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उापालाम  ाअध्र्क्ष ािन्तव्र् 

   वि.सं. २०७९ साल बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको दोस्रो वनिााचनबाट विक्िाखोला गाउँपावलका बावसले आफ्नो 

अिलु्य ित वदई विजय गराई समु्पन ुभएको वजम्ििारी ईिानदारीका साथ परुा गनछुे । नपेालको संविधान, स्थानीय सरकार संघीय 

सरकार, तथा प्रदशे सरकारका  नीवत तथा कायाक्रि एिं पररपत्र सितेका आधारिा यस विक्िाखोला गाउँपावलकाको  पाँच ैिटा 

िडाका भगुोल, बस्ती, सिदुाय, धिा, संस्कृती, जातजाती, भाषाभाषी, कृवष तथा पयाटन प्रिधान, िोटर बाटो वनिााण लगायत 

सिााङ्गीण विकास गना सम्िानका साथ आत्िा साँची राखी सहुाउन ेनीवत तथा कायाक्रि तजुािा गरर सो बिोवजिको बजेट तयार 

गरर विक्िाखोला गाउँपावलकाको तेह्रौ गाउँसभाबाट स्िीकृत भइ सब ैसिक्ष “आ.ि. २०७९/८० को नीवत, कायाक्रि तथा बजेट”  

नािक पवुस्तका तयार पारेका छौ । 

  यस विक्िाखोला गाउँपावलकाको सभ्य वबकासका लावग यस पावलका वभत्र रहकेा वशक्षा, स्िास््य, यिुा, रोजगार, िवहला 

वसप िलुक आयिलुक कृवष भेटनरी व्यिसाय पशेाकिी, िवुिवजवि जेष्ठ नागररक ििृ असहाय अपाङग, वनिखुा गरर सिैिा 

विकास तथा न्यायिा सिेत पँहुच परु् याउने प्रयास गनछेौ यस साथै यस पावलका वभत्रका िोटरबाटो, पलु, कृवष सडक, फुङफुङग े

झरना, तोक्पेगोला, सोध ु पोखरी, िाग्िा पोखरी, िानाभरा, बाघथला, लोदने खका लाई पयाटन क्षेत्रको विकास गद ै जवडिटुी 

सिेतलाई संरक्षण गद ैआन्तररक आम्दानीिा रुपान्तरण गररनछे । अत यस गाउँपावलकाको ५ िडाका सिपणुा जनप्रवतवनवधहरुले 

यस पावलकाको सििृ विकास वनिााणको लावग आत्िासाथ गरी सिै िगा सिदुाय, िवुिवजवि, पशेाकिी, अनभुिी पत्रकार सिैको 

सल्लाहका साथ अवघ बढ्ने छौ भन्द ैआ.ि. २०७९/८० को बजेट बाट सम्बोधन गरेको र आगािी वदनिा हुने विकास वनिााण 

कायालाई अवघ बढाउने छौ तसथा विक्िाखोला गाउँपावलकाले तय गरेको िावषाक नीवत, कायाक्रि तथा बजेट कायाान्ियनको 

लावगसबैको आ-आफ्नै ठाउँबाट सदप््रयासको अपेक्षा राखेको छु ।    
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उापालाम  ापलाध्र्क्ष ािन्तव्र्ः 

 
    यो दशेको शासन व्यिस्था पररितान आएको छ । सिाप्रथि त व्यिस्था पररितानको वशलवसलािा आफ्नो िहत्िपणुा वजिन 

आहुती वदन ुहो ज्ञात अज्ञात िहान शवहदहरु प्रवत भािपणुा श्रिासिुन अपाण गदाछु र यसै पररितानका वनम्ती आफ्नो रगत पवसना 

िगाउन ुहुन र दुुःख कष्टको सािना गनुाहुन ेिहान तथा विर योिाहरुलाई उच्च सम्िान प्रकट गदाछु । दशेको व्यिस्था पररितान भए 

पवन जनताको वजिन अिस्था पररितान भएको अनभुतुी गना सवकरहकेो छैन भन्ने कुरा हािीले राम्रो सँग िनन गरेका छौ । स्थानीय 

तहको दोश्रो वनिााचनबाट तपाई जनताको अिलु्य ित बाट ि उपाध्यक्ष डण्डु लािा लगायत सम्पणुा वनिाावचत जन प्रवतवनवधहरुको 

काँधिा तपाईहरुको इच्छा आकांक्षा चाहाना भािना र िहत्िपणुा गाउँपावलकाको विकास अवन सिाज सेिाको सिाल परुा गनुापन े

वजम्िेिार भएको हािीले आत्िसाथ गनुा पछा र गरेका छौ । यस विक्िाखोलाको सिग्र विकास गना हािी जनप्रवतवनवधको एकल 

इच्छा र चाहानाले भन्दा पवन विवभन्न विचार आस्था सरोकारिाला सिैको सल्लाह सझुाि र साथ सहयोगबाट िात्र सम्भि छ 

भन्ने कुरािा हािी प्रष्ट छौ । त्यसैले कुनै आग्रह पिुााग्रह विना "छलफल र िहसिा विविधता, पावलकाको विकासिा एकरुपताको" 

िान्यताले िात्र यस पावलकाको विकास र सिवृिको सम्भि छ । विरोध भन्न ेशब्दलाई सझुािको रुपिा वलनवेदन ेगरौ,  वनशेधको 

राजवनवत होइन वनस्िाथाको राजवनवतको सरुुिात गनुापछा भन्न ेिान्यता राख्दछु । यस आ.ि.को िावषाक वनती कायाक्रि तथा बजेटले 

हरसम्भि नेपाल सरकारको रावरिय वनती अदालतबाट प्रवतपावदत न्यावयक नवजरहरु नेपाल सरकारले आिवधक योजनाले तय 

गरेको रणवनवतहरुलाई आत्िसाथ गद ैअवघ बढ्नछेौ । 

   यस पावलकाको आ.ि. २०७९/८० को योजना नीती तथा कायाक्रि पसु्तक तयार हुद ै गदाा यस वभत्र तपाईहरुको शत-

प्रवतशत िाग सम्िोधन हुन नसकेकोिा क्षिा याचना गद ै बाँकी क्रिागतरुपिा परुा गदजैाने छौ । योजना कायाान्ियन गन े

वशलवशलािा आि उपभोक्ता सविवत, टोल विकास सविवत सरोकारिाला सिैिा आयोजनाको गणुस्तर तथा सहभागीिा 

इिान्दाररताको पणुा पालना गरी सहयोग गनुाहुने छ भन्न ेि लगायत सम्पणुा विक्िाखोला जनप्रवतवनवध किाचारी वटि आसा गदाछौ ।  

िन्र्वाद! 
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प्रिुखोलप्रशास ीर्अमि ृत ािन्तव्र्ः 

 
    नपेालको संविधानले िलुुकलाई संघीय शासन व्यिस्था अनसुार सञ्चालन गने गरी तीन तहको सरकारको व्यिस्था गरेको 

छ । संविधानको भाग १७ दवेख भाग २० सम्ि स्थानीय कायापावलका, व्यिस्थावपका, आवथाक कायाप्रणाली र तीन तहका 

सरकारको अन्तर सम्बन्धको व्यिस्था गरेको छ ।  

    ताप्लेजङु वजल्लाको पिुी वहिाली वजल्लािा रहकेो यस विक्िाखोला गाउँपावलका अत्यन्तै सनु्दर तथा पयाटकीय 

दृष्टीकोणले भररपणुा गाउँपावलकाको रुपिा वचवनन्छ । संघीय काननु, प्रदशे काननु तथा पावलकाको नीवत बिोवजि टोल, िस्ती र 

िडा सविवत हुद ैस्थानीय वनिाावचत प्रवतवनवध िाफा त जनताको ईच्छा, आकांक्षा अनसुार योजना तथा कायाक्रिलाई सम्बोधन गरी 

कायापावलकाको वनणाय तथा तेह्रौ गाउँसभाबाट पाररत भएका नीवत तथा कायाक्रि प्रकाशन गना पाउदा खशुी लागकेो छ ।  

    तेह्रौ गाउँसभाबाट पाररत भएका नीवत तथा कायाक्रिको कायाान्ियन बाट यस गाउँपावलकाले वलएको गन्तव्य सििृ 

पावलका वनिााण, वशक्षा तथा स्िास््यिा प्रगती, गररिी न्यवुनकरण, पयाटन विकासिा प्रगती र िेरोजगार न्यवुनकरणिा सहयोग पगु्न े

अपके्षा राखेको छु । साथै तेह्रौ गाउँसभाबाट पाररत भएको नीवत तथा कायाक्रिलाई सियिा नै सम्पन्न गना सम्पणुा गाउँपावलका 

िासीहरुको साथ र सहयोगको अपके्षा गरेको छु ।  
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र्ूमन राई 

प्रिुखोलप्रशास ीर्अमि ृत 
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१.स्थानीयतहको संवक्षप्त पररचयुः 

  नेपालको सदुरु पिुी सीिानािा पन ेसाविकिा िचेी अञ् चल अन्तगातका चार वजल्लाहरु िध्ये भारत र चीन दबैु दशेसँग सीिाना 

गाँवसएको वजल्ला ताप्लेजङुका पव चिी भभूागिा चार गा.वि.स.हरु खोवक्लङ, वलिाङ, साँिा र पापङुको संयोजन भई हाल १ 

नं. प्रदशे अन्तगातका विवत २०७३/११/२७ गते गवठत स्थानीय तहको रुपिा विक्िाखोला गाउँपावलका एक रहकेो छ । पौरावणक 

कालिा वतब्बतबाट आएका एक यिुतीको आँसबुाट खोला बनेको र स्थानीय वलम्ब ुभाषािा विक्िाको अथा आँस ुभएकाले यस 

ठाउँको नािाकरण विक्िाखोला रहन गएको जनश्रवुत रहकेो छ । विक्िाखोला कालखण्डसँग ैिेिाखोलाको नािले वचवनन थालेको 

भएतापवन राज्य पनुसारंचनाको क्रििा िेिाखोलालाई पनुुः विक्िाखोला नािाकरण गरी यसै ऐवतहावसकतालाई िध्यनजर गद ै

विक्िाखोला गाउँपावलका भनी नािाकरण गररएको हो । भौगोवलक रुपिा वबकट र दगुाि भए तापवन विक् िाखोला  

गाउँपावलकाको पयाटकीय, व्यिसावयक, िातािरणीय लगायतका विवभन्न बहुआयाविक पक्षहरुबाट िहत्िपिूा पवहचान रहकेो छ 

। विक्िाखोला गाउँपावलकाअलैंची खेती, पिातारोहण, अिलोकन भ्रिण र जवडबटुी संकलनको दृवष्टकोणबाट िहत्िपणूा 

सम्भािना बोकेको क्षेत्र हो । 

१.१  विक् िाखोला  गाउँपावलकाको राजनैवतक विभाजन 

प्रदशे:  १ नं. प्रदशे 

वजल्ला : ताप्लेजङु  

गाउँ कायापावलकाको कायाालय:  थलङ 

िडा सङ्ख्या: ५ 

वडामवभाजन 

वडानं. सिावेशभए ासामव उा.मव.स. सामव वडानं.  ैमिर्त 

१ खोवक्लङ १-४  

२ खोवक्लङ ५-९  

३ वलिाङ १-९  

४ साँिा १-९  

५ पापङु १-९  

१.२  भौगोवलक अिस्था, वसिाना तथा जनसङ्ख्याुः 

क्षेत्रफल : ४४२.९६ िगा वक.वि. 

पिूा : फक्ताङलङु गाउँपावलका 

पविि : संखिुासभा र िरेरङदने गाउँपावलका 

उत्तर : संखिुासभा र फक्ताङलुङ गाउँपावलका 

दवक्षण : फुङवलङ नगरपावलका 

जनसङ्ख्या : ९१६० 
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१.३ प्रिखु नदीनाला, वहिाल र विशेष क्षेत्रुः 

यस गाउँपावलका क्षेत्रिा पन े सबैभन्दा ठूलो विक्िाखोला नदी फुङवलङ नगरपावलका र िेररङदने गाउँपावलकाको 

सीिानािा पगुी तिोर नदीसँग विवसन पगु्दछ । विक्िाखोला गाउँपावलका िडा नं. ४ अन्तगात साँिािा पन े फुङफुङ्ग े

झरना, िडा न.ं ५ पापङुिा पने  तोक्पेगोला लगायतका क्षते्रहरु पयाटकीय दृवष्टकोणले विशेष क्षते्रको रुपिा रहकेो छ । 

१.४ धिा, सस्कृवत र जातजातीुः 

यस गाउँपावलका क्षते्रिा वहन्द,ु बौि, वकराँत र ईसाई धिाालम्िीहरुको बसोिास रहकेो छ । यस क्षते्रिा दशैं, वतहार, साउन े

संक्रावन्त, िाघ ेसंक्रावन्त, चासोक तङनाि, उधौली पिा, उभौली पिा, ल्होसार, वक्रसिस लगायतका पिाहरु िनाउने गदाछन ्

। यस क्षेत्रिा वलम्ब,ु क्षते्री, बाहुन, शेपाा, भोटे, राई दवलत लगायतका जातजावतहरुको विवश्रत बसोबास रहकेो छ । 

२. विद्यिान अिस्थाको सविक्षाुः 

२.१सब लक्ष  

विक् िाखोला  गाउँपावलका ताप्लेजङु  वजल्ला भररकै एक आवथाक सिवृिको सम्भािना बोकेको क्षेत्र हो । यस क्षते्रिा रहकेा 

िन पैदािरलाई सदपुयोग गरी जवडबटुी प्रशोधन केन्र सञ् चालन गन ेसक्ने सम्भािनाहरु प्रशस्त िात्रािा रहकेा छन ्। फुङफुङ्ग े

झरनालाई जल पयाटनको रुपिा विकास गरी पयाटन पिािन गना सवकने तथा तोक्पेगोला क्षते्रलाई िेवकङ रुटको विकास गरी 

आन्तररक एिं बाह्य पयाटकलाई वभत्र्याउन सवकन ेसम्भािना कायि रहकेो छ । 

यस क्षेत्रिा िौसिी खेतीको रुपिा वसिी, आलु, िकै, कोदो, फापर, जौ, वचनो, कागनुो, गहु,ँ भटिास, धान, िसरुो, तोरी 

लगायतका तेलहन, दलहन, खाद्यान् न तथा नगद ेबालीको पयााप्त िात्रािा उत्पादन गरी वनिााहिखुीबाट व्यिसावयक कृवषतफा  

उन्िखु हुन सवकने अिस्था रहकेो छ । यस क्षेत्रिा क्षते्री, जनजाती र दवलत जावतको विवश्रत बसोबास रहकेाले यस क्षते्र 

बहुभावषक, बहुसाँस्कृवतक, बहुजातीय वबशेषताले भररएको छ । धाविाक सवहरणतुा र सािावजक सद ्भाि यस क्षेत्रको अवभन् न 

वचनारी रहकेो छ । 

२.२ िजारलक्ष 

भौगोवलक विकटताका कारण यस क्षेत्रिा यातायातको सञ् जाल विस्तार गना सवकएको छैन । विकासका पिूााधारहरुको यथेष्ट 

िात्रािा विकास र विस्तार गना सवकएको छैन । शैवक्षक अिस्थािा रावरिय स्तरभन्दा न्यनू रहकेो छ । विद्यालय छाड्ने, 

अनपुवस्थत हुने र कक्षा दोहोर् याउने विद्याथीको सङ्ख्या बढ्दो क्रििा रहकेो छ । स्िास््यकिी, स्िास््य संस्थाहरुको गणुस्तर 

िवृि गना नसवकएका कारण प्रभािकारी स्िास््य सेिाको प्रत्याभतू गना सवकएको छैन । व्यिसावयक कृवषतफा  

विक्िाखोलाबासीलाई उन्िखु गराउन सवकएको छैन । 

२.३अवसर 

विक्िाखोला गाउँपावलकालाई अलैंची क्षेत्रको रुपिा विकास गना सवकने अिस्था छ । तोक्पगेोला क्षेत्रलाई पदयात्रा तथा 

साहवसक पयाटनको विकास गना सवकने अिसर वसजाना भएको छ । फुङफुङ्ग ेझरनाको पयाटकीय िागा सधुार एिं विस्तार गना 

सवकने अिसर पवन यथाित रहकेो छ ।यसैगरी यस क्षेत्रिा पाईन ेिनपैदािर तथा कृवष उत्पादनलाई व्यिसावयकता तफा  उन्िखु 

गराउन सवकने सम्भािना कायि रहकेो छ । 

२.४चूनौती 

                 विक् िाखोला गाउँपावलकाले दईु दशक लािो जनप्रवतवनवध विहीन अिस्था पार गद ै स्थानीय सरकार गठन गरेको 

अिस्था छ । यससँगै अनवगन्ती पररितानका संिाहकहरुको उदय हुन ु स्िाभाविक दवेखन्छ । तथावप विगतिा जनप्रवतवनवधविहीन 
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राज्य संयन्त्रले वसजाना गरेका सिासाधारण र जनतािीचको दरुी कि गनािा अबको उजााशील सियिवध खचा गनुापने अिस्था रहकेो 

छ । यसै िीच राज्यको शासन व्यिस्थािा संघीयताको नयाँ अभ्यास स्थानीय सरकारको काँधिा आईसकेकाले स्थानीय तहको 

सफल कायाान्ियन गन ेयगुान्तकारी वजम्िेिारीलाई सफलतापिूाक अितरण गन ेदावयत्ि थवपएको छ । विविध कारणबाट राज्यको 

िलुप्रिाहीकरणबाट िवञ् चत भएका सिहूलाई गवतशील शासन पदतिवतिा सिावहत गद ैलैजानपुने वजम्िेिारीहरु यगुले प्रदान गरेको छ 

। गणुस्तरीय वशक्षा, सिासलुभ स्िास््य, यातायातको पहुचँ, दीगो आिास, खाद्य सरुक्षा, गणुस्तरीय जीिनको प्रत्याभतू गना कवटबि 

भई लाग्नपुन ेभएको छ । नेपाल सरकारले अन्तरावरिाय जगतिा जनाएका प्रवतििताहरु परुा गना वदगो विकासका लष्यहयहरुको प्रावप्त, 

िानि विकास सचूकांकिा उल्लेख्य सधुार गनुापन ेअिस्था रहकेो छ । सशुासनको प्रत्याभतू गराई जनस्तरिा राज्यको उपवस्थवतको 

िोध गराउँद ैराज्य र रारि वनिााणलाई सदुृढ बनाउँद ैलैजानपुने अिस्था विद्यिान रहकेो छ ।   

३. आ.ि. २०७९/८० को नीवत तथा कायाक्रिुः  
      नपेालको संविधानले अंवगकार गरेको रारि तथा राज्य वनिााणको िागािा विक्िाखोला गाउँपावलकाले अग्रगािी कदिहरु वनरन्तर 

रुपिा चलायिन पाने प्रवतिदतितालाई आत्िसात गद ै स्थानीय सरकारको प्रत्याभतू जनस्तर िाझ परु् याउने कायाको आरम्भ गरेको छ । 

अबको सियिा सबल, सक्षि र प्रभािकारी स्थानीय तहको अिधारणालाई साथाकता प्रदान गना आफ्नो ठाउँ आफैं  बनाऊ भन् ने 

िलुिन्त्रलाई सिेत ह्रदयङ्गि गद ै यस विक्िाखोला गाउँपावलकाको गररिािय गाउँ सभाले छैटौ पटक विक्िाखोला गाउँपावलकाको 

नीवत, कायाक्रि तथा बजेट तय गना सफल भएको छ । वहजोको केवन्रकृत शासन व्यिस्थाको अभ्यासको कारण दरु दराज भनरे वचवनन 

पगुेको यस विक्िाखोला गाउँपावलकाले गाउँिा वसंहदरबारको अनभुतू वदलाउने संविधानको चनुौवतपणूा पररकल्पनालाई साथाकता वदन े

कायाको थालनी भएको छ । 

सिनु् नत र सििृ विक्िाखोला गाउँपावलकाको वनिााणको लावग सबै विचारधाराका वनिाावचत जनप्रवतवनवधहरु, विकास साझेदार तथा 

सरोकारिालाहरु, स्थानीय िवुिवजिीहरु, पेशाकिी, नागररक सिाज, दबाब सिहू, वशक्षकिगा, विद्याथीहरु, सञ् चारकिीहरु, सरकारी, 

गैरसरकारी तथा अन्तराावरिय गरैसरकारी संस्थाहरु, दात ृ वनकायहरु, अन्तराावरिय संघ संगठनहरु, श्रविक िगा, व्यिसायी, जनसिदूायहरु 

एउटै तर विशाल पषृ्ठभवूििा उवभनकुो अको सिोत्ति विकल्प छैन । तसथा विक्िाखोला गाउँपावलकाले तय गरेको िावषाक नीवत, कायाक्रि 

तथा बजेट कायाान्ियनको लावग सबैको आ-आफ्नै ठाउँबाट सदप््रयासको अपके्षा राखेको छु । 

४. चाल ुआ.ि. २०७८/७९ िा सञ् चावलत योजनाहरुको सविक्षाुः-  
      विक्िाखोला गाँउपावलका अन्तगात विवत्तय सिावनकरण पुँजीगत रु. ९ करोड २४ लाख २२ हजार, विषयगत शसता रु. १२ करोड 

७३ लाख ४९ हजार, र चाल ुरु. 6 करोड ८५ लाख ४१ हजार रुपयैा सञ् चावलत योजना तथा कायाक्रिहरु िध्ये पुँजीगत विकास तफा  

९५% योजनाहरु सम्पन् न हुने दवेखन्छ । सशता अनदुानबाट सञ् चावलत कायाक्रिहरु िध्ये ९०% कायाक्रिहरु सम्पन् न भएको छ।योजनाहरु 

सम्पन्न गने भौगोवलक कवठनाई थोरै जनशवक्त को िािजदु पवन ९५% योजनाहरु सम्पन् न हुन ुआफैिा गौरिको विषय िनेको छ ।यस चाल ु

आ.ि.िा आन्तररक आय गत आ.ि.को तलुनािा प्रगती भएको दवेखन्छ यस आ.ि.िा अनिुावनत आन्तररक आय बावषाक लष्यहयको २० 

प्रवतशत िात्र आवथाक बषाको अन्त्य सम्ििा संकलन हुन े दवेखन्छ । आगािी आ.ि.िा यसलाई अझैबढी सधुार गद ैउल्लेख्य िात्रािा 

संकलन गरर यस गाँउपावलकाको विकासिा लगानी गने संकल्प गररएको छ । योजना संचालनको क्रििा किाचारी, जनप्रवतवनवध, 

उपभोक्ता सविवत र आि जनताको उल्लेख्य िात्रािा सहयोग भएको  पाईयो । आगािी वदनिा भौवतक पिूााधार नभई यस क्षते्रका 

आयिलुक क्षते्रलाई पवहचान गद ै आवथाक, सािाजीक, शैवक्षक, सास्कृवतक लगायत विविध पक्षिा आिलु पररितान गरर सििृ 

विक्िाखोला गाँउपावलका वनिााण गने सविक्षा संकल्प गररयो । 

५. िावषाक  नीवत,  बजेट  तथा  कायाक्रि  तजुािाका  लावग  अिलम्बन  गररएको  पिवतुः 
१. नेपालको संविधानले प्रत्याभतू गरेका िौवलक अवधकारहरु, राज्यका वनदशेक वसिान्तहरु तथा नीवतहरुलाई िावषाक नीवत तथा 

कायाक्रि तय गने  प्रिखु आधारको रुपिा वलइएको छ । 

२. नेपाल सरकारबाट आ.ि. २०७९/८० को लावग प्रस्ततु भएको नीवत तथा कायाक्रिलाई विक् िाखोला  गाउँपावलकाको नीवत, 

कायाक्रि तथा बजेट तजूािा गने िलू आधारको रुपिा वलईएको छ । 
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३. गाउँपावलकाको नीवत, कायाक्रि तथा बजेट तजुािा गदाा नपेाल सरकारले अन्तराावरिय जगतिा प्रवतिदतिता कायि गरेका विषयहरु, 

विवभन् न सन्धी सम्झौताहरुलाई िहत्िपणूा सन्दभाको रुपिा प्रयोग गररएको छ । 

४. न्यायलयबाट विवभन् न सियिा प्रवतपादन भएका न्यायीक नवजर, सािाजवनक िहत्िका आदशे तथा फैसलाहरुलाई सिेत नीवत 

तथा कायाक्रि तजुािािा िहत्िपणूा आधारको रुपिा वलइएको छ । 

५. गाउँपावलकाको आिवधक योजनाले राखेका दीघाकावलन सोच, लष्यहय र उदतिेयहरुलाई िध्यनजर गद ैनीवत तथा कायाक्रिहरु तय 

गररएको    छ । 

६. सहस्राब्दी विकास लष्यहयहरुको अभ्यासबाट वसवजात नौलो अिसरहरुको सदपुयोग गद ैवदगो विकासका लष्यहयहरु हावसल गनाका 

लावग स्थानीय स्तरबाट चाल्न सवकने कदिहरुलाई नीवत तथा कायाक्रि तजूािा गने पदतिवतको रुपिा वलइएको छ । 

६. क्षते्रगत  नीवत  तथा  आधारहरुुः 

(क) आवथाक विकासुः 

१. अध्यक्ष कृवष आयोजना : Chairperson Agriculture Project (CAP)  यो आयोजना विक्िाखोला गाउँपावलकाको 

स्थानीय गौरिको आयोजनाको रुपिा सञ्चालन गररनेछ। यो आयोजना िहुआयाविक बहुिषे आयोजनाको रुपिा रहनेछ । यस 

आयोजनाले विक्िाखोला क्षते्रिा तोरी, सस्युा, सयुािखुी, िल, विउ-विजनको व्यिस्थापन विलाई सिदुायलाई सहयोग 

सहुवलयत प्रदान गररनछे ।   

२. कृवषजन्य नगदिेाली खेतीका लावग वकसानहरुलाई आियक प्रविवधहरु हस्तान्तरण गरी वदघाकावलन आम्दानी 

बढाउनको लावग विवभन्न कायाक्रिहरु सिािेश गररन ेछ ।  

३. पयाटन तथा पशपुालन व्यिसायका लावग प्रिधानात्िक कायाक्रिहरु सिािेश गररन ेछ । 

४. लुम्बाखमु्बा वहिाल, तोक्पगेोला, सोद ु पोखरी, फुङफुङ्गे झरना, िानाभारा डाँडा, िागथला, ्त्रक पोखरी, जङुलुङ 

गमु्बा, कोयेकँ डाँडा हङेखाि पोखरी, लोदने टार जस्ता स्थानहरुलाई विक् िाखोला गाउँपावलकाको आकषाक पयाटकीय 

गन् तव्यको रुपिा विकास गना आियक कायाक्रि तय गररन ेछ । 

५. यस गाउँपावलका क्षेत्रवभत्र रहकेा ताल, तलैया तथा पोखरीहरुको भौगवभाक अध्ययन गरर उक्त क्षते्रहरुलाई रािसार 

सन्धीबाट स्थावपत आधारहरु परुा हुन सक्न ेभएिा वसिसार क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण र प्रििान गररनछे । 

६. जवडबटुी उत्पादनको पकेट क्षेत्र पवहचान गरी जवडबवुट प्रशोधन तथा सगुवन्धत तेल उत्पादन उद्योग साथै विवभन्न उद्योग 

स्थापना गना आियक नीवत अिलम्बन गररन ेछ। 

७. यस गाउँपावलकािा सम्भाव्यता अध्ययन गरी भगूोल सापेक्ष जवडबवुट नसारी केन्र स्थापना गररन ेछ। 

८. विक्िाखोला गाउँपावलकाबाट सहकारी संस्थाहरुिा शेयरिा आधाररत भएर लगानी गना आियक नीवत तय गरी 

कायाान्ियन गररनछे । 

९. खाद्य असरुक्षालाई न्यवूनकरण गना खाद्य सरुक्षा प्रवतकाया योजना 

(Food Security Response Plan) तयार गरी सोको प्रभािकारी कायाान्ियन गररनछे । 

१०. अलैंचीको गणुस्तर िवृि गना कृषक सचेतना अवभिवृि गनाका साथै सधुाररएको भट्टी लगाई सािानको गणुस्तर अवभिवृि 

गद ैबजारीकरण गने कायालाई प्राथविकतािा रावखनेछ । 

११. जवडबटुीको व्यिसावयक खतेीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सोही अनरुुपका कायाक्रि तथा योजनाहरुलाई विशेष 

प्रोत्साहन वदइनेछ । 

१२. लोपोन्िखु तथा िौवलक बाली संरक्षण, सम्बिान तथा प्रििान कायािा जोड वदन,े यसको लावग ग्रािीण स्तरिा वबउ बैंक 

(Seed Bank) स्थापना गररनेछ । 
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१३. 'मिक्वाखोलाको पमिचान, अलैची, जमिबटुी र पर्यटन' लाई िलुिन्त्रको रुपिा वलइन ेसाथै  भौगोवलक अिस्था अनसुार 

खेतीको वबस्तार गनािा  जोड वदइनछे । 

१४. फलफूल र आल ुतथा अन्य तरकारी  भण्डारणका लावग सोलार तथा रवष्टक स्टोरको वनिााणका लावग यस गाउँपावलकािा 

कायारत संघ संस्थासँग सिन्िय गरी कायाान्ियन गररनेछ । 

१५. उच्च िलू्य कृवष िस्त ुबजारीकरणको लावग सहकारीिा आधाररत विक्री वितरण प्रणाली (Co-operative Marketing 

System) लाई प्रोत्साहन गररनछे । 

१६. जवडबटुी नसारी केन्र र निनुा आधवुनक खतेी व्यिसायलाई बढािा वदइनेछ । 

१७. आगावनक तरकारी, च्याउ, वकवि फलफूल खतेी गरी बेरोजगार यिुाहरुिा लवक्षत गरी स्िरोजगार बनाउन नीवज तथा 

व्यवक्तगत तिरिा वबशेष प्रोत्साहन प्रदान गररनछे । 

१८. जैविक िल तथा जवैिक विषादी उत्पादन गने उद्योग स्थापना गना प्रोत्साहन गररनेछ । 

१९. ठाऊँ तथा हािापानी अनसुार सहुाउँदो फलफुलहरुको बोट विरुिा लगाई क्षेत्र वबस्तार गररन ेछ । 

२०.  गरीब तथा विपन् न पररिारहरुलाई पवहचान गरी तरकारी खेती अनदुान वदन ेनीवत वलईनेछ। 

२१. अलैंची खतेीका अवतररक्त उन् नत घाँस र जसीगाईबाट दगु्ध उत्पादनिा बवृि गन ेसाथै व्यिवस्थत बजारीकरण गररनछे । 

२२. िौसिी कृवत्रि गभााधानलाई ग्रािीण दगुाि क्षेत्रिा सािदुावयक पश ु प्रजनन केन्रको सरुुिात गरी ती स्थानहरुिा न्यनू 

उत्पादकत्ि भएका भाले पशहुरुलाई बन्ध्याकरण गना प्रोत्साहन गद ैन ल सधुार कायाक्रिलाई कायाान्ियन गररनछे । 

२३. चरन तथा खका  क्षते्रको संरक्षण, सम्ििान र सदपुयोगको लावग सरोकारिालाहरुसँग सिन्ियात्िक काया गररनेछ । 

२४. उन् नत जातको पशपुकं्षी व्यिसायीहरुलाई प्रोत्साहन स्िरुप अनदुानको व्यिस्था गररनछे । 

२५. उन् नत जातको भेडा, बाख्रा, याक, चौरी, गाई, भैसी लगायत अन्य पशपुन् छीको आधवुनक फिाको विकास गना जोड 

वदइनेछ। 

२६. वहउँदिा पशहुरुको आहारा आपवूताको लावग स्थानीय पोवषला घाँसहरुको पवहचान, संरक्षण स्थानीय स्रोत साधनबाट 

पौवष्टक आहारको प्रििान  गररनछे । 

२७. यस गाउँपावलकाको आयकतालाई पवहचान गरी फलफुल तथा तरकारी संकलन केन्र र आधवुनक बधशाला वनिााण 

गररनेछ । 

२८. व्यिसावयक पशपुालन तथा पंवक्षपालनलाई प्रोत्साहन तथा प्राथविकता वदइनेछ । 

२९. विक्िाखोला गाउँपावलकाका प्रत्येक िडािा पश ु स्िास््य सेिा सवुन चत गना वनजी एग्रोभेट र ग्रािीण स्िास््य 

कायाकतााहरु पररचालनिा गाउँपावलकाको संलग्नता बढाइनेछ । 

३०. स्िरोजगार कायाक्रिलाई प्रोत्साहन गरी स्थानीय उद्यिवशलतालाई जोड वदन े कायाक्रिहरुलाई िखु्य प्राथविकतािा 

रावखनेछ । 

३१. यसै गाउँपावलकाको िडा नं. १,२ र ५ को थापागाउँ, डाँडागाउ, गरैीगाउँ, खपुाावदन िेसी, िालदने, वतलजङु र पापङु 

बारीक्षेत्रलाई िेसार उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा गद ैलघ ुउद्यिको रुपिा संचालन गररएको छ।   

३२. बाघथला, िानाभरा, लोदने पयाटकीय पदिागा नक्सांकन (Eco-Tourism Rout Mapping)  काया सम्पन्न गररन ेछ । 
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३३. गाउँपावलका ्त्रोक पोखरी, िाग्िा पोखरी र िानाभरा डाँडा सम्िको क्षेत्रलाई पयाटकीय हबको रुपिा विकास गना प्रदशे 

तथा संघ सँग साझेदारी गरी पिुााधार वनिााण गररन ेछ । 

३४. गाउँपावलकाको प्रिखु धाविाक एंि पयाटकीय स्थल फङफङदने क्षते्रको प्रचार प्रसार र प्रबिानको लावग हरेक बषा संविधान 

वदिस (३ असोज) को अिसरिा फङफङदने म्याराथनु सवहत िहोत्सि आयोजना गररन ेछ । 

३५. गाउँपावलकाको सबै िडाहरुलाई प्रदान गररने कृवष आधवुनवककरण पररयोजना अन्तगात उत्पादन हुने बाली तथा 

अनाजको आधारिा ब्लक र पकेट क्षेत्र कायि गररन ेछ । 

३६. नागररक िडापत्र प्रत्येक िडा तथा कायाालयिा खडा गररनेछ ।  

३७. उजरुी पेवटका सिते राखी जनताको गनुासोहरुलाई संबोधन गररनछे । 

३८. विक्िाखोला गाउँपावलकाको सािाजवनक सनुिुाई प्रत्येक आ.ि. सवकएको २ िवहना पिात गररनछे ।  

(ख) सािावजक विकासुः 

१. विश्वव्यापी िहािारीको रुपिा फैवलएको कोवभड-१९ को संक्रिणलाई रोकथाि तथा वनयन्त्रणका लावग उपयकु्त कायाक्रिहरु 

सिािेश गररनकुा साथै स्िास््य पिुााधार वनिााणका लावग जोड वदईने छ ।  

२. उपाध्यक्ष नारी उत्थान कायाक्रि संचालन गरी िवहलाहरुको वसप अवभििृी गनुाका साथै उद्यिीहरुको वसजाना र व्यिसाय 

प्रिधानात्िक कायाक्रिहरु संचालन हुनेछन ्। 

३. सािाजीक सिािेशीकरणिा टेिा परु् याउने वकवसिका कायाक्रिहरुलाई प्राथविकता वदद ैलैङ्वगक विभेदलाई वनरुत्सावहत गन े

र गररि तथा वसिान्तकृत िगालाई प्रत्यक्ष अनभुि र लाभ हुन ेखालका कायाक्रिहरु सिािेश गररन ेछ ।  

४. सियसापेक्ष वशक्षा वनवत बनाई प्राविवधक वशक्षालाई जोड वदद ैसािदुावयक विद्यालय तफा  कक्षा १२ सम्िको अध्ययनलाई 

वनुःशलु्क बनाउन आियक पिुााधार तथा कायाक्रिहरु अवख्तयार गररने छ ।  

५. यिुा तथा िेरोजगार िगालाई लवक्षत गरी वसपिलुक तावलिहरु संचालन गरी व्यिसावयक िनाउने कायाक्रिहरु तजुािा गररने छ 

। 

६. योग्य र बररष्ठ वशक्षकलाइा नतेतृ्ि सवुम्पएर वबद्यालय प्रशासन तथा ब्यिस्थापनलाइा चसु्त दरुुस्त बनाउन प्रधानाध्यापक 

विलान कायालाई यथाशक्य सदुृवढकरण गररनछे । 

७. वशक्षाको अिधारणालाइा कायािलूक बनाउद ै बालिैत्री शैवक्षक िातािरण कायि गना सम्िवन्धत स्थानीय तहका शैवक्षक 

सरोकारिालासँग संयकू्त योजना सवहत सहकाया र सिन्ियको नीवत वलईनेछ । 

८. स्िीकृवत नवलइा संचालन गररएका सािदुावयक तथा संस्थागत र वनजी वबद्यालयलाइा वनरुत्सावहत र वनयन्त्रण गद ै काननुी 

दायरािा ल्याइानेछ र संचालनिा ल्याइाएका वबद्यालयलाइा जनसंख्या तथा नक्साकनका आधारिा स्तरबवृि  गररनेछ । 

विद्याथी वशक्षक अनपुात, भौगोवलक विकटता र स्थानीय सन्दभालाई विशे्लषण गरी विद्यालयहरुलाई गाभ्न सवकनछे । 

९. वशक्षा वनयिािलीका आधारिा वबद्यालय ब्यिस्थापन सविवत, वशक्षक अवभभािक संघ, गाउँ वशक्षा सविवतको गठन गरी 

शैवक्षक विकासका कायाक्रिहरुको काया योजना वनिााण गरी कायाान्ियन गररनछे । 

१०. वबद्यालयलाइा प्रदान गररने वबवभन् न अनदुान रकिहरुलाइा लवक्षत बगा सम्ि परु् याउन आवथाक पारदशीताको नीवत अिलम्िन 

गररनेछ र वबद्यालयको सािावजक पररक्षणलाइा अवनिाया र प्रभािकारी बनाइा कायान्ियन गररनछे । 

११. सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको सहकाया र सिन्ियिा वबद्यालय बावहर रहकेा वबद्यालय उिेरका 

बालबावलकाहरुको पवहचान गरी उनीहरुलाइा औपचारीक वशक्षाको िलु प्रिाहिा सिेट्न  वबवभन्न खालका वसजानात्िक र 

रचनात्िक कायाक्रिहरु संचालन गररनछे । 
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१२. बस्ती बस्तीिा वनरक्षर जनसंख्याको पवहचान गरी अनौपचारीक वशक्षा संचालन गना पहल गररनछे । 

१३. अनिुवत प्रदान गररएका वबद्यालयहरुिा आियक दरबन्दी प्रदान गना पहल गररनछे । वशक्षकहरुलाई प्रचवलत वशक्षा ऐन, 

वनयिािली तथा कायाविवधको सारभतू प्रािधानको िक्सदिा प्रवतकूल असर नपने गरी विक् िाखोला गाउँपावलका क्षते्र 

वभत्रका विद्यालयहरुिा आियकता वनधाारण गरी विवभन् न विद्यालयहरुिा कािकाजिा खटाउन सक्नछे र खटाईन े

वशक्षकहरुलाई गाउँपावलका तथा िडाबाट सेिा सवुिधा प्रदान गना  सवकनेछ । 

१४. यस विक् िाखोला गाउँपावलका अन्तगातका वबद्यालयहरुलाई गाउँपावलका स्तरीय खेलकूद तथा अवतररक्त वक्रयाकलाप 

संञ् चालन गना गराउन प्राथविकता तथा प्रोत्साहन वदइनेछ । 

१५. यस विक् िाखोला गाउँपावलकािा रहकेा सबै वबद्यालय तथा बाल विकास केन्रलाइा स्तरबवृि गरी वशक्षकहरुलाइा क्षिता 

विकासको लावग सरोकारिालासँग आियक पहल गररनछे । 

१६. स्थानीय पाठ्यक्रिको विषयिा यस गाउँपावलकाको आियकतालाई पवहचान गरी िातभृाषा तथा उत्पादनिलूक 

विषयिस्तुको छनौट गरी स्िरोजगारको िातािरण सजृना गररने छ । 

१७. विक्िाखोला गाउँपावलकाबाट सिोत्कृष्ट विद्याथीहरुलाई छात्रिवृत्त वदन ेनीवतलाई अिलम्बन गररनछे । 

१८. अनिुवत प्राप्त गरर सञ् चावलत विद्यालयहरुिा दरबन्दी कायि गनाका लावग आियक कदि अगावड बढाइनेछ । 

१९. विद्यालयका वशक्षकहरुलाई अध्यापन अनिुवतपत्रको अवनिायातालाई वशक्षा ऐन तथा वनयिािलीको अधीनिा रही थप 

परररकार एिं पररिाजान गन ेकायाविवध बनाइनेछ । 

२०. विद्यालय भिन तथा शौचालय वनिााण, गणुस्तररय वशक्षा र स्िच्छ खानपेानीको लावग सरकारी तथा गैह्र सरकारी संस्था र 

H.P.F. सँग साझेदारीिा कायाक्रि संचालन गररने छ । 

२१. रावरिय पाठ्यक्रि प्रारुप अनसुार स्थानीय पाठ्यक्रि लाग ुगररन ेछ ।  

२२. वशक्षा क्षेत्रको नीवतगत सदुृढीकरणको लावग गाउँवशक्षा नीवत, वशक्षा सम्बन्धी विवभन्न काननुी व्यिस्थाको सवुनव चत गररनेछ 

र गाउँवशक्षा योजना वनिााण गरी लाग ूगररने छ ।  

२३. गाउँपावलका भरीको विद्यालयिा शैवक्षक गवतविवधलाई एक रुपता कायि गना शैवक्षक क्यालेन्डर वनिााण गररने छ । 

२४. िालविकास सहजकताा विद्यालय सहयोगी तथा विद्यालय किाचारीहरुलाई सियानकुुल प्रोत्साहन भत्ता, पोशाक भत्ता 

पनुरािलोकन गररन ेछ । 

२५. वशक्षक तथा प्र.अ.हरुको क्षिता अवभििृी गना सचूना प्रविवध, लेखा सम्बन्धी तावलि तथा सिहू वसकाई जस्ता कायाक्रि 

लाग ूगररने छ । साथै प्र.अ. िैठक भत्ता तथा िावसक भत्ता पनुरािलोकन गररने छ । 

२६. गा.पा. स्तरीय कक्षा ८ को परीक्षा व्यिस्थापनको लावग वदगो श्रोत वनधाारण तथा विज्ञ छनौट जस्ता व्यस्थापकीय पक्षलाई 

सदुृढीकरण गररन ेछ ।   

२७. गाउँपावलकाको पहलिा गाउँपावलका र प्रत्येक िडाहरुको बस्तगुत वबबरण प्रोफाइाल तयार गना लगाइा पसु्तक प्रकाशन 

गररनेछ । 

२८. विकास वनिााणका सम्पणूा गवतवबवधहरु लाइा रेवडयो तथा पत्रपवत्रका िाफा त प्रचार प्रसार एिं सािाजवनकरण गररनछे । 

२९. टेवलवभजन, टेवलफोन तथा इान्टरनटे सेिाको पहुचं र गणुस्तर अवभबवृिका लावग आियक पिूााधार वनिााण गना नपेाल 

टेवलकि, एनसेल र नपेाल टेवलवभजन लगायतका सेिा प्रदायक कम्पनीहरुसँग वबषेश पहल गररनछे । 

३०. "वशक्षािा लगानी, ल्याउछ सनुौलो विहानी" भन्ने ििािा आधाररत वशक्षािा लगानी बढाईनेछ ।  

३१. विद्यालयिा कायारत वशक्षक किाचारी िालविकास सहजकताालाई त्रिैावसक रुपिा तलब भत्ताको व्यिस्थापन गररनछे ।  

३२. विद्यालय वनररक्षण र सपुररिेक्षण वनयवित गररनेछ ।  

३३. वशक्षक किाचारीको वनयवितता िवृि गना Online विद्यतुीय हावजरीको व्यिस्थापन गररनेछ ।  

३४. वि.व्य.स., प्र.अ. र वशक्षकको क्षिता विकास गनाको लावग छुट्टाछुटै्ट कायाक्रि व्यिस्थापन गररनछे ।  
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३५. नयाँ पाठ्यक्रि लाग ुभएका कक्षाहरुिा पाठ्यक्रि प्रिोवधकरण गररनछे ।  

३६. Portfolio लाई अवनिाया कायाान्ियन गररनछे ।  

३७. स्थानीय पाठ्यक्रि लाग ुगररनछे । 

३८. हरेक बषा उत्कृष्ट कायासम्पादन गने वशक्षक/किाचारीहरुलाई सम्िान गररनेछ । 

३९. योजनािि वशक्षणिा जोड वदईनछे र यसका लावग वशक्षकले अवनिाया बावषाक शैक्षवणक योजना (AIP) र वशक्षण सधुार 

योजना (HIP) कायाान्ियन गररनछे । 

४०. विद्याथी संख्याको आधारिा प्रत्येक बषा दरिन्दी विलान गररनछे र आियकता अनसुार विद्यालय गावभनेछ ।  

४१. स्थानीय तहिा रहकेा िातभृाषाहरुको संरक्षण र संबधानिा विशेष पहल गररनछे साथै आफ्नै श्रोत व्यिस्थापन गरेर िात ृ

भाषािा वशक्षा वदन ेविद्यालयलाई पाठ्यपसु्तकको व्यिस्थापन गररनछे ।   

४२. यस विक् िाखोला गाउँपावलकािा रहकेा सबै वबद्यालयहरुिा खलेकूद तथा वबज्ञान प्रयोगशालाको  ब्यिस्था  गन ेयथोवचत 

व्यिस्था गररनछे । 

४३. अवभलेख ब्यिस्थापनिा नविनति सचूना प्रवबवधको प्रयोग गरी सचूना तथा अवभलेख केन्रलाई वडवजटाइजेशनिा प्रिेश 

गराइनेछ । 

४४. यस गाउँपावलकालाइा पणूा सरसफाइा घोषणा गना यस गाउँपावलकाका सबै िडा र बस्तीहरुिा खानेपानी तथा शौचालयहरुको 

अनगुिन तथा वनरीक्षण गरी आियक ब्यिस्थापन गना पहल गररनेछ । 

४५. यस विक् िाखोला  गाउँपावलका वभत्र रहकेा सबै साथै स्िास््य चौकी नभएको िडािा स्िास््य चौकीहरुको स्तरबवृि गरी 

स्तरीय स्िास््य सेिा उपलब्ध गराउन पहल गररनेछ । साथै आियक स्थानिा प्राथविक स्िास््य केन्र र गाउँघर 

वक्लवनकहरु स्थापनाको लावग पहल गररनेछ । 

४६. यस विक् िाखोला  गाउँपावलकािा रहकेा िवहला स्िास््य कायाकताा तथा स्िास््यकिीहरुको क्षिता विकास सम्िन्धी 

आियक तावलिको लावग सरोकारिाला वनकायसँग पहल गररनेछ । 

४७. यस विक् िाखोला  गाउँपावलका अन्तगात रहकेा सबै स्िास््य संस्थािा कायारत जनशवक्तको पणूा अनगुिन गरी दरबन्दीिा 

रहकेा किाचारीलाइा अन्यत्र काजिा राख् ने नीवतलाइा  वनरुत्सावहत गररनछे ।  

४८. िवहला, यिुा, अपाङ्ग तथा बाल अवधकारको सवुनव चताका लावग सरकारी, गैर सरकारी र वनजी क्षेत्रका सब ै

सरोकारिालासँग सहकाया गररनछे । 

४९. लवक्षत िगाहरुको क्षिता विकासको लावग आियक कायाक्रि तथा योजना बनाइा कायाान्ियन गररनेछ । 

५०. सािावजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीहरुको नयाँ नाि दताा, लगत कट्टा, पररचय पत्र वबतरण र सियिै सािावजक सरुक्षा 

भत्ता वबतरण गररनेछ । 

५१. सािावजक सरुक्षा भत्ता वितरण गदाा प्रत्येक लाभग्राहीहरुलाई सेन्चरुी बैकिा व्यवक्तगत खाता खोली सोही खाता िाफा त रकि 

भकु्तान     गररनछे  । 

५२. आपत् कावलन िवहला तथा बालबावलका उिार कोषको स्थापना   गररनेछ । 

५३. वबवभन् न लवक्षत बगाहरुलाइा क्षिता विकासको लावग लैङ्वगक उत्तरदायी बजेटको तजुािा गरी कायाान्ियनिा ल्याइानेछ । 

५४. िवहला तथा बालबावलकािावथ हुने वबवभन् न प्रकारको घरेल ुवहसंाको वनिारण गररनछे । बाल श्रि शोषण, बहु वििाह र िाल 

वििाहलाई पणूा रुपिा वनरुत्सावहत गद ैसाविकिा सञ् चावलत बालिैत्री सशुासनको अिधारणालाई कायाान्ियन गने कायालाई 

थप कायाक्रि तजुािा गरी कायान्ियन गररनछे । 

५५. िवहला तथा बालबावलकाको लावग आवथाक, सािावजक लगायत अन्य शसवक्तकरण र क्षिता विकासका कािहरु गररनेछ । 

५६. अपाङ्गता तथा फरक क्षिता भएका ब्यवक्तहरुलाइा लवक्षत गरी सािाजवनक सरोकार रहने भौवतक संरचनाहरुको वनिााण गदाा 

अपाङ्गितै्री संरचना वनिााणका लावग गाउँपावलकाबाट आियक कायाक्रि तजूािा गरी कायाान्यिन गररनछे । 
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५७. यस विक् िाखोला गाउँपावलका क्षेत्रिा आफ्नो कायाक्षेत्र बनाएका गरै सरकारी संघ संस्थाहरुलाई कायाक्रि सञ् चालन गना उक्त 

संघ संस्थाहरुको कायाक्रि, बजेट, सिय तावलका, कायाक्रिको औवचत्य, प्रभाि, अिसर, लाभावन्ित क्षते्र सितेको वि लेषण 

र िलू्याङ्कन गरेर िात्र राय सवहत स्िीकृवत वदईनछे साथै गाउँ कायापावलकाको कायाालयले प्रस्तावित कायाक्रिको क्षेत्र 

पररितान गना सक्नेछ र गाउँ कायापावलकाको कायाालयिा एक गरैसरकारी संघ संस्था अनगुिन ईकाई गठन गरी अनगुिन 

कायालाई प्रभािकारी बनाइनछे । 

५८. विक् िाखोला गाउँपावलका क्षते्रिा रहकेा सरकारी वनकायहरुको अनगुिन, वनयिन र सिन्िय  कायालाई प्रभािकारी बनाइनछे 

। 

५९. गाउँपावलका भरी स्िच्छ सफा खानेपानीको व्यिस्थाको लावग एक घर, एक धारा खानेपानी उपलब्धताको लावग विकासका 

साझेदार हरुको सहयोग र सिन्िय िा थप कायाक्रिहरु सञ्चालन गररनेछ ।  

६०. खानपेानी आयोजनाहरु सञ्चालन गदाा विगतिा शरुु गररएका क्रििा आयोजनाहरु लाई प्राथविकता राख्द ैथप संभािना र 

आियकतालाई िध्यनजर गरी कायाक्रि तजुािा गररनछे। 

६१. अध्यक्ष कप खलेकुद कायाक्रि हरेक बषा शहीद वदिस (१६ िाघ) को अिसरिा िडा स्तरीय िवहला तथा परुुष फुटिल र 

भवलिल प्रवतयोवगता आयोजना गररनेछ । प्रवतयोवगताको लावग आियक िफी, पदक र परुस्कारको अवतररक्त न्यनुति 

संचालन बजेट व्यिस्थापन गररने छ । 

६२. हरेक िडािा छावनएका फुटिल र भवलिल खेलाडीहरुको लावग प्रवशक्षण कायाक्रि आयोजना गररन ेछ ।  

६३. गाउँपावलका केन्रिा िहुउपयोगी किडाहल/सभाहल/व्याडविन्टन हल वनिााण गरी संचालन तथा व्यिस्थापन गररन ेछ । 

६४. हरेक िडािा अगिुा डकिी र वसकिीहरुलाई भकुम्प प्रवतरोधी संरचना वनिााण तावलि प्रदान गरी िदवलदो पररप्रके्षिा वनिााण 

हुने वनजी आिास र अन्य संरचनाहरुको वनिााण गदाा भकुम्प प्रवतरोधी प्रविवधको प्रयोग गना सक्ने र फे्रि स्िक्चर भिनहरु 

वनिााण गना सक्न ेकालीगणहरु तयार गररने छ ।  

६५. कोवभड-१९ कोरोना िहािारीबाट यस गाउँपावलकालाई सरुवक्षत राख्न आियक स्िास््य सरुक्षा सम्बन्धी व्यिस्था गररन ेछ 

। 

६६. गभािती िवहलालाई घरिा गराईन ेसतु्केरी अिस्थालाई शनु्य गराई िवथाङ सेन्टर िा सतु्केरी गराउन उत्सावहत गररन ेछ ।  

६७. पणुा खोपको धारणालाई िध्यनजर गद ैघर धरुी सिेक्षण गरी खोप लगाउन बाट छुट भएको बच्चालाई खोपकेन्रिा गई खोप 

लगाउन उत्सावहत गररन ेछ । 

६८. विक्िाखोला गाउँपावलका वभत्रका विद्याथीहरु िध्येबाट A+ ल्याउने विद्याथीलाई डाक्टर/ईवन्जवनयर पढ्न ईच्छुकको लावग 

सेिा सवुिधा उपलब्ध गराईनेछ ।  

६९. विक्िाखोला गाउँपावलका वभत्रका विद्यालयहरु िध्येबाट एक विद्यालयलाई प्राविवधक वशक्षाको क्षेत्रिा विस्तार गररनछे ।  

७०. आपतकावलन िवहला, ििृा, गररि, विपन्नहरुलाई िध्यनजर गरी औषधी उपचार कोषको िाध्यिबाट सहयोग गररनछे ।  

७१. विक्िाखोला गाउँपावलकािा संघ र प्रदशेबाट विवनयोवजत सबै  आयोजनाहरुको सिते अनगुिन र िलु्यांकन गररनेछ । 

७२. विक्िाखोला िासी गभािती िवहला, सतु्केरी, आिाििुा, दाजभुाई, वददीिवहनीहरुलाई िध्यनजर गरी १ पावलका १ 

एम्बलेुन्सको िाध्यिबाट सेिा उपलब्ध गराईनछे । 

७३. पावलका वभत्र रहकेा विरािी, गभािती िवहलाहरुलाई वभवडयो एक्सरे र ल्याि िाफा त सेिा सवुिधा उपलब्ध गराईनछे ।  

७४. विक्िाखोला गाउँपावलकाले कायि गरेका दरबन्दीहरु विद्याथी अनपुात आधारिा हरेफेर गरी दरबन्दी कटौती सिते गररनेछ । 

७५.  विक्िाखोला गाउँपावलका सिदुायिा िसोिास गरररहकेो अवत दगुाि वसिान्तकृत वपछवडएका बगाहरुलाई स्िास््य सेिाको 

पहुचँिा ल्याउन ेव्यिस्था विलाईनछे ।  

७६. गभािती तथा सतु्केरी आिाहरुलाई एम्बलेुन्सको व्यिस्थापन गरी ररफर गररएको अस्पताल सम्ि परु् याउने व्यिस्था गररनछे ।  

७७. एक बषा िवुनका िालिावलकाहरुलाई वनयवित खोप िाफा त खोप लगाउने व्यिस्थापन गररनेछ । 



 

 
"आ.व.२०७९/८० ानीमत,  ार्यक्रि तथाबजेट" 

11 

 (ग) पिूााधार  विकासुः 
१. गाउँपावलकाको प्रशासकीय भिन ५ िटै िडाको िडा कायाालय भिन, स्िास््य संस्थाहरुको भिन, पयाटकीय तथा 

सािररक ऐवतहावसक िहत्ि िोकेको स्थलहरुको गरुुयोजना तथा वडवपआर तयार गरी बजेटको सवुनवितता सवहत कायाक्रि 

तजुािा गरर वनिााण कायालाई प्रिल रुपिा अगाडी लवगने छ । 

२. पिुााधार विकास तफा  रु. ५ लाख भन्दा िावथका आयोजना िात्र संचालन गररन ेछ । 

३. विक्िाखोला गाउँपावलकाको सिै िडाहरु छुने गरी विस्तार भईरहकेो खोवक्लङ-वलिाङ-थलङ-साँिा-पापङु िोटरबाटोको 

वडवपआर तयार गरी कालोपत्र े सडक वनिााणका लावग पहल गन े र सहज रुपिा आिात-जाित गना तथा वजल्ला 

सदरिकुाि सँग जोड्न प्रदशे सरकार तथा नपेाल सरकार सँग साझेदारी गरी बजेटको सवुनवितता गन े।  

४. गाउँपावलका क्षते्रवभत्र वनिााण भएका िोटरबाटोहरुको स्तरउन्नती गरी िाहै्रिास चल्ने बनाउन सडक गरुुयोजना वनिााण 

गनाको लावग उवचत बजेटको व्यिस्था गररन ेछ । 

५. पिुााधार वनिााण कायालाई िातािरण ितै्री तथा श्रििैत्री बनाउद ैरोजगारीको वसजाना गनाका लावग ठुला भारी उपकरणहरुको 

प्रयोग लाई वनरुत्सावहत गररने छ ।  

६. प्रदशे, संघीय सरकार तथा दात ृ वनकायहरु सँग साझेदारीिा संचालन हुने आयोजनाहरुको यवकन गरी सिपरुक कोष 

(Matching Fund) को व्यिस्था गररने छ । 

७. िस्तीस्तरिाट छनौट भएका योजना कायाक्रिहरुको प्राथविकता वनधाारण गदाा श्रि तथा िातािरण िैत्री, आयआजान तथा 

वछटो प्रवतफल वदन ेर जनसहभावगतािा आधाररत योजना तथा कायाक्रिहरु तजुािा गरी रकि विवनयोजन गररन ेछ।  

८. सडक लगायत भैवतक पिूााधार वनिााण कायालाई दीगो, िातािरणितै्री र वछटो छररतो ढंगबाट गणुस्तरीय रुपिा वनिााण 

गररनेछ । 

९. यस विक्िाखोला गाउँपावलकाको प्रशासकीय भिन र प्रत्येक िडाको िडा कायाालय भिन स्िास््य संस्थाहरुको भिन 

पयाटकीय स्थल तथा सािररक ऐवतहावसक िहत्ि बोकेको स्थलहरुको गरुुयोजना तथा वड.वप.आर तयार गरी पिुााधार 

वनिााण गररनछे । 

१०. यस विक्िाखोला गाउँपावलकाको सबै िडाहरु छुनेगरी विस्तार भईरहकेो DRCN सडक -खोवक्लङ-वलबाङ-साँबा-पापङु 

तोक्पेगोला िोटरबाटो लाई रणनीवतक िहत्िको िोटरबाटोको स्तरउन्नती गरी बाह्र िवहना चल्ने बनाइने छ भन ेनयाँ ियाक 

खोली सडक विस्तार गने कायालाई प्राथविकताका साथ रुत गवतिा अगावड बढाईनेछ ।  

११. सडकलाई िषैभरी  सञ् चालन गनाका लावग स्तरोन् नवत अवनिाया रुपिा वछटो गररनछे । 

१२. सडकलाई वनरन्तर सञ् चालन  गनाका लावग पक् की पलु, पानीका ढल व्यिस्थापन गररनछे भने वजल्ला सदरिकुाि बाट यस 

गाउँपावलकाको केन्रलाई चाँडो भन्दा चाँडो सडक सञ् जालिा जोवडनछे साथै प्रत्येक िडाहरुिा  क्रविक रुपिा िोटरबाटो 

परु् याइनछे । 

१३. िडा स्तरका  सडक तथा गोरेटा बाटाहरुलाई सम्भाव्यता अध्ययन पवछ िात्र योजना छनौट गरी बजेट विवनयोजन गररनछे । 

१४. सरुवक्षत खानपेानी व्यिस्थापनका लावग सवह र सफा, स्िच्छ िहुान छनौट गरी बहृत् खानपेानी पररयोजना आियकता 

अनसुार लाग ु   गररनछे । 

१५. िस्तीको अध्ययन गरी आियकता अनसुार र नभई नहुन,े नगरी नहुन ेयोजनाको प्राथविकीकरण गररनेछ । 

१६. गाउँपावलकालाई पणूा सरसफाई गाउँपावलका घोषणा गनाको लावग आियक सचुकांक तयार गरी सो परुा भएपवछ 

अध्ययन गरी पणूा रुपिा कायाान्ियनिा ल्याइनछे। 
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१७. गाउँपावलका भररका अवतक्रवित जग्गाहरु पणूारुपिा गाउँपावलकाको िातहतिा ल्याई उपयोग नभएका सािाजवनक जग्गाहरु 

सम्भाव्यता अध्ययन गरी सोही अनरुुप योजना छनौट गरी आय आजानिा टेिा परु् याउने नीवत अिलम्बन गररनछे । 

१८. खानी उत्खनन गना वनयिानसुार दताा प्रवक्रयालाई सरलीकरण    गररनछे । 

१९. सम्भाव्यता अध्ययन गरी विवभन् न खानीहरु उत्खनन तथा वबक्री वितरण प्रणाली लाग ुगररनछे । 

२०. िखू्य सडक सञ्जालबाट टाढा भएका िस्ती तथा प्राकृवतक सम्पदाहरु िलू्याङ्कन गरी पक्की पलु व्यिस्थापन गना 

काठेपलु हरुलाई विस्थावपत गररनछे । 

२१. नयाँ भिन वनिााण गदाा सकभर भकूम्प प्रवतरोधी र काठको िात्रा कि हुने गरी लागत अनिुान (Design Estimate) तयार 

गने नीवत वलईनछे । 

२२. भ-ूकम्पको जोवखिलाई िध्यनजर गरी नेपाल सरकार संघीय िाविला तथा स्थानीय विकास िन्त्रालयले जारी गरेको िस्ती 

विकास शहरी योजना तथा भिन वनिााण सम्बन्धी आधारभतू िागादशान, २०७२ लाई सािाजवनक भिनहरुिा अवनिाया 

लाग ुगररनेछ भन े नीवज भिन तथा घरहरुिा क्रविक रुपिा लाग ुगररनछे । 

२३. खाद्यान् न उत्पादन हुने स्थानहरुिा भिन वनिााण कायालाई वनरुत्सावहत  गररनेछ । 

२४. िातािरणिैत्री जस्ता पातािा जोड वदन यथाशक्य हाल चलन चल्तीिा रहकेो सेतो रङ्गका जस्तापाताको प्रयोगलाई 

वनरुत्सावहत गद ैलवगनछे । 

२५. विक्िाखोला गाउँपावलकािा रहकेा बजारोन्िखु क्षेत्रलाई सहरीकरण योजना सञ् चालन ल्याउन आियक पहल गररनछे । 

२६. विक्िाखोला गाउँपावलकािा रहकेा ग्राविण सडक सञ्जाल, पलु पलेुसािा पने व्यवक्तगत जग्गाहरुको लगत संकलन गरी 

वकत्ताकाट गराउने नीवत तजुािा र कायाान्ियन गररनछे । 

२७. नदीको स्रोत र सही ठाउँ पवहचान गरी बहृत ् जलविद्यतु आयोजना  छनौट गररनेछ भन े केन्रीय प्रसारण लाईन  लाई 

गाउँपावलकाको सबै िडाहरुिा परु् याउन पहल गररनेछ। 

२८. ठूला जलविद्यतु आयोजना कायाान्ियनिा आउन ुअगावड साना जलविद्यतु आयोजनालाई पवन सदुृढ गरर विद्यतु प्रत्येक 

िस्तीहरुिा सचूारु      गररनेछ ।  

२९. पिूााधार सम्बन्धी योजनाहरुको अवनिाया रुपिा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर िात्र छनौट गने नीवत वलईनछे । 

३०. कुनै पवन आयोजना छनौट गदाा भविरयलाई सिते िध्यनजर गरी आयोजना छनौट गररनछे। 

३१. भौवतक संरचना वनिााण गदाा बालितै्री तथा अपाङ्गिैत्री भिन वनिााण गररनेछ । 

३२. गाउँपावलका भररका आयोजनाहरु संयकु्त अनगुिन पवछ िात्र पाररत गने व्यिस्था गररनछे । 

३३. कृवष उत्पादकत्िलाई िवृि गरी आय आजानिा टेिा परु् याउन े हतेलेु नगद े बाली अलैची, वचराइतो, अवम्लसो, अदिुा, 

सतुिा खतेी तथा तरकारी खेती गना प्रोत्साहन वदइनेछ । 

३४. अवनिाया रुपिा एक घर एक बगैचा तथा सािवुहक बगैंचा अवनिाया रुपिा गररनेछ। 

३५. आियकता अनसुार ठुला तथा साना वसंचाई आयोजना अध्ययन तथा कायाान्ियन गररनछे । 

३६. िेिौसिी खतेी तथा थोपा वसंचाई आयोजना लाग ुगन ेआियक पहल गररनेछ । 

३७. यस विक्िाखोला गाउँपावलकाको क्षेत्र वभत्र पने सिग्र पयाटकीय क्षते्रको पवहचान गरी पिूााधार वनिााण सम्बन्धी उपयकु्त 

नीवत अिलम्बन     गररनछे । 

३८. यस गाउँपावलकाको बागथला ्त्रक पोखरी िाग्बा पोखरी िानाभरा डाँडा फुङफुङ्ग े झरना सोदोपोखरी भतू पोखरी 

तोक्पेगोला हुदँ ैवतब्बत सम्िको पयाटकीय पदिागा वनिााण गररनछे । सो लावग विवभन्न गैसस तथा सरकारी वनकायहरु संग 

सहकाया गररनेछ । 
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३९. यस गाउँपावलका क्षते्रवभत्र रहकेो पयाटवकय क्षते्रहरुको प्रबदानको लावग प्रचार प्रसार गररनछे । 

४०. आन्तररक तथा बाह्य पयाटकहरु आकवषात गनाका लावग विवभन्न कायाक्रिहरु सञ्चालन गररनछे । 

४१. जलयात्रा तथा रयावफ्टङ सञ्चालन संभािना अध्ययन गररनेछ । 

४२. सखु्खा क्षेत्रिा थोपा वसंचाई तथा फोहरा वसंचाई, वसिेन्ट पोखरी र प्लावष्टक पोखरी वनिााण गरी िषाातको पानी संकलनिा 

जोड वदइनेछ । 

४३. गाउँपावलका क्षते्र वभत्र संचालन हुन ेआयोजनाहरुको लागत अनिुान गरी आयोजनाहरुको वडजाईन वस्िकृती आयोजनाको 

कायासम्पन्न प्रवतिेदन तयारी आयोजनाको वस्िकृती लागत अनिुान तथा वडजाईन बिोवजि काया भए नभएको वनरन्तर 

प्राविवधक अनगुिन र िलु्यांकन गररनेछ । 

४४. गाउँपावलका वभत्रका वनम्न योजनाहरुलाई गौरिका आयोजनाको रुपिा ५ बषा सम्ि वनरन्तरता वदई कायाक्रि संचालन 

गररनेछ । 

क्र.स.ं र्ाजना ानाि  ैमिर्त 

१.  डाँडागाउँ बस्ती विकास आयोजना  

२.  पावलका क्षते्र पिुााधार बस्ती विस्तार  

३.  वड.वप.आर.  

४.  विपन्न तथा वदगा रोगी उपचार  

५.  खोवक्लङ, वलिाङ, साँिा, पापङु जोड्ने िोटरबाटो वनिााण   

६.  अध्यक्ष कोष पररयोजना  

७.  फुङफूङग ेनिनूा िस्ती वनिााण/पदिागा वनिााण  

८.  तोक्पेगोला पयाटकीय क्षेत्र विस्तार गरी निनूा िस्ती वनिााण   

९.  विक्लादने दउेराली वकवलङ िोटरबाटो वनिााण  

१०.  विक्िाखोला गाउँपावलका िडा नं. २ कायाालय भिन  

११.  प्रशासकीय भिन वनिााण  

१२.  किडाहल/स्िास््य चौकी वनिााण  

 (घ) िातािरण  तथा  विपद  व्यिस्थापनुः 
१. विपद ्पिुा तयारी तथा प्रवतकाया योजना जोवखि न्यनुीकरण सम्बन्धी कायायोजना बनाई कायाान्ियनिा ल्याईनेछ ।  

२. प्रकोप व्यिस्थापन कोष स्थापना गरी उपयकु्त कायाक्रिहरु तजुािा गररन ेछ । 

३. ितािान अिस्थािा िहािारीको रुपिा फैवलई रहकेो कोवभड-१९ संक्रिण रोकथाि तथा वनयन्त्रणका लावग उपयकु्त 

कायाक्रिहरु तजुािा       गररनेछ । 

४. जैविक विविधता र जैविक श्रोतको संरक्षण वदगो बन व्यिस्थापन लगायत िातािरणीय दृवष्टकोणले आियक कायाक्रिहरु 

तजुािा गररन ेछ । 

५. विपद ्जोवखि क्षेत्रको नक्सांकन तथा िस्तीहरुको स्थानान्तरण, विपद ्पिुातयारी, खोज तथा उदतिार राहत सािाग्रीको पिुा 

भण्डारण, वितरण र सिन्िय गररने छ । 

६. दीगो िन व्यिस्थापन गरी िन क्षेत्रको उत्पादकत्ि र िन पदैािरको उत्पादन र िन पैदािरको उत्पादनको िवृि गररनछे । 
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७. जैविक विविधता र जैविक स्रोतको संरक्षण लगायत िातािरणीय सेिाबाट प्राप्त हुन े लाभको न्यायोवचत वितरण  

सवुनव चत गररनेछ । 

८. जल तथा भवूिको संरक्षणको साथै भवूिको उत्पादकत्ि िवृि गरी कृवष उत्पादन बढाउन सहयोग परु् याउन जलाधार क्षेत्रको 

एवककृत संरक्षण तथा व्यिस्थापन गररनेछ । 

९. िनजन्य उद्योगको प्रििान, उत्पादनको विविवधकरण र बजारीकरण िाफा त अथातन्त्रिा टेिा परु् याउन िन क्षते्रको दीगो 

विकास तथा संरक्षणिा नीवज क्षेत्रलाई आकवषात गररनेछ । 

१०. जलिाय ुपररितानबाट पाररवस्थकीय प्रणाली, स्थानीय जनता र जीविकोपाजानिा पना सक्ने प्रभािलाई कि गना न्यवूनकरण 

तथा अनकुुलनका कायाक्रि सञ् चालन गररनछे । 

११. िन व्यिस्थापनलाई थप पारदशी, जिाफदहेी, उत्तरदायी र सिािेशी बनाई सक्षि बनाइनछे । 

१२. जवडबटुी खेती संरक्षण तथा प्रशोधन गना व्यिसावयक नीवत वलइनछे । 

१३. स्िच्छ तथा स्िस्थ िातािरण र जलाधार तथा िन्यजन्तुको संरक्षण व्यिस्थापन नीवत काननू तथा कायाक्रि तजूािा वनयि 

बनाईन ेछ। 

१४. िकृ्षारोपण तथा हररयाली र हररत क्षेत्रको प्रििान गररनछे । 

१५. हानीकारक पदाथाहरुको वनयिन तथा वनयन्त्रण गररनेछ । 

१६. पानीका िहुानहरुको संरक्षण गररनछे । 

१७. विपद ्पिूा तयारी तथा प्रवतकाया योजना जोवखि न्यवूनकरण सम्बन्धी कायायोजना बनाई कायाान्ियनिा ल्याईनेछ । 

१८. विपद ्व्यिस्थापनिा संघ, प्रदशे र स्थानीय सिदुाय, संघ संस्था, नीवज क्षेत्रसँगको सहयोग सिन्िय र सहकाया गररनछे । 

१९. विपद ्कोषका स्थापना तथा सञ् चालन र स्रोत साधनको पररचालन गररनेछ । 

२०. विपद ्न्यवूनकरण सम्बन्धी पिूा सचूना प्रणाली सम्बन्धी कायाक्रिको तजुािा र कायाान्ियन गररनेछ । 

२१. विपद ्पिूा तयारी खोज तथा उद्वार राहत सािाग्रीको पिूा भण्डारण वितरण र सिन्िय गररनेछ । 

२२. विपद ्जोवखि क्षेत्रको नक्शांकन तथा िस्तीहरुको पररचालन र स्थानान्तरण गररनछे । 

२३. विपद ् व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी बनाउन गाउँ कायापावलकाको कायाालयिा एक विपद ्व्यिस्थापन कोष खडा गररनछे 

साथै उक्त कोषबाट पनुिाास कायाक्रि सञ् चालन गन े आियक नीवत अिलम्बन गररनेछ । 

 (ङ) संस्थागत विकास, सेिा प्रिाह र सुशासनुः 
१. क्षिता विकास योजना (Capacity Development Plan) तय गरी गाउँपावलकाका जनप्रवतवनवध र किाचारीहरुको क्षिता 

अवभििृी हुन ेवकवसिका कायाक्रिहरु तजुािा गन े।  

२. विद्यतुीय शासन प्रणाली (E-Governance System) िाफा त विक्िाखोला गाउँपावलकाका जनताहरुको सेिाप्रिाहलाई 

प्रभािकारी िनाईन ेछ । 

३. न्यावयक सविवतको संस्थागत क्षिता अवभििृी गनाका लावग आियक पिुााधार विकास तथा जनशवक्त व्यिस्थापनका 

लावग पहल गररनेछ । 

४. सरकारी तथा गरैसरकारी संस्थाहरुको नीवत, कायाक्रि लगायतका विषयिा सधुार ल्याउन सचूना तथा अवभलेख केन्रलाई 

सदुृवढकरण गररनछे । 

५. विक् िाखोला गाउँपावलकािा रहकेो जनशवक्तको पवहचान गरी गरैसरकारी संस्थाहरुले कुनै पवन कायाक्रिको लावग जनशवक्त 

छनौट गदाा सिािेवशताको वसद्वान्त, सहायता विलान (Aid Harmonization) को वसद्वान्त अिलम्िन गने नीवत वलईनछे । 
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६. गाउँपावलका वस्थत सािाजवनक वनकायहरुबाट सम्पादन हुने सेिा प्रिाह तथा काि कारिाहीको उवचत िलू्याङ्कन गरी 

परुस्कार र दण्ड (Reward and Punishment) को व्यिस्था गररनछे । 

७. गाउँपावलका स्तरिा एवककृत सेिा केन्र (Integrated Service Center) को अिधारणलाई सेिा प्रिाहिा जोड्न सवकन े

सम्भाव्यताको अध्ययन गरी उवचत कायाक्रि तय गररनछे । 

८. गाउँ कायापावलकाको कायाालय, िडा कायाालय, वबषयगत/शाखा कायाालय, गैरसरकारी कायाालय, स्थानीय संघ संस्था 

सिेतका गाउँपावलका क्षेत्रवभत्रका कायाालयहरुिा सशुासन विकास इकाई (Governance Development Unit) 

स्थापना गद ैजान ेनीवत वलइनेछ । 

९. गाउँ कायापावलका र िडा कायाालयहरुको दरबन्दी सरंचना संघीय सरकार र प्रादवेशक सरकारसँग संगठन र विकास 

(Organization and  Management) सम्बन्धी आियक सिन्िय, परािशा र साझेदारी गरी सोही अनरुुप पदपवूता, 

सिायोजन, दरबन्दी वसजाना, सरुिा, बढुिा तथा िवृत्त विकास प्रणाली (Career Development System) लाई 

व्यिवस्थत   गररनछे । 

१०. संघीय तथा प्रादवेशक सरकारको अनदुानिा प्राप्त हुने योजना, पररयोजना तथा वजल्ला सिन्िय सविवतबाट सिायोजन भई 

आउने विवभन्न दरबन्दीका किाचारीहरुको यथोवचत पररचालन गन ेनीवत अिलम्बन गनुाका साथै उक्त पदहरुको कायाबोझ, 

कायापदतिवत र किाचारीको आिकता लगायतका विषयहरुको अध्ययन गरी दरबन्दी हरेफेर तथा कटौवत  गद ैजाने र स्िवणाि 

विदाई (Golden Handshake) गने सवहतको िानि संशाधन व्यिस्थापन (Human Resource Management)  

नीवतलाई अिलम्बन   गररनछे । 

११. गाउँपावलकाको क्षिता िवृि लगायतको काया प्रभािकारी गना, सेिा प्रिाह, किाचारी व्यिस्थापन लगायतका विषयलाई 

प्रभािकारी बनाउन आन्तररक श्रोत िवृि गना कर प्रणाली (Tax System)लाई फरावकलो तथा प्रभािकारी बनाइनछे । 

१२. विक् िाखोला गाउँपावलका िातहतका किाचारी प्रशासन सम्बन्धी विवनयि, किाचारी कल्याण कोष, ििात सम्भार कोष 

लगायतका विवनयि, वनदवेशका तथा कायाविवधहरु तय गररनेछ । 

१३. विद्यतुीय शासन प्रणाली (e-Governance System) िाफा त विक् िाखोला गाउँपावलका क्षते्रका सबै सरकारी तथा 

गैरसरकारी कायाालयहरुको काि कारिाहीहरुिा प्रभािकाररता ल्याउन किाचारीहरुको क्षिता विकास जस्ता कायाक्रिहरु 

संचालन कायालाई अिलम्बन गररनेछ । 

१४. क्षिता विकास योजना (Capacity Development Plan) तय गरी गाउँपावलकाको आियकता र चाहना अनरुुप 

अिलम्िन गररनछे । 

१५. गाउँपावलकािा आियकता अनसुार स्थानीय तहको दरबन्दी वसजाना गरी आियक प्रवक्रया परु् याई स्थायी वनयवुक्त वदन े

व्यिस्था गररन ेछ ।  

१६. सािावजक आवथाक उद्यिवशलताको विकास गद ैयिुा लवक्षत सेिा, सवुिधा र रोजगार लगायतका अिसरहरुिा िवृि गद ै

पलायन हुनबाट जोगाउन विवभन्न वकवसिका क्षिता विकास तथा आयआजानका कायाक्रिहरु सञ् चालन गना रोजगार 

सचूना केन्र स्थापना सम्बन्धिा आियक कदि बढाइनेछ । 

१७. प्रचवलत संघीय काननु तथा प्रादवेशक कान ु     नको अवधनिा रवह विक्िाखोला गाउँपावलकाले नेपालको संविधानको धारा 

२२६ ले व्यिस्था गरेको प्रािधान बिोवजि सोवह संविधानको अनसुचूी ८ र ९ को अनबण्डल अवधकार सचूीबाट करको 

िैज्ञावनक एिि ् औवचत्यपणूा दायरा वनधाारण गना आियक नीवत अिलम्बन गररने छ। गाउँपावलका क्षते्रिा करको 

दायरालाई फरावकलो पाना यस क्षते्रिा पाइन ेिन पैदािार, घरेल ुउत्पावदत िस्त ुतथा सािाग्री, अन्तरावरिय आयात वनयात 

िस्तुहरु, ढुङ् गा, वगटी, बालुिा लगायतका अन्य प्राकृवतक स्रोतहरुको प्रयोगलाई करको दायरािा ल्याइनछे । 
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१८. जलिाय ुपररितानबाट कृवष क्षेत्रिा प्रभाि सम्बन्धी वबषयको अध्ययन तथा अनसुन्धानिा जोड वदइनेछ । 

१९. जनतािा गणुस्तरीय स्िास््य सेिाहरुको प्रत्याभतू गना यस गाउँपावलका रहकेा स्िास््य संस्थाहरुिा आियक पने जनशवक्त 

ब्यिस्थापन र पररचालनका लावग िानि संसाधन योजना तयार गरी कायाान्ियन गना पहल गररनछे । 

२०. क्षेत्रावधकार विवचने गरी िानि वनविात सिस्या खडा गन ेकाया पणूा रुपिा वनरुत्सावहत गना विवनयि, कायाविवध र वनदवेशका 

बनाई लाग ुगररनेछ भने सडकको अवधकार क्षेत्र (Right of way) वनयिानसुार अवनिाया छोडन ुपनछे । 

२१. पिूााधार विकासको अवन्ति भकु्तानी र जाँच पास हुन ुभन्दा अगाडी प्राविवधक िलू्याङ्कन साथै सािावजक पररक्षण तथा 

लेखा पररक्षण गररनछे । 

७. िखु्य-िखु्य आयोजना र वक्रयाकलापहरुुः 

विक्िाखोला गाउँपावलकािा आवथाक िषा २०७९/८० िा सञ् चालन गररन ेकायाक्रिहरु दहेाय वनम्न बिोवजि हुनेछन ्। 

आमथय वर्य२०७९/८०  ा ु बजेट 

आउािीआ.व.२०७९/०८० ाचा ुतथालुाजीउतवजेट ाश्रातअनुिान 

क्र.स.ं श्रात ाप्र ृमत सघंर ि प्रदेशर ि 
मिक्वाखोला ा

उा .ला.  

मजल् ािा लात

 ा .ता.  
जम्िा 

१ 
विवत्तय सिावनकरण 

अनदुान 
९३२००००० ४९२००००   ९८१२०००० 

२ राज ि िाँडफाँड ७३०७७००० ३८००००  २००००० ७३६५७००० 

३ सशता अनदुान ०००११७८००  १२३०००   ११७९२३००० 

४ विषेश अनदुान ५००००००    ५०००००० 

५ सिपरुक अनदुान २५०००००० १०००००००   ३५०००००० 

६ आन्तररक आय   ०००३०००   ३०००००० 

७ सािावजक सरुक्षा २ ००००००२     २२०००००० 

जम्िा ३३६०७७००० १५४२३००० ३०००००० २००००० ३५४७००००० 
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मिक्वाखोला ा उापालाम  ा 

उापा  ार्यलाम  ा ा ार्ाय र्, ताप् ेजुङ 

 ार्ाय र् ा  ाड:८०१०१५०३३०० 

 ार्यक्रि / लररर्ाजनाअनुसारबजेटमबमनर्ाजन 

आ.व. : २०७९/८०िामथल् ाबजेटपलशीर्य ःमिक्वाखोला ाउापा ार्यलाम  ा 

रु. हजारिा 

मस.नं. 
 ार्यक्रि/आर्ाजना/

मक्रर्ा  ाल ा नाि 
पलके्षत्र 

खोलचय

शीर्य  
स्रात 

जम्िा 

मवमनर्ाजन 

८०१०१५०३१०१ मिक्वाखोला ाउापालाम  ा 

१ खानपेानी हरेालु पाररश्रविक 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२११११ आन्तररक श्रोत - नगद १,५० 

२ पाररश्रविक किाचारी 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२११११ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
१,३०,०० 

३ वस्िपर त.भ. 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२११११ आन्तररक श्रोत - नगद २,०० 

४ पोशाक 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२११२१ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
७,३० 

५ 
पोशाक िालविकास 

सहजकताा 

कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२११२१ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
१,३० 

६ स्थानीय भत्ता 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२११३१ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
१९,४४ 

७ िहगंी भत्ता 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२११३२ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
१५,०० 

८ किाचारीको बैठक भत्ता 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२११३४ आन्तररक श्रोत - नगद ५,०० 

९ वशक्षक िैठक भत्ता 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२११३४ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
२,०० 

१० 
किाचारी प्रोत्साहन तथा 

परुस्कार 

कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२११३५ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
१८,०० 

११ 
िवहला स्ियिसेविका 

प्रोत्साहन 
स्िास््य २११३५ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ७,६८ 

१२ अन्य भत्ता 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२११३९ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
८,०० 

१३ िावसक भत्ता कायाालय सञ्चालन तथा २११३९ राजस्ि बाँडफाँड - संघीय १,७६ 
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प्रशासवनक सरकार - नगद 

१४ सतु्केरी थप भत्ता स्िास््य २११३९ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १,५० 

१५ पदावधकारी बैठक भत्ता 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२११४१ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
१०,०० 

१६ पदावधकारीअन्य सवुबधा 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२११४२ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
५०,०० 

१७ किाचारी कल्याण कोष 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२१२१४ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
२०,०० 

१८ पानी तथा वबजलुी 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२१११ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
२,०० 

१९ संचार िहसलु 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२११२ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
१२,७५ 

२० इन्धन (पदावधकारी) 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२२११ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
६,५० 

२१ इन्धन (कायाालय प्रयोजन) 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२२१२ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
८,०० 

२२ सिारी साधन ििात खचा 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२२१३ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
१५,०० 

२३ वबिा तथा निीकरण खचा 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२२१४ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
४,०० 

२४ 
िेवशनरी तथा औजार ििात 

सम्भार तथा सञ्चालन खचा 

कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२२२१ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
२,०० 

२५ 
वनविात सािाजवनक सम्पवत्तको 

ििात सम्भार खचा 

कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२२३१ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
१,०० 

२६ 
िसलन्द तथा कायाालय 

सािाग्री 

कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 

 

२२३११ 
राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
५०,०० 

२७ 

स्िास््य चौकी 

व्यिस्थापन(सबै स्िास््य 

संस्था) 

कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२३११ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ४,०० 

२८ घास नसारी स्थापना पशपुन्छी विकास २२३१२ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ६,०० 

२९ इन्धन जे.वस.वभ. 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२३१४ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
६,४० 

३० 
पत्रपवत्रका, छपाई तथा सचूना 

प्रकाशन खचा 

कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२३१५ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
१४,०० 
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३१ 
प्रहरी चौकी संचालन 

अनदुान(४ िटा चौकी) 

कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२३१९ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १,०० 

३२ िडा कायाालय संचालन खचा 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२३१९ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
९,०० 

३३ सेिा र परािशा खचा 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२४११ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
१०,०० 

३४ करार सेिा शलु्क 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२४१३ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
९०,०० 

३५ 

सरकारी विद्यालयिा वनजी 

श्रोतबाट रावखएका वशक्षक 

करार सेिा शलु्क 

कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२४१३ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
१,०६,९७ 

३६ अन्य सेिा शलु्क 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२४१९ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
२,६४ 

३७ आई.वस.टी. तावलि सचूना प्रविवध २२५११ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ३,०० 

३८ 
पररिार वनयोजन सम्बन्धी 

तावलि 
जनसंख्या तथा बसाईसराई २२५११ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १,६० 

३९ वभवडयो एक्सरे तावलि स्िास््य २२५११ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २,०० 

४० 
नेततृ्ि तथा संस्थागत क्षिता 

विकास कायाक्रि 
िानब संशाधन विकास २२५१२ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ३,०० 

४१ 

आधवुनक आरनको 

व्यिस्थापन( पावलका 

स्थतरीय) 

लैंवगक सिानता तथा 

सािावजक सिािेशीकरण 
२२५२१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ५,०० 

४२ 
वदिस सिारोह तथा 

सांस्कृवतक कायाक्रि खचा 

कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२५२२ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
५,०० 

४३ 
नारी वदिस कायाक्रि (५ िटै 

िडा) 

लैंवगक सिानता तथा 

सािावजक सिािेशीकरण 
२२५२२ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ५,०० 

४४ 
वनशलु्क आयिेुद स्िास््य 

वसविर 
स्िास््य २२५२२ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १,०० 

४५ 
ताङवसङ िनु्धिु सािाग्री 

खररद 
भाषा तथा संस्कृवत २२५२९ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ३,०० 

४६ 

प्राविवधक वशक्षण तथा 

व्यिसायीक वशक्षा सहयोग 

कायाक्रि 

वशक्षा २२५२९ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ३,०० 

४७ 
यिुा तथा खलेकुद कायाक्रि 

(अध्यक्ष रवनङ कप) 
यिुा तथा खलेकुद २२५२९ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
१०,०० 

४८ विविध कायाक्रि खचा बावषाक कायाालय सञ्चालन तथा २२५२९ राजस्ि बाँडफाँड - संघीय ५,०० 
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योजना तजुािा प्रशासवनक सरकार - नगद 

४९ पश ुकायाक्रि अनगुिन खचा पशपुन्छी विकास २२६११ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ८० 

५० भ्रिण खचा 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२६१२ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
२५,०० 

५१ अध्यक्ष कृवष पररयोजना कृवष २२७११ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २०,०० 

५२ अन्य सहायता 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२७११ आन्तररक श्रोत - नगद १,०० 

५३ 
क्यालेन्डर छपाई (पावलका 

स्तररय) 

कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२७११ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
५,०० 

५४ किाचारी आिास सवुिधा 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२७११ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
४,०० 

५५ जनतासंग जनप्रवतवनवध भाषा तथा संस्कृवत २२७११ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ३,०० 

५६ वजल्ला खेलकुद यिुा तथा खलेकुद २२७११ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १,०० 

५७ 
नीवत/वनयि वनिााण( राजपत्र 

प्रकाशन) 
काननु तथा न्याय २२७११ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ५,०० 

५८ राि नििी िलेा संचालन भाषा तथा संस्कृवत २२७११ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ३,०० 

५९ विपन्न तथा वदघा रोगी उपचार 
सािावजक सरुक्षा तथा 

संरक्षण 
२२७११ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ५,०० 

६० विविध खचा 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२७११ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
३८,०० 

६१ सचुना तथा संदशे प्रिाह भाषा तथा संस्कृवत २२७११ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २,०० 

६२ सभा सञ्चालन खचा 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२२७२१ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
१,५० 

६३ गैर सरकारी संस्था सहायता 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२५१११ आन्तररक श्रोत - नगद २,०० 

६४ औषवध खररद तथा ढुिानी स्िास््य २५३१२ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १५,०० 

६५ य.ुएस.जी. खररद स्िास््य २५३१२ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ७,०० 

६६ 
आयिेुद सेिाकेन्र औषधी 

खररद 
स्िास््य २७२१३ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २,०० 

६७ नाइिोजन खररद (५०० वल.) पशपुन्छी विकास २७२१३ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ६० 

६८ पशसेुिा औषधी खररद पशपुन्छी विकास २७२१३ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २,०० 

६९ वसिेन खररद पशपुन्छी विकास २७२१३ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ५० 

७० उपदान शलु्क स्थायी किाचारी 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२७३१२ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
४,०० 
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७१ आयिेुद सेिा केन्र/स्टोर भाडा 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२८१४२ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
३,०० 

७२ घरभाडा 
कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२८१४२ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
५,०० 

७३ 
सिारी साधन तथा िेवशनर 

औजार भाडा 

कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
२८१४३ 

राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
४,०० 

७४ विपद व्यिस्थापन कोष 
सािावजक सरुक्षा तथा 

संरक्षण 
२८९११ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १०,०० 

७५ 
२ नं. िडा कायाालय भिन 

वनिााण 

भिन, आिास तथा सहरी 

विकास 
३११११ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ७०,०० 

७६ 
गाउँपावलका प्रशासकीय भिन 

वनिााण साझेदारी 

भिन, आिास तथा सहरी 

विकास 
३११११ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ५०,०० 

७७ 
डाँडागाउँ बस्ती विकास 

आयोजना 

भिन, आिास तथा सहरी 

विकास 
३११११ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २०,०० 

७८ फुसको छाना विस्थापन पापङु 
भिन, आिास तथा सहरी 

विकास 
३११११ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ३,०० 

७९ 
५ सैया अस्पताल भिन 

वनिााण साझेदारी 

भिन, आिास तथा सहरी 

विकास 
३१११२ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ५०,०० 

८० 
गाउँपावलका कभटा हल 

वनिााण साझेदारी। 

भिन, आिास तथा सहरी 

विकास 
३१११२ प्रदशे नंबर १ - नगद अनदुान ४९,२२ 

८१ 
गाउँपावलका कभटा हल 

वनिााण साझेदारी। 

भिन, आिास तथा सहरी 

विकास 
३१११२ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ५०,७८ 

८२ 
तोप्केगोला सािाजवनक 

शौचालय वनिााण 

भिन, आिास तथा सहरी 

विकास 
३१११२ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १०,०० 

८३ 
िोवत िा.वि. एच.वप.एफ. 

साझेदारी 

भिन, आिास तथा सहरी 

विकास 
३१११२ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २०,०० 

८४ 

सिपरुक कोष ( संघ तथा 

प्रदशे िाट संचावलत हुन े

कायाक्रि) 

भिन, आिास तथा सहरी 

विकास 
३१११२ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २८,०५ 

८५ 
पञ्चेश्वरी िा.वि. रोवलङ रङ्ग 

रोकन 
पनुवनिााण ३१११३ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १०,०० 

८६ 
AI, वसथ, ग्लोब, एप्रोन, गन, 

आदी खररद 
पशपुन्छी विकास ३११२२ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ४० 

८७ 
िदर कन्टेनर खररद (३५ 

वलटर) 
पशपुन्छी विकास ३११२२ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ७० 

८८ रेफ्रीवजरेसन बक्स (औषधी पशपुन्छी विकास ३११२२ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ६० 



 

 
"आ.व.२०७९/८० ानीमत,  ार्यक्रि तथाबजेट" 

22 

ढुिानी / भण्डारण) सािाग्री 

खररद 

८९ 

खोवक्लङ पशसेुिा केन्र 

कायाालय व्यिस्थापन / 

संचालन 

कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
३११२३ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २,०० 

९० 

खोवक्लङ पशसेुिा केन्र 

कायाालय व्यिस्थापन / 

संचालन 

कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
३११२३ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २,०० 

९१ 
स्िास््य एकाई स्थापना 

/संचालन 

कायाालय सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 
३११२३ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ६,०० 

९२ ित्स्य पालन कायाक्रि पशपुन्छी विकास ३११३१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ४,०० 

९३ 
साविक पापङु ६र७ भैसी 

अनदुान 
कृवष ३११३१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १५,०० 

९४ कन्टेन्जेन्सी व्यिस्थापन 
भिन, आिास तथा सहरी 

विकास 
३११३५ आन्तररक श्रोत - नगद १२,०० 

९५ वड.वप.आर. 
भिन, आिास तथा सहरी 

विकास 
३११३५ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १०,३२ 

९६ ईन्टरनटे जडान/ विस्तार संचार तथा सचूना प्रवबवध ३११४१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १५,०० 

९७ होिपाईप खररद पनुवनिााण ३११४१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १८,०० 

९८ 
्त्रोक्िा कािीडाँडा 

िोटरबाटो वनिााण 
यातयात पिूााधार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ८,०० 

९९ 
डाँडागाउँ िानेडाडाँ िोटरबाटो 

वनिााण 
यातयात पिूााधार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ५,०० 

१०० 
ताङ्ख ुगैरीगाउँ िोटरबाटो 

वनिााण 
यातयात पिूााधार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २०,०० 

१०१ 
ताङख ुिोटरबाटो ग्यावियन 

वनिााण 
यातयात पिूााधार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ५,०० 

१०२ 
दगनु ेवसम्ले डाँडागाउँ 

िोटरबाटो वनिााण 
यातयात पिूााधार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ५,०० 

१०३ प्रेिटोल कृवषसडक वनिााण यातयात पिूााधार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ५,०० 

१०४ 
पापङु खाम्बकु िोटरबाटो 

वनिााण 
यातयात पिूााधार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १०,०० 

१०५ 
पापङु पछुारे िडा कायाालय 

लाम्साङ िोटरबाटो वनिााण 
यातयात पिूााधार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २०,०० 

१०६ िानेडाडा गैररगाउँ िोटरबाटो यातयात पिूााधार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १०,०० 
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वनिााण 

१०७ 

िावसकाको घर दवेख सोनिे 

विद्यालय सम्ि िोटरबाटो 

सोवलङ 

यातयात पिूााधार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ५,०० 

१०८ 
विक्लादने दउेराली िोटरबाटो 

वनिााण 
यातयात पिूााधार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २०,०० 

१०९ 
िोवत िा.वि. दवेख थापागाउँ 

िोटरबाटो वनिााण 
यातयात पिूााधार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १०,०० 

११० 
सजाा शेपााटोल िोटरबाटो 

वनिााण 
यातयात पिूााधार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ११,०० 

१११ दलैचा लघ ुजलविद्यतु वनिााण उजाा ३११५३ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १५,०० 

११२ 
फुङफुङ्ग ेिवन्दर ििात तथा 

शौचालय वनिााण 

भिन, आिास तथा सहरी 

विकास 
३११५८ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १०,०० 

११३ 
टेवलफोन टािर विजलुी 

व्यिस्थापन 
उजाा ३११५९ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २०,०० 

११४ 
पावलका क्षेत्र पिूाााधार बवस्त 

विस्तार 

भिन, आिास तथा सहरी 

विकास 
३११५९ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १५,०० 

११५ १ नं. िडा िवहला भिन ििात 
भिन, आिास तथा सहरी 

विकास 
३११६१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २,०० 

११६ अस्पताल पवहरो वनयन्त्रण 
भिन, आिास तथा सहरी 

विकास 
३११७१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ५,०० 
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वडा स्तरीय काययक्रम तथा बजेट 

 
१ नं. वडा 

८०१०१५०३२०१ मिक्वाखोला ाउापालाम  ावडानं.१ 

मस.नं. 
 ार्यक्रि/आर्ाजना/

मक्रर्ा  ाल ा नाि 
पलके्षत्र 

खोलचय

शीर्य  
स्रात 

जम्िा 

मवमनर्ाजन 

११७ विउ वितरण ( आलु / विवनवकट) कृवष २२७११ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
३,०० 

११८ िखिली कृषक आिा सिहु भिन वनिााण 

भिन, आिास 

तथा सहरी 

विकास 

३१११२ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,५० 

११९ सेसेलुङ वचस्यान केन्र स्थापना कृवष ३१११२ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
३,०० 

१२० च्याङनेम्बा चचा ििात 
भाषा तथा 

संस्कृवत 
३१११३ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
२,०० 

१२१ फुसको छानो विस्थापन कायाक्रि पनुवनिााण ३१११३ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
३,०० 

१२२ िडा कायाालय ठेस गाह्रो वनिााण 

भिन, आिास 

तथा सहरी 

विकास 

३१११३ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
२,७३ 

१२३ एम्बलेुन्स खररद 

सािावजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षण 

३११२१ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
५,०० 

१२४ 
सािदुावयक कुटानी वपसानी विल िोटर 

जडान 
उद्योग ३११२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५० 

१२५ 
यिुा स्िरोजगार ( बंगरु / बाख्रा पालन) 

कायाक्रि 

पशपुन्छी 

विकास 
३११३१ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
३,०० 

१२६ आहाले टोल िोटरबाटो वनिााण 
यातयात 

पिूााधार 
३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,०० 

१२७ 
केरािारी खोलाखानी गोरेटो बाटो स्तर 

उन्नती 

यातयात 

पिूााधार 
३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
२,०० 

१२८ धलेुपलु-सवतघाट जोड्ने गोरेटो बाटो ििात 
यातयात 

पिूााधार 
३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
२,०० 

१२९ 
साउने पानी टोल दखेी िोती िा.वि. 

गोरेटोबाटो ििात 

यातयात 

पिूााधार 
३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,०० 

१३० विद्यतु लाइन ििात उजाा ३११५३ नेपाल सरकार - नगद १,५० 
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अनदुान 

१३१ 
लाङहाक्िा खानेपानी िहुान तथा धारा 

ििात 

खानपेानी तथा 

सरसफाई 
३११५६ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
२,०० 

१३२ वसम्ले खानपेानी िहुान ििात 
खानपेानी तथा 

सरसफाई 
३११५६ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
५० 

१३३ बाझोगरा िलािी खाजाघर वनिााण 

भिन, आिास 

तथा सहरी 

विकास 

३११५९ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,०० 

१३४ िेसीगाउँ तािाङ गमु्बा भिन ििात 
भाषा तथा 

संस्कृवत 
३११६१ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
३,०० 
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२ नं. वडा 
८०१०१५०३२०२ मिक्वाखोला ाउापालाम  ावडानं.२ 

मस.नं. 
 ार्यक्रि/आर्ाजना/

मक्रर्ा  ाल ा नाि 
पलके्षत्र खोलचयशीर्य  स्रात 

जम्िा 

मवमनर्ाजन 

१३५ आधवुनक आरान भट्टी खररद उद्योग २२२२१ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
२५ 

१३६ 
िडा नं २ विद्यतुीय चलुो वितरण 

कायाक्रि। 

सािावजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २७,०० 

१३७ अधेरी आ.वि. छाना ििात 

भिन, आिास 

तथा सहरी 

विकास 

३१११३ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
५० 

१३८ प्रहरी चौकी घरेािारा 

भिन, आिास 

तथा सहरी 

विकास 

३१११३ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
५० 

१३९ िैराख ुसािदुावयक भिन ििात 

भिन, आिास 

तथा सहरी 

विकास 

३१११३ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,०० 

१४० सगरिाथा आ.वि. भिन वसवलङ ििात 

भिन, आिास 

तथा सहरी 

विकास 

३१११३ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
५० 

१४१ पशपुालन तथा कृवष कायाक्रििा साझेदारी कृवष ३११३१ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
२,४० 

१४२ 
थमु्बा, लोरेन्दने, िैराख,ु धसेुनी, ्झागाउँ 

सम्ि िोटरबाटो स्तरउन्नती 

यातयात 

पिूााधार 
३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
७,२५ 

१४३ थम्बाखोला सबु्बाटोल सडक वनिााण 
यातयात 

पिूााधार 
३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१२,०० 

१४४ परुाना गाउँ पाङदरेु डाँडा गोरेटो बाटो ििात 
यातयात 

पिूााधार 
३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,०० 

१४५ विद्यतु लाइन ििात उजाा ३११५३ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
३,०० 

१४६ कोप्याखोला लोरेन्दने कोलो ििात 
जलश्रोत तथा 

वसंचाई 
३११५५ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
५० 

१४७ हाङगडेु वसवसरे कुलो ििात 
जलश्रोत तथा 

वसंचाई 
३११५५ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,०० 

१४८ थमु्बाखोला खानपेानी ट्यांकी ििात खानपेानी तथा ३११५६ नेपाल सरकार - नगद १,०० 
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सरसफाई अनदुान 

१४९ िेसी गाउँ आ.वि. शौचालय वनिााण 

भिन, आिास 

तथा सहरी 

विकास 

३११५८ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,०० 

१५० ्झागाउँ खेलिदैान वनिााण पनुवनिााण ३११५९ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
५,०० 
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३ नं. वडा 
८०१०१५०३२०३ मिक्वाखोला ाउापालाम  ावडानं.३ 

मस.नं. 
 ार्यक्रि/आर्ाजना/

मक्रर्ा  ाल ा नाि 
पलके्षत्र 

खोलचय

शीर्य  
स्रात 

जम्िा 

मवमनर्ाजन 

१५१ सौन्दया सिाजसेिी खलेकुद कायाक्रि 
यिुा तथा 

खेलकुद 
२२५२२ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ३,०० 

१५२ आलुको विउ वबतरण कायाक्रि कृवष २२७११ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २,५६ 

१५३ िडा नं ३ िडा कायाालय व्यिस्थापन 

कायाालय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 

२२७११ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २,०० 

१५४ हाँडीखोला लघ ुजलविद्यतु आयोजना 

कायाालय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 

२२७११ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १,०० 

१५५ वचनाबङु कृवष सडक 
यातयात 

पिूााधार 
३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २,०० 

१५६ ताके्ति जाने िोटरबाटो वनिााण 
यातयात 

पिूााधार 
३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ५,०० 

१५७ 
वपपवुनि दवेख दगे्िा जोड्न ेिोटरबाटो 

वनिााण 

यातयात 

पिूााधार 
३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ४,०० 

१५८ फुगान्द ेजाने िोटरबाटो वनिााण 
यातयात 

पिूााधार 
३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ३,०० 

१५९ िलबासे जाने िोटरबाटो वनिााण 
यातयात 

पिूााधार 
३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २,०० 

१६० योक्िा काँडे िोटरबाटो वनिााण। 
यातयात 

पिूााधार 
३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १०,०० 

१६१ योक्िा िोटरबाटो सोवलङ 
यातयात 

पिूााधार 
३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ३,०० 

१६२ 
लेिलेि दवेख स्िास््य चौकी सम्ि 

िोटरबाटो ििात 

यातयात 

पिूााधार 
३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ३,०० 
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४ नं. वडा 
८०१०१५०३२०४ मिक्वाखोला ाउापालाम  ावडानं.४ 

मस.नं. 
 ार्यक्रि/आर्ाजना/

मक्रर्ा  ाल ा नाि 
पलके्षत्र 

खोलचय

शीर्य  
स्रात 

जम्िा 

मवमनर्ाजन 

१६३ पेगी फाङसाि पोशाक खररद 
भाषा तथा 

संस्कृवत 
२११२१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ३,०० 

१६४ अपाङग प्रोत्साहन कायाक्रि 

लैंवगक 

सिानता तथा 

सािावजक 

सिािेशीकरण 

२११३९ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ५० 

१६५ 
सेम्सेलुङ आधवुनक कृवष तथा 

व्यिसावयक फिा अनदुान 
कृवष २२५२१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ५० 

१६६ िडाध्यक्ष कप 
यिुा तथा 

खेलकुद 
२२५२२ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २,०० 

१६७ फुङफुङग ेदिेी सरसफाई तथा संरक्षण 
भाषा तथा 

संस्कृवत 
२५३१४ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ५० 

१६८ टाँसी छोकर गमु्बा शौचालय वनिााण 

भिन, आिास 

तथा सहरी 

विकास 

३१११३ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २,०० 

१६९ 
प्रगवतवशल सिहु सािाजवनक शौचालय 

वनिााण 

भिन, आिास 

तथा सहरी 

विकास 

३१११३ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ५,०० 

१७० िडा कायाालय ििात पनुवनिााण ३१११३ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १,०० 

१७१ सािा िा.वि. कायाालय सािाग्री खररद वशक्षा ३११२३ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १,०० 

१७२ 
वचहान डाँडा दखेी िडा कायाालय सम्ि 

िोटरबाटो वनिााण 

यातयात 

पिूााधार 
३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ३,०० 

१७३ 
वफरेक्िावसङ दखेी साङलाङिा जाने 

गोरेटो बाटो ििात 

यातयात 

पिूााधार 
३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १,०० 

१७४ 
िखु्य सडक दवेख साँिा िा.वि. जाने बाटो 

सोवलङ 

यातयात 

पिूााधार 
३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १,५० 

१७५ यलेङ गोरेटोबाटो घरेािारा 
यातयात 

पिूााधार 
३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २,०० 

१७६ 
लेङसेम्बङु दखेी यावक्चक्पा जाने बाटो 

ििात 

यातयात 

पिूााधार 
३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १,०० 

१७७ 
सोनेि पािाखोला आर.वस.वस. पलु 

वनिााण 
पनुवनिााण ३११५१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ३,०० 
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१७८ गोधिुा ल.ज.वि. ििात उजाा ३११५३ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १,०० 

१७९ थङुलङु खोला ल.ज.वि. ििात उजाा ३११५३ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १,०० 

१८० पािाखोला ल.ज.वि. ििात उजाा ३११५३ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १,०० 

१८१ पाराङिा वसचाई 
खानपेानी तथा 

सरसफाई 
३११५५ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १,२५ 

१८२ साँिा ६ दखेी पोररङ वसम्सारे सम्ि वसचाई 
खानपेानी तथा 

सरसफाई 
३११५५ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २,०० 

१८३ थलङ िावथल्लो टोल खेन्जिुा खानेपानी 
खानपेानी तथा 

सरसफाई 
३११५६ नेपाल सरकार - नगद अनदुान २,५० 

१८४ धोत्र ेखानपेानी ििात 
खानपेानी तथा 

सरसफाई 
३११५६ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १,०० 

१८५ साम्िािङु खानपेानी ििात 
खानपेानी तथा 

सरसफाई 
३११५६ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १,०० 

१८६ साँिा ७ दवलत टोल खानपेानी 
खानपेानी तथा 

सरसफाई 
३११५६ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १,०० 

१८७ ति ुछ्योज्दी गमु्बा वनिााण 

भिन, आिास 

तथा सहरी 

विकास 

३११५९ नेपाल सरकार - नगद अनदुान १,५० 

१८८ फुसको छानो विस्थापन कायाक्रि 

सािावजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षण 

३११६१ नेपाल सरकार - नगद अनदुान ६,०० 
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५ नं. वडा 
८०१०१५०३२०५ मिक्वाखोला ाउापालाम  ावडानं.५ 

मस.नं. 
 ार्यक्रि/आर्ाजना/

मक्रर्ा  ाल ा नाि 
पलके्षत्र खोलचयशीर्य  स्रात 

जम्िा 

मवमनर्ाजन 

१८९ ५ नं. िडाध्यक्ष न्यानो कपडा 
सािावजक सरुक्षा तथा 

संरक्षण 
२११२१ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
६,०० 

१९० 
टोलबाटो सधुार तथा झोडी 

सफाई कायाक्रि 
खानपेानी तथा सरसफाई २२४१४ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,५० 

१९१ ५ नं. िडाध्यक्ष कप यिुा तथा खलेकुद २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
३,०० 

१९२ तोक्प ेगोला आिा सिहू 
लैंवगक सिानता तथा 

सािावजक सिािेशीकरण 
२२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
२,५० 

१९३ वनिारे िवहला सिहु 
लैंवगक सिानता तथा 

सािावजक सिािेशीकरण 
२२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,०० 

१९४ लावलगरुाँस आिा सिहू 
लैंवगक सिानता तथा 

सािावजक सिािेशीकरण 
२२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
५,०० 

१९५ 
संस्कृवत संरक्षण तथा प्रचार 

प्रसार कायाक्रि 
भाषा तथा संस्कृवत २२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,५३ 

१९६ वसिवसि ेआिा सिहु 
लैंवगक सिानता तथा 

सािावजक सिािेशीकरण 
२२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
२,०० 

१९७ 

साविक पापङु ६ ताङख ु

वतलजङु ग्याँस चलुो र 

वसवलन्डर (४६/४६ थान) 

सािावजक सरुक्षा तथा 

संरक्षण 
२७११२ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
३,५० 

१९८ 

पापङु लाम्साङ टोल ग्याँस 

चलुो र वसवलन्डर (२०/२० 

थान) 

सािावजक सरुक्षा तथा 

संरक्षण 
२७२१९ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
२,०० 

१९९ 
वकवलङ आ.वि. कक्षा 

व्यिस्थापन 
वशक्षा ३१११३ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,०० 

२०० 
वभरगाउँ आ.वि. ठेस गाह्रो 

तथा तारजाली िारिरे 

भिन, आिास तथा सहरी 

विकास 
३१११३ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
२,५० 

२०१ 
ईवन्डयि तेल विल खररद 

ढुिानी सिेत 

सािावजक सरुक्षा तथा 

संरक्षण 
३११२२ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,५० 

२०२ 

पापङु स्िास््य चौकी, िवथाङ 

सेन्टर व्यिस्थापन तथा 

ढुिावन 

स्िास््य ३११२२ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
२,०० 

२०३ िावथल्लो घटे्टखोला पनुवनिााण ३११५१ नेपाल सरकार - नगद २,०० 
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आर.वस.वस.पलु वनिााण अनदुान 

२०४ लािसाङ डाँडा बाटो ििात यातयात पिूााधार ३११५१ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,०० 

२०५ 
सनुाटार खोला काठेपलु 

वनिााण (दईु िटा) 
यातयात पिूााधार ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,५० 

२०६ 
ठाक्च ेर विजलुी िहुान 

िारिेर 

सािावजक सरुक्षा तथा 

संरक्षण 
३११५४ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
३,०० 

२०७ 
पापङु २ तातोङ खानेपानी 

योजना 
खानपेानी तथा सरसफाई ३११५६ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
२,५० 

२०८ 
पापङु डाँडा खानेपानी 

योजना 
खानपेानी तथा सरसफाई ३११५६ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
२,०० 

२०९ 
साँगा छ्योवलङ गमु्बा भईु 

प्लाष्टर 

भिन, आिास तथा सहरी 

विकास 
३११६१ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
३,०० 

२१० 
साङसो छोवलङ गमु्बा थप 

अनदुान 

भिन, आिास तथा सहरी 

विकास 
३११६१ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
५,०० 

२११ वसम्बकु आ.वि. फवनाचर वशक्षा ३११६१ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,५० 
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मिक्वाखोला गाउँपामलका मिक्षा क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रि 
८०१०१५०३३०१ मिक्वाखोला ाउापालाम  ा-मशक्षा 

मस.नं. 
 ार्यक्रि/आर्ाजना/

मक्रर्ा  ाल ा नाि 
पलके्षत्र खोलचयशीर्य  स्रात 

जम्िा 

मवमनर्ाजन 

२१२ बालिैत्री खेल सािाग्री व्यिस्थापन वशक्षा २२५२९ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
४,०० 

२१३ रारिपवत रवनङवशल्ड वशक्षा २२५२९ 
राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
२,०० 

२१४ प्रवतभा पवहचान कायाक्रि वशक्षा २५३११ 
राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
२,०० 

२१५ पाठ्यक्रि (कक्षा ४-१०) प्रिोवधकरण वशक्षा २५३११ 
राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
३,०० 

२१६ पावलका स्तररय पररक्षा व्यिसथापन वशक्षा २५३११ 
राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
१,०० 

२१७ बालवबकास सहजकताा क्षिता वबकास वशक्षा २५३११ 
राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
२,०० 

२१८ विद्यवुतय हावजरी व्यिस्थापन वशक्षा २५३११ 
राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
३,०० 

२१९ विद्यालय अनगुिन तथा सपुररिेक्षण वशक्षा २५३११ 
राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
२,०० 

२२० विद्यालय लेखाङ्कन तावलि वशक्षा २५३११ 
राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
२,०० 

२२१ शैवक्षक सािाग्री वनिााण तावलि वशक्षा २५३११ 
राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
१,०० 

२२२ स्थानीय भाषा पाठ्यपसु्तक वशक्षा २५३११ 
राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
१,०० 

२२३ स्थानीय विषय पाठ्यक्रि कक्षा ६-८ वशक्षा २५३११ 
राजस्ि बाँडफाँड - संघीय 

सरकार - नगद 
५,०० 
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मिक्वाखोला गाउँपामलकालाई संघीर् सरकारिार्य त हस्तान्तररत िसतय बजटे तथा कार्यक्रि 
 

८०१०१५०३५११ सघंीर्सर ारबाटहस्तान्तररत ार्यक्रि(शसतयअनुदान) 

मस.नं. 
 ार्यक्रि/आर्ाजना/मक्रर्ा  ाल ा 

नाि 
पलके्षत्र 

खोलचय

शीर्य  
स्रात 

जम्िा 

मवमनर्ाजन 

२२४ 

आधारभतू तहका स्िीकृत दरिन्दीका 

वशक्षक, राहत अनदुान वशक्षकका लावग 

तलब भत्ता अनदुान (विशेष वशक्षा पररषद 

अन्तरगतका वशक्षक/किाचारीहरु सिेत) 

वशक्षा २११११ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
४,८०,०० 

२२५ 

आधारितु तह कक्षा (६-८) िा 

अंगे्रजी,गवणत र विज्ञान विषयिा वशक्षण 

सहयोग अनदुान 

वशक्षा २११११ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
९,४१ 

२२६ 

आधारितु तह कक्षा (६-८) िा 

अंगे्रजी,गवणत र विज्ञान विषयिा वशक्षण 

सहयोग अनदुान 

वशक्षा २११११ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
३,४१ 

२२७ 

आधारितु तह कक्षा (६-८) िा 

अंगे्रजी,गवणत र विज्ञान विषयिा वशक्षण 

सहयोग अनदुान 

वशक्षा २११११ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

अनदुान (बैदवेशक) 
१,६८ 

२२८ 
कृवष तथा पश ुसेिाका एक गाँउ एक 

प्राविवधकहरुको तलि भत्ता 
कृवष २११११ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
६,०० 

२२९ 

प्रारवम्भक बाल विकास सहजकतााहरुको 

पाररश्रविक तथा विद्यालय किाचारी 

व्यबस्थापन अनदुान 

वशक्षा २११११ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
१३,४७ 

२३० 

प्रारवम्भक बाल विकास सहजकतााहरुको 

पाररश्रविक तथा विद्यालय किाचारी 

व्यबस्थापन अनदुान 

वशक्षा २११११ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

अनदुान (बैदवेशक) 
६,५६ 

२३१ 

प्रारवम्भक बाल विकास सहजकतााहरुको 

पाररश्रविक तथा विद्यालय किाचारी 

व्यबस्थापन अनदुान 

वशक्षा २११११ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
३७,४६ 

२३२ प्राविवधक सहायकको तलि 
श्रि तथा 

रोजगारी 
२११११ 

आई वड ए - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
३,९३ 

२३३ 

िाध्यविक तह कक्षा (९-१०) िा 

अंगे्रजी,गवणत र विज्ञान विषयिा वशक्षण 

सहयोग अनदुान 

वशक्षा २११११ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
४,२९ 
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२३४ 

िाध्यविक तह कक्षा (९-१०) िा 

अंगे्रजी,गवणत र विज्ञान विषयिा वशक्षण 

सहयोग अनदुान 

वशक्षा २११११ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
११,८४ 

२३५ 

िाध्यविक तह कक्षा (९-१०) िा 

अंगे्रजी,गवणत र विज्ञान विषयिा वशक्षण 

सहयोग अनदुान 

वशक्षा २११११ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

अनदुान (बैदवेशक) 
२,११ 

२३६ 

िाध्यविक तहका स्िीकृत दरिन्दीका 

वशक्षक, राहत अनदुान वशक्षक लावग तलब 

भत्ता अनदुान (विशेष वशक्षा पररषद 

अन्तरगतका वशक्षक/किाचारी,प्राविवधक 

धारका प्रवशक्षक सिेत) 

वशक्षा २११११ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,४६,०० 

२३७ रोजगार संयोजकको तलि 
श्रि तथा 

रोजगारी 
२११११ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
३,९३ 

२३८ रोजगार सहायकको तलब 
श्रि तथा 

रोजगारी 
२११११ 

आई वड ए - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
३,९३ 

२३९ 

स्थानीय तहका स्िास््य चौकी, प्रा.स्िा.के. र 

अस्पतालहरुिा कायारत किाचारीहरुको 

तलि, िहगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक 

लगायत प्रशासवनक खचा सिेत 

कायाालय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासवनक 

२११११ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,२१,०० 

२४० प्राविवधक सहायकको पोसाक 
श्रि तथा 

रोजगारी 
२११२१ 

आई वड ए - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
१० 

२४१ रोजगार संयोजकको पोसाक 
श्रि तथा 

रोजगारी 
२११२१ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१० 

२४२ रोजगार सहायकको पोशाक भत्ता 
श्रि तथा 

रोजगारी 
२११२१ 

आई वड ए - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
१० 

२४३ 

कोवभड १९ विरुि खोप अवभयान तथा 

बसु्टर खोप सिेत संचालन ब्यिस्थापन खचा 

(पावलकास्तररय योजना र पावलका तथा 

स्िास््य सस्था स्तररय सपुररिेक्षण) 

स्िास््य २११२३ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,७१ 

२४४ प्राविवधक सहायकको स्थानीय भत्ता 
श्रि तथा 

रोजगारी 
२११३१ 

आई वड ए - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
१,१६ 

२४५ रोजगार संयोजकको स्थानीय भत्ता 
श्रि तथा 

रोजगारी 
२११३१ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,१६ 

२४६ रोजगार सहायको स्थानीय भत्ता 
श्रि तथा 

रोजगारी 
२११३१ 

आई वड ए - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
१,१६ 
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२४७ 

पावलका स्तरिा स्िास््य संस्थाहरुको 

िावसक बैठक, स्िास््य कायाक्रिहरुको डाटा 

भेररवफकेशन एिं गणुस्तर सधुार साथै 

अधाबावषाक एिं बावषाक सविक्षा 

स्िास््य २११३४ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,५५ 

२४८ 
एि. आइा. एस. अपरेटर र वफल्ड सहायक 

दवेनक भ्रिण भत्ता/यातायात खचा/ईन्धन 

लैंवगक सिानता 

तथा सािावजक 

सिािेशीकरण 

२११३९ 
आई वड ए - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
१,२० 

२४९ 
एि. आइा. एस. अपरेटर र वफल्ड सहायक 

पाररश्रविक, चाडपिा खता तथा पोशाक खचा 

लैंवगक सिानता 

तथा सािावजक 

सिािेशीकरण 

२११३९ 
आई वड ए - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
६,३४ 

२५० 

रावरिय िवहला स्िास््य स्ियंसेविका 

कायाक्रि (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खचा, 

िावषाक सविक्षा गोष्ठी र वदिस िनाउने खचा 

सिेत) 

स्िास््य २११३९ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१६,०० 

२५१ 
एि. आइा. एस. अपरेटर र वफल्ड सहायको 

लावग सञ्चार खचा 

लैंवगक सिानता 

तथा सािावजक 

सिािेशीकरण 

२२११२ 
आई वड ए - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
७ 

२५२ 
िेवशनरी आजार तथा फवनाचर ििात सम्भार 

(सेिा केन्र सञ्चालानाथा) 

लैंवगक सिानता 

तथा सािावजक 

सिािेशीकरण 

२२२२१ 
आई वड ए - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
८४ 

२५३ 
िसलन्द सािान खररद (सेिा केन्र 

सञ्चालानाथा) 

लैंवगक सिानता 

तथा सािावजक 

सिािेशीकरण 

२२३११ 
आई वड ए - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
१,८० 

२५४ 
सञ्चार सािाग्री प्रसारण तथा छपाइा (सञ्चार 

र पँहुच अवभयान सञ्चालान) 

लैंवगक सिानता 

तथा सािावजक 

सिािेशीकरण 

२२३१५ 
आई वड ए - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
१,५० 

२५५ रोजगार सेिा केन्रको सँचालन खचा 
श्रि तथा 

रोजगारी 
२२३१९ 

आई वड ए - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
२,६५ 

२५६ 
विद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 

अनदुान 
वशक्षा २२३१९ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
११,४६ 

२५७ 
विद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 

अनदुान 
वशक्षा २२३१९ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
४,१६ 

२५८ 
विद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 

अनदुान 
वशक्षा २२३१९ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

अनदुान (बैदवेशक) 
२,०४ 

२५९ 
कोवभड १९ को भ्यावक्सनको वडवजटाइजेशन 

तथा क्य ूआर कोड प्रिावणकरण 
स्िास््य २२४१२ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
८० 
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२६० 

प्रवत विद्याथी लागतका आधारिा वसकाइ 

सािग्री तथा वडवजटल वसकाइ सिाग्री 

व्यिस्थाका लावग विद्यालयलाइ अनदुान 

वशक्षा २२४१२ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१२,८२ 

२६१ 

प्रवत विद्याथी लागतका आधारिा वसकाइ 

सािग्री तथा वडवजटल वसकाइ सिाग्री 

व्यिस्थाका लावग विद्यालयलाइ अनदुान 

वशक्षा २२४१२ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
४,६४ 

२६२ 

सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्ि र बजार 

प्रवतस्पधाा बवृि गनाका लावग कवम्तिा ५ 

जनाको सिहुिा प्रवबवध हस्तान्तरण 

उद्योग २२४१२ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,४० 

२६३ प्रजनन ्रुग्णता स्िास््य सेिा स्िास््य २२४१९ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
८० 

२६४ 

आ.ि. 2078/79 िा स्थापना भएको 

तरकारीबाली पकेट विकास कायाक्रिको 

वनरन् तरता 

कृवष २२५१२ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
६,०० 

२६५ 

गररबी वनिारणका लावग लघ ुउद्यि विकास 

कायाक्रि संचालन वनदवेशका, २०७७ 

बिोवजि उद्यिीको स्तरोन्नती (आियकता 

पवहचानका आधारिा पनुतााजगी र एडभान्स 

सीप विकास तावलि कायाक्रि) 

उद्योग २२५१२ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
४,८० 

२६६ 

गररबी वनिारणका लावग लघ ुउद्यि विकास 

कायाक्रि संचालन वनदवेशका, २०७७ 

बिोवजि लघ ुउद्यि विकास िोडेलिा नयाँ 

लघ ुउद्यिी वसजाना गन े

उद्योग २२५१२ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
२३,८० 

२६७ 
यिुा प्रवतभाहरुको खोजी तथा प्रोत्साहन 

कायाक्रि 

यिुा तथा 

खेलकुद 
२२५१२ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,२५ 

२६८ 

CBIMNCI कायाक्रि (कायाक्रि सविक्षा, 

स्थलगत अनवुशक्षण, सिता तथा पहुच 

कायाक्रि) 

स्िास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
५,०० 

२६९ 
आँखा, नाक, कान, घांटी तथा िखु स्िास््य 

सम्िवन्ध अवभिखुीकरण 
स्िास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,०० 

२७० इवपडेवियोलोवजकल ररपोवटाङ्ग कृवष २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
२० 

२७१ 

कोवभड १९ लगायत विवभन्न िहािारीजन्य 

रोगहरुको रोकथाि, वनयन्त्रण तथा 

वनगरानीका लावग सरोकारिाला सँगको 

अन्तरवक्रया तथा RRT, स्िास््यकिी 

स्िास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
२५ 
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पररचालन 

२७२ 

कोवभड-१९ बाट पगुेको शवैक्षक क्षवतको 

पररपरुण तथा अन्य विपदको सियिा वसकाइ 

वनरन्तरताका लावग कायाक्रि 

वशक्षा २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
२,६० 

२७३ िात ृतथा निवशश ुकायाक्रि संन्चालन स्िास््य २२५२२ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
११,९२ 

२७४ 

अन्य विविध खचा - आयोजना, सािावजक 

सरुक्षा तथा घटना दताा सम्बन्धी विवभन्न 

बैंठकको वचयापान लगायतको खचा 

लैंवगक सिानता 

तथा सािावजक 

सिािेशीकरण 

२२५२९ 
आई वड ए - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
३५ 

२७५ 
आ.ि. २०७९/८० िा नयाँ आलबुाली पकेट 

विकास कायाक्रि सञ् चालन 
कृवष २२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१२,०० 

२७६ 

आकवस्िक अिस्थािा औसवध एिं ल्याब 

सािाग्री ढुिानी, रेकवडाङ तथा ररपोवटाङका 

लावग फिा फरिेट छपाइ, ई-वट.वब 

रवजस्टरअध्यािवधक, विश्व क्षयरोग वदिस 

सम्बन्धी कायाक्रि, स्थलगत अनवुशक्षण 

तथा सपुररिेक्षण, क्षयरोगका कायाक्रिको 

अधा बावषाक सविक्षा तथा कोहटा विश ्

स्िास््य २२५२९ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,११ 

२७७ 

क्षयरोगका जोवखि सिहु तथा स्िास्थ 

सेिाको पहुच कि भएका सिदुायिा सकृय 

क्षयरोग खोजपडताल कायाक्रि। 

घरपररिारका सदस्यहरूको सम्पका  पररक्षण, 

एिं पाँच िषा िवुनका बालबावलिा क्षयरोग 

रोकथाि सम्बन्धी टी.वप.टी. कायाक्रि 

स्िास््य २२५२९ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
८९ 

२७८ 
कृवष, पशपुन्छी तथा ित्स्य त्याकं 

अध्यािवधक कायाक्रि 
कृवष २२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,०० 

२७९ वकसान सचूीकरण कायाक्रि कृवष २२५२९ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
३,०० 

२८० 

कोवभड-१९ बाट पगुेको शवैक्षक क्षवतको 

पररपरुण तथा अन्य विपदको सियिा वसकाइ 

वनरन्तरताका लावग कायाक्रि 

वशक्षा २२५२९ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

अनदुान (बैदवेशक) 
४६ 

२८१ 
तोवकएका विद्याथीको वदिा खाजाका लावग 

विद्यालयलाई अनदुान 
वशक्षा २२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
२८,७२ 
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२८२ 
तोवकएका विद्याथीको वदिा खाजाका लावग 

विद्यालयलाई अनदुान 
वशक्षा २२५२९ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

अनदुान (बैदवेशक) 
५,१२ 

२८३ 

वनयवित खोप सदुृढीकरण, पणूा खोप 

सवुनितता र दीगोपनाको लावग सषु्यहियोजना 

अद्यािवधक २ वदन र सरसफाई प्रबर्धन 

प्याकेज पनुाताजगी तावलि १ वदन गरी ३ 

वदन एिं पणूाखोप न.पा., गा.पा. 

सवुनवितताको लावग स्थावनय तह, िडा, 

खोप सिन्िय सविती तथा निवनिावचात 

जनप्रवतवन 

स्िास््य २२५२९ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,६१ 

२८४ 
पररिार वनयोजन वकशोर वकशोरी तथा 

प्रजनन ्स्िास््य कायाक्रि 
स्िास््य २२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,२० 

२८५ 

पश ुसेिा विभाग र प्रादवेशक वनकायिा 

पशपुन्छी त्यांक तथा पश ुसेिाका 

कायाक्रिको प्रगवत ररपोवटाङ 

कृवष २२५२९ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
७० 

२८६ 

पशपुकं्षी आदीबाट हुन ेईन्फुएन्जा, बडा फ्ल,ु 

AMR, वसवष्टसकोवसस, टक्सोप्लाज्िोवसस 

आवद विवभन्न सरुिारोग सम्बवन्ध रोकथाि 

तथा वनयन्त्रणका लावग सचेतना कायाक्रि 

स्िास््य २२५२९ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
२० 

२८७ 
पशपुन्छी रोग अन्िेषण, निनुा संकलन तथा 

प्रेषण 
कृवष २२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१० 

२८८ 

पावलकाहरुिा स्िीकृत वनदवेशका अनसुार 

गवठत rapid response team तथा risk 

communication and community 

engagement team लाई अवभिवुखकरण, 

िहािारी/जनस्िास््यिा असर पने 

घटनाहरुको ब्यबस्थापनका लावग कवम्तिा 

बषािा दईु पटक सम्बन्धीत सरोकारिालाहरु 

सिेतको सहभावग 

स्िास््य २२५२९ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,०० 

२८९ 
पोपण विशेष (स्िास््य) क्षेत्रका कायाक्रि 

सञ्चालन 

प्रशासकीय 

सशुासन 
२२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,५० 

२९० पोषण कायाक्रि स्िास््य २२५२९ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
३,४४ 

२९१ 

पोषण संिेदनशील (खानेपानी तथा 

सरसफाइ, कृवष, पशसेुिा, िवहला तथा 

बालबावलका, वशक्षा र शासकीय प्रिन्ध) 

प्रशासकीय 

सशुासन 
२२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,५० 
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क्षेत्रका कायाक्रिहरू सञ्चानल) 

२९२ िात ृतथा निवशश ुकायाक्रि संन्चालन स्िास््य २२५२९ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
८,३२ 

२९३ 
रारिपवत रवनङ्ग वसल्ड प्रवतयोवगता 

(स्थानीय तहस्तरीय) 

यिुा तथा 

खेलकुद 
२२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,०० 

२९४ 
िडाक्लि गठन तथा निनुा संसद अभ्यास 

कायाक्रि 

यिुा तथा 

खेलकुद 
२२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
३,५० 

२९५ 

विद्यालय स्िास््य वशक्षा/आिा सिहू तथा 

िवहला स्िास््य स्ियं सेविकाहरुका लावग 

सािावजक ब्यिहार पररितान कायाक्रि 

स्िास््य २२५२९ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
७५ 

२९६ 

विद्यालयिा शैवक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण 

एिि ्कायासम्पादनिा आधाररत प्रोत्साहन 

अनदुान 

वशक्षा २२५२९ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

अनदुान (बैदवेशक) 
१,२१ 

२९७ 

विद्यालयिा शैवक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण 

एिि ्कायासम्पादनिा आधाररत प्रोत्साहन 

अनदुान 

वशक्षा २२५२९ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
२,४७ 

२९८ 

विद्यालयिा शैवक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण 

एिि ्कायासम्पादनिा आधाररत प्रोत्साहन 

अनदुान 

वशक्षा २२५२९ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
६,८२ 

२९९ 

विवभन्न सरुिारोग, नसने रोग, जनुोवटक, 

िानवसक स्िास््य सम्बवन्ध अन्तरवक्रया 

कायाक्रि तथा वदिसहरु (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer Days, 

आत्िहत्या रोकथाि वदिस, िानवसक 

स्िास््य वदिस, अल्जाईिर वदिस, रेवबज 

वदिस, विश्व औलो वदिस) िनाउन े

स्िास््य २२५२९ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
५५ 

३०० 

शैवक्षक पहुचँ सवुनवितता, अनौपचाररक 

तथा िैकवल्पक वशक्षा कायाक्रि (परम्परागत 

विद्यालय, िैकवल्पक विद्यालय, साक्षरता र 

वनरन्तर वशक्षाका कायाक्रि सिेत) 

वशक्षा २२५२९ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
४७ 

३०१ 

शैवक्षक पहुचँ सवुनवितता, अनौपचाररक 

तथा िैकवल्पक वशक्षा कायाक्रि (परम्परागत 

विद्यालय, िैकवल्पक विद्यालय, साक्षरता र 

वनरन्तर वशक्षाका कायाक्रि सिेत) 

वशक्षा २२५२९ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,३० 
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३०२ 

शैवक्षक पहुचँ सवुनवितता, अनौपचाररक 

तथा िैकवल्पक वशक्षा कायाक्रि (परम्परागत 

विद्यालय, िैकवल्पक विद्यालय, साक्षरता र 

वनरन्तर वशक्षाका कायाक्रि सिेत) 

वशक्षा २२५२९ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

अनदुान (बैदवेशक) 
२३ 

३०३ 
सवुताजन्य पदाथा सेिनको न्यवूनकरण सम्बन्धी 

सचेतना कायाक्रि 
स्िास््य २२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
२५ 

३०४ 

स्िास््य चौकी (आधारभतु स्िास््य सेिा 

केन्र) को न्यनुति सेिा िापदण्ड कायाक्रि ( 

अवभिखुीकरण, सविक्षा, फलो अप , 

अनगुिन तथा सदुृवधकरण सिते ) 

स्िास््य २२६११ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१,२५ 

३०५ 
तोवकएका विद्याथीको वदिा खाजाका लावग 

विद्यालयलाई अनदुान 
वशक्षा २२७११ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
१०,४१ 

३०६ रोजगारी सजृना (आई.वड.ए.ì 
श्रि तथा 

रोजगारी 
२२७११ 

आई वड ए - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
२४,९७ 

३०७ रोजगारी सजृना (नपेाल सरकार) 
श्रि तथा 

रोजगारी 
२२७११ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
८,८१ 

३०८ 

विभागले उपलव्ध गराउन ेविवध/पदतिवत 

अनसुार िडा स्तरबाट घटना दताा सप्ताह 

अवभयान सञ्चालन 

लैंवगक सिानता 

तथा सािावजक 

सिािेशीकरण 

२२७११ 
आई वड ए - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
९० 

३०९ 
सािदुावयक विद्यालयका छात्राहरुलाई 

वनशलु्क स्यावनटरी प्याड ब्यिस्थापन 
वशक्षा २२७११ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

अनदुान (बैदवेशक) 
५६ 

३१० 
सािदुावयक विद्यालयका छात्राहरुलाई 

वनशलु्क स्यावनटरी प्याड ब्यिस्थापन 
वशक्षा २२७११ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
३,१३ 

३११ 
सािदुावयक विद्यालयका छात्राहरुलाई 

वनशलु्क स्यावनटरी प्याड ब्यिस्थापन 
वशक्षा २२७११ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
१,१४ 

३१२ 
सािाजवनक विद्यालयका विद्याथीहरुका 

लावग वनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान 
वशक्षा २२७११ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
३,१९ 

३१३ 
सािाजवनक विद्यालयका विद्याथीहरुका 

लावग वनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान 
वशक्षा २२७११ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

अनदुान (बैदवेशक) 
१,५७ 

३१४ 
सािाजवनक विद्यालयका विद्याथीहरुका 

लावग वनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान 
वशक्षा २२७११ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
८,८० 

३१५ एक वशक्षण संस्था एक उद्यि कायाक्ि 
यिुा तथा 

खेलकुद 
२५३११ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
५,२५ 

३१६ कृवष स्नातक करार कृवष २५३११ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
५,०० 
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३१७ 

कोवभड-१९ बाट पगुेको शवैक्षक क्षवतको 

पररपरुण तथा अन्य विपदको सियिा वसकाइ 

वनरन्तरताका लावग कायाक्रि 

वशक्षा २५३११ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
९४ 

३१८ 

प्रवत विद्याथी लागतका आधारिा वसकाइ 

सािग्री तथा वडवजटल वसकाइ सिाग्री 

व्यिस्थाका लावग विद्यालयलाइ अनदुान 

वशक्षा २५३११ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

अनदुान (बैदवेशक) 
२,२८ 

३१९ 
सस्थागत क्षिता विकास,परीक्षा सञ्चालन 

एिि ्विद्याथी िलु्याङ्कन 
वशक्षा २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

अनदुान (बैदवेशक) 
६१ 

३२० 
सस्थागत क्षिता विकास,परीक्षा सञ्चालन 

एिि ्विद्याथी िलु्याङ्कन 
वशक्षा २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
१,२५ 

३२१ 
सस्थागत क्षिता विकास,परीक्षा सञ्चालन 

एिि ्विद्याथी िलु्याङ्कन 
वशक्षा २५३११ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
३,४६ 

३२२ 

सािाजवनक विद्यालयिा अध्ययनरत 

विद्याथीहरुका लावग छात्रबवृत्त (आिासीय 

तथा गैरआिासीय) 

वशक्षा २७२११ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
३,१८ 

३२३ 

सािाजवनक विद्यालयिा अध्ययनरत 

विद्याथीहरुका लावग छात्रबवृत्त (आिासीय 

तथा गैरआिासीय) 

वशक्षा २७२११ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
१,१६ 

३२४ 

सािाजवनक विद्यालयिा अध्ययनरत 

विद्याथीहरुका लावग छात्रबवृत्त (आिासीय 

तथा गैरआिासीय) 

वशक्षा २७२११ 
एस.इ.एस.पी. - सोधभनाा 

अनदुान (बैदवेशक) 
५७ 

३२५ 
आधारभतू तथा आकवस्िक स्िास््य 

सेिाको लावग औषवध खररद 
स्िास््य २७२१३ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
१०,७५ 

३२६ 
स्िास््य सचूना साथै आइ एि य ूसदुृढीकरण 

कायाक्रि 
स्िास््य २७२१३ 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
६५ 

३२७ 

निीकरणीय ऊजाा प्रिवध जडान 

(िायोग्याँस/विद्यतुीय चलुो/सधुाररएको 

चलुो/सौया ऊजाा) 

उजाा ३११२२ 
आन्तररक ऋण - नगद 

ऋण 
८,०० 

३२८ 

रोजगार सेिा केन्रको सदुृवढकरण (कम्प्यटूर, 

फवनाचर वफक्चसा, क्यािरा, अन्य विद्यतुीय 

उपकरण) 

श्रि तथा 

रोजगारी 
३११२३ 

आई वड ए - सोधभनाा 

हुने ऋण (बैदवेशक) 
३,०० 

३२९ 
Inj.Oxytocin भण्डारणका लागी ILR 

Refrigerator खरीद 
स्िास््य ३११४१ 

आन्तररक ऋण - नगद 

ऋण 
४,०० 

३३० 
हाडीखोला तरङपङु्मा,विक्िाखोला 

गाउँपावलका 
यातयात पिूााधार ३११५१ 

आन्तररक ऋण - नगद 

ऋण 
१७,०० 
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३३१ 
सकुुम्िा तुम्ब्याक धारा संरक्षण तथा खा.पा. 

खाोकवलङ विक्िा खोला-१, ताप्लेजङु 

खानपेानी तथा 

सरसफाई 
३११५६ 

आन्तररक ऋण - नगद 

ऋण 
५,०० 

३३२ 
्त्रक्िा पोखरी संरक्षण विक्िा खोला गा पा 

४ थलङ ताप्लेगङु 
पयाटन ३११५९ 

आन्तररक ऋण - नगद 

ऋण 
१०,०० 

 

मिक्वाखोला गाउँपामलकालाई संघीर् सरकारिार्य त हस्तान्तररत ववषेि अनदुानको बजेट तथा 
कार्यक्रि 

 
८०१०१५०३५१२ सघंीर्सर ारबाटहस्तान्तररत ार्यक्रि(मवरे्शअनुदान) 

मस.नं.  ार्यक्रि/आर्ाजना/मक्रर्ा  ाल ा नाि पलके्षत्र 
खोलचय

शीर्य  
स्रात 

जम्िा 

मवमनर्ाजन 

३३३ 
वलबाङ स्िास््य चौकी भिन वनिााण योजना 

विक्िाखोला िडा न ं३ वलबाङ,ताप्लेजङु 

भिन, 

आिास तथा 

सहरी विकास 

३११११ 
नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान 
५०,०० 

८०१०१५०३५१३ सघंीर्सर ारबाटहस्तान्तररत ार्यक्रि(सिलुर अनुदान) 

३३४ 
विक्िाखोला अस्पताल भिन वनिााण 

विक्िाखोला-४ साँिा ताप्लेजङु, 

भिन, 

आिास तथा 

सहरी विकास 

३१११२ 
आन्तररक ऋण - नगद 

ऋण 
१,५०,०० 

३३५ 

गाउँपावलका िानेबङु िाग्बा पोखरी िानाभरा डाँडा 

पैदल िागा तथा पयाटकीय पिूााधार वनिााण योजना, 

विक्िाखोला िडा न.ं ०४ -ताप्लेजङु 

यातयात 

पिूााधार 
३११५१ 

आन्तररक ऋण - नगद 

ऋण 
१,००,०० 
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मिक्वाखोला गाउँपामलकालाई १ नं. प्रदेि सरकारिार्य त हस्तान्तररत िसतय बजेट तथा कार्यक्रि 
 
 
८०१०१५०३५२१ प्रदेशसर ारबाटहस्तान्तररत ार्यक्रि(शसतयअनुदान) 

मस.नं. 
 ार्यक्रि/आर्ाजना/मक्रर्ा  ा

ल ा नाि 
पलके्षत्र 

खोलचय

शीर्य  
स्रात 

जम्िा 

मवमनर्ाजन 

३३६ 

लैङ्वगक वहसंा वनिारणका लावग 

स्थानीय तहिा संरक्षण कोष 

संचालन अनदुान 

लैंवगक सिानता तथा 

सािावजक सिािेशीकरण 
२२५२२ 

प्रदशे नंबर १ - नगद 

अनदुान 
५० 

३३७ 
बालवििाह अन्त्यका लावग 

वकसोरी ससवक्तकरण कायाक्रि 

लैंवगक सिानता तथा 

सािावजक सिािेशीकरण 
२२५२९ 

प्रदशे नंबर १ - नगद 

अनदुान 
७३ 

३३८ 
गाउँपावलका कभडा हल वनिााण 

योजना विक्िाखोला ४ 

भिन, आिास तथा सहरी 

विकास 
३१११२ 

प्रदशे नंबर १ - नगद 

अनदुान 
१,००,०० 
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८. जनप्रवतवनवधहरुको वििरण तथा सम्पका  नम्बरुः 
 

क्र.स.ं लदामि ारी ानाि ठेउाना लद सम्ल य नः 

१.  श्री भक्त बहादरु काकी िडा नं. १ खोवक्लङ गा.पा. अध्यक्ष 9842660688 

२.  श्री डण्डु लािा शपेाा िडा नं. ५ पापङु गा.पा. उपाध्यक्ष 9852660760 

३.  श्री राि कुिार वलम्ब ु िडा नं. १ खोवक्लङ िडा नं. १ अध्यक्ष 9842660357 

४.  श्री राजेन्र कुिार वलम्ब ु िडा नं. १ खोवक्लङ िडा सदस्य 9862917511 

५.  श्री पनुा प्रसाद वघविरे िडा नं. १ खोवक्लङ िडा सदस्य 9845756015 

६.  श्री अवम्बका वगरी िडा नं. १ खोवक्लङ िवहला सदस्य 9862160031 

७.  श्री ज्ञान ुघले िडा नं. १ खोवक्लङ दवलत िवहला सदस्य 9817012508 

८.  श्री झरेन्र प्रसाद थापा िडा नं. २ खोवक्लङ िडा नं. २ अध्यक्ष 9844632840 

९.  श्री नारायण प्रसाद साँिा वलम्ब ु िडा नं. २ खोवक्लङ िडा सदस्य 9816009110 

१०.  श्री पेम्बा शेपाा िडा नं. २ खोवक्लङ िडा सदस्य 9840372069 

११.  श्री दिेी िाया ्झा िडा नं. २ खोवक्लङ िवहला सदस्य 9842792423 

१२.  श्री पविाला वब .क  िडा नं. २ खोवक्लङ दवलत िवहला सदस्य 9866252103 

१३.  श्री िवचन्र कुिार वलम्ब ु िडा नं. ३ वलिाङ िडा नं. ३ अध्यक्ष 9869554195 

१४.  श्री वचत बहादरु वलम्ब ु िडा नं. ३ वलिाङ िडा सदस्य 9845468742 

१५.  श्री फुिाा शेपाा िडा नं. ३ वलिाङ िडा सदस्य 9863940676 

१६.  श्री संवगता वलम्ब ु िडा नं. ३ वलिाङ िवहला सदस्य 9844997658 

१७.  श्री लछी िाया वि .क.  िडा नं. ३ वलिाङ दवलत िवहला सदस्य 9841971117 

१८.  श्री सदन कुिार साँिा िडा नं. ४ साँिा िडा नं. ४ अध्यक्ष 9860077678 

१९.  श्री फप ुतेन्जी शेपाा िडा नं. ४ साँिा िडा सदस्य 9841839326 

२०.  श्री सयूा प्रसाद साँिा िडा नं. ४ साँिा िडा सदस्य 9849510270 

२१.  श्री िन कुिारी भजेुल िडा नं. ४ साँिा िवहला सदस्य 9869818664 

२२.  श्री सवलना बराइली िडा नं. ४ साँिा दवलत िवहला सदस्य 9861623103 

२३.  श्री ग्यान्ज ेशेपाा िडा नं. ५ पापङु िडा नं. ५ अध्यक्ष 9863895523 

२४.  श्री तोप्ला शेपाा िडा नं. ५ पापङु िडा सदस्य 9862756646 

२५.  श्री वनिा ररन्जीङ शपेाा िडा नं. ५ पापङु िडा सदस्य 9742475230 

२६.  श्री फुप ुलाि ुशेपाा िडा नं. ५ पापङु िवहला सदस्य 9842582545 

२७.  श्री सररता गहते िडा नं. ५ पापङु दवलत िवहला सदस्य 9742308398 

२८.  श्री िदन कुिार वि .क.  िडा नं. १ खोवक्लङ दवलत िा अल्पसंख्यक सदस्य 9842560668 

२९.  श्री वछररङ लािा िडा नं. ५ पापङु   
दवलत िा अल्पसंख्यक सदस्य 

(वज.स.स प्रिखु वनिाावचत) 
9842660317 
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९. विक्िाखोला गाउँपावलका गाउँ कायापावलका सदस्यहरुको वििरण र सम्पका  नम्बरुः 
 

क्र.सं. पदाधिकारीको नाम ठेगाना पद सम्पकक  नः 
१.  श्री भक्त बहादरु काकी िडा नं. १ खोवक्लङ गा.पा. अध्यक्ष 9842660688 
२.  श्री डण्डु लािा शपेाा िडा नं. ५ पापङु गा.पा. उपाध्यक्ष 9852660760 
३.  श्री यवूनल राई पाँचथर प्रिखु प्रशासकीय अवधकृत 9852660905 
४.  श्री राि कुिार वलम्ब ु िडा नं. १ खोवक्लङ िडा नं. १ अध्यक्ष 9842660357 
५.  श्री झरेन्र प्रसाद थापा िडा नं. २ खोवक्लङ िडा नं. २ अध्यक्ष 9844632840 
६.  श्री िवचन्र कुिार वलम्ब ु िडा नं. ३ वलिाङ िडा नं. ३ अध्यक्ष 9869554195 
७.  श्री सदन कुिार साँिा िडा नं. ४  साँिा िडा नं. ४ अध्यक्ष 9860077678 
८.  श्री ग्यान्ज ेशेपाा िडा नं. ५ पापङु िडा नं. ५ अध्यक्ष 9863895523 
९.  श्री सवलना बराइली िडा नं. ४  साँिा कायापावलका सदस्य 9861623103 
१०.  श्री लछी िाया वि .क.  िडा नं. ३ वलिाङ कायापावलका सदस्य 9841971117 
११.  श्री फुप ुलाि ुशेपाा िडा नं. ५ पापङु कायापावलका सदस्य 9842582545 
१२.  श्री सररता गहते िडा नं. ५ पापङु कायापावलका सदस्य 9742308398 
१३.  श्री िदन कुिार वि .क.   िडा न.ं १ खोवक्लङ कायापावलका सदस्य 9842560668 
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१०. स्थायी किाचारीहरुको वििरण र सम्पका  नम्बरुः 

क्र.सं. कमकचारीको नाम ठेगाना पद सम्पकक  नः 
१.  श्री यवुनल राई विक्लाजङु गा.पा - ०४ प्रिखु प्रशासकीय अवधकृत 9852660905 
२.  श्री लवलत नारायण यादि राजविराज न.पा.- ०६ अवधकृत छैटौ (वस.अ.ह.ेब) 9745486555 
३.  श्री गजेन्र थलङ विक्िाखोला गा.पा- ०४ सि-इवन्जवनयर 9842642539 
४.  श्री वििल कुिार यक्सो आठराई वत्रिेणी – ०३ नायि सबु्बा 9862660555 
५.  श्री केशि शरण अवधकारी िेवचनगर न.पा. – १२ प्राविवधक सहायक (वशक्षा) 9844649410 
६.  श्री प्रशान्त खवतिडा दउेिाई गा.पा. – ०३ लेखापाल 9852660618 
७.  श्री िहशे शाह खड्क न.पा. – १० सि-इवन्जवनयर 9849009458 
८.  श्री अितृा श्रेष्ठ वलिाङ विक्िाखोला गा.पा. -०३ वस. अनिी  
९.  श्री चन्र प्रसाद सािाँ विक्िाखोला गा.पा - ०४ अ. सि-इवन्जवनयर 9862632307 
१०.  श्री दािा शेपाा विक्िाखोला गा.पा - ०३ अ. सि-इवन्जवनयर 9814994354 
११.  श्री सन्तोष खनाल फाकफोकथिु गा.पा खररदार 9844666045 
१२.  श्री िान बहादरु पालङ्ुिा विक्िाखोला गा.पा. -०३ सहायक चौथो 9842642555 
१३.  श्री प्रकाश काकी विक्िाखोला गा.पा. -०३ कायाालय सहयोगी 9842690790 
१४.  श्री पृ् िी बहादरु गरुुङ विक्िाखोला गा.पा.- ०४ कायाालय सहयोगी 9849510310 
१५.  श्री राजकुिार वगरी विक्िाखोला गा.पा. -०२ कायाालय सहयोगी  
१६.  श्री बलिीर वलम्ब ु विक्िाखोला गा.पा. -०३ कायाालय सहयोगी  
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११. करारिा कायारत किाचारीहरुको वििरण र सम्पका  नम्बरुः 

क्र.सं. कमकचारीको नाम ठेगाना पद सम्पकक  नः 
१.  समुन धगरी भद्रपरु न.पा – ०७ सूचना प्रविधि अधिकृत 9749243338 

२.  लक्ष्मी मगर फुङधलङ न.पा.-०३ कम््यटुर अपरेटर 9862771806 

३.  धसकु्कम धलम्ब ु मेररङदेन गा.पा. -०२ सि – ईन्जिधनयर 9862973176 

४.  धमङ्मा शेपाक धमक्िाखोला गा.पा.-०५ M I S अपरेटर 9862691462 

५.  धिकमाया बस्नेत धमक्िाखोला - ०१ वफल्ि सहायक 9749243550 

६.  वङमाधिररङ शेपाक धमक्िाखोला गा.पा.-०५ वफल्ि सहायक 9765258424 

७.  पिन भट्टराई माईिोगमाई – ०४ रोिगार संयोिक 9844652150 

८.  गगन धलिाङ धलम्ब ु धमक्िाखोला गा.पा.-०४ रोिगार सहायक 9862621368 

९.  राम कुमार काकी धमक्िाखोला गा.पा.-०३ प्राविधिक सहायक 9742677178 

१०.  महेजद्र अधिकारी रतिुामाई न.पा ना.प.से.प्रा 9867996268 

११.  सविन अधिकारी धमक्िाखोला गा.पा.-०१ ना.प.से.प्रा. 9863981691 

१२.  कविता गरुुङ्ग धमक्िाखोला गा.पा.-०४ ना.प.से.प्रा. 9745486377 

१३.  कविता खड्का धमक्िाखोला गा.पा.-०४ ना.प्रा.स  9742303759 

१४.  विना बस्नेत धमक्िाखोला गा.पा.-०२ ना.प्रा.स 9844015071 

१५.  ऋविराि शमाक रोल्पा बररष्ठ उ.वि.स  

१६.  सरेुश थलङ धलम्ब ु धमक्िाखोला गा.पा.-०४ उ.वि.स. 9841970652 

१७.  मनकुमार साम्मेखाम धमक्िाखोला गा.पा.-०१ िे.धस.बी चालक 9843628591 

१८.  सबुास धलम्ब ु धमक्िाखोला गा.पा.-०१ सिारी चालक 9746225230 

१९.  शरण कुमार धलम्ब ु धमक्िाखोला गा.पा.-०४ कायाकलय सहयोगी 9861620611 

२०.  माइकल शेपाक धमक्िाखोला गा.पा.-०४ कायाकलय सहयोगी 9849651159 

२१.  अविनास धलम्ब ु धमक्िाखोला गा.पा.-०४ कायाकलय सहयोगी 9863982162 

२२.  पणुकबहादरु धलम्ब ु धमक्िाखोला गा.पा.-०२ कायाकलय सहयोगी 9849411850 

२३.  टंकबहादरु गरुुङ धमक्िाखोला गा.पा.-०२ कायाकलय सहयोगी 9842556391 

२४.  धमङ्मा शेपाक धमक्िाखोला गा.पा.-०५ कायाकलय सहयोगी 9869177016 

२५.  सयुक धलिाङ धमक्िाखोला गा.पा.-०३ हे.अ 9842793282 

२६.  रचना थलङ धलम्ब ु धमक्िाखोला गा.पा.-०४ हे.अ 9842556391 

२७.  इस्िरा अधिकारी धमक्िाखोला गा.पा.-०२ हे.अ 9842793980 

२८.  धिरेखा धलम्ब ु धमक्िाखोला गा.पा. अ.हे.ि  

२९.  ममता धलम्ब ु धमक्िाखोला गा.पा. अ.हे.ि  

३०.  प्रधमला कुमारी यादि रािविराि - ०६ अ.हे.ि 9848273544 

३१.  सोभा दाहाल धमक्िाखोला गा.पा.-०१ अ.न.मी 9844658546 

३२.  आइसा थलङ धमक्िाखोला गा.पा.-०४ अ.न.मी 9862654595 

३३.  इन्जदरा भट्टराई(थलङ) धमक्िाखोला गा.पा.-०४ ल्याि टेन्क्नधसयन 9848273544 
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क्र.सं. कमकचारीको नाम ठेगाना पद सम्पकक  नः 
३४.  धलला कुमारी धलम्ब ु धमक्िाखोला गा.पा. अ.न.मी  

३५.  ददल माया सााँिा धमक्िाखोला गा.पा. अ.न.मी 9869056281 

३६.  रेहा थापा धमक्िाखोला गा.पा.-०१ अ.न.मी  

३७.  रािा काकी धमक्िाखोला गा.पा. अ.न.मी 9742690561 

३८.  सञ्चरानी सााँिा धलम्ब ु धमक्िाखोला गा.पा. अ.न.मी 9841192289 

३९.  िेधनसा िोगी मेररङदेन गा.पा अ.न.मी 9849184074 

४०.  लाक्पाकी शेपाक धमक्िाखोला गा.पा. अ.न.मी 9867069341 

४१.  पिुा थलङ धमक्िाखोला गा.पा.-०४ अ.न.मी  

४२.  धभमकुमारी इङ्नाम धमक्िाखोला गा.पा. कायाकलय सहयोगी  

४३.  अधनलकुमार सााँिा धमक्िाखोला गा.पा.-०४ कायाकलय सहयोगी  

४४.  सररता धलम्ब ु धमक्िाखोला गा.पा. कायाकलय सहयोगी  

४५.  झनुा काकी धमक्िाखोला गा.पा. कायाकलय सहयोगी  

४६.  अधनल कुमार यादि रािविराि न.पा. अ.हे.ि ९७४६५९०९४२ 

४७.  लासाहाङ पालङु्िा फुङधलङ न.पा. अ.हे.ि ९८४४६५२६३३ 

४८.  ररजिी शेपाक धमक्िाखोला गा.पा. अ.हे.ि  

४९.  मनमाया तामाङ धमक्िाखोला गा.पा. अ.न.मी  
 

 

 

 

  



 

 
"आ.व.२०७९/८० ानीमत,  ार्यक्रि तथाबजेट" 

50 

राि ुिारम म्ब ु

वडानं.१अध्र्क्ष 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

भक्तबहादुर ा ी 

अध्र्क्ष 

डण्डु ािाशेलाय 

पलाध्र्क्ष 

िमचन्र ुिारम म्ब ु

वडानं.३अध्र्क्ष 

झरेन्रप्रसादथाला 

वडानं.२अध्र्क्ष 

सदन ुिारसाावा 

वडानं.४अध्र्क्ष 

 ग्र्ान्जेशेलाय 

वडानं.५अध्र्क्ष 

 र्ूमन राई 

प्रिुखोलप्रशास ीर्अमि ृत 

मिक्वाखोला ाउापालाम  ा ालदामि ारीहरु 
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मिक्वाखोला ाउापा ार्यलाम  ा ा ार्ाय र् ाशाखोलाप्रिुखोलहरु ामववरण 

 म तनारार्णर्ादव 

मस.अ.हे.ब 

स्वास््र्शाखोलाप्रिुखोल 

उजेन्रथ ङ 

सव-ईमन्जमनर्र 

भौमत लवूायिारतथा

र्ाजनाशाखोलाप्रिुखोल 

प्रशान्तखोलमतवडा 

 ेखोलाला  

आमथय प्रशासन

शाखोलाप्रिुखोल 

लवनभट्टराई 

राजउारसरं्ाज तथा 

सािान्र्प्रशासन

शाखोलाप्रिुखोल 

 मवताखोलड् ा 

ना.प्रा.स 

 ृमर्शाखोलाप्रिुखोल 

मिङिाशेलाय 

MIS अलरेटर 

लमजज रणई ाइप्रिुखोल 

 क्ष्िीिउर 

 म्प्र्ूटरअलरेटर 

मजन्सीशाखोलाप्रिुखोल 

 ेशवसरणअमि ारी 

प्रामवमि सहार्  

मशक्षा,र्वुातथा

खेोल  ुदशाखोलाप्रिुखोल 

िहेन्रअमि ारी 

ना.ल.से.प्रा 

लशुसेवाशाखोलाप्रिुखोल 

सिुनमउरी 

सचूनाप्रमवमिअमि ृत 

सचूनाप्रमवमिशाखोला

प्रिुखोल 

ऋमर्राजशिाय 

पद्यिमव ासशाखोला

प्रिुखोल 
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मिक्वाखोला ाउापालाम  ा ातेह्रौउापासभा ा ेहीझ  हरुः 
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मिक्वाखोला ाउापालाम  ा ानवमनवायमचतजनप्रमतमनमिहरु ाईस्वाउत ार्यक्रिः 
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मिक्वाखोला ाउापालाम  ालालङुमस्थतलर्यट ीर्के्षत्रसादुलाखोलरीः 
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मिक्वाखोला ाउापालाम  ालालङुमस्थतलर्यट ीर्के्षत्रमहम िाझरनाः 

मिक्वाखोला ाउापालाम  ासाावामस्थतलर्यट ीर्के्षत्रवाग्वालाखोलरीः 
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