशोरीहरुिाइ 

सशक्त बनाईन े 

प्रत्सयक्ष 

२ ऄपाङ्ग सलमलतको चौमालसक 

बैठक 

सामालजक 

लवकास क्षेत्र 

४ ५००००   ४ ९८४०   19.68     १ पटक बैठक 

बसेको 

भएको " प्रत्सयक्ष 

३ ऄनाथ ऄसहायहरुका िालग 

लबशेष संरक्षण कायििम (एकि 

मलहिा सुरक्षा कोष ) 

सामालजक 

लवकास क्षेत्र 

४ ४००००   ४ ०   0       भएको " ऄप्रत्सयक्ष 

४ ऄपागं सहायक सामाग्री खररद  सामालजक 

लवकास क्षेत्र 

३५ ३०००००   ३५ २९९११९   99.7063

3 

    २१ जनािाइ 

लििलचयर, १० 

जनािाइ सेतो 

छलड, ४ जनािाइ 

वैशाखी तथा १ 

जनािाइ काठको 

िठ्ठी प्रदान गररएको 

भएको " ऄप्रत्सयक्ष 

५  जेष्ठ नागररक स्यहार ससुार 

सवबन्धी प्रोत्ससाहान परुस्कार  

सामालजक 

लवकास क्षेत्र 

७२ १५००००   ७२ १५००००   100     ७२ जना श्रीमान 

श्रीमतीिाइ सवमान 

गरेको 

भएको " ऄप्रत्सयक्ष 
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ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिा

प 

लवषय के्षत्र भौलत

क 

िक्ष्य 

(सं

तयामा

)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा

) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीह

रु के के भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो 

? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो 

लवकासको कुन 

िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम 

रु. 

  प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीग

त 

चाि ु पूँजीग

त 

चाि ु पूँजीग

त 

६  जेष्ठ नागररक लदवा सेवा 

कायििम 

सामालजक 

लवकास क्षेत्र 

२ २७००००   २ १३८३३२   51.2340

7 

    २ ठाईँमा जेष्ठ 

नागररक लदवा सेवा 

केन्र सजचािन 

गररएको  

भएको " ऄप्रत्सयक्ष 

७ जेष्ठ नागररक सहायक सामाग्री 

लबतरण  

सामालजक 

लवकास क्षेत्र 

१२९ ३०००००   १२९ ३०००००   100     १२९ जनािाइ जेष्ठ 

नागररक सहायक 

सामग्री लवतरण 

भएको " ऄप्रत्सयक्ष 

८ नयाँ समहु सलमलत गठन र 

पनुगठिन  

सामालजक 

लवकास क्षेत्र 

४० २००००   ४० १९९५०   99.75     ४० वटा समहू गठन 

सहकारी संस्थाको 

सहयोगमा  

भएको " ऄप्रत्सयक्ष 

९ लनगरानी समहु तथा मेिलमिमप 

कताि माफि त मलहिा लहसंाको 

घटनाको त्याङ्ग 

ऄलभिेलखकरण गने   

सामालजक 

लवकास क्षेत्र 

१ १५००००   १ १४९१५७   99.438     भएको  भएको " प्रत्सयक्ष 

१० मलहिा लदबस कायििम  सामालजक 

लवकास क्षेत्र 

१ १०००००   १ १०००००   100     २ वटा सहकारी 

संस्था माफि त 

खेिकुदसलहतको 

यािुिुी र कायििम 

भएको " प्रत्सयक्ष 

११ रेलडयो लटभी माफि त मलहिा 

बािबालिका जेष्ठ नागररक 

सवबन्धी कायििम प्रशारण 

सामालजक 

लवकास क्षेत्र 

५ २००००   ५ २००००   100     कोलभड-१९ मा 

बािबालिका र जेष्ठ 

नागररकिाइ 

सहजीकरणका 

िालग सूचना प्रवाह 

भएको " ऄप्रत्सयक्ष 
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ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिा

प 

लवषय के्षत्र भौलत

क 

िक्ष्य 

(सं

तयामा

)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा

) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीह

रु के के भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो 

? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो 

लवकासको कुन 

िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम 

रु. 

  प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीग

त 

चाि ु पूँजीग

त 

चाि ु पूँजीग

त 

१२ बाि लिब गठन तथा सामाग्री 

लबतरण  

सामालजक 

लवकास क्षेत्र 

९ २०००००   ९ १९१४३१   95.7155     बािकल्वहरुिाइ 

सामग्री प्रदान 

गररएको  

भएको " ऄप्रत्सयक्ष 

१३ बाि लबबाह तथा िाग ुऔषध 

न्यलनकरण ऄलभयान 

सामालजक 

लवकास क्षेत्र 

३१२१ २०००००   ३१२१ २०००००   100     ३१२१ जनािाइ 

बाि लवबाह तथा 

िाग ुऔषध 

प्रयोगकताि 

न्यूलनकरण तथा 

कायििम सवपन्न 

भएको " प्रत्सयक्ष 

१४ सेफ हाईस संचािन  सामालजक 

लवकास क्षेत्र 

१ ३०००००   १ २८५२७२   95.0906

7 

    १ ठाईँमा सजचािन  भएको " ऄप्रत्सयक्ष 

१५ ऄनाथ बािबालिकाहरुिाइ 

भिा लबतरण कायििम  

सामालजक 

लवकास क्षेत्र 

३३ १९१०००   ३३ १९१०००   100     ३३ जना ऄनाथ 

बािबालिकािाइ 

भिा लवतरण 

भएको " ऄप्रत्सयक्ष 

१६ १६ लदने िैंलगक लहसंा लबरुदको 

लदबस  

सामालजक 

लवकास क्षेत्र 

८६ ३३११६   ८६ ३३११६   100     ८६ जनािाइ 

लहसालपलडतको 

सहभागीतामा १६ 

लदने िैंलगक लहसंा 

लवरुद्धको कायििम 

सजचािन 

भएको " प्रत्सयक्ष 
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ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिा

प 

लवषय के्षत्र भौलत

क 

िक्ष्य 

(सं

तयामा

)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा

) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीह

रु के के भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु 

मध्ये कुन सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो 

? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो 

लवकासको कुन 

िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम 

रु. 

  प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीग

त 

चाि ु पूँजीग

त 

चाि ु पूँजीग

त 

  मलहिा, बािबालिका तथा 

ज्येष्ठ नागररक मन्त्राियको कायि 

के्षत्र (मलहिा, बािबालिका, 

ऄपांगता भएका व्यलक्त, जेष्ठ 

नागररक तथा यौलनक तथा 

िैंलगक ऄल्पसंतयक) का 

त्यांक संकिन तथा 

ऄद्यावलधक गरर मलहिा, 

बािबालिका तथा ज्येष्ठ 

नागररक मन्त्राियमा पठाईनका 

िालग   

    १,००,००

० 

    १,००,०००   100             

  स्थानीय तहको िैलगक लहसंा 

लनवारण कोषमा रकम   

    १,००,००

० 

    १,००,०००   100             

  १) समाजमा रहकेा कुरीलत, 

कुप्रथा, िैङ्लगक लहसंा, मानव 

वेचलवखन तथा ओसारपसार 

लवरुद्ध सचेतनामिूक कायििम 

तथा ऄलभयान संचािन 2)  

मलहिा लवकास कायििमद्धारा 

प्रविलदत मलहिा सहकारी 

संस्थाहरुको सुदृढीकरण एवं 

स्थानीय  तहको मलहिा ईद्यमी 

संजाि स्थापनाको िालग 

सहजीकरण 

सामालजक 

लवकास क्षेत्र 

४७ १,००,००

० 

  ४७ ८८,६२५                 

जवमा     ३५९४ 

२३२४११

६   ३५९४ २०८७२१७   

89.8069

2             
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ऄनसुचूी ४  कृलष के्षत्र 

ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिाप 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मुतय मुतय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिका

को 

अवलध

क 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँ

ग 

सवबलन्ध

त रहेको 

हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

पुरा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए/ 

नभएको ( 

प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. 
खचि भएको 

रकम रु. 
  प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजी

गत 
चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

१ 
५०% ऄनदुानमा धानको लवई 

लबतरण ढुवानी सलहत 
  ५३.३३ लवी. २०००००   

५३.३३ 

लवी. 
०   0.00     

 
  

१. गररलवको 

ऄन्त्सय, 

२.भोकमरीको 

ऄन्त्सय 

  

२ 
५०% ऄनदुानमा गहुकँो लवई 

लवतरण ढुवानी सलहत 
  ५३ लवी २०००००   ५३ लवी २०००००   

100.

00 
  

गहु ँईत्सपादनमा 

वलृि, ३५३ जना 

लकसानिाइ गहु ँ

लवई लवतरण 

    

१. गररलवको 

ऄन्त्सय, 

२.भोकमरीको 

ऄन्त्सय 

  

३ 
५०% ऄनदुानमा तोरीको लवई 

लवतरण ढुवानी सलहत 
  ४७।४७ २०००००   ४७।४७ १७९०४०   

89.5

2 
  

ईत्सपादनमा वलृि, 

३१६ जना 

लकसानिाइ गहुकँो 

लवई लवतरण 

(रकमान्तरण 

गरेको) 

    

१. गररलवको 

ऄन्त्सय, २.मयािलदत 

रोजगार तथा 

अलथिक वलृद्ध 
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिाप 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मुतय मुतय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिका

को 

अवलध

क 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँ

ग 

सवबलन्ध

त रहेको 

हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

पुरा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए/ 

नभएको ( 

प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. 
खचि भएको 

रकम रु. 
  प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजी

गत 
चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

४ 

५०% ऄनदुानमा लट.लप.एस. 

अिु दाना लवतरण  ढुवानी 

सलहत 

  ३४ लवी  ४०००००   ३४ लवी  ३४९०५०   
87.2

6 
  

अिु ईत्सपादनमा 

वलृि तथा 

अत्समलनभिर 

    

१. गररलवको 

ऄन्त्सय, ८.मयािलदत 

रोजगार तथा 

अलथिक वलृद्ध 

  

५ 
लवलभन्न बािीको बािी कटानी 

रेकडि लिन े
  ४० वटा  २००००   ४० वटा  २००००   

100.

00 
  

ररपोलटङमा 

सहयोग 
        

६ 

तरकारी (वषे,लहईद)े ईन्नत लवई 

कवपोलजट प्याकेट लवतरण 

(लनशलु्क) 

  २००० प्याकेट ५६००००   
२००० 

प्याकेट 
५६००००   

100.

00 
  

ताजा तरकारी 

ईत्सपादनमा 

वलृि,ऄन्य 

लजल्िाहरुमा 

लनयाित  

    
८.मयािलदत रोजगार 

तथा अलथिक वदृ्धी 
भएको 

७ 
कन्ये च्याईको लबई ७५% 

ऄनदुानमा लवतरण ढुवानी सलहत 
  १३२२ प्याकेट  १०००००   

१३२२ 

प्याकेट  
९९१६८   

99.1

7 
  

अलथिक तथा 

पौलिक फाआदा, 

२४ जना 

लकसानिाइ 

लवतरण 

    
३. स्वस्थ र 

समनु्नत समाज 
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिाप 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मुतय मुतय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिका

को 

अवलध

क 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँ

ग 

सवबलन्ध

त रहेको 

हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

पुरा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए/ 

नभएको ( 

प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. 
खचि भएको 

रकम रु. 
  प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजी

गत 
चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

८ 
५०% ऄनदुानमा च्याईँ खेती 

टनेि लनमािण  
  १० वटा  १०००००   १० वटा  १०००००   

100.

00 
  

च्याईँ ईत्सपादनमा 

वलृि,रोजगारीको 

सजृिना ८ जना 

लकसान 

िाभालववत 

    
८.मयािलदत रोजगार 

तथा अलथिक वदृ्धी 
  

९ 

५०% ऄनदुानमा अकस्मीक 

बािी संरक्षण सेवा लहईँदे वषे) 

रोगनाशक/लकटनाशक लवषादी 

ल्यूर,फेरोमेन ियाप लवतरण 

  ४३ वटा  ३०००००   ४३ वटा  ३०००००   
100.

00 
  

ऄगािलनक 

ईत्सपादनमा 

सहयोग,ईत्सपादनमा 

वलृि 

    
३. स्वस्थ र 

समनु्नत समाज 
  

१० 

७५% ऄनदुानमा लवषादी छदाि 

प्रयोग गररने सुरलक्षत पलहरन 

खररद 

  ४१ वटा  १०००००   ४१ वटा  ९८४००   
98.4

0 
  

लवषादी छदाि पने 

ऄसरबाट सुरलक्षत 
    

३. स्वस्थ र 

समनु्नत समाज 
  

११ बािी ईपचार लशलवर   ० १०००००   ० ०   0.00         
३. स्वस्थ र 

समनु्नत समाज 
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिाप 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मुतय मुतय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिका

को 

अवलध

क 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँ

ग 

सवबलन्ध

त रहेको 

हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

पुरा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए/ 

नभएको ( 

प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. 
खचि भएको 

रकम रु. 
  प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजी

गत 
चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

१२ 

 ऄनदुानमा बगर खेती (तरभजुा 

,खरभजुा,िौका ,करेिा ,काँिा 

अदी)को िागी लवई लवतरण 

ढुवानी सलहत (लनशलु्क) 

  १ पटक  ९००००   १ पटक  ९००००   
100.

00 
  

खेर गइरहकेो बगर 

के्षत्र ईपयोग 

,तरकारी 

ईत्सपादनमा वलृि 

    
८.मयािलदत रोजगार 

तथा अलथिक वदृ्धी 
  

१३ बगर खेती अकस्मीक सेवा   ० पटक  ५००००   ० पटक  ०   0.00             

१४ 
रेलडयो पत्र-पलत्रका सुचना तथा 

संचार प्रवाह र टेलिफोन खचि  
  ४ पटक  २५०००   ४ पटक  २५०००   

100.

00 
  

सुचना संपे्रशणमा 

सहयोग, जनचेतना 
        

१५ 
वालषिक सलमक्षा तथा कृलष योजना 

तजुिमा 
  ० पटक  २५०००   ० पटक  ०   0.00             
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिाप 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मुतय मुतय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिका

को 

अवलध

क 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँ

ग 

सवबलन्ध

त रहेको 

हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

पुरा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए/ 

नभएको ( 

प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. 
खचि भएको 

रकम रु. 
  प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजी

गत 
चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

१६ 

75 % ऄनदुानमा कोलभङ िलक्षत 

व्यावसालयक तरकारी प्रवधिन 

कायििम 

  २८ जना  ६०००००   २८ जना  ५५३३५९   
92.2

3 
  

व्यवसालयक 

तरकारी ईत्सपादनमा 

सहयोग तथा 

कोलभड 

प्रभालवतहरुिाइ 

राहत 

 
  १.गररवी न्यूलनकरण    

१७ 
एक गाईँ एक प्रलवलधकको तिव 

भिा 
  १ जना १७५०००   १ जना १५९६६०   

91.2

3 
  

रोजगार सजृना 

तथा प्रालवलधक 

सेवा 

        

१८ 
50% ऄनदुानमा मकैको लवई 

लवतरण  
  ० १५५०००   ० 0   0.00             

१९ 

लवलभन्न कायििम 

ऄनगुमन,संचािन,व्यवस्थापन, 

भ्रमण खचि तथा बैठक खचि 

    २०००००     १८५९००   
92.9

5 
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिाप 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मुतय मुतय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिका

को 

अवलध

क 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँ

ग 

सवबलन्ध

त रहेको 

हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

पुरा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए/ 

नभएको ( 

प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. 
खचि भएको 

रकम रु. 
  प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजी

गत 
चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

२० पकेट लवकास कायििम   ० २००००००   ० 0   0.00             

२१ कृषक दताि व्यवस्थापन कायििम     ३०००००     ७९९१०   
26.6

4 
            

२२ 
कृलष तथा पशपंुछी सववन्धी 

त्यांक ऄध्यावलधक कायििम  
    १००००     ०   0.00             

२३ 
५०% ऄनदुानमा ईन्नत जातको 

धानको लवई लवतरण 
  ७६.४० लवीन्टि ५६७०००   

७६.४० 

लवीन्टि 
२८२९५०   

49.9

0 
  

ईत्सपादनमा वलृि 

तथा अयस्तरमा 

वलृि 

    
२. भोकमरीको 

ऄन्त्सय  
  

२४ 

कायििम कायािन्वयनका िालग 

कृलष पश ुऄलधकृत जनशक्ती सेवा 

करार खचि 

  १ जना ४०००००   १ जना १६७९६०   
41.9

9 
  

रोजगार सजृना 

तथा प्रालवलधक 

सेवा 

    

८. मयािलदत 

रोजगार तथा 

अलथिक वलृद्ध 
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिाप 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मुतय मुतय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिका

को 

अवलध

क 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँ

ग 

सवबलन्ध

त रहेको 

हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

पुरा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए/ 

नभएको ( 

प्रत्सयक्ष/ऄप्र

त्सयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. 
खचि भएको 

रकम रु. 
  प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजी

गत 
चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

२५ 

कोलभड प्रभालवत भइ गाईँ 

फकेका कृषकहरुिाइ ईत्सपादन 

सामालग्रमा ऄनदुान कायििम 

  ९३ जना  २००००००   ९३ जना  १८५४०४५   
92.7

0 
  

बैदेलशक रोजगार 

गमुाएर फकेका 

युवाहरुिाइ कृलष 

तफि  अकि षण 

    

८. मयािलदत 

रोजगार तथा 

अलथिक वलृद्ध 

  

२६ 
साना कृलष औजार तथा यन्त्र 

ईपकरणमा ऄनदुान 
  ४५ जना  १७५००००   ४५ जना  1634250   

93.3

9 
  

कृलष 

अधलुनलककरणमा 

सहयोग 

    १. गररवीको ऄन्त्सय   

जवमा                           
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ऄनसुचूी ५ पशपुक्षी तथा मत्सस्य लवकास के्षत्र 

ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिा

प 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय मतुय 

ईपिब्धीह

रु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक योजनामा 

लनधािरण गररएका 

सूचकहरु मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो 

? 

लनधािररत 

सूचक परुा 

भए नभएको 

लदगो 

लवकासको कुन 

िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदा

यी भए/ 

नभएको 

( 

प्रत्सयक्ष/

ऄप्रत्सयक्ष

/ तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. 
खचि भएको रकम 

रु. 
  प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 

चा

िु  

पूँजीग

त 

1 इलपमोिोलज ररपोलटिङ्ग गाईँपालिका  २ पटक ३००००   २ पटक २९९९५     
99.9

8 
रोग लनदान     

२-भोकमररको 

ऄन्त्सय 
  

2 
पशपुन्छीहरुका िागी 

भ्याललसनेशनको व्यवस्था 
.. 

१५००० 

वटा  
१०००००   

२२००० 

वटा  
९९७८०     

99.7

8 

लबलभन्न 

महमारी 

रोग बाट 

पशहुरुिाइ 

बचाईन 

    
३-स्वस्थ र 

समनु्नत समाज 

  

3 
पशपुािन लकसानको िालग 

लमलनरि लभटालमन खररद  
.. १ पटक  100000   १ पटक  100000     

100.

00 

पशहुरुमा 

प्रजनन 

स्वास्थ  

रातन  

    
३-स्वस्थ र 

समनु्नत समाज 

  

4 
वषे घासको लवई लवतरण 

लनशलु्क  
.. १ पटक  100000   १ पटक  99000     

99.0

0 

लकसान 

हरुिाइ 

लनशलु्क 

घाँस लबरण 

गरर 

ईत्सपादन 

िागत 

घट्ने 

    १-गररलव ऄन्त्सय 

  

5 
लहईद े घासको लवई लवतरण 

लनशलु्क  
.. १ पटक  100000   १ पटक  100000     

100.

00 
      १-गररलव ऄन्त्सय 

  

6 कृलत्रम गबािधान सेवा  .. १००० वटा 250000   ९४६ वटा  249641     
99.8

6 

पशहुरुमा 

नश्ल  र 

सहज 

शिुभ 

    १-गररलव ऄन्त्सय 
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ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिा

प 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय मतुय 

ईपिब्धीह

रु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक योजनामा 

लनधािरण गररएका 

सूचकहरु मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो 

? 

लनधािररत 

सूचक परुा 

भए नभएको 

लदगो 

लवकासको कुन 

िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदा

यी भए/ 

नभएको 

( 

प्रत्सयक्ष/

ऄप्रत्सयक्ष

/ तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. 
खचि भएको रकम 

रु. 
  प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 

चा

िु  

पूँजीग

त 

7 

रेलडयो लट.भी. माफि त पशपुन्छी, 

मत्सस्य सववन्धी कायििम सूचना 

प्रशारण 

.. २५ वटा  20000   २५ वटा  20000     
100.

00 

रोगबाट 

बच्ने 
    

३-स्वस्थ र 

समनु्नत समाज 

  

8 औषधी खररद  .. ३ पटक  300000   ३ पटक 299605     
99.8

7 

गा पा लभत्र 

पशपुन्छी 

ईपचार 

    
३-स्वस्थ र 

समनु्नत समाज 
  

9 
कुखरुा पािक लकसानिाइ 

ईपकरण लवतरण  
.. १ पटक  50000   १ पटक  49000     

98.0

0 
  

कुखरुापािनमा 

प्रोत्ससाहान 
  १-गररलव ऄन्त्सय 

  

10 पश ुसेवा केन्र भवन लनमािण  .. १ वटा 1040000   १ वटा  1036000     
99.6

2 

ईपचार 

तथा ल्याब 

सेवा 

    
९-पवुािधारहरु 

लनमािण 
  

11 एक गा.लव.स.एक प्रालवलधक  .. १ जना 175000   १ जना 159660     
91.2

3 

पशपुन्छी 

सवबन्धी 

प्रसार 

    

८- मयािलदत 

रोजगार तथा 

अलथिक वलृि 

  

12 
पश ुईपचार केन्रमा लकसान 

प्रलतक्षािय लनमािण  
.. १ वटा १०००००   १ वटा  80093     

80.0

9 

लकसान 

ईपचार 

केन्रमा 

अईदा 

ईपचार 

    
९-पवुािधारहरु 

लनमािण 

  

13 

ईपचार केन्रको भवनमा 

लजप्सन तथा रेलिङ िगाईने 

काम 

.. १ पटक  100000   १ पटक  70000     
40.0

0 
      

९-पवुािधारहरु 

लनमािण 
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ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिा

प 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय मतुय 

ईपिब्धीह

रु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक योजनामा 

लनधािरण गररएका 

सूचकहरु मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो 

? 

लनधािररत 

सूचक परुा 

भए नभएको 

लदगो 

लवकासको कुन 

िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदा

यी भए/ 

नभएको 

( 

प्रत्सयक्ष/

ऄप्रत्सयक्ष

/ तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. 
खचि भएको रकम 

रु. 
  प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 

चा

िु  

पूँजीग

त 

14 
ईपचार केन्रमा नल्की ईत्सखनन,् 

जडान र लवद्युलतकरण  
.. १ पटक  100000   १ पटक  56000     

56.0

0 
      

९-पवुािधारहरु 

लनमािण 

  

15 वलडजो लयास्टेटर खररद  .. ६ वटा  100000   ६ वटा 99000     
99.0

0 

पश ु

बन्ध्याकर

ण 

    

८-मयािलदत 

रोजगार तथा 

अलथिक वलृि 

  

16 
पशकुो कृलतम गवािधान 

सववन्धी कायििम  
शसति १२ पटक 147000   १२ पटक  144290     

98.1

6 

लसमेन लसथ 

गोिभ ए 

अइ गन  

ढुवानी 

    १-गररलव ऄन्त्सय 

  

17 

पशपंुछी अलदमा हुने 

आन्फुिुन्जा, वडिफ्िु जस्ता 

रोगहरु रोकथाम तथा 

लनयन्त्रणका िालग  सचेतना 

कायििम  

,, 1200 वटा २००००   १२०० वटा  6700     
33.5

0 

जनचेतना 

जगाईन े
    

३-स्वस्थ र 

समनु्नत समाज 

  

18 
वंगरुको साना व्यवसालयक कृलष 

ईत्सपादन केन्र (पकेट)   
,, ५ समहू १००००००   ५ समहू 1000000     

100.

00 

स्वरोजागर 

र मासुमा 

अत्समलनभिर 

हुने 

    
२- भोकमरीको 

ऄन्त्सय  

  

19 
िागत साझेदारीमा वंगरु प्रवधिन 

कायििम  
,, ५ समहू ९५३०००   ५ समहू 950000     

99.6

9 

अयअजि

न  
    

२-भोकमररको 

ऄन्त्सय 
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ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिा

प 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय मतुय 

ईपिब्धीह

रु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक योजनामा 

लनधािरण गररएका 

सूचकहरु मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत रहकेो हो 

? 

लनधािररत 

सूचक परुा 

भए नभएको 

लदगो 

लवकासको कुन 

िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदा

यी भए/ 

नभएको 

( 

प्रत्सयक्ष/

ऄप्रत्सयक्ष

/ तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. 
खचि भएको रकम 

रु. 
  प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 

चा

िु  

पूँजीग

त 

20 
गररव लवपन्नम पररवारिाइ वाख्रा 

र वोका लवतरण 

प्रदेश 

(मतुयमन्त्री) 
९० जना ११०००००   ९० जना 1099450     

99.9

5 

स्वरोगगार 

तथा अय 

अजिन 

    
२-भोकमररको 

ऄन्त्सय 
  

21 युवा व्यवसाय प्रवधिन कायििम  ,, १५ जना ७५००००   १५ जना  750000     
100.

00 
स्वरोजगार     

२-भोकमररको 

ऄन्त्सय 
  

22 
एक स्थानीय तह एक ईत्सपादन 

कायििम  
प्रदेश सरकार ८५  जना १७००००   २५ जना 499800     

294.

00 

दधुमा 

अत्सम 

लनभिर 

    १-गररलव ऄन्त्सय 

  

23 कोलभड लवशेष कृलष कायििम  प्रदेश सरकार १०० जना 2000000   ९७ जना  1854045     
92.7

0 
      १-गररलव ऄन्त्सय 

  

        ८८०५०००     ८८५२०५९               
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ऄनसुचूी ६  पवूािधार लवकास तफि  

l;=

g+= 
vl/b ;DaGwL ljj/0f 

j8f 

g+= 
;Demf}tf /sd cg'bfg hg;xeflutf ljnsf] /sd vl/b ljwL 

of]hgfx?sf] 

cj:yf 
s}lkmot 

  संकेत नं  लवषयगत  ईपलशषिकः  

1 uf kf k|zf;lso ejg  3       86,384,684.98  - -      64,781,826.84  7]Ssf k|s[of lgdf{0flwg 74.99% 

2 j8f ! sf] k|zf;lso ejg  1         7,948,002.75  - -        6,952,808.79  7]Ssf k|s[of lgdf{0flwg 87.48% 

3 j8f @ sf] k|zf;lso ejg 2         9,069,572.94  - -        8,416,335.16  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 92.80% 

4 j8f ^ sf] k|zf;lso ejg 6         9,345,590.11  - -        9,326,356.38  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 99.79% 

5 j8f & sf] k|zf;lso ejg 7         7,403,192.62  - -        7,258,243.18  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 98.04% 

6 
j8f * sf] k|zf;lso 

ejg 
8         9,202,338.67  - -        8,134,187.31  7]Ssf k|s[of lgdf{0flwg 88.39% 

7 j8f ( sf] k|zf;lso ejg 9         9,421,268.06  - -        2,218,961.07  7]Ssf k|s[of lgdf{0flwg 23.55% 
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l;=

g+= 
vl/b ;DaGwL ljj/0f 

j8f 

g+= 
;Demf}tf /sd cg'bfg hg;xeflutf ljnsf] /sd vl/b ljwL 

of]hgfx?sf] 

cj:yf 
s}lkmot 

8 
cfkvf]ln auf;f]lt ;8s 

:t/pGgtL 
1         2,962,812.80  - -        2,413,131.86  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 81.45% 

9 
lkkl/rf]s b]lv pTt/ 

;8s lgdf0f{ :t/pGgtL 
8         1,238,831.63  - -        1,200,529.19  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 96.91% 

10 
k|zf;lso ejg cfbz{ 

gd'gf df la  
2         5,176,821.82  - -        4,914,331.23  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 94.93% 

11 
k|zf;lso ejg cfbz{ 

gd'gf df la  
2         3,094,227.68  - -        3,073,208.72  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 99.32% 

12 cfbz{ gd'gf df la  2         3,487,833.70  - -        3,177,498.54  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 91.10% 

13 
nfndl6of k'a{ Go}kfg] 

uNnL 
2         3,723,957.20  - -        3,357,956.36  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 90.17% 

14 nfndl6of klRrd uNnL 2         2,710,603.96  - -        2,480,608.21  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 91.51% 

15 kfvf]af/L efu-!) 2            711,182.92  - -            684,288.98  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 96.22% 

16 kfvf]af/L efu-@) 2            994,399.99  - -            959,715.22  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 96.51% 

17 kfvf]af/L efu-!) 2            256,838.46  - -            251,203.29  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 97.81% 

18 kfvf]af/L efu-@) 2            465,021.59  - -            458,730.51  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 98.65% 

19 d';l/of a8\sf uNnL 3         3,596,396.65  - -        3,333,103.48  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 92.68% 
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l;=

g+= 
vl/b ;DaGwL ljj/0f 

j8f 

g+= 
;Demf}tf /sd cg'bfg hg;xeflutf ljnsf] /sd vl/b ljwL 

of]hgfx?sf] 

cj:yf 
s}lkmot 

20 d';l/of k'a{ uNnL 3            387,568.95  - -            386,314.06  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 99.68% 

21 

>Lgf/fo0f rf]s b]lv 

efgk'/ a;Gtk'/ ;8s 

sfnf]kq 

4         2,432,611.46  - -        1,426,197.61  7]Ssf k|s[of lgdf{0flwg 58.63% 

22 kz';]jf s]Gb| 4         1,034,334.31  - -        1,008,322.96  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 97.49% 

23 dem]gLu8 bf]nfxLvf]nf k'n 4       35,136,895.29  - -      25,767,619.50  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 73.33% 

24 kYy/u9jf  ;fgf]glb k'n 6       25,765,479.17  - -      20,722,043.15  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 80.43% 

25 
cfwf/e't :jfYo PsfO 

j8f g ^ 
6            686,903.43  - -            687,312.78  pkef]Ttf ;ldtL ;+kGg ePsf] 100.06% 

26 /fKtL l/ª/f]8 6       18,853,791.23  - -      18,778,439.28  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 99.60% 

27 

j;Gtfk'/ lzj dlGb/ dd{t 

tyf Jof8ldG6g sf]8{ 

lgdf{0f 

3            290,963.73  - -            290,704.90  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 99.91% 

28 

d;'l/of a9\sf uNnL  

3            485,802.49  - -            485,487.83  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 99.94% 

29 

Field Preparation 

for Proposed Ward 

no.4 Office 

Building  

4            463,212.99  - -            462,587.03  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 99.86% 

30 

Laying and Joining 

of 900mm dia 

humepipe NP3 

Grade 

4            483,529.19  - -            482,973.23  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 99.89% 



राप्ती गाईँपालिकाको अ.व. २०७७/७८ को वालषिक प्रगती प्रलतवेदन                     ~ 61 ~ 
 

l;=

g+= 
vl/b ;DaGwL ljj/0f 

j8f 

g+= 
;Demf}tf /sd cg'bfg hg;xeflutf ljnsf] /sd vl/b ljwL 

of]hgfx?sf] 

cj:yf 
s}lkmot 

31 
कोसेिी घर  कवपाईण्ड वाि 

लनमािण   
1            481,471.35  - -            480,503.39  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 99.80% 

32 
कोसेिी घर ऄगाडी नािा 

लनमािण  
1            481,168.91  - -            476,414.63  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 99.01% 

33 /fd hfgls dlGb/ k'g 

lgdf0f{ 

1            385,378.51  - -            381,755.11  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 99.06% 

34 dlxnf ;fd'bflos ejg 

lgdf{0f  

4            486,336.33  - -            486,136.83  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 99.96% 

35 dxfb]j k'n l;;xlgof 

;8s sfnf]kfq] 

          2,067,674.00  - -        2,048,451.83  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 99.07% 

36 
au|fk'/ ;u|fk'/ ;8s 

sfnf]kfq 
          2,788,667.68  - -        2,751,311.23  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 98.66% 

37 x;]{8f8f v'?l/of ;8s 

:t/pGgtL 

          2,290,607.18  - -        2,239,713.81  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 97.78% 

38 l;l/ge]ln ;8s 

:t/pGgtL 

4            339,394.08  - -            335,142.96  7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 98.75% 

39 pTt/lvg}6f ;8s 

:t/pGgtL 

4 193725.35 - - 193332.39 7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 99.80% 

40 hgsk'/ 5f]6|sL ;8s 

:t/pGgtL  

4 338927.71 - - 338312.4 7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 99.82% 

41 lkk/v'6\6L ;8s 

:t/pGgtL  

4 290300.96 - - 289799.44 7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 99.83% 

42 

gofufp+ ;8s :t/pGgtL 

4 387766 - - 387082.65 7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 99.82% 
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l;=

g+= 
vl/b ;DaGwL ljj/0f 

j8f 

g+= 
;Demf}tf /sd cg'bfg hg;xeflutf ljnsf] /sd vl/b ljwL 

of]hgfx?sf] 

cj:yf 
s}lkmot 

43 ;fd'bflxs :jYofrf}ls 

hfg] ;8s :t/pGgtL 

4 192891 - - 192659.35 7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 99.88% 

44 df}l/3f6 s'g'jf s'nf]df 

kgkms}jf lgdf{0f 

4 96904.49 - - 96418.62 7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 99.50% 

45 uf}d'lv 6f]ndf sne6 

lgdf0f{ 

4 436294.7 - - 435720.37 7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 99.87% 

46 gof j8f ejg jl/kl/ 

kv{fn lgdf{0f 

2 387081.82 - - 386606.36 7]Ssf k|s[of ;+kGg ePsf] 99.88% 

l;=

g+= 
vl/b ;DaGwL ljj/0f 

j8f 

g+= 
nfut cg'dfg /sd ah]ट hg;xeflutf ljnsf] /sd vl/b ljwL 

of]hgfx?sf] 

cj:yf 
s}lkmot 

1 

j8f g ! 

                

2 
ऄनरुाग टोि मा दबैुतफाि पललक 

नािा लनमािण 
1 344370.32 300000 53370.32004 332894.5786 ईपभोक्ता सवपन्न 96.67% 

3 
कटेस नािा पवूि दलक्षन ्बाटोमा 

माटो लफलिंग   
1 116409 100000 19409 116059.3 ईपभोक्ता सवपन्न 99.70% 

4 

चाप्टारे चौतारी देलख प्रगन्ना 

कृलष मागि सवमको बाटो तथा 

कृलष लवश्रामस्थि ममित 

1 229614.5065 200000 35614.50652 229629.1434 ईपभोक्ता सवपन्न 100.01% 

5 

दामोदर रोड देलख ईिर तफि  

ठाडो बाटोमा दबैुतफाि पललक 

नािी तथा बाटो स्थर ईन्नत 

1 578535.3565 500000 93535.3565 579372.97 ईपभोक्ता सवपन्न 100.14% 

6 
नव प्रलतभा जाने पलस्चम तफि  को 

बाटो स्तर ईन्नत 
1 459001 400000 71001 458291.775 ईपभोक्ता सवपन्न 99.85% 

7 
नव प्रलतभा स्कुि जाने बाटो को 

पवुि तफि  नािा लनमािण 
1 575672.9866 500000 90672.98657 577269.9942 ईपभोक्ता सवपन्न 100.28% 

8 
नव प्रलतभा स्कुि को सीढीमा 

रेलिंग लनमािण 
1 114321.3133 100000 17321.31328 114755.5333 ईपभोक्ता सवपन्न 100.38% 

9 
लसद्देश्वरी लशव मलन्दरमा बाईन्ड्री 

लनमािण  
1 232371.5866 200000 38371.58662 207397.96 ईपभोक्ता सवपन्न 89.25% 

10 
श्री बराह प्रा लव बगासोती मा 

बाईन्ड्री लनमािण 
1 114721.6451 100000 17721.64509 0 ईपभोक्ता काम नभयको 0.00% 
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l;=

g+= 
vl/b ;DaGwL ljj/0f 

j8f 

g+= 
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of]hgfx?sf] 

cj:yf 
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11 
रालरिय मा.लव. को भौलतक 

लनमािण 
1 1712201.29 1500000 257201.29 1712382.8 ईपभोक्ता सवपन्न 100.01% 

12 

रालरिय मा.लव. मा फलनिचर 

लबधतु तह भौलतक लनमािणको 

भौलतक लनमािण  

1 344204.8405 300000 53204.84048 345591.01 ईपभोक्ता सवपन्न 100.40% 

13 
राप्ती गंगा प्रा.लव. मा लफल्ड 

लनमािण 
1 122506.1369 100000 25506.13685 122637.1054 ईपभोक्ता सवपन्न 100.11% 

14 
राप्ती गंगा प्रा.लव. मा लवद्यािय 

भवन रंगरोगन तथा ममित  
1 204255.3618 200000 10255.36178 204677.5318 ईपभोक्ता सवपन्न 100.21% 

15 
राप्ती गंगा प्रा.लव ऄधरुो भवन 

लफलनलसंग 
1 468017.0001 400000 80017.00013 480776.1379 ईपभोक्ता सवपन्न 102.73% 

16 
माछी ताि जाने बाटोमा नािा 

लनमािण 
1 345574.6798 300000 54574.67978 353178.1268 ईपभोक्ता सवपन्न 102.20% 

17 मलहिा भवन लनमािण भािुवांग 1 572982.9003 500000 87982.90027 554175.99 ईपभोक्ता सवपन्न 96.72% 

18 
भािुवाङ देशी मलुस्िम मलस्जत 

ममित 
1 344548.3743 300000 53548.37426 344793.5933 ईपभोक्ता सवपन्न 100.07% 

19 
लवपी कृलष मागि ऄधरुो नािा 

लनमािण 
1 346528.7449 300000 55528.74493 345529.3897 ईपभोक्ता सवपन्न 99.71% 

20 
ररंग रोडमा ऄधरुो नािा लनमािण 

तथा हुम पाआप व्यवस्थापन 
1 344545.8621 300000 53545.86206 351885.9116 ईपभोक्ता सवपन्न 102.13% 

21 
श्री स्वगिद्वारी प्रा,.लव.मा िस्ट 

सलहतको कोठा लनमािण 
1 361969.4023 300000 70969.40232 320066.54 ईपभोक्ता सवपन्न 88.42% 

22 हुिाकी रोडमा नािा लनमािण 1 229389.1548 200000 35389.1548 230267.57 ईपभोक्ता सवपन्न 100.38% 

23 
रालरिय मा.लव. मा सौचािय 

लनमािण 
1 1523625.454 1400000 165625.4542 675989.45 ईपभोक्ता काम भआरहकेो 44.37% 

24 
िािमलटया स्वास््य चौकी मा 

अवास भवन लनमािण   
1 1516940.86 

1334907.95

6 
227541.1289 1246084.91 ईपभोक्ता सवपन्न 82.14% 

 

j8f g @ 
  

   

    

 
1 

cw'/f] d'Qmsd}of ejg 

lgdf{0f 
2 228673.93 200000 28673.93 222562.63 ईपभोक्ता सवपन्न 97.33% 

2 
Aof8ldG6g se8{xn  

2 229128.01 200000 35128.01 233419.27 ईपभोक्ता सवपन्न 101.87% 

3 
 2g j8fsf sRrL ;8s 

dd{t 
2 271181.33 250000 25684.2 271143.13 ईपभोक्ता सवपन्न 99.99% 
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4 
aUu] s[lif ;8s lgdf{0f 

2 344102.5 300000 53102.5 340086.5 ईपभोक्ता सवपन्न 98.83% 

5 
afpGg]kf6f ;8s 

:t/f]GgtL 
2 457322.51 400000 69322.51 460600.32 ईपभोक्ता सवपन्न 100.72% 

6 
laruNnL Sofdk; /f]8 

:t/f]Gglt  
2 402144.75 350000 62644.75 392724.71 ईपभोक्ता सवपन्न 97.66% 

7 

/fdgu/ af6f] :t/f]Gglt / 

;8s gfnf lgdf{0f 2 802860.39 700000 123860.39 813103.71 ईपभोक्ता सवपन्न 101.28% 

8 
cfbz{ gd'gf df lj  

Joj:yfkg vr{ 
2 206948.78 200000 12948.78 211982.21 ईपभोक्ता सवपन्न 102.43% 

9 
zfGtLgu/ ;8s gfnf 

lgdf{0f 
2 115415.12 100000 18415.12 122660.76 ईपभोक्ता सवपन्न 106.28% 

10 
:ofgL3f]if auf;f]tL ;8s 

dd{t 
2 115725.52 100000 18725.52 106716.01 ईपभोक्ता सवपन्न 92.21% 

11 
Pstf gu/df af6f] lgdf{0f 

2 460160.01 400000 72160.01 456841.41 ईपभोक्ता सवपन्न 99.28% 

12 
kfvf]af/Ldf l;+rfO{ cg'bfg 

2 39550 250000 5932.5 39550 ईपभोक्ता सवपन्न 100.00% 

13 
 g+= ;8s aQL 

2 279680 250000 37180 279680 ईपभोक्ता सवपन्न 100.00% 

14 
 sfnLsf rf]s ;8s 

:t/f]GgtL 
2 505129.83 429360.36 75769.47 505139 ईपभोक्ता सवपन्न 100.00% 

15 
cDa]>L dlGb/ ;+/If0f 

2 173748.27 150000 28248.27 167414.26 ईपभोक्ता सवपन्न 96.35% 

16 
s7fx d?jfyfgdf gfnf 

lgdf{0f 
2 206240.15 180000 31640.15 207446.81 ईपभोक्ता सवपन्न 100.59% 

17 
rr{ Aofj:yfkg 

2 236073.21 200000 42073.21 241070.5 ईपभोक्ता सवपन्न 102.12% 

18 
aUu] dlGb/ ;+/If0f 

2 172510.18 150000 27010.18 178728.18 ईपभोक्ता सवपन्न 103.60% 

19 
j8f sfof{nosf] k'j{ 

dlGb/df 6|; lgdf{0f 
2 171363.47 150000 25863.47 174159.6 ईपभोक्ता सवपन्न 101.63% 

20 

gofF j8f sfof{no ejg 

cufl8 df6f] lkmlnu+ / 

u]|en 

2 228460.05 200000 34460 205801.14 ईपभोक्ता सवपन्न 90.08% 

21 
:ofgL3f];df kfn' dlGb/ 

lgdf0f{ 
2 173046.17 150000 27546.17 170925.24 ईपभोक्ता सवपन्न 98.77% 

22 
g]q e';fn 6f]ndf eNj 

lgdf0f{ 
2 285558.41 250000 43058.41 249884.75 ईपभोक्ता सवपन्न 87.51% 

23 
aGhf8] 6f]ndf eNj lgdf0f{ 

2 285995.6 250000 43495 101637.02 ईपभोक्ता सवपन्न 35.54% 
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24 
l;tvf]n] 6f]ndf  eNj 

lgdf0f{ 
2 206168.5 180000 31568.6 178378.48 ईपभोक्ता सवपन्न 86.52% 

25 
 >L ;kfËlb k|f lj 

:oflg3f];  
2 286258.2 280000 14658.2 287391.7954 ईपभोक्ता सवपन्न 100.40% 

 

j8f g # 
  

      
1 

cfbz{ 6f]n k|utL 6f]n 

;8s :t/f]GgtL 
3 456985.56 400000 68985.56 388205.23 ईपभोक्ता सवपन्न 84.95% 

2 
pQ/ d;'l/of a8\sf uNnL 

jg hfg] af6f] :t/f]GgtL  
3 456856.87 400000 68856.87 449672.03 ईपभोक्ता सवपन्न 98.43% 

3 gofj:tL af6f] u|]en 3 171940 150000 26440 149593.85 ईपभोक्ता सवपन्न 87.00% 

4 k};6\7L g+= af6f] u|]en 3 172450 150000 26950 173930 ईपभोक्ता सवपन्न 100.86% 

5 

df]lt dxn gofF j:tL  

l;l/rf}/ ljBfno af6f] 

u|]en  

3 228785.5 200000 34785.5 229429.4 ईपभोक्ता सवपन्न 100.28% 

6 
lzj dlGb/ rf]s s/DbL 

af6f] :t/f]GgtL 
3 572535.64 500000 87535.64 568805.51 ईपभोक्ता सवपन्न 99.35% 

7 
v'?l/of cw'/f] s'nf] 

nfOlgs 
3 229247.21 200000 35247.21 229365.69 ईपभोक्ता सवपन्न 100.05% 

8 
a;Gtfk'/ a8\sf s'nf]sf] 

afFwdf kfgL a6'jf lgdf{0f 
3 228304.7 200000 34304.7 228336.47 ईपभोक्ता सवपन्न 100.01% 

9 ^% g+= sf] gfnf lgdf{0f 3 456998.36 400000 68998.36 453671.83 ईपभोक्ता सवपन्न 99.27% 

10 
^% g+= df lSnlgs ejg 

lgdf{0f 
3 175155.93 150000 29655.93 141952.73 ईपभोक्ता सवपन्न 81.04% 

11 
d;'l/ofdf lSnlgs ejg 

lgdf{0f 
3 685213.15 600000 104394.3 686394.3 ईपभोक्ता सवपन्न 100.17% 

12 
v'?l/of cw'/f] ;fj{hlgs 

ejg lgdf{0f 
3 669396.21 600000 87393.21 666465.96 ईपभोक्ता सवपन्न 99.56% 

13 
b]lj dlxnf ejgdf rkL{ 

lgdf{0f 
3 171373.46 150000 25873.46 169799.89 ईपभोक्ता सवपन्न 99.08% 

14 
gofj:tL a}7s 3/df 

zf}rfno lgdf{0f 
3 173873.05 150000 28373.05 175620.35 ईपभोक्ता सवपन्न 101.00% 

15 
gjHof]lt cf=lj= vfg]kfgL 

kmlg{r/ ;xof]u 
3 116087.83 100000 19087.83 119517.8 ईपभोक्ता सवपन्न 102.95% 
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16 
lj=lk= cf=lj= afpG8\|L jfn 

lgdf{0f 
3 230931.85 200000 36931.85 232326.08 ईपभोक्ता सवपन्न 100.60% 

17 b'uf{ cf la ejg lgdf0f{ 3 3696965.8 3600000 204965.8 3698065.5 ईपभोक्ता सवपन्न 100.03% 

18 
b'uf{ cf la ejg cw'/f] 

sfd 
3 573349.13 500000 88349.13 574925.74 ईपभोक्ता सवपन्न 100.27% 

 

j8f g $ 
  

      
1 

hgHof]tL lg df lj lkmN8  

lgdf{0f 
4 114137.18 100000 17137.18 115501.81 ईपभोक्ता सवपन्न 101.20% 

2 ;'Gb/k/' lkmN8 dd{t 4 171490 150000 25990.68 172192.63 ईपभोक्ता सवपन्न 100.41% 

3 gofFufpFdf s'nf]  lgdf{0f 4 114137.37 100000 17134.37 117201.44 ईपभोक्ता सवपन्न 102.68% 

4 
df=lj df}l/3f6df /]lnª  

lgdf{0f 
4 228215.21 200000 34215.21 230062.1 ईपभोक्ता सवपन्न 100.81% 

5 d'Qm sd}of jf6f] u]|jn  4 114800 100000 17800 122915 ईपभोक्ता सवपन्न 107.07% 

6 
d'Qm sd}of a:tLdf s'jf 

lgdf{0f 
4 57523.19 50000 9023.19 61037.01 ईपभोक्ता सवपन्न 106.11% 

7 
df}l/3f6 ldngrf]s ldn  

k5fl8 jf6f]  :tf]GgtL 
4 57095 50000 8595 57348.13 ईपभोक्ता सवपन्न 100.44% 

8 
demgLu9 lar ;8s 

:t/f]GtL 
4 57175 50000 8675 57265 ईपभोक्ता सवपन्न 100.16% 

9 
;'';DkGg afnsnj ejg 

lgdf{0f 
4 1142000 1000000   1135312.68 ईपभोक्ता सवपन्न 99.41% 

10 
gofFufpF ;'Gb/k'/ hf]l8Psf] 

lar  ;8s :t/f]GtL 
4 57350.68 50000 8850.68 56976.9 ईपभोक्ता सवपन्न 99.35% 

11 
;'Gb/k'/ lar  ;8s 

:t/f]GtL 
4 171362.5 150000 26177.7 172028.5 ईपभोक्ता सवपन्न 100.39% 

12 
hgHof]lt lgdflj ejg 

dd{t tyf /ª /f]ug 
4 204353.24 200000 10353.24 203565.6 ईपभोक्ता सवपन्न 99.61% 

13 
demgLu9 eNj lj:tf/ 

tyf dd{t sfo{qmd 
4 343727.73 300000 52727.73 342237.64 ईपभोक्ता सवपन्न 99.57% 

14 a'l9rf}/df 6\/6 lgdf{0f 4 287572.82 200000 45072.82   ईपभोक्ता सवपन्न 0.00% 

15 
cfwf/e't :jf:Yo s]Gb| 

lgdf{0f 
4 585000 600000 103376.76 686197.29 ईपभोक्ता सवपन्न 117.30% 
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l;=
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16 l;dnv'l6 ;8s :t/f]GgtL 4 57437.5 50000 8937.5 57490 ईपभोक्ता सवपन्न 100.09% 

17 ;'+u'/]  ;8s :t/f]GgtL 4 57087.5 50000 8587.5 51912.5 ईपभोक्ता सवपन्न 90.93% 

18 
 df}l/3f6 :s'n glhs 

;8s :t/f]GgtL 
4 68917.7 60000 10717.7 69057 ईपभोक्ता सवपन्न 100.20% 

19 
demgLu9  lar l;dnv'l6 

lar ;8s :t/f]GgtL 
4 230844.5 200000 37844.5 231380 ईपभोक्ता सवपन्न 100.23% 

20 j8fdf kf]n vl/b 4 129430 130000   129430 j8f af6 सवपन्न 100.00% 

21 ;'Gb/k'/ sNe{6 dd{t  4 67191.57 67191   70477.82 j8f af6 सवपन्न 104.89% 

 

j8f g % 
  

    

सवपन्न 

 
1 

वडा कायिियको भौलतक सुधार 

कायििम 
5 228238.3783 200000 34238.37834 183005.6593 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
2 

करंगेकोट, पनुखोिा मोटर बाटो 

लनमािण 
5 342536.694 300000 59392.4366 350392.4366 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
3 

कािापानी ईिर दामोदर सडक 

गे्रवि 
5 285607.5 250000 43107.5 253309.125 ईपभोक्ता सवपन्न 

 

4 

v}/fxfjfjf], s/+u], 

lrlqsf]6], 3f]ªn]cfFk ;8s 

dd{t 

5 570731.011 500000 85731.011 572304.5333 ईपभोक्ता सवपन्न 

 5 थकरीकोट ररंगरोड लनमािण  5 456875.412 400000 68875.412 457296.2443 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
6 

प्रगतीशीि वजार देलख दामोदर 

रोड वाटो स्तरईन्नती 
5 228566.8971 200000 34566.89706 222387.9503 ईपभोक्ता सवपन्न 

 

7 

प्रहरी लबट देलख दलक्षण जाने 

वाटोमा दगुाि मलन्दर सवम नािा 

लनमािण 

5 228794.8971 200000 34794.89706 228272 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
8 

पहरुवा राजमागि दलक्षण ऄधरुो 

नािा लनमािण  
5 456662.3237 400000 68662.32368 456862.52 ईपभोक्ता सवपन्न 

 9 भलु्के गाँईमा सडक स्तरोन्नती 5 456917.9924 400000 68917.9924 456917.9924 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
10 

िठ्ठहवा राजमागि दलक्षण ऄधरुो 

नािा लनमािण 
5 970080.0519 400000 145580.0519 970368.0273 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
11 

िठ्ठहवा राजमागि दलक्षण ऄधरुो 

नािा लनमािण 
5   450000     ईपभोक्ता सवपन्न 
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12 
लसंगे स्कुि देलख जगतरामको घर 

सवम ररंगरोड लनमािण  
5 456492.69 400000 47318.39585 456918.8715 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
13 

हररयािी सहकारी जाने वाटो 

गे्रवि 
5 50001.138 50000 0 50295.26 ईपभोक्ता सवपन्न 

 14 नयाँवस्ती टोि डुवान लनयन्त्रण   5 456379.4939 400000 68379.49392 435131.9599 ईपभोक्ता सवपन्न 

 15 ईपता कुिोमा पनवटुवा लनमािण 5 171295.5176 150000 25795.5176 171621.9169 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
16 

बगरवा कुिोमा ऄधरुो िाआलनङ, 

कािापानी  
5 228919.1272 200000 34919.12717 229064.8517 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
17 

बगरवा कुिोमा ऄधरुो िाआलनङ 

, पहरुवा 
5 228407.4872 200000 34407.4872 229309.0775 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
18 

पहरुवा वाटोमा माटो लफलिङ 

तथा गे्रवि 
5 228291.5 200000 34291.5 228706.7 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
19 

बाि कल्याण प्रा. लब. ऄधरुो 

भवन लफलनलसंग 
5 457191.08 400000 69191.08 456062.11 ईपभोक्ता सवपन्न 

 20  लशविलक्ष्म मलन्दर संरक्षण 5 115780.737 100000 18780.73702 115960.2863 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
21 

सगरमाथा प्रा. लब. ऄधरुो भवन 

लफलनलसंग 
5 457191.08 400000 69191.08 448145.1537 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
22 

लसंगेमादवी मलन्दर लनमािण 

योजना 
5 229064.955 200000 35064.95505 234707.0281 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
23 

 सवोदय माध्यलमक लवधािय, 

लसंसहलनयामा रंग रोगन 
5 204248.9445 200000 10248.94454 208867.3184 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
24 

नतुन बाि ईधान प्राथलमक 

लवध्यािय ममित 
5 204484.3546 200000 10484.35464 208610.1026 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
25 

जनता अ लव, करंगेकोट 

कक्षाकोठा ममित 
5 204993.787 200000 10993.78702 206404.8888 ईपभोक्ता सवपन्न 

 

26 

भौलतक पवूिधार लवकास तफि  

WASH सलहतको शौचािय 

लनमािण 

5 714871.6409 700000 35871.64088 715012.1873 ईपभोक्ता सवपन्न 

 

27 

 पहरुवा सवरीधाम मलन्दर 

लनमािण राप्ती गा. पा. ५, पहरुवा, 

सवारीधाम, दाङ 

5 606041.2879 530000 91941.28795 568676.464 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
28 

पहरुवा खेिकुद मैदान ममित 
5 9995.333333 

9995.33333

3 
0 9995.333333 cdfgt सवपन्न 
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l;=

g+= 
vl/b ;DaGwL ljj/0f 

j8f 

g+= 
;Demf}tf /sd cg'bfg hg;xeflutf ljnsf] /sd vl/b ljwL 

of]hgfx?sf] 

cj:yf 
s}lkmot 

29 पहरुवा ईतर दलक्ष|ण बाटो गे्रवि 
5 99500 99500 0 100372.615 cdfgt सवपन्न 

 

 

j8f g ^ 

          

 

  

 

1 

dem]l/of cw'/f] dlxnf 

ejg tyf em\ofn 9f]sf 

lgdf{0f 

6 114256.41 100000 17256.41 115203.56 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
2 

dlGb/sf] k'j{ s'nf]df 

sNe6{ lgdf{0f 
6 457681.32 4000000 69681.32 458792.41 ईपभोक्ता सवपन्न 

 3 
lh/}tf s'nf]df kSsL jfn 

6 457012.94 400000 69012.94 485058.67 ईपभोक्ता सवपन्न 

 4 
kTy/u9jf ;8s :t/f]GgtL 

6 229776.66 200000 35776.66 216665.71 ईपभोक्ता सवपन्न 

 5 
ljB't kf]n vl/b 

6   100000     ईपभोक्ता सवपन्न 

 
6 

eujfgk'/ cw'/f] ;8s 

:t/f]GgtL 
6 684768.73 600000 102768 691715.84 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
7 

dem]l/of cw'/f] ;8s 

:t/f]GgtL 
6 684859.8 600000 102859.8 668889.62 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
8 

ldng rf}s blIf0f gfnf 

tyf k'j{ ;8s :t/f]GgtL 
6 399652.83 350000 60152.83 402060.71 ईपभोक्ता सवपन्न 

 9 
x\o'd kfOk vl/b 

6 571197.55 500000 86197.55 572613.76 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
10 

;lg/fdsf] 3/lg/ sNe6{ 

lgdf{0f 
6 285974.24 250000 43474.24 279620.67 ईपभोक्ता सवपन्न 

 11 
;f]gk'/fg 3/lg/ sNe6{ 

6 228609.12 200000 34609.12 238617.57 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
12 

Ogb|sf] 3/lg/ s'nf]df 

nfOlgª 
6 114461.28 100000 17461.28 117176.61 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
13 

cfwf/e't :jf:Yo s]Gb| 

ejg lgdf{0f 
6   600000     ईपभोक्ता सवपन्न 

 
14 

au/fk'/, ;u/fk'/, dem]l/of 

;8s :t/pGgtL 
6 1701183.75 1489500 256368.75 1641911.18 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
15 

yf? ;fF:s[lts ;+u|fxno 

kvf{n lgdf{0f  
6   2500000     ईपभोक्ता सवपन्न 

 
16 

ljBfno /ª/f]ug tyf 

dd{t 
6 229009.57 200000 35009.57 229516.19 ईपभोक्ता सवपन्न 

 

 

j8f g & 
  

   

    

 
1 

cgf{xgk'/ klZrd uNnLdf 

cw'/f] gfnf lgdf{0f 
7 570859.08 500000 85859.08 570607.26 ईपभोक्ता सवपन्न 
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l;=

g+= 
vl/b ;DaGwL ljj/0f 

j8f 

g+= 
;Demf}tf /sd cg'bfg hg;xeflutf ljnsf] /sd vl/b ljwL 

of]hgfx?sf] 

cj:yf 
s}lkmot 

2 
u'gfv/ e';fnsf] 3/ cfFvf 

c:ktfn af6f]df kSsL 

gfnf  

7 114305.8 100000 17305.8 115374.59 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
3 

huk'/ em/glxof af6f] 

:t/f]GgtL 
7 285396.1 250000 42896.1 294221.03 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
4 

em/glxof 8f]0f lg/ 

rf]/slGtdf sNe6{ lgdf{0f 
7 285759.49 250000 43259.49 287109.65 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
5 

alsxfg 3/ dGb|xjf ;8s 

:t/pGgtL 
7 114664 100000 17664 107100.41 ईपभोक्ता सवपन्न 

 6 
efgk'/ ufFpdf u|]an 

7 342812.5 300000 51812.5 345796.55 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
7 

efgk'/ rf]s b]lv klZrd 

bfdf]b/ ;8s u|]an 
7 114705.63 100000 17705.63 114898.72 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
8 

j8f sfo{no b]lv d;fg 

3f6 hfg] af6f] :t/pGgtL 
7 114457.2 100000 17457.2 114963.63 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
9 

;/:jtL cf=lj= cgf{xgk'/ 

;8s :t/pGgtL 
7 228755.5 200000 34755.5 244148.15 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
10 

a8\sf l;;xlgof cw'/f] 

gfnf lgdf{0f 
7 684788.98 600000 102788.98 685902.48 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
11 

efgk'/ ufFpdf cw'/f] gfnf 

lgdf{0f 
7 570797.82 50000 85797.82 574778.04 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
12 

cgf{xgk'/ /fdhfgsL 

dlGb/ k'gM lgdf{0f 
7 399888.63 350000 59888.63   ईपभोक्ता सवपन्न 

 
13 

cfwf/e't :jf:Yo s]Gb| 

ejg lgdf{0f 
7 684923.67 600000 102923.67 685622.84 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
14 

dxb]jf l;;xlgof ;8sdf 

kSsL gfnf lgdf{0f 
7 684788.98 600000 102788.98 687658.35 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
15 

;/:jtL cf=lj= cw'/f] 

ejg lkmlgl;ª 
7   400000     ईपभोक्ता सवपन्न 

 16 
rkl{ dd{t tyf s';L{ vl/b 

7 34460.84 30000 5360.84 33397.31 ईपभोक्ता सवपन्न 

 17 
cw'/f] blnt ejg lgdf{0f 

7 114280.31 100000 17280.31 118114.92 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
18 

b'uf{ dlGb/ dd{t 5f]6\sL 

l;;xlgof 
7 28797.18 25000 4547.18 28829.01 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
19 

5f]6\sL l;;xlgofdf 

cjl:yt dlGb/ ;+/If0f 
7 462867.03 405000 70017.03 465544.7 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
20 

5f]6\sL l;;xlgofdf yf? 

;+u|fxno 
7   

      
    

 

 

j8f g * 
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l;=

g+= 
vl/b ;DaGwL ljj/0f 

j8f 

g+= 
;Demf}tf /sd cg'bfg hg;xeflutf ljnsf] /sd vl/b ljwL 

of]hgfx?sf] 

cj:yf 
s}lkmot 

1 
lahf}/L d]g uNnLdf gfnf 

lgdf{0f  
8 456769.88 400000 68769.88 457493.04 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
2 

lahf}/L bf]/xjf s'nf]df 

:n]a lgdf{0f  
8 171261.8 150000 25761.8 173523.76 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
3 

lahf}/L d?yfg sNe{6 tyf 

lgdf{0f 
8 571940.69 150000 87134.12 573213.22 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
4 

a]n8f8f kSsL gfnf 

lgdf{0f 
8 142665.0845 125000 21415.08 151309.77 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
5 

lkk/L ;fj{hlgs ejg 

lgdf{0f  
8 228704.192 200000 34703.69 223492.6 ईपभोक्ता सवपन्न 

 6 
>Lgu/ af}4 u'Daf lgdf0f{ 

8 371312.22 225000 44024.06 369024.06 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
7 

cfwf/ e't  :jf:Yo s]Gb| 

lgdf0f{  
8 912950.66 800000 136950.66 880396.65 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
8 

zflGt rf]s kSsL gfnf  

lgdf{0f  
8 172226.1298 150000 2672.13 172226.13 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
9 

lkk/f d]g uNnLdf gfnf 

lgdf{0f 
8 285757.5378 250000 43257.54 285495.07 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
10 

lkk/L nUwg rf]s pQ/ 

k'j{ hfg] af6f] lgdf0f{  
8 1141553.244 1000000 171553.24 1142785.93 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
11 

a8sf uNnL df kSsL 

gfnf lgdf0f{  
8 370923.75 325000 55673.75 369491.13 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
12 

OGb]|}0fL 6f]n gbL kf/L 

kga6'jf lgdf0f{  
8 114563.43 100000 17563.43 105894.08 ईपभोक्ता सवपन्न 

 13 
x]Ny x6 :t/ pGgtL  

8 228774.32 200000 34774.32 228131.6 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
14 

7'6L lkkn l;rfO{ 8'8 

lgdf0f{ 
8 285877.44 250000 43377.44 286633.28 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
15 

;f]TsxLof s'nf]df kSsL 

gfnf lgdf0f{ 
8 142680.51 125000 21430.51 142680.51 ईपभोक्ता सवपन्न 

 16 
h'8kfgL  af6f] u|]en  

8 228390.63 200000 28390.63 192831.63 ईपभोक्ता सवपन्न 

 17 
bfdf]b/ s[lif ;8s u|]en  

8 171662.5 150000 26162.5 168774.19 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
18 

lkk/f k"j{ s'nf] af6f] :t/ 

pGgtL  
8 114705.63 100000 14705.63 96705.17 ईपभोक्ता सवपन्न 

 19 
;f+;b /f]8 :t/ pGgtL  

8 228644.4 200000 34590.88 206168.57 ईपभोक्ता सवपन्न 

 20 
nIdL dlxnf ejg lgdf{0f  

8 11,41,528.31 1000000 144281.12 1000000 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
21 

z+s/ df =la= :s'n ejg 

lgdf{0f  
8 2853069.7 2500000 428069.7 2500000 ईपभोक्ता सवपन्न 
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l;=

g+= 
vl/b ;DaGwL ljj/0f 

j8f 

g+= 
;Demf}tf /sd cg'bfg hg;xeflutf ljnsf] /sd vl/b ljwL 

of]hgfx?sf] 

cj:yf 
s}lkmot 

22 
a'4 6f]n lzj gu/ af6f] 

u|]en 
8 136975 120000 20575 136227.6 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
23 

lahf]/L  bfdf]b/ ;8s 

u|]en  
8 171373.75 150000 25873.75 168410.34 ईपभोक्ता सवपन्न 

 
24 

a];fxf/f ;]jf cf>d ejg  

lgdf0f{ 
8 1143563.09 1000000 101498.86 668750.21 ईपभोक्ता सवपन्न 

 25 
xo'd kfOk v/Lb  

8 190000 190000   190000 vl/b ljwL सवपन्न 

 

 

j8f g ( 
  

      
1 eb|lIf b]la dlGb/ /u+/f]ug (                    228,673.93  

              

25,000.00  

         

203,673.93  
                  222,562.63  ईपभोक्ता सवपन्न 

 

2 
/ftfdf6f d'l:nd ejg 

h:tfkftf vl/b sfo{qmd  
(                    229,128.01                

25,000.00  

           

35,128.01  
                  233,419.27  ईपभोक्ता सवपन्न 

 
3 l;Dn] hfa'g] af6f] d{dt (                    171,279.81  

           

150,000.00  

           

25,779.81  
                  169,452.75  ईपभोक्ता सवपन्न 

 
4 

3f]ªn]cfk :oflg3f]; af6f] 

d{dt  
(                    228,887.08  

           

200,000.00  

           

34,887.08  
                  228,264.72  ईपभोक्ता सवपन्न 

 
5 hfa'g] af6f] d{dt (                    171,577.67  

           

150,000.00  

           

26,077.67  
                  172,396.48  ईपभोक्ता सवपन्न 

 
6 tNnf] 3f];vf]nf af6f] d{dt (                    912,949.25  

           

800,000.00  

         

136,949.25  
                  913,215.54  ईपभोक्ता सवपन्न 

 
7 yfkf6f]n 5'r'Gb| af6f] d{dt  (                    802,860.39  

              

50,000.00  

         

123,860.39  
                  813,103.71  ईपभोक्ता सवपन्न 

 
8 

whf 6fFªg] l;Dn] af6f] 

d{dt 
(                    314,800.40  

           

275,000.00  

           

48,050.40  
                  315,527.02  ईपभोक्ता सवपन्न 

 
9 

?kfsf]6 sfnfvf]nf af6f] 

d{dt  
(                    228,379.41  

           

200,000.00  

           

34,379.41  
                  228,246.35  ईपभोक्ता सवपन्न 

 
10 nfdfvf]nf af6f] d{dt  (                    285,706.69  

           

250,000.00  

           

43,206.69  
                  284,729.84  ईपभोक्ता सवपन्न 

 
11 

cGt/] l;+rfO of]hgf kfOk 

vl/b 
(                    460,160.01  

           

100,000.00  

           

72,160.01  
                  456,841.41  ईपभोक्ता सवपन्न 

 
12 

sfnfvf]nf l;+rfO d{dt 

kfOk vl/b  
(                      39,550.00  

           

100,000.00  

             

5,932.50  
                    39,550.00  ईपभोक्ता सवपन्न 

 
13 b]lasf]6  db/;f lgdf{0f (                    279,680.00  

           

500,000.00  

           

37,180.00  
                  279,680.00  ईपभोक्ता सवपन्न 
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l;=

g+= 
vl/b ;DaGwL ljj/0f 

j8f 

g+= 
;Demf}tf /sd cg'bfg hg;xeflutf ljnsf] /sd vl/b ljwL 

of]hgfx?sf] 

cj:yf 
s}lkmot 

14 
k|f=la wfkvf]nf lkmN8 

lgdf{0f 
(                    505,129.83  

           

200,000.00  

           

75,769.47  
                  505,139.00  ईपभोक्ता सवपन्न 

 
15 

db/;f ;fO/fd pnd 

ef}lts lgdf{0f 
(                                     -    

           

100,000.00  

                          

-    
                                   -    ईपभोक्ता सवपन्न 

 
16 

k|f=la wfkvf]nf ef}lts 

lgdf{0f 
(                    204,226.55  

           

200,000.00  

           

10,226.55  
                  990,987.99  ईपभोक्ता सवपन्न 

 
17 

df=la=?kfsf]6 ef}lts 

lgdf{0f 
(                    314,688.87  

           

300,000.00  

         

470,203.33  
                  297,838.87  ईपभोक्ता सवपन्न 

 
18 

lakGg 3/kl/jf/nfO 

h:tfkftf lat/0f 
(                                     -    

           

260,000.00  

                          

-    
                                   -    vl/b ljwL सवपन्न 

 
19 blasf]6 kfn'yfg ;+/If0f (                    200,230.64  

           

175,000.00  

           

30,480.64  
                  201,901.41  ईपभोक्ता सवपन्न 

 

20 
b]lasf]6 :j:Yo OsfO ejg 

lgdf{0f 
(                 1,143,176.72  

        

1,000,000.0

0  

         

173,176.72  
                  981,739.60  ईपभोक्ता सवपन्न 

 
21 

^ Ogrsf] $ s]lh k|;/sf] 

kfOk vl/b 
(   

           

100,000.00      
vl/b ljwL सवपन्न 

 

 

vfg]kflg tyf ;/;kmfO  
  

      
1 

 lz4]Zj/ lza dlGb/df 

vfg]kfgL Joj:yfkg 
  

                   114,182.27  100000 15389.16 115389.16 
ईपभोक्ता सवपन्न 

 
2 

r}t] dl5tfndf  vfg]kfgL 

wf/f lgdf{0f 
  

                   114,888.99  100000 15667.77 115667.77 
ईपभोक्ता सवपन्न 

 
3 

k|f=la=d;]/L8fF8f  vfg]kfgL 

of]hgf 
  

                   204,742.57  200000 4742.57                   204,742.57  
ईपभोक्ता सवपन्न 

 4 
nfdfvf]nf vfg]kfgL 

                     114,225.61  100000 8605.95                   108,605.95  ईपभोक्ता सवपन्न 

 5 
?kfsf]6  vfg]kfgL of]hgf 

                       57,944.10  40000 20867.82                     60,867.82  ईपभोक्ता सवपन्न 
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पूवािधार तफि  अ.व. २०७७/७८ को  प्रगलत 

s| ; vl/b ;DaGwL ljj/0f भौलतक प्रगलत 

1 Road New Track(RM) Upgrading(RM) Gravelling(RM) Black top(RM) Drain(RM)  

  hDdf          3,133.4             28,401.9             15,725.5             5,251.6            4,307.8  

2 Bridge/Culvert Bridge( no) Culvert(no)   

 

hDdf 2 7   

3 Building Maintinance/finishing(NO) New Construction(NO) Toilet(no) 

  hDdf 41 16 3 

4 Irrigation lenth(m)       

  hDdf 1235.1       

5 Water Supply /Sanitary   Tap(no) Maintinance(no) Pipeline(m) 
  

  hDdf   27 5 1223.5   

6 Compound wall Brick(m) Fency Jali(m) RCC(m)     

  hDdf 279.8 334       

7 Humepipe   Numbers         

  hDdf 56         

8 Play Ground Numbers         

  hDdf 4         
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ऄनसुचूी ७ लवपद व्यवस्थापन तफि  

ि

.

स

. 

स्वीकृत पररयोजन, 

कायििम, 

लियाकिाप 

लवषय के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतया

मा) 

लवतीय िक्ष्य 

भौलतक प्रगती 

(संतयामा) 

लवतीय प्रगती 

बांलक रकम रू 

लवतीय प्रगती 
कुनै 

कायििम 

सजचािन 

हुन 

नसकेको 

भए 

कुनै कायििम 

सजचािन 

हुन गनि 

भएका 

प्रयासहरु 

लदगो 

लवकासको 

कुन िक्ष्यसंग 

सवबलन्धत 

कायििम 

लवलनयोलजत रकम रू. खचि भएको रकम रू. प्रलतशतमा 

चाि ु  पूलजिगत चाि ु  पूलजिगत चाि ु  पूलजिगत चाि ु  पूलजिगत 

१ खोज तथा ईद्धारका 

सामग्रीहरु खररद 

लवपद 

  

२०००००   

  

२०००००                   100.00  

  

    

२ 
स्थानीय 

अपतकालिन कायि 

सन्चािन केन्रको 

सन्चािन लनदेलशका 

तयार 

लवपद १ ९५०००   

  

९५०००                   100.00  

  

    

3 राहत लवतरण लवपद २३ १२८०००     १२८०००                   100.00        
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ऄनसुचूी ८ रोजगार सेवा केन्रको अ.व. २०७७/७८ को प्रगती लववरण 

ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय के्षत्र भौलतक 

िक्ष्य 

(संतया

मा)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतया

मा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मुतय मुतय ईपिब्धीहरु के के भए पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहेको हो ? 

लनधािरर

त 

सूचक 

पुरा भए 

नभए

को 

लदगो लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए/नभए

को 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम 

रु. 

  प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीग

त 

चाि ु पूँजीग

त 

चाि ु पूँजीग

त 

१ कामका िालग 

पाररश्रलमकमा अधाररत 

सामदूालयक अयोजना 

अलथिक 

लवकास 

२० १०५९९०

०० 

    ४९४२५२०   ४६.६

३ 

  साविजलनक लवकास लनमािण 

अयोजनाहरू संचािन गरी 

सुलचकृत बेरोजगार मध्यबाट 

१९१ जना व्यलक्तहरुिाइ रोजगारी 

प्रदान गररएको । 

रोजगारी र 

अवदानी 

बढाईदै गररबी 

लनवारणमा 

योगदान गने । 

साथै 

प्रत्सक्षय/ऄप्र

त्सक्षय रुपमा 

वातावरणीय 

संरक्षण गने । 

भएको मयािलदत काम र 

अलथिक वलृद्ध- 

बेरोजगार 

मलहिा र 

परुुषहरुिाइ 

रोजगारी 

गराआएको । 

  

सूलचकृत बेरोजगार व्यलक्तहरुिाइ 

कुि जवमा ९५६० लदन रोजगारी 

ईपिब्ध गराआएको । 

कृलष तथा लसंचाइको िालग 

पोखरीहरु लनमािण/स्तरईन्नती-७, 

कुिो लनमाणि तथा स्तरईन्नती-२, 

लपकलनक स्थि लनमािण-१, पकि  

स्तरईन्नती-१, चौपारी लनमािण-२, 

वाटो लनमािण, ममित/स्तरईन्नती 

तथा कच्ची नािा लनमािण- १२+   
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ि.सं

. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाक

िाप 

लवषय के्षत्र भौलतक 

िक्ष्य 

(संतया

मा)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतया

मा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मुतय मुतय ईपिब्धीहरु के के भए पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहेको हो ? 

लनधािरर

त 

सूचक 

पुरा भए 

नभए

को 

लदगो लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए/नभए

को 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम 

रु. 

  प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीग

त 

चाि ु पूँजीग

त 

चाि ु पूँजीग

त 

२ ऄन्य लियाकिाप अलथिक 

लवकास तथा 

सामालजक 

लवकास 

                १५० जना व्यलक्तहरुिाइ िघ,ु 

घरेिु तथा साना ईद्योग प्रवद्धिन 

केन्रिे संचािन गने लवलभन्न 

लसपमिूक, लसप ऄलभवलृद्ध एवम ्

ईद्यमशीिता लवकास  

तालिमहरुको िालग ऄनिाइन 

अवेदन भररलदएको । 

िघ ुघरेिु 

तथा साना 

ईद्योगिाइ 

प्रवद्धिन गने र 

ईत्सपादनमिूक 

के्षत्र मा काम 

गदै अवदानी 

वलृद गने । 

भएको मयािलदत काम र 

अलथिक वलृद्ध 

  

                स्थालनय तहलभत्रको वैदेलशक 

रोजगारीमा जाने तथा जान 

चाहनेहरुका िालग सूचना प्रवाह 

गररएको । 

रोजगारी र 

अवदानी 

बढाईदै गररबी 

लनवारणमा 

योगदान गने ।  

                गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र ईपिब्ध 

रोजगारीको ऄवसरहरुको 

पलहचान गरर सोको सूचना प्रवाह 

गररएको । 

जवमा   १०५९९०

०० 

    ४९४२५२०                 
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ऄनसुचूी ९ पलजजकरण शाखा(सामालजक सरुक्षा तफि ) 

ि.

सं. 
स्वीकृत पररयोजना/कायििम/लियाकिाप 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतया

मा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतया

मा) 

लविीय प्रगती 

बाँलक रकम रु. 

लविीय प्रगती 
कुनै 

कायिि

म 

सजचा

िन हुन 

नसके

को भए 

कारणह

रु 

कुनै 

कायििम 

सजचाि

न हुन 

गनि 

भएका 

प्रयासह

रु 

लदगो 

लवकास

को कुन 

िक्ष्यसँ

ग 

सवबलन्ध

त 

कायिि

म 

कैलफय

त 

लवलनयोलजत रकम रु. 
खचि भएको 

रकम रु. 
  प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 

1 

ब्यालक्तगत घटना दताि तथा सामालजक सुरक्षा व्यावस्थापन सुचना 

प्रणािी सुचना प्रणािी सजचािानाथ वडा कायािियहरुको िागी 

डेलसटप कवप्युटर लप्रन्टर स्लयानर तथा 4G wireless Dongol खररद 

गनि ।     945000     836566   

10843

4   

88.52

55             

2 आन्टरनेट सेवा शलु्क     120000     54918   65082   

45.76

5             

3 एम.अइ.एस. ऄपरेटर र लफल्ड सहायको िागी सजचार खचि     7000     7200   -200   

102.8

57             

4 मेलसनरी औजार तथा फलनिचर ममित सवभार (सेवा केन्र सजचािानाथि)     42000     42135   -135   

100.3

21             

5 मसिन्द सामान खररद (सेवा केन्र सजचािानाथि)     90000     85563   4437   95.07             

6 

सजचार सामाग्री प्रासारण तथा छपाइ (सजचार र पँहुच ऄलभयान 

सजचािानाथि )     100000     82230   17770   82.23             

7 

दताि लसलवर सजचािानाथि सेवा प्रदायक छनौटको िागी लवज्ञापन 

सुचना प्रकासन खचि      25000     0   25000   0             

8 

ब्यालक्तगत घटना दतािका दताि लकताव लडजीटाआजेशनका िागी परामशि 

सेवा     74000     70381   3619   

95.10

95             

9 घटना दताि तथा सामालजक सुरक्षा दताि लसलवर संचािन     974000     205110   

76889

0   

21.05

85             

10 

Pd=cfO{=P;= ck/]6/ / lkmN8 ;xfos kfl/>lds, rf8kj{ vr{ 

tyf kf]zfs vr{ .     1108000     1088304   19696   

98.22

24             
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ि.

सं. 
स्वीकृत पररयोजना/कायििम/लियाकिाप 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतया

मा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतया

मा) 

लविीय प्रगती 

बाँलक रकम रु. 

लविीय प्रगती 
कुनै 

कायिि

म 

सजचा

िन हुन 

नसके

को भए 

कारणह

रु 

कुनै 

कायििम 

सजचाि

न हुन 

गनि 

भएका 

प्रयासह

रु 

लदगो 

लवकास

को कुन 

िक्ष्यसँ

ग 

सवबलन्ध

त 

कायिि

म 

कैलफय

त 

लवलनयोलजत रकम रु. 
खचि भएको 

रकम रु. 
  प्रलतशतमा 

चाि ु 
पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 
चाि ु 

पूँजीग

त 

11 

अयोजना सवबन्धी ऄलभमलुखकरण कायििम सजचािन, दताि लसलवर 

सजचािन सवबन्धी ऄलभमलुखकरण, कायिशािा, तालिम कायििम 

सजचािन, गनुासो सुनवुाआ सवबन्धी ऄलभमलुखकरण कायििम 

सजचािन । सहभागीहरु हरेक वडाका प्रलतलनधी, स्थालनय ऊक्आ, 

स्थानीय लनकायका ऄन्य कमिचारी तथा पदालधकारी छनौट भएको 

सेवा प्रदायकको कमिचारी तथा ऄन्य सरोकारवािाहरु ।      245000     196538   48462   

80.21

96             

12 

एम.अइ.एस. ऄपरेटर र लफल्ड सहाय ृदैलनक भ्रमण भिा तथा 

यातायात खचि ।      156000     22000   

13400

0   

14.10

26             

13 

स्थालनय तहका कमिचारी र जनप्रलतलनधीहरुको िागी ऄनगुमन तथा 

मलु्याकन खचि ।     72000     56000   16000   

77.77

78             

14 ऄन्य लवलवध खचि Periodic meeting cost of LGPCC     22000     18600   3400   

84.54

55             

15 

ऄन्य लवलवध खचि Mobilization of CSOs, Civic Groups, 

NGOs, for increased social accountability     20000     0   20000   0             

16 सामालजक सुरक्षा भिा लवतरण     

1010000

00     93011000   

79890

00   

92.09

01             

जवमा   

1050000

00     95776545   

92234

55   

91.21

58             
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सामालजक सुरक्षा  

वडा 

नं. 

जेष्ठ नागररक भिा(७०बषिमालथ) जेष्ठ नागररक भिा (दलित) जेष्ठ नागररक एकि मलहिा लवधवा (अलथिक सहायता) क बगि ख बगि (अलथिक सहायता) दलित बािबालिका जवमा 

संतया रकम संतया रकम संतया रकम संतया रकम संतया रकम संतया रकम संतया रकम संतया रकम 

  १ १९७  ६३३६०००  १९  ४१८०००  ८२  १८५४०००  १३२  २९०००००  १०  २७९४००  १९  २८३२००  ४९  १९०४००  ५०८  १२२६१०००  

  २ २१९  ६९७३०००  १६  ३७४०००  ५६  १२७२०००  ८२  १७९२०००  ११  ३९६०००  २५  ४०३२००  ४१  १५८८००  ४५०  ११३६९०००  

  ३ २३४  ७७७३०००  ११  २६००००  ६८  १५०६०००  ९०  २०४००००  ९  ३०९०००  १५  २६५६००  २३  ९३६००  ४५०  १२२४७२००  

  ४ २७८  ८९५३४००  ११  २६२०००  ६६  १३९६०००  ९१  १९७४०००  ९  २९४०००  १४  २३६८००  ३१  ११८८००  ५००  १३२३५०००  

  ५ २२८  ७०९६०००  १३  ३०४०००  ५१  ११७६०००  ७७  १७६८०००  ४  १२३०००  १२  २१७६००  २५  १०४४००  ४१०  १०७८९०००  

  ६ १६७  ५४४१०००  ४  ६००००  ४८  १०७६०००  ५७  १३२८०००  २  ७२०००  १७  ३१८४००  ५  १७२००  ३००  ८३१२६००  

  ७ १९३  ६१३८२००  १  २४०००  ४४  १०१४०००  ६४  १४७६०००  ७  २४३०००  ९  १६३२००  १३  ६०८००  ३३१  ९११९२००  

  ८ २५५  ८३२९०००  ९  २१४०००  ५५  १२६६०००  ७९  १८२८०००  १३  ३४२०००  २३  ३९३६००  ३२  १३४०००  ४६६  १२५०६६००  

  ९ ६४  २१८४०००  ७  १६८०००  १०  २०६०००  १३  २९६०००  २  ७२०००  ६  ८१६००  ४  १२४००  १०६  ३०२००००  

जवमा १८३५ ५९२२३६०० ९१ २०८४००० ४८० १०७६६००० ६८५ १५४०२००० ६७ २१३०४०० १४० २३६३२०० २२३ ८९०४०० ३५२१ ९२८५९६०० 

 

  



राप्ती गाईँपालिकाको अ.व. २०७७/७८ को वालषिक प्रगती प्रलतवेदन                     ~ 81 ~ 
 

ऄनसुचूी १० लजन्सी शाखा  

ि.सं. स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिाप 

लवषय के्षत्र भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

मतुय मतुय ईपिब्धीहरु के के भए पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु मध्ये 

कुन सूचकसँग सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक परुा 

भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत कायििम 

िैङ्लगक दृलििे 

ईिरदायी भए नभएको ( 

प्रत्सयक्ष/ऄप्रत्सयक्ष/ 

तटस्थ)  

१ कायािियको गेटमा लडलजटि वोडिको 

व्यवस्था 

सुशासन तथा 

संस्थागत लवकास 

१ १ हाआवेय सँगै रहकेो गाईँपालिकाको 

कायािियिाइ सबैिे टाढेबाट देतन सलने 

भएको छ सेवाग्री एवम ्अम 

सरोकारवािाहरुिाइ कायाििय लचनाईन 

सहयोग पगेुको छ। कायािियको सोभा 

बढाएको छ । मतुय गेटको काम गरेको छ । 

अगन्तकु सबैिाइ स्वागत गरेको छ ।  

  भएको काननु, नीलत र प्रचिनहरूको 

ऄन्त्सय तथा तत्ससवबन्धी ईपयुक्त 

काननु, नीलत र प्रचिनको प्रवर्धन 

गनेिगायतका काम गरी सबैिाआ 

समान ऄवसर सुलनलश्चत गने र 

पररणाममा ऄसमानता कम गने  

ऄप्रत्सयक्ष 

२ लनयलमत रुपमा सवारीसाधनहरुको ममित  सुशासन तथा 

संस्थागत लवकास 

१ १ अवश्यकता ऄनसुार सवारी साधनको प्रयोग 

गरी समयमै काम सवपन्न गनिको िालग 

सहयोग पगेुको छ ।  

  भएको   ऄप्रत्सयक्ष 

३ कायािियिाइ अवश्यक लजन्सी 

सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन र काममा 

सहजता 

सुशासन तथा 

संस्थागत लवकास 

१ १ शाखा तथा वडाहरुमा अवश्यकता ऄनसुार 

समयमै सामाग्रीको ईपिब्धता भएको छ र 

काममा लछटो छररतोका साथै काम 

प्रभावकारी भएको छ ।  

  भएको काननु, नीलत र प्रचिनहरूको 

ऄन्त्सय तथा तत्ससवबन्धी ईपयुक्त 

काननु, नीलत र प्रचिनको प्रवर्धन 

गनेिगायतका काम गरी सबैिाआ 

समान ऄवसर सुलनलश्चत गने र 

पररणाममा ऄसमानता कम गने 

ऄप्रत्सयक्ष 

४ राप्ती बिेुलटन प्रकाशनमाफि त 

कायािियका गलतलवलधबारे 

सरोकारवािािाइ जानकारी गराईने 

काम 

सुशासन तथा 

संस्थागत लवकास 

१ १ बिेुलटन माफि त पालिकाबाट भएको हरेक 

गलतलवलध बारे सरोकारवािाइ जानकारी 

सुसुलचत गराईने काम भएको छ भने 

कायािियका गलतलवलधिाइ ऄलभिेखीकरण 

गराईन ेसमेत भएको छ  

  भएको   ऄप्रत्सयक्ष 
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ि.सं. स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिाप 

लवषय के्षत्र भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

मतुय मतुय ईपिब्धीहरु के के भए पालिकाको अवलधक 

योजनामा लनधािरण 

गररएका सूचकहरु मध्ये 

कुन सूचकसँग सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक परुा 

भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत कायििम 

िैङ्लगक दृलििे 

ईिरदायी भए नभएको ( 

प्रत्सयक्ष/ऄप्रत्सयक्ष/ 

तटस्थ)  

५ सबै शाखा तथा वडाहरु माफि त भएका 

खररद सवबन्धी कायिमा अवश्यक 

सहजीकरण तथा सहयोग प्रदान 

सुशासन तथा 

संस्थागत लवकास 

१ १ सबै वडा तथा शाखाबाट हुने खररद कायििाइ 

कायािियिे एकरुपता प्रदान गरेको छ ।  

  भएको   ऄप्रत्सयक्ष 

६ अवश्यकता ऄनसुार बोिपत्र, 

लशिबन्दी दरभाईपत्र र सोझै खररद 

जस्ता प्रलियाको ऄविवबन गदै सेवा 

तथा वस्तकुो खररद 

सुशासन तथा 

संस्थागत लवकास 

१ १ साविजलनक खररद ऐन तथा लनयमाविी 

ऄनरुसार खररद गररएको छ जस्िे गदाि 

अलथिक लमतव्यलयताका साथै सुशासनको 

पाटोिाइ टेवा पयुािएको छ । 

  भएको   ऄप्रत्सयक्ष 

७ कायािियको लजन्सीिाइ ऄनिाआन 

लसस्टममा राखी व्यवलस्थत गने प्रयास 

गररएको  

सुशासन तथा 

संस्थागत लवकास 

१ १ कायािियको लजन्सी सवपलििाइ व्यवलस्थत 

तवरबाट ऄनिाआन लसस्टममा ऄध्यावलधक 

गने कायि भएको छ यसिे रेकडि व्यवलस्थत 

बन्नकुा साथै सवपलिको संरक्षणमा सहयोग 

पगेुको छ । 

  भएको   ऄप्रत्सयक्ष 

८ नवलनलमित ५ वटा वडा कायाििय भवन 

तथा पश ुसेश ुकेन्रमा फलनिचर तथा 

अवश्यक सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन  

सुशासन तथा 

संस्थागत लवकास 

६ ६ िाखौ रुपैया खचेर बनेका नवलनलमित 

भवनहरुमा फलनिलसङको कायि गरी सेवा 

प्रवाहिाइ प्रभावकारी बनाआएको छ ।  

  भएको   ऄप्रत्सयक्ष 

९ कोलभड १९ को ईपचार तथा 

लनयन्त्रणको िालग अवश्यक सलजिकि  

सामाग्री तथा औषलधका साथै 

ऄललसजनको व्यवस्थापन 

पवूािधार लवकास  १ १ कोलभड १९ लनयन्त्रण तथा ईपचारिाइ 

सहयोग पगु्नकुा साथै रोगिाइ समयमै 

लनयन्त्रण तथा लवरामीको ईपचारमा ईल्िेतय 

सहयोग पगेको । 

  भएको   ऄप्रत्सयक्ष 
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सूचना प्रलवलध शाखा  

राप्ती गाईँपालिका गाईँ कायिपालिका कायाििय ऄन्तगित रहकेो लबलभन्न शाखाहरु मध्ये सुचना प्रलबलध शाखा पलन एक शाखाको रुपमा रहकेो छ । 

यस गाईँपालिकाबाट लवतरण हुने गरेका सेवा गाईँवासीिाइ Online को माध्यमबाट ईपिब्ध गराईने कायििाइ पणुिता लदनु  िक्ष्य तथा ईदेश्यिाइ परुा गनि यो शाखा लनरन्तर िा लगरहकेो छ । सो  िक्ष्य तथा ईदेश्य प्राप्त गने लदशातफि  लनवन कायिहरु भइरहकेा छन ।  

लनवनानसुारका सेवाहरु ईपिब्ध छन ्। 

• कायािियको वेब साइट www.raptimundang.gov.np 

• कायािियको webmail info@raptimundang.gov.np 

• हिेो सरकारको गनुासो तथा ईजुरी  portal https://gunaso.opmcm.gov.np  

• VERS/MIS (Vital Events Registration System) ब्यलक्तगत घटना दताि 

• सामालजक सुरक्षा प्रणािी  

• राजश्व प्रणािी  सफ्टवेयर (IPT) तथा व्यवसाय दताि प्रणािी 

• Bulk SMS System 

• लजन्सी व्यवस्थापन प्रणािी (PAMS) 

• Online Grievances  and Problems (गनुासो तथा समस्या) 

• Crisis-MIS ( लवपद ्ररपोलटङ्ग प्रणािी) 

• SuTRA (संलचतकोष व्यवस्थापन प्रणािी) 

• Integrated Education Management Information System (IeMIS) 

• स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रणािी (HMIS)  

• भलूम व्यवस्थापन प्रणािी (BHOOMI LIRIS) 

• I.C.T. Training 

• Mobile Apps (स्थानीय तह एप) 

• Computers and Laptops Maintenance. 

• Printers and Scanners Troubleshoot. 

• Network Maintenances 

• Normal Switches Enterprises AP/ Routers 

• Installing, Updating and Repairing Software 

 

 

http://www.raptimundang.gov.np/
mailto:info@raptimundang.gov.np
https://gunaso.opmcm.gov.np/
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ऄनसुचूी ११ भलूमहीन सकुुवबासी र ऄव्यवलस्थत बसोबासीको िगत संकिन आकाइ 

 

वडागत फारमको लववरण 

वडा फारम लकलसम जवमा कैलफयत 

भलूमहीन दलित भलूमहीन सुकुवबासी ऄव्यवलस्थत बसोबासी 

१ ५ ५४ १००२ १०६१  

२ ५६ २०९ ३९१ ६५६  

३ ५२ १३३ ६८६ ८७१  

४ ३२ ६५ ३२७ ४२४  

५ ३६ ३२ ३६० ४२८  

६ ४ ३ ४१२ ४१९  

७ ४ १ १४३ १४८  

८ २६ ३३ १४७ २०६  

९ ० ७ २४८ २५५  
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ऄनसुचूी १२ न्याय सलमलत 
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;fj{hlgs jf ;fd'bflos 

afx]s Psfsf] xssf] hUuf 

csf]{n] rfkL, ldrL jf 3';fO{ 

vfPsf], 

# ( !@    % & !  !@ 

bkmf $&-@_-v_ ;/sf/L, 

;fj{hlgs jf ;fd'bflos 

afx]s cfˆgf] xs gk'Ug] c?sf] 

hUufdf 3/ jf s'g} ;+/rgf 

agfPsf], 

@ ( !!    $ &   !! 

bkmf $&-@_-u_ klt–

kTgLaLrsf] ;DaGw ljR5]b, 

% !@ !&    % !@   !& 

bkmf $&-@_-3_ cª\eË 

afx]ssf] a9Ldf Ps jif{;Dd 

s}b x'g ;Sg] s'6lk6 

 ! !    !    ! 

bkmf $&-@_-ª_ ufnL a]OHhtL,  @ @    @    @ 

bkmf $&-@_-r_ n'6lk6  ! !    !    ! 

bkmf $&-@_-5_ kz'kIfL 5f8f 

5f8]sf] jf kz'kIfL /fVbf jf 

kfNbf nfk/afxL u/L c?nfO{ 

c;/ kf/]sf], 

           

bkmf $&-@_-h_ c?sf] 

cfjf;df cglws[t k|j]z 

u/]sf], 

           

bkmf $&-@_-em_ csf{sf] xs  ! !    !    ! 
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-u_ n'lDagL k|b]z bfª lhNnf /fKtL ufpFkflnsf Goflos ;ldltsf] cfly{s aif{ @)&&.)&* df lg?k0f ljjfbx?sf] ljj/0f 

ef]udf /x]sf] hUuf cfafb jf 

ef]u rng u/]sf], 

bkmf $&-@_-`_ WjgL k|b'if0f 

u/L jf kmf]xf]/d}nf ˆofsL 

l5d]sLnfO{ c;/ k'of{ Psf], 

           

bkmf $&-@_-6_ k|rlnt sfg"g 

adf]lhd d]nldnfk x'g ;Sg] 

JolQm afbL eO{ bfo/ x'g] cGo 

b]jfgL / Ps jif{;Dd s}b x'g 

;Sg] kmf}hbf/L ljjfb . 

           

            

P]gdf pNn]v gePsf cGo 

ljjfbx? 5'§f5'§} pNn]v ug]{ 

           

!= gful/stf sf] xs  @ @    ! !   @ 

 

s'n hDdf  

!% $# %*    @% ## !  %* 

ljjfbsf] k|s[lt  

-:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]gsf] bkmf $& 

adf]lhd_ 

ut jif{sf] 

afFsL ljjfb  

cfj 

@)&^.)&& 

btf{ ePsf s"n 

ljjfbsf] ;Î\of 

cfj@)&&.)&* 

5nkmndf 

NofO{Psf  

s'n ljjfb  

@)&&.)&* 

k|x/Ldf 

l;kmf/L; 

ul/Psf]  

cbfntdf 

l;kmf/L; 

ul/Psf]  

j8fdf 

l;kmf/L; 

ul/Psf]  

5nkmnd} 

/x]sf]   

5nkmn 

x'g  

afsL 

ePsf] 

Goflos 

;ldltsf] 

lg0f{o lrQ 

ga'emL 

k'g/fj]bg 

uPsf 

ljjfbsf] 

;Î\of 

l9;ld; 

ul/Psf] 

;j{;Ddt 

lg0f{o 

ePsf 

ljjfbsf] 

;Î\of 

bkmf $&-!_-s_ -s_ cfnLw'/, afw k}gL, s'nf] 

jf kfgL3f6sf] afF8kmfF8 tyf pkof]u 

@  @        @ 

bkmf $&-!_-v_ csf{sf] afnL gf]S;fgL u/]sf            

bkmf $&-!_-u_ r/g, 3fF;, bfp/f            

bkmf $&-!_-3_ Hofnf dh'/L glbPsf], ! ! @        @ 

bkmf $&-!_-ª_3/kfn'jf kz'kIfL x/fPsf] jf 

kfPsf 

           

bkmf $&-!_-r_ h]i7 gful/ssf] kfngkf]if0f 

tyf x]/rfx gu/]sf 

 @ @        @ 

bkmf $&-!_-5_ gfafns 5f]/f 5f]/L jf 

klt–kTgLnfO{ OHht cfdb cg';f/ 

vfg nfpg jf lzIff bLIff glbPsf], 

! @ #  !     ! # 

bkmf $&-!_-h_ jflif{s kRrL; nfv 

?k}ofF;Ddsf] lauf] ePsf] 3/ axfn / 

3/ axfn ;'ljwf, 

!  !        ! 

bkmf $&-!_-em_ cGo JolQmsf] 3/, hUuf jf            
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;DkltnfO{ c;/ kg]{ u/L ?v la?jf nufPsf 

$&-!_-`_ cfˆgf] 3/ jf an];Laf6 

csf{sf] 3/, hUuf jf ;fj{hlgs 

af6f]df kfgL emf/]sf], 

           

$&-!_-6_;lwof/sf] hUuf tkm{ ‰ofn /fvL 

3/ agfpg' kbf{ sfg"g adf]lhd 5f]8\g' kg]{ 

kl/df0fsf] hUuf g5f]8L agfPsf 

           

bkmf $&-!_-7_ s;}sf] xs jf :jfldTjdf eP 

klg k/fk"j{b]lv ;fj{hlgs ¿kdf k|of]u x'b} 

cfPsf] af6f], j:t'efp 

 ! !        ! 

bkmf $&-!_-8_ lgsfNg] lgsf;, j:t'efp 

r/fpg] rf}/, s'nf], gx/, kf]v/L, kf6L kf}jf, 

cGToli6 :yn, wfld{s :yn jf cGo s'g} 

;fj{hlgs :ynsf] pkof]u ug{ glbPsf] jf 

afwf k'¥ofPsf], 

           

;‹Lo jf k|b]z sfg"gn] :yfgLo txaf6 

lg¿k0f x'g] egL tf]s]sf cGo ljjfb . 

           

bkmf $&-@_-s_ ;/sf/L, ;fj{hlgs jf 

;fd'bflos afx]s Psfsf] xssf] hUuf csf]{n] 

rfkL, ldrL jf 3';fO{ vfPsf], 

# ( !@  @ !   !  !@ 

bkmf $&-@_-v_ ;/sf/L, ;fj{hlgs jf 

;fd'bflos afx]s cfˆgf] xs gk'Ug] c?sf] 

hUufdf 3/ jf s'g} ;+/rgf agfPsf], 

@ ( !!  @ @     !! 

bkmf $&-@_-u_ klt–kTgLaLrsf] ;DaGw 

ljR5]b, 

% !@ !&  $      !& 

bkmf $&-@_-3_ cª\eË afx]ssf] a9Ldf Ps 

jif{;Dd s}b x'g ;Sg] s'6lk6 

 ! !        @ 

bkmf $&-@_-ª_ ufnL a]OHhtL,  @ @ !       @ 

bkmf $&-@_-r_ n'6lk6  ! ! !       ! 

bkmf $&-@_-5_ kz'kIfL 5f8f 5f8]sf] jf 

kz'kIfL /fVbf jf kfNbf nfk/afxL u/L 

c?nfO{ c;/ kf/]sf], 

           

bkmf $&-@_-h_ c?sf] cfjf;df cglws[t 

k|j]z u/]sf], 

           

bkmf $&-@_-em_ csf{sf] xs ef]udf /x]sf] 

hUuf cfafb jf ef]u rng u/]sf], 

 ! !        ! 

bkmf $&-@_-`_ WjgL k|b'if0f u/L jf 

kmf]xf]/d}nf ˆofsL l5d]sLnfO{ c;/ k'of{ Psf], 

           

bkmf $&-@_-6_ k|rlnt sfg"g adf]lhd 

d]nldnfk x'g ;Sg] JolQm afbL eO{ bfo/ x'g] 

cGo b]jfgL / Ps jif{;Dd s}b x'g ;Sg] 

kmf}hbf/L ljjfb . 

           

!= gful/stf sf] xs  @ @        @ 

s'n hDdf  !% $# %* @ ( #   ! ! %* 
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k|fKt lga]bgsf] ljj/0f tyf lgj]bg dfly sfjf{lx @)&&.)&* 

 

qm=;+  klxnf] kIf  lgj]bg btf{ ldlt  km]fg g+  bf];|f] kIf ljjfb sf] k|s[lt 5nkmn ;'? lgsif{  

! ;':df rf}w/L /fKtL ^ au/fk'/ @)&&.)$.)* kmf]g g+ (*)(%^**!^ ;'hg rf}w/L /fKtL ^ au/fk'/ >Ldfg >Ldlt @)&&.)$.!^ cbfnt k7fPsf]  

 

@ ?Ggtf b]lj Gof}kfg] 

/fKtL @ nfndl6of 

@)&&.)$.)* kmf]g  g+ (*%&*$!^*) dx]z clwsf/L /fKtL @ nfndl6ofF hUuf cf7f]   d]nldnfk u/]sf] 

# ;'lgtf rf}w/L 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ # 

a;Gtfk'/  

@)&&.)$.!* kmf]g g+  (*)(%@#))% cf]d k|sfz rf}w/L 

j8f g+ # a;Gtfk'/ 

>Ldfg >Ldlt @)&&.)$.@# d]nldnfk u/]sf] 

$ ;'GtnL 3lt{ du/ ufpFkflnsf 

j8f g+ % sdn /f]8  

@)&&.)$.!( kmf]g g+ (*@^$)*$#^ 6f]k axfb'/ 7]l8 du/ 

j8f g+ % sdn /f]8 

>Ldfg >Ldlt @)&&.)$.@# cbfnt  k7fPsf] 

% /fhs'df/L rf}w/L  

ufpFkflnsf j8f g+ #                                       

^% g+Dj/ ufpF 

@)&&.)$.@# kmf]g g+ (*$&(&%*^! eutnfn rf}w/L / xl/ eut 

rf}w/L j8f g+ #                                              

^% g+Dj/ ufpF 

hUuf cf7f] @)&&.)$.#) cbfnt  k7fPsf] 

^ lj;fn s'dfn, wgaxfb'/ s'dfn @)&&.)$.@% kmf]g g+ (*@!(#*$%# kbd axfb'/ s'dfn /fKtL @ 

a/fv'l6 

dhb'/L Hofnf  @)&&.)$.@% d]nldnfk u/]sf] 

& dlgiff afF7f /fKtL ufpFkflnsf 

j8f g+ & 5f]6\sL l;;xlgof 

@)&&.)$.@^ kmf]g g+ (*^^*@%#%# alnGb| k'g du/  /fKtL ufpFkflnsf 

j8f g+ & 5f]6\sL l;;xlgof 

>Ldfg >Ldlt  @)&&.)$.@* d]nldnfk u/]sf] 

* /d]z s'df/ ;'gf/  

ndlx g kf $  

@)&&.)%.!! kmf]g g+ (*!)*$)$!) ljgf]b s'df/ ;f]gL, u0f]z /;fO{nL 

j8f g+ %  

 

rf]/L @)&&.)%.@^ k|x/Ldf k7fPsf]   

( lzjnfn, nf]sdl0f, 6f]knfn, 

lvdfgGb cfrfo{ /fKtL 

ufpFkflnsf j8f g+= @ a/fv'l6 

@)&&.)%.@( kmf]g g+ (*)(%*(%($ 

 

l6sf/fd rf}w/L 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ @ 

a/fv'l6 nfndl6of 

hUuf cf7f] @)&&.)^.@ d]nldnfk u/]sf] 

!)           ;ljgf rf}w/L 

 /fKtL ufpFkflnsf j8f g+ % 

n6\7xjf                   

                                

@)&&.)^.!( kmf]g +  (*)(*!&@%$ lbbL 

z;L rf}w/L  

;ljgf rf}w/L (*@@(@@(!! 

dgf]h rf}w/L   /fKtL ufpFkflnsf 

j8f g+ % n6\7xjf                   

dfgf rfdn  @)&&.)&.@! l8;dL; lg0f{o  

!! v]df rf}w/L  

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ % 

sfnfkfgL                    

@)&&.)^.@( kmf]g g+ (*@(%@(&^* 

 

b'vlj/ rf}w/L 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ % 

sfnfkfgL                    

>Ldfg >Ldlt 

c+z aG8f 

@)&&.)&.#) d]nldnfk u/]sf] 

!@ ;To gf/fo0f rf}w/L ndlx 

gu/kflnsf j8f g+ & kmrsk'/ 

@)&&.)&.!& kmf]g g+ (*@(%@()($ 

 

km'n/fd rf}w/L  

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ # 

a;Gtfk'/  

gful/stf tyf 

c+z  

@)&&.)&.@! 

 

d]nldnfk u/]sf] 

!# /fd axfb'/ 1jfnL 

s[i0f k|;fb cfrfo{ s[i0f axfb'/ 

lu/L 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ @  

@)&&.)*.!@ kmf]g g+ (*!@*#&!** 

 

/fd s'df/L lu/L 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ @ 

kmf]g g+ (*$&*$*@%$ 

 

 cf7f] / lsnf]  @)&&.)*.!( 

 

d]nldnfk u/]sf] 

!$ u+uf zdf{  @)&&.)*.@! kmf]g g+ (*@(%*#$(@           s]zj/fh ;'j]lb  kfl/jfl/s a]d]n @)&&.)*.@^ cbfnt  k7fPsf] 
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/fKtL ufpFkflnsf j8f g+= ! 

kfvfkfgL,  

           nfndl0f ;'j]lb  

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+= ! 

kfvfkfgL 

 

!% cf]d gfy aGhf8]  

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+= % 

l;;xlgofF 

@)&&.)*.@@ kmf]g g+ (*@(%*#$(@ 

 

dbg kf]v|]n   

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+= % 

l;;xlgofF 

cf7f] / lsnf] tyf 

kmf]x/ Aoj:yfkg  

@)&&.)*.@^ 

 

cbfnt  k7fPsf] 

!^ /]vf rf}w/L  

/fKtL ufpFkflnsf * kLk/L xfn 

ndlx gkf # dhufpF 

@)&&.)(.!& kmf]g g+ (*$&*(^@^% /fhs'df/ rf}w/L 

/fKtL ufpFkflnsf * kLk/L 

kmf]g + (*$$((%$@$ 

vgf vr{ tyf 

lzIff lbIffsf] 

/sd lbnfp kfFp 

@)&&.)(.@$ d]nldnfk ePsf]  

!& /]vf rf}w/L  

/fKtL ufpFkflnsf * kLk/L xfn 

ndlx gkf # dhufpF 

@)&&.)(.!& kmf]g g+ (*$&*(^@^% /fhs'df/ rf}w/L 

/fKtL ufpFkflnsf * kLk/L 

kmf]g + (*$$((%$@$ 

 

3/]n' lx+;f  

@)&&.)(.@$ d]nldnfk ePsf] 

!* ;/:jlt rf}w/L  

a;Gt s'df/ rf}w/L  

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ # 

v'?/Lof a:g] jif{ #( sf] 

@)&&.!).@! kmf]g g+ 6+sgfy rf}w/L r]tgfy rf}w/L 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ # v'?/Lof 

c+z aG8f  @)&&.!).@# cbfnt  k7fPsf] 

!( /fd k|;fb kGyL  

cGh' cfrfo{ 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ # 

d;'/Lof 

@)&&.!).@# kmf]g g+ (*)(&*$!&% cGh' cfrfo{ 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ # 

d;'/Lof 

 

kfl/jfl/s a]d]n @)&&.!).@# d]nldnfk ePsf] 

@) uf0f]z s'df/ rf}w/L pdfb]lj 

rf}w/L 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ ^ 

eujfgk'/  

@)&&.!).@^ kmf]g g+ (*)^@%($*% zfGtf rf}w/L, czf]s rf}w/L / eUu' 

rf}w/L 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ ^ 

eujfgk'/ 

hUuf  @)&&.!!.)& d]nldnfk ePsf] 

@! rGb| s'df/L rf}w/L 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ * 

kLk/L 

@)&&.!!.( kmf]g g+ (*$&*%@&@* Ps/fh rf}w/L  

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ * kLk/ 

kfl/jfl/s a]d]n @)&&.!!.!$ d]nldnfk ePsf 

@@ 7Uug rf}w/L, atf;L rf}w/L 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ & 

a8\sf l;;xlgof 

@)&&.!!.( kmf]g g+ (*!@*#&%^@ lkmt' rf}w/L 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ & a8\sf 

l;;xlgof 

hUuf @)&&.!!.!$ d]nldnfk ePsf] 

@# k'gf/fd rf}w/L 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ ^ 

ljhf}/L 

@)&&.!!.!) kmf]g g+ (*@@*(^^^) u+uf/fd rf}w/L 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ ^ ljhf}/L 

hUuf cf7f] @)&&.!!.!$ d]nldnfk ePsf 

@$ ltn] sfdL,h;dtL sfdL 

/fKtL ! kfvfkfgL 

@)&&.!!.!( kmf]g g+ 

(*$&*^@^#&  

k|]d ;'gf/ -bfh' 

>L gj k|ltef cfwf/e't ljBfno , 

sfn'/fd s'dfn   

s[i0f /fgfdu/  dGh' /fgf 

/fKtL ! kfvfkfgL  

hUuf cf7f]  

 

 

@)&&.!@.!# d]nldnfk ePsf] 

@% k]Djf z]kf{ 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ ! 

k'Nrf]s  

@)&&.!!.@% kmf]g g+ (*)(*(!))! 

 

czf]s z]kf{ 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ ! k'Nrf]s 

kfl/jf/Ls a]d]n @)&&.!!.@* cbfnt hfg 

l;kmf/L; 

@^ cGh' cfrfo{  

/fKtL $ 

@)&&.!!.@% kmf]g g+ (*)(&*$!&% dx]Gb| ;]g 

/fKtL $  

ufnL unf}r  @)&&.!!.@* d]nldnfk ePsf] 

@& df]xg /fd rf}w/L  

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ $ 

@)&&.!!.@% kmf]g g+ (*)^@(#%#$ 

 

xl/ k|;fb rf}w/L, /fd k|;fb 

rf}w/L, lzp k|;fb rf}w/L / lj/]Gb| 

hUuf cf7f]  

 

@)&&.!@.!# d]nldnfk ePsf] 
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hgsk'/   rf}w/L 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ $ 

hgsk'/   

@*  /fh s'df/  rf}w/L h'ug' rf}w/L 

nufot @% hgf 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ # 

d;'/Lof 

@)&&.!@.)# kmf]g + (*^^&#%@*# s[i0f rf}w/L 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ # 

d;'/Lof 

hUuf cf7f]  

 

@)&&.!@.!# d]nldnfk ePsf] 

@( d}t] rf}w/L elgg] a;Gt s'df/ 

rf}w/L,  

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ ! 

kfvfkfgL 

@)&&.!@.)% kmf]g g+ (*)(%%^&&^ 

 

led] rf}w/L 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ ! 

s6]zgfnf  

gful/stf @)&&.!@.!# d]nldnfk ePsf] 

#) tIf  s'df/L rf}w/L 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ & 

a8\sf l;;xlgof  

@)&&.!@.!) kmf]g g+ /fd cf}tf/ rf}w/L 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ & 5f]6\sL  

l;;xlgof 

ufnL unf}r  k|x/Ldf hfg 

l;kmf/L;  

#! lxdf s'df/L 3lt{ du/  /fKtL 

ufpFkflnsf j8f g+ # gofF 

a:tL                               

 

@)&&.!@.!% kmf]g g+ (*@%%*)#&@ cGb|f 3lt{ lj/]Gb| 3lt{ du/ 

/KtL ufpFkflnsf j8f g+ # gofF 

a:tL 

c+z aG8f 

 

@)&&.!@.@) d]nldnfk ul/Psf]  

 

 

 

#@ gs'/ rf}w/L, k'gd rf}w/L 

ufpFkflnsf j8f g+ # a;Gtfk'/ 

                               

@)&&.!@.!& kmf]g g+ (*!)(&&!**,  

(*)(%*&*(@ 

lji0f' k|;fb rf}w/L, ;xb]j rf}w/L, 

af;'b]j rf}w/L ufpFkflnsf j8f g+ 

# a;Gtfk'/ 

 

 

c+z aG8f 

 

@)&&.!@.@) d]nldnfk ePsf] 

## hLp/vg rf}w/L 

    /fKtL ufpFkflnsf j8f g+ 

$ hgsk'/  

                         

 

@)&&.!@.!& kmf]g g+ (*%!)^(@)! 

 -gGb'/fh rf}w/L elth_ 

k'iksnf If]lq, s':sL rf}w/L, 6]s 

axfb'/ s];L, emjf s'df/L 3lt{, 

lji0f' k|;fb kf}8]n, l;tf /fd 

rf}w/L, /ljnfn rf}w/L, lg/ s'df/L 

dNn, gf/fo0f s];L, pkf;gf s];L, 

ddtf l3dL/] 

df]lxofgL hUuf   cbfnt hfg 

l;kmf/L; 

#$ ba]{ s'dfn /fKtL ufpFkflnsf 

j8f g+ @ a/fv'l6  

 

@)&&.!@.!(  kmf]g g+ dfg] s'dfn /fKtL ufpFkflnsf j8f 

g+ @ a/fv'l6  

 

nfng kfng tyf 

s'6kL6 

 d]nldnfk u/]sf]   

#% ;fd' ldof / xlndf ldof 

u9jf ufpFkflnsf j8f g+ ! 

dndnf 

 

@)&&.!@.@@ kmf]g g+ (*@@*%*^)( 

 

sl/d ldof, d'Ggf ldof, cln 

df]xDdb, vnL dLof, ld6\7' ldof, 

uf]kfn ldof / nfn dxf]Ddb ldof 

/ df]xDdb O{;f /fKtL ufpFkflnsf 

j8f g+ ( b]ljsf]6 

hUuf cf7f]  j8fdf k7fPsf]  
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#^ O{Gb| lht g]kfnL 

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ % 

l;ªu] 

@)&&.!@.@# kmf]g (*)(&)*(() /fd axfb'/ g]kfnL 

kbdL bdfO{,  

/fKtL ufpFkflnsf j8f g+ % l;ªu] 

PdL bdfO{ , /fKtL # gofF a:tL  

hUuf cf7f]  cbfnt hfg 

l;kmf/L; 

 

 

 

न्याय सलमलत 
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qm=; 

bfo/ ldlt lajf

b 

g+= 

k|yd kIf bf];|f] kIf ph'/Lsf] 

ljifo 

bfljsf] P]g ph'/L 

stf{sf] 

b:tv

t 

ph'/L 

b:t'/ 

n

u

f

p 

km};nf 

ug]{ k|sf/ 

d]nldnfk 

k|of]hgsf] 

nflu uPsf], 

cfPsf] ldlt 

tyf ePsf] 

d'Vo Aoxf]/f 

lg0f{o tyf 

cfb]z ldlt 

lg0f{

o 

ug]{ 

Aofl

os 

;ldl

t 

k|ltpQ

/ k/]sf] 

ldlt 

jf 

Dofb 

;dfKtL 

ePsf] 

ldlt 

clen]v 

zfvfdf 

k7fPsf] 

ldlt / 

a'lemlng]

sf] 

b:tvt 

s}

= 

#& @)&& 

r}q #! 

#& /tg axfb'/ yfkf 

du/ 

/fKtL ufpFkflnsf 

j8f g+ ! efn'jfª, 

 kmf]g g+ 

(*^^&#@^%* 

xl/ 3tL{ 

du/  

a'6jn, 

pkdxfgu/kf

lnsf !! 

a:g]  

 

 

 

 

lemsfO{ 

cfj:os 

sfjflx{ ul/ 

kfFp 

bkmf $&-@_ 

-em_ csf{sf] 

xs ef]udf 

/x]sf] hUuf 

cfafb jf ef]u 

rng u/]sf], 

 !!) 5}

g  

d]nldnf

k 

 @)&*.)!.!) 

 

gu/ ljsf; 

;ldltdf 

k7fOsf]  

    

#* @)&& 

r}q #! 

#* x/L/fd rf}w/L 

/fKtL ufpFkflnsf 

j8f g+ ^ au/fk'/  

kmf]g g+ 

(*)(%%@(*% 

k'/g rf}w/L 

ufpFkflnsf 

j8f g+ ^ 

au/fk'/ 

kmf]g g+ 

(*$&*@*!

&* 

5nkmn 

dfkm{t 

lgsf;  

bkmf $&-@_ 

-v _ cfˆgf] 

xs 

gk'Ug]c?sf] 

hUufdf 3/ jf 

s'g} ;+/rgf 

agfPsf], 

 

   d]nldnf

k 

 @)&*.)!.!) 

j8fdf 

k7fO{Psf]  

    

#( @)&* a}zfv # #( lxdf s'df/L 3lt{ 

du/  /fKtL 

ufpFkflnsf j8f g+ 

# gofF a:tL  

 

cGb|f 3lt{ 

lj/]Gb| 3lt{ 

du/ 

/fKtL 

ufpFkflnsf 

j8f g+ # 

gofF a:tL 

d]nldnfk 

ul/Psf] 

af/] . 

bkmf $&-@_ 

-em_ csf{sf] 

xs ef]udf 

/x]sf] hUuf 

cfafb jf ef]u 

rng u/]sf], 

 !!)÷–  d]nldnf

k 

 @)&&.!@.@) 

cfk;L 

;dembf/L 

ePsf] 

    

$) @)&* a}zfv % $) s'a]/ rf}w/L /fKtL 

$ df}l/3f6 

wd{/fh 

rf}w/L  

/fKtL $ 

df}l/3f6 

h]i7 

gful/ssf] 

kfngkf]if0f 

tyf x]/rfx 

gu/]sf], 

bkmf $&-!_ 

-r_ h]i7 

gful/ssf] 

kfngkf]if0f 

tyf x]/rfx 

gu/]sf], 

 

 j8f 

sfof{n

odf 

/l;b 

sf6]sf] 

 d]nldnf

k 

 @)&*.)!.!)  

d]nldnfk 

ul/Psf]  

    

$! @)&*.!.!) $! a]b s'df/L aGhf8], 

lji0f' aGhf8]  

/fKtL ufpFkflnsf 

j8f g+ # klZrd 

a]b s'df/L 

aGhf8], lji0f' 

aGhf8] 

ufpFkflnsf 

 bkmf $&-@_ em   !!)  d]nldnf

k 

 d]n 

ldnfk ePsf]  

 

 

$!    

mailto:&&.!@.@
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d;'/Lof j8f g+ # 

klZrd 

d;'/Lof 

@)&*.!.!) 

$@ @)&*.)@.!^ $@ xl/gf/fo0f rf}w/L 

b]jnL rf}w/L  

/fKtL ufpFkflnsf 

j8f g+ % kx?jf                                 

kmf]g g+ 

(*$&()%#*) 

 

u'? k|;fb 

rf}w/L, /d]z 

rf}w/L, 

5f]6]nfn 

rf}w/L 

/fKtL 

ufpFkflnsf 

j8f g+ % 

kx?jf                                  

hUuf cf7f] 

ljjfb  

bkmf $&-@_-s_ 

;/sf/L, 

;fj{hlgs jf 

;fd'bflos 

afx]s Psfsf] 

xssf] hUuf 

csf]{n] rfkL, 

ldrL jf 3';fO{ 

vfPsf], 

 !))  d]nldnf

k 

 d]n 

ldnfk ePsf]  

@)&*.)@.!( 

$@    

$#  $# gfu]Zj/ rf}w/L 

/fKtL ufpFkflnsf 

j8f g+ # v'?/Lof                                 

kmf]g g+ 

(*!@*^$@(! 

 

lbn' rf}w/L, 

O{Gb|' rf}w/L, 

;]d axfb'/ 

rf}w/Ln] /fKtL 

ufpFkflnsf 

j8f g+ # 

v'?/Lof 

hUuf cf7f] 

ljjfb 

bkmf $&-!_-7_ 

s;}sf] xs jf 

:jfldTjdf eP 

klg k/fk"j{b]lv 

;fj{hlgs 

¿kdf k|of]u 

x'b} cfPsf] 

af6f], j:t'efp 

lgsfNg] 

lgsf;, 

j:t'efp 

r/fpg] rf}/, 

s'nf], gx/,  

 !!)  d]nldnf

k 

 @)&*.)#.!* 

ut]  

b'a} kIfljrsf] 

5nkmn cg';f/ 

rNb}cfPsf]af6f] 

;'rf? ug]{ / 

af6f] lbP jfkt 

klxnf] kIfn] 

bf];|f] kIfnfO{ 

Go'gtd z'Ns 

lt/ af6f] 

;fj{lgs ug]{  

$#    
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ऄनसुचूी १३ ईद्यम लवकास  

  लियाकिापहरू आकाइ िक्ष्य 
प्रगलत 

सङ्तया 

 
सङ्तयात्समक लववरण बजेट (रू हजारमा) 

मलहिा पुरुष जवमा दलित जनजालत 

ऄपांगता 

भएका 

व्यलक्त 

ब्रावहण/के्षत्री/......ऄन्य 

 लसमान्तकृत/ 

लपछडा/यौलनक 

ऄल्पसंतयक 

मधेशी मुलस्िम थारु 

युवा 

(१६-

४०) 

स्वीकृत  खचि भएको 

१ 
नयाँ िघ ुईद्यमी 

लसजिना तफि   

  100 90 90 0   5 85               2460000 2350000 

  
लप.अर.ए. 

सवपन्न 
वटा 

150 140   9   5 126               73800 36000 

  

घरधरुी सवेक्षण 

सवपन्न (फाराम 

ए) 

जना 

150 140 140 0 140   140                   

  

सवभाव्य िघ ु

ईद्यमीका रूपमा 

सहभागीहरूको 

छनौट(फाराम 

बी) 

जना 

130 120 120 0 140   140                   

  

मौजुदा ईद्यमीहरू 

जो सवभाव्य िघ ु

ईद्यमीका रूपमा 

पलहचान भएका 

(फाराम सी)  

जना 

                                

  

ग्राहक वा बजार 

सवेक्षण सवपन्न 

(फाराम डी) 

वटा 

                                

  

सीप तथा ईपयुक्त 

प्रलवलध सवेक्षण 

सवपन्न (फाराम 

इ) 

जना 

                                

  

श्रोत सवेक्षण 

सवपन्न (फाराम 

एफ) 

वटा 

                                

  

वातावरण 

परीक्षण सवपन्न 

(फाराम जी) 

वटा 

                                

  
िघ ुईद्यम 

समहूमा िघ ु 
जना/वटा 

13/105 13/105 105 0 105 5 100               25050 21000 
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  लियाकिापहरू आकाइ िक्ष्य 
प्रगलत 

सङ्तया 

 
सङ्तयात्समक लववरण बजेट (रू हजारमा) 

मलहिा पुरुष जवमा दलित जनजालत 

ऄपांगता 

भएका 

व्यलक्त 

ब्रावहण/के्षत्री/......ऄन्य 

 लसमान्तकृत/ 

लपछडा/यौलनक 

ऄल्पसंतयक 

मधेशी मुलस्िम थारु 

युवा 

(१६-

४०) 

स्वीकृत  खचि भएको 

ईद्यमीको 

सङ्तया र िघ ु

ईद्यमी समहूको 

सङ्तया 

  

ईद्यमशीिता 

लवकास तालिम 

(टोप/ेटोसे 

तालिम) लिने 

ईद्यमीहरूको 

सङ्तया 

जना 

130 120 120 0 120 5 115               221400 206400 

  

व्यावसालयक 

योजना तयार 

गरेको सङ्तया 

वटा 

10 6                             

  

प्रालवलधक सीप 

लवकास तालिम 

लिने िघ ु

ईद्यमीहरूको 

सङ्तया (सीप 

लवकास 

तालिमको छुटै्ट 

लववरण संिग्न 

गने यहां सङ्तया 

मात्र ईल्िेख 

गन)े 

जना 

100 90 90 0 90                       

  

िघ ुकजाि 

लिएका 

ईद्यमीको 

सङ्तया 

जना 

0 0 0   0                       

  

प्रलवलध सहयोग 

प्राप्त भएका िघ ु

ईद्यमीको 

सङ्तया 

जना 

50 40 40 0 40 5 35               369000 200000 

  
बजारीकरणमा 

सहयोग प्राप्त 
जना 

0 0 0   0                       
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  लियाकिापहरू आकाइ िक्ष्य 
प्रगलत 

सङ्तया 

 
सङ्तयात्समक लववरण बजेट (रू हजारमा) 

मलहिा पुरुष जवमा दलित जनजालत 

ऄपांगता 

भएका 

व्यलक्त 

ब्रावहण/के्षत्री/......ऄन्य 

 लसमान्तकृत/ 

लपछडा/यौलनक 

ऄल्पसंतयक 

मधेशी मुलस्िम थारु 

युवा 

(१६-

४०) 

स्वीकृत  खचि भएको 

गरेका िघ ु

ईद्यमीको 

सङ्तया 

  

नयाँ 

ईद्यमीहरूको 

सङ्तया 

जना 

100 90 90 0 90 5 85               1008600 1008600 
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ऄनसुचूी १४  राप्ती गाईँपालिका वडा नं १ 

ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायि

िम/लियाकिा

प 

लवषय के्षत्र भौलतक 

िक्ष्य 

(संतया

मा)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतया

मा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत कायििम 

िैङ्लग

क 

दृलििे 

ईिरदा

यी भए 

नभए

को 

(प्रत्सय

क्ष,ऄप्र

त्सयक्ष, 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको 

रकम रु. 

  प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

१ १ नं वडाका  

पदालधकारी 

बैठक भिा 

सुशासन तथा 

संस्थागत लवकास 

३६ २५२०००   ३६ २५२०००   १००.००   वडागत लनती 

योजना तजुिमा तथा 

लवलवध कायििमको 

कायािन्वयन 

सवबन्धमा महत्सवपणुि 

लनणिय भएको।  

  भएको काननु, नीलत र प्रचिनहरूको 

ऄन्त्सय तथा तत्ससवबन्धी ईपयुक्त 

काननु, नीलत र प्रचिनको 

प्रवर्धन गनेिगायतका काम 

गरी सबैिाआ समान ऄवसर 

सुलनलश्चत गने र पररणाममा 

ऄसमानता कम गन े 

ऄप्रत्सय

क्ष 
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायि

िम/लियाकिा

प 

लवषय के्षत्र भौलतक 

िक्ष्य 

(संतया

मा)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतया

मा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत कायििम 

िैङ्लग

क 

दृलििे 

ईिरदा

यी भए 

नभए

को 

(प्रत्सय

क्ष,ऄप्र

त्सयक्ष, 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको 

रकम रु. 

  प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

२ १ नं वडाको  

आन्धन ख्रच  

(कायाििय 

प्रयोजन) 

सुशासन तथा 

संस्थागत लवकास 

- ३००००   - २९५००   ९८.३३   वडा तथा पालिका 

स्तररय योजना 

ऄनगुमन तथा ऄन्य 

महत्सवपणुि  

कायििममा 

अवतजावत 

गररएको । 

  भएको   ऄप्रत्सय

क्ष 
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायि

िम/लियाकिा

प 

लवषय के्षत्र भौलतक 

िक्ष्य 

(संतया

मा)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतया

मा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत कायििम 

िैङ्लग

क 

दृलििे 

ईिरदा

यी भए 

नभए

को 

(प्रत्सय

क्ष,ऄप्र

त्सयक्ष, 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको 

रकम रु. 

  प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

३ १ नं वडाको  

पत्रपलत्रका, 

छपाइ तथा 

सूचना प्रकाशन 

खचि 

सुशासन तथा 

संस्थागत लवकास 

- ३५०००   - ३३७४७   ९६.४२   लवलभन्न सुचना तथा 

जानकारी सवपे्रक्षण 

भएको । 

  भएको काननु, नीलत र प्रचिनहरूको 

ऄन्त्सय तथा तत्ससवबन्धी ईपयुक्त 

काननु, नीलत र प्रचिनको 

प्रवर्धन गनेिगायतका काम 

गरी सबैिाआ समान ऄवसर 

सुलनलश्चत गने र पररणाममा 

ऄसमानता कम गन े

ऄप्रत्सय

क्ष 

४ १ नं वडाको  

लवलवध खचि 

सुशासन तथा 

संस्थागत लवकास 

  १३००००     १२९७७०   ९९.८२   वडा कायािियमा 

अबश्यक सामाग्री 

तथा लवलवध खचि 

खररद माफि त सेवा 

पवािह भएको । 

  भएको   ऄप्रत्सय

क्ष 
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायि

िम/लियाकिा

प 

लवषय के्षत्र भौलतक 

िक्ष्य 

(संतया

मा)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतया

मा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत कायििम 

िैङ्लग

क 

दृलििे 

ईिरदा

यी भए 

नभए

को 

(प्रत्सय

क्ष,ऄप्र

त्सयक्ष, 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको 

रकम रु. 

  प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

५ १ नं वडाको 

कायाििय 

संचािन खचि 

सुशासन तथा 

संस्थागत लवकास 

- १०५०००   - १०३६१३   ९८.६८   वडा कायािियमा 

अबश्यक सामाग्री 

खररद गरर सेवा 

प्रवाह गररएको ।  

  भएको   ऄप्रत्सय

क्ष 

६ १ नं वडाको 

पानी तथा 

लबजुिी 

सुशासन तथा 

संस्थागत लवकास 

12 २५०००   12 १७६७५   ७०.७०       भएको   ऄप्रत्सय

क्ष 

७ १ नं वडाको 

संचार महसुि 

सुशासन तथा 

संस्थागत लवकास 

- १५०००   - १४०००   ९३.३३       भएको   ऄप्रत्सय

क्ष 

८ १ नं वडाको 

सवारी साधन 

तथा ऄन्य 

ईपकरण ममित 

खचि 

सुशासन तथा 

संस्थागत लवकास 

- २००००   - १९९९५   ९९.९८       भएको   ऄप्रत्सय

क्ष 

९ ऄनरुाग टोिमा 

दवैुतफि  पलकी 

नािा लनमािण 

पवूािधार लवकास      ३००००

० 

    २९९५०१   ९९.८३ यातायात सुलवधाको 

पहुचँ बढाईन पलकी 

नािा लनमािणा 

भएको । 

  भएको   ऄप्रत्सय

क्ष 
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायि

िम/लियाकिा

प 

लवषय के्षत्र भौलतक 

िक्ष्य 

(संतया

मा)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतया

मा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत कायििम 

िैङ्लग

क 

दृलििे 

ईिरदा

यी भए 

नभए

को 

(प्रत्सय

क्ष,ऄप्र

त्सयक्ष, 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको 

रकम रु. 

  प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

१० राम जानलक 

मलन्दर ऄधरुो 

भवन ममित 

पवूािधार लवकास 

तथा सामालजक 

लवकास क्षेत्र 

    ४००००

० 

    ३८१७५५   ९५.४४ ऄधरुो मलन्दर लनमािण 

भएको । 

  भएको   ऄप्रत्सय

क्ष 

११ ईपभोक्ता 

सलमलत गठन 

ऄलभमलुखकरण 

तथा योजना 

ऄनगुमन खचि 

सामालजक/सुशा

सन तथा 

संस्थागत लवकास 

के्षत्र 

    ५००००     ५००००   १००.०

० 

वडामा  भएका 

सवपणुि येजनाहरु 

सहजरुपमा सवपन्न 

गनि सलकएको । 

  भएको   ऄप्रत्सय

क्ष 

१२ कटेशनािा पवुि 

दक्षीण जाने 

वाटोमा माटो 

लफलिङ 

पवूािधार लवकास  १   १००००

० 

१   १०००००   १००.०

० 

बाटो स्तरोन्नती 

भएको । 

  भएको   ऄप्रत्सय

क्ष 

१३ चैते 

मलछतािमा 

खानेपानी धारा 

लनमािण 

पवूािधार लवकास  १   १००००

० 

१   ९७०००   ९७.०० खानेपानीमा सहज 

पहुचँ पगेको । 

  भएको सबैका िालग सुरलक्षत तथा 

खचििे धान्न सलने मलू्यमा 

लपईने पानीमा सविसुिभ तथा 

समतामिूक पहुचँ  

ऄप्रत्सय

क्ष 

१४ चप्टारे चौतारी 

देलख प्रगन्ना 

कृलष मागि 

पवूािधार लवकास  १   २००००

० 

१   २०००००   १००.०

० 

बाटो स्तरोन्नती तथा 

चोपारी ममित भएको 

। 

  भएको सडक सुरक्षामा सुधार गदै 

सरुलक्षत, धान्न सलकन,े सहज र 

लदगो यातायात व्यवस्थामा पहुचँ 

ऄप्रत्सय

क्ष 
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायि

िम/लियाकिा

प 

लवषय के्षत्र भौलतक 

िक्ष्य 

(संतया

मा)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतया

मा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत कायििम 

िैङ्लग

क 

दृलििे 

ईिरदा

यी भए 

नभए

को 

(प्रत्सय

क्ष,ऄप्र

त्सयक्ष, 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको 

रकम रु. 

  प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

सवमको वाटो 

तथा कृषक 

लबश्रामस्थि 

ममित 

माफि त सहरहरूिाइ समावेशी, 

सुरलक्षत, सबि र लदगो बनाईन े

१५ दामोदर रोड 

देलख ईिर तफि  

ठाडो वाटोमा 

दवैु तफि  पलकी 

नािी तथा 

वाटो स्तरोन्नती 

पवूािधार लवकास  १   ५००००

० 

१   ५०००००   १००.०

० 

बाटो स्तरान्नती 

भएको । 

  भएको सडक सुरक्षामा सुधार गदै 

सुरलक्षत, धान्न सलकन,े सहज र 

लदगो यातायात व्यवस्थामा पहुचँ 

माफि त सहरहरूिाइ समावेशी, 

सुरलक्षत, सबि र लदगो लवकास 

ऄप्रत्सय

क्ष 

१६ नेपाि रालरिय 

मा लब मा 

फलनिचर लबदु्धत 

तथा भौलतक 

ब्यवस्थापन 

पवूािधार लवकास  १   ३००००

० 

१   २९१०००   ९७.०० लवधाियमा 

ऄवश्यक लवधतु 

तथा ऄन्य भोलतक 

सामाग्री ईपिब्ध 

भएको ।  

  भएको लवधाियको क्षमता लवकास गरर 

गणुस्तररय लशक्षाको ऄधार तय 

भएको । 

ऄप्रत्सय

क्ष 

१७ नव प्रलतभा 

जाने पलश्चम 

तफि को वाटोमा 

नािा लनमािण 

पवूािधार लवकास  १   ४००००

० 

१   ३९९२९०   ९९.८२ बाटो स्तरान्नती 

भएको । 

  भएको सडक सुरक्षामा सुधार गदै 

सुरलक्षत, धान्न सलकन,े सहज र 

लदगो यातायात व्यवस्थामा पहुचँ 

माफि त सहरहरूिाइ समावेशी, 

सुरलक्षत, सबि र लदगो ब 

ऄप्रत्सय

क्ष 
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायि

िम/लियाकिा

प 

लवषय के्षत्र भौलतक 

िक्ष्य 

(संतया

मा)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतया

मा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत कायििम 

िैङ्लग

क 

दृलििे 

ईिरदा

यी भए 

नभए

को 

(प्रत्सय

क्ष,ऄप्र

त्सयक्ष, 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको 

रकम रु. 

  प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

१८ नव प्रलतभा 

स्कुि जाने 

वाटोको पवूि 

तफि  नािा  

लनमािण 

पवूािधार लवकास  १   ५००००

० 

१   ५०००००   १००.०

० 

बाटो स्तरान्नती 

भएको । 

  भएको सडक सुरक्षामा सुधार गदै 

सुरलक्षत, धान्न सलकन,े सहज र 

लदगो यातायात व्यवस्थामा पहुचँ 

माफि त सहरहरूिाइ समावेशी, 

सुरलक्षत, सबि र लदगो लवकास 

ऄप्रत्सय

क्ष 

१९ नवप्रलतभा 

स्कुिको 

लसंढीमा रेलिङ 

लनमािण 

पवूािधार लवकास  १   १००००

० 

१   ९८१३०   ९८.१३ लवधाियमा पवुािधार 

लवकास भएको । 

  भएको लवधाियको क्षमता लवकास गरर 

गणुस्तररय लशक्षाको ऄधार तय 

भएको 

ऄप्रत्सय

क्ष 

२० लनगरानी समहु 

२० तथा 

मेिलमिाप 

कतािहरुको 

बैठक भिा 

खाजा खचि 

भकु्तानी 

सुशासन तथा 

संस्थागत लवकास 

-   ४५००० -   ४५०००   १००.०

० 

न्यायीक तथा क्षमता 

लवकासमा सहयेग 

पगेुको । 

  भएको   ऄप्रत्सय

क्ष 

२१ प्रहरी साझेदारी 

कायििम 

सुशासन तथा 

संस्थागत लवकास 

१   २०००० १   २००००   १००.०

० 

केलभड नयन्त्रणको 

िागी प्रहरीसँग 

सहकायिमा काम 

भएको । 

  भएको   ऄप्रत्सय

क्ष 
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायि

िम/लियाकिा

प 

लवषय के्षत्र भौलतक 

िक्ष्य 

(संतया

मा)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतया

मा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत कायििम 

िैङ्लग

क 

दृलििे 

ईिरदा

यी भए 

नभए

को 

(प्रत्सय

क्ष,ऄप्र

त्सयक्ष, 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको 

रकम रु. 

  प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

२२ भािुवाङ देशी 

मलुस्िम मलस्जद 

ममित 

पवूािधार लवकास  १   ३००००

० 

१   ३०००००   १००.०

० 

धालमिक अस्था 

पविद्धनमा सहयेग 

पगेुको । 

  भएको अलथिक वा ऄन्य हलैसयत 

जेसुकै भए तापलन सबैका िालग 

सामालजक तथा राजनीलतक 

समावेलशतािाइ प्रवर्धन गरी 

त्सयसिाइ सशक्त पान े

ऄप्रत्सय

क्ष 

२३ मलहिा भवन 

लनमािण 

भािुवाङ 

पवूािधार लवकास  १   ५००००

० 

१   ५०००००   १००.०

० 

मलहिा 

शसललिकरण तथा 

क्षमता लवकासको 

ऄधार तय भएको  

  भएको   ऄप्रत्सय

क्ष 

२४ माछीताि 

जानेवाटोमा 

नािा लनमािण 

पवूािधार लवकास  १   ३००००

० 

१   ३०००००   १००.०

० 

बाटो स्तरान्नती 

भएको । 

  भएको सडक सुरक्षामा सुधार गदै 

सुरलक्षत, धान्न सलकन,े सहज र 

लदगो यातायात व्यवस्थामा पहुचँ 

माफि त सहरहरूिाइ समावेशी, 

सुरलक्षत, सबि र लदगो लवकास 

ऄप्रत्सय

क्ष 

२५ राप्ती गंगा 

प्रा.लब.ऄधरुो 

भवन लफलनलसंग 

पवूािधार लवकास  १   ४००००

० 

१   ४०००००   १००.०

० 

लवधाियमा पवुािधार 

लवकास भएको । 

  भएको लवधाियको क्षमता लवकास गरर 

गणुस्तररय लशक्षाको ऄधार तय 

भएको 

ऄप्रत्सय

क्ष 

२६ राप्ती गंगा प्रालव 

लफल्ड लनमािण 

पवूािधार लवकास  १   १००००

० 

१   ९७०००   ९७.०० लवधाियमा पवुािधार 

लवकास भएको । 

  भएको लवधाियको क्षमता लवकास गरर 

गणुस्तररय लशक्षाको ऄधार तय 

भएको 

ऄप्रत्सय

क्ष 
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायि

िम/लियाकिा

प 

लवषय के्षत्र भौलतक 

िक्ष्य 

(संतया

मा)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतया

मा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत कायििम 

िैङ्लग

क 

दृलििे 

ईिरदा

यी भए 

नभए

को 

(प्रत्सय

क्ष,ऄप्र

त्सयक्ष, 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको 

रकम रु. 

  प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

२७ ररंगरोड ऄधरुो 

नािा लनमािण 

तथा 

ह्यमुपाइपको 

ब्यवस्था 

पवूािधार लवकास  १   ३००००

० 

१   ३०००००   १००.०

० 

बाटो स्तरान्नती 

भएको । 

  भएको सडक सुरक्षामा सुधार गदै 

सुरलक्षत, धान्न सलकन,े सहज र 

लदगो यातायात व्यवस्थामा पहुचँ 

माफि त सहरहरूिाइ समावेशी, 

सुरलक्षत, सबि र लदगो ब 

ऄप्रत्सय

क्ष 

२८ िािमलटया 

स्वास््य 

चौकीमा 

लडलजटि एलसरे 

मेलसन र सो मा 

िागे्र ऄन्य 

सामान खररद 

पवूािधार लवकास  १   ९००००

० 

१   ८९८३५०   ९९.८२ स्वास््य सेवाको 

लवस्तारको िागी 

लडलजटि मेलसन 

जडानद्धारा क्षमता 

लवकासमा सहयोग 

पगेुको । 

  भएको   ऄप्रत्सय

क्ष 

२९ वडा 

कायािियमा 

फलनिचर तथा 

ऄन्य सामाग्री 

ब्यवस्थापन 

पवूािधार लवकास  -   १०५००

० 

-   १०३९१०   ९८.९६ वडा कायािियको 

पवुािधार लवकास 

भएको । 

  भएको सबैका िालग समावेशी तथा 

लदगो अलथिक वलृद्ध, रोजगारी 

तथा मयािलदत कामको प्रवर्धन  

ऄप्रत्सय

क्ष 

३० वडा स्तररय 

लवपद 

ब्यवस्थापन 

कायििम 

वन वातावरण 

तथा लवपद 

ब्यबस्थापन 

-   १००००

० 

-   ०   ०.००     भएको   ऄप्रत्सय

क्ष 
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायि

िम/लियाकिा

प 

लवषय के्षत्र भौलतक 

िक्ष्य 

(संतया

मा)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतया

मा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत कायििम 

िैङ्लग

क 

दृलििे 

ईिरदा

यी भए 

नभए

को 

(प्रत्सय

क्ष,ऄप्र

त्सयक्ष, 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको 

रकम रु. 

  प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

३१ लवपी कृलष मागि 

ऄधरुो नािा 

लनमािण 

पवूािधार लवकास  १   ३००००

० 

१   २९९९१०   ९९.९७ बाटो स्तरान्नती 

भएको । 

  भएको सडक सुरक्षामा सुधार गदै 

सुरलक्षत, धान्न सलकन,े सहज र 

लदगो यातायात व्यवस्थामा पहुचँ 

माफि त सहरहरूिाइ समावेशी, 

सुरलक्षत, सबि र लदगो ब 

ऄप्रत्सय

क्ष 

३२ श्री बराह प्रा लब 

बगासोतीमा 

बाईण्ड्री लनमािण 

पवूािधार लवकास  १   १००००

० 

१   ०   ०.०० लवधाियमा पवुािधार 

लवकास भएको । 

  भएको लवधाियको क्षमता लवकास गरर 

गणुस्तररय लशक्षाको ऄधार तय 

भएको 

ऄप्रत्सय

क्ष 

३३ लशदे्धश्वर लशव 

मलन्दरमा 

खानेपानी 

ब्यवस्थापन 

पवूािधार लवकास  १   १००००

० 

१   ९७०००   ९७.०० खानेपानीमा सहज 

पहुचँ पगेको । 

  भएको सबैका िालग सुरलक्षत तथा 

खचििे धान्न सलने मलू्यमा 

लपईने पानीमा सविसुिभ तथा 

समतामिूक पहुचँ  

ऄप्रत्सय

क्ष 
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायि

िम/लियाकिा

प 

लवषय के्षत्र भौलतक 

िक्ष्य 

(संतया

मा)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतया

मा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो लवकासको कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत कायििम 

िैङ्लग

क 

दृलििे 

ईिरदा

यी भए 

नभए

को 

(प्रत्सय

क्ष,ऄप्र

त्सयक्ष, 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको 

रकम रु. 

  प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

३४ स्वगिद्वारी प्रा लब 

मा िि 

सलहतको कोठा 

लनमािण 

पवूािधार लवकास  १   ३००००

० 

१   २५८३२३   ८६.११ लवधाियमा पवुािधार 

लवकास भएको । 

  भएको लवधाियको क्षमता लवकास गरर 

गणुस्तररय लशक्षाको ऄधार तय 

भएको 

ऄप्रत्सय

क्ष 

३५ लसद्देश्वर 

लशवमलन्दरमा 

बाईण्ड्री लनमािण 

पवूािधार लवकास  १   २००००

० 

१   १७३७७५   ८६.८९ धालमिक अस्था 

पविद्धनमा सहयेग 

पगेुको । 

  भएको अलथिक वा ऄन्य हलैसयत 

जेसुकै भए तापलन सबैका िालग 

सामालजक तथा राजनीलतक 

समावेलशतािाइ प्रवर्धन गरी 

त्सयसिाइ सशक्त पान े

ऄप्रत्सय

क्ष 

३६ हुिाक रोडमा 

नािा लनमािण 

पवूािधार लवकास  १ ० २००००

० 

१ ० २०००००   १००.०

० 

बाटो स्तरान्नती 

भएको । 

  भएको सडक सुरक्षामा सुधार गदै 

सुरलक्षत, धान्न सलकन,े सहज र 

लदगो यातायात व्यवस्थामा पहुचँ 

माफि त सहरहरूिाइ समावेशी, 

सुरलक्षत, सबि र लदगो  

ऄप्रत्सय

क्ष 

  जवमा ६१२०००.०० ७२२००

००.०० 

  ६००३००.

०० 

६९०९९४

४.०० 

९८.०९ ९५.७१           
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ऄनसुचूी १५ राप्ती गाईँपालिका वडा नं २ 

ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायिि

म/लियाकिाप 

लवषय के्षत्र भौलतक िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक परुा 

भए नभएको 

लदगो 

लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. 

  

प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

१ 

ऄधरुो मकु्त कमैया 

भवन लनमािण 

 

१   २,००,०००।– १   

२,२२,५६२.

६३   ९७ बैठक बस्न सहज   परुा भएको 

बुँदा नं. १६ 

सँग 

प्रत्सयक्ष 

२ 

ब्याडलमन्टन कभडि 

हि 

 

१   २,००,०००।– १   

२,३३,४१९.

२७   १०० 

खेिकुद लवकासको 

अधार   परुा भएको बुँदा नं. ३ सँग ऄप्रत्सयक्ष 

३ 

२ नं. वडाका 

कच्ची सडक 

ममित  

 

१००० लमटर    २,५०,०००।– 

१००० 

लमटर    

२,७१,१४३.

१३   ९९ 

अवतजावतमा 

सहजता   परुा भएको 

बुँदा नं. ११ 

सँग 

प्रत्सयक्ष 

४ 

वग्गे कृलष सडक 

लनमािण 

 

३६० लमटर   ३,००,०००।– ३६० लमटर   

३,४०,०८६.

५   ९८ 

अवतजावतमा 

सहजता   परुा भएको 

बुँदा नं. ११ 

सँग 

प्रत्सयक्ष 

५ 

बाईन्ने पाटा सडक 

स्तरोन्नती  

 

३६० लमटर   ४,००,०००।– ३६० लमटर   

४,६०,६००.

३२   १०० 

अवतजावतमा 

सहजता   परुा भएको 

बुँदा नं. ११ 

सँग 

प्रत्सयक्ष 

६ 

लबच गल्िी 

लयावपस रोड 

स्तरोन्नती 

 

१०० लमटर    ३,५०,०००।– १०० लमटर    

३,९२,७२४.

७१   ९७ ढि व्यवस्थापन   परुा भएको बुँदा नं. ६ सँग 

प्रत्सयक्ष 
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायिि

म/लियाकिाप 

लवषय के्षत्र भौलतक िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक परुा 

भए नभएको 

लदगो 

लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. 

  

प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

७ 

राम नगर बाटो 

स्तरोन्नती र सडक 

नािा लनमािण  

 

१५६ लमटर    ७,००,०००।– १५६ लमटर    

८,१३,१०३.

७१   १०० ढि व्यवस्थापन   परुा भएको बुँदा नं. ६ सँग 

प्रत्सयक्ष 

८ 

अदशि नमनुा 

मा.लब. 

ब्यबस्थापन खचि  

 

१   २,००,०००।– १   

२,११,९८२.

२१   १०० 

लपङ लनमािण तथा 

तारजािी   परुा भएको बुँदा नं. ४ सँग 

प्रत्सयक्ष 

९ 

शान्ती नगर सडक 

नािा लनमािण  

 

३९ लमटर   १,००,०००।– ३९ लमटर   

१,२२,६६०.

७६   १०० ढि व्यवस्थापन   परुा भएको बुँदा नं. ६ सँग 

प्रत्सयक्ष 

१० 

स्यानीघोष 

बगासोती सडक 

ममित  

 

३६० लमटर   १,००,०००।– ३६० लमटर   

१,०६,७१६.

०१   ९२ 

अवतजावतमा 

सहजता   परुा भएको 

बुँदा नं.११ 

सँग 

प्रत्सयक्ष 

११ 

एकता नगर नािा 

लनमािण  

 

७६ लमटर    ४,००,०००।– ७६ लमटर    

४,५६,८४१.

४१   ९९ ढि व्यवस्थापन   परुा भएको बुँदा नं. ६ सँग 

प्रत्सयक्ष 

१२ 

पाखो बारीमा 

लसचाइ ऄनदुान  

 

१   २,५०,०००।– १   २५००००   १०० 

२ वटा भल्व लनमािण 

तथा मोटर ममित 

गरीएकोिे लसंचाआमा 

सहजता   परुा भएको 

बुँदा नं.१४ 

सँग 

प्रत्सयक्ष 

१३ 

२ न वडा 

लवद्युतीकरण 

 

२४   २,५०,०००।– २४   २,७९,६८०   १०० 

पोि खररद गरर 

गालडएको    परुा भएको बुँदा नं.७  सँग 

प्रत्सयक्ष 
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायिि

म/लियाकिाप 

लवषय के्षत्र भौलतक िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक परुा 

भए नभएको 

लदगो 

लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. 

  

प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

१४ 

कालिका चोक 

सडक स्तरईन्नती  

 

२७० लमटर   ४,२९,३६०।– २७० लमटर   ५,०५,१३९   १०० 

बाटो गे्रभि तथा १० 

लम नािा लनमािण   परुा भएको 

बुँदा नं. ११ 

सँग 

प्रत्सयक्ष 

१५ 

ऄवबेश्री मलन्दर 

संरक्षण  

 

१   १,५०,००० ।– १   

१,६७,४१४.

२६   ९६ भवन ममित   परुा भएको 

बुँदा नं. १७ 

सँग 
प्रत्सयक्ष 

१६ 

कठाहा मरुवाथान 

नािा लनमािण 

 

२५.५  लमटर    १,८०,००० ।– 

२५.५  

लमटर    

२,०७,४४६.

८१   १०० 

लसंचाआ तथा ढि 

व्यवस्थापन   परुा भएको बुँदा नं. ६ सँग 

प्रत्सयक्ष 

१७ चचि ब्यबस्थापन  

 

१   २,००,०००। १   

२,४१,०७०.

५   १०० चचि ममित   परुा भएको 

बुँदा नं. १७ 

सँग 

प्रत्सयक्ष 

१८ बग्गे मलन्दर संरक्षण  

 

१६२ लमटर    १,५०,०००।– १६२ लम    

१,७८,७२८.

१८   १०० 

तारजािी िगाइ 

मलन्दर संरक्षण 

गररएको   परुा भएको 

बुँदा नं. १७ 

सँग 

प्रत्सयक्ष 

१९ 

वडा कायाििय पवुि 

मलन्दरमा िस 

लनमािण 

 

१   १,५०,०००।– १   

१,७४,१५९.

६   १०० 

१५६.१७ वगि लमटर 

लटन िगाआएको   परुा भएको 

बुँदा नं. १७ 

सँग 

प्रत्सयक्ष 

२० 

नयाँ वडा 

कायाििय भवन 

ऄगाडी माटो 

लफलिङ्ग तथा 

गे्रवि  

 

६०   २,००,०००।– ६०   

२,०५,८०१.

१४   ९० 

१८२.७६ घन लम 

माटो लफलिङ तथा 

१२०.५ घन लम गे्रभि 

गररएको   परुा भएको 

बुँदा नं. १६ 

सँग 

प्रत्सयक्ष 

२१ 

स्यानीघोष पािु 

मलन्दर ममित 

 

१   १,५०,०००।– १   

१,७०,९२५.

२७   ९८ 

मलन्दर लनमािण 

गररएको   परुा भएको 

बुँदा नं. १७ 

सँग 

प्रत्सयक्ष 
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायिि

म/लियाकिाप 

लवषय के्षत्र भौलतक िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक परुा 

भए नभएको 

लदगो 

लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. 

  

प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

२२ 

नेत्र भसुाि टोिमा 

भल्व लनमािण  

 

१२९ लमटर    २,००,०००।– १२९ लम    

२,४९,८८४.

७५   ८७ लसंचाआमा सहजता   परुा भएको बुँदा नं. २ सँग 

प्रत्सयक्ष 

२३ 

बन्जाडे टोिमा 

भल्व लनमािण  

 

४८ लमटर    १,८०,०००।– ४८ लमटर    

१,०१,६३७.

०२   ३५ लसंचाआमा सहजता   परुा भएको बुँदा नं. २ सँग 
प्रत्सयक्ष 

२४ 

लसतखोिे टोिमा 

भल्व लनमािण  

 

११३ लमटर    १,६०,०००।– ११३ लमटर    

१,७८,३७८.

४८   ८६ लसंचाआमा सहजता   परुा भएको बुँदा नं. २ सँग 

प्रत्सयक्ष 

२५ 

श्री सपाङ्गदी 

प्रा.लव. स्यानीघोष 

ममित 

 

१   २,८०,०००।– १   

२,८७,३९१.

८   १०० 

१३१.५५ वगि लम लटन 

र लवद्धािय रंगरोगन   परुा भएको बुँदा नं. ४ सँग 

प्रत्सयक्ष 



राप्ती गाईँपालिकाको अ.व. २०७७/७८ को वालषिक प्रगती प्रलतवेदन                     ~ 113 ~ 
 

ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायिि

म/लियाकिाप 

लवषय के्षत्र भौलतक िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक परुा 

भए नभएको 

लदगो 

लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. 

  

प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

२६ 

वडा स्तरीय 

स्वास््य सेवा 

प्रबद्धिन कायििम 
 

१   १५०००० 0   १५००००। 

 

१०० 

Nebulizer 1 pc, 

Glucometer 1 pc, 

Glucometer strip 

300 pc, Digital 

thermometer 2 

pc, BP set 1 set, 

E.N.T 1 set, 

Pregnancy test kit 

600 pc, Strecher 

2 pc, Crep 

bandage 180 pc, 

Medicine trally 1 

pc, Bed side 

screen 1 pc, 

Litman 

stethescope 1 pc, 

Fiv stand 2 pc, 

Hospital bed 1 

pc, Matrix e 

pillow 1 set, 

Printer machine 1 

pc, Wifi जडान, 

E.N.T set battry 5 

set 

  

परुा भएको 

बुँदा नं. ३ सँग प्रत्सयक्ष 
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायिि

म/लियाकिाप 

लवषय के्षत्र भौलतक िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक परुा 

भए नभएको 

लदगो 

लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. 

  

प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

२७ 

ज्येष्ठ नागररकिाइ 

लसरक लवतरण 

 

२९   १००००० २९   १०००००।   १०० 

७७ - ८१ ईमेर 

समहूका ज्येष्ठ 

नागररकहरुिाइ 

कपास लसरक लवतरण 

गरीएको   परुा भएको 

बुँदा नं. १० 

सँग 

प्रत्सयक्ष 

२८ 

अधारभतू 

स्वास््य केन्र 

व्यवस्थापन 

 

१   १००००० १   ९६०००   ९६. 

खानेपानी जडान 

लफल्टर जडान लिज 

झ्याि ढोकामा पदाि 

स्वास््य संस्था 

सरसफाइका िालग 

सामान खररद लकचन 

सेट   परुा भएको बुँदा नं. ३ सँग 

प्रत्सयक्ष 

२९ 

वडास्तरीय 

खेिकुद 

प्रलतयोलगता तथा 

खेि सामग्री 

लबतरण र खेि 

मैदान ममित 

 

१   १५०००० १   १५००००   १०० 

२ वटा पोि खररद 

गरर फुटवि ग्राईण्डमा 

गालडएको , लिकेट 

बि १२ लपस, 

प्िालस्टक स्ट्यावपस 

१ सेट, लकलपङ 

ग्िोब्स १ जोडी, हाडि 

बि २ लपस, हले्मेट १ 

लपस, स्ट्यावपस ३ 

लपस, लिकेट ब्याट ३ 

लपस, लिकेट प्याड २ 

जोडी, फुटवि २ 

लपस,  पाआप , खररद 

गरी फुटबि   परुा भएको बुँदा नं. ३ सँग 

प्रत्सयक्ष 
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायिि

म/लियाकिाप 

लवषय के्षत्र भौलतक िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक परुा 

भए नभएको 

लदगो 

लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. 

  

प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

प्रलतयोलगता सवपन्न 

३० 

भैपरी लवपद ्

व्यवस्थापन 

 

२   ४०००० २   ४००००   १०० 

वषाियामका कारण घर 

भलत्सकने जोलखमिाइ 

कम गनि २ जना 

व्यलक्तिाइ लटन 

(जस्ता पाता) 

ईपिब्ध गराआएको   परुा भएको 

बुँदा नं. १३ 

सँग  

प्रत्सयक्ष 

३१ 

पश ुबदृ्दाश्रम 

ब्यवस्थापन 

 

१   १००००० १   १०००००   १०० 

गाइिाइ पराि ननु 

दाना खररद   परुा भएको 

बुँदा नं. १३ 

सँग  

ऄप्रत्सयक्ष 

३२ 

लनगरानी समहू 

मेिलमिाप तथा 

न्यालयक कायि खचि 

अन्तररक 

श्रोत १   ५००००               परुा भएको बुँदा नं. ५ सँग  

प्रत्सयक्ष 

३३ 

साविजलनक 

सुनवुाइ कायििम 

अन्तररक 

श्रोत १   २१००० १   २१०००   १०० 

साविजलनक सुनवुाइ 

सवपन्न   परुा भएको 

बुँदा नं. १० 

सँग 
प्रत्सयक्ष 

३४ 

पाखो बारीमा 

लसचाइ  

संघीय 

सरकार 

राजश्व 

बाँडफाँड १   २५००००० १   २५०००००   १०० 

बराखटु्टी मलुक्तनगर 

िािमलटयामा 

पलकीनािा ८५५ लम   परुा भएको बुँदा नं. ६ सँग 

प्रत्सयक्ष 

३५ 

स्यानीघोष 

खानेपानी   १   ३५०००००           लनमािणालधन   परुा भएको बुँदा नं. ६ सँग 

  

३६ 

साविजलनक 

जग्गामा  तारबार 

तथा संरक्षण   १   ७५००० १   ७५०००     

२९५ लम तार तथा ४४ 

वटा कंलिट पोि तथा 

ज्यालम ज्यािा   परुा भएको 

बुँदा नं. 

१५सँग  

प्रत्सयक्ष 
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायिि

म/लियाकिाप 

लवषय के्षत्र भौलतक िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक परुा 

भए नभएको 

लदगो 

लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. 

  

प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

३७ 

िािमलटया पलश्चम 

चोक देलख सुरुररया 

सडक स्तरईन्नती   १   ३०००००० १   ३००००००     ५५० लम गे्रभि   परुा भएको 

बुँदा नं. ११ 

सँग 

प्रत्सयक्ष 

३८ 

िािमलटया पवूि 

चोक देलख पनु्यपरु 

सडक कािो पत्र े   १   ५०००००० १   ५००००००     ५५० लम कािो पत्र   परुा भएको 

बुँदा नं. ११ 

सँग 

प्रत्सयक्ष 

३९ 

महाप्रभ ुटुलडखेि 

सडक कािोपत्र े   १               ४५० लम कािोपत्र े   परुा भएको 

बुँदा नं. ११ 

सँग 

प्रत्सयक्ष 

४० 

रामनगर देलख 

प्रगन्ना सडक 

कािोपत्रे / कल्भटि   १               १५०० लम   परुा भएको 

बुँदा नं. ११ 

सँग 

प्रत्सयक्ष 

४१ 

२ नं वडाको 

पदालधकारी बैठक 

भिा 

 

३६ 

२५५००

०   

बैठक 

संतया 36 

२५२०

००   

९८.८

२   

वडा सलमतीको बैठक 

बलसएको   परुा भएको 

  प्रत्सयक्ष 

४२ 

२ नं वडाको पानी 

तथा लबजुिी 

 

  १५०००     

१४७८

०   ९९       परुा भएको बुँदा नं. ६ सँग 

प्रत्सयक्ष 

४३ 

२ नं वडाको संचार 

महसुि 

 

  २५०००     

२५००

०   १००       परुा भएको 
  प्रत्सयक्ष 

४४ 

२ नं वडाको आन्धन 

कायाििय प्रयोजन 

 

  ३८०००     

३७१२

०   

९७.६

८       परुा भएको 

  प्रत्सयक्ष 

४५ 

२ नं वडाको 

सवारी साधन तथा 

ऄन्य ईपकरण 

ममित खचि 

 

  २००००     

१९६२

५   

९८.१

२       परुा भएको 

  प्रत्सयक्ष 
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ि.

सं. 

स्वीकृत 

पररयोजना/कायिि

म/लियाकिाप 

लवषय के्षत्र भौलतक िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के के 

भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक परुा 

भए नभएको 

लदगो 

लवकासको 

कुन िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक 

दृलििे 

ईिरदायी 

भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄ

प्रत्सयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु. 

  

प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

४६ 

२ नं वडाको 

पत्रपलत्रका छपाइ 

तथा सूचना 

प्रकाशन खचि 

 

  १७०००     

१७००

०   १००       परुा भएको 

  प्रत्सयक्ष 

४७ 

२ नं वडाको 

कायाििय संचािन 

खचि 

 

  

१५०००

०     

१४८८

४५   ९९       परुा भएको 

  प्रत्सयक्ष 

४८ 

२ नं वडाको 

लवलवध खचि 

 

  ६००००     

६०००

०   १००       परुा भएको   
प्रत्सयक्ष 

४९ 

सूचना प्रलवलध 

जडान नलवकरण 

 

  १८०००     

१३९५

५   

७७.५

३       परुा भएको   

प्रत्सयक्ष 
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ऄनसुचूी १६  राप्ती गाईँपालिका वडा नं ३ 

 

l;=g+= :jLs[t  klof]hgf  

sfo{qmd  lqmof 

snfk  

laifo 

If]q  

ef}lts 

nIo 

;+Vofdf  

laQL nIf  lqQLo k|utL  d'Vo d'Vo 

pknlAw s] s] 

eP . 

Kflnsf] 

cfalws 

of]hgf df 

lgdf0f{ul/Psf 

;"rs x? 

dWo s'g 

;"rs ;+u 

;DalGwt 

/x]sf] .  

lgw{fl/t 

;"rs k'/f 

ePgePsf]  

lbuf] lasf; 

sf] s'g nIf 

;+u ;DalGwt 

sfo{qmd  

n}lËs b[li6n] pQ/ bfO{ ePg 

ePsf]  

lalgof]lht /sd ?  k||lt;tdf  

n}lËs b[li6n] 

k|ToIf pQ/ 

bfO{  

n}lËs 

b[li6n] 

ck|ToIf  

n}lËs 

b[li6n] 

t6:y Rffn'  K'lhut  Rffn'  K'lhut  

! d;'l/of k'a{ uNnL  

:t/f] pggtL  

;8s #)) ld 

af6f] 

u|fe]n  

– $ nfv  – !))Ü Aff6f] u|e]n  ;8s 

:t/f]pGtL  

ePsf]  ;8s  k|ToIf pQ/ 

bfO 

– – 

@ e[s'6L dlxnf 

;xsf/L ejg 

lgdf{0f 

ejg  ^ sf]7] 

ejg sf] 

5t 9nfg  

– *  nfv – !))Ü e[s'6L dlxnf 

;xsf/L ejg sf] 

5t 9nfg 

ejg lgdf0f{  ePsf]  ejg  k|ToIf pQ/ 

bfO 

– – 

# gFof a:tLd k~r] 

afhf lat/0f 

sfo{qmd 

;f:s[lts  ( yfg  

afhf k|bfg 

ul/osf]  

– !=% 

nfv  

 !))Ü snf ;:s[tLsf] 

hu]gf{ / :ylgo 

;t/sf 

hgtfx?sf] 

cfDbfgL a'l4 

;:s'tL 

k|a4g . 

ePsf] snf ;:s[tL 

hu]gf{  

k|ToIf pQ/ 

bfO 

– – 

$ j8f :tl/o lakt 

Aoa:ykfg sf]if 

lakt %) hgf 

nfO{ /fxft 

k|bfg 

ul/Psf] , 

– ! nfv  – !))Ü sf]le8 ;Dqmldt 

nfO{ /fxft ePsf] 

. 

/fxft  tyf 

;xof]u   

ePsf] lakt 

Aoa:yfkg  

k|ToIf pQ/ 

bfO 

– – 

% j8f :tl/o 

v]ns'b 

k|ltof]uLtf  

;fdflhs 

lasf; 

v]ns'b  

lqs]6 $ 

l6d / 

km'6an $ 

l6d 

;xefuL   

 @ nfv   !))Ü v]ns'bdf ;'wf/ 

ePsf] . 

v]n s'b 

k|a4{g . 

ePsf] v]]ns'b 

lasf;  

k|ToIf pQ/ 

bfO 
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^ :jf:Yo lzla/ 

;Grfng  

:jf:Yo 

lzla/  

  ! nfv  afsL         

& #g+=j8fsf 

lawfnodf jfO{ 

kmfO{ kmf]6f]sdL 

d]lzg sDKo"6/ 

lat/0f  . 

Ifdtf 

lasf; 

!lawfno 

nfO{ 

kmf]6f]skL 

lk|G6/ / 

sDKo6/ 

lat/0f 

 ! nfv 

& xhf/ 

 !))Ü lawfnosf] Ifdtf 

lasf;df ;'wf/ 

ePsf] . 

lzIffsf] 

u'0f:t/ ;'wf/ 

. 

ePsf] lzIffdf ;'wf/  k|ToIf pQ/ 

bfO 

  

* cfbz{6f]n k|utL 

6f]n ;8s :t/f] 

pGgtL  

;8s %)) ld6/ 

;8s 

u|fe]n . 

 $ nfv   !))Ü ;8sdf 

cfafudg df 

;xh ePsf] . 

;8s 

:t/f]pGtL  

ePsf]  ;8sdf 

;'wf/   

k|ToIf pQ/ 

bfO 

  

( pQ/d;'l/of 

a8|sf uNnL 

aghfg] af6f] 

:t/f]pggtL  

;8s @))ld+ 

;8s 

u|fe]n  

 $ nfv  !))Ü ;8sdf 

cfafudg df 

;xh ePsf] . 

;8s 

:t/f]pGtL  

ePsf]  ;8sf ;'wf/  k|ToIf pQ/ 

bfO 

  

!) gofFa:tL6f]n 

af6f] u|fe]n  

;8s #))ld= 

;8s 

u|fe]n  

 !=% 

nfv 

 !))Ü ;8sdf 

cfafudg df 

;xh ePsf] . 

;8s 

:t/f]pGtL  

ePsf]  ;8sf ;'wf/  k|ToIf pQ/ 

bfO 

  

!! ^% g+= af6f] 

u|fe]n  

;8s !%) ld= 

af6f] 

u|fe]n  

 !=% 

nfv 

 !))Ü ;8sdf 

cfafudg df 

;xh ePsf] . 

;8s 

:t/f]pGtL  

ePsf]  ;8sf ;'wf/  k|ToIf pQ/ 

bfO 

  

!@ Dff]tL dxn 

gofa:tL /fKtL 

rqmky l;l/rf}/ 

lawfno af6f] 

u|fe]n  

;8s @))ld= 

af6f] 

u|fe]n  

 @ nfv  !))Ü ;8sdf 

cfafudg df 

;xh ePsf] . 

;8s 

:t/f]pGtL  

ePsf] ;8sf ;'wf/  k|ToIf pQ/ 

bfO 

  

!# lzadlGb/ rf]s 

s/DbL af6f] :t/ 

pggtL  

;8s #))dL+ 

kSsL gfnf 

lgdf0f{  

 % nfv   !))Ü ;8sdf 

cfafudg df 

;xh ePsf] . 

;8s 

:t/f]pGtL  

ePsf] ;8sf ;'wf/  k|ToIf pQ/ 

bfO 

  

!$ v'?l/of cw'/f] 

s'nf] nfO{lgË 

l;+rfO{  @@ 

ld=kSsL 

s'nf] 

lgdf0f{  

 @ nfv   !))Ü l;+rffO{df ;xh 

ePsf]  

s'nf] 

:t/f]pGgtL  

ePsf] s''nf] ;'wf/  k|ToIf pQ/ 

bfO 

  

!% a;Gtfk'/ a8\sf 

s'nf]df kfgL 

a6'jf lgdf0f{  

l;+rfO{  %) ld 

kSsLs'nf] 

lkgdf0f{  

 @ nfv   !))Ü l;+rffO{df ;xh 

ePsf]  

s'nf] 

:t/f]pGgtL  

ePsf] s''nf] ;'wf/  k|ToIf pQ/ 

bfO 
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!^ ^% g+= gfnf 

lgdf0f{ . 

;8s *) dL 

kSsL gfnf 

lgdf0f{  

 $ nfv   !))Ü ;8sdf 

cfafudg df 

;xh ePsf] . 

;8s 

:t/f]pGtL  

ePsf] ;8sf ;'wf/  k|ToIf pQ/ 

bfO 

  

!& ^% g+= lsNgLs 

ejg lgdf0f{  

ejg !sf]7f 

a/G8f 

lgdf0f{ ty 

dd{t  

 !=% 

nfv 

 !))Ü ejg lgdf0f{ tyf 

dd{t n] 

vf]k;Grfndf 

;xh ePsf] .  

ejg dd{t 

tyf lgdf0f{ 

ePsf] ejg lgdf0f 

tyf dd{t  

k|ToIf pQ/ 

bfO 

  

!* v''?l/of cw'/f] 

;fa{hlgs ejg 

lgdf0f{  

ejg  # sf]7] 

ejg 

lgdf0f{  

 ^ nfv  !))Ü ejg lgdf0f{ n] 

a}7s a:g 

nufot sfd sf 

;xh ePsf]  

ejg lgdf0f{  ePsf] ejg lgdf0f   k|ToIf pQ/ 

bfO 

  

!( b]aL dlxnf ejg 

df rlkf{ lgdf0f{  

;/;kmfO{  Pp6f rlk{ 

df0f{ . 

 !=% 

nfv  

 !))Ü ;/;kmfO ePsf] . rlk{lgdf0f{  ePsf] rlk{lgdf0f{  k|ToIf pQ/ 

bfO 

  

@) gofFa:tL a}7s 

3/df rlk{l 

lgdf0f{  

;/;kmfO{  Pp6f rlk{ 

df0f{ . 

 !=% 

nfv  

 !))Ü ;/;kmfO ePsf] . rlk{lgdf0f{  ePsf] rlk{lgdf0f{  k|ToIf pQ/ 

bfO 

  

@! gjHjtL cf=la= 

vgf]kfgL tyf 

kmlg{r/  

lzIff  Vffg]kfgL 

6\ofËL 

h8fg tyf 

em\ofn 

9f]sf dd{t   

 ! nfv   !))Ü lzIffdf ;'wf/ em\ofn9f]sf 

lgdf0f{ tyf 

6\ofËL h8fg  

ePsf] lawfnosf]  

ef}lts 

k'awf/ lgdf0f{ 

. 

k|ToIf pQ/ 

bfO 

  

@@ a;Gtfk'/ 

lzadlGb/ dd{t 

dGr tyf 

Aof8ldG6g sf]6{ 

lgdf0f{ . 

v]ns'b  @ sf]7] 

dGr 9nfg  

 # nfv   !))Ü v]ns'b df ;'wf/  dGrsf] @ 

sf7f 5t 

9nfg  

ePsf] v]n ;'wf/  k|ToIf pQ/ 

bfO 

  

@# la=kL 

cf=la=afpG8|L 

jfn  

lzIff %) ld 

afpG8|L 

jfn 

lgdf0f{  

 @nfv   !))Ü lzIfdf ;'wf/  %) ld 

afpG8|L jfn 

lgdf0f{ . 

ePsf] lzIff;'wf/  k|ToIf pQ/ 

bfO 

  

@$ d;'l/of lsNlgs 

ejg ldf0f{  

ejg  $ sf]7] 

ejg 

lgdf0f{  

 *=% 

nfv  

 !))Ü Vf]fk ;Grfng df 

;xh  

$ sf]7] ejg 

lgdf0f{ . 

ePsf] :jf:Yo ;'wf/  k|ToIf pQ/ 

bfO 

  

@% d;'l/of a8\sf 

uNnL sfnf] kq]  

;8s #)) ld= 

;8s 

sfnf] kq]  

 %) 

nfv  

 !))Ü ;8sdf 

cfafudg df 

;xh ePsf] . 

#)) ld= 

;8s sfnf] 

kq]  

ePsf] ;8sf ;'wf/  k|ToIf pQ/ 

bfO 
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@^ a;Gtfk'/ 

la=kL=cfla= 

/+u/f]ug  

lzIff !$sf]7] 

lzwfno 

ejg 

/+u/f]ug  

 ! nfv   lawfnosf] ;f}bo{ 

a9]sf]  

!@sf]7] 

lzwfno 

ejg /+u/f]ug  

ePsf] lawfno 

;'wf/  

k|ToIf pQ/ 

bfO 

  

@& b'uf{ ejfgL 

cf=la= df $sf]7] 

ejg lgdf0f{  

lzIff  $ sf]7] 

lzwfno 

ejg 

lgdf0f{   

 $! 

nfv  

 !))Ü Rff/ sf]7] klSsf 

lawfno ejg 

lgdf0f{ ePsf]  

lzIfdf ;'wf/  ePsf] lawfno 

;'wf/  

k|ToIf pQ/ 

bfO 

  

@( laleGg 6f]ndf 

;8s aQL lgdf0f 

   $=% 

nfv  

 !))Ü ;a}6f]n x?df 

;8s aQmL 

an]sf]  

6f]n lasf;  ePsf] ;8s ;'wf/ k|ToIf pQ/ 

bfO 

  

 hDdf    !@%=$*          

#) kbflwsf/L a}7s 

eQf  

  @=%% 

nfv  

   $% a}7s a;]sf]     ck|ToIf 

pQ/bfO{  

  

#! kfgL lah'nL    @% 

xhf/  

   sfof{no ;Grfng 

df ;xhtf ePsf] 

      

 ;Frf/ dx;'n    !% 

xhf/  

   sfof{no ;Grfng 

df ;xhtf 

ePs].f 

      

 OGwg    #) 

xhf/  

   sfof{no ;Grfng 

df ;xhtf 

ePsf.] 

      

 ;af/L ;fwgdd{t    #) 

xhf/  

   sfof{no ;Grfng 

df ;xhtf 

ePsf]. 

      

 d;nGw tyf 

sfo{no ;DDaGwL 

vr{ 

  !=% 

nfv  

   sfof{no ;Grfng 

df ;xhtf 

ePs]f. 

      

 kqklqsf,5kfO{ 

tyf ;'rgf 

k|sf;g  

  !% 

xhf/  

   sfof{no ;Grfng 

df ;xhtf ePsf] 

. 
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 hDdf   %=@)           

 b'a} hd\df    !#)=^*           
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ऄनसुचूी १७ राप्ती गाईँपालिका वडा नं ४ 

ि.सं. 
स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिाप 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के 

के भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो 

लवकासको 

कुन 

िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक दृलििे 

ईिरदायी भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्रयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु.   प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

१ 

जनजेती  नी मा वी  लफिड 

लनमािण   १   १००००० १   १०००००   १००.००% लफल्ड ममित    भएको ९   

२ सुनदरपरु लफिड लनमािण   १   १५०००० १   १५००००   १००.००% लफल्ड ममित    भएको ९   

३ मकुत कमैया बाटो गेवि    ३०४   १००००० ३६५   १०००००   १००.००% बाटो गे्रवि   भएको ९   

४ 

मकुत कमैया बसतीमा कुवा 

लनमािण   ६   ५०००० ६   ५००००   १००.००% बाटो गे्रवि   भएको ६   

५ नयाँगाईँमा कुिो लनमािण   ४१   १००००० ४१   १०००००   १००.००% कुिो   भएको १३   

६ 

नयाँगाईँ सुनदरपरु जाडीएको 

लबच सडक लनमािण   १६८   ५००००० १६८   ५०००००   १००.००% बाटो गे्रवि   भएको ९   

७ मभनीगढ लबच सडक स्तरईन्नती   २१४   ५०००० ३६०   ५००००   १००.००% बाटो गे्रवि   भएको ९   

८ 

मभनीगढ भिव वसतार तथा 

ममित कायििम   १४२   ३००००० १४२   ३०००००   १००.००% भल्ब लवस्तार    भएको ९   

९ 

मभनीगढ  लसमिखलुट लबच 

सडक स्तरईन्नती   ३६०   २००००० ९४०   २०००००   १००.००% बाटो गे्रवि   भएको ९   

१० सुनदरपरु लबच सडक स्तरईन्नती       १५००००     १५००००   १००.००% बाटो गे्रवि   भएको ९   

११ सुंगरेु सडक स्तरईन्नती   ३३   ५०००० ३६   ५००००   १००.००% बाटो गे्रवि   भएको ९   

१२ सुनदरपरु किभटि ममित   १५   ६७१९२ १७   ६७१९२   १००.००% बाटो गे्रवि   भएको ९   

१३ नयाँगाईँमा सडक स्तरईन्नती   कोटेसन    ४००००० कोटेसन    ४०००००   १००.००% बाटो गे्रवि   भएको ९   



राप्ती गाईँपालिकाको अ.व. २०७७/७८ को वालषिक प्रगती प्रलतवेदन                     ~ 124 ~ 
 

ि.सं. 
स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिाप 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के 

के भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो 

लवकासको 

कुन 

िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक दृलििे 

ईिरदायी भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्रयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु.   प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

१४ लपपरखटु्ठी सडक स्तरईन्नती   कोटेसन    ३००००० कोटेसन    ३०००००   १००.००% बाटो गे्रवि   भएको १३   

१५ 

 मौरीघाट कुनवुा कुिोमा पनफ 

कुवा लनमािण   कोटेसन    १००००० कोटेसन    १०००००   १००.००% नािा   भएको ९   

१६ बढीचौरमा िस्ट लनमािण    १   २००००० १   २०००००   १००.००% िस्ट    भएको ९   

१७ अधारभतू स्वास््य केन्र लनमािण    १   ६००००० १   ६०००००   १००.००% भवन   भएको ३   

१८ मलहिा सामदुलयक भवन लनमािण   १   ५००००० १   ५०००००   १००.००% भवन    भएको ५   

१९  मा लव  मौरीघाट रेलिङ्ग लनमािण   ४९   २००००० ५०   २०००००   १००.००% बाटो गे्रवि    भएको ४   

२० 

  मौरीघाट सकुि नलजक बाटो  

स्तरईन्नती   ६८   ६०००० ६९   ६००००   १००.००% बाटो गे्रवि    भएको ९   

२१ 

  मौरीघाट लमिनचोक लमि 

पछालड  बाटो     ९५   ५०००० २०७   ५००००   १००.००% बाटो गे्रवि    भएको ९   

२२ ह्ययम पाआप खरीद वडाको िागी   १७   १३०००० १७   १३००००   १००.००%     भएको ९   

२३ लसररन भ्यािी सडक स्तरईन्नती   कोटेसन    ३५००००० कोटेसन    ३५०००००   १००.००% नािा   भएको ९   

२४ 

सामदुालयक स्वास््य चौकी 

सडक स्तरईन्नती   कोटेसन    २००००० कोटेसन    २०००००   १००.००% बाटो गे्रवि    भएको ९   

२५ 

जनकपरु छुटलक गििी 

स्तरईन्नती   कोटेसन    ३५०००० कोटेसन    ३५००००   १००.००% नािा   भएको ९   

२६ गोतांगे्र खोिामा शेरवाि लनमािण   ६   २००००० ७   २०००००   १००.००% वाि   भएको ९   

२७ गौमखुी टोिमा  किभटि लनमािण   कोटेसन    ४५०००० कोटेसन    ४५००००   १००.००% नािा   भएको ९   

२८ ईिर लखनैटा सडक स्तरईन्नती   कोटेसन    २००००० कोटेसन    २०००००   १००.००% बाटो गे्रवि    भएको ९   
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ि.सं. 
स्वीकृत 

पररयोजना/कायििम/लियाकिाप 

लवषय 

के्षत्र 

भौलतक 

िक्ष्य 

(संतयामा)  

लविीय िक्ष्य 

भौलतक 

प्रगती 

(संतयामा) 

लविीय प्रगती लविीय प्रगती 

मतुय मतुय 

ईपिब्धीहरु के 

के भए 

पालिकाको 

अवलधक 

योजनामा 

लनधािरण 

गररएका 

सूचकहरु 

मध्ये कुन 

सूचकसँग 

सवबलन्धत 

रहकेो हो ? 

लनधािररत 

सूचक 

परुा भए 

नभएको 

लदगो 

लवकासको 

कुन 

िक्ष्यसँग 

सवबलन्धत 

कायििम 

िैङ्लगक दृलििे 

ईिरदायी भए 

नभएको 

(प्रत्सयक्ष/ऄप्रयक्ष/ 

तटस्थ) 

लवलनयोलजत रकम रु. खचि भएको रकम रु.   प्रलतशतमा 

चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत चाि ु पूँजीगत 

२९ 

सुसमपन बाि किव भवन 

लनमािण   १   १००००००     १००००००   १००.००% भवन   भएको ९   

३० लसमिखटुटी सडक स्तरईन्नती   २१५   ५००००० 242   ५०००००   १००.००% बाटो गे्रवि    भएको ९   

३१ 

जनजेती  नी मा वी  रङ् रोगनको 

काम       २००००० 31   २०००००   १००.००%       ९   

३२ 

लकसानहरुिाइ ईन्नत जातको 

बाख्रा पाठा लवतरण        २०००००  ८ ओटा    २००००० १ १००.००% अलथिक लवकास    भयको १   

३३ 

दलित युवा तथा युवतीिाइ 

ड्राइलभङ तलिम        १००००० ८ जना    १०००००   १००.००% क्षामता लवकास    भएको १४   

                                

 

ऄनसुचूी १८ राप्ती गाईँपालिका वडा नं ५ 

लस.नं. संकेत कायििम/अयोजना/लियाकिापको नाम खचि शीषिक स्रोत िक्ष लवलनयोजन खचि खचि (%) मौज्दात 

1 १ ५ नं वडाका  पदालधकारी बैठक भिा   २११४१ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १० २,५५,००० २,५५,००० १००.०० ० 

2 ३० लनगरानी समहु मेलिमिाप तथा न्यालयक कायि खचि   २११४२ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १० २०,००० २०,००० १००.०० ० 

3 २ ५ नं वडाको पानी तथा लबजुिी   २२१११ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १० १५,००० १५,००० १००.०० ० 

4 ३ ५ नं वडाको  संचार महसुि   २२११२ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १० १५,००० १५,००० १००.०० ० 

5 २९ प्रहरी चौकीिाइ इन्धन खचि   २२२१२ अन्तररक श्रोत १२ १२,००० ३,०५० २५.४२ ८,९५० 

6 ५ ५ नं वडाको आन्धन (कायाििय प्रयोजन)   २२२१२ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १० ३०,००० ३०,००० १००.०० ० 

7 ४ ५ नं वडाको सवारी साधन तथा ऄन्य ममित खचि   २२२१३ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १० ३०,००० ३०,००० १००.०० ० 

8 ६ ५ नं वडाको  पत्रपलत्रका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन खचि   २२३१५ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १० १५,००० १५,००० १००.०० ० 
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3 २ ८ नं वडाको  पानी तथा लबजुिी   २२१११ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १० १५,००० १४,८९४ ९९.२९ १०६ 

4 ४ ८ नं वडाको  संचार महसुि   २२११२ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १० १५,००० १४,५८७ ९७.२५ ४१३ 

5 ५ ८ नं वडाकोआन्धन (कायाििय प्रयोजन)   २२२१२ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १० ३०,००० २९,६९० ९८.९७ ३१० 

6 ६ ८ नं वडाको सवारी साधन तथा ऄन्य  ममित खचि   २२२१३ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १० ३०,००० २९,९७० ९९.९० ३० 

7 ७ ८ नं वडाको  पत्रपलत्रका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन खचि   २२३१५ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १० १५,००० १४,७९९ ९८.६६ २०१ 

8 ८ ८ नं वडाको कायाििय संचािन खचि   २२३१९ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १० १,००,००० ९७,८६४ ९७.८६ २,१३६ 

9 २३ ५० प्रलतशत ऄनदुानमा अिुको बीई लबतरण   २२५२२ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

10   दलित ज्येष्ठ नागररकिाइ न्यानो कपडा लबतरण   २२५२२ िुलववनी प्रदेश - समालनकरण ऄनदुान १ ४०,००० ४०,००० १००.०० ० 
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लस.नं. संकेत कायििम/अयोजना/लियाकिापको नाम खचि शीषिक स्रोत िक्ष लवलनयोजन खचि खचि (%) मौज्दात 

11 २१ ज्येष्ठ नागररकहरु लदवा सेवा कायििम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ० ० ०.०० ० 

12 १९ युवा खेिकुद कायििम   २२५२२ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ १,२५,००० १,२४,९८० ९९.९८ २० 

13 १७ वडा स्तरीय संस्कृलतक प्रलतयोलगता   २२५२२ िुलववनी प्रदशे - समालनकरण ऄनदुान १ १,५०,००० १,४९,७१५ ९९.८१ २८५ 

14 १० ईनी झोिा बनुाइ तालिम   २२५२२ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

15   ज्येष्ठ नागररकहरुिाइ न्यानो कपडा लवतरण   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० ९८,०८४ ९८.०८ १,९१६ 

16 १८ युवा तथा वािवालिका कुित लनयन्त्रण सचेतना कायििम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ४०,००० ४०,००० १००.०० ० 

17 २० दलित सचेतना कायििम   २२५२२ िुलववनी प्रदेश - समालनकरण ऄनदुान १ ० ० ०.०० ० 

18 १५ वडा स्तररय लवपद ब्यवस्थापन कायििम   २२५२२ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ १,३६,००० १,३६,००० १००.०० ० 

19 ९ ८ नं वडाको  लवलवध खचि   २२७११ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १० ६०,००० ५९,९८९ ९९.९८ ११ 

20 १४ शंकर मा लव संचािन खचि ऄनदुान   २५३११ अन्तररक श्रोत १ ४,५०,००० ४,५०,००० १००.०० ० 

21 ३२ शान्ती चोक पलकी नािा लनमािण   ३११५१ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

22 ३३ सोत्सकलहया कुिोमा पलकी नािा लनमािण   ३११५१ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ १,२५,००० ० ०.०० १,२५,००० 

23 ४२ लपपरी चोक देलख ईिर सडक लनमािण स्तरोन्नती   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ १०,३६,२८३ ९,९९,७०५ ९६.४७ ३६,५७८ 

24 ४१ लपपरी िड्डन चोक ईिर पवुि वाटो जाने लनमािण   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ १०,००,००० ९,९९,६८९ ९९.९७ ३११ 

25 २७ लबजौरी मेन गल्िीमा पलकी नािा   ३११५१ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १ ४,००,००० ४,००,००० १००.०० ० 

26 २६ बेिडाँडा पलकी नािा लनमािण   ३११५१ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ १,२५,००० १,२१,९५० ९७.५६ ३,०५० 

27 ३७ लपपरा पवुि कुिो वाटो स्तर ईन्नती   ३११५१ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ १,००,००० ८४,६८८ ८४.६९ १५,३१२ 

28 २९ जुडपानी वाटो गे्रवि   ३११५१ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १ २,००,००० १,६४,७०१ ८२.३५ ३५,२९९ 

29 ३० बडका गल्िीमा पललक नािा   ३११५१ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ ३,२५,००० ३,१३,८१७ ९६.५६ ११,१८३ 

30 ३५ बदु्दटोि लशवनगर वाटो गे्रवि   ३११५१ िुलववनी प्रदेश - समालनकरण ऄनदुान १ १,२०,००० १,१९,७६४ ९९.८० २३६ 

31 ३८ सांसद रोड स्तरईन्नती   ३११५१ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ २,००,००० १,७५,५४१ ८७.७७ २४,४५९ 

32 ३४ दामोदर कृलष सडक गे्रवि   ३११५१ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ १,५०,००० १,४९,०५१ ९९.३७ ९४९ 

33 २५ दामोदर सडक गे्रवि लबजौरी   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ १,५०,००० १,४९,९८४ ९९.९९ १६ 

34 २८ दोरहवा कुिोमा स्िेव लनमािण   ३११५१ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

35 २४ लबजौरी मरुवा थान कल्भट तथा ऄधरुो नािा लनमािण   ३११५१ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ ५,००,००० ५,००,००० १००.०० ० 

36 ३९ ठुटी लपपि लसंचाइ डुड लनमािण   ३११५५ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १ २,५०,००० २,४२,५०० ९७.०० ७,५०० 

37 ३६ लपपरा मेनगल्िी पलकी नािा लनमािण   ३११५९ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ २,५०,००० २,४९,९९९ १००.०० १ 

38 १२ लपपरी साविजलनक भवन स्तरोन्नती   ३११५९ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

39 २२ हले्थ हट स्तरईन्नती   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

40 २२ हले्थ हट स्तरईन्नती   ३११५९ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ १,००,००० ९३,४७१ ९३.४७ ६,५२९ 
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लस.नं. संकेत कायििम/अयोजना/लियाकिापको नाम खचि शीषिक स्रोत िक्ष लवलनयोजन खचि खचि (%) मौज्दात 

41 १३ प्रहरी चौकी तारवार   ३११५९ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

42 ३१ इन्रैणीटोि नदीपारी पनपटुवा लनरमाण   ३११५९ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

43 ४० अधारभतु स्वास््य केन्र लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ ८,००,००० ७,७३,२३९ ९६.६५ २६,७६१ 

44 ११ श्रीनगर बौद्द गवुवा लनमािण   ३११५९ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ १,२५,००० १,१५,२५० ९२.२० ९,७५० 

45 ११ श्रीनगर बौद्द गवुवा लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 
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ऄनसुचूी २२ राप्ती गाईँपालिका वडा नं ९ 

लस.नं. संकेत कायििम/अयोजना/लियाकिापको नाम खचि शीषिक स्रोत िक्ष लवलनयोजन खचि खचि (%) मौज्दात 

1 १ पदालधकारी बैठक भिा   २११४१ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १० २,५५,००० २,५२,००० ९८.८२ ३,००० 

2 ३ ९ नं वडाको  संचार महसुि   २२११२ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १० १५,००० १३,४१० ८९.४० १,५९० 

3 ७ ९ नं वडाको   आन्धन (कायाििय प्रयोजन)   २२२१२ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १० ३७,५०० ३७,५०० १००.०० ० 

4 ४ ९ नं वडाको  सवारी साधन तथा ऄन्य ममित खचि   २२२१३ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १० ३७,५०० ३७,५०० १००.०० ० 

5 ३६ भराक्षी देवी मलन्दर रंग रोगन गने   २२२३१ अन्तररक श्रोत १ २५,००० २५,००० १००.०० ० 

6 ६ ९ नं वडाको  पत्रपलत्रका, छपाइ तथा सूचना 

प्रकाशन खचि   

२२३१५ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १० १५,००० १५,००० १००.०० ० 

7 ५ ९ नं वडाको   कायाििय संचािन खचि   २२३१९ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १० १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

8 १५ मलहिाहरुका िालग प्रजनन स्वास््य लशलवर 

संचािन   

२२५२२ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

9 १५ मलहिाहरुका िालग प्रजनन स्वास््य लशलवर 

संचािन   

२२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १ ७५,००० ० ०.०० ७५,००० 

10 १७ ज्येष्ठ नागररकहरु/एकि मलहिा सवमान कायििम   २२५२२ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

11 ३२ पंलजकरण ब्यवस्थापन   २२५२२ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ ५०,००० ५०,००० १००.०० ० 

12 १३ सेलयुररटी गाडि सववलन्ध तालिम   २२५२२ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

13 ९ बीई लबजन र लबषादी खररद   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ५०,००० ५०,००० १००.०० ० 

14 ११ कटाइ लसिाइ तालिम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ५०,००० ५०,००० १००.०० ० 

15 ३३ लवलवध कायििम खचि   २२५२२ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

16 २९ वडा स्तररय लवपद ब्यवस्थापन कायििम   २२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १ २,००,००० १,९५,७८० ९७.८९ ४,२२० 

17 ३० साविजलनक सुनवुाइ कायििम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ २१,००० २१,००० १००.०० ० 
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18 ३५ रातामाटा मलुस्िम भवन जस्ता पाता खररद 

कायििम   

२२५२२ अन्तररक श्रोत १ २५,००० २५,००० १००.०० ० 

19 ३१ सुचना प्रलवलध जडान नलवकरण   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

20 १२ जेलसवी ऄपरेटर िगायत ऄन्य लशपमिुक  

तालिम   

२२५२२ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ ३,००,००० २,९९,७८९ ९९.९३ २११ 

21 ८ ९ नं वडाको   लवलवध खचि   २२७११ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १० ६०,००० ६०,००० १००.०० ० 

22 १४ अधारभतू स्कुि रुपाकोटिाइ मा लब तह सवम 

संचािन ऄनदुान   

२६४१३ अन्तररक श्रोत १ १०,००,००० ८,५३,७४१ ८५.३७ १,४६,२५९ 

23 २३ लसविे जावनेु वाटो ममित   ३११११ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ १,५०,००० १,४३,६७३ ९५.७८ ६,३२७ 

24 १८ तल्िो घोषखोिा वाटो ममित   ३११५१ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ ८,००,००० ८,००,००० १००.०० ० 

25 १९ घोङिे अँप स्यानीघोष वाटो ममित   ३११५१ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ २,००,००० १,९९,३३७ ९९.६७ ६६३ 

26 २० धजा टाँगने -लसविे वाटो ममित   ३११५१ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १ २,७५,००० २,७५,००० १००.०० ० 

27 २४ थापाटोि छुचनु्रे बाटो ममित   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ ५०,००० ४२,६१० ८५.२२ ७,३९० 

28 २१ रुपाकोट -कािाखोिा बाटो ममित   ३११५१ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ २,००,००० १,९९,८६६ ९९.९३ १३४ 

29 ३८ जावनेु बाटो ममित   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ १,५०,००० १,४१,००० ९४.०० ९,००० 

30 २२ िामाखोिा बाटो ममित   ३११५१ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ २,५०,००० २,४१,५२३ ९६.६१ ८,४७७ 

31 २८ कािाखोिा लसंचाइ अयोजना मरमत   ३११५५ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १ १,००,००० ९७,१८० ९७.१८ २,८२० 

32 २७ ऄन्तरे लसंचाइ अयोजना पाइप खररद   ३११५५ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १ १,००,००० ९७,१७९ ९७.१८ २,८२१ 

33 २६ बडडाँडा  लसंचाइ पोखरी ममित   ३११५५ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

34 १६ िामाखोिा खानेपानी ममित   ३११५६ नेपाि सरकार - समालनकरण ऄनदुान १ १,००,००० ९५,२२७ ९५.२३ ४,७७३ 
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35 ३४ प्रा.लब.मसेरीडाँडा खानेपानी योजना   ३११५६ अन्तररक श्रोत १ २,००,००० १,७४,४८७ ८७.२४ २५,५१३ 

36 २ प्रा.लब.धापखोिा लफल्ड लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ २,००,००० १,९४,००० ९७.०० ६,००० 

37 ३७ मदरसा साइराम ईिम भौलतक लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० ९९,९७६ ९९.९८ २४ 

38 ३९ देलवकोट पािुथान संरक्षण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ १,७५,००० १,७५,००० १००.०० ० 

39 २५ देवीकोट मदरसा लनमािण   ३११५९ िुलववनी प्रदेश - समालनकरण ऄनदुान १ ५,००,००० ४,९९,७६० ९९.९५ २४० 
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८०५५६५०६१०१ राप्ती गाईँपालिका    

१ १७ पाररश्रलमक कमिचारी   २११११ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ७०,००,००० ७०,००,००० १००.०० ० 

२ १७ पाररश्रलमक कमिचारी   २११११ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,३०,००,००० १,०८,६५,११० ८३.५८ २१,३४,८९० 

३ १७ पाररश्रलमक कमिचारी   २११११ अन्तररक श्रोत १ N/A २०,००,००० २०,००,००० १००.०० ० 

४ ५४ पदालधकारी पाररश्रलमक   २१११२ अन्तररक श्रोत १० N/A ९५,००,००० ९३,५५,००० ९८.४७ १,४५,००० 

५   पाररश्रलमक पदालधकारी   २१११२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A २,००,००० ० ०.०० २,००,००० 

६ १८ पोशाक   २११२१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १२,००,००० ० ०.०० १२,००,००० 

७ १९ ऄन्य भिा   २११३९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १० N/A १०,००,००० ८,५७,३४० ८५.७३ १,४२,६६० 

८ ५५ पदालधकारी बैठक भिा   २११४१ अन्तररक श्रोत १० N/A ५,००,००० ३,२८,५६० ६५.७१ १,७१,४४० 

९ १४ न्यायीक सलमलत लबलबध खचि   २११४२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १०,००,००० ४,४६,३४० ४४.६३ ५,५३,६६० 

१० २० 

कमिचारीको योगदानमा अधाररत 

लनवतृभरण तथा ईपदान कोष खचि   २१२१२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ० ० ०.०० ० 

११ २१ कमिचारी कल्याण कोष   २१२१४ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

१२ २१ कमिचारी कल्याण कोष   २१२१४ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ४,००,००० ४,००,००० १००.०० ० 

१३ २६ पानी तथा लबजुिी   २२१११ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १० N/A ५,००,००० ४,२५,६३६.८६ ८५.१३ ७४,३६३.१४ 

१४ २७ संचार महसुि   २२११२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ७,६५,००० १,६८,३६५ २२.०१ ५,९६,६३५ 

१५ २२ साविजलनक ईपयोलगताको सेवा खचि   २२११३ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान ५ N/A ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

१६ २४ आन्धन (पदालधकारी)   २२२११ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ५,००,००० १०,००० २.०० ४,९०,००० 

१७ २५ आन्धन (कायाििय प्रयोजन)   २२२१२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १० N/A २०,००,००० १७,०९,०२४.८९ ८५.४५ २,९०,९७५.११ 

१८ २९ सवारी साधन ममित खचि   २२२१३ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १५,००,००० ११,१०,४०१ ७४.०३ ३,८९,५९९ 
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१९ ३० लबमा तथा नवीकरण खचि   २२२१४ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान २ N/A ८,००,००० २,३४,१६९.४० २९.२७ ५,६५,८३०.६० 

२० ३१ 

मेलशनरी तथा औजार ममित सवभार 

तथा सजचािन खचि   २२२२१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५,००,००० ५,००,००० १००.०० ० 

२१ ३२ मसिन्द तथा कायाििय सामाग्री   २२३११ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ३९,००,००० ३५,५६,७४४.५७ ९१.२० ३,४३,२५५.४३ 

२२ ३३ पसु्तक तथा सामग्री खचि   २२३१३ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ४,००,००० ४,००,००० १००.०० ० 

२३ ३४ आन्धन - ऄन्य प्रयोजन   २२३१४ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १० N/A १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

२४ ३५ 

पत्रपलत्रका, छपाइ तथा सूचना 

प्रकाशन खचि   २२३१५ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १० N/A २०,००,००० १९,३५,०८४ ९६.७५ ६४,९१६ 

२५   कायाििय संचािन खचि   २२३१९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ३,००,००० २,८६,७१० ९५.५७ १३,२९० 

२६ ३६ कायाििय संचािन खचि   २२३१९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १०,००,००० २,९६,२८६ २९.६३ ७,०३,७१४ 

२७ ५६ 

अइइइ तथा इअइए तयारी खचि  

भकु्तानी   २२४११ अन्तररक श्रोत १ N/A २५,००,००० २२,९३,४२४ ९१.७४ २,०६,५७६ 

२८ ३७ सेवा र परामशि खचि   २२४११ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १० N/A ३०,००,००० २९,२३,७८९ ९७.४६ ७६,२११ 

२९ ३८ 

सूचना प्रणािी तथा सफ्टवेयर 

संचािन /नलवकरण खचि   २२४१२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १० N/A ५,००,००० ३,२०,८८० ६४.१८ १,७९,१२० 

३० ११ 

अलथिक प्रशासन तथा राजश्व 

सववलन्ध कायििम खचि   २२४१२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५,००,००० ४,९९,९६० ९९.९९ ४० 

३१ ३९ करार सेवा शलु्क   २२४१३ 

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश 

सरकार  १० N/A ४९,४३,९५५ ८,९९,८८० १८.२० ४०,४४,०७५ 

३२ ३९ करार सेवा शलु्क   २२४१३ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A २०,५६,०४५ १८,६५,४४० ९०.७३ १,९०,६०५ 

३३ ४० सरसफाइसेवा शलु्क   २२४१४ अन्तररक श्रोत १० N/A ३,००,००० ६५,५७० २१.८६ २,३४,४३० 

३४ ४१ 

सीप लवकास तथा जनचेतना तालिम 

तथा गोष्ठी सवबन्धी खचि   २२५१२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १२ N/A १२,००,००० ३,४३,७४५ २८.६५ ८,५६,२५५ 

३५ ७ 

M-WASH PLAN लनमािण 

सववलन्ध कायि   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ५,००,००० ४,९९,३८५ ९९.८८ ६१५ 

३६ ४२ लबलभन्न कायििम खचिहरु   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १० N/A २०,००,००० २,५६,३६५ १२.८२ १७,४३,६३५ 

३७   

भमुी सववलन्ध समस्या समाधान 

कायििम सववलन्ध सवै प्रकारका २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ५,००,००० ४,८९,५०७ ९७.९० १०,४९३ 
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खचिहरु   

३८   

भमुी सववलन्ध समस्या समाधान 

कायििम सववलन्ध सवै प्रकारका 

खचिहरु   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५,००,००० ४,९७,३८५ ९९.४८ २,६१५ 

३९ ५९ गाईँपालिका स्तररय नपगु चािु खचि   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A २२,००,००० ४,९९,९९५ २२.७३ १७,००,००५ 

४० १२ 

सुशासन तथा सेवा प्रवाह संग 

सववलन्धत कायििम खचि   २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १०,००,००० ९,७५,४७२ ९७.५५ २४,५२८ 

४१ ९ साझेदारी कोष खचि   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ३०,००,००० ७,६२,८९५ २५.४३ २२,३७,१०५ 

४२ १५ ऄध्यक्ष लबशेष कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १० N/A १५,००,००० ११,७७,८७५ ७८.५३ ३,२२,१२५ 

४३   

वडामा संसोधनका िमका फरक 

परेका योजना तथा कायििमहरु   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ३,२५,००० ८९,००५ २७.३९ २,३५,९९५ 

४४ १३ लमलडया सहकायि कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५,००,००० ३,१६,४०० ६३.२८ १,८३,६०० 

४५ ५८ 

पालिका स्तरीय योजना तथा 

कायििम खचि   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १५,००,००० १,८५,८१९ १२.३९ १३,१४,१८१ 

४६ ४३ 

लदवश समारोह ऄन्य संस्थाहरुिाइ 

सहयोग साँस्कृलतक धालमिक सभा 

जस्ता  कायििम खचि   २२५२९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान २० N/A १०,००,००० ९,८९,७८७ ९८.९८ १०,२१३ 

४७ ४४ कमिचारी भ्रमण खचि   २२६१२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A २०,००,००० १३,२२,८७० ६६.१४ ६,७७,१३० 

४८ ४५ लवलवध खचि   २२७११ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २२,२०,००० २०,३३,३४९ ९१.५९ १,८६,६५१ 

४९ ४६ गाईँ सभा सजचािन खचि   २२७२१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान २ N/A १०,००,००० ९,९३,६७२ ९९.३७ ६,३२८ 

५० ६० 

ऐरावती अदशि बहुमखुी लयावपस 

संचािन ऄनदुान   २५३११ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ८,५०,००० ८,५०,००० १००.०० ० 

५१ ६१ 

देईखरुी बहुमखुी लयावपस संचािन 

ऄनदुान   २५३११ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

५२ ६४ 

िमहीमा ब्िड बैंक संचािन 

ऄनदुान सहयोग   २५३१५ अन्तररक श्रोत १ N/A ३,००,००० ३,००,००० १००.०० ० 

५३ ४७ 

ऄन्य सामालजक सुरक्षा(अलथिक 

सामालजक सहयोग)   २७११२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १० N/A २,००,००० १,०५,८०० ५२.९० ९४,२०० 

५४ ४८ 

गाईँपालिका लबशेष छात्रवलृि 

कायििम   २७२११ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान २ N/A २,००,००० ० ०.०० २,००,००० 
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५५ ४९ ईद्दार, राहत तथा पनुस्थािपना खचि   २७२१२ अन्तररक श्रोत १० N/A १०,००० १०,००० १००.०० ० 

५६ ४९ ईद्दार, राहत तथा पनुस्थािपना खचि   २७२१२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १० N/A ४,९०,००० ४,९०,००० १००.०० ० 

५७ ५७ 

लवपद तथा लबलभन्न कोष स्थापना 

खचि   २७२१२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ६०,००,००० ६०,००,००० १००.०० ० 

५८ ५० 

ऄत्सयाबश्यक स्वास््य सेवाका िालग  

औषधी खररद खचि   २७२१३ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार २ N/A १०,००,००० ९९,९५० १०.०० ९,००,०५० 

५९ ५१ 

वडा कायाििय स्टोर तथा अवास 

प्रयोजनका िालग घरभाडा   २८१४२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १२ N/A १२,००,००० ११,८४,२३८ ९८.६९ १५,७६२ 

६० ५२ ढुवानी साधन तथा ऄन्य भाडा   २८१४९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १० N/A ७,००,००० ३,७४,०५० ५३.४४ ३,२५,९५० 

६१ ५३ ऄन्य लफताि   २८२१९ अन्तररक श्रोत १ N/A २,००,००० ३६,००० १८.०० १,६४,००० 

६२   

गाईँपालिका तथा वडा 

कायािियहरुको  प्रशासकीय भवन 

संरचना लनमािण   ३१११२ अन्तररक श्रोत १ N/A २,५०,००,००० २,५०,००,००० १००.०० ० 

६३   

गाईँपालिका तथा वडा 

कायािियहरुको  प्रशासकीय भवन 

संरचना लनमािण   ३१११२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A २,००,००० ० ०.०० २,००,००० 

६४ १० 

गाईँपालिका तथा वडाहरुको 

पुंजीगत खचि   ३११२३ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ४०,००,००० २५,३१,३८६ ६३.२८ १४,६८,६१४ 

६५ ८ गाईँपालिकाको समपरुक कोष   ३११३२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A २,००,००,००० ८३,९१,८४४.५८ ४१.९६ १,१६,०८,१५५.४२ 

६६ ३ लनमािणालधन प्थरगढवा पिु   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A १,८५,००,००० १,००,१२,०६५ ५४.१२ ८४,८७,९३५ 

६७   

िािमलटया पवुि गल्िी न्यौपाने हुदै 

दाहसंस्कार जाने सडकको 

स्तरोन्नती(प्रदेश समपरुक बजेटवाट)   ३११५१ 

िुलववनी प्रदेश - समपरुक 

ऄनदुान चाि ु १ N/A २५,००,००० २५,००,००० १००.०० ० 

६८ ४ लनमािणालधन राप्ती चिपथ   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५०,००,००० ४९,९२,८३१ ९९.८६ ७,१६९ 

६९ ४ लनमािणालधन राप्ती चिपथ   ३११५१ 

िुलववनी प्रदेश - समपरुक 

ऄनदुान चाि ु १ N/A १,००,००,००० १,००,००,००० १००.०० ० 

७०   

मसुरीया वडका गल्िी सडक 

स्तरोन्नती (प्रदेश समपरुक 

बजेटवाट)   ३११५१ 

िुलववनी प्रदेश - समपरुक 

ऄनदुान चाि ु १ N/A २५,००,००० २५,००,००० १००.०० ० 

७१ ६३ मसुरीया पवुि गल्िी स्तरोन्नती   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० १,८६,३१३ ९३.१६ १३,६८७ 

७२ ६ गाईँपालिका पररसरमा भौलतक ३११५१ नेपाि सरकार - १ N/A ८,१३,००० ८,१०,२३६ ९९.६६ २,७६४ 
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पवुािधार लनमािण   समालनकरण ऄनदुान 

७३ ६ 

गाईँपालिका पररसरमा भौलतक 

पवुािधार लनमािण   ३११५१ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ६,८७,००० १,१९,८२४ १७.४४ ५,६७,१७६ 

७४ २ 

दोिै खोिा मझनी अर लस लस 

पलकी पिु   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,५०,००,००० ४६,८५,८७४ ३१.२४ १,०३,१४,१२६ 

७५   

स्थानीय तहिे बेहोने िागत 

साझेदारीका योजना तथा कायििम 

खचि   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A ६,१८,९५५ ० ०.०० ६,१८,९५५ 

७६   

स्थानीय तहिे बेहोने िागत 

साझेदारीका योजना तथा कायििम 

खचि   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश 

सरकार  १ N/A १,०६,०४५ ० ०.०० १,०६,०४५ 

७७   

स्थानीय तहिे बेहोने िागत 

साझेदारीका योजना तथा कायििम 

खचि   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,८०,००० ० ०.०० १,८०,००० 

७८   

िािमलटया स्वास््य चौकीमा 

अवास कोठा थप गने (प्रदेश 

सामालजक लवकास मन्त्राियको  

बजेटवाट)   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A १०,००,००० ४,००,००० ४०.०० ६,००,००० 

७९ २८ 

सामदुालयक लबद्यािय भवन रंगरोगन 

तथा ममित योजना   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A १८,००,००० १७,४९,५०७ ९७.१९ ५०,४९३ 

८० २३ ऄधरुो दलित भवन लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० ९७,००० ९७.०० ३,००० 

८१ ६२ 

दलित समदुायका िालग सामदुालयक 

भवन लनमािण   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १०,००,००० ८,२६,२५६ ८२.६३ १,७३,७४४ 

८२ १ लनमािणालधन वडा कायािियहरु   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ७,१५,००० ७,१५,००० १००.०० ० 

८३ १ लनमािणालधन वडा कायािियहरु   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A १,२८,१५,००० १,२८,१५,००० १००.०० ० 

८४ १ लनमािणालधन वडा कायािियहरु   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १४,७०,००० १४,७०,००० १००.०० ० 

८५ ५ लनमािणालधन प्रशासकीय भवन   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००,००० १,८०,७८,६३८ ९०.३९ १९,२१,३६२ 

८६ १६ 

मलहिा सहकारी भवन लनमािण 

(भकुृटीिाइ  ८ िाख तथा िक्ष्मी 

सहकारीिाइ १०िाख )   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १८,००,००० १८,००,००० १००.०० ० 

८०५५६५०६२०१ राप्ती गाईँपालिकावडा नं.१ 

८७ १ 

१ नं वडाका  पदालधकारी बैठक 

भिा   २११४१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A २,५२,००० २,५२,००० १००.०० ० 
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८८ ३० 

लनगरानी समहु २० तथा मेिलमिाप 

कतािहरुको बैठक भिा खाजा खचि 

भकु्तानी   २११४२ अन्तररक श्रोत १ N/A ४५,००० ४५,००० १००.०० ० 

८९ २ १ नं वडाको पानी तथा लबजुिी   २२१११ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A २५,००० १७,६७५ ७०.७० ७,३२५ 

९० ३ १ नं वडाको संचार महसुि   २२११२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १५,००० १४,००० ९३.३३ १,००० 

९१ ६ 

१ नं वडाको  आन्धन ख्रच  (कायाििय 

प्रयोजन)   २२२१२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ३०,००० २९,५०० ९८.३३ ५०० 

९२ ४ 

१ नं वडाको सवारी साधन तथा 

ऄन्य ईपकरण ममित खचि   २२२१३ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A २०,००० १९,९९५ ९९.९८ ५ 

९३ ५ 

१ नं वडाको  पत्रपलत्रका, छपाइ तथा 

सूचना प्रकाशन खचि   २२३१५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ३५,००० ३३,७४७ ९६.४२ १,२५३ 

९४ ७ 

१ नं वडाको कायाििय संचािन 

खचि   २२३१९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १,०५,००० १,०३,६१३ ९८.६८ १,३८७ 

९५ २७ 

वडा स्तररय लवपद ब्यवस्थापन 

कायििम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

९६ ३२ प्रहरी साझेदारी कायििम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A २०,००० २०,००० १००.०० ० 

९७ २९ 

वडा कायािियमा फलनिचर तथा ऄन्य 

सामाग्री ब्यवस्थापन   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,०५,००० १,०३,९१० ९८.९६ १,०९० 

९८ १० अँपखोिीमा सडक बिी जडान   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० ८१,७५५ ८१.७६ १८,२४५ 

९९ ३१ 

ईपभोक्ता सलमलत गठन 

ऄलभमलुखकरण तथा योजना 

ऄनगुमन खचि   २२६११ अन्तररक श्रोत १ N/A ५०,००० ५०,००० १००.०० ० 

१०० ८ १ नं वडाको  लवलवध खचि   २२७११ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १,३०,००० १,२९,७७० ९९.८२ २३० 

१०१ ३३ 

िािमलटया स्वास््य  चौकी पवुािधार 

सुधार तथा ब्यवस्थापन खचि   २५३१२ अन्तररक श्रोत १ N/A ० ० ०.०० ० 

१०२   

अँपखोिी बगासोती बाटो सुधार 

तथा ८ मीटरको वाटोिाइ घटाइ ६ 

मीटर बनाईन े  ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A ५,४०,००० ० ०.०० ५,४०,००० 

१०३   

अँपखोिी बगासोती बाटो सुधार 

तथा ८ मीटरको वाटोिाइ घटाइ ६ 

मीटर बनाईन े  ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A २०,४७,५३५ १९,५९,०५७ ९५.६८ ८८,४७८ 

१०४ २२ माछीताि जानेवाटोमा नािा लनमािण   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ३,००,००० ३,००,००० १००.०० ० 
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१०५ २० 

ऄनरुाग टोिमा दवैुतफि  पलकी नािा 

लनमािण   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ३,००,००० २,९९,५०१ ९९.८३ ४९९ 

१०६ ३७ 

अँपखोिी बगासोती सडक 

स्तरोन्नती   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ० ० ०.०० ० 

१०७ ३५ 

नव प्रलतभा जाने पलश्चम तफि को 

वाटोमा नािा लनमािण   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A ४,००,००० ३,९९,२९० ९९.८२ ७१० 

१०८ १८ 

दामोदर रोड देलख ईिर तफि  ठाडो 

वाटोमा दवैु तफि  पलकी नािी तथा 

वाटो स्तरोन्नती   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ५,००,००० ५,००,००० १००.०० ० 

१०९ २५ 

कटेशनािा पवुि दक्षीण जाने वाटोमा 

माटो लफलिङ   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

११० १७ 

नव प्रलतभा स्कुि जाने वाटोको पवूि 

तफि  नािा  लनमािण   ३११५१ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५,००,००० ५,००,००० १००.०० ० 

१११ २६ 

लसद्देश्वर लशवमलन्दर जान ेवाटोमा 

ियाक लनमािण   ३११५१ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

११२ २३ 

ररंगरोड ऄधरुो नािा लनमािण तथा 

ह्यमुपाइपको ब्यवस्था   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A ३,००,००० ३,००,००० १००.०० ० 

११३   

लशदे्धश्वर लशव मलन्दरमा खानेपानी 

ब्यवस्थापन   ३११५६ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० ९७,००० ९७.०० ३,००० 

११४ १६ 

चैते मलछतािमा खानेपानी धारा 

लनमािण   ३११५६ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० ९७,००० ९७.०० ३,००० 

११५ ४० हुिाक रोडमा नािा लनमािण   ३११५८ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

११६ ९ 

चप्टारे चौतारी देलख प्रगन्ना कृलष 

मागि सवमको वाटो तथा कृषक 

लबश्रामस्थि ममित   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

११७ २८ 

राप्ती गंगा प्रा लब लजणि भवन 

ब्यवस्थापन   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ० ० ०.०० ० 

११८ ११ 

नवप्रलतभा स्कुिको लसंढीमा रेलिङ 

लनमािण   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,००,००० ९८,१३० ९८.१३ १,८७० 

११९   बरघाट कुिोमा कल्भटि   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

१२० ३४ योगा कभडि हि लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A ० ० ०.०० ० 

१२१ ३६ 

राप्ती गंगा प्रा.लब.ऄधरुो भवन 

लफलनलसंग   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A ४,००,००० ४,००,००० १००.०० ० 

१२२ ३८ 

लसद्देश्वर लशवमलन्दरमा बाईण्ड्री 

लनमािण   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० १,७३,७७५ ८६.८९ २६,२२५ 
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१२३   राप्ती गंगा प्रालव लफल्ड लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० ९७,००० ९७.०० ३,००० 

१२४   

नेपाि रालरिय मा लब मा फलनिचर 

लबदु्धत तथा भौलतक ब्यवस्थापन   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ३,००,००० २,९१,००० ९७.०० ९,००० 

१२५ १४ 

नेपाि रालरिय मा लब मा फलनिचर 

ब्यवस्थापन   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ० ० ०.०० ० 

१२६ १५ 

श्री बराह प्रा लब बगासोतीमा बाईण्ड्री 

लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

१२७ १९ 

भािुवाङ देशी मलुस्िम मलस्जद 

ममित   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ३,००,००० ३,००,००० १००.०० ० 

१२८ २४ मलहिा भवन लनमािण भािुवाङ   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ५,००,००० ५,००,००० १००.०० ० 

१२९ १२ 

स्वगिद्वारी प्रा लब मा स्कुि लफल्ड 

लनमािण   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ३,००,००० २,५८,३२३ ८६.११ ४१,६७७ 

१३० २१ लवपी कृलष मागि ऄधरुो नािा लनमािण   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ३,००,००० २,९९,९१० ९९.९७ ९० 

१३१ ३९ 

भािुवाङको स्वीलमङ पोखरी 

संरक्षण   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

१३२ १३ 

ठूिो कुवा खानेपानी धारा 

ब्यवस्थापन   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ० ० ०.०० ० 

१३३   

िािमलटया स्वास््य चौकीमा 

लडलजटि एलसरे मेलसन र सो मा 

िागे्र ऄन्य सामान खररद   ३११७१ अन्तररक श्रोत १ N/A ९,००,००० ८,९८,३५० ९९.८२ १,६५० 

८०५५६५०६२०२ राप्ती गाईँपालिकावडा नं.२ 

१३४ १ २ नं वडाको पदालधकारी बैठक भिा   २११४१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A २,५५,००० २,५२,००० ९८.८२ ३,००० 

१३५ २ २ नं वडाको  पानी तथा लबजुिी   २२१११ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १५,००० १४,७८० ९८.५३ २२० 

१३६ ३ २ नं वडाको  संचार महसुि   २२११२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A २५,००० २५,००० १००.०० ० 

१३७ ४ 

२ नं वडाको  आन्धन (कायाििय 

प्रयोजन)   २२२१२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ३८,००० ३७,१२० ९७.६८ ८८० 

१३८ ५ 

२ नं वडाको सवारी साधन तथा 

ऄन्य ईपकरण ममित खचि   २२२१३ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A २०,००० १९,६२५ ९८.१३ ३७५ 

१३९ ६ 

२ नं वडाको  पत्रपलत्रका, छपाइ तथा 

सूचना प्रकाशन खचि   २२३१५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १७,००० १७,००० १००.०० ० 

१४० ७ २ नं वडाको   कायाििय संचािन २२३१९ राजस्व बाँडफाँड - १० N/A १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 
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खचि   संघीय सरकार 

१४१ २० 

वडास्तरीय खेिकुद प्रलतयोलगता 

तथा खेि सामाग्री लबतरण र खेि 

मैदान ममित   २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,५०,००० १,४५,९५२ ९७.३० ४,०४८ 

१४२ ३४ पश ुबदृ्दाश्रम ब्यवस्थापन   २२५२२ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

१४३ ३७ सुचना प्रलवलध जडान नलवकरण   २२५२२ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १८,००० १३,९५५ ७७.५३ ४,०४५ 

१४४ २४ 

ज्येष्ठ नागररकहरुिाइ सहायक 

सामाग्री   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० ९९,९१९ ९९.९२ ८१ 

१४५ ३६ भैपरी लबपद ब्यवस्थापन   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ४०,००० ४०,००० १००.०० ० 

१४६ २५ स्यानीघोष होमस्टे प्रबधिन   २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ० ० ०.०० ० 

१४७ ३८ 

लनगरानी समहु मेलिमिाप तथा 

न्यालयक कायि खचि   २२५२२ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १५,००० १५,००० १००.०० ० 

१४८ ३८ 

लनगरानी समहु मेलिमिाप तथा 

न्यालयक कायि खचि   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ३५,००० ३५,००० १००.०० ० 

१४९ ३९ साविजलनक सुनवुाइ कायििम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A २१,००० २०,८३० ९९.१९ १७० 

१५० २६ ईत्सपे्ररणा मिुक कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

१५१ ८ २ नं वडाको  लवलवध खचि   २२७११ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ६०,००० ५९,९९५ ९९.९९ ५ 

१५२ १८ 

वडा स्तरीय स्वास््य सेवा प्रवधिन 

कायििम   २५२११ अन्तररक श्रोत १ N/A १,५०,००० १,४३,६४५ ९५.७६ ६,३५५ 

१५३ १६ 

अदशि नमनुा मा लव ब्यवस्थापन 

खचि   २५३११ अन्तररक श्रोत १ N/A २,००,००० १,९४,००० ९७.०० ६,००० 

१५४ १७ 

अधारभतु स्वास््य केन्र 

ब्यवस्थापन   २५३१२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,००,००० ७२,६१५ ७२.६२ २७,३८५ 

१५५ २१ ब्याडलमन्टन कभडि हि   ३११११ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० १,९४,००० ९७.०० ६,००० 

१५६ २७ ऄधरुो मकु्तकमैया भवन लनमािण   ३११११ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० १,८९,६९० ९४.८५ १०,३१० 

१५७ ४२ स्यानीघोष बगासोती सडक मरमत   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० ८७,९९० ८७.९९ १२,०१० 

१५८ १४ बग्गे कृलष सडक लनमािण   ३११५१ नेपाि सरकार - १ N/A ३,००,००० २,९७,१७८ ९९.०६ २,८२२ 
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समालनकरण ऄनदुान 

१५९   कुविे टोिमा ह्यमुपाइप जडान   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० ७४,७५८ ७४.७६ २५,२४२ 

१६० ४१ शान्तीनगर नािा लनमािण   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

१६१ ३० लबचगल्िी लयावपस रोड स्तरोन्ननती   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

१६२ २९ बाईन्नेपाटा सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ४,००,००० ४,००,००० १००.०० ० 

१६३ ४३ रामनगर सडक नािा लनमािण   ३११५१ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ४,००,००० ४,००,००० १००.०० ० 

१६४ ३३ कुविे टोिमा नयाँ ियाक खोल्न े  ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A ० ० ०.०० ० 

१६५ ४९ हषेडाँडा खरुुररया वाटो स्तरोन्नती   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A २३,५१,४२० २२,३९,७१३ ९५.२५ १,११,७०७ 

१६६ ५० रामनगर बाटो स्तरोन्नती   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ३,००,००० ३,००,००० १००.०० ० 

१६७ ४४ 

२ नं वडाका कच्ची सडक ममित 

योजना   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A २,५०,००० २,४९,९४७ ९९.९८ ५३ 

१६८ ४८ 

ऐरावती अदशि बहुमखुी लयावपस 

पहुचँ मागि लनमािण   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A २,००,००० १,९९,४५७ ९९.७३ ५४३ 

१६९ ४७ 

सािको रुख -भण्डारीटोि-

िािमलटया वाटो लनमािण   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A ४,००,००० ३,८६,६०६ ९६.६५ १३,३९४ 

१७०   लसतखोिे टोिमा भल्व लनमािण   ३११५५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

१७१ ११ लसतखोिे टोिमा भल्व लनमािण   ३११५५ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ८०,००० ६४,८८५ ८१.११ १५,११५ 

१७२ ४० सुलमत्रा टोि भल्व लनमािण   ३११५५ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ० ० ०.०० ० 

१७३ ९ रामनगर भल्व लनमािण   ३११५५ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ० ० ०.०० ० 

१७४   नेत्र भसुाि टोिमा भल्व लनमािण   ३११५५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,२०,००० १,२०,००० १००.०० ० 

१७५   बन्जाडे टोिमा भल्व लनमािण   ३११५५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ९०,००० ८७,३०० ९७.०० २,७०० 

१७६ १२ नेत्र भसुाि टोिमा भल्व लनमािण   ३११५५ अन्तररक श्रोत १ N/A ८०,००० ८०,००० १००.०० ० 

१७७ १० बन्जाडे टोिमा भल्व लनमािण   ३११५५ अन्तररक श्रोत १ N/A ८०,००० ० ०.०० ८०,००० 

१७८ १३ लमना कुमाि टोिमा भल्व लनमािण   ३११५५ राजस्व बाँडफाँड - १ N/A ० ० ०.०० ० 
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संघीय सरकार 

१७९ ३१ एकता नगरमा नािा लनमािण   ३११५५ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ४,००,००० ३,९९,२०१ ९९.८० ७९९ 

१८० १५ पाखो वारीमा लसंचाइ ऄनदुान   ३११५५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ३५,००० ३५,००० १००.०० ० 

१८१ ३२ २ नं सडक बिी   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ० ० ०.०० ० 

१८२ ३२ २ नं सडक बिी   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A ० ० ०.०० ० 

१८३ २२ चचि ब्यवस्थापन   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

१८४ १९ बग्गेमा धारा स्थापना कायििम   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A ० ० ०.०० ० 

१८५   कठाहा मरुवा थानमा नािा लनमािण   ३११५९ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ८०,००० ७४,६०० ९३.२५ ५,४०० 

१८६ ४६ बग्गे मलन्दर संरक्षण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A १,५०,००० १,४५,५०० ९७.०० ४,५०० 

१८७   २ नं वडा लबदु्धतीकरण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A २,१५,००० २,०२,११९ ९४.०१ १२,८८१ 

१८८   २ नं वडा लबदु्धतीकरण   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,५०,००० २,४१,९५१ ९६.७८ ८,०४९ 

१८९   सपाङ्दी प्रा.लव. ममित   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ८०,००० ८०,००० १००.०० ० 

१९० २३ 

वडा कायािियको पवुि मलन्दरमा िश 

लनमािण   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

१९१ ४५ ऄववे श्री मलन्दर संरक्षण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A १,५०,००० १,४०,३५४ ९३.५७ ९,६४६ 

१९२ २८ कठाहा मरुवाथानमा नािा लनमािण   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

१९३   स्यानीघोष पािु मलन्दर ममित   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,५०,००० १,४९,९७० ९९.९८ ३० 

८०५५६५०६२०३ राप्ती गाईँपालिकावडा नं.३ 

१९४ १ 

३ नं वडाको  पदालधकारी बैठक 

भिा   २११४१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A २,५५,००० २,५२,००० ९८.८२ ३,००० 

१९५ २ ३ नं वडाको   पानी तथा लबजुिी   २२१११ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A २५,००० २५,००० १००.०० ० 

१९६ ३ ३ नं वडाको   संचार महसुि   २२११२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १५,००० १५,००० १००.०० ० 

१९७ ४ 

३ नं वडाको   आन्धन (कायाििय 

प्रयोजन)   २२२१२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ३०,००० २६,८६० ८९.५३ ३,१४० 

१९८ ५ ३ नं वडाको   सवारी साधन तथा २२२१३ राजस्व बाँडफाँड - १० N/A ३०,००० २९,८३५ ९९.४५ १६५ 
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ऄन्य ईपकरण  ममित खचि   संघीय सरकार 

१९९ ८ 

३ नं वडाको  पत्रपलत्रका, छपाइ तथा 

सूचना प्रकाशन खचि   २२३१५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १५,००० १३,१०० ८७.३३ १,९०० 

२०० ६ 

३ नं वडाको   कायाििय संचािन 

खचि   २२३१९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १,५०,००० १,४९,९६९ ९९.९८ ३१ 

२०१ १५ बसन्तापरुमा थारु होमस्टे संचािन   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ० ० ०.०० ० 

२०२ १३ स्वास््य लशलवर संचािन वडा लभत्र   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

२०३ १४ 

नयाँवस्तीमा पजचे बाजा लबतरण 

कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

२०४ २७ 

लनगरानी समहु मेलिमिाप तथा 

न्यालयक कायि खचि   २२५२२ अन्तररक श्रोत १० N/A ४०,००० ४०,००० १००.०० ० 

२०५ २६ वडा स्तरीय लबपद ब्यवस्थापन खचि   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० ९९,८४८ ९९.८५ १५२ 

२०६ १७ वडास्तरीय खेिकुद प्रलतयोलगता   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

२०७ ७ ३ नं वडाको   लवलवध खचि   २२७११ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ० ० ०.०० ० 

२०८ १० 

३ नं वडाका लबद्याियमा वाइफाइ 

फोटोकपी मेसीन कवप्युटर लबतरण   २५३११ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,०७,००० १,०७,००० १००.०० ० 

२०९ २१ 

दलक्षण मसुरीया बडका गल्िी 

स्तरोन्नती   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ० ० ०.०० ० 

२१० २२ 

ईिर मसुरीया वडका गल्िी बन 

जाने वाटो स्तरोन्नती   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ४,००,००० ३,९३,८९८ ९८.४७ ६,१०२ 

२११ २३ 

लशव मलन्दर चोक - करवदी वाटो 

स्तर ईन्नती   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५,००,००० ४,९९,८४० ९९.९७ १६० 

२१२ २४ पैसठ्ठी नवबर बाटो गे्रबि   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A १,५०,००० १,४५,५०० ९७.०० ४,५०० 

२१३ २९ नयाँबस्ती  बाटो गे्रबि   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A १,५०,००० १,२७,६५३ ८५.१० २२,३४७ 

२१४ १९ 

मोती महि-नयाँबस्ती -राप्ती चिपथ 

लसरीचौर लबद्यािय बाटो गे्रवि   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

२१५ २० 

अदशि टोि -प्रगतीटोि सडक 

स्तरोन्नती   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ४,००,००० ३,४७,८३३ ८६.९६ ५२,१६७ 

२१६ ३० खरुुरीया ऄधरुो कुिो िाइलनङ   ३११५५ अन्तररक श्रोत १ N/A २,००,००० १,९४,००० ९७.०० ६,००० 

२१७ ९ 

बसन्तापरु बडका कुिोको बाँधमा 

पानी वटुवा लनमािण   ३११५५ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

२१८   मसुरीयामा ललिलनक भवन लनमािण   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,५०,००० २,३१,४०६ ९२.५६ १८,५९४ 
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२१९ ११ मसुरीयामा ललिलनक भवन लनमािण   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ६,००,००० ६,००,००० १००.०० ० 

२२० २८ 

खरुुररयामा ऄधरुो साविजलनक भवन 

लनमािण   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ६,००,००० ५,९७,०६९ ९९.५१ २,९३१ 

२२१ ३३ 

नवज्योती अ.लब खानेपानी फलनिचर 

सहयोग   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

२२२ २५ देवी मलहिा भवनमा चपी लनमािण   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,५०,००० १,४५,५०० ९७.०० ४,५०० 

२२३ १२ ६५ नं मा ललिलनक  भवन लनमािण   ३११५९ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

२२४ १२ ६५ नं मा ललिलनक  भवन लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A ५०,००० २२,४१८ ४४.८४ २७,५८२ 

२२५   मसुरीया पवुि गल्िी स्तरोन्नती   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

२२६   

बसन्तापरु लशव मलन्दर ममित मन्च 

तथा ब्याडलमन्टन कोटि लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

२२७ ३१ लब लप अ.लब. बाईण्ड्री वाि लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

२२८ १६ 

बसन्तापरु लशव मलन्दर ममित मन्च 

तथा ब्याडलमन्टन कोटि लनमािण   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,५०,००० १,४०,७०३ ९३.८० ९,२९७ 

२२९ १८ ६५ नं को नािा लनमािण   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ४,००,००० ३,८४,६७३ ९६.१७ १५,३२७ 

२३० ३२ 

नयाँबस्ती बैठक घरमा शौचािय 

लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

८०५५६५०६२०४ राप्ती गाईँपालिकावडा नं.४ 

२३१ १ 

४ नं वडाको  पदालधकारी बैठक 

भिा   २११४१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A २,१६,००० २,१६,००० १००.०० ० 

२३२ ३६ 

लनगरानी समहु मेलिमिाप तथा 

न्यालयक कायि खचि   २११४२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ५०,००० ४९,८५० ९९.७० १५० 

२३३ २ ४ नं वडाको  पानी तथा लबजुिी   २२१११ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १५,००० १४,९८८ ९९.९२ १२ 

२३४ ३ ४ नं वडाको  संचार महसुि   २२११२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A २५,००० २४,७५४ ९९.०२ २४६ 

२३५ ४ 

४ नं वडाको   आन्धन (कायाििय 

प्रयोजन)   २२२१२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ५०,००० २८,८७७ ५७.७५ २१,१२३ 

२३६ ५ 

४ नं वडाको  सवारी साधन तथा 

ऄन्य ईपकरण  ममित खचि   २२२१३ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ३०,००० ३०,००० १००.०० ० 

२३७ ६ 

४ नं वडाको  पत्रपलत्रका, छपाइ तथा 

सूचना प्रकाशन खचि   २२३१५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १५,००० १५,००० १००.०० ० 
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२३८ ७ 

४ नं वडाको   कायाििय संचािन 

खचि   २२३१९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १,४९,००० १,४८,३१६ ९९.५४ ६८४ 

२३९ १० 

लकसानहरुिाइ ईन्नत जातको बाख्रा 

पाठा लबतरण   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

२४० ९ 

दलित युवा तथा युवतीहरुिाइ  

ड्राइलभङ तालिम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० ९९,६६६ ९९.६७ ३३४ 

२४१ ४१ 

वडा स्तररय लवपद ब्यवस्थापन 

कायििम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ५०,००० ४७,४४० ९४.८८ २,५६० 

२४२ ८ ४ नं वडाको   लवलवध खचि   २२७११ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ४०,००० ३९,८७० ९९.६८ १३० 

२४३ २७ 

मौरीघाट लमिनचोक लमि पछाडी 

वाटो स्तरोन्नती   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A ५०,००० ५०,००० १००.०० ० 

२४४ ४२ 

श्रीनारायण चोक भानपरु सडक 

कािोपत्र े  ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A २४,९७,१९४ १४,२६,१९७ ५७.११ १०,७०,९९७ 

२४५ २४ 

सामदुालयक स्वास््यचौकी सडक 

स्तरोन्नती   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A २,००,००० १,९२,१८२ ९६.०९ ७,८१८ 

२४६ ३२ मझनीगढ  लबच सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश 

सरकार  १ N/A ५०,००० ४८,५०० ९७.०० १,५०० 

२४७ ३१ सुंगरेु सडक स्तरईन्नती   ३११५१ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५०,००० ४३,१६० ८६.३२ ६,८४० 

२४८ २१ गौमखुी टोिमा कल्भटि लनमािण   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ४,५०,००० ४,३५,७२० ९६.८३ १४,२८० 

२४९ ३९ लपपरखटुी सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ३,००,००० २,९४,९१२ ९८.३० ५,०८८ 

२५० १८ गोटांगे्र खोिामा शेरवाि लनमािण   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० १,९४,००० ९७.०० ६,००० 

२५१ ३० ह्यमुपाइप खररद वडाका िालग   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ० ० ०.०० ० 

२५२ २६ मकु्त कमैया वाटो गे्रवि   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

२५३ ३७ 

नयाँगाईँ सुन्दरपरु जोलडएको लबच 

सडक स्तरोन्नती   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A ५०,००० ४९,६२६ ९९.२५ ३७४ 

२५४ २९ 

मौरीघाट स्कुि नलजकको कुिोमा 

ह्यमूपाइप   ३११५१ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० ५८,२०० ५८.२० ४१,८०० 

२५५ १९ सुन्दरपरु लबच सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,५०,००० १,४५,५०० ९७.०० ४,५०० 

२५६ २२ लसररन भ्यािी सडक स्तरोन्नती   ३११५१ राजस्व बाँडफाँड - १ N/A ३,५०,००० ३,३५,१४२ ९५.७५ १४,८५८ 
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संघीय सरकार 

२५७ ३५ ईिर लखनैटा  सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० १,९३,३३१ ९६.६७ ६,६६९ 

२५८ ३३ लसमिखटुी सडक स्तरोन्नती   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A ५०,००० ४८,५०० ९७.०० १,५०० 

२५९ २० 

मझनीगढ लचसाखोिामा ह्यमुपाइप 

जडान   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ० ० ०.०० ० 

२६० १७ नयाँगाईँ सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ४,००,००० ३,८७,०८१ ९६.७७ १२,९१९ 

२६१ २३ जनकपरु छुटकी गल्िी स्तरोन्नती   ३११५१ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ३,५०,००० ३,३९,४९७ ९७.०० १०,५०३ 

२६२ ३८ नयाँगाईँमा कुिो लनमािण   ३११५५ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

२६३ १६ 

मझनीगढ भल्व लबस्तार तथा ममित 

कायििम   ३११५५ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ३,००,००० २,८९,७७६ ९६.५९ १०,२२४ 

२६४ ४० 

मौरीघाट कुनवुा कुिोमा पनफकुवा 

लनमािण   ३११५५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,००,००० ९३,८५८ ९३.८६ ६,१४२ 

२६५   मझनीगढ लसमिखटुी सडक   ३११५५ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

२६६ १२ बढुीचौरमा िि लनमािण   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A २,५०,००० २,५०,००० १००.०० ० 

२६७ २५ सुन्दरपरु लफल्ड मरमत   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,५०,००० १,४५,५०० ९७.०० ४,५०० 

२६८ १४ लसमिखटुी खेिकुद मैदान लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A ० ० ०.०० ० 

२६९ ११ मलहिा सामदुालयक भवन लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A ५,००,००० ५,००,००० १००.०० ० 

२७० ३४ अधारभतु स्वास््य केन्र लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A ६,००,००० ६,००,००० १००.०० ० 

२७१ १३ मा लब मौरीघाटमा रेलिङ लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

२७२   मकु्त कमैया बस्तीमा कुवा लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A ५०,००० ४८,५०० ९७.०० १,५०० 

२७३   

ह्यकुपाइप तथा पोि खररद वडामा 

लबतरणका िालग   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ९०,००० ९०,००० १००.०० ० 

२७४ १५ जनज्योती लनमालव लफल्ड लनमािण   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

८०५५६५०६२०५ राप्ती गाईँपालिकावडा नं.५ 

२७५ १ 

५ नं वडाका  पदालधकारी बैठक 

भिा   २११४१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A २,५५,००० २,५५,००० १००.०० ० 

२७६ ३० 

लनगरानी समहु मेलिमिाप तथा 

न्यालयक कायि खचि   २११४२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १० N/A २०,००० २०,००० १००.०० ० 
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लस.नं. संकेत 
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खचि शीषिक स्रोत िक्ष्य आकाइ लवलनयोजन खचि खचि (%) मौज्दात 

२७७ २ ५ नं वडाको पानी तथा लबजुिी   २२१११ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १५,००० १५,००० १००.०० ० 

२७८ ३ ५ नं वडाको  संचार महसुि   २२११२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १५,००० १५,००० १००.०० ० 

२७९ २९ प्रहरी चौकीिाइ इन्धन खचि   २२२१२ अन्तररक श्रोत १२ N/A १२,००० ३,०५० २५.४२ ८,९५० 

२८० ५ 

५ नं वडाको आन्धन (कायाििय 

प्रयोजन)   २२२१२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ३०,००० ३०,००० १००.०० ० 

२८१ ४ 

५ नं वडाको सवारी साधन तथा 

ऄन्य ममित खचि   २२२१३ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ३०,००० ३०,००० १००.०० ० 

२८२ ६ 

५ नं वडाको  पत्रपलत्रका, छपाइ तथा 

सूचना प्रकाशन खचि   २२३१५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १५,००० १५,००० १००.०० ० 

२८३ ७ 

५ नं वडाको  कायाििय संचािन 

खचि   २२३१९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

२८४   

वडा नं ५ का सवै सवै सामदुालयक 

लबद्याियिाइ खेिकुद सामाग्री 

लबरतण   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० ९०,०८४ ९०.०८ ९,९१६ 

२८५ ९ 

ऄगवुा कृषकका िालग ब्यवसायीक 

कृलष सहयोग कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ० ० ०.०० ० 

२८६ १० 

प्रा.लव.का दलित तथा लबपन्न 

लबद्याथीिाइ पाठ्य सामाग्री लबतरण   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ० ० ०.०० ० 

२८७ १२ टोि स्तरीय खेिकुद प्रलतयोलगता   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,५०,००० १,४८,८८५ ९९.२६ १,११५ 

२८८ २६ 

वडा कायािियको भौलतक सुधार 

कायििम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A २,००,००० १,५६,७०५ ७८.३५ ४३,२९५ 

२८९ ८ ५ नं वडाको  लवलवध खचि   २२७११ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ६०,००० ६०,००० १००.०० ० 

२९० ११ स्वास््य चौकी ब्यवस्थापन सहयोग   २६४२३ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ० ० ०.०० ० 

२९१ २२ भलु्के गाईँमा सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ४,००,००० ४,००,००० १००.०० ० 

२९२ १८ 

िठ्ठहवा राजमागि दलक्षण ऄधरुो 

नािा लनमािण   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ४,००,००० ३,७४,५०० ९३.६३ २५,५०० 

२९३ १८ 

िठ्ठहवा राजमागि दलक्षण ऄधरुो 

नािा लनमािण   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A ४,५०,००० ४,५०,००० १००.०० ० 

२९४ १५ थकरीकोट ररंगरोड लनमािण   ३११५१ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ४,००,००० ३,८८,००० ९७.०० १२,००० 
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२९५ १९ 

पहरुवा राजमागि दलक्षण ऄधरुो नािा 

लनमािण   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ४,००,००० ३,८८,००० ९७.०० १२,००० 

२९६ २० 

कािापानी ईिर दामोदर सडक 

गे्रवि   ३११५१ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,५०,००० २,४९,०७६ ९९.६३ ९२४ 

२९७ १६ 

करंगेकोट पनुखोिा मोटरवाटो 

लनमािण   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ३,००,००० ३,००,००० १००.०० ० 

२९८ १७ 

प्रगतीलशि वजार देलख दामोदर रोड 

वाटो स्तरोन्नती   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

२९९ २१ 

प्रहरी लबट देलख दलक्षण जाने वाटोमा 

दगुाि मलन्दर सवम नािा लनमािण   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

३०० १४ 

खौराहावावा-करंगे-लचत्रीकोट -

घोंगिेअँप सडक ममित   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ५,००,००० ५,००,००० १००.०० ० 

३०१ २३ हररयािी सहकारी जाने वाटो गे्रवि   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A ५०,००० ४८,५०० ९७.०० १,५०० 

३०२ १३ 

लसंगे स्कुि देलख जगतरामको घर 

सवम ररंगरोड लनमािण   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ४,००,००० ४,००,००० १००.०० ० 

३०३   

करंगे कोटमा लबदु्धत लबस्तार तथा 

ममित   ३११५३ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,५०,००० ० ०.०० २,५०,००० 

३०४ २७ नयाँवस्ती टोि डुवान लनयन्त्रण   ३११५४ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ४,००,००० ३,७०,४७८ ९२.६२ २९,५२२ 

३०५ २५ 

बगरवा कुिोमा ऄधरुो िाइलनङ 

(कािापानीमा २ िाख र पहरुवामा 

२ िाख)   ३११५५ अन्तररक श्रोत १ N/A २,५०,००० २,५०,००० १००.०० ० 

३०६ २५ 

बगरवा कुिोमा ऄधरुो िाइलनङ 

(कािापानीमा २ िाख र पहरुवामा 

२ िाख)   ३११५५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

३०७ २४ ईपता कुिोमा पनवटूवा लनमािण   ३११५५ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,५०,००० १,४५,५०० ९७.०० ४,५०० 

३०८ ३३ 

बाि कल्याण प्रा.लब.ऄधरुो भवन 

लफलनलसंग   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A ४,००,००० ३,९९,०४१ ९९.७६ ९५९ 

३०९ ३४ 

सगरमाथा  प्रा.लब.ऄधरुो भवन 

लफलनलसंग   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A ४,००,००० ३,९९,९२३ ९९.९८ ७७ 

३१० ३२ 

पहरुवा वाटोमा माटो लफलिङ तथा 

गे्रवि   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A २,००,००० १,९४,००० ९७.०० ६,००० 

३११ ३५ लशविलक्ष्म मलन्दर संरक्षण   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० ९७,००० ९७.०० ३,००० 

३१२ ३१ लसंगेमा लशव मलन्दर लनमािण योजना   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 
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३१३ २८ प्रहरी चौकी तारवार   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

८०५५६५०६२०६ राप्ती गाईँपालिकावडा नं.६ 

३१४ १ ६ नं वडाको पदालधकारी बैठक भिा   २११४१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A २,५२,००० २,५२,००० १००.०० ० 

३१५ २ ६ नं वडाको  पानी तथा लबजुिी   २२१११ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १०,००० ६,६८० ६६.८० ३,३२० 

३१६ ३ ६ नं वडाको  संचार महसुि   २२११२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A २०,००० १९,६६० ९८.३० ३४० 

३१७ ४ ६ नं वडाको  आन्धन (पदालधकारी)   २२२११ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ३६,००० ३५,९७५ ९९.९३ २५ 

३१८ ५ 

६ नं वडाको  सवारी साधन तथा 

ऄन्य  ममित खचि   २२२१३ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ३५,००० ३५,००० १००.०० ० 

३१९ ६ 

६ नं वडाको  पत्रपलत्रका, छपाइ तथा 

सूचना प्रकाशन खचि   २२३१५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १५,००० १५,००० १००.०० ० 

३२० ७ 

६ नं वडाको  कायाििय संचािन 

खचि   २२३१९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ९०,००० ९०,००० १००.०० ० 

३२१ १२ अँखा लशलवर संचािन   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५०,००० ५०,००० १००.०० ० 

३२२ २६ लबदु्धत पोि खदि कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० ९५,४८५ ९५.४९ ४,५१५ 

३२३ २७ 

जिचर जिीय जैलवक लवलवधता 

संरक्षण समहुहरुिाइ कायििम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A २५,००० २५,००० १००.०० ० 

३२४ ९ ढलकया बनुाइ तालिम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ३,००,००० ३,००,००० १००.०० ० 

३२५ १३ मातलृशश ुस्याहार तालिम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ४०,००० ४०,००० १००.०० ० 

३२६ १४ 

स्वच्छ लपईने पानीका िालग लफल्टर 

लबतरण   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,५५,००० २,५५,००० १००.०० ० 

३२७ २९ साविजलनक सुनवुाइ कायििम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A १०,००० ० ०.०० १०,००० 

३२८   थारु संग्राहािय सामाग्री खररद   २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

३२९ १० 

वडा स्तरीय थारु संस्कृलतक 

प्रलतयोलगता   २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,००,००० ९९,६८० ९९.६८ ३२० 

३३० २८ सूचना प्रलबलध प्रयोग   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ४०,००० २१,०७३ ५२.६८ १८,९२७ 

३३१ ३० 

लनगरानी समहु मेलिमिाप तथा 

न्यालयक कायि खचि   २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ४०,००० ४०,००० १००.०० ० 

३३२ ११ वडास्तरीय खेिकुद प्रलतयोलगता २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 
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तथा खेि सामाग्री लबतरण र खेि 

मैदान ममित   

३३३ ३१ लबलबध कायििम   २२५२९ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ० ० ०.०० ० 

३३४ ८ ६ नं वडाको   लवलवध खचि   २२७११ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ६२,००० ६२,००० १००.०० ० 

३३५ ३२ 

मझेरीया ऄधरुो मलहिा भवन लबदु्धत 

तथा झ्याि ढोका जडान   ३१११३ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

३३६ ३५ प्थरगढवा पहरुवा भलु्के सडक   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A ११,४०,१५३ १०,८३,३८५ ९५.०२ ५६,७६८ 

३३७ २३ 

वडामा लबतरणका िालग ह्यमुपाइप 

खररद   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A ५,००,००० ५,००,००० १००.०० ० 

३३८ १९ 

मलन्दरको पवुि कुिोमा कल्भटि 

बगरापरु   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ४,००,००० ४,००,००० १००.०० ० 

३३९ २१ लजरैता कुिोमा पलकी वाि   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ४,००,००० ४,००,००० १००.०० ० 

३४० २२ 

प्थरगढवा सडक स्तरोन्नती 

िमागत   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० १,८३,२६२ ९१.६३ १६,७३८ 

३४१ १५ मझेरीया ऄधरुो सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ६,००,००० ५,९९,८७० ९९.९८ १३० 

३४२ १६ भगवानपरु ऄधरुो सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ६,००,००० ६,००,००० १००.०० ० 

३४३ २० सोनपरुान घरलनर कल्भटि बगरापरु   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

३४४ १७ 

सनीरामको घरनेर कल्भटि लनमािण 

सगरापरु   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A २,५०,००० २,३६,१४६ ९४.४६ १३,८५४ 

३४५ १८ 

लमिनचोक दलक्षण नािा तथा पवुि 

सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १० N/A ३,५०,००० ३,५०,००० १००.०० ० 

३४६ ३६ इन्राको घरनेर कुिोमा िाइलनङ   ३११५५ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० ९७,००० ९७.०० ३,००० 

३४७ ३३ 

सगरापरु प्थरगढवाकोचौवाटो सवम 

ऄधरुो पलकी नािा लनमािण   ३११५८ अन्तररक श्रोत १ N/A ४,००,००० ० ०.०० ४,००,००० 

३४८ २५ वडा कायाििय प्रांगण ममित   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A ८३,००० ० ०.०० ८३,००० 

३४९ ३४ अधारभतु स्वास््य केन्र लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A ६,००,००० ५,८२,००० ९७.०० १८,००० 

३५० २४ प्रहरी चौकी तारवार   ३११५९ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

३५१   प्थरगढवा बाटो ममित   ३११५९ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ४०,००० ४०,००० १००.०० ० 
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८०५५६५०६२०७ राप्ती गाईँपालिकावडा नं.७ 

३५२ १ ७ नं वडाको पदालधकारी बैठक भिा   २११४१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A २,५२,००० २,५२,००० १००.०० ० 

३५३ २ ७ नं वडाको  पानी तथा लबजुिी   २२१११ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १०,००० ७,५३९ ७५.३९ २,४६१ 

३५४ ३ ७ नं वडाको  संचार महसुि   २२११२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A २५,००० २४,९७१ ९९.८८ २९ 

३५५ ४ 

७ नं वडाको  आन्धन (कायाििय 

प्रयोजन)   २२२१२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ४८,००० ४७,६६२ ९९.३० ३३८ 

३५६ ५ 

७ नं वडाको सवारी साधन ममित 

खचि   २२२१३ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ३०,००० २९,२१५ ९७.३८ ७८५ 

३५७ ६ 

७ नं वडाको  पत्रपलत्रका, छपाइ तथा 

सूचना प्रकाशन खचि   २२३१५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १५,००० १५,००० १००.०० ० 

३५८ ७ 

७ नं वडाको  कायाििय संचािन 

खचि   २२३१९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १,००,००० ९९,९४३ ९९.९४ ५७ 

३५९ १४ 

ज्येष्ठ नागररकहरुिाइ न्यानो कपडा 

लवतरण   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० १,९८,७९७ ९९.४० १,२०३ 

३६० ९ 

सरस्वती अ लव का लबद्यालथििइ 

पोसाक लबतरण   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,२५,००० २,२४,७८० ९९.९० २२० 

३६१ ३२ 

५० प्रलतशत ऄनदुानमा अिुको 

बीई लबतरण   २२५२२ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

३६२ १५ दलित जनचेतना कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ३०,००० २८,२२७ ९४.०९ १,७७३ 

३६३ ३३ पशपुािन तालिम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

३६४ १२ 

रामघाट मेिा संरक्षण कृलष प्रदशिनी 

तथा सांस्कृलतक कायििम खचि   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ० ० ०.०० ० 

३६५ १३ 

वडास्तरीय खेिकुद प्रलतयोलगता 

तथा खेि सामाग्री लबतरण   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ० ० ०.०० ० 

३६६ २० 

लनगरानी समहु मेलिमिाप तथा 

न्यालयक कायि खचि   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५०,००० ५०,००० १००.०० ० 

३६७ १७ 

जिचर जिीय जैलवक लवलवधता 

संरक्षण समहुहरुिाइ कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ४०,००० ० ०.०० ४०,००० 

३६८ १० 

लबपन्न पररवारिाइ ५० प्रलतशत 

ऄनदुानमा वायोस्याण्ड लफल्टर 

लबतरण   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,६०,००० २,५८,५४४ ९९.४४ १,४५६ 
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३६९ १६ 

बािवालिकाहरुिाइ सचेतना मिुक 

कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ४०,००० ० ०.०० ४०,००० 

३७० १८ 

वडा भवनमा बोडि बडापत्र 

सुझावपेलटका सूचना पाटी 

ब्यवस्थापन   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५०,००० ४९,६४० ९९.२८ ३६० 

३७१ ११ 

अमा समहुिाइ सुरलक्षत माततृ्सव 

तालिम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

३७२ ३४ ढलकया बनुाइ तालिम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ८०,००० ८०,००० १००.०० ० 

३७३   

सांस्कृलतक तथा वडा स्तरीय 

खेिकुद कायििम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

३७४ ८ ७ नं वडाको लवलवध खचि   २२७११ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ४०,००० ३७,९१० ९४.७८ २,०९० 

३७५ २३ जगपरु झनिलहया वाटो स्तरोन्नती   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A २,५०,००० २,५०,००० १००.०० ० 

३७६ २२ भानपरु गाईँमा गे्रवि   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

३७७ २२ भानपरु गाईँमा गे्रवि   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

३७८ ३७ 

भानपरु चोक देलख पलश्चम दामोदर 

सडक गे्रवि   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० ९७,००० ९७.०० ३,००० 

३७९ २८ 

सरस्वती अ लव- ऄरनानपरु सडक 

स्तरोन्नती   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

३८० ३१ 

गनुाखर भसुािको घर-अँखा 

ऄस्पताि वाटोमा पलकी नािा   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० ९७,००० ९७.०० ३,००० 

३८१ ३० 

बलकहान घर-मन्रहवा  सडक 

स्तरोन्ननती   ३११५१ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० ९०,६०१ ९०.६० ९,३९९ 

३८२ २४ 

ऄनािहानपरु पलश्चम गल्िीमा ऄधरुो 

नािा लनमािण   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ५,००,००० ४,८४,७८६ ९६.९६ १५,२१४ 

३८३ २९ 

झरनलहया डोण लनर चोरकन्तीमा 

कल्भटि लनमािण   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,५०,००० २,४२,५०० ९७.०० ७,५०० 

३८४ २५ 

वडा कायाििय देलख मसानघाट जाने 

वाटो स्तरोन्नती   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

३८५ ४० महदेवा लससहलनया सडक   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A ११,९२,४३३ ११,१८,३१७ ९३.७८ ७४,११६ 

३८६ ३६ 

छोटकी लससहलनया बाटोमा ऄधरुो 

नािा लनमािण   ३११५८ अन्तररक श्रोत १ N/A ० ० ०.०० ० 

३८७ २१ भानपरु गाईँमा ऄधरुो नािा लनमािण   ३११५८ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५,००,००० ५,००,००० १००.०० ० 

३८८ ३५ बडका लससहलनया सडकमा  ऄधरुो ३११५८ राजस्व बाँडफाँड - १ N/A ५,००,००० ४,८२,००० ९६.४० १८,००० 
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नािा लनमािण   संघीय सरकार 

३८९ ३८ अधारभतु स्वास््य केन्र लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A ६,००,००० ५,८२,००० ९७.०० १८,००० 

३९०   

छोटकी लससहलनया दगुाि मलन्दर ममित 

संभार   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A २५,००० २४,५०० ९८.०० ५०० 

३९१ ३९ 

सरस्वती अ.लब.ऄधरुो भवन 

लफलनलसंग   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A ४,००,००० ३,८८,००० ९७.०० १२,००० 

३९२   

बडका लससहलनयामा ऄधरुो नािा 

लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

३९३ १९ 

लससहलनया प्रहरी चौकी भवन 

ब्यवस्थापन   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

३९४ २६ 

ऄनािहानपरु रामजानकी मलन्दर पनुः 

लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

३९५ २६ 

ऄनािहानपरु रामजानकी मलन्दर पनुः 

लनमािण   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ७७,००० ६४,२५७ ८३.४५ १२,७४३ 

३९६ २६ 

ऄनािहानपरु रामजानकी मलन्दर पनुः 

लनमािण   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश 

सरकार  १ N/A १,२३,००० १,२३,००० १००.०० ० 

३९७   ऄन्ननपरु रामजानकी मलन्दर लनमािण   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

३९८ २७ 

छोटकी लससहलनयामा मरुवाथान 

तथा पलकी शौचािय लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० ८२,००० ८२.०० १८,००० 

३९९ २७ 

छोटकी लससहलनयामा मरुवाथान 

तथा पलकी शौचािय लनमािण   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ५,००,००० ५,००,००० १००.०० ० 

४००   भानपरु लशव मलन्दर लशिािेख   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A २५,००० २५,००० १००.०० ० 

४०१ ४१ 

छोटकी लससहलनया ऄधरुो मलहिा 

भवन   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

८०५५६५०६२०८ राप्ती गाईँपालिकावडा नं.८ 

४०२ १ ८ नं वडाको पदालधकारी बैठक भिा   २११४१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A २,५५,००० २,५२,००० ९८.८२ ३,००० 

४०३ ४३ 

लनगरानी समहु मेलिमिाप तथा 

न्यालयक कायि खचि   २११४१ अन्तररक श्रोत १ N/A ५०,००० ४९,८०० ९९.६० २०० 

४०४ २ ८ नं वडाको  पानी तथा लबजुिी   २२१११ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १५,००० १४,८९४ ९९.२९ १०६ 

४०५ ४ ८ नं वडाको  संचार महसुि   २२११२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १५,००० १४,५८७ ९७.२५ ४१३ 

४०६ ५ 

८ नं वडाकोआन्धन (कायाििय 

प्रयोजन)   २२२१२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ३०,००० २९,६९० ९८.९७ ३१० 
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४०७ ६ 

८ नं वडाको सवारी साधन तथा 

ऄन्य  ममित खचि   २२२१३ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ३०,००० २९,९७० ९९.९० ३० 

४०८ ७ 

८ नं वडाको  पत्रपलत्रका, छपाइ तथा 

सूचना प्रकाशन खचि   २२३१५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १५,००० १४,७९९ ९८.६६ २०१ 

४०९ ८ 

८ नं वडाको कायाििय संचािन 

खचि   २२३१९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १,००,००० ९७,८६४ ९७.८६ २,१३६ 

४१० १५ 

वडा स्तररय लवपद ब्यवस्थापन 

कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,३६,००० १,३६,००० १००.०० ० 

४११ १७ वडा स्तरीय संस्कृलतक प्रलतयोलगता   २२५२२ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,५०,००० १,४९,७१५ ९९.८१ २८५ 

४१२ १० ईनी झोिा बनुाइ तालिम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

४१३   

ज्येष्ठ नागररकहरुिाइ न्यानो कपडा 

लवतरण   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० ९८,०८४ ९८.०८ १,९१६ 

४१४ १८ 

युवा तथा वािवालिका कुित 

लनयन्त्रण सचेतना कायििम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ४०,००० ४०,००० १००.०० ० 

४१५ २० दलित सचेतना कायििम   २२५२२ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ० ० ०.०० ० 

४१६ १९ युवा खेिकुद कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,२५,००० १,२४,९८० ९९.९८ २० 

४१७   

दलित ज्येष्ठ नागररकिाइ न्यानो 

कपडा लबतरण   २२५२२ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ४०,००० ४०,००० १००.०० ० 

४१८ २१ 

ज्येष्ठ नागररकहरु लदवा सेवा 

कायििम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ० ० ०.०० ० 

४१९ २३ 

५० प्रलतशत ऄनदुानमा अिुको 

बीई लबतरण   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

४२० ९ ८ नं वडाको  लवलवध खचि   २२७११ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ६०,००० ५९,९८९ ९९.९८ ११ 

४२१ १४ शंकर मा लव संचािन खचि ऄनदुान   २५३११ अन्तररक श्रोत १ N/A ४,५०,००० ४,५०,००० १००.०० ० 

४२२ ३२ शान्ती चोक पलकी नािा लनमािण   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

४२३ ३३ 

सोत्सकलहया कुिोमा पलकी नािा 

लनमािण   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,२५,००० ० ०.०० १,२५,००० 

४२४ ४२ 

लपपरी चोक देलख ईिर सडक लनमािण 

स्तरोन्नती   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A १०,३६,२८३ ९,९९,७०५ ९६.४७ ३६,५७८ 

४२५ ४१ 

लपपरी िड्डन चोक ईिर पवुि वाटो 

जाने लनमािण   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A १०,००,००० ९,९९,६८९ ९९.९७ ३११ 
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४२६ २७ लबजौरी मेन गल्िीमा पलकी नािा   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ४,००,००० ४,००,००० १००.०० ० 

४२७ २६ बेिडाँडा पलकी नािा लनमािण   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,२५,००० १,२१,९५० ९७.५६ ३,०५० 

४२८ ३७ लपपरा पवुि कुिो वाटो स्तर ईन्नती   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० ८४,६८८ ८४.६९ १५,३१२ 

४२९ २९ जुडपानी वाटो गे्रवि   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A २,००,००० १,६४,७०१ ८२.३५ ३५,२९९ 

४३० ३० बडका गल्िीमा पललक नािा   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ३,२५,००० ३,१३,८१७ ९६.५६ ११,१८३ 

४३१ ३५ बदु्दटोि लशवनगर वाटो गे्रवि   ३११५१ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,२०,००० १,१९,७६४ ९९.८० २३६ 

४३२ ३८ सांसद रोड स्तरईन्नती   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० १,७५,५४१ ८७.७७ २४,४५९ 

४३३ ३४ दामोदर कृलष सडक गे्रवि   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,५०,००० १,४९,०५१ ९९.३७ ९४९ 

४३४ २५ दामोदर सडक गे्रवि लबजौरी   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A १,५०,००० १,४९,९८४ ९९.९९ १६ 

४३५ २८ दोरहवा कुिोमा स्िेव लनमािण   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

४३६ २४ 

लबजौरी मरुवा थान कल्भट तथा 

ऄधरुो नािा लनमािण   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५,००,००० ५,००,००० १००.०० ० 

४३७ ३९ ठुटी लपपि लसंचाइ डुड लनमािण   ३११५५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A २,५०,००० २,४२,५०० ९७.०० ७,५०० 

४३८ ११ श्रीनगर बौद्द गवुवा लनमािण   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,२५,००० १,१५,२५० ९२.२० ९,७५० 

४३९ ११ श्रीनगर बौद्द गवुवा लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

४४० ४० अधारभतु स्वास््य केन्र लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A ८,००,००० ७,७३,२३९ ९६.६५ २६,७६१ 

४४१ ३१ 

इन्रैणीटोि नदीपारी पनपटुवा 

लनरमाण   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

४४२ १३ प्रहरी चौकी तारवार   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

४४३ ३६ लपपरा मेनगल्िी पलकी नािा लनमािण   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,५०,००० २,४९,९९९ १००.०० १ 

४४४ १२ लपपरी साविजलनक भवन स्तरोन्नती   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

४४५ २२ हले्थ हट स्तरईन्नती   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 
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४४६ २२ हले्थ हट स्तरईन्नती   ३११५९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० ९३,४७१ ९३.४७ ६,५२९ 

८०५५६५०६२०९ राप्ती गाईँपालिकावडा नं.९ 

४४७ १ पदालधकारी बैठक भिा   २११४१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A २,५५,००० २,५२,००० ९८.८२ ३,००० 

४४८ ३ ९ नं वडाको  संचार महसुि   २२११२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १५,००० १३,४१० ८९.४० १,५९० 

४४९ ७ 

९ नं वडाको   आन्धन (कायाििय 

प्रयोजन)   २२२१२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ३७,५०० ३७,५०० १००.०० ० 

४५० ४ 

९ नं वडाको  सवारी साधन तथा 

ऄन्य ममित खचि   २२२१३ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ३७,५०० ३७,५०० १००.०० ० 

४५१ ३६ भराक्षी देवी मलन्दर रंग रोगन गने   २२२३१ अन्तररक श्रोत १ N/A २५,००० २५,००० १००.०० ० 

४५२ ६ 

९ नं वडाको  पत्रपलत्रका, छपाइ तथा 

सूचना प्रकाशन खचि   २२३१५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १५,००० १५,००० १००.०० ० 

४५३ ५ 

९ नं वडाको   कायाििय संचािन 

खचि   २२३१९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

४५४ ३१ सुचना प्रलवलध जडान नलवकरण   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

४५५ १२ 

जेलसवी ऄपरेटर िगायत ऄन्य 

लशपमिुक  तालिम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ३,००,००० २,९९,७८९ ९९.९३ २११ 

४५६ १५ 

मलहिाहरुका िालग प्रजनन स्वास््य 

लशलवर संचािन   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

४५७ १५ 

मलहिाहरुका िालग प्रजनन स्वास््य 

लशलवर संचािन   २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ७५,००० ० ०.०० ७५,००० 

४५८ १७ 

ज्येष्ठ नागररकहरु/एकि मलहिा 

सवमान कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

४५९ ३२ पंलजकरण ब्यवस्थापन   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५०,००० ५०,००० १००.०० ० 

४६० १३ सेलयुररटी गाडि सववलन्ध तालिम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

४६१ ९ बीई लबजन र लबषादी खररद   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ५०,००० ५०,००० १००.०० ० 

४६२ २९ 

वडा स्तररय लवपद ब्यवस्थापन 

कायििम   २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A २,००,००० १,९५,७८० ९७.८९ ४,२२० 

४६३ ३० साविजलनक सुनवुाइ कायििम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A २१,००० २१,००० १००.०० ० 

४६४ ३५ 

रातामाटा मलुस्िम भवन जस्ता पाता 

खररद कायििम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A २५,००० २५,००० १००.०० ० 

४६५ ११ कटाइ लसिाइ तालिम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ५०,००० ५०,००० १००.०० ० 
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४६६ ३३ लवलवध कायििम खचि   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

४६७ ८ ९ नं वडाको   लवलवध खचि   २२७११ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १० N/A ६०,००० ६०,००० १००.०० ० 

४६८ १४ 

अधारभतू स्कुि रुपाकोटिाइ मा 

लब तह सवम संचािन ऄनदुान   २६४१३ अन्तररक श्रोत १ N/A १०,००,००० ८,५३,७४१ ८५.३७ १,४६,२५९ 

४६९ २३ लसविे जावनेु वाटो ममित   ३११११ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,५०,००० १,४३,६७३ ९५.७८ ६,३२७ 

४७० २१ रुपाकोट -कािाखोिा बाटो ममित   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० १,९९,८६६ ९९.९३ १३४ 

४७१ १८ तल्िो घोषखोिा वाटो ममित   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ८,००,००० ८,००,००० १००.०० ० 

४७२ १९ घोङिे अँप स्यानीघोष वाटो ममित   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० १,९९,३३७ ९९.६७ ६६३ 

४७३ २० धजा टाँगन े-लसविे वाटो ममित   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A २,७५,००० २,७५,००० १००.०० ० 

४७४ २४ थापाटोि छुचनु्रे बाटो ममित   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A ५०,००० ४२,६१० ८५.२२ ७,३९० 

४७५ ३८ जावनेु बाटो ममित   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ N/A १,५०,००० १,४१,००० ९४.०० ९,००० 

४७६ २२ िामाखोिा बाटो ममित   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,५०,००० २,४१,५२३ ९६.६१ ८,४७७ 

४७७ २६ बडडाँडा  लसंचाइ पोखरी ममित   ३११५५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

४७८ २८ 

कािाखोिा लसंचाइ अयोजना 

मरमत   ३११५५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,००,००० ९७,१८० ९७.१८ २,८२० 

४७९ २७ 

ऄन्तरे लसंचाइ अयोजना पाइप 

खररद   ३११५५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,००,००० ९७,१७९ ९७.१८ २,८२१ 

४८० १६ िामाखोिा खानेपानी ममित   ३११५६ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० ९५,२२७ ९५.२३ ४,७७३ 

४८१ ३४ प्रा.लब.मसेरीडाँडा खानेपानी योजना   ३११५६ अन्तररक श्रोत १ N/A २,००,००० १,७४,४८७ ८७.२४ २५,५१३ 

४८२ ३९ देलवकोट पािुथान संरक्षण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A १,७५,००० १,७५,००० १००.०० ० 

४८३ २५ देवीकोट मदरसा लनमािण   ३११५९ 

िुलववनी प्रदेश - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५,००,००० ४,९९,७६० ९९.९५ २४० 

४८४ ३७ 

मदरसा साइराम ईिम भौलतक 

लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० ९९,९७६ ९९.९८ २४ 

४८५ २ प्रा.लब.धापखोिा लफल्ड लनमािण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ N/A २,००,००० १,९४,००० ९७.०० ६,००० 

८०५५६५०६३०१ राप्ती गाईँपालिका - लशक्षा 
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४८६ २ 

गाईँपालिका ऄनदुानवाट तिव 

खाने लशक्षक लबज्ञान स्वयंसेवक  स 

का िगायतको तिव भिा पोषाक 

चाडपवि  खचि र लबद्यािय कमिचारी 

थप तिव   २११११ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,२०,००,००० १,१८,०७,३८० ९८.३९ १,९२,६२० 

४८७ २ 

गाईँपालिका ऄनदुानवाट तिव 

खाने लशक्षक लबज्ञान स्वयंसेवक  स 

का िगायतको तिव भिा पोषाक 

चाडपवि  खचि र लबद्यािय कमिचारी 

थप तिव   २११११ अन्तररक श्रोत १ N/A ५०,००,००० ४६,१७,४४० ९२.३५ ३,८२,५६० 

४८८ १० लबद्यािय ऄनगुमन   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० १,९४,४५५ ९७.२३ ५,५४५ 

४८९ ५ लशक्षा लदवश मनाईन े  २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

४९०   

स्थानीय पाठ्यिम लनमािण कक्षा १-

८   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ६,२०,००० ६,२०,००० १००.०० ० 

४९१   

स्थानीय पाठ्यिम लनमािण कक्षा १-

८   २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

४९२ १२ गाईँ लशक्षा योजना   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ४,५०,००० ० ०.०० ४,५०,००० 

४९३ १३ 

ECD पनुतािजगी तालिक 

वािलवकास लशक्षक तथा लवकास 

कक्षा कोठा  ब्यवस्थापन सहयोग   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ६,००,००० ४,९९,६८६ ८३.२८ १,००,३१४ 

४९४ १६ 

लशक्षक तालिम लबषयगत ऄनिाइन 

ऄफिाइन   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ३,५०,००० ० ०.०० ३,५०,००० 

४९५ ७ 

गाईँ लशक्षा सलमलत  प्रधानाध्यापक 

तथा लबलभन्न सलमलत ईपसलमलत 

बैठक  संचािन तथा ब्यवस्थापन 

खचि   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५,००,००० ४,९४,१०० ९८.८२ ५,९०० 

४९६ १५ 

ऄनाथ वािवालिकािाइ स्टेशनरी 

लवतरण र छात्रबलृि   २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

४९७ ४ 

ईत्सकृि लशक्षक तथा ऄलभभावक 

परुस्कृत कायििम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

४९८   खेि प्रलशक्षक तालिम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० ० ०.०० २,००,००० 

४९९ १७ 

बैकलल्पक प्रणािी माफि त कक्षा 

संचािन   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ० ० ०.०० ० 

५०० ८ प्र ऄ िाइ ऄलभमखुीकरण कायििम   २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ८०,००० ७२,६०० ९०.७५ ७,४०० 
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५०१ १८ 

स्थानीय पाठ्यिम लनमािण कक्षा १-

३   २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

५०२ ६ लबद्याथी भनाि कायििम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

५०३ ३ लबद्यािय स्तरीय परीक्षा संचािन   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १०,००,००० २,६१,९९९ २६.२० ७,३८,००१ 

५०४ १४ शैलक्षक गणुस्तर सुधार कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १२,५०,००० १२,४९,४८१ ९९.९६ ५१९ 

५०५ ११ 

शैलक्षक लयािेण्डर तथा शैलक्षक 

स्माररका लनमािण   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ३,००,००० २,३१,६०६ ७७.२० ६८,३९४ 

५०६ ९ 

गाईँपालिका स्तरीय लबद्याथीको 

प्रलतभा पलहचान   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

५०७   

सूचना प्रलवलध मैत्री अधारभतु 

लबद्यािय लनमािणका िालग इन्टरनेट 

जडान   २५३११ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ३,००,००० ७३,००२ २४.३३ २,२६,९९८ 

८०५५६५०६३०२ राप्ती गाईँपालिका - स्वास््य 

५०८ ६ पािो पहरा नाइट ड्युटी   २११३१ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,१५,००० १,०९,५०० ९५.२२ ५,५०० 

५०९ २५ DHIS 2 reporting insentive   २११३९ अन्तररक श्रोत १ N/A ५४,००० ४१,००० ७५.९३ १३,००० 

५१० २६ 

IUCD सेवा प्रदायक 

INSENTIVE   २११३९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २५,००० ० ०.०० २५,००० 

५११ ९ 

स्वास््य संस्था ब्यवस्थापन बैठक 

भिा खाजा खचि   २११३९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A २,५०,००० ६७,००० २६.८० १,८३,००० 

५१२ २१ करार कमिचारी तिव भिा   २२४१३ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ६४,२५,००० ५२,६९,०४० ८२.०१ ११,५५,९६० 

५१३ ३ 

लनशलु्क स्वास््य सेवाका िालग 

औषलध खररद   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५,००,००० ४,८९,६३४ ९७.९३ १०,३६६ 

५१४ १४ मानलसक रोग न्यूनीकरण कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ० ० ०.०० ० 

५१५ ८ 

लबद्याियमा अइरन कायििम 

सलमक्षा वालषिक ऄधिवाषिक   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,१०,००० ० ०.०० १,१०,००० 

५१६ ७ ईपाध्यक्ष कोसेिी कायििम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A २,५०,००० २,५०,००० १००.०० ० 

५१७ १ म स्वा से खाजा खचि   २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ७,६८,००० १,२८,००० १६.६७ ६,४०,००० 

५१८ १० शनु्य होम डेिीभरी   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ० ० ०.०० ० 

५१९ ४ प्रशतुी पोषण खचि   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ५,००,००० २,६०,००० ५२.०० २,४०,००० 
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५२० २२ 

कोलभड १९ महामारी तथा सरुवारोग 

ऄन्य  लनयन्त्रण कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,५०,००० २,४३,९०० ९७.५६ ६,१०० 

५२१ १८ OTC कायििम फिोऄप   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १०,००० ० ०.०० १०,००० 

५२२ २ म स्वा से हरुिाइ साइकि लबतरण   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ३,८४,००० ३,८४,००० १००.०० ० 

५२३ ५ 

डेिीभरीका िालग लनशलु्क 

एवविेुन्स शोधभनाि   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० ६२,७५० ६२.७५ ३७,२५० 

५२४ ११ 

लसकिसेि एलनलमयाको लनशलु्क 

जाँचका िालग ररएजेन्ट तथा सामाग्री 

खररद   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ० ० ०.०० ० 

५२५ २३ 

स्वास््य के्षत्रको गणुस्तर सुधार 

कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५,५०,००० ५,४४,८२३ ९९.०६ ५,१७७ 

५२६ १३ 

अयुवेद तथा होलमयाप्याथी 

कायििम खचि   २२५२९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५०,००० ५०,००० १००.०० ० 

५२७ १२ स्वास््य ईपचार अलथिक सहयोग   २२५२९ अन्तररक श्रोत १ N/A ५,००,००० ४,१८,००० ८३.६० ८२,००० 

५२८ २० स्वास््य संस्थाको ऄनगुमन   २२६११ अन्तररक श्रोत १ N/A ५०,००० ९,४५० १८.९० ४०,५५० 

५२९ १९ DOTS फिोऄप   २२६१९ अन्तररक श्रोत १ N/A १०,००० ३,५०० ३५.०० ६,५०० 

५३० २७ 

गाईँघर ललिलनक संचािन यातायात 

खचि   २२६१९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ९०,००० ४९,२०० ५४.६७ ४०,८०० 

५३१ १६ स्वास््य शाखा ब्यवस्थापन   २२७११ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,५०,००० ९४,५७० ६३.०५ ५५,४३० 

५३२ २४ क्षयरोगमैत्री ईपचारकेन्र खाजा   २२७११ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २४,००० २०,००० ८३.३३ ४,००० 

५३३ १७ स्वास््य संस्था ब्यवस्थापन   २५३१२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ७,३५,००० ३,०२,५८३ ४१.१७ ४,३२,४१७ 

५३४ १५ 

स्वास््य शाखाका िालग 

मोटरसाइकि खररद   ३११२१ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ३,००,००० २,९४,४०० ९८.१३ ५,६०० 

५३५   

औजार ईपकरण खररद (लससहलनया 

स्वास््य चौकीमा ८०० र 

िािमलटया स्वास््यचौकीमा 

२०००)   ३११२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २५,००,००० २३,९७,५४९ ९५.९० १,०२,४५१ 

५३६   

औजार ईपकरण खररद (लससहलनया 

स्वास््य चौकीमा ८०० र 

िािमलटया स्वास््यचौकीमा 

२०००)   ३११२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ३,००,००० ० ०.०० ३,००,००० 

८०५५६५०६३०३ राप्ती गाईँपालिका - कृलष 
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५३७ १६ एक गाईँ एक प्रालवलधक तिव भिा   २२४११ अन्तररक श्रोत १ N/A १,७५,००० १,५९,६६० ९१.२३ १५,३४० 

५३८ १ 

५० प्रलतशत ऄनदुानमा धानको बीई 

लबतरण   २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A २,००,००० ० ०.०० २,००,००० 

५३९ १५ 

रेलडयो पत्रपलत्रका सूचना तथा संचार 

प्रवाह टेलिफोन खचि   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A २५,००० २५,००० १००.०० ० 

५४० १४ बगर खेती अकलस्मक सेवा   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

५४१ ४ 

लनशलु्क अिुको लबयाँ लबई ढुवानी 

सलहत   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ० ० ०.०० ० 

५४२ ५ 

५० प्रलतशत ऄनदुानमा लटलपएस 

अिुको बीई लबतरण   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ४,००,००० ३,४९,०५० ८७.२६ ५०,९५० 

५४३ १० 

५० प्रलतशत ऄनदुानमा च्याई खेती 

टनेि लनमािण   २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,००,००० ८०,००० ८०.०० २०,००० 

५४४ २ 

५० प्रलतशत ऄनदुानमा गहुकँो बीई 

लबतरण   २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

५४५ १९ 

७५  प्रलतशत ऄनदुानमा कोलभड-

१९ िलक्षत ब्यवसालयक तरकारी 

प्रवधिन कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ६,००,००० ५,५३,३५१ ९२.२३ ४६,६४९ 

५४६ ३ 

५० प्रलतशत ऄनदुानमा तोरीको बीई 

ऄनदुान   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० १,७८,०४० ८९.०२ २१,९६० 

५४७ ११ 

सुरलक्षत पलहरन  ७५ प्रलतशत 

ऄनदुानमा लबतरण   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A १,००,००० ९८,४०० ९८.४० १,६०० 

५४८ ८ 

कन्ये च्याईको बीई ७५ प्रलतशत 

ऄनदुानमा लबतरण   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० ९९,१६८ ९९.१७ ८३२ 

५४९ ९ 

५० प्रलतशत ऄनदुानमा बािी 

संरक्षण सेवा लहईदे बषे   २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

५५० ९ 

५० प्रलतशत ऄनदुानमा बािी 

संरक्षण सेवा लहईदे बषे   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

५५१ २० 

बालषिक सलमक्षा तथा कृलष योजना 

तजुिमा   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A २५,००० ० ०.०० २५,००० 

५५२ १२ वािी ईपचार लशलबर   २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

५५३ १३ 

लनशलु्क ऄन्दानमा बगर खेतीका 

बीई लबतरण   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ९०,००० ९०,००० १००.०० ० 

५५४ १८ 

लबलभन्न कायििम ऄनगुमन संचािन 

ब्यवस्थापन र भ्रमण खचि   २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A २,००,००० १,८५,९०० ९२.९५ १४,१०० 

५५५ ६ लबलभन्न वािीको कटानी रेकडि लिने   २२५२२ राजस्व बाँडफाँड - १ N/A २०,००० २०,००० १००.०० ० 
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संघीय सरकार 

५५६   

५० प्रलतशत ऄनदुानमा मकैको बीई 

लबतरण   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,५५,००० ० ०.०० १,५५,००० 

५५७ ७ 

बषे लहईदे तरकारीको बीई 

कवपोलजकट प्याकेट लबतरण   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५,६०,००० ५,६०,००० १००.०० ० 

५५८ १७ कृलष गोदाम भाडा   २८१४९ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ० ० ०.०० ० 

८०५५६५०६३०४ राप्ती गाईँपालिका-मलहिा वािवालिका शाखा   

५५९ १ 

ऄपांग सलमलतको चौमालसक बैठक 

खचि   २११३४ अन्तररक श्रोत १ N/A ५०,००० ९,८४० १९.६८ ४०,१६० 

५६० ८ मलहिा लदवश कायििम   २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

५६१ ६ सेफ हाईस संचािन   २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ३,००,००० २,८५,२७२ ९५.०९ १४,७२८ 

५६२ २ ऄपाङ्ग सहायक सामाग्री खररद   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ३,००,००० २,९९,११९ ९९.७१ ८८१ 

५६३ १३ 

ऄनाथ ऄसहायहरुका िालग लबशेष 

संरक्षण कायििम (एकि मलहिा 

सुरक्षा कोष )   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ४०,००० ० ०.०० ४०,००० 

५६४ ७ 

ज्येष्ठ नागररकहरु लदवा सेवा 

कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,७०,००० १,३८,३३२ ५१.२३ १,३१,६६८ 

५६५ १० नयाँ समहु सलमलत गठन पनुगिठन   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A २०,००० १९,९५० ९९.७५ ५० 

५६६ १२ 

लनगरानी समहु तथा मेिलमिाप कताि 

माफि त मलहिा लहसंाको घटनाको 

त्यांक ऄलभिेलखकरण गन े  २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५०,००० ४९,१५७ ९८.३१ ८४३ 

५६७ ३ 

ज्येष्ठ नागररक स्याहार सुसार 

परुस्कार   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

५६८ ४ 

ज्येष्ठ नागररकहरुिाइ सहायक 

सामाग्री   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ३,००,००० ३,००,००० १००.०० ० 

५६९ ११ 

रेलडयो रट्ट भी माफि त मलहिा 

वािवालिका ज्ये ना सववलन्ध  

कायििम प्रशारण   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २०,००० २०,००० १००.०० ० 

५७० ५ 

वािलबवाह तथा िाग ुऔषध 

न्यूनीकरण ऄलभयान   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

५७१ ९ 

वािलिव गठन तथा सामाग्री 

लबतरण   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A २,००,००० १,९१,४३१ ९५.७२ ८,५६९ 
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८०५५६५०६३०५ राप्ती गाईँपालिका पश ुपंक्षी तथा मत्सस्य लवकास शाखा 

५७२ १६ कायाििय संचािन तथा बैठक खचि   २११३४ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,०१,४८० १,०१,२९५ ९९.८२ १८५ 

५७३ ३ इलपलडमोिोजी ररपोलटिङ   २११३९ अन्तररक श्रोत १ N/A ३०,००० २९,९९५ ९९.९८ ५ 

५७४ २२ 

सवारी साधन तथा ऄन्य ईपकरण 

ममित खचि   २२२१३ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

५७५ ५ लहईँद ेघाँसको बीई लबतरण लनशलु्क   २२३१२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

५७६ १३ 

पशपंुक्षीहरुका िालग भ्याललसनेशन 

ब्यवस्था   २२३१२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,००,००० ९९,७८० ९९.७८ २२० 

५७७ २१ 

ब्यवसालयक लकसानिाइ साइिेज  

लबतरण ५० प्रलतशत ऄनदुानमा   २२३१२ अन्तररक श्रोत १ N/A ४०,००० ४०,००० १००.०० ० 

५७८ २१ 

ब्यवसालयक लकसानिाइ साइिेज  

लबतरण ५० प्रलतशत ऄनदुानमा   २२३१२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,००,००० ६८,३२३ ६८.३२ ३१,६७७ 

५७९ ६ बषे घाँसको बीई लबतरण लनशलु्क   २२३१२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० ९९,००० ९९.०० १,००० 

५८० २ 

लससहलनया र िािमलटयामा पश ु

ईपचारकेन्र ब्यवस्थापन   २२३१२ अन्तररक श्रोत १ N/A ० ० ०.०० ० 

५८१ १९ एक गाईँ एक प्रालवलधक तिव भिा   २२४११ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,७५,००० १,५९,६६० ९१.२३ १५,३४० 

५८२ १४ खोप सेवा संचािन   २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १,००,००० ८०,०९३ ८०.०९ १९,९०७ 

५८३ १० 

बलधया कुखरुा पािक लकसान 

प्रोत्ससाहन   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ० ० ०.०० ० 

५८४   

कुखरुापािक लकसानिाइ औजार 

ईपकरण लबतरण   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५०,००० ५०,००० १००.०० ० 

५८५ १२ 

रेलडयो रट्ट भी माफि त पश ुपंलक्ष मत्सस्य 

सववलन्ध  कायििम तथा सूचना  

प्रशारण   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A २०,००० २०,००० १००.०० ० 

५८६   कृलतम गभािधान कायििम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ५०,००० ४५,९७७ ९१.९५ ४,०२३ 

५८७ ८ कृलत्रम गभािधान सेवा   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A २,५०,००० २,४९,६४१ ९९.८६ ३५९ 

५८८ १८ िेलबज लनमािण   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ० ० ०.०० ० 

५८९ ९ सहकारीमा सेलस लसमेन लबतरणः   २२५२२ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A १,००,००० ९९,९८० ९९.९८ २० 

५९०   िागत साझेदारीमा बंगरु प्रवधिन २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A २,९५,००० २,६०,३०६ ८८.२४ ३४,६९४ 
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कायििम   

५९१ ११ लमनी ह्याचरी प्रवधिन कायििम   २२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश 

सरकार  १ N/A ० ० ०.०० ० 

५९२ ११ लमनी ह्याचरी प्रवधिन कायििम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ N/A ० ० ०.०० ० 

५९३ १५ डेरी/मासुपसि/फमि ऄनगुमन   २२६११ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ५०,००० ५०,००० १००.०० ० 

५९४ १ 

प्रयोगशािा ता लडस्पेन्सरी 

ब्यवस्थापनका िालग सामान खररद   २७२१३ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ० ० ०.०० ० 

५९५ ७ 

कुखरुापािक लकसानिाइ औषलध 

लबतरण   २७२१३ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान १ N/A ० ० ०.०० ० 

५९६ ४ औषधी खररद ३ पटक   २७२१३ 

नेपाि सरकार - 

समालनकरण ऄनदुान ३ N/A ३,००,००० २,९९,६०५ ९९.८७ ३९५ 

५९७ १७ पश ुसेवा केन्र भवन लनमािण   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार १ N/A १०,००,००० १०,००,००० १००.०० ० 

८०५५६५०६५११  संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायििम (शसति ऄनदुान) 

५९८ १.१.४.१ 

प्रारलवभक बाि लवकास  

सहजकतािहरुको पाररश्रलमक तथा 

लवद्यािय कमिचारी व्यबस्थापन 

ऄनदुान   २११११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १० N/A १०,६६,००० १०,६६,००० १००.०० ० 

५९९ १ एक गाईँ एक प्रालवलधकको तिव   २११११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु ३ N/A ५,५८,८१० ३,९२,५४० ७०.२५ १,६६,२७० 

६०० १.१.४.१ 

प्रारलवभक बाि लवकास  

सहजकतािहरुको पाररश्रलमक तथा 

लवद्यािय कमिचारी व्यबस्थापन 

ऄनदुान   २११११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A ४१,४७,००० ३३,२२,५०० ८०.१२ ८,२४,५०० 

६०१ १.१.३.३ 

अधारभतू तहका स्वीकृत 

दरवन्दीका लशक्षक, राहत ऄनदुान 

लशक्षकका िालग  तिब भिा 

ऄनदुान (लवशेष लशक्षा पररषद 

ऄन्तरगतका लशक्षक/कमिचारीहरु 

समेत)   २११११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A ६,०७,००,००० ६,०२,७६,४५३ ९९.३० ४,२३,५४७ 

६०२ २.५.७.५ रोजगार संयोजकको तिव   २११११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A ४,६८,००० ४,३१,८८० ९२.२८ ३६,१२० 

६०३ २.७.२२.८८ 

स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, 

प्रा.स्वा.के. र ऄस्पतािहरुमा २११११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A ८५,००,००० ८५,००,००० १००.०० ० 
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कायिरत कमिचारीहरुको तिव, महगी 

भिा, स्थानीय भिा, पोषाक 

िगायत प्रशासलनक खचि समेत   

६०४ २.५.७.८ प्रालवलधक सहायकको तिव   २११११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ अइ लड 

ए - सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १० N/A ३,६७,००० ३,०९,२६० ८४.२७ ५७,७४० 

६०५ १.१.३.४ 

माध्यलमक तहका स्वीकृत 

दरवन्दीका लशक्षक, राहत ऄनदुान 

लशक्षक  िालग तिब भिा ऄनदुान 

(लवशेष लशक्षा पररषद ऄन्तरगतका 

लशक्षक/कमिचारी,प्रालवलधक धारका 

प्रलशक्षक समेत)   २११११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A १,९१,००,००० १,९१,००,००० १००.०० ० 

६०६ २.५.७.४ 

एम. अआि. एस. ऄपरेटर र  लफल्ड 

सहायक पाररश्रलमक, चाडपवि खति 

तथा पोशाक खचि   २११११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ अइ लड 

ए - सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १० N/A ११,०८,००० १०,८८,४६० ९८.२४ १९,५४० 

६०७ १.१.४.१ 

प्रारलवभक बाि लवकास  

सहजकतािहरुको पाररश्रलमक तथा 

लवद्यािय कमिचारी व्यबस्थापन 

ऄनदुान   २११११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि ऄनदुान 

(बैदेलशक)]  १० N/A ७,५३,००० ७,५३,००० १००.०० ० 

६०८ २.५.७.७ रोजगार संयोजकको पोसाक   २११२१ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A १०,००० १०,००० १००.०० ० 

६०९ २.७.२२.६७ 

रालरिय मलहिा स्वास््य स्वयंसेलवका  

कायििम (पोशाक प्रोत्ससाहन, 

यातायात खचि, वालषिक सलमक्षा 

गोष्ठी र लदवस मनाईने खचि समेत)   २११२१ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A ९,००,००० ८,९५,६०० ९९.५१ ४,४०० 

६१० २.५.७.१० प्रालवलधक सहायकको पोसाक   २११२१ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ अइ लड 

ए - सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १ N/A १०,००० १०,००० १००.०० ० 

६११ ६.२.२.१८७ 

गररब पलहचान तथा पररचयपत्र 

लवतरण कायििम पाररश्रलमक 

(गणक/सुपरीवेक्षक/गनुासो सुनवुाइ 

ऄलधकारी/ऄलतररक्त कायि प्रोत्ससाहन 

भिा))   २११३९ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A ३,००,००० १,७९,४९० ५९.८३ १,२०,५१० 
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६१२ २.७.५.७ 

डेंग ुिगायतका लकटजन्य रोगहरूको 

लनयन्त्रणका िालग िामखटेु्टको 

वासस्थान खोजी गरी िाभाि नि गने 

ऄलभयान संचािन गने तथा 

सरोकारवािाहरूसंग 

ऄलभमलुखकरण गन े  २११३९ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A २,००,००० ० ०.०० २,००,००० 

६१३ २.१.१०.१ आन्टरनेट सेवा शलु्क   २२११२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ अइ लड 

ए - सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १२ N/A १,२०,००० ० ०.०० १,२०,००० 

६१४ २.१.८.१ 

एम. अआि. एस. ऄपरेटर र लफल्ड 

सहायको िालग सजचार खचि   २२११२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ अइ लड 

ए - सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १० N/A ७,००० ७,००० १००.०० ० 

६१५ २.३.२.१ 

मेलशनरी अजार तथा फलनिचर ममित 

सवभार (सेवा केन्र सजचािानाथि)   २२११३ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ अइ लड 

ए - सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १ N/A ४२,००० ४२,००० १००.०० ० 

६१६ ११.३.७.४ 

व्यक्तीगत घटना दताि तथा सामालजक 

सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणािी 

सजचािानाथि वडा कायािियहरुको 

िालग डेलसटप कवपयुटर, लप्रन्टर, 

स्लयानर तथा 4G Wireless 

Dongol खररद   २२३११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ अइ लड 

ए - सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १० N/A ९,४५,००० ८,३६,५६६ ८८.५३ १,०८,४३४ 

६१७ २.४.१४.३ 

सजचार सामाग्री प्रसारण तथा छपाआि 

(सजचार र पँहुच ऄलभयान 

सजचािान)   २२३११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ अइ लड 

ए - सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १० N/A १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

६१८ २.४.१.४ 

मसिन्द सामान खररद (सेवा केन्र 

सजचािानाथि)   २२३११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ अइ लड 

ए - सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १० N/A ९०,००० ८७,६२८ ९७.३६ २,३७२ 

६१९ ६.२.२.२७० 

बाह्य खोप केन्र बाट गणुस्तररय 

खोप सेवा प्रदान गनि खोप केन्रमा 

ब्यवस्थापनको िालग फलनिचर 

ब्यवस्था, सवबलन्धत वडा खोप 

समन्वय सलमलत माफि त तयारी एवं २२३११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A ४०,००० ३९,५९५ ९८.९९ ४०५ 
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खररद, ३००० खोप केन्रमा प्रलत 

खोप केन्र रु १०००० दरिे, 

कलवतमा  टेवि १, कुसी १ र सानो 

बेजच १ र हात   

६२० ६.२.२.३०८ 

लवरामीको िालग ओ.लप.लड.लटकट 

(काविन कपी सलहतको ) छपाइ   २२३११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A १,००,००० ९९,४४० ९९.४४ ५६० 

६२१ २.४.१४.४ 

दताि लसलवर सजचािानाथि सेवा 

प्रदायक छनौटको िालग 

लवज्ञापन/सूचना प्रकाशन खचि   २२३१५ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ अइ लड 

ए - सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १ N/A २५,००० ० ०.०० २५,००० 

६२२ २.४.६.१ 

साविजलनक लवद्याियका  

लवद्याथीहरुका िालग लनशलु्क 

पाठ्यपसु्तक ऄनदुान   २२३१९ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A ३०,८३,००० ३०,८३,००० १००.०० ० 

६२३ २.४.६.१ 

साविजलनक लवद्याियका  

लवद्याथीहरुका िालग लनशलु्क 

पाठ्यपसु्तक ऄनदुान   २२३१९ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि ऄनदुान 

(बैदेलशक)]  १ N/A ५,११,००० ४,४०,३६० ८६.१८ ७०,६४० 

६२४ २.४.६.१ 

साविजलनक लवद्याियका  

लवद्याथीहरुका िालग लनशलु्क 

पाठ्यपसु्तक ऄनदुान   २२३१९ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १ N/A ७,२२,००० ७,२२,००० १००.०० ० 

६२५ २.७.१३.१० 

लवद्यािय सजचािन तथा 

व्यवस्थापन ऄनदुान   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि ऄनदुान 

(बैदेलशक)]  १० N/A २,७१,००० २,७१,००० १००.०० ० 

६२६ २.७.१३.१३ 

लवद्याियमा शैलक्षक गणुस्तर 

सुदृढीकरण  एवम ्कायिसवपादनमा 

अधाररत प्रोत्ससाहन ऄनदुान   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A ५७,९३,००० ५३,२६,००० ९१.९४ ४,६७,००० 

६२७ १ 

कामका िालग पाररश्रलमक(लवपन्न 

श्रलमकको ज्यािा  दैलनक रु  517)   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ ए लड 

लव/लप लव एि - नगद 

ऊण (बैदेलशक)]  १ N/A ० ० ०.०० ० 

६२८ १ 

कामका िालग पाररश्रलमक(लवपन्न 

श्रलमकको ज्यािा  दैलनक रु  517)   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A ० ० ०.०० ० 
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६२९ ६.२.२.३२२ 

स्थानीय तह लभत्रका 

स्वास््यकमीहरु,म.स्वा.स्वय.से. का 

िालग अधारभतू तथा अकलस्मक 

सेवा ऄन्तगित   अँखा, नाक, कान, 

घाटी तथा मखु स्वास््य सववलन्ध 

प्राथलमक ईपचार बारे  

ऄलभमलुखकरण / तालिम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A ८०,००० ० ०.०० ८०,००० 

६३० २.७.२२.७१ कवयुलनलट डट्स संचािन  खचि   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A ३०,००० ३,७५० १२.५० २६,२५० 

६३१ २.७.१८.१४ 

िागत साझेदारीमा बंगरु प्रवद्धिन 

कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A ९,५३,००० ९,५०,००० ९९.६९ ३,००० 

६३२ 

११.४.२२.४८१

६ 

सुधाररएको चिुो (बायोमास) 

प्रलबलध जडान   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

अन्तररक ऊण - नगद 

ऊण]  १० N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

६३३ २.७.१५.८६ कृषक दताि व्यवस्थापन कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A ३,००,००० ७९,९१० २६.६४ २,२०,०९० 

६३४ २.७.५.८ 

लवश्व कुष्ठरोग लदवस तथा ऄपांगता 

लदवसको ईपिक्ष्यमा कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A २०,००० ० ०.०० २०,००० 

६३५ ६.२.२.२६९ 

पालिकास्तरमा खोप र सरसफाइ 

प्रवर्धन कायििमको सलमक्षा, 

सूक्ष्मयोजना ऄध्यावलधक र पालिका 

खोप समन्वय सलमलतको 

ऄलभमलुखकरण समेत पालिका 

स्तरमा २ लदन, वडा खोप समन्वय 

सलमलतको स्वास््य संस्था, वडा 

सतरमा ऄलभमलुखकरण १ लदन तथा 

पणूि खोप सुलनश्चतताको िागी 

घरधरुी सर   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A १,२७,००० १,२६,८०० ९९.८४ २०० 

६३६ २.५.३.१ 

व्यलक्तगत घटना दतािका दताि लकताब 

लडजीटाआिजेशनका िालग परामशि 

सेवा   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ अइ लड 

ए - सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १० N/A ७४,००० ७१,४५३ ९६.५६ २,५४७ 

६३७ २.७.१३.१३ 

लवद्याियमा शैलक्षक गणुस्तर 

सुदृढीकरण  एवम ्कायिसवपादनमा 

अधाररत प्रोत्ससाहन ऄनदुान   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि ऄनदुान १० N/A ९,६०,००० ९,६०,००० १००.०० ० 



राप्ती गाईँपालिकाको अ.व. २०७७/७८ को वालषिक प्रगती प्रलतवेदन                     ~ 189 ~ 
 

लस.नं. संकेत 

कायििम/अयोजना/लियाकिापको 

नाम 
खचि शीषिक स्रोत िक्ष्य आकाइ लवलनयोजन खचि खचि (%) मौज्दात 

(बैदेलशक)]  

६३८ २.७.११.१ 

तोलकएका  लवद्याथीको लदवा 

खाजाका िालग  लवद्याियिाइ 

ऄनदुान   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि ऄनदुान 

(बैदेलशक)]  १ N/A ७,६३,००० ७,६३,००० १००.०० ० 

६३९ २.७.२५.५१ 

मलहिा, बािबालिका तथा ज्येष्ठ 

नागररक मन्त्राियको कायि क्षेत्र 

(मलहिा, बािबालिका, ऄपांगता 

भएका व्यलक्त, जेष्ठ नागररक तथा 

यौलनक तथा िैंलगक ऄल्पसंतयक) 

का त्यांक संकिन तथा 

ऄद्यावलधक गरर मलहिा, 

बािबालिका तथा ज्येष्ठ नागररक 

मन्त्राियमा पठाईनका िालग   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

६४० २.७.५.५ 

पशपंुक्षी अदीबाट हुने इन्फुएन्जा, 

बडि फ्ि,ु AMR, लसलिसकोलसस, 

टलसोप्िाज्मोलसस अलद लवलभन्न 

सरुवारोग सवबलन्ध रोकथाम तथा 

लनयन्त्रणका िालग सचेतना कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A २०,००० ६,७०० ३३.५० १३,३०० 

६४१ 

११.४.२२.४८१

५ बायोग्यास जडान   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

अन्तररक ऊण - नगद 

ऊण]  १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

६४२ ४ 

कामका िालग पाररश्रलमक(लवपन्न 

श्रलमकको ज्यािा  दैलनक रु  517)   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ ए लड 

लव/लप लव एि - नगद 

ऊण (बैदेलशक)]  १ N/A १,०५,९९,००० ४९,४२,५२० ४६.६३ ५६,५६,४८० 

६४३ ५.१.११.४ 

रालरिय र स्थानीय महत्सवका खाद्य 

तथा पोषण सुरक्षाममा टेवा पयुािईने 

वािी वस्तको साना व्यवसालयक 

कृलष ईत्सपादन केन्र (पकेट) लवकास 

कायििम संचािन   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A २०,००,००० ० ०.०० २०,००,००० 

६४४ २.७.२२.९५ 

स्वास््य संस्था नभएका वडाहरूमा 

अधारभतू स्वास््य सेवा केन्रहरुको 

संचािन खचि   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A ३५,००,००० ७,०५,९५१ २०.१७ २७,९४,०४९ 

६४५ २.७.१३.३ प्रलत लवद्याथी  िागतका अधारमा २२५२२ नेपाि सरकार - शसति १० N/A ६,६६,००० ६,६६,००० १००.०० ० 
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लस.नं. संकेत 

कायििम/अयोजना/लियाकिापको 

नाम 
खचि शीषिक स्रोत िक्ष्य आकाइ लवलनयोजन खचि खचि (%) मौज्दात 

लशक्षण लसकाआ  सामग्री एवम ्कक्षा 

८ को  परीक्षा व्यवस्थापन ऄनदुान   

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  

६४६ २.६.४.६६ 

मलहिाका िालग थारु परवपराका 

सामग्री तथा गनु्री िगायतका 

सामग्री लनमािण तालिम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

६४७ ६.२.२.३०५ 

स्वास््य चौकीको न्युनतम सेवा 

मापदण्ड कायिन्वयन, सुलरढीकरण 

तथा सलमक्षा  (स्वास््य चौकीको 

न्युनतम सेवा मापदण्ड कायििमको 

सलमक्षा )   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A ३,५०,००० ० ०.०० ३,५०,००० 

६४८ २.७.११.१ 

तोलकएका  लवद्याथीको लदवा 

खाजाका िालग  लवद्याियिाइ 

ऄनदुान   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १ N/A १०,७९,००० १०,७९,००० १००.०० ० 

६४९ २.७.१३.१३ 

लवद्याियमा शैलक्षक गणुस्तर 

सुदृढीकरण  एवम ्कायिसवपादनमा 

अधाररत प्रोत्ससाहन ऄनदुान   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १० N/A १३,५८,००० १३,५८,००० १००.०० ० 

६५० २.६.४.१२ 

प्रलतरपधािमा छनौट भएका व्यवसाय 

लवकास सेवा प्रदायक संस्थाहरु 

माफि त ईद्यमीको स्तरोन्नलत 

(अवश्यकता पलहचानका अधारमा 

पनुतािजगी  र एडभान्स सीप लवकास 

तालिम कायििम)   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A ५,००,००० ७,००० १.४० ४,९३,००० 

६५१ २.७.५.९ 

लवधाियमा कुष्ठरोगबारे  जनचेतना  

तथा पररक्षण कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A ३०,००० ० ०.०० ३०,००० 

६५२ ७ 

पोषण संवेदनलशि (खानेपानी तथा 

सरसफाइ कृलष पश ुलवकास मलहिा 

वािवालिका लशक्षा शासकीय 

प्रवन्ध क्षेत्र )का कायििम संचािन   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

युरोलपयन युलनयन - नगद 

ऄनदुान (बैदेलशक)]  १ N/A ४,६६,००० ४,००,००० ८५.८४ ६६,००० 

६५३ २.७.१५.८७ 

कृलष तथा पशपुन्छी सववलन्ध 

त्यांक ऄध्यावलधक कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

६५४ २.७.१३.१० लवद्यािय सजचािन तथा २२५२२ नेपाि सरकार - शसति १० N/A ३,८३,००० ३,८३,००० १००.०० ० 
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लस.नं. संकेत 

कायििम/अयोजना/लियाकिापको 

नाम 
खचि शीषिक स्रोत िक्ष्य आकाइ लवलनयोजन खचि खचि (%) मौज्दात 

व्यवस्थापन ऄनदुान   ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  

६५५ २.७.१३.३ 

प्रलत लवद्याथी  िागतका अधारमा 

लशक्षण लसकाआ  सामग्री एवम ्कक्षा 

८ को  परीक्षा व्यवस्थापन ऄनदुान   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि ऄनदुान 

(बैदेलशक)]  १० N/A ४,७०,००० ४,७०,००० १००.०० ० 

६५६ २.९.९.३ 

ऄन्य लवलवध खचि-Periodic 

meeting costs of LGPCC   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ अइ लड 

ए - सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १ N/A २२,००० २१,७०० ९८.६४ ३०० 

६५७ २.७.२५.५७ 

१) समाजमा रहकेा कुरीलत, कुप्रथा, 

िैङ्लगक लहसंा, मानव वेचलवखन 

तथा ओसारपसार लवरुद्ध 

सचेतनामिूक कायििम तथा 

ऄलभयान संचािन 2)  मलहिा 

लवकास कायििमद्धारा प्रविलदत 

मलहिा सहकारी संस्थाहरुको 

सुदृढीकरण एवं स्थानीय  तहको 

मलहिा ईद्यमी संजाि स्थापनाको 

िालग सहजीक   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A १,००,००० ८८,६२५ ८८.६३ ११,३७५ 

६५८ २.७.११.१ 

तोलकएका  लवद्याथीको लदवा 

खाजाका िालग  लवद्याियिाइ 

ऄनदुान   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A ४६,०४,००० ४३,५३,०६४ ९४.५५ २,५०,९३६ 

६५९ २.७.१३.१० 

लवद्यािय सजचािन तथा 

व्यवस्थापन ऄनदुान   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A १६,३३,००० १६,३३,००० १००.०० ० 

६६० २.७.५.६ 

लवलभन्न सरुवारोग, नसने रोग, 

जुनोलटक, मानलसक स्वास््य 

सवबलन्ध ऄन्तरलिया कायििम तथा 

लदवसहरु (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer 

Days, अत्समहत्सया रोकथाम लदवस, 

मानलसक स्वास््य लदवस, 

ऄल्जाइमर लदवस, रेलबज लदवस, 

लवश्व औिो लदवस) मनाईन े  २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 
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लस.नं. संकेत 

कायििम/अयोजना/लियाकिापको 

नाम 
खचि शीषिक स्रोत िक्ष्य आकाइ लवलनयोजन खचि खचि (%) मौज्दात 

६६१ २.७.१८.३८ 

पश ुको Artificial Insemination 

सवबन्धी कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A १,४७,००० १,४४,२९० ९८.१६ २,७१० 

६६२ २.७.१३.११ 

शैलक्षक पहुचँ सुलनलश्चतता, 

ऄनौपचाररक तथा वैकलल्पक लशक्षा 

कायििम  (परवपरागत लवद्यािय, 

वैकलल्पक लवद्यािय, साक्षरता र 

लनरन्तर लशक्षाका कायििम समेत)   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि ऄनदुान 

(बैदेलशक)]  १० N/A १,४०,००० १,४०,००० १००.०० ० 

६६३ १.१.२.१० 

लबद्यािय स्वास््य लशक्षा, अमा 

समहू तथा स्थानीय तहमा 

स्वास््यका िालग सामालजक 

व्यवहार पररवतिन प्रवध्दिन ऄलभयान   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

६६४ २.७.२२.७० 

हालिपाइिे रोग लबरूध्दको अम 

औषधी सेवन (MDA) कायििम 

सजचािन (१३ लजल्िाका १३८ 

पालिकाहरू)   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A ९,१५,००० ८,२३,१४० ८९.९६ ९१,८६० 

६६५ २ 

ईन्नत धान बीईमा कृषकहरुिाइ 

ऄनदुान कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A ५,६७,००० ३,०२,९०० ५३.४२ २,६४,१०० 

६६६ २.७.२२.७४ 

अलथिक लस्थलत कमजोर रहकेा 

पनुःईपचारमा रहकेा पी.लब.सी. 

लबरामीहरुिाइ ईपचार ऄवलधभर 

पोषण खचि तथा सवपकि  परीक्षण   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A २४,००० ८,५०० ३५.४२ १५,५०० 

६६७ ९ 

पोषण लवशेष (स्वास््य क्षेत्र )का 

कायििम संचािन   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

युरोलपयन युलनयन - नगद 

ऄनदुान (बैदेलशक)]  १ N/A १,४९,००० ० ०.०० १,४९,००० 

६६८ २.७.५.१० रोजगार सेवा केन्रको सुदृढीकरण   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ अइ लड 

ए - सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १० N/A १,८९,००० १,८७,००२ ९८.९४ १,९९८ 

६६९ २.७.२२.७७ 

ईच्च जोलखममा रहकेा समदुायमा 

लवरामी खोजपड्ताि कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

६७० ६.२.२.२९६ 

मात ृतथा नवलशश ुकायििम 

ऄन्तगित अमा सुरक्षा, गभिवती 

ईत्सपे्ररणा सेवा, न्यानो झोिा र 

लनशलु्क गभिपतन कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A ३१,६१,००० २२,२०,७१२ ७०.२५ ९,४०,२८८ 

६७१ २.७.१३.२३ 

सामदुालयक लवद्याियका 

छात्राहरुिाइ लनशलु्क स्यालनटरी २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A १८,०६,००० ११,६२,७४३ ६४.३८ ६,४३,२५७ 
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लस.नं. संकेत 

कायििम/अयोजना/लियाकिापको 

नाम 
खचि शीषिक स्रोत िक्ष्य आकाइ लवलनयोजन खचि खचि (%) मौज्दात 

प्याड ब्यवस्थापन   

६७२ २.६.४.१३ 

ऄलत गररब पररवारहरुको िालग 

कलवतमा १० जनाको िालग हुने गरी 

साझा सुलवधा केन्रको स्थापना।   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A ५,००,००० ० ०.०० ५,००,००० 

६७३ ५.१.११.७ 

बंगरुको साना व्यवसालयक कृलष 

ईत्सपादन केन्र (पकेट) लवकास 

कायििम संचािन   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A १०,००,००० १०,००,००० १००.०० ० 

६७४ २.७.६.१ 

मिेररया, डेंग,ु कािाजार, स्िब 

टाआफस अलद लकटजन्य रोगको 

डाटा भेररलफकेशन   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A १०,००० ० ०.०० १०,००० 

६७५ २.७.३.१ 

लवपन्न श्रलमकको ज्यािा (दैलनक रु. 

517 * संतया 100 * लदन 100)   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ अइ लड 

ए - सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १० N/A ५१,७०,००० ० ०.०० ५१,७०,००० 

६७६ २.७.१३.२३ 

सामदुालयक लवद्याियका 

छात्राहरुिाइ लनशलु्क स्यालनटरी 

प्याड ब्यवस्थापन   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि ऄनदुान 

(बैदेलशक)]  १ N/A २,९९,००० ० ०.०० २,९९,००० 

६७७ २.६.४.११ 

प्रलतरपधािमा छनौट भएका व्यवसाय 

लवकास सेवा प्रदायक संस्थाहरु 

माफि त िघ ुईद्यम लवकास मोडेिमा 

नयाँ िघ ुईद्यमी लसजिना गने   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A २४,६०,००० २१,५८,८५४ ८७.७६ ३,०१,१४६ 

६७८ २.७.१३.२३ 

सामदुालयक लवद्याियका 

छात्राहरुिाइ लनशलु्क स्यालनटरी 

प्याड ब्यवस्थापन   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १ N/A ४,२३,००० ० ०.०० ४,२३,००० 

६७९ २.७.२२.७६ 

क्षयरोगका जोलखमयुक्त जनसंतयामा 

(दगूिम वस्ती, लपछलडएको वगि 

बसोवास स्थि, कायििम स्वास््य 

संस्थाबाट टाढा रहकेा बस्ती तथा 

स्वास््य सेवामा पहूच कम भएका, 

कारागार, गवुबा, स्कुि, 

बधृाश्रम,ॵद्योलगक क्षेत्र)सकृय 

क्षयरोग खोजपडताि कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A ३०,००० ० ०.०० ३०,००० 

६८० २.७.१३.११ शैलक्षक पहुचँ सुलनलश्चतता, २२५२२ नेपाि सरकार - शसति १० N/A ८,४४,००० ७,९३,४०० ९४.०० ५०,६०० 
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लस.नं. संकेत 

कायििम/अयोजना/लियाकिापको 

नाम 
खचि शीषिक स्रोत िक्ष्य आकाइ लवलनयोजन खचि खचि (%) मौज्दात 

ऄनौपचाररक तथा वैकलल्पक लशक्षा 

कायििम  (परवपरागत लवद्यािय, 

वैकलल्पक लवद्यािय, साक्षरता र 

लनरन्तर लशक्षाका कायििम समेत)   

ऄनदुान  चाि ु

६८१ २.७.२२.७५ 

ईपचार केन्रहरुमा अकलस्मक 

ऄवस्थामा औसलध एवं ल्याब 

सामाग्री ढुवानी, कायििमका िालग 

अवश्यक स्टेशनरी, ट्यािी सीट 

िगायतका फमि फरमेट फोटोकपी,  

कायििमको लनयलमत ऄनगुमन तथा 

मलु्यांकन,स्थिगत ऄनलुशक्षण, 

क्षयरोगका लबरामीको चौमालसक 

कोहटि लवशे्लषण र इ-लट.लब रज   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A ९२,००० १७,३५० १८.८६ ७४,६५० 

६८२ २.७.१३.३ 

प्रलत लवद्याथी  िागतका अधारमा 

लशक्षण लसकाआ  सामग्री एवम ्कक्षा 

८ को  परीक्षा व्यवस्थापन ऄनदुान   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A २८,४१,००० २१,२१,७९० ७४.६८ ७,१९,२१० 

६८३   बायोमास चिुो जडान   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

अन्तररक ऊण - नगद 

ऊण]  १ N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

६८४ २.७.३.१ 

लवपन्न श्रलमकको ज्यािा (दैलनक रु. 

517 * संतया 100 * लदन 100)   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A २२,००० ० ०.०० २२,००० 

६८५ २.७.२२.६८ 

कोलभड १९ िगायत लवलभन्न 

महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, 

लनयन्त्रण तथा लनगरानीका िालग 

सरोकारवािा सँगको ऄन्तरलिया 

तथा RRT, स्वास््यकमी पररचािन   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A २५,००० ० ०.०० २५,००० 

६८६ ६.२.२.२७२ पोषण कायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A ४,३३,००० २,१४,७५० ४९.६० २,१८,२५० 

६८७ २.६.६.६ 

(१) अयोजना सवबन्धी 

ऄलभमलुखकरण कायििम सजचािन 

(२) दताि लसलवर सजचािन सवबन्धी 

ऄलभमलुखकरण/कायिशािा/तालिम 

कायििम सजचािन (३) गनुासो 

सुनवुाआ सवबन्धी ऄलभमलुखकरण 

कायििम सजचािन । सहभागीहरु:  

हरेक वडाका प्रलतलनधी, स्थानीय २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ अइ लड 

ए - सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १० N/A २,४५,००० १,९६,५३८ ८०.२२ ४८,४६२ 



राप्ती गाईँपालिकाको अ.व. २०७७/७८ को वालषिक प्रगती प्रलतवेदन                     ~ 195 ~ 
 

लस.नं. संकेत 

कायििम/अयोजना/लियाकिापको 

नाम 
खचि शीषिक स्रोत िक्ष्य आकाइ लवलनयोजन खचि खचि (%) मौज्दात 

CSO, स्थानीय लनकायका ऄन्य क   

६८८ २.७.१२.३ 

स्थानीय तहको िैलगक लहसंा 

लनवारण कोषमा रकम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

६८९ २.७.१३.११ 

शैलक्षक पहुचँ सुलनलश्चतता, 

ऄनौपचाररक तथा वैकलल्पक लशक्षा 

कायििम  (परवपरागत लवद्यािय, 

वैकलल्पक लवद्यािय, साक्षरता र 

लनरन्तर लशक्षाका कायििम समेत)   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १० N/A १,९८,००० ९१,३५३ ४६.१४ १,०६,६४७ 

६९० २.७.१४.१ 

रारिपलत रलनङ्ग लसल्ड प्रलतयोलगता 

(स्थानीय तहस्तरीय)   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

६९१ २.७.२२.७३ 

लबद्यािय स्वास््य लशक्षा तथा 

लवद्यािय नसि पररचािन   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A १४,००० ० ०.०० १४,००० 

६९२ २.७.२२.७२ 

प्रयोगशािामा क्षयरोग संिमण 

लनयन्त्रण (भेलन्टिेसन,एलजहस्ट 

फ्यान, फलनिचर,ऄटोलिेभ, ममित-

सवभार तथा पररवतिन) सवबन्धी 

लियाकिाप   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A १०,००० ० ०.०० १०,००० 

६९३ ६.२.२.२९४ 

समदुायमा अधाररत नवजात लशश ु

तथा बाि रोगको एकीकृत 

व्यवस्थापन (IMNCI) कायििम 

सलमक्षा तथा स्वास््य संस्थाहरुमा 

onsite coaching   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

६९४ ६.२.२.३२३ 

पालिका स्तरमा स्वास््य 

संस्थाहरुको मालसक सूचना संकिन, 

भेररलफकेशन एवं गणुस्तर सुधार 

साथै चौमालसक एवं बालषिक सलमक्षा   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

६९५ ६.२.२.२९७ मात ृतथा नवलशश ुकायििम   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A १०,३९,००० ९,४५,६०० ९१.०१ ९३,४०० 

६९६ 

११.४.२२.४८१

४ सौयि ईजाि प्रलबलध जडान   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

अन्तररक ऊण - नगद 

ऊण]  १ N/A ३,००,००० २,९३,७६२ ९७.९२ ६,२३८ 

६९७ २.६.४.१४ 

सवभाव्य ईत्सपादनको ईत्सपादकत्सव र 

बजार प्रलतस्पधाि बलृद्ध गनिका िालग 

कलवतमा ५ जनाको समहुमा प्रलबलध 

हस्तान्तरण   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A १,४०,००० ० ०.०० १,४०,००० 

६९८ २.५.३.३ घटना दताि तथा सामालजक सुरक्षा २२५२९ नेपाि सरकार - शसति १० N/A ९,७४,००० ३,४१,३४० ३५.०५ ६,३२,६६० 
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दताि लसलवर सजचािन   ऄनदुान  चािु [ अइ लड 

ए - सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  

६९९ २.७.२५.४८ 

औिो तथा कािाजार माहामारी हुने 

के्षत्रको छनौट गरी लबषालद छकि ने 

(रेस्पोन्सीभ स्पे्रआङ समेत),  

लकटजन्य रोग लनयन्त्रण कायििमको 

ऄनगुमन एवम ्मलू्याङ्कन तथा 

लकटजन्य रोग लनयन्त्रणका िालग 

बहुलनकाय ऄन्तरलिया गने   २२५२९ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A ३०,००० ० ०.०० ३०,००० 

७०० २.८.१.६ 

स्थानीय तहका कमिचारी र 

जनप्रलतलनलधहरुको िालग ऄनगुमन 

तथा मलु्याकन खचि   २२६११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ अइ लड 

ए - सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १० N/A ७२,००० ० ०.०० ७२,००० 

७०१ ६.२.२.३०७ 

अधारभतू तथा अकलस्मक सेवाको 

सुलनश्चततका िालग औषधीको 

अपलूति र ईपयोग, सववलन्ध 

कायििमहरुको ऄनगुमन तथा 

मलू्याङकन (ऄनगुमन  मलु्याङ्कन 

तथा कायििम कायािन्वयन  भ्रमण 

खचि)   २२६११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A ८४,००० ० ०.०० ८४,००० 

७०२ २.८.१.५ 

एम. अआि. एस. ऄपरेटर र लफल्ड 

सहायक देलनक भ्रमण भिा तथा 

यातायत खचि   २२६१२ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ अइ लड 

ए - सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १० N/A १,५६,००० ३२,१३५ २०.६० १,२३,८६५ 

७०३   

मलहिा सामदुालयक स्वास््य 

स्वयंसेलवकाहरुका िालग थप 

यातायात िगायतको खचि   २२६१९ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A १,८६,००० १,८५,९८४ ९९.९९ १६ 

७०४ २.४.१.५ रोजगार सेवा केन्रको सँचािन खचि   २२७११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ अइ लड 

ए - सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १० N/A ६४,००० ० ०.०० ६४,००० 

७०५ २.९.९.४ 

ऄन्य लवलवध खचि-Mobilization 

of CSOs, Civic Groups, 

NGOs for increased social 

accountability   २२७११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ अइ लड 

ए - सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १ N/A २०,००० ० ०.०० २०,००० 

७०६ ८ ऄंगे्रजी गलणत र लबज्ञान लबषयमा २५३११ नेपाि सरकार - शसति १ N/A ३,५८,००० ३,५८,००० १००.०० ० 
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लशक्षण सहयोग ऄनदुान   ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि ऄनदुान 

(बैदेलशक)]  

७०७ ११ 

ऄंगे्रजी गलणत र लबज्ञान लबषयमा 

लशक्षण सहयोग ऄनदुान   २५३११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A २१,६०,००० १३,०२,५९४ ६०.३१ ८,५७,४०६ 

७०८ २ 

ऄंगे्रजी गलणत र लबज्ञान लबषयमा 

लशक्षण सहयोग ऄनदुान   २५३११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १ N/A ५,०६,००० ५,०६,००० १००.०० ० 

७०९ १२ 

कोलभड १९ को कराण ईत्सपन्न  

पररलस्थलतमा लसकाइ सहजीकरणका 

िालग शैलक्षक कायििम   २५३११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A ३४,९५,००० ३४,६८,७०० ९९.२५ २६,३०० 

७१० १३ 

कोलभड १९ को कराण ईत्सपन्न  

पररलस्थलतमा लसकाइ सहजीकरणका 

िालग शैलक्षक कायििम   २५३११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि ऄनदुान 

(बैदेलशक)]  १ N/A ५,७९,००० ५,४२,१९६ ९३.६४ ३६,८०४ 

७११ १ 

कोलभड १९ को कराण ईत्सपन्न  

पररलस्थलतमा लसकाइ सहजीकरणका 

िालग शैलक्षक कायििम   २५३११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १ N/A ८,१९,००० ७,९८,३२० ९७.४७ २०,६८० 

७१२ ३ 

सुरलक्षत नागररक अवास कायििम 

िुलववनी प्रदेश दाङ के्षत्र नं १ राप्ती 

गाईँपालिका २४६ वटा   २५३१५ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A ४४,६४,००० ४२,४८,३४० ९५.१७ २,१५,६६० 

७१३ ७.२.१.१ 

साविजलनक लवद्याियमा ऄध्ययनरत 

लवद्याथीहरुका िालग छात्रबलृि 

(अवासीय तथा गैरअवासीय)   २७२११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि ऄनदुान 

(बैदेलशक)]  १ N/A ३,२५,००० ३,२५,००० १००.०० ० 

७१४ ७.२.१.१ 

साविजलनक लवद्याियमा ऄध्ययनरत 

लवद्याथीहरुका िालग छात्रबलृि 

(अवासीय तथा गैरअवासीय)   २७२११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १ N/A ५,७३,००० ५,७३,००० १००.०० ० 
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७१५ ७.२.१.१ 

साविजलनक लवद्याियमा ऄध्ययनरत 

लवद्याथीहरुका िालग छात्रबलृि 

(अवासीय तथा गैरअवासीय)   २७२११ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A २२,४०,००० १२,२८,५०० ५४.८४ १०,११,५०० 

७१६ ६.२.२.३२१ 

अधारभतू तथा अकलस्मक सेवाको 

िालग औषलध र स्वास््य सुरक्षा 

सामग्री (PPE बाहके) खररद तथा 

औषलध िगायतका सामग्रीको 

ढुवानी तथा ररप्यालकंग र लवतरण 

समेत   २७२१३ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A १५,८६,००० १२,०८,८८४ ७६.२२ ३,७७,११६ 

७१७ 

११.४.२२.२१५

६ 

िािमलटया देलख खरुुररया चोक 

जाने सडक स्तरोईन्नलत राप्ती 

गाईँपालिका वडा नं २ र ३   ३११५१ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A ३०,००,००० २५,७०,६०८ ८५.६९ ४,२९,३९२ 

७१८ ११.४.७.१२० 

लपपरी खोिा पिु राप्ती -८ दाङ  

(DPR समेत)   ३११५१ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A २५,००,००० ० ०.०० २५,००,००० 

७१९ ११.४.८.५४८ 

िामाखोिा िस, राप्ती गाईँपालिका, 

दाङ   ३११५१ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A १८,००,००० ७,०८,७५६.८६ ३९.३८ १०,९१,२४३.१४ 

७२० 

११.४.२२.४४८

६ 

भराक्षी देलव मलन्दर देलवकोट राप्ती 

गा.पा ९ दाङ्ग   ३११५९ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A २,६५,००० ० ०.०० २,६५,००० 

७२१ 

११.४.२२.२१५

८ 

थारु सङ्ग्रहािय लनमािण तथा 

व्यवस्थापन राप्ती ६   ३११५९ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A २५,००,००० २४,७८,०३५ ९९.१२ २१,९६५ 

७२२ 

११.४.२२.४४८

५ 

पहरुवा सबरीधाम मलन्दर लनमािण 

राप्ती न.पा. ०५ पहरुवा सबरीधाम 

दाङ   ३११५९ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A २,६५,००० २,६४,३८४ ९९.७७ ६१६ 

७२३ 

११.४.२२.२१५

७ 

छोटकी लससहलनयामा थारु 

सामदुालयक भवन लनमािण राप्ती 

गाईँपालिका वडा नं ७   ३११५९ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A २५,००,००० २४,९९,३८५ ९९.९८ ६१५ 

७२४ ५ 

रारिपलत शैलक्षक सुधार कायििम 

ऄन्तरगत तोलकएका लबद्याियहरुमा 

तोलकएको भौलतक तथा शैलक्षक 

पवुािधार लवकासका िालग ऄनदुान   ३११५९ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि ऄनदुान 

(बैदेलशक)]  १ N/A ६,२१,००० ६,२१,००० १००.०० ० 

७२५ 

११.४.२२.४४८

४ 

छोड्की लसंसहनीयामा ऄवलस्थत 

मलन्दर संरक्षण राप्ती गा.पा. ०७ दाङ   ३११५९ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A ४,०५,००० ३,९२,८५० ९७.०० १२,१५० 

७२६ ३ 

रारिपलत शैलक्षक सुधार कायििम 

ऄन्तरगत तोलकएका लबद्याियहरुमा 

तोलकएको भौलतक तथा शैलक्षक 

पवुािधार लवकासका िालग ऄनदुान   ३११५९ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A २,५०,००० २,५०,००० १००.०० ० 
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७२७ ११.१.२.१ 

लवद्यािय भौलतक पवुािधार लनमािण 

ऄनदुान   ३११५९ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि ऄनदुान 

(बैदेलशक)]  १० N/A २१,२९,००० १३,८७,८४९ ६५.१९ ७,४१,१५१ 

७२८ १० 

रारिपलत शैलक्षक सुधार कायििम 

ऄन्तरगत तोलकएका लबद्याियहरुमा 

तोलकएको भौलतक तथा शैलक्षक 

पवुािधार लवकासका िालग ऄनदुान   ३११५९ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १ N/A ८,७८,००० ८,७८,००० १००.०० ० 

७२९ ११.१.२.१ 

लवद्यािय भौलतक पवुािधार लनमािण 

ऄनदुान   ३११५९ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ 

एस.एस. लड. लप. - 

सोधभनाि हुने ऊण 

(बैदेलशक)]  १० N/A ३०,१३,००० ३०,१३,००० १००.०० ० 

७३०   

बहुद्देशीय सभाहिको शौचािय 

लनमािण   ३११५९ 

िुलववनी प्रदेश - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A ० ० ०.०० ० 

७३१ 

११.४.२२.४४८

७ 

सवारीधाम मलन्दर लनमािण राप्ती गा.पा 

५ दाङ्ग   ३११५९ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A २,६५,००० २,६५,००० १००.०० ० 

७३२ ११.१.२.१ 

लवद्यािय भौलतक पवुािधार लनमािण 

ऄनदुान   ३११५९ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A १,२८,१४,००० १,२८,१४,००० १००.०० ० 

७३३ ६ 

रारिपलत शैलक्षक सुधार कायििम 

ऄन्तरगत तोलकएका लबद्याियहरुमा 

तोलकएको भौलतक तथा शैलक्षक 

पवुािधार लवकासका िालग ऄनदुान   ३११५९ 

नेपाि सरकार - शसति 

ऄनदुान  चािु [ अइ लड 

ए/लड लप लस - नगद ऊण 

(बैदेलशक)]  १ N/A ३५,०१,००० ३५,०१,००० १००.०० ० 

८०५५६५०६५१३  संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायििम(समपरुक ऄनदुान) 

७३४ 

११.४.२२.३७४

७ 

दोिैखोिा मझनी अर लस लस पलकी 

पिु लनमािण   ३११५१ 

नेपाि सरकार - समपरुक 

ऄनदुान चािु [ 

अन्तररक ऊण - नगद 

ऊण]  १ N/A ५०,००,००० ५०,००,००० १००.०० ० 

८०५५६५०६५२१ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कायििम (शसति ऄनदुान) 

७३५ १२ 

कायििम कायािन्वयनका िालग कृलष 

पश ुऄलधकृत जनशक्ती सेवा करार 

खचि   २११११ 

िुलववनी प्रदेश - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A ४,००,००० १,६७,९६० ४१.९९ २,३२,०४० 

७३६ ९ 

मतुयमन्त्री ग्रामीण लवकास तथा 

रोजगार कायििमको स्वीकृत 

कायििम ऄनसुारको खचि   २२५२२ 

िुलववनी प्रदेश - लवषेश 

ऄनदुान चाि ु ३ N/A ६०,००,००० ५८,२३,६०७ ९७.०६ १,७६,३९३ 
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खचि शीषिक स्रोत िक्ष्य आकाइ लवलनयोजन खचि खचि (%) मौज्दात 

७३७ १० 

कोलभड प्रभालवत भइ गाईँ फकेका 

कृषकहरुिाइ ईत्सपादन सामाग्रीमा 

ऄनदुान   २२५२२ 

िुलववनी प्रदेश - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A २०,००,००० १८,५४,०४५ ९२.७० १,४५,९५५ 

७३८ ७ 

पालिका कोसेिी घर प्रदशिनी तथा 

लबिी कक्ष   २२५२२ 

िुलववनी प्रदेश - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A १०,००,००० ९,५६,९१७ ९५.६९ ४३,०८३ 

७३९ ५ 

साना कृलष औजार तथा यन्त्र 

ईपकरणमा ऄनदुान   २२५२२ 

िुलववनी प्रदेश - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A १७,५०,००० १६,३४,२५० ९३.३९ १,१५,७५० 

७४० १ 

एक स्थानीय तह एक ईत्सपादन 

कायििम   २२५२२ 

िुलववनी प्रदेश - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १० N/A १७,००,००० ४,९९,८०० २९.४० १२,००,२०० 

७४१ ३ 

सुसवपन्न वाि लिव भवन लनमािण 

वडा नं ४   ३११११ 

िुलववनी प्रदेश - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A १०,००,००० ९,९९,३६६ ९९.९४ ६३४ 

७४२ ४ 

बेसाहारा सेवा अश्रम भवन लनमािण 

वडा नं ८   ३११५१ 

िुलववनी प्रदेश - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A १०,००,००० ६,०९,३३३ ६०.९३ ३,९०,६६७ 

७४३ ६ 

पाखोवारी लसंचाइ कुिो RCC २ नं 

वडा   ३११५५ 

िुलववनी प्रदेश - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A १५,००,००० १४,९९,२२० ९९.९५ ७८० 

७४४ २ 

पोखरावारी लसंचाइ कुिो लनमािण 

वडा नं २   ३११५५ 

िुलववनी प्रदेश - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A १०,००,००० ९,९९,७१५ ९९.९७ २८५ 

७४५ ११ 

स्वास््य चौकी भवन लनमािण वडा नं 

९   ३११५९ 

िुलववनी प्रदेश - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A १०,००,००० ८,६३,०१८ ८६.३० १,३६,९८२ 

७४६ १३ शंकर मा लब भवन लनमािण   ३११५९ 

िुलववनी प्रदेश - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A १०,००,००० १०,००,००० १००.०० ० 

७४७ ८ शंकर मा लब ऄधरुो भवन लनमािण   ३११५९ 

िुलववनी प्रदेश - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A १५,००,००० १४,९९,४९८ ९९.९७ ५०२ 

७४८ १ सभाहिमा शौचािय लनमािण   ३११५९ 

िुलववनी प्रदेश - शसति 

ऄनदुान  चाि ु १ N/A २८,७२,००० २७,९४,८६५ ९७.३१ ७७,१३५ 

कुि जवमा ६१,३८,६२,३०८ ५०,३३,४९,८२०.१६ ८१.९९ ११,०५,१२,४८७.८४ 

 


